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أعلن���ت ش���ركة حي���ات 
لالتص���االت »حيات كوم« عن 
توقيع عقد مع ش���ركة هواوي 
الصيني���ة لتركي���ب املرحلة 
الثانية من ش���بكة االتصاالت 
اخلاصة بش���ركة ڤيڤا الكويت 
بقيمة إجمالية بلغت 3.839.444 
دوالرا علم���ا بان م���دة تنفيذ 
العقد 8 شهور. وصرح رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة حيات 
لالتصاالت طارق الكندري بأن 
توقيع الشركة لهذا العقد يعتبر 
قيمة مضافة لسلسلة عقود تقوم 
الشركة بتنفيذها مما يؤكد على 

ثقة العمالء بأداء ونشاط الش���ركة وقدرتها على اجناز العقود في 
الوقت احملدد، مشيرا إلى أن توقيع هذا العقد مع هواوي هو استكمال 
لتطبيق السياسة اإلس���تراتيجية للشركة التي تقوم بتطبيقها من 
خالل التعاون مع شركات عاملية متخصصة تعمل على خدمة الشركة 
وتؤهلها للدخول في مش���اريع جديدة ومتنوعة. وأوضح الكندري 
أن الش���ركة تتمتع بأن لديها القدرة على مواكبة أي تطورات تشمل 
احللول املتكاملة للعمليات اخلاصة بتطوير البنية التحتية لشركات 
الهواتف النقال���ة من األبراج وجتهيزات االتصاالت إلى التش���غيل 
والصيانة، مضيفا أن حيات لالتصاالت تفخر بأنها قامت من خالل 
فريق عملها بتقدمي خدمات متكاملة ابتداء من تصميم املواد واملوقع 
وتنفيذه مرورا بعمل املسح الفني والقيام بأعمال البناء املدنية وصوال 
إلى تركيب أجهزة االتصاالت لش���ركة »ڤيڤا« لذا فإنها كانت سباقة 
الى أن تكون جزءا من هذا الفريق املتكامل الذي ساهم في بناء جزء 
كبير من الش���بكة الالسلكية لهذا املشروع الذي يشتمل على جميع 
أنواع املواقع كمحطات التقوية الداخلية الس���البة واحلية. وأضاف 
الكندري أن الشركة تخطو بخطوات ثابتة وسريعة على شاكلة غيرها 
من الشركات العمالقة التي أثبتت وجودها في السوق واستطاعت 
التغلب على األزمة عن طريق زيادة رأسمالها واملضي قدما في تنفيذ 
خططها دون توقف، مؤكدا أن مشاريع الشركة ونشاطاتها املشتركة 
توفر معدالت ثابتة من اإليرادات وتساعد على توطيد مكانة الشركاء 
وبن���اء عالقات طويلة املدى مع العمالء، الفتا إلى أن الش���ركة تعد 
من الش���ركات التي حتقق أرباحا تشغيلية جيدة، متوقعا أن تصل 
الش���ركة إلى حد مرض لألرباح السيما مع مضي الشركة في تنفيذ 
خططها التوسعية واخلدمية خاصة أن أمورها ووضعها يبشر بكل 

خير في املرحلة املقبلة.

الرئيس التنزاني يشيد بإنجازات مجموعة الخرافي في بالده
في جولة تفقدية بمشروعات المجموعة افتتح خاللها عددًا من الطرق

»زين« تطرح عروضها المميزة لعمالء
 الدفع المسبق للتمتع برصيد إضافي

توقعات بإتمام اندماج »كويت إنفست« 
و»جيزان« و»الدولية للتمويل« خالل 6 أشهر 

»أبيات« تعلن الفائزين بالسحب األول 
بجوائز قيمتها 50 ألف دينار

انها طرحت  اعلنت »زين« 
عروضها املميزة املوجهة لعمالء 
الدفع املسبق ولفترة  خطوط 
محدودة عند اعادة التعبئة وان 
عرض »التعبئة« خلطوط الدفع 
املسبق عرض فريد من نوعه 
كونه ميكن عمالء الشركة من 
التمتع برصيد اضافي ولفترة 

