
تستعد أكثر من ١٠٠ شركة 
محلية ودولية ووكيل معتمد 
للمشاركة في معرض اخلريف 
للعطـــور ٢٠٠٨ الـــذي تنظمه 
وترتبه شركة معرض الكويت 
الدولي وتنطلق أنشـــطته غدا 
اخلميس على أرض املعارض 
الدولية مبشـــرف حتت رعاية 
وبحضور وكيل وزارة التجارة 

والصناعة رشيد الطبطبائي.
وبهذه املناســـبة صرحت 
مديرة إدارة التسويق والعالقات 
العامـــة لدى شـــركة معرض 
الكويت الدولي باسمة الدهيم 
بـــان الـــدورة التي ستشـــهد 
ارض املعارض تدشـــينها غدا 
تعتبر األكبر حجما من حيث 
حجم املساحة وعدد الشركات 
املشاركة منذ إقامته ألول مرة 
قبـــل مـــا يزيد عـــن ٢٥ عاما، 
حيث يقام املعرض بالصاالت 
ارقام ٥، ٦، ٧ ومبشـــاركة ذلك 
احلشـــد من كبريات الشركات 
والوكالء احملليني حتت رعاية 
كل من شركة أطياب املرشود 
والشركة العربية الدولية للعود 
ومؤسسة أجمل العاملية وشركة 
أمل الكويت ومحالت سيد جنيد 
عالم وبيوتي باالس واملرجاح 
(الفزاع امللكي) ومعهد وصالون 
حنان دشتى والرصاصي دبي 
وكريوالين والعفاسي للعطور 
عرب ليمتـــد جروب ونظارات 

احلسن وشارمل باريس.

وتقـــول مديـــرة املعرض 
الدهيم ان املعرض يحظى بإقبال 
ملحوظ من شـــركات ومعامل 
العطور الشـــرقية التي جاءت 
من مملكـــة البحرين واململكة 
الســـعودية ودولة  العربيـــة 
الى  العربية املتحدة،  اإلمارات 
جانب معامل العطور الشرقية 
البخور  احمللية وشركات بيع 

واخللطات اخلاصة.
وتــشــيــر اإلحــــصــــاءات 
العطور  ان  الــى  املتخصصة 
الشرقية باتت تزاحم بقوة في 
سوق العطور ورمبا اإلقبال عليها 
يعادل، ان لم يكن يفوق، اإلقبال 
على العطور الغربية، ومن هنا 
الغربية  بدأت معامل العطور 
احلاصل  التحول  الــى  تتنبه 
في مزاجية املستهلك، ومن ثم 
بدأت تتجه الى تصميم عطور 

تعتمد تركيباتها على اخللطات 
الشرقية ولكن في قالب غربي. 
وتستعرض الشركات املشاركة 
العطورات الشرقية والبخور 
ودهن العود والورود وخلطات 
املجموعات املميزة للعطر الشرقي 
وعطورات غربية ومواد جتميل 
واكسسوارات نسائية ولوازم 

لتجهيز صالونات التجميل.
 وتقول الدهيم ان معرض 
اخلريف للعطـــور يعتبر من 
اقدم معارض شـــركة معرض 
الكويت الدولـــي التي اعتادت 
على اقامتهـــا بأرض املعارض 
الدولية، حيث يستقطب زوارا 
على مـــدى فترة إقامته ال يقل 
عددهم عن ١٠ آالف زائر وتنتعش 
خالله مبيعات شركات العطور 
ووكالئها احملليني فيما تنتظر 
شركات العطور العاملية موعد 
إقامته لتطرح من خالله بعض 
عطوراتها اجلديدة التي تطرح 

ألول مرة في السوق احمللي.
وتختتم مديـــرة املعرض 
الى ان  تصريحاتها، مشـــيرة 
زوار معرض اخلريف للعطور 
على موعد مـــع اكبر تظاهرة 
الكويت، بل  للعطور تشهدها 
ودول املنطقة، حيث يستقبل 
املعرض زواره بالصاالت ٥، ٦، 
٧ على مدى فترتني من ٩:٣٠ الى 
١ صباحـــا ومن ٤:٣٠ الى ٩:٣٠ 
مساء واجلمعة من ٥ الى ١٠:٣٠ 

مساء.

