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محمد الشهاب

د.عبداملالك اجلابر

32% من شركات اخلدمات املالية العاملية تتوقع أن تستمر أوضاعها احلالية على مدى عام آخر على األقل

حمد الشريدةصالح الرشيدي

تهدف لتوعية المواطنين والمقيمين للحد من استهالك الكهرباء والطاقة

وفقًا ألحدث دراسة نشرتها »إرنست ويونغ«

الشركة تضم عمليات زين األردن و»بالتل« في فلسطين

»زين« تدعم حملة التوعية لـ »الكهرباء«
بإرسال 18 مليون رسالة قصيرة عبر شبكتها

عودة االنتعاش لقطاع الخدمات المالية منتصف 2010

الجابر يتولى دفة القيادة لشركة »زين ليفانت«

أعلنت شركة »زين« الشركة 
املتخصصة في تقدمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت 
عن مشاركتها ومساندتها حلملة 
التوعي���ة التي بدأته���ا وزارة 
الكهرباء وامل���اء والتي تهدف 
لتوعية املواطنني واملقيمني للحد 
من استهالك الكهرباء والطاقة 

خالل فترة الصيف.
الش���ركة في بيان  وذكرت 
صحافي انها قد سارعت بتقدمي 
الدع���م حلمل���ة التوعية هذه 
التي تع���د مبنزلة دعوة عامة 
جلميع شرائح وفئات املجتمع 
من مواطنني ومقيمني إلى عدم 
اإلسراف في الطاقة وحثهم على 
ضرورة احملافظة على مصادر 
الطاقة واحلد من الهدر املفرط 

في فترة الصيف.
التنفيذي  الرئي���س  وقال 
التجاري في الشركة  للقطاع 
الشهاب: »لقد حرصت  محمد 
زين على املش���اركة في هذه 

أعلنت مجموعة زين، املتخصصة 
في تقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة 
في الشرق األوسط وأفريقيا، عن 
تعيني د.عبد املالك اجلابر رئيسا 
تنفيذيا لشركة زين ليفانت التي 
تضم حاليا كال من ش����ركتي زين 
االردن و»بالتل« في فلسطني التي 
س����تتحول الى الهوية املؤسسية 
»زين« في وقت قريب، الى جانب 
قيامه بأعمال املدير العام في زين 
االردن، خلفا للدكتور احمد الشطي 
الذي شغل ذات املنصب للشركة ملدة 
14 شهرا وانتقل ليتبوأ موقعا جديدا 

ضمن شركات املجموعة.
 ويتبع تعيني د.عبد املالك اجلابر 
اتفاقية تبادل لألسهم التي قامت بها 
مجموعة زين مع ش����ركة »بالتل« 
في مايو املاض����ي، والتي صادقت 
عليه����ا الهيئة العامة غير العادية 
ملجموعة االتصاالت الفلسطينية 
خالل اجتماعها في العاشر من يونيو 

املاضي.
وقال الرئيس التنفيذي ملجموعة 
زين د.س����عد البراك ان التغيرات 
اإلس����تراتيجية التي تق����وم بها 
املجموعة في مختلف شركاتها تأتي 
استكماال لتطبيق خططها التوسعية 
عربيا وعامليا لتكون بذلك النموذج 
الذي يحتذى ألي مؤسسة عربية 
استطاعت الوصول الى العاملية، 
متابعا بان مجموعة زين متكنت 
خ����الل الفترة املاضية من حتقيق 
إستراتيجيتها التوسعية والتواجد 

وفقا ألحدث دراس����ة نشرتها 
إرنس����ت ويون����غ، تتوقع معظم 
ش����ركات اخلدمات املالية العاملية 
أن حدوث انتعاش في هذا القطاع 
لن يتم إال بعد مضي الستة أشهر 
األولى من عام 2010، ورمبا يتأخر 

