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فازت بجائزة أفضل مدير تنفيذي في أوروبا والشرق األوسط

سناء جمعة تتسلم منصبها في »كفيك« 
في  اإلدارة  مجلس  رئ��ي��س  أع��ل��ن 
الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار 
الحميضي  يعقوب  ص��ال��ح  )ك��ف��ي��ك( 
تنفيذيا  رئيسا  جمعة  سناء  تعيني 
ال��ق��رار  إل���ى أن ه���ذا  للشركة م��ش��ي��را 
ج����اء ل��ي��ؤك��د ح����رص ال���ش���رك���ة على 
م��واص��ل��ة ال��ت��ط��ور ال��واض��ح ف��ي األداء 

على الصعيدين املالي والتشغيلي. 
وأكد الحميضي أن مجلس إدارة 
ال���ش���رك���ة ي���ع���ت���ز ب���ان���ض���م���ام ج��م��ع��ة 
التنفيذية،  اإلدارة  رأس  على  لتكون 
إمكاناتها  ف��ي  الكبيرة  ثقته  م��ؤك��دا 
وخ��ب��رات��ه��ا ال��ت��ي ب���رزت ب��وض��وح في 
بنك الخليج وجميع املؤسسات التي 

عملت بها. 
وأشار إلى أن جمعة تعد نموذجا 
رائ����ع����ا ل���ل���س���ي���دات ال���ل���وات���ي ي��ش��غ��ل��ن 
م���ن���اص���ب ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف����ي ع���ال���م امل����ال 
واألع��م��ال بشهادة دول��ي��ة وان��ج��ازات 
ملموسة على ارض الواقع، ومجلس 
في  واث����ق����ون  وامل���س���اه���م���ون  االدارة 

استمرار تلك االنجازات في »كفيك«. 
ب������دوره������ا، ق����ال����ت ج���م���ع���ة: »اق������در 
لي  منحها  التي  الغالية  الثقة  بشدة 
خصوصا  )ك��ف��ي��ك(،  إدارة  م��ج��ل��س 
وأنها من الشركات الرائدة في مجال 
االس��ت��ث��م��ار وال��ت��م��وي��ل ال��ت��ي نجحت 

في تحقيق انجازات ملموسة خالل 
سنوات قليلة«.  وكانت جمعه تتولى 
منصب مدير عام مجموعة الخدمات 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  للشركات  املصرفية 
أن���ه���ا ت���ول���ت م��ن��ص��ب رئ���ي���س امل�����دراء 

العامني بالوكالة في بنك الخليج.

سناء جمعة صالح الحميضي 

بالتعاون مع »سيتي غروب« ورعاية مؤسسة البترول و»الكويت للتقدم العلمي«

»جمعية املتداولني« أقامت دورة تدريبية
حول قواعد اللعب في البورصة

ب���ال���ت���ع���اون م����ع »س���ي���ت���ي غ�������روب« وب���رع���اي���ة ك����ل م��ن 
م��ؤس��س��ة ال��ك��وي��ت ل��ل��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي وم��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 
الكويتية قامت الجمعية الكويتية للمتداولني في االسواق 
في  اللعب  )قواعد   »Bourse Game« دورة  بعقد  املالية 
التدريب  مركز  قاعات  اح��دى  في  املالية(  األوراق  س��وق 
أيام  خمسة  ومل��دة  الكويتية  البترول  بمؤسسة  الخاص 
وق��ام بافتتاح هذه ال��دورة كل من رئيس مجلس اإلدارة 
عقيل ناصر حبيب ونائب رئيس مجلس االدارة حسني 
علي العريان. وقال حبيب ان الهدف من اقامة هذه الدورة 

التعامل  الكويتية على كيفية  الكوادر  تدريب  هو كيفية 
مع سوق االوراق املالية والبنوك املركزية، وكذلك تسهيل 
الى جانب طرق  االص��ول  وإدارة  والشراء  البيع  عمليات 

التعامل مع الودائع البنكية وأسعار العمالت املتغيرة.
ال��دورة 18 عضوا، من اعضاء الجمعية  وش��ارك في 
البنوك والشركات االستثمارية  يمثلون عددا كبيرا من 
ث��ي��ودور ليفنش في  ب��ال��ق��اء محاضراتها ك��ل م��ن  وق���ام 
»سيتي غروب« وهو أحد خبراء التدريب في هذا املجال، 

وفاتح أدور في »سيتي بنك« الكويت.