لقطة جماعية للمتدربني في دورة املستقبل 

ومؤتمراتمعارض

باسمة الدهيم

تنطلق أنشطته غدًا الخميس بأرض المعارض برعاية الطبطبائي

أكثر من ١٠٠ شركة محلية ودولية تستعد 
للمشاركة في معرض الخريف للعطور ٢٠٠٨

أكدت أهمية المعرض لدعم العمل في القطاع الخاص

شركة محمد حمود الشايع تشارك
في معرض الفرص الوظيفية الخامس

.. ومعهد الدراسات المصرفية والجامعة األميركية 
يعلنان مشاركتهما في المعرض

«المستقبل» الدولية تنهي دورة تدريبية
في  التمكين القيادي لمهندسي المشاريع

أقامت شركة املستقبل الدولية دورة تدريبية 
متقدمة في مهارات التمكني القيادي ملهندسي املشاريع 
لتطوير قدراتهم بتزويدهم بأحد أهم مهارات القيادة. 
وقال مدير التدريب والتطوير الوظيفي بشــــركة 
املســــتقبل العاملية لالتصاالت ضياء طلعت، التي 
تعد املستقبل الدولية إحدى شركاتها التابعة، إن 
هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير مهارات 
مهندسي املشاريع باكتساب فنون ومهارات القائد 
املدرب تقنيا وعلميا وفكريا وتوظيفها في التواصل 
مع العاملني وكذلك العمالء لتقدمي جميع اخلدمات 
بشكل متميز من خالل فريق عمل يرقى إلى العاملية 

في األداء.
وأضاف إلى أن هذه الدورة كانت مبنزلة ورشة 
عمل لتكنيك واستراتيجيات القيادة الفاعلة بتوظيف 
إمكانيات الفرد العقلية واجلسدية واستخدام أدوات 
النفس البشــــرية كمهارات والتأكيد على ضرورة 

تزود القائد بكل املعارف والعلوم األساســــية في 
مجاالت عمله للرد على جميع األسئلة املطروحة 
لالستفســــار.  وأشــــار الى أنه «إميانا منا بأهمية 
االستثمار البشري الذي ميثل العنصر الفعال في 
قوام جميع املؤسســــات الناجحة وكذلك ألهمية 
التدريب والتعليم املستمر» الذي يساهم في «صقل 
مواهب املوظفني وإطالق العنان لقدراتهم ليمثلوا 
قيمة مضافة في العمل». وأكد أن اخلطة التدريبية 
كان لها أثر ملموس فــــي تطوير ومتيز األداء في 
جميع مجاالت أنشــــطة املجموعة علما أننا نقوم 
باستخدام أدوات حديثة لقياس أثر التدريب على 
األداء الشامل للعاملني. إذ أظهرت «نتائج مذهلة في 
الفترة املاضية مما يؤكد أن اخلطة التدريبية تسير 
في مسارها الصحيح الجناز أهدافها املرجوة وبشكل 
مرن فعال ملواجهة املتغيرات العاملية وخاصة في 

مجال تكنولوجيا االتصاالت.