ملا بعد ذلك الوقت.
ويشير التقرير، حتت عنوان 
»تس����ريع التغيير«، إلى أن ثلث 
شركات اخلدمات املالية العاملية التي 
خضعت للدراسة، والبالغ عددها 
125 ش����ركة، قد توقعت أن تشهد 
أعمالها توس����عا هذا العام، بينما 
تتوقع 34% منه����ا أن العودة إلى 
مرحلة النمو ستبدأ خالل األشهر 
الس����تة األولى من عام 2010، في 
حني تعتقد 32% من هذه الشركات 
أن يستغرق ذلك االنتعاش وقتا 

أطول.
التي  وتعليق����ا على احلال����ة 
يشهدها املستثمرون في املنطقة 
بش����كل عام، صرح الشريك الذي 
يتولى إدارة قس����م خدمات أعمال 
التدقيق في إرنست ويونغ الشرق 
األوسط نور عابد قائال: »لقد حتمل 
قطاع اخلدمات املالية وطأة مرحلة 
التصحيح خالل فترة الهبوط، والتي 
امتدت لتش����مل قطاعات رئيسية 
أخرى بعد ذلك. وهناك مؤشرات 
قوية ف����ي الوقت احلالي وخاصة 
في منطقة الش����رق األوسط، تدل 
على أن هذا القطاع على وشك أن 
يشهد عودة إلى النمو بشكل ثابت. 
إن أي إمكانية للوصول إلى مرحلة 
االنتعاش ستكون مطولة نسبيا، 
لكن ومع ذلك، تش����ير مؤشرات 

والنجاحات التي حققتها الشركة 
وجعلها تصل إلى هذه املكانة 

التي هي عليها.
أنه مبشاركة الشركة  وبني 
في هذا املشروع فإنها أرادت أن 
تقدم رسالة واضحة عنوانها أن 
البيئة واملجتمع ليست  خدمة 
مقصورة على جهات بعينها، 
فالكل مشترك في حماية بيئة 

جلهود زين في خدمة املجتمعات 
احمللية. 

وعب����ر د.البراك ع����ن ترحيبه 
بانضم����ام د.عبد املالك اجلابر الى 
عائلة زين، مشيدا باخلبرة الواسعة 
له والنجاحات التي حققها في قطاع 

االتصاالت.
 وأضاف ان د.اجلابر سيتولى 
قيادة منطقة تعتبر من أهم املناطق 
ملجموعة زين ولديها آفاق كبيرة 
للتوسع والنمو، عدا انها متثل %25 
من صافي دخل زين. وقال ان املرحلة 
القادمة ستشهد انطالقات نوعية 
في جميع االجتاهات بفضل اخلبرة 
واالسلوب القيادي الذي يتمتع به 

د.عبد املالك اجلابر. 
وعلق د.اجلابر الذي باشر بتولي 
مهامه منذ 15 يوليو اجلاري بهذه 

حي����ث رأى 72% ممن ش����ملتهم 
الدراسة أن التراجع كان أشد مما 
هو متوقع، بينما اعتقد 70% منهم 
أن وطء األزمة املالية كان ش����ديد 
السرعة. ولم يشهد سوى 30% منهم 
حتسنا في أعمالهم على مدار العام 
املاضي، في حني لم يشهد ما يقرب 

من 50% أي حتسن يذكر.
من الواض����ح أن حالة الركود 
االقتصادي العاملي كان لها تأثير 
على هيكلية شركات اخلدمات املالية، 
وكذلك تأثير سلبي على نتائجها. 
لقد غيرت غالبية املؤسسات %70 

املتحرك« يتميز باحتوائه على 
البوم ص���ور للموضوع بدال 
من صورة واحدة، ويحتوي 
على مقاطع ڤيديو )مقابالت 

� مهرجانات(.
 موضحا انه ميكن حتميل 
التقاري���ر املالية وغيرها في 
التقرير الس���نوي، وهذا من 
شأنه تسهيل عملية الدراسات 
التحليلية للشركات. ويتميز 
التقرير بأن���ه خفيف الوزن 
وس���هل التوزي���ع حيث انه 
 .FLASH أو CD يكون عبارة عن
ومن مميزاته أيضا انه يوفر 
الوقت واجلهد وتكلفة الطباعة 
والتوزي���ع. وميكن توزيعه 
عل���ى املس���توى العاملي مما 
يوفر سهولة وصوله للمتلقي 
إلى  والتفاعل معه باإلضافة 

خصائص تفاعلية أخرى.

