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طالل جاسم البحر

لقطة جماعية للمشاركني في الدورة التدريبية

صقر الرشيد يسلم د.آدم املال شيكاً باملبلغ املتبرع به

)كرم ذياب( لقطة جماعية للمتدربني 

إبراهيم الذربان

نمو أصول »إيفا للفنادق والمنتجعات« بنسبة 10% لتصل إلى 400.85 مليون دينار 
السكنية في منطقة إيسترن سيبورد، 
املنطقة االقتصادية الناشئة في تايلند، 
ضمن جوائز تايلند العقارية لعام 2008. 
ويعد مشروع نورث بوينت باتايا أضخم 
مشروع تسلمه شركة رميون الند حتى 

اليوم. 
هذا وقد بدأت الش����ركة أيضا ببيع 
الوحدات الواقعة ضمن أحدث مشروعات 
ش����ركة رميون الند، وهو مشروع 185 
راجدامري. يتألف املش����روع من 240 
وحدة سكنية، ويقع ضمن منطقة امللكية 
احلرة الوحيدة في منطقة األعمال في 
قلب العاصمة بانكوك، ومن املتوقع أن 
يجمع املشروع 311 مليون دوالر )9.7 

مليارات بات تايلندي(.
واختتم الذربان قائال: »خالل السنة 
املالية اجلديدة سنواصل تركيز جهودنا 
نحو انهاء مش����روعاتنا احلالية حول 
الذي س����يجعل شركتنا  العالم، األمر 
تنتق����ل إلى املرحلة التش����غيلية. كما 
س����تواصل الش����ركة االس����تفادة من 
الف����رص العقارية واالس����تثمارية في 
األسواق احلالية والناشئة بهدف تعزيز 
العوائد املستقبلية ملساهمينا، ووضع 
خطة رئيس����ية لألراضي التي منلكها 
حول العالم لنكون جاهزين للبدء في 
مشروعات إنشائية جديدة عند تعافي 

األسواق«.

من 18 حفرة من تصميم جنم الغولف 
غاري بالير، وزميبالي كنتري كلوب، 

وأكادميية الغولف. 
وقد كانت جن����وب افريقيا مصدرا 
لف����رص عقارية واس����تثمارية واعدة 
استفادت منها ايفا للفنادق واملنتجعات 
في تنفيذ اس����تراتيجيتها الرامية الى 
تطوير مشاريع س����كنية ومنتجعات 
فخمة في املنطقة. وفي ذات االطار عززت 
الش����ركة حصتها في شركة بوشندال 
مليتد عبر االستحواذ على حصة اضافية 
بلغت 5.25% لتبل����غ اجمالي حصتها 

.%37.33
وفي شرق آسيا، عززت ايفا للفنادق 
واملنتجعات حصتها في شركة رميون 
الند، الشركة التايلندية املتخصصة في 
مجال تطوير الوحدات العقارية الفخمة 
في تايلند، لتصل حصتها اإلجمالية إلى 
41.07%، األمر الذي ساعدها في إطالق 
نواد سكنية خاصة في بوكيت وباتايا 
وبانكوك. وخالل الس����نة املالية 2010 
سلمت ش����ركة رميون الند مشروع ذا 
هايتس بوكي����ت ملالكيه باالضافة الى 
مش����روع نورث بوين����ت باتايا الذي 
يتضمن 374 وحدة س����كنية، ويتألف 
من برجني باهرين بعلو 54 و46 طابقا 
يقعان على ش����اطئ وونغ أمات. وقد 
فاز املشروع بجائزة أفضل املشروعات 

الفندقية الفخمة املصنفة من فئة خمس 
جنوم، يتضمن منتجع فيرمونت زميبالي 
مرافق الستضافة املؤمترات واالجتماعات 
واالحتفاالت، والسبا العاملي ويلو سترمي 
سبا، وناديا شاطئيا حصريا، والعديد 
من املطاعم التي تقدم ما لذ وطاب من 
األطباق العاملية واملشروبات املختلفة، 
باإلضافة إلى نادي العضوية احلصري 
فيرمونت هريتج بليس زميبالي. ومن 
مرافقه قيد التشييد ملعب للغولف يتألف 

ريزيدنس تالل العبادية، يضمن ملالك 
كافة الوحدات السكنية الفاخرة، وعددها 
66 وحدة، اطاللة خالبة اما على اجلبال 