أعلنت شـــركة محمـــد حمود الشـــايع عن 
مشاركتها في معرض الفرص الوظيفية اخلامس 
في الفترة مـــن ٢٦ – ٣٠ اكتوبر اجلاري والذي 
يقام حتت رعايـــة برنامج اعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة مع غرفة جتارة 

وصناعة الكويت.
وأكدت الشركة في بيان صحافي على أهمية 
املشـــاركة في معارض الفرص الوظيفية التي 
تتيح للشباب التعرف على الفرص املوجودة في 
القطاع اخلاص مؤكدة حرصها على املشاركة في 
املعرض انطالقا من سياستها في دعم الشباب 

الكويتي.
وأشارت في هذا الصدد الى برنامج «اشحن 
طاقتك» الذي اطلقته شركة الشايع والذي وفر 
الفرصة للعديد من الطالبات والطلبة الكويتيني 

للعمل خالل فترة االجازة الصيفية واكتساب 
اخلبرة العملية عبر محالت وفروع الشركة في 
الكويت مؤكدة بأن قطاع التجزئة اصبح من اكثر 
القطاعات منوا في املنطقة والذي سيوفر بدوره 

فرص عمل جديدة خالل الفترة املقبلة.
وأفادت شركة محمد حمود الشايع ان عددا 
كبيرا من الشباب الكويتي بدأ بالتوجه الى القطاع 
اخلاص خالل السنوات األخيرة ولم يعد يكتفي 
بالعمل في القطاع احلكومي كما ان العديد من 
الطموح  الكويتي  الشباب  الشركات تستقطب 

الذي ميكن ان يسهم في تطوير عملها.
 ودعت الشركة الشباب الكويتي الى زيارة 
املعرض والتعرف عن قرب على طبيعة العمل 
في الشركات املشاركة في املعرض والتي ميكن 

ان تلبي بدورها احتياجاتهم وطموحاتهم.

اعلن كل من معهد الدراسات املصرفية واجلامعة 
االميركية بالكويت عن مشـــاركتهما في معرض 
الفرص الوظيفية اخلامس والذي سيقام في الفترة 
مـــن ٢٦ إلى ٣٠ أكتوبر اجلـــاري برعاية برنامج 
اعادة هيكلة القوى العاملـــة واجلهاز التنفيذي 
للدولة وغرفة جتارة وصناعة الكويت وتنظمه 
شركة فيجن لالستشارات. حيث صرح مدير معهد 
الدراسات املصرفية ان معهد الدراسات املصرفية 
وقع مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة عقدا لتدريب كوادر كويتية انطالقا 
من الدور الذي يلعبه املعهد كمؤسســـة وطنية 

تساهم في تطوير ونهضة املجتمع الكويتي.
وتأتي املشـــاركة في هذا املعـــرض لتعريف 
الكوادر الكويتية بأنشطة وخدمات املعهد والفرص 

الوظيفية التي يوفرها للمتدربني الكويتيني.
وأفاد اخلياط بأن املعهد أعاد هذه السنة صياغة 
رسالته خلدمة قطاع البنوك واملؤسسات املالية 
فـــي دولة الكويت ليتمكن من اإلســـهام بفاعلية 
في تعزيز عمليات اتخاذ القرار ومساندة هذين 
القطاعني في حتقيق أهدافهما من خالل تقدمي خدمات 
التدريب والتعليم واألبحاث واالستشارات املتنوعة 
واملتميزة خلدمة املوارد البشرية والتي تعد العمود 
الفقري لتلك القطاعات. الفتا الى ان املعهد يقوم 
بتقدمي الدورات والبرامج التعليمية والتدريبية 
التخصصية والتي صممت لتعزيز ومعرفة موظفي 
البنوك واملؤسسات املالية ومهاراتهم وإطالعهم على 
التطورات احلالية والتغيرات املتوقعة واالبتكارات 

في مجال الصناعة املصرفية واملالية.