على صعي���د متصل قال 
املدير العام ل� »اجناز ميديا« 
صالح الرش���يدي إن ما مييز 
التقرير السنوي املتحرك أيضا 
إمكانية إضافة مقطع ڤيديو 
تسجيل كلمة رئيس مجلس 
إدارة الشركة أو احد املسؤولني 
فيها وعمل اإلخراج الالزم له 
ليتسنى سماعه ومشاهدته من 
التي تستهدفها  قبل اجلهات 

الشركة.
يذك���ر أن ش���ركة إجناز 
ميدي���ا ته���دف أن يكون لها 
تواج���د إقليمي خ���الل ال� 7 
س���نوات املقبلة كم���ا تقوم 
بتق���دمي العديد من اخلدمات 
للشركات املتوسطة والكبيرة 
منها صناعة هوية الش���ركة 
وتصميم املطبوعات واملواقع 

االلكترونية.

احلملة رغبة منها في دعم أهداف 
وزارة الكهرباء واملاء«، مبينا 
أن الشركة ستقوم ببث أكثر 
من 16 مليون رسالة قصيرة 
لتوعية املواطنني واملقيمني عبر 
القناعة  شبكتها بهدف غرس 
لدى املستهلكني بضرورة اتباع 
اخلطوات الصحيحة لعملية 
الترشيد في استخدام الكهرباء 

واملاء.
وأشار الشهاب إلى أن زين 
حترص على املشاركة في أغلب 
حم���الت التوعية التي تطلقها 
الدولة رغب���ة منها في تعزيز 
مسؤولياتها االجتماعية وسعيها 
املستمر نحو دعم أواصر الترابط 
بينها وبني جهات ومؤسسات 

املجتمع الكويتي. 
 وأضاف الشهاب ان الشركة 
تولي أهمية خاصة لدعم جميع 
املشروعات التي تساند املجتمع 
وتقدم له قيمة مضافة خصوصا 
أنه الشريك األول في اإلجنازات 

في 24 دولة في العالم وتضم اليوم 
حوالي 65 مليون زبون.

وصرح د.البراك بان التحالف 
الذي دمج كال من زين األردن وبالتل 
في فلس����طني والذي متخض عنه 
خلق كيان جديد متمثل بش����ركة 
زين ليفانت من ش����أنه ان يخدم 
السوقني االس����تراتيجيني في كال 
البلدين، عبر خلق شراكة استثنائية 
جتمع بني مواطن القوة والكفاءات 
البش����رية املميزة في كل من زين 
االردن و»بالت����ل« ويتم عبر ذلك 
تس����خير اإلمكانيات املستقبلية 
الكبيرة لدى الش����ركتني لصالح 
استراتيجية زين في املنطقة نحو 
تقدمي ما هو افضل خلدمة اسواق 
االتصاالت، مما سيضع الشركة في 
موقع متقدم وقوي لالستحواذ على 
رخص في الدول املجاورة، لتكون 
زين املشغل االكثر انتشارا وقوة 