محدودة.
وذكرت الش���ركة ان عرض 
»التعبئ���ة« ه���و عرض مميز 
تهديه لعمالئه���ا من اصحاب 
خط���وط الدفع املس���بق عند 
تعبئة اشتراكاتهم، مع فرصة 

احلص���ول على رصيد اضاف���ي مضاعف. وقال 
الرئيس التنفيذي في »زي���ن الكويت« م.خالد 
الهاجري بهذه املناس���بة »لقد حرصت الشركة 
على تصميم عروض مغرية لعمالئها من أصحاب 
خطوط الدفع املسبق«، مشيرا إلى أن هذه العروض 
تقدم عرضا خاصا لعمالء الدفع املسبق عند تعبئة 
اش���تراكاتهم مبلغ )5 دناني���ر و10 دنانير و20 
دينارا( واحلصول على رصيد إضافي مضاعف 
من مبلغ الكرت الذي مت شحنه واستخدامه في 

كل عطلة نهاية أسبوع. 
وأوضح الهاجري أن العرض املقدم للعمالء 
هو عبارة عن رصيد إضافي مضاعف من مبلغ 
الكرت الذي مت ش���حنه، مثال عند تعبئة العميل 

مبلغ 5 دنانير س���يتم إضافة 
مبلغ 5 دناني���ر على رصيده 
يستخدمه في نهاية األسبوع، 
كما ان الرصيد اإلضافي يشمل 
جميع )املكاملات احمللية � مكاملات 
القصيرة(  الرسائل   � الڤيديو 

بني شبكة زين.
وأكد الهاجري أن شركة زين 
كعادتها دائما، سباقة في طرح 
العروض املميزة تستهدف منها 
الوقوف على رغبات واحتياجات 
عمالئها، من هذا املنطلق تطرح 
العروض واخلدمات التي ترضي 
عمالءها، مبينا أن الشركة أرادت 
من طرح هذا العرض املميز تقدمي قيمة مضافة 
للعميل، فهي في طرحه���ا لهذه العروض تؤكد 
أن عميلها ميث���ل أولوية قصوى لها وأن عليها 
أن تسخر جميع إمكانياتها وخدماتها في سبيل 

إرضاء العميل.
وتابع: هذه العروض متوافرة لفترة محدودة، 
وميكن للعميل أن يتمتع بها في كل عطلة نهاية 
أسبوع حتى تاريخ 12 سبتمبر 2009 عند التعبئة 

من 5 دينار وما فوق.
وختم الهاجري: على العميل الذي يرغب في 
احلصول على العرض املط���روح، التوجه إلى 
أقرب فرع من أفرع »زين« أو من خالل موزعيها 

املعتمدين في أنحاء الكويت.

عمر راشد 
علمت »األنباء« من مصادرها أن اجتماعا بني 
مجالس إدارات »كويت انفست« والدولية للتمويل 
و»جيزان« س���يعقد بعد ش���هر رمضان الختيار 
جلنة مشكلة من 3 أو 4 أفراد لبدء مناقشة عملية 

االندماج بني الشركات الثالث. 
 وأوضحت املصادر أن اختيار الش���ركة التي 
ستتولى عملية تقييم األصول للشركات الثالث 
سيتم بعد تشكيل اللجنة، مشيرة الى أن اختيار 
املقيم سيتم بناء على مشاورات بني الشركات الثالث، 
مستدركة بأن مستشار الدمج بني الديرة والدولية 

للمشاريع قد يكون أحد البدائل املطروحة. 
 وتوقع���ت املصادر إجن���از عملية الدمج بني 
الش���ركات الثالث خالل 6 أش���هر وذلك في حالة 

اس���تمرار عمليات االندماج بشكل طبيعي خالل 
املرحلة املقبلة. 