وليد القدومي 

 باإلضافة إلى أراض استثمارية وسكنية في األردن وبريطانيا 

«توب العقارية» تعرض مجموعة من المشاريع السكنية
 في دبي والشارقة وعجمان بمعرض البحرين للعقار

 أعلنـــت مجموعـــة تـــوب 
للتسويق العقاري عن مشاركاتها 
البالتينية ملعرض  ورعايتهـــا 
 BIPEX الدولي للعقار البحرين 
٢٠٠٨ والـــذي تنظمـــه جميعة 
البحرينية مبركز  املهندســـيني 
البحرين الدولي للمعارض خالل 
اكتوبر اجلاري،  الفترة ٢٣-٢٥ 
حيث ستقدم املجموعة من خالل 
املعرض فرصا استثمارية ناجحة 
لعمالئها وستعرض باقة مميزة 
من املشـــاريع السكنية في دبي 
والشارقة وعجمان باالضافة الى 
أراض اســـتثمارية وسكنية في 

االردن وبريطانيا.
املنتـــدب  وقـــال العضـــو 
القدومي ان  للمجموعة وليـــد 
املجموعة حترص على أن تكون 
مشاركتها في هذا املعرض مميزة 
وفعالة حيـــث تهدف من خالل 
مشاركتها إلى استقطاب شريحة 
من املستثمرين للتملك واالستثمار 
في املشاريع املعروضة خصوصا 
بعد سلسلة النجاحات املتواصلة 
للمجموعة في السوق البحريني 
وفي االسواق اخلليجية االخرى 
واســـتقطابها لعـــدد كبير من 
املستثمرين باالضافة ملا تشكله 
املعارض أيضا مـــن أهمية في 
فتح قنوات استثمارية جديدة 
واستقطاب عمالء ومستثمرين 
جدد للمشـــاريع التي تعرضها 
املجموعـــة وخللـــق حالة من 
التواصل أيضا مع عمالء املجموعة 

مبختلف اماكن تواجدهم.
وأضاف القدومي بأن املجموعة 
متتلك عددا من املشاريع السكنية 
فـــي االردن باالضافـــة الى عدد 
من املشاريع االســـتثمارية في 
بريطانيـــا وتعتبـــر املجموعة 
أيضا وكيـــال حصريا لعدد من 

املشاريع العقارية االماراتية في 
أن  القدومي  املنطقة، وبني  دول 
التي تقوم بتسويقها  املشاريع 
املجموعة هي مشـــاريع سكنية 
وجتاريـــة وصناعيـــة في دبي 

والشارقة وعجمان.
وقـــال القدومي إن املجموعة 
ستعرض خالل املعرض املرحلة 
الثالثة من مشروع مركز الشارقة 
لالســـتثمار الذي تطوره شركة 
سناسكو للتطوير العقاري، والذي 
يعتبر مشروعا استثنائيا جلهة 
احلجم والسعة والتنوع والتكامل، 
حيث يعد املشـــروع األكبر من 
نوعه في إمارة الشـــــارقة فهو 
ميتد على مساحة ٣٢ مليــــون 
قدم مربعة، كما انه يشتمل على 
مجمعات سكنية وجتـــــارية، 
ومناطق للصناعـــات اخلفيفة 
واملتوسطة ومنشـــآت تخزين 

ومساحات دعم لوجستي.
القدومي قائال: ولم  واضاف 
يغفل املشـــروع عـــن اجلوانب 
الســـياحية والترفيهية، فضم 
مناطق تسوق ومنشآت خدمات 
ترفيهية ومتنزهـــات ومطاعم 
ومقاهي الى جانب فنادق راقية»، 
وهو يشكل منوذجا تتوافر فيه 
كل املرافـــق واملتطلبات الالزمة 
للحياة العصرية بكل ما حتمله 
من معـــان، فهو مجتمع متكامل 
ومتعدد األغراض، يوفر املسكن 
العصري ومقر العمل الى جانب 
مراكز التسوق والتسلية ومرافق 
التعليم واملستشفيات في مكان 

واحد».
وعـــن املشـــروع الثاني قال 
ابراج  إنه مشـــروع  القدومـــي 
سكنية تطوره شـــركة عوالي 
امارة  العقاري في  لالســـتثمار 
عجمان ويقع مباشرة على شارع 

جدا وتبدأ من ٥٧٥ درهما للقدم 
املربعة، مبينا أن الشركة املطورة 
للمشروع تقدم تسهيالت مناسبة 
في السداد تصل لغاية ٣٦ شهرا 