احمليطة باملشروع او البحر.
أما جنوب افريقي����ا فكانت موطنا 
الفتتاح أهم مشروع تنفذه ايفا للفنادق 
في جنوب أفريقيا � منتجع فيرمونت 
زميبالي، والذي ج����رى افتتاحه قبيل 
انطالق مباريات نهائيات كأس العالم 
2010. فباإلضافة إلى الغرف واألجنحة 

منها 60 جناحا واسعا، وقاعة احتفاالت 
مس����احتها 750 مترا مربعا، ومطاعم، 
وحمام سباحة وسبا. ومن املتوقع ان 
الفندق احدى افضل الوجهات  يصبح 
الستضافة االحتفاالت واألنشطة الراقية 
في بيروت. اضافة الى ذلك ستسلم ايفا 
للفنادق قريبا الڤلل والوحدات السكنية 
من فئة »التاون هاوس« ضمن مشروعها 
الس����كني � تالل العبادية. كما أعلنت 
عن تصميم جديد ملشروع كمبينسكي 

اع����ادة تقييم محفظتن����ا العقارية في 
جن����وب افريقيا. وقد أخذت الش����ركة 
مخصصات في الربع األخير من السنة 
املالية للتعويض عن ظروف األسواق 

احلالية«.
من جانبه صرح نائب رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في الش����ركة 
طالل جاسم البحر بأنه »على الرغم من 
الظروف االقتصادية الصعبة، شهدت 
الشركة هذا العام حركة نشطة، حيث 
متكننا من االنتقال مبش����روعاتنا من 
مرحلة االعمال االنش����ائية الى مرحلة 
االنتهاء والتس����ليم. أجنزنا حتى اآلن 
مشروعات تفوق قيمتها املليار دوالر، 
تشمل فندقني فخمني من فئة اخلمسة 
جنوم، وخمسة مشاريع سكنية فاخرة 
تتألف من 1200 وحدة سكنية. من املهم 
ان نش����ير هنا الى انخف����اض االعمال 
االنشائية للشركة نتيجة اكتمال 70% من 
مشروعاتنا في جنوب افريقيا وجزيرة 
النخلة جميرا. ونتوقع ان يشهد عام 2011 

منوا ملحوظا في نتائج الشركة«. 
وذكرت الش����ركة في بيان صحافي 
أمس ان ايف����ا للفنادق واملنتجعات قد 
احتفلت بافتتاح فندق فورسيزون في 
العاصمة بيروت، اول مش����اريعها مع 
اململكة لالس����تثمارات الفندقية، حيث 
يتألف الفندق م����ن 230 غرفة فندقية 

أعلنت شركة ايفا للفنادق واملنتجعات 
عن حتقيقها خسائر بلغت 19.5 مليون 
دينار عن الس����نة املالي����ة املنتهية في 
2010/6/30. حيث سجل السهم خسارة 
قدرها 45.2 فلس����ا للسهم الواحد، كما 
تراجعت حقوق املساهمني الى 50.79 
مليون دين����ار، في املقابل، منا اجمالي 
اصول الشركة بنسبة 10% ليصل الى 

400.85 مليون دينار.
وبهذه املناسبة قال رئيس مجلس 
ادارة شركة ايفا للفنادق واملنتجعات 
ابراهي����م الذربان: »ان تبني الش����ركة 
لتوصيات مجلس معايير احملاس����بة 
املتعلقة باتفاقيات االنشاءات  الدولية 
العقارية والتي تق����وم على االعتراف 
العقود  آلية احتساب  بااليرادات وفق 
املنجزة بالكامل، حال دون احتس����اب 
االيرادات حس����ب النسبة املكتملة من 
الوح����دات العقارية املبيعة. كذلك كان 
مجمل خسائر الشركة لهذا العام ناجما 
عن بيع ارض ومصاريف تش����غيلية. 
كما يعزى جزء من خس����ائر العام الى 

الذربان: الشركة ستواصل تركيز جهودها إلنهاء مشروعاتها حول العالمالبحر: أنجزنا مشروعات تفوق قيمتها المليار دوالر حتى اآلن

19.5 مليون دينار خسائر الشركة

»أوبتيميديا« نظمت دورة للتركيز على التقنيات 
والبرامج المعلوماتية في التخطيط اإلعالمي

الغريب: »التجارة والصناعة« دّربت كوادرها
على برنامج »مهارات التعامل مع اآلخرين«

التطوير  إدارة  أكدت مدي����رة 
اإلداري والتدريب بوزارة التجارة 
والصناع����ة س����ميرة الغريب أن 
فلسفة التدريب والتأهيل في وزارة 
التجارة تقوم على تنمية املوارد 
البشرية الوطنية لتحقيق األهداف 
اإلستراتيجية للدولة، من خالل 
رفع كفاءة اإلنسان، ودعم جهود 