في البالد املجاورة.
وأثنى البراك على الدور احليوي 
الذي لعبه د.الش����طي خالل فترة 
إدارته حيث شهدت الشركة خاللها 
نقالت نوعي����ة عززت من موقعها 
الريادي في سوق االتصاالت احمللية، 
كما حازت خاللها الش����ركة تقدير 
العديد من اجله����ات وكان أبرزها 
تسليم جاللة امللك عبداهلل الثاني 
بن احلسني وسام احلسني للعطاء 
املميز من الدرجة األولى للشركة، 
وهو ارفع وسام حتصل عليه شركة 
اتص����االت في االردن وذلك تقديرا 

السوق إلى اقترابها. وعلى الرغم 
من أن تفاؤل املستثمرين ممزوج 
باحلذر، إال أن هناك عالمات تشير 
إلى حتسن ملحوظ في توجهاتهم 
أيضا، وهي اخلط����وة األولى في 
طريق االنتع����اش. ونظرا لتأثير 
قطاع اخلدمات املالية على االقتصاد 
بش����كل عام، فإن هذا األمر يبشر 
باخلير للقطاعات الرئيسية األخرى 

في املنطقة«.
أشك في أن قطاع اخلدمات املالية 
قد فوجئ مبدى ش����دة وشراسة 
التراجع الناجت عن األزمة املالية، 

أعلنت شركة اجناز ميديا 
عن إطالق مش���روع التقرير 
الس���نوي املتحرك للشركات 
التجاري���ة  واملؤسس���ات 
واالقتصادي���ة ليكون بديال 
عن التقرير السنوي املكتوب 

للشركات.
العام لشركة  املدير  وقال 
اجناز ميديا صالح الرشيدي 
إن »اجناز ميدي���ا« تعد أول 
ش���ركة في الكويت واملنطقة 
العربية تطلق فكرة مشروع 
الس���نوي املتحرك،  التقرير 
أن الشركة قامت  إلى  مشيرا 
بابتكار فكرة التقرير السنوي 
املتحرك لكسر روتني التقرير 
السنوي املطبوع الذي تقوم 
به الشركات في الوقت احلالي، 
وإلح���داث نقل���ة نوعية في 
طريقة إعداد الشركات للتقارير 
السنوية واالنتقال من عصر 
التقارير املطبوعة إلى التقارير 
التكنولوجية ملواكبة التطورات 
العصرية في مختلف أرجاء 

العالم.
وأضاف حمد الش���ريدة � 
الش���ريك املؤسس والرئيس 
التنفيذي للتصاميم أن التقرير 
السنوي املتحرك يتميز بعدة 
التقرير  مزايا متي���زه ع���ن 
السنوي املطبوع حيث ان هذه 
املزايا من شأنها زيادة فاعلية 
التقري���ر، مبينا أن »التقرير 

الوطن، والكل حريص على أن 
يبذل اجلهود سواء من جهات 
القطاع اخلاص أو القطاع العام، 
والشركة تود أن تنتهز املؤسسات 
الكويتية اخلاصة والعامة هذه 
الفرصة وتشارك في دعمها لهذا 
املشروع بالطريقة التي ترغب 

فيها وتتناسب معها.
وذكر الشهاب أن زين ملست 
اجلدية املمزوجة بحب الوطن في 
القائمني على املشروع، مبينا أنه 
ومن هذا املنطلق تؤكد الشركة 
مؤازرتها ورعايتها للمشروع 
والذي سيكون سببا في غرس 
القناعة لدى املستهلكني بضرورة 
ترش���يد الطاقة وأن يش���ارك 
أكثر لضمانة  اجلميع بفاعلية 
إمدادات  اس���تمرارية توفي���ر 
موارد الطاقة من الكهرباء واملاء 
خصوصا أن اجلميع هنا مبنزلة 
العائلة الواحدة في البيت الكبير 

وهو الكويت.
 وإذ ثمن الش���هاب األهداف 

املناسبة بقوله: »إنني سعيد بتولي 
مهام ادارة شركة زين ليفانت والعمل 
في بلدين يتسم سوقاهما بالتطور 
والعراق����ة في مج����ال االتصاالت، 
مضيفا تطلعه إلى العمل جنبا إلى 
جنب مع فري����ق عمل زين االردن 
الذي ميلك سجال حافال باإلجنازات 
وصيتا مرموقا كأحد رواد صناعة 
االتصاالت اإلقليمية املبدعني الذين 
رسخوا مكانتهم بجدارة على خارطة 