جانب من املشاركني في الدورة

ضمن احتفاالته بالعيد الوطني وعيد التحرير

سوق شرق يعتزم إنتاج أوبريت غنائي وطني
العقارية  الوطنية  الشركة  ف��ي  للعقار  املنتدب  العضو  مساعد  أع��ل��ن 
أن��ور الفرج عن ع��زم إدارة س��وق ش��رق إنتاج أوب��ري��ت غنائي وطني عن 
حكام الكويت وأحالم املستقبل في إطار احتفاالتها بالعيد الوطني وعيد 
ال��ت��ح��ري��ر.  وق���ال ان س��وق ش��رق خصص ميزانية ضخمة إلن��ت��اج هذا 
على كل كويتي السيما  العزيزتني  املناسبتني  بهاتني  الخاص  األوبريت 
السمو  ص��اح��ب  الع��ت��الء  الثانية  السنوية  ال��ذك��رى  م��ع  ان  تتزامنا  أنهما 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم. 
وأضاف أن األوبريت يأتي ضمن العديد من االحتفاالت الترفيهية التي 
اعتاد سوق شرق على تنظيمها سنويا بهذه املناسبة التي سوف تضم 

العديد من الفعاليات واألنشطه الفنية والثقافية الى جانب املسابقات. 
وأوض���ح ال��ف��رج أن س��وق ش��رق وك��ع��ادت��ه ف��ي ه��ذه املناسبة سيعطي 
اهتماما كبيرا لحفالت األطفال التي يقيمها كعادته في أروقة املجمع أو 

على خشبة املسرح.

بشراكة استراتيجية مع »لينكاج إنكوربوريتد« العاملية 

»أكاديمية القيادة« تدشن برنامجها األساسي
في أسواق الشرق األوسط ودول التعاون  

القيادة  أك��ادي��م��ي��ة  ش��رك��ة  أعلنت 
أب����واب التسجيل في  ف��ت��ح  ال��ع��رب��ي��ة 
 Leadership) برنامج تنمية القيادة
Development Program LDP) وهو 
ال��ب��رن��ام��ج األس���اس���ي ال�����ذي ت��ق��دم��ه 
األكاديمية في أسواق منطقة الشرق 
األوس�����ط م���ع ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى منطقة 

دول مجلس التعاون الخليجي. 
إدارة  م����ج����ل����س  رئ������ي������س  وق�����������ال 
أك��ادي��م��ي��ة ال��ق��ي��ادة ال��ع��رب��ي��ة جاسم 
يأتي  البرنامج  إن  الصفران  محمد 
فيما  االستراتيجية  للشراكة   

ً
ن���واة

ب����ني األك���ادي���م���ي���ة وش����رك����ة ل��ي��ن��ك��اج 
الرائدة   .Linkage Inc إنكوربوريتد 
في مجال تقديم منتجات وخدمات 
ت��ن��م��ي��ة ال����ق����ي����ادات ع���ل���ى امل���س���ت���وى 
ال����ع����امل����ي. وي����أت����ي ب���رن���ام���ج ت��ن��م��ي��ة 
الشراكة  لهذه  البكر  الوليد  القيادة 

االستراتيجية. 
وأك�����د ال���ص���ف���ران أن ال��س��ع��ي في 
االستراتيجية  الشراكة  عالقة  خلق 
وبالتالي تصميم وتنفيذ برنامجًا 
ل��م  أث������ر أط��������ول  ي����ك����ون أش����م����ل وذو 
ي��ك��ن م��ح��ض ص���دف���ة. ب���ل ه���و ت��وج��ه 
 مل���ا ع��ب��ر ع��ن��ه رؤس����اء 