 ويأتي اندماج الشركات الثالث في إطار اخلطة 
التي أعلنتها مجموعة ايفا منذ عامني وتهدف الى 
التركيز والتخصص بني ش���ركات املجموعة مبا 
يضمن حتسني األداء واعطاء مردود أفضل فضال 
عن تخفيض املصروفات، وقد بدأت مجموعة ايفا 
أولى خطوات هذه اخلطة في ش���هر ابريل 2008، 
وقبل حدوث األزمة املالية العاملية عندما أعلنت 
ع���ن االندماج األول بني ش���ركة الديرة القابضة 
والشركة الدولية للمشروعات االستثمارية، وكانت 
مجموعة ايفا أعلنت في ذلك الوقت ان هذا االندماج 
سوف تليه اندماجات أخرى لتحقيق أهداف اخلطة 
والسياس���ات التي وضعتها املجموعة منذ فترة 

أقامت شركة أبيات السحب 
األسبوعي األول ضمن سحوباتها 
اخلاصة بشهر رمضان واملقامة 
بني 22 أغسطس و30 سبتمبر 

 .2009
أبيات  وأقيم السحب مبقر 
الرئيس���ي في منطقة الشويخ 
الصناعية في 31 أغسطس 2009 
التجارة  بحضور ممثل وزارة 
والصناعة الس���يد عبدالعزيز 
أشكناني ومدير إدارة العمليات 
وعالقات العمالء لشركة أبيات 
عبداهلل حسني غضنفر. وقد بلغ 
مجموع جوائز السحب األول 
10 آالف دينار كمش���تريات من 
أبي���ات وكان نصيب  معرض 
الفائزين منها كالتالي: فاز السيد 
حسن الدريع باجلائزة األولى 
التي تبل���غ قيمتها 5000 د.ك. 
وفاز باجلائزة الثانية التي تبلغ 
قيمتها 3 آالف دينار سعد البغيلي 
وأما اجلائزة الثالثة التي تبلغ 
قيمتها 2000 دينار فكانت من 
نصيب السيد علي األربش. وقال 
مدير إدارة العمليات وعالقات 
العمالء لش���ركة أبيات السيد 
عبداهلل حسني غضنفر »يحق 
لكل عميل املشاركة في السحب 
أكثر من مرة حيث يتم ترحيل 
األشخاص املشاركني في السحب 
األول الذين لم يحالفهم احلظ 

واملطابخ املميزة ولوازم الكهرباء 
والتكييف والتمديدات الصحية 
عالية اجلودة واإلضاءة واملطابخ 
املميزة واألطقم الصحية وغيرها 
التي يتم  املواد واملنتج���ات  من 
اختياره���ا بدقة لضمان جودتها 
العالية. وباإلضافة إلى املنتجات، 
تقوم أبيات بتوفير خدمات مميزة 
خاصة ألصحاب السكن اخلاص 
ومش���اريع البناء لعمالئها منها 
املمي���ز وخدمة  العميل  خدم���ة 
التوصي���ل والتركي���ب املجاني 
والكفالة الشاملة وخدمة التصاميم 
ثالثية األبعاد وخدمة التمويل مع 

ضمان أقل األسعار.