التطوير والتدريب وتعزيزها.
وقالت الغري����ب خالل احلفل 
الذي أقيم أمس مبناس����بة انتهاء 
البرنامج التدريبي »مهارات التعامل 
مع اآلخرين« الذي نظمته شركة 
تنمية الطاقة املتكاملة لالستشارات 
والتدريب لعدد من العاملني بوزارة 
الفترة  التجارة والصناعة خالل 
من 26 إلى 30 سبتمبر املاضي ان 
فلسفة التدريب تتبلور في إكساب 
الكوادر الوطنية معلومات وصقل 
مهاراتهم وحتسني أدائهم الوظيفي 
بقص����د حتقيق أقص����ى إنتاجية 

ملواكبة التطورات احلديثة.
أك����دت مراقبة  م����ن ناحيتها 
التدريب وأساليب العمل وتطوير 
اخلدمة بالوزارة هيام ادبيس على 
أهمية تغيير املفهوم السائد جتاه 
التوظيف احلكومي لكي يتحول من 
كونه غاية ذات أبعاد اجتماعية إلى 
إنتاجية  وسيلة لتحقيق أهداف 
تنموية، فالقوى العاملة هي األداة 
الرئيسة لتحقيق أهداف التطوير 
والتنمية، الفتة إلى أن التدريب بات 
هاجس كل املؤسسات واملستويات 
اإلدارية في ال����دول املتقدمة، وال 
س����بيل إلى التنمية إال من خالل 

االهتمام بالعمليات التدريبية.
بدوره����ا قالت رئيس قس����م 
التدري����ب اليا احل����داد ان وزارة 
التجارة والصناعة تسعى دائما 
لوضع خط����ة تدريبية ش����املة 
ومتوافقة مع الرغبات واالحتياجات 
احلالي����ة للعاملني، وتنفيذها من 

خالل مجموعات متكاملة من برامج 
التأهيل والتنمية التي تستهدف 
العاملة  الق����وى  إع����ادة تركيبة 
واالستخدام األمثل للقوى البشرية 

الوطنية.
من جانبه، قال املدرب العاملي 
مدير ش����ركة النهض����ة املتكاملة 
لالستشارات والتدريب د.ناصر 
الفريح أن الشركة حترص دائما 
على التمي����ز وتقدمي األفضل في 
التعليم والتدريب، إسهاما في دعم 
أهداف التنمية واالرتقاء باملجتمع، 
وترسيخ القناعة بأن كل مواطن 
هو جزء من الثروة البشرية التي 
يجب مواصلة تنميتها واستثمارها 
في آن واحد في عملية مس����تمرة 

متصاعدة.
وفي نهاي����ة احلفل مت توزيع 
الش����هادات على املتدربني، الذين 
أعربوا عن سعادتهم بهذا البرنامج 

ومدى االستفادة منه.

الش����رق  نظم����ت أوبتيميديا 
 »Optimedia Middle-East« األوسط
دورة تدريبية في فندق البريستول 
في لبنان امتدت ما بني 21 و23 من 
شهر يوليو. جمع هذا احلدث جميع 
أعضاء شبكة الشرق األوسط، إلى 
جانب مديري التخطيط من مكاتب 
العربية  لبنان، واألردن واململكة 
السعودية، والكويت، واإلمارات 

العربية املتحدة وقطر. 
حملت الدورة التدريبية عنوان 
»حتديث العائدات على االستثمار«. 
ومت خالله����ا التركيز على أحدث 
التقنيات والبرام����ج املعلوماتية 
الفعالة في عالم التخطيط اإلعالمي 
التطبيقات في  إلى أحدث  إضافة 
العالم الرقمي وذلك بهدف حتسني 
فعالي����ة الفريق وتعزيز الروابط 
بني ش����بكات أوبتيميديا.  ودعت 
الوكالة محاضري����ن بارزين من 
 ZenithOptimedia الشركة الدولية
International مب����ن فيه����م مدير 
 ZenithOptimedia املوارد في شبكة
Worldwide وأب����رز اخلب����راء في 
مضمار التخطيط الرقمي واخلدمات 
اإلبداعية والتسويق عبر محركات 
البحث االلكترونية، وإدارة العالقة 

الزبائ����ن، وتصميم وبرمجة  مع 
املواقع االلكترونية. 