ً
ج����اء خ���الص���ة

وق��ي��ادي��ي أك��ب��ر ال��ش��رك��ات الناشطة 
اللقاءات  خ��الل  الخليج  منطقة  ف��ي 
ال��رس��م��ي��ة وال��ج��ان��ب��ي��ة ال���ت���ي ع��ق��دت 
ب���ي���ن���ه���م ض����م����ن ف����ع����ال����ي����ات م��ل��ت��ق��ى 
ال�����ن�����ج�����اح�����ات ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة ال�����راب�����ع 
ف���ي ال��ع��اص��م��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة امل��ن��ام��ة 
وم���ل���ت���ق���ى ال���ن���ج���اح���ات ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة 
ال���خ���ام���س ف����ي ال���ع���اص���م���ة ال��ق��ط��ري��ة 
الدوحة، حيث أكد ه��ؤالء القياديني 
ع���ن ن�����درة ال��ع��ن��اص��ر ال��ق��ي��ادي��ة بني 
األج����ي����ال ال���ش���اب���ة ف���ي م��ؤس��س��ات��ه��م 
وذل�������ك ن��ت��ي��ج��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ل��ت��وس��ع 
امل���ت���س���ارع ال������ذي ت���ش���ه���ده أع��م��ال��ه��م 
م��ق��ارن��ة ب��ج��ه��ود ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة 
في  ومساعيهم  املنطقة  في  املتاحة 
ال��ق��ادرة على اللحاق  ال��ك��وادر  نشأة 
ب�����ال�����رك�����ب، ب�����ل واس�����ت�����ب�����اق م���س���ي���رة 
االستثمار واألع��م��ال ليس فقط من 
األس��واق  خ��الل استشراف مستقبل 
التي تنشط بها شركاتهم، بل ومن 
ال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى ه����ذا املستقبل  خ����الل 
م����ن خ�����الل وض�����ع ال��س��ي��ن��اري��وه��ات 
األم��ر  بتحقيقها،  والسعي  األف��ض��ل 
ال���ذي ي��ع��ود ال��ن��ف��ع ع��ل��ى اق��ت��ص��ادات 
املنطقة بشكل عام وعلى شركاتهم 

والعاملني بها بشكل خاص. 
وفي معرض اإلع��الن عن انطالق 
أورد  ال�����ق�����ي�����ادة،  ت���ن���م���ي���ة  ب����رن����ام����ج 
الصفران أن البرنامج قد تم تصميمه 
العاملية  امل��ؤس��س��ة  ب��ب��رن��ام��ج  تيمنًا 
 Global Institute for لتنمية القيادة
 (Leadership Development (GILD
وهو برنامج اعتبرته مجلة التميز 
 Performance Excellence األداء  في 

األف��ض��ل  أن���ه  األم��ري��ك��ي��ة   Magazine
ض��م��ن 100 ب���رن���ام���ج ت��ن��م��ي��ة ق��ي��ادة 
درستها. وقد شملت عينة الدراسة 
600 شركة عرفت بجهودها املتميزة 
وذك����رت  األداء.  ت��ط��وي��ر  م���ج���ال  ف���ي 
اح��ت��ل   GILD ب����رن����ام����ج  أن  امل���ج���ل���ة 
امل��ن��زل��ة األول����ى ف��ي ت��رت��ي��ب ال��ب��رام��ج 

من حيث تفضيل الشركات. 
ال����ش����ري����ك  إن  ال������ص������ف������ران  وق����������ال 
االس��ت��رات��ي��ج��ي ألك��ادي��م��ي��ة ال��ق��ي��ادة 
ال���ع���رب���ي���ة وه�����و ش����رك����ة ل��ي��ن��ك��ج م��ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي (فيليب  خ����الل رئ��ي��س��ه��ا 
ت��ع��اون  ق��د   (Phil Harkens ه��ارك��ن��ز 
بينيس  (وورن  ال��ق��ي��ادة  خ��ب��ي��ر  م���ع 
نموذج  وض��ع  ف��ي   (Warren Beniss
 High األث�������ر ال����ع����ال����ي ف�����ي ال����ق����ي����ادة
 (Impact Leadership Model (HILM
ال��ن��م��وذج املطبق ف��ي تصميم  وه��و 
تقدمه  ال��ذي  القيادة  تنمية  برنامج 
أكاديمية القيادة العربية للمديرين 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��خ��ل��ي��ج. وم���ن ال��ج��دي��ر 
ذك��ره أن��ه ق��د ب��ات ينظر إل��ى (وورن 
بينيس) على أنه األب الروحي لعلم 
ال���ق���ي���ادة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ب���ع���د أن غ��ي��ب 
(بيتر  الشهير  اإلدارة  خبير  امل���وت 