تلقائيا إلى الس���حوبات االربعة 
التي تليه���ا وبذلك تكون فرص 
الربح مضاعف���ة«. يذكر أنه لكل 
100 دينار مشتريات يحق للعميل 
احلص���ول على كوب���ون يخوله 
دخول الس���حب األسبوعي على 
الثالث جوائز القيمة من أقس���ام 
األبواب والنوافذ، ورق اجلدران، 
اإلضاءة، أطقم احلمامات، املطابخ 
واخلزائن، الس���يراميك واألثاث. 
ويضم معرض أبيات الذي يقع على 
مساحة تفوق ال� 20 ألف م² أكثر 
من 15 ألف منتج من مواد البناء 
والتشطيب التي يحتاجها العميل 
إلكمال مراحل بناء بيته كاألرضيات 

الرئيس التنزاني يقص شريط االفتتاح وبجواره م.محمود شحاته

م.خالد الهاجري

طارق الكندري 

من اجن���ازات وما حتلت به من 
روح املثابرة والتفوق في إجناز 
املهام التي وكلت لها في إنشاء 

الطرق.
أن  الرئي���س كيكوتي  وذكر 
احلكومة التنزانية رغم أنها لم 
تسدد دفعات متأخرة تقدر بقيمة 
عشرة باليني شلن تنزاني )7.600 

ماليني دوالر( لشركة اخلرافي إال 
أن الشركة قامت بإجناز طريق 
منغويو/ مبومكورو وتسليمه 
في موعده بجودة عالية، وأضاف 
أن املجموعة قامت باإلنفاق من 
الطريق  أرصدتها لتكمل إنشاء 
وفق معايير عاملي���ة في مجال 
صناع���ة وإنش���اء الط���رق في 

تنزانيا.
وأعرب الرئيس التنزاني عن 
سعادته إلجناز 60 كيلومترا على 
طريق ندوندو/س���وماجنا وهو 
املشروع اجلديد الذي أسند إلى 
شركة محمد عبد احملسن اخلرافي 
الرئيس الشكر للشركة  ووجه 
على ما مت اجنازه وانتظار دفعاتهم 

أشاد الرئيس التنزاني جاكايا 
كيكوتي بش���ركة محم���د عبد 
احملسن اخلرافي وأوالده خالل 
تفقده مجموعة من املشروعات 
احلكومية في األقاليم اجلنوبية 
يومي 19 و20 أغسطس املاضي 
حيث ق���ام باالفتتاح الرس���مي 
ملش���روع طري���ق »منغوي���و/
مبومكورو« الذي أنشأته شركة 
محمد عبداحملسن اخلرافي وقامت 
بتسليمه في ديسمبر 2007، كما 
الرئيس مش���روع طريق  تفقد 
»سوماجنا/ ندوندو« الذي تقوم 
الشركة حاليا باستكمال مراحله 

التنفيذية.
وقد أقيم احتف���ال كبير في 
مقاطع���ة نيامويج���ي بحضور 
الهيئات احمللية والش���خصيات 
العامة وعدد من مسؤولي وزارة 
البنية التحتية والوكالة الوطنية 
التنزانية للطرق ومجموعة من 
ممثلي ش���ركات املقاوالت وفي 
مقدمتهم العضو املنتدب لشركة 
محم���د عبد احملس���ن اخلرافي 
وأوالده في جن���وب أفريقيا م. 

محمود شحاتة.
التنزاني  الرئي���س  وألق���ى 
خالل االحتفال خطابا أشاد فيه 
مبجموعة اخلرافي وما قامت به 

املس���تحقة وناش���دها مواصلة 
العالية  ال���روح  االجناز بنفس 
التي تتحمل  الطرق  في تشييد 
االستعماالت الشاقة مؤكد أن ما 
حتتاجه تنزانيا طرق تس���تمر 

ألطول وقت ممكن.
وأشار الرئيس التنزاني إلى 
أن احلكوم���ة س���تبذل قصارى 
جهدها للتعجيل بتسديد الدفعات 
املتأخرة ملجموعة اخلرافي ومدح 
موقف املجموعة التي قبلت البدء 
مبشروع ندوندو/سوماجنا برغم 
عدم تس���وية الدفعات النهائية 
ملشروع طريق منغويو/مبومكورو 
مشيرا إلى أن مجموعة اخلرافي 
لها خبرة كبيرة وإمكانيات مادية 
هائلة وأن املشروع لو أسند إلى 
مقاول ضعي���ف ما كان ليكتمل 

حتى اآلن.
يذكر أن العطاء الذي تقدمت به 
شركة محمد عبد احملسن اخلرافي 
إلجناز املش���روع كان أعلى من 
أقل العطاءات املنافس���ة بنسبة 
35% ورغم ذلك اختارت وزارة 
التحتية عطاء مجموعة  البنية 
اخلرافي لثقتها في قدراتها املادية 
الطويلة في  العاملية  وخبراتها 
املقاوالت واإلنشاءات في مجال 

الطرق.