الدورة مواضيع عدة  تناولت 
مع التشديد على التحديات التي 
تواجه املسوقني حاليا وهي حتديد 
وجهة صرف امليزانية املخصصة 
لإلع����الم ومعدل الص����رف على 
اإلعالنات التلفزيونية مقابل اإلعالن 
عبر ش����بكة االنترنت. كما عالج 
أحد املواضيع الهامة وهي مسألة 
البحث عن وسائل جتعل اإلعالن، 

والتسويق والبحث أكثر فعالية، 
فضال عن التوصل إلى وضع صيغة 

إعالمية ناجحة. 
التدريبية  الدورة  تشكل هذه 
جزءا من اجله����ود احلثيثة التي 
تبذلها Optimedia لتدعيم موقعها 
احلالي الرائ����د من خالل حتديث 
معلومات املوظفني العاملني لديها، 
بخاصة ف����ي ما يتعلق بأحدث ما 
مت التوصل إليه في عالم تقنيات 

اإلعالم والبرامج املعلوماتية. 

بعنوان »تحديث العائدات على االستثمار«

»أصداء« تحصد جائزة »أفضل حملة عالقات عامة خالل العام«

»رابطة الكويت والخليج القابضة« تساهم لدعم التطور العلمي

»جريت أورموند« يشارك في مؤتمر الكويت للمستشفيات
أعلن مستشفى جريت أورموند ستريت لألطفال 
)GOSH( في بريطانيا عن مشاركته في مؤمتر ومعرض 
الكويت الدولي األول للمستش���فيات املتميزة والذي 
يقام برعاية وزير الصحة د.هالل الساير خالل الفترة 
م���ن 7 إلى 2010/10/9 في فن���دق املوفنبيك باملنطقة 
احلرة، مبش���ارك������ة أكثر من 80 مستشفى محليا 
وعاملي���ا في كل من دولة اإلم���ارات العربية املتحدة 
والسعودية واألردن ولبنان ومصر وتركيا وأملانيا 
وبريطانيا والواليات املتحدة األميركية، إضافة إلى 
شركات التأمني الصحي والسفريات املتخصصة في 

العالج باخلارج.

وبهذه املناس���بة قال���ت مديرة تطوي���ر األعمال 
للقطاع الدولي في املستش���فى دينيس كورماك في 
تصري���ح صحافي إن هذا املؤمت���ر يتيح الفرصة ل� 
»GOSH« كي يق���دم التوعية اإلكلينيكية حول إدارة 
حاالت أورام األطفال وأمراض الدم، مش���يرا إلى أن 
املستشفى سيقدم خالل هذا املؤمتر واملعرض خبراته 
في اخلدمات التشخيصية للزوار، وتوفير التدري����ب 
والتعليم لألطباء واملمرضني، إضافة إلى أنه س���يتم 
العمل على تنظيم سلس���لة من الزي���ارات املتبادلة 
واملنتظم���ة بني الفرق اإلكلينيكي���ة الكويتية وكبار 

.»GOSH« موظفي

وحول »GOSH« أوضحت كورماك أن املستش���فى 
يقدم خدماته ضمن نظام الصحة الوطني، حيث يتم 
حتويل األطفال من املستشفيات األخرى في مختلف 
أنحاء اململكة املتحدة واخلارج خاصة احلاالت املرضية 
النادرة أو البالغة التعقيد، مبينا أن املستشفى يعتبر 
أكبر مركز جلراحة القلب واملخ في بريطانيا، ويدير 
أكبر وحدة عناية مركزة لألطفال، وهي ثالث أكبر مركز 
لألطفال املرضى بالسرطان في العالم، حيث ميتلك 
املعدات احلديثة واملبتكرة في الرعاية الصحية، كما 
ميتلك أكبر مجموعة من اخصائيي األطفال اإلكلينيكيني 

في اململكة املتحدة.

قامت ش���ركة رابط���ة الكويت واخلليج 
القابضة بدعم نشاطات النادي العلمي الكويتي 
في 23 سبتمبر املاضي، انطالقا من إميانها 
بضرورة تطوير املجال العلمي، وتأتي هذه 
املبادرة ضمن برنامج املسؤولية االجتماعية 
بالشركة والتي تعتبر ضمن أولوياتها صقل 
املواهب الش���بابية وتنميتها وتأهيلها في 

مجاالت علمية عدة.
وقام مدير إدارة االتصال والعالقات العامة 
في الشركة صقر الرشود بتسليم شيك باملبلغ 
املتبرع به إلى مدير عام النادي العلمي د.آدم 
املال الذي عقب على هذه املبادرة بقوله: »يهدف 
النادي العلمي الكويتي إلى اكتشاف املواهب 
والقدرات وامليول عند الشباب والعمل على 
رعايتها وتوجيهها وكذلك استثمار أوقاتهم 
في ممارسة البحث العلمي والعمل املنتج، 

وكذلك حث رواد النادي على البحث واالبتكار 
واإلبداع«.