ومن دون فوائد.
وحول املشروع الثالث قال انه 
يقع في دبي مارينا وتطوره شركة 
تايجر التي لديها خبرة طويلة 
فـــي تنفيذ املشـــاريع العقارية 
العمالقة باالمارات متتد لعشرين 
عاما، وأضاف: يعد مشروع برج 
بينيكل واحدا من ابرز املشاريع 
التي تنفذها الشركة في مرسى 
دبي ويتألف من ٧٧ دورا سكنيا 
ويحتوي على كل اخلدمات املميزة 
من مصاعد ســـريعة ومسابح 
ونـــادي صحي ومركـــز أعمال 
وغيرها من املميزات التي جتعل 
من البرج واحدا من أرقى االبراج 
في مرسى دبي، وبني القدومي أن 
الشركة املطورة قد وصلت للدور 
٥٦ في التنفيذ ومن املتوقع أن 
يتم االنتهاء من البرج خالل ١٨ 
شهرا، مبينا أن اسعار الوحدات 

السكنية منافسة جدا.
الرابع والذي  أما املشـــروع 
تطـــوره شـــركة ســـتايل هوم 
للتطويـــر العقـــاري، فهو برج 
ستايل ويقع في امارة الشارقة 
فـــي منطقة اخلـــان مقابل قناة 
القصباء، ويطل على بحيرة اخلان 
وشارع التعاون، وأشار الى أن 
البرج يتكون من دور أرضي و٦ 
أدوار مواقف سيارات باالضافة 
الى ٣٣ دورا ســـكنيا تتألف من 
غرفة وغرفتني وثالث غرف نوم، 
الهيكل  أن اعمال  القدومي  وبني 
االســـود قد قاربت على االنتهاء 
ومن املتوقع تســـليم الوحدات 
ملالكها خالل ١٥ شهرا، واضاف 
أن أسعار الشقق مناسبة ملختلف 

الشرائح االستثمارية.
من جانب اخر بني القدومي أن 
الشركة بصدد طرح ما تبقى من 
مشروع االراضي السكنية باالردن 
والتي تقع فـــي ام احلصينيات 
وام الســـراب باملفـــرق وهـــي 
اراض مفروزة وجاهزة للبناء، 
واضـــاف أن منطقة املفرق تعد 
االن من املناطق احليوية باالردن 
كونهـــا أحد أهم مناطق التنمية 

االقتصادية في اململكة.
 ومــــن املشــــاريع االخــــرى 
التي ســــتعرضها الشركة ايضا 
عبارة عن اراض استثمارية في 
بريطانيــــا وفي عدة مناطق من 
أبرزها منطقة صري وســــانت 
ان  القدومي  البانــــز وأضــــاف 
االراضي اســــتثمارية ومفروزة 
مبساحات تبدأ من ٥٠٠ متر مربع 
وباســــعار تبدأ من ٩٥٠٠ جنيه 
اســــترليني، وملكية االراضــي 
حرة وملختلف اجلنسيات، كاشفا 
أنه قد مت تسويق اعداد كثيرة من 
القطع في السوق البحريني خالل 
العامني املاضيني. وجتدر االشارة 
إلى أن املجموعة تعد واحدة من 
كبريات الشركات املتخصصة في 
التسويق العقاري في الكويت، 
حيث تقدم املجموعة الدراسات 
التســــويقية  واالستشــــارات 
باإلضافة إلى التسويق املباشر 
العقارية ملجموعة  للمشــــاريع 
من الشركات العقارية ملشاريع 
متنوعــــة خليجيــــة وعربيــــة 

وبريطانية.
وتسعى املجموعة من خالل 
مشاريعها املنتقاة بعناية أن تقدم 
خدمة مميزة وفرصا استثمارية 
ناجحـــة لعمالئها فـــي الكويت 
واخلليج من خالل خبرتها الرائدة 

في هذا املجال.