االتصاالت العاملية«.
وأض����اف اجلابر أنه س����يبني 
على م����ا حققته زين من جناحات 
وإجنازات حتى اليوم مبا يحافظ 
على املوقع الريادي الذي تتمتع به 
الشركة في السوق احمللي حاليا، 
مؤكدا أن الشركة ستواصل جميع 
جهودها وخططها املستقبلية مبا 
يخدم زبائنها وما من ش����أنه دعم 
املجتمع احمللي وأن تتبوأ الشركة 
مكانها كشريك اساسي في التنمية 

االردنية واالقليمية.
واش����ار اجلابر الى ان االردن 
يتب����وأ مكانة متمي����زة في قطاع 
االتصاالت على مس����توى العالم 
العربي واملنطقة من حيث وجود 
الرؤية الثاقبة ل����دى جاللة امللك 
واحلكومة بجعل هذا القطاع احد 
اهم احمل����ركات لعملي����ة التنمية 
االقتصادية، ومتتع االردن ببيئة 
تنافسية فريدة ووجود امكانيات 
للتوس����ع في قطاع����ات االنترنت 
وخدمات احملتوى واعرب د.اجلابر 

من استراتيجيتها إلدارة املخاطر 
بشكل دائم نتيجة لتداعيات األزمة. 
بينما نف����ذت 68% منها تغييرات 
دائمة في إطارها التنظيمي، وقد قام 
أكثر من النصف 54% بتغيير مناذج 
األعمال. ومن الس����هل أن نالحظ 
الس����بب في ذلك فقد شهد حوالي 
س����ت من بني كل عشر مؤسسات 
مالية انخفاضا ف����ي األرباح، كما 
شهد 56% انخفاضا في اإليرادات 

خالل الفترة ذاتها.
وأض����اف عابد أنه مع انقضاء 
املزيد من الوقت وانخفاض شدة 

التي تسعى إليها هذه احلملة، 
وأكد في ذات الوقت على أهمية 
اس���تمرار بث رسائل التوعية 
بأهمية احملافظة على مصادر 
الطاقة والت���ي متثل الهاجس 
الكبي���ر للعديد من املجتمعات 
ومنه���ا املجتمع الكويتي الذي 
يقوم عل���ى الصناعة النفطية 
الصناع���ات  م���ن  والعدي���د 

الالحقة.
وعل���ى جانب آخر كش���ف 
الشهاب أن ش���ركة زين ومنذ 
يوليو 2007 تتبع برنامج ترشيد 
داخلي يحد من استخدام مصادر 
الطاقة في كل مبانيها، وتعمل 
على قطع التيار الكهربائي في 
املكاتب بعد انتهاء فترة الدوامات 
الرسمية رغبة منها في تقدمي 
مس���اندة حقيقية للمش���روع 
الوطني لترشيد الطاقة والذي 
كانت ق���د أطلقته احلكومة في 
صي���ف 2007 وقامت برعايته 

شركة زين.

عن تطلعه للعمل والشراكة التامة 
مع هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 
ووزارة االتص����االت وتكنولوجيا 
املعلومات وجمي����ع اجلهات ذات 
العالقة وذلك لتحقيق رؤية جاللة 
امللك في جعل االردن واحة تطور 