 .(Peter Drucker دراكر
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ش��رك��ة أك��ادي��م��ي��ة 
القيادة العربية فقد وضح الصفران 
القيادية  الشركات  من  مجموعة  أن 
ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال���خ���ل���ي���ج ق����د س��اه��م��ت 
ف���ي رأس����م����ال ال���ش���رك���ة وه����ي ش��رك��ة 
مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة 
األص���������ول (ك����ام����ك����و) وش�����رك�����ة ب��ي��ت 
االستثمار العاملي (جلوبل) وشركة 
النجاحات  وش��رك��ة  االس��ت��ث��م��ار  دار 
ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة ل����الس����ت����ش����ارات وب���ي���ت 

االستثمار الخليجي. 
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي 
ل��أك��ادي��م��ي��ة ج�����وردن س��ت��اف��ي��ك��ر أن 

ال���ف���ئ���ة امل���س���ت���ه���دف م���ش���ارك���ت���ه���ا ف��ي 
ال��ب��رن��ام��ج ه���ي ف��ئ��ة م���دي���ري اإلدارة 
اإلدارة  ف����ي  وال���ن���اش���ئ���ني  ال���وس���ط���ى 
ال��ع��ل��ي��ا م��م��ن ع���رف���وا ب��ت��م��ي��زه��م في 
عملهم كمديرين وترى مؤسساتهم 
أن���ه���م ال��ف��ئ��ة ال����واع����دة ل��ت��س��ل��م زم���ام 
 وأنه قد آن 

ً
قيادة املؤسسة مستقبال

حيث  القيادية  للمناصب  إع��داده��م 
ي��س��ه��م��ون ف���ي ت��وج��ه��ات ش��رك��ات��ه��م 
في  ال��ش��رك��ة  واستراتيجية  ورؤاه����ا 
ت��ح��ق��ي��ق أه��داف��ه��ا إل���ى ج��ان��ب خلق 
امل�����راك�����ز ال���ت���ن���اف���س���ي���ة امل���ت���ق���دم���ة ف��ي 
األسواق التي تنشط بها شركاتهم. 
الرغم  ان��ه وع��ل��ى  وق���ال ستافيكر 
م���ن ف��ت��ح ال��ت��س��ج��ي��ل ف���ي ال��ب��رن��ام��ج 
ال��راغ��ب��ني، إال أن قبول  أم����ام ج��م��ي��ع 
امل����ش����ارك����ني وامل����ش����ارك����ات م���ش���روط 
بترشيحهم من قبل شركاتهم حيث 
ان البرنامج ال يقتصر على العنصر 
ال���ت���دري���ب���ي ال������ذي ي���ت���م ت��ن��ف��ي��ذه ف��ي 
قاعات التدريب، بل ان املسار ينطلق 
من مكان عمل املشارك قبل مشاركته 
ال��ت��دري��ب م��ن خ���الل أداة تقييم  ف��ي 
360 درج����ة ت��ض��م ن���م���اذج ت��س��ت��درج 
ل��ل��م��ش��ارك  امل���ب���اش���ر  ال���رئ���ي���س  آراء 
وزمالئه من نفس املستوى الوظيفي 
ب���اإلض���اف���ة إل�����ى م��ج��م��وع��ة األف������راد 
العاملني تحت رئاسته. ويتبع ذلك 
يقوم  استشارية  أو جلسات  جلسة 
م����ن خ���الل���ه���ا امل����ش����ارك ب���رس���م خ��ط��ة 
تنمية القيادة الخاصة به بالتعاون 
مع خبير ممارس في مجال القيادة. 
ثم يأتي دور قاعات التدريب والتي 
ي��ق��ض��ي امل���ش���ارك ب��ه��ا م���ا مجموعه 
بشكل  متقطعة  ت��دري��ب��ي��ًا  ي��وم��ًا   24
ي��ت��ي��ح ل���ل���م���ش���ارك ت��ط��ب��ي��ق امل���ب���ادئ 
التي يتلقاها في قاعة التدريب في 
مكان عمله. وقد روعي في تصميم 
ال��ع��ن��ص��ر ال��ت��دري��ب��ي م���ن ال��ب��رن��ام��ج 