تقدم عرضًا خاصًا لعمالء الدفع المسبق عند تعبئة اشتراكاتهم

مجالس إداراتها الثالثة تجتمع بعد رمضان الختيار لجنة رباعية لمتابعة إجراءاتها

الدوسري: »أعيان« تعين 
»روثتشايلد« مستشارًا ماليًا

أعلنت شركة أعيان لإلجارة 
واالستثمار عن تعيني شركة 
روثتشايلد مستشارا ماليا لها.  
وفي هذا السياق عبر العضو 
املنت����دب والرئيس التنفيذي 
أحمد الدوسري عن حرصه على 
ضمان اتخاذ الشركة للخطوات 
الصحيحة به����دف احملافظة 
على اس����تقرار أعمال الشركة 
على املدى الطويل مبا يحافظ 
على مصالح جميع املساهمني 
والدائنني. وأضاف الدوسري أن 

»روثتشايلد«، بوصفها مستشار ماليا عامليا ستساعد في 
حتديد االختيارات املتاحة لنا في البيئة االقتصادية املتغيرة 

والعمل على وضع خطة عمل تواكب الظروف احلالية.
يذكر أن »روثتشايلد« هي ش����ركة مالية مستقلة تقدم 
النصح واملش����ورة عامليا حول قضايا مثل االستراتيجيات 
واالندماج واالس����تحواذ ومتويل الشركات وإعادة الهيكلة. 
تأسس����ت الش����ركة قبل أكثر من 200 عام واستمرت أسرة 
»روثتشايلد« في ملكيتها، وهي تقدم االستشارات للحكومات 
واملؤسسات املالية والشركات واألفراد حول العالم من خالل 
مستش����اريها املصرفيني الذين يبلغ عددهم 1000 مستشار 
يتوزعون على 34 دولة. وكانت »روثتشايلد« أسست فرعها 
في الش����رق األوسط عام 2006، ولديها اآلن فريق استثمار 
ومصارف يتألف من قرابة 20 استش����اريا مصرفيا، مبا في 
ذلك خبراء محليون معروفون، وتوجد مكاتبها في اإلمارات 

العربية املتحدة في إمارتي أبوظبي ودبي.

بهدف المحافظة على استقرار أعمال الشركة على المدى الطويل

الغربلي: »عارف للطاقة« استحوذت على %47 
من الدندر النفطية بالخرطوم عبر هيجليج البترولية 

»المتخصص«: التواصل مع العمالء وبناء الثقة
 أهم أساليب التسويق الحديث للعقارات

محمود فاروق 
كشف مدير تطوير االعمال بشركة عارف للطاقة 
محمد الغربلي عن استحواذ الشركة على حصة %47 
في شركة الدندر النفطية العاملية احملدودة التي مقرها 
اخلرطوم وذلك من خالل إحدى الشركات التابعة لعارف 
وهي شركة هيجليج خلدمات البترول واالستثمار، 
موضحا أن »الدندر« مت تأسيس����ها في عام 2003 في 
الس����ودان، وهي متتلك أس����طوال حديثا يتكون من 
عدد أربعة أبراج للحفر البترولي، وقد مت تش����غيل 
أول برجني في عام 2003، ثم مت إدخال البرج الثالث 
للخدمة في منتص����ف عام 2005، وقد أضيف حديثا 