تكنولوجي في املنطقة.
ويذك����ر ان د.عبد املالك اجلابر 
كان قد اشرف منذ توليه منصب 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفي����ذي ملجموع����ة االتصاالت 
الفلسطينية في العام 2003 على 
إعادة هيكلة املجموعة مما احدث 
نقلة نوعية في اداء الشركة حيث 
ارتفعت ارب����اح الش����ركة من 15 
ملي����ون دوالر في العام 2003 الى 
100 مليون دوالر في العام 2005. 
وحافظت بعد ذلك على وتيرة منو 
مطردة محققة الربحية للمساهمني 
واخلدماتية للمشترك، وأشرف على 
ادراج الش����ركة في سوق أبوظبي 
لالوراق املالية كأول شركة تتمتع 
باالدراج املزدوج في اس����واق املال 
العربية كذلك د.اجلابر اشرف على 
ارساء نهج املسؤولية االجتماعية 
للشركات في فلسطني والذي يعتبر 
احدى اهم املبادرات في مجال التنمية 
االجتماعية في سبيل دعم العديد 
من املش����اريع في مجال التعليم، 
دعم انتشار االنترنت واحلاسوب 
في املجتمع الفلسطيني اضافة الى 
دعم التمي����ز واالبداع في املجتمع 

الفلسطيني.

التراجع، جتد املؤسسات نفسها 
في وضع أفضل لتقييم أولوياتها 
وخياراتها وحتديد املوارد وتتبع 
مقايي����س األداء عل����ى نحو أكثر 

فعالية«.
وجتدر اإلشارة إلى أن 61% ممن 
شملتهم الدراسة حظوا بفرصة أكبر 
على حتسني أنظمة خفض التكاليف 
في األشهر الستة األخيرة. ويخطط 
أربعة من كل عش����ر مؤسس����ات 
مالية أيضا إلى بيع أعمالهم غير 
األساسية، مقابل خمس من كل عشر 
مؤسسات مالية في دراسة مماثلة 
أجريت في وقت سابق من هذا العام. 
وشهدت مسألة األجور واملكافآت 
اختالفا في آراء من خضع للدراسة، 
حيث يعتقد 45% أنهم بحاجة إلى 
مزيد م����ن التنظيم، بينما عارض 

ذلك ما يقل قليال عن الثلث.
كما اتضح أن اخلدمات املالية 
متنح تأييدا واس����عا للمبادرات 
الوطني����ة والعاملي����ة الهادفة إلى 
تنشيط أسواق رأس املال وتخفيف 
آثار الركود. ويعتقد الثلث فقط أنه 
على احلكومة أن حتتفظ بحصة 
في قط����اع اخلدمات املالية، وكان 
املشاركون في الدراسة من قطاع 
األعمال املصرفي����ة والتأمني أكثر 
املشككني، مقترحني أن زمن الكفاالت 

احلكومية قد وصل إلى نهايته.
وكان ما يقرب من ثلثي الشركات 
مييل إلى املوافقة على أن التعاون 
بني احلكومات العاملية لعب دورا 
رئيسيا في مساعدة االقتصادات 
احمللية والدولية في األش����هر ال� 

12 األخيرة.

بقيمة تقديرية تبلغ 217 مليون دوالر

تحتفل بالعيد الخامس لتأسيسها

يحتوي على ألبومات صور ومقاطع ڤيديو

مجموعة الخرافي تطلق مشروع 
كيوان لالستثمار السياحي في دمشق

المشـروع سـيتم تنفيذه خالل مدة تصل لـ 3 سنوات

»صفاة الغانم« تطلق خدمات وترسي
 معايير جديدة في عالم صناعة المفروشات

»إنجاز ميديا« تطلق مشروع التقرير السنوي
المتحرك للشركات والمؤسسات التجارية 

دمشق ـ هدى العبود
اطلقت مجموعة اخلرافي امس اعمال ش���ركة 
كيوان لالستثمار الس���ياحي التابعة لها لتنفيذ 
مشروع كيوان السياحي العائدة ملكيته الى وزارة 
الس���ياحة السورية وس���ط مدينة دمشق بكلفة 