ع��ل��ى تطبيقات وم��ح��اك��اة  اح��ت��وائ��ه 
ي��ق��وم امل���ش���ارك ب��ال��ت��م��رن عليها من 
خ���الل ف��ري��ق مصغر م��ن امل��ش��ارك��ني. 
وف�����ي س��ب��ي��ل اس���ت���ك���م���ال ال��ب��رن��ام��ج 
بنجاح، على املشارك تنفيذ مشروع 
تغيير في مكان عمله وتحت إشراف 
االستشاريني  الخبراء  أح��د  ونصح 
ف��ي م��ج��ال ال��ق��ي��ادة وال���ذي���ن تستمر 
ع����الق����ة امل�����ش�����ارك ب���ه���م إل������ى ف���ت���رات 
طويلة بعد البرنامج. ويلي العنصر 
التدريبي نشاطًا يتم من خالل إدارة 
ومتابعة األهداف التنموية الواردة 
في خطة التطوير الفردية التي يتم 
إعدادها في بداية البرنامج من قبل 
يقوم  ال��ذي  القيادة  املشارك وخبير 

بدور املرشد للمشارك. 
وحول األسلوب املتبع في تنفيذ 
ال��ب��رن��ام��ج، ق���ال س��ع��د ق��ول��ي رئيس 
ال����ب����رام����ج ف�����ي أك����ادي����م����ي����ة ال���ق���ي���ادة 
ال���ت���دري���ب���ي  ال���ع���ن���ص���ر  ان  ال���ع���رب���ي���ة 
حلقات  ستة  إل��ى  ينقسم  للبرنامج 
ي���م���ت���د ك�����ل م���ن���ه���ا إل������ى أرب�����ع�����ة أي�����ام 
ي��وم��ي عمل  إل���ى  ت��دري��ب��ي��ة منقسمة 
وي�����وم�����ي ع���ط���ل���ة ن���ه���اي���ة األس�����ب�����وع، 
أي أن���ه���ا ت��ن��ط��ل��ق م����ن ص���ب���اح ي���وم 
األربعاء وتنتهي عصر يوم السبت. 
وب����ال����ن����ظ����ر إل�������ى أن ك�����ل ح���ل���ق���ة م��ن 
تنفيذها  التدريبية سيتم  الحلقات 
امل��ش��ارك  ف��إن على  ف��ي بلد مختلف، 
التدريبية  الحلقة  موقع  إل��ى  السفر 
ي��وم الثالثاء (أو قبل ذل��ك إن رغب) 
وت���خ���ص���ي���ص ي������وم األح��������د ال���ت���ال���ي 
ل��ل��ح��ل��ق��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��س��ف��ر ال���ع���ودة 
إل����ى م��وط��ن��ه م���ا ل���م ي���رغ���ب امل���ش���ارك 
الحلقة  إق��ام��ة  ف��ي مدينة  البقاء  ف��ي 

التدريبية ملدة أطول. 
قد  األكاديمية  أن  قولي  وأض��اف 
اختارت أن يقع البرنامج التدريبي 
ع��ل��ى ه���ذا امل���ن���وال ب��ه��دف التقليص 

م���ن ع����دد أي����ام اب��ت��ع��اد امل���ش���ارك عن 
أعماله نظرًا للضغط الذي يتعرض 
ع���ادة  ال��وس��ط��ى  اإلدارة  م���دي���ري  ل���ه 
ف��ي ال��ش��رك��ات ال��ت��ي ت��ول��ي املنافسة 
اهتمامًا كبيرًا. وهذا األسلوب يتيح 
ل���ل���م���ش���ارك ف���رص���ة ت���ج���رب���ة امل���ب���ادئ 
التي يتلقاها من العنصر التدريبي 
»للتأمل«،  على مكان عمله وفرصة 
إذ غدا التأمل من أهم عناصر تعلم 
ال����راش����دي����ن ف����ي أدب�����ي�����ات ال��ت��ط��وي��ر 