البرج الرابع إلى اخلدمة في ابريل 2008.
وقال الغربلي في تصريحات صحافية على هامش 
غبقة أقامتها الش����ركة ان »الدندر« تسعى إلى تأمني 
فرص أكبر لعملياتها عن طريق طرح خدمات جديدة 
في السوق السوداني بصورة تنافسية وتقدمي أفضل 
خدمات احلفر للش����ركات الرئيس����ية إلنتاج النفط، 
وتتوزع حفاراتها في أماكن مختلفة في نواحي السودان. 
وأك����د أنه باالضافة الى عملي����ات احلفر، فقد دخلت 
الشركة في مجال التنقيب واستكشاف النفط والغاز 
حيث استحوذت »الدندر« على حصص في مربعات 
استكشافية في السودان عن طريق دخولها في احتادين 

)consortiums( حازا امتياز التنقيب واالستكشاف في 
مربع 13 والذي يقع في الش����مال الشرقي للسودان � 
وهو مربع يقع جزء منه في اليابس����ة واجلزء اآلخر 
في البحر األحمر وتبلغ مساحته 579.27 كم مربعا، 
وكذلك مربع 12A والذي يقع في الش����مال الغربي من 
السودان وتبلغ مساحته 504.136 كم مربعا. وقد مت 
اخيرا االنتهاء من جمع املس����وحات الزلزالية 2D في 
مربع 13 وجار عمل التحاليل والتفاسير ملا مت جمعه 
من بيانات لتلك املسوحات، ومن املتوقع ظهور النتائج 
 ،12A األولية في نهاية العام احلالي. وبالنسبة للمربع
فقد بدأت عملية الترتيبات الالزمة جلمع املسوحات 
الزلزالية 2D وم����ن املتوقع االنتهاء م����ن التحاليل 
الالزمة في عام 2010. وحول اخلطط املستقبلية ذكر 
ل� »األنباء« في رد على س����ؤالها أن الشركة حترص 
على مواكبة ما يتطلبه س����وق النفط في السودان، 
لذلك يجري حالي����ا إجناز اإلجراءات الالزمة إلدخال 
أبراج جديدة لعمليات اصالح وصيانة اآلبار باالضافة 
الى أبراج احلفر احلالية، موضحا أن »الدندر« تتمتع 
بوجود شركاء لها في مجال العمل بالقطاع النفطي 
والصناعي، حيث يحرص الشركاء دائما على إضافة 
ما يزيد من تطور الشركة في مجال احلفر وخدمات 

احلفر املساندة في السودان.

أكد لـ »األنباء« أن الشركة تسعى إلدخال أبراج جديدة لعمليات إصالح وصيانة اآلبار النفطية 

الكندري: »حيات لالتصاالت« توقع عقدًا
مع »هواوي« الصينية بـ 3.8 ماليين دوالر

لمدة 8 أشهر ولتركيب المرحلة الثانية من شبكة االتصاالت الخاصة بـ »ڤيڤا«

ابتكار اساليب جديدة في الترويج العقاري يساعد على زيادة املبيعات

جانب من عملية السحب

قال التقرير األسبوعي لشركة 
املتخص����ص العقاري����ة انه يجب 
العقارية أن تعيد  على الشركات 
النظر في سياس����اتها التسويقية 
واإلعالنية فلم يعد األمر يتوقف 
على حمالت إعالنية أو مش����اركة 
في معارض عقارية فكم من شركة 
عقارية صنعت لنفس����ها حمالت 
إعالنية كأحد أس����اليب االتصال 
وبعضها بالغ في حملته واليوم 
لم نعد نس����مع له����ا أي صوت، 
وهناك شركات تشارك في املعارض 
كإحدى الوسائل التسويقية وفي 
عدة معارض وبنفس املجسمات 
وبنفس املشروع، وبعضها لعدة 
س����نوات، مما يعني أن الش����ركة 
عاجزة عن تسويق وبيع املشروع. 
التقرير أن املشاركة في  وأضاف 
املعارض تس����تلزم حتديد الهدف 
من تل����ك املش����اركة، حيث جتد 
بعض الش����ركات تدخل املعارض 
أو تقوم بحملة إعالنية والهدف غير 
واضح واملوظفون في االستقبال 
أو البائعون ال يعرفون توجهات 
الش����ركة املس����تقبلية وتفاصيل 