تقديرية 217 مليون دوالر.
ومبوجب العقد الذي وقعته مع وزارة السياحة 
السورية في ابريل 2008 ستقوم مجموعة اخلرافي 
بتطوير قطعة االرض التي متلكتها وزارة السياحة 

.B.O.T �واستثماره ملدة 45 عاما وفق نظام ال
وقال مدير سياحة دمشق م.فيصل جناتي في 
تصريح صحافي انه سيتم تنفيذ املشروع خالل 
مدة ال تزيد عن 3 س���نوات الفتا الى انه س���يتم 
تنفي���ذ ترميم االرض املخصص���ة إلقامة حديقة 

بيئية وتوظيفها مع املشروع.
وكانت مجموعة محمد عبداحملس���ن اخلرافي 
ش���ركة كيوان لالستثمار الس���ياحي اسست في 
2008 شركة كيوان لالستثمار السياحي بهدف بناء 
ومتويل وجتهيز وتشغيل املشروع الذي يقع في 

قلب دمشق وبالتحديد في ساحة االمويني.
ومن املقرر ان ميثل مش���روع كيوان املشروع 
املتكامل الوحيد في املدينة والذي سيضم فندق 
انتركونتيننتال ومركز تسوق ومجمعا لصاالت 

الس���ينما ومكاتب ومرك���زا للمؤمترات وقاعات 
لالجتماعات وقاعات لالحتفاالت ومحالت جتارية 
متخصصة وناديا ومنتجع���ا صحيا االمر الذي 
سيجعله احد ابرز معالم املدينة بالنسبة للسكان 

للسياح من جميع انحاء العالم.
وتتوزع مرافق املش���روع على 20 طابقا يبلغ 
ارتفاعها الكلي 85 مترا ومبساحة كلية قدرها 160 
الف متر مربع، مبا في ذلك مواقف سيارات تتسع 
لنحو 1300 سيارة، وسيتم تصميم املشروع على 
الطراز املعاصر من قبل شركة التصميم الهندسي 
خطيب والعلمي في لبنان، بالتعاون مع ش���ركة 

ديڤيد رين للتصميم الداخلي.
وس���يتألف الفندق من 361 غرفة منها جناح 
رئاسي مبساحة 950 مترا مربعا و25 شقة فندقية 
تتألف من غرفة الى ثالث غرف اضافة الى مطبخ 

صغير.
وشهدت االس���تثمارات السياحية في سورية 
تطورا كبيرا خالل السنوات االخيرة حيث بلغت 
قيمة االستثمارات السياحية املوضوعة باخلدمة 
حتى نيس���ان املاض���ي نحو 4 ملي���ارات دوالر 
واملوضوعة قيد االس���تثمار 4.4 مليارات دوالر، 
وسجل عدد السياح الذين قدموا الى سورية خالل 

العام املاضي زيادة قدرها 15% عن عام 2007.

أعلنت ش����ركة صف����اة الغامن 
للمفروش����ات املنزلية عن إطالق 
مجموعة واس����عة م����ن اخلدمات 
وسلسلة من اخلطط املستقبلية 
الكفيلة بكسب عقول وقلوب كافة 
عمالئها، وحتويل أي مسكن إلى 
منزل متكامل بسهولة ال تضاهى. 
وتش����كل املفاجآت العديدة التي 
أعلنت عنها »صفاة لألثاث« تأكيدا 
متجددا على أن النجاح الذي عرفته 
في السنوات اخلمس املاضية ما 
هو إال بداية مشرقة ملستقبل واعد 

ينتظر هذه املؤسسة العمالقة.
 وقد ش����كل اإلعالن عن مرور 
خمسة أعوام على تأسيس شركة 
صفاة الغامن للمفروشات املنزلية 
لألث����اث اليوم عالم����ة فارقة في 
عالم صناعة املفروشات، واحتفاال 
بهذا احلدث املميز أعلنت »صفاة 
الغامن« عن إطالق هذه املجموعة 