اإلداري الحديثة. 
وح����������ول ال������ب������ل������دان ال�����ت�����ي ت��ع��ق��د 
الحلقات التدريبية بها، أفاد قولي 
أن ان��ت��ق��اءه��ا ل��م يكن ع��ش��وائ��ي��ًا، بل 
لكل منها ميزة من شأنها اإلسهام 
ف�����ي ت���ج���رب���ة امل������ب������ادئ ال���ت���دري���ب���ي���ة 
اختير  فقد  ومبدئيًا،  وتطبيقاتها. 
الحلقة  لعقد  ال��ش��ي��خ  ش���رم  منتجع 
الثانية  الحلقة  تعقد  فيما  األول���ى، 
ف���ي إم������ارة دب�����ي، وال��ح��ل��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة 
ف���ي س��ن��غ��اف��ورة، وال��ح��ل��ق��ة ال��راب��ع��ة 
وال��خ��ام��س��ة (م��ت��ص��ل��ة) ف���ي منطقة 
ب���وس���ط���ن  ب����م����دي����ن����ة  إن  ه�������ارف�������ارد 
ع����اص����م����ة والي��������ة م���اس���اش���وس���ت���س 
ال��س��ادس��ة وم��راس��م  وت��ع��ق��د الحلقة 
في  التدريبي  العنصر  من  التخرج 

الكويت. 
ق����ول����ي أن أك���ادي���م���ي���ة  ك���م���ا أك������د 
القيادة العربية بالتعاون مع لينكج 
إنكوربوريتد Linkage Inc. حرصت 
ف����ي ت��ص��م��ي��م وت���ط���وي���ر ال���ب���رن���ام���ج 
ومسليًا  مثيرًا  ي��ك��ون  أن  التدريبي 
في آن واحد. وأن يكون ارتباطه في 
واق���ع ح��ي��اة ال��ع��م��ل م��ص��درًا ل��ج��ودة 
محتواه العلمي. لذا فإن األكاديمية 
بمنتهى  املشاركني  مدخالت  تأخذ 
ال��ج��دي��ة خ��ص��وص��ًا ع��ن��د اح��ت��س��اب 
العائد من البرنامج الشامل بعض 

أشهر من انقضائه. 

لتعزيز سمعة مركز الشارقة االستثماري والتعريف به

»سناسكو« تعتزم تكثيف مشاركاتها
في املحافل العقارية العاملية الكبرى  

اكدت شركة »سناسكو« انها تعتزم تكثيف مشاركاتها 
 ،2008 ع��ام  خ��الل  والعاملية  املحلية  العقارية  امل��ع��ارض  ف��ي 
ال��ذي شهدته الشركة خ��الل ع��ام 2007  الكبير  النشاط  بعد 
اثر مشاركاتها الناجحة في مجموعة من املعارض العقارية 
املميزة داخ��ل االم��ارات وخارجها، حيث حظيت املشاركات 
بنجاح كبير واقبال مميز من املستثمرين للتعرف عن قرب 
ع��ل��ى م��ش��روع ال��ش��رك��ة االض��خ��م م��ن ن��وع��ه »م��رك��ز ال��ش��ارق��ة 

االستثماري«. 
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة »سناسكو« طالل 
املعارض  في  املكثفة  املشاركات  »تعتبر  السريع  بن صالح 
املحلية والخارجية، من الخطط االستراتيجية املهمة التي 
تنتهجها شركة سناسكو، وذلك ضمن خططها الترويجية 
ال��ش��ارق��ة  م��رك��ز  م��ش��روع  وخ��اص��ة  ملشاريعها  والتسويقية 
االستثماري، املشروع العقاري الضخم واملتعدد األغراض، 
الذي يحتاج إلى حملة تسويقية مميزة تكون في مستوى 
املشروع وتواكب تطوراته واهدافه. كما ان هذه املشاركات 
تتيح لنا التعرف عن قرب على جديد السوق العقاري الى 

جانب الحاجات الفعلية للمستثمرين«. 