املشاريع وحجم استثماراتها.
وب����ني التقرير أهمي����ة تهيئة 
املوظفني ومس����ؤولي التس����ويق 
العقارية  وحتديد أهداف الشركة 

داخليا وخارجيا س����واء االتصال 
املؤسس����ي أو اتصاالت التسويق 
وم����ا هي الص����ورة الذهنية التي 
سترسمها الشركة عن نفسها أمام 
القطاعات املس����تهدفة، أو برنامج 
الداخل����ي املعني ببيئة  االتصال 
وثقافة الشركة، فهو ليس مجرد 
حملة إعالنية أو برنامج عالقات 
عامة أو مش����اركة في معرض أو 
مؤمتر صحافي إمن����ا هي عملية 
اتصال شاملة.  واستنكر التقرير أي 
محاولة خلداع املستثمر أو املشتري 
في القطاع العقاري ضاربا أمثلة 
لسلوكيات بعض الشركات منها ما 
تبيع مخططا شبه مطور وتظهر 
في حمالتها أشكاال وألوانا هندسية 
لعمائر ومبان ذات طوابق متعددة 
ومدن توح����ي للوهلة األولى بأن 
املشروع سيتم بناؤه بهذا الشكل 
وهي في احلقيقة مجرد وس����يلة 
جذب لبيع األرض، حيث إن دورها 
ينتهي عند البي����ع واإلفراغ فمن 
الذي س����ينفذ تل����ك الوعود التي 
تقطعها الشركة على نفسها وإال 
فلتعلن من البداية أن دورها يتوقف 
عند حد معني. بعض الش����ركات 
العقارية تواجه عقبات ومشاكل 
في مش����اريعها وأعمالها ولديها 
مساهمون ومستثمرون ولكنها ال 

تتواصل معهم أو تخشى اإلعالم أو 
املواجهة، ثم تترك املجال للشائعات 
واألقاويل والتفسيرات واالجتهادات 
الش����خصية، وهذا ما يسبب لها 
احلرج أو املش����كلة مع شركائها، 
حتى احملايدين تصلهم الرس����الة 
سلبية عن الش����ركة، ناهيك عن 
احلاسدين واحلاقدين واملدفوعني 
ضد الش����ركة ممن تخصصوا في 
إطالق الشائعات باستخدام الوسائل 
كافة مبا فيها اإلنترنت وألهداف 
شخصية فكيف سيكون املوقف، 
طبعا ستستغل الفرصة ملصاحلهم، 
فالظه����ور عبر االتص����ال الفعال 
الرسائل  واملدروس واس����تخدام 
املناسبة املبنية على احلقائق تقتل 

هذه اإلشاعات.
ودعا التقرير الشركات العقارية 
أن تنتقي بعناية مسؤولي االتصاالت 
العقارية  اخلارجية في الشركات 
ال����ذي يترجم رس����ائل  ألنه هو 
الش����ركة إلى العمالء املستهدفني 
من املس����تثمرين فإن كان متمكنا 
صادقا ولبقا فالرس����الة ستصل 
وتقبل حتى لو كان املوضوع إدارة 
ألزمة ما، املهم هو االتصال الفعال 
بني الشركة والعمالء املستهدفني 
من جانب تلك الشركة حتى بعد 

عملية البيع.

أحمد الدوسري

توقيع العقد قيمة مضافة واستكمااًل لتطبيق السياسة اإلستراتيجية للشركة 