من اخلدمات.
ويش����كل النجاح الذي عرفته 
»صفاة الغامن للمفروشات املنزلية 
لألثاث« على مدار األعوام اخلمسة 
املاضية نقطة انطالق نحو آفاق 
جديدة تتعدى كونها مجرد محطة 
لتلبية كاف����ة احتياجات العمالء 
م����ن املفروش����ات. لق����د حتولت 
صف����اة لألثاث إلى مصدر لإللهام 
ونظام دعم متكامل للمس����اعدة 
على حتديد اخليارات التصميمية 

وتس����هيل عملية تأثيث املنازل، 
مع خدم����ات التوصيل والتركيب 
املجانية املضمونة خالل 48 ساعة، 
وتسهيالت الدفع املتعددة للعمالء، 
وااللتزام الراسخ بتحديث املنتجات 
باستمرار لتواكب االجتاهات السائدة 
والذوق العام، حيث تقدم »صفاة 
الغامن للمفروشات املنزلية لألثاث« 
حلوال إبداعية غير مكلفة إلضفاء 
ملسات جمالية على كل منزل، كي 
يحمل بصمة فريدة تعبر بصدق 

عن شخصية ساكنيه.
وسواء وقع اختيار العمالء على 
التصميم الكويتي الكالسيكي، أو 
فضلوا الديكور األميركي التقليدي، 
أو حتى اللمس����ة العصرية التي 
متيز املنزل احلديث، تلتزم »صفاة 
لألثاث« بتوفي����ر كافة املنتجات 
واخلدمات واالكسسوارات الالزمة 

لتأثيث منزل األحالم.
ه����ذا وق����د عرضت ش����ركة 
املفروشات العمالقة مؤخرا مجموعة 
جديدة من االكسسوارات والغرف 
املبتك����رة والبياضات ومجموعة 
C.I.L.E.K. املمي����زة ألثاث غرف 
األطفال، كإضافة جديدة على قائمة 
منتجاتها الفريدة. ومبناسبة الذكرى 
اخلامسة لتأسيسها قال املدير العام 
لشركة صفاة الغامن للمفروشات 
املنزلية لألثاث النس بيترز: نحن 
فخورون للغاية مبا أجنزناه خالل 

األعوام اخلمسة املاضية، ونتطلع 
بفارغ الصبر مل����ا حتمله األعوام 
القادمة م����ن حتديات، لقد أثبتت 
»صفاة الغامن للمفروشات املنزلية 
لألثاث« مرارا وتكرارا أنها وجدت 
لتبقى، وأنها س����تمضي قدما في 
أداء دورها الري����ادي املتمثل في 
تقدمي مفروش����ات مبتكرة عالية 
اجلودة لعمالئها بأسعار مجزية. 
هذا وقد س����اهم »الن����س بيترز« 
على مدار العامني املنصرمني في 
حتقيق النجاح الذي تشهده »صفاة 
الغامن للمفروشات املنزلية لألثاث«، 
حيث ضم إلى فريق عمله اإلداري 
مجموعة من اخلبرات واملؤهالت 
الت����ي تك����رس جهده����ا لتعزيز 
اإلجنازات التي حتققت على مدار 
األعوام اخلمسة املاضية. وسوف 
يكون مستقبل صناعة املفروشات 
مشرقا بفضل هذا الفريق الطموح 
الذي يعمل حاليا على إعداد خطة 
لطرح مجموعة من املفاهيم اجلديدة 
اخلاصة بالعروض املميزة التي 
تقدمها »صفاة الغامن للمفروشات 

املنزلية لألثاث«.
واختتم بيترز قائال »لدينا فريق 
موهوب، ومنلك كافة الوس����ائل 
وامله����ارات الالزم����ة التي تضمن 
تطلعات عمالئنا لتأثيث منزلهم 
اخلاص، والتي تتحقق بسهولة 

مع مفروشات الغامن«.