واض������اف ال���س���ري���ع »س��ع��ي��ن��ا م���ن خ����الل م��ش��ارك��ات��ن��ا في 
امل����ع����ارض امل��خ��ت��ل��ف��ة ال����ى ت��رس��ي��خ ف���ك���رة ان م���ش���روع م��رك��ز 
الشارقة االستثماري هو مشروع متكامل، يلبي احتياجات 
ع���دة ف��ئ��ات ب��م��ا ي��ح��ت��وي��ه م���ن م��ج��م��ع��ات س��ك��ن��ي��ة وت��ج��اري��ة 
وصناعية، وقد ساهمت هذه املعارض التي شاركنا بها في 
ان مشاركاتنا في  جذب املستثمرين على اختالف فئاتهم. 
للمستثمرين المتالك  فرصة مهمة  املقبلة تشكل  املعارض 
اراضيهم خصوصا مع قرب طرح املرحلة الثانية من مركز 

الشارقة االستثماري امام املستثمرين« . 
تنقل  االستثماري  الشارقة  ان مركز  ال��ى  السريع  واش��ار 
خ��الل ال��رب��ع االخ��ي��ر م��ن ع��ام 2007 ب��ني مجموعة مهمة من 
االم��ارات ش��ارك املشروع  العقارية الضخمة. ففي  املعارض 
في معرض سيتي سكيب دبي 2007، الذي استضاف نخبة 
م��ط��وري العقار ف��ي ال��ع��ال��م، ب��االض��اف��ة ال��ى م��ع��رض ايكرس 
ال��ش��رق االوس���ط 2007 ال���ذي اق��ي��م ف��ي ام���ارة ال��ش��ارق��ة وك��ان 
االول م���ن ن��وع��ه ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ش��ارق��ة م���ن ح��ي��ث الحجم 

والشركات املشاركة. 
اما خليجيا، فقد شاركت »سناسكو« في معرض العقار 

(البلد  السعودية  العربية  اململكة  في  بالظهران  واالس��ك��ان 
الفرصة  ات���اح  ل��ش��رك��ة س��ن��اس��ك��و) خ���الل 2007، وال����ذي  األم 
للسوق ال��ع��ق��اري��ة ال��س��ع��ودي��ة ل��الط��الع على امل��ش��اري��ع التي 
ت��ط��وره��ا ال���ش���رك���ة، إل����ى ج��ان��ب م��ع��رض ال��ب��ح��ري��ن بيبكس 
في  العقارية  الشركات  من  وال��ذي ضم نخبة مميزة   ،2007
والذي   2007 واالستثمار  والبناء  العقار  املنطقة، ومعرض 
اق��ي��م ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت. وث��م��ن ال��س��ري��ع ه��ن��ا، ال����دور الكبير 
والفعال لشركة »توب للعقارات« والتي عملت بشكل مميز 
على نجاح مشاركات مركز الشارقة االستثماري في كل من 

البحرين والكويت والسعودية. 
ك��م��ا ش��ارك��ت »س��ن��اس��ك��و« ف��ي م��ع��رض ع��ق��ار واس��ت��ث��م��ار 
ت��ت��وس��ع  ان  »س���ن���اس���ك���و«  ت��ع��ت��زم  ال���ت���ي  االردن،  ف���ي   2007
ف��ي س��وق��ه��ا ال��ع��ق��اري خ���الل ال��ف��ت��رة امل��ق��ب��ل��ة، ب��االض��اف��ة ال��ى 
مشاركة »سناسكو« في مؤتمر ومنتدى الشراكة الفرنسية 
ام��ام املستثمرين من مختلف انحاء  ال��ذي ط��رح  االماراتية، 
العالم الفرص االستثمارية املهمة في دولة االمارات، والتي 
يعتبر مركز الشارقة االستثماري من اهمها على مستوى 

امارة الشارقة. 

مركز الشارقة االستثماري 

)تصوير زكريا عطية(   الصفران متحدثًا في املؤتمر الصحافي  
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