االمارات، واضاف وحتمل األبراج 
املراد تســـويقها اسم  السكنية 
«املشربية رزيدنس» وهي عبارة 
عن برجـــني توأمني مخصصني 
للغايات الســـكنية، ويخضعان 
لقانون التملك احلر، ومن املتوقع 
اجنازهما خالل الربع األخير من 
٢٠١١ ويتألـــف البرجان من ٢٥ 
طابقـــا للبرج، ويضم كل طابق 
١٢ شـــقة بغرفة نوم واحدة و٤ 
شقق بغرفتي نوم، ليصل العدد 
اإلجمالي للشـــقق السكنية في 
البرجني إلى ٨٠٠ شقة سكنية. كما 
يضم كل برج ٧ طوابق مخصصة 
كمواقف للسيارات تتسع لـ ٤١٧ 

سيارة.
وإلى جانـــب ذلك، ميتاز كل 
بـــرج مبســـاحات واســـعة في 
الطابق األرضي مخصصة لبيع 
التجزئـــة، ومجموعـــة متميزة 
من اخلدمات الترفيهية مثل ناد 
صحي وجيمانزيوم في الطابق 
األخير من البرج، وحوض سباحة 
وجاكوزي وســـونا وغيرها من 
اخلدمات التي ستمنح املالك املزيد 
من الراحـــة والرفاهية، وحول 
االسعار قال القدومي انها مناسبة 

«ناشيونال لخدمات الطيران» تنضم 
لعضوية مجلس المطارات الدولي

انضمت شــــركة ناشــــيونال 
خلدمــــات الطيــــران لعضويــــة 
مجلس املطارات الدولي، املؤسسة 
الرائدة التي متثل جميع مطارات 

العالم.
ومن خــــالل تلك املؤسســــة، 
تســــتطيع «ناس» أن تواكب كل 
مــــا هو جديد وكذلــــك التغيرات 
التي تطرأ على صناعة الطيران 
واملطارات وأيضا ســــتمنح تلك 
املؤسسة فرصة الدخول للشركة 
لقاعدة البيانات لديها واحلصول 
على كل ما يتعلق بصناعة الطيران 
مــــن معلومات وإحصــــاءات مما 
يســــاعد في عمليــــات التخطيط 

والتنبؤ باملستقبل.
وبهذه املناسبة، علق الرئيس 
التنفيذي لشركة «ناس» م.ناجع 
العجمي: «بصفتنــــا أحد أعضاء 
وشركاء ملجلس املطارات الدولي، 
ستتاح لنا فرصة تبادل املعلومات 
واآلراء فيما بيننا والتواصل الدائم 
املهني احملترف،  التفاعل  وأيضا 
حتى نضمن سالمة املطارات التي 
نديرها حول العالم بأسلوب مالئم، 
كما أن هذه العضوية ستفتح لنا 
املجال للحضور واملســــاهمة في 
املؤمترات الدولية الدورية لصناعة 
الطيران وأن نكون جزءا ال يتجزأ 

منها».
وقد شدد العجمي على أهمية 
مواكبــــة آخر ما توصلــــت إليه 
تكنولوجيا الطيــــران والقوانني 
والتعامالت في خضم التوســــع 

السريع لقطاع الطيران في الشرق 
األوسط واألسواق العاملية، وإن 
عضوية مجلس املطارات الدولي، 
تلك املؤسســــة التي لها تأثيرها 
وقوتها في صناعة الطيران تختصر 
لنا الطريق لتحقيق أهدافنا، «لطاملا 
كنا نعمل لتأسيس أنفسنا من خالل 
مؤسسة رائدة وذات نفوذ قوي 
دوليا، إن التزاماتنا اجتاه عمالئنا 
كانت ومازالت تتمثل في حتقيق 
توقعاتهم بل وتخطي حدود تلك 
التوقعات»، وختم العجمي قائال: 
«بينما نشدد على إرضاء عمالئنا 
من شركات الطيران ومسافريهم، 
يجب أال ننسى أننا كذلك شركاء 
متضامنون في جميع املطارات التي 
نديرها، ومن األهمية أن تتالقى 
املطــــارات مع مصلحة  مصلحة 
شركة «ناس» ملنفعة قطاع الطيران 

محليا ودوليا.

م.ناجع العجمي
خالد السعيد متسلما اجلائزة

 CEO Middle»  منحت مجلــــة
East»جائزة «أفضل رئيس تنفيذي 
لشــــركة تكنولوجيا املعلومات» 
إلى العضو املنتدب واملدير العام 
لشركة انظمة الكمبيوتر املتكاملة 
العاملية ITS م.خالد السعيد وذلك 
خالل احلفل الذي أقامته في دبي 
بحضور عدد كبير من الشخصيات 
الهامة وذلك تقديرا وتكرميا جلهوده 
الكبيرة التي يبذلها لالرتقاء مبكانة 
«أنظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية» 

بني الشركات العاملية.
يذكر أن مجلــــة «CEO» تقدم 
التنفيذيني  جوائــــز للرؤوســــاء 
من مختلــــف دول املنطقة تقديرا 
ألدوارهم في قيادة مؤسســــاتهم 
لتحقيق اجنازات متميزة. وتغطي 
اجلائــــزة الشــــركات العاملة في 
قطاعات، واالســــتثمار، وتطوير 
العقارات، واالجنــــازات املتميزة، 
واخلدمات املالية، والقيادات الشابة 
التنفيذي،  الرئيــــس  في منصب 
واالبتكار، واملسؤولية االجتماعية 
للمؤسســــات، وأفضل سيدة في 
موقع رئيــــس تنفيذي، كما تكرم 
الرؤســــاء التنفيذين في مجاالت 
الرؤية املستقبلية، واالجنازات على 
مدى احلياة، واملجاالت املصرفية 
واملاليــــة، واجلــــودة، والعالمات 

التجارية.
وبهذه املناســــبة قال السعيد: 
«إنني في غاية السعادة بالثقة التي 
اياها هيئة التحكيم في  منحتني 
مجلة CEO وسأستمر في محاولة 

حتقيق املزيد من النجاحات للشركة 
والوصول الى مراكز أعلى والتغلب 
على التحديات التي قد تواجهنا. إن 
هذا اجلائزة ستضاف إلى مجموعة 
اجلوائز التي حققتها شركتنا على 
مدى السنوات املاضية والتكرمي 
الذي حظيت به اليوم واإلجنازات 
التي حققتها حتى اآلن ما كانت لتتم 
لوال وجــــود فريق عمل متجانس 
وذي كفاءة ومقــــدرة عالية على 

االبداع والنجاح».
 ITS ومنذ توليه القيــــادة في
كعضــــو منتــــدب ومديــــر عام، 
استطاع الســــعيد أن يحدث نقلة 
نوعية ومتميزة في أنشطة الشركة 
واملنتجات املتنوعة التي تقدمها، 
والتي تخدم قطاعات أعمال مهمة 
كقطاع البنوك واالستثمار وقطاع 
شركات االتصاالت والتعليم العالي، 

كما جنح السعيد في مضاعفة سقف 
عوائد الشــــركة مــــن خالل خطة 
التوسع االقليمي واالستراتيجي 
واملوارد البشرية وزيادة العوائد 
اإلجماليــــة. وقد حصل الســــعيد 
بداية العام علــــى جائزة «الرائد 
 Arabian في العمل لعام ٢٠٠٨ من
Business لقطاع األعمال الكويتي، 
وهــــي اجلائزة التــــي تعطى ملن 
حققوا اجنازات غير مسبوقة في 
التجارية واملسماة  إدارة األعمال 
«الرائد فــــي العمل لعام ٢٠٠٨ في 
قطاع األعمال الكويتية» كما منحت 
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الكمبيوتر  العاملية شركة أنظمة 
املتكاملــــة العامليــــة ITS جائــــزة 
أفضل مزود عاملي للحلول التقنية 
لقطاع البنوك ومؤسسات التمويل 

اإلسالمي لعام ٢٠٠٧.

من مجلة «CEO» وخالل احتفالها في دبي

السعيد يحصد جائزة أفضل رئيس تنفيذي

البالغة قيمته ٣ مليارات درهم

«سويت هومز» تعرض «عجمان أبتاون» بمعرض الكويت العقاري

فهد ستار ديرو

مجسم يوضح مشروع عجمان ابتاون

أعلنت شركة سويت هومز 
اإلماراتية عن مشاركتها الواسعة 
خالل معرض الكويت العقاري 
«كوبيكس٢٠٠٨»،  خالل الفترة 
املمتدة بني ٢١ و٢٤ اجلاري. وتأتي 
مشاركة شركة التطوير العقاري 
ضمن إطار حملتها الواسعة على 
صعيد املنطقة لعرض مشروعها 
«عجمان أبتاون» البالغة قيمته 
٣ مليارات درهم إماراتي والذي 
يعد مشــــروعا واســــع النطاق 
حيث يتألف من ســــبعة أبراج 
سكنية وجتارية وفندق ومجمع 
شــــقق فندقية وڤلل و«منازل 
الضواحي» والتي سيتم توفيرها 
للمســــتثمرين احملتملني خالل 
انعقاد هذه الفعاليات. ويهدف 
املطور من خالل مشاركته في 
فعاليات املعرض الى التوجه إلى 
قاعدة واسعة من املستثمرين 

في الكويت. 
وميتــــد مشــــروع «عجمان 
أبتاون» على مساحة تزيد على ٤ 
ماليني قدم مربعة،  حيث يتألف 
من ١٥٠٤ وحدات سكنية من الڤلل 
و«منازل الضواحي» املؤلفة من 
  ،(٢+G) مستوى أرضي وطابقني

والتي ستوفر جميعها «منازل 
الضواحــــي» ذات غرفتــــني و٣ 
غرف و٤ غرف نوم وڤلل كبار 
الشــــخصيات مميزة التصميم 

ذات ٥ غرف نوم.
ويثق املطــــور العقاري بأن 
الرائد سيستقطب  مشــــروعه 

االهتمام الكبير من املستثمرين 
الكويتيني.

وقــــال الرئيــــس التنفيذي 
في مجموعة «ســــويت هومز» 
فهد ســــتار ديرو: «يعد سوق 
اإلمــــارات وجهة اســــتثمارية 
طويلة األمد،  حيث يزداد عدد 

الدوليني املهتمني  املستثمرين 
باالســــتثمار في عجمان نظرا 
ألســــعارها املناســــبة واتساع 
نطاق الفرص ضمــــن اإلمارة. 
وقد شــــاركنا خالل العديد من 
املعارض املتميزة والتي تتراوح 
بني انشــــطة محلية ومعارض 

عامليــــة فــــي موســــكو ولندن 
والدوحة وشــــنغهاي وهونغ 
كونغ،  ونثق بأن مشاركتنا خالل 
انعقاد فعاليات «معرض الكويت 
العقــــاري ٢٠٠٨» ســــتوفر لنا 
الفرص املناسبة للمضي قدما في 
خططنا التوسعية في املنطقة. 
ونهدف من خالل استراتيجيتنا 
إلى اكتشاف األسواق اجلديدة،  
األمر الذي سيساهم بدور مهم في 
حتقيق النمو املستمر لشركتنا،  
كما نسعى حاليا إلى مواصلة 
املشاركة في األنشطة املهمة مثل 

هذا احلدث». 
وأعلنــــت «ســــويت هومز» 
مؤخرا عن خططها لتطوير فندق 
ومجمع شقق كاملة اخلدمة بقيمة 
٦٠٠ مليون درهم إماراتي ضمن 

مشروع «عجمان أبتاون». 

االربعاء
اقتصاد٢٢ اكتوبر ٢٠٠٨