وتابع: »ش���ركة رابطة الكويت واخلليج 
القابضة من الشركات الرائدة في تبني العنصر 
الش���بابي وحثه على االنفتاح في املجاالت 

العلمية احلديثة واملتنوعة«.
هذا ويعتبر النادي العلمي الكويتي مؤسسة 
نفع عام تأسست في 1974 وهو مكان يحتضن 
مجموعة من املوهوبني واملبدعني في جميع 

املجاالت العلمية واألدبية والفنية. 
ويسلط الضوء عليهم ويبرز مواهبهم، 
ويتميز النادي العلمي باملختبرات العلمية 
احلديثة والقاعات املدعمة بأحدث أس���اليب 
وتقنيات البحث العلمي في مجاالت متعددة 
مثل علوم البحار وعلوم استكشاف الفضاء 

وعلوم الطيران وامليكانيكا وغيرها.

حصدت »أصداء بيرسون مارستيلر«، رائدة 
استشارات العالقات العامة في منطقة الشرق 
األوسط على واحدة من أرفع اجلوائز في قطاع 
العالقات العامة، فقد نالت لقب »أفضل حملة 
عالقات عامة خالل العام« ضمن منافس����ات 
»جوائز األعمال الدولية«، وذلك عن حملتها 
التي استمرت خمس سنوات وتوجت باإلطالق 
الناجح ل� »برج خليفة«، الذي وصل ارتفاعه 

إلى 828 مترا.
وجرى تكرمي الوكالة والفائزين اآلخرين 
من 28 دولة خالل حفل توزيع اجلوائز الذي 
استضافه فندق »ريتز كارلتون اسطنبول«.

وبهذه املناسبة قال رئيس »جوائز ستيفي 
مايكل غاالغر«: »جاء فوز حملة العالقات العامة 
اخلاصة ببرج خليفة نظرا ملا متيزت به من 
تطور ونهج اس����تراتيجي متميز، فضال عن 
نطاق تنفيذها الواسع عبر األسواق الدولية 

لتصل إلى مختلف شرائح اجلماهير«.
وأضاف: »ليس من الس����هل صناعة قصة 

جناح كبيرة خالل خمس س����نوات، إال أن هذه الوكال����ة الرائدة متكنت من حتقيق ذلك، 
فقد أظهرت متيزا فائقا في إدارة العالمة التجارية والسمعة اللتني تعتبران من بني فئات 
اجلوائز األكثر تنافس����ية، األمر الذي يبرز براعة التفكير الذي تتمتع به أصداء بيرسون 

مارستيلر واجلهود احلثيثة التي بذلتها«.
من جهته، قال املدير التنفيذي للعمليات في شركة »إعمار العقارية« نعمان عطااهلل: 
»دأبت أصداء بيرس����ون مارس����تيلر منذ اليوم األول على أن تكون جزءا فعاال من فريق 
االتصال لتؤكد بذلك أن العمل اجلماعي يعتبر أحد اجلوانب املهمة لنجاح حملة العالقات 

العامة«.
وعلق الرئيس التنفيذي لشركة »أصداء بيرسون مارستيلر«، سونيل جون قائال: »كنا 
ندرك أن جهود االتصال التي يجب توفيرها لبرج خليفة ستتطلب منا الكثير من العمل 

الشاق«. وأضاف: »القت فكرة عدم اإلفصاح 
عن االرتفاع النهائي للمبنى، والتي شارك في 
ابتكارها كال الطرفني، استحسانا كبيرا وأثبتت 
بالفعل أنها فكرة ناجحة، حيث س����اهمت في 
اإلبقاء على أج����واء اإلثارة والترقب حاضرة 
لدى وسائل اإلعالم واجلمهور حتى آخر حلظة 

من موعد اإلطالق«.
وتابع قائال: »ميثل العمل مع »إعمار« شرفا 
كبيرا بالنس����بة لنا وقد وف����رت حملة »برج 
خليفة« خبرة وجتربة تعليمية هامة بالنسبة 
للعميل وللوكالة على حد سواء. وقد انتابنا 
جميعا ش����عور غامر بالفخر في يوم إطالق 
هذه التحفة املعمارية الرائعة التي س����اهمت 
بطرق عديدة في جعل سكان دبي أكثر انتماء 

إلى مدينتهم ودولة اإلمارات ككل«.
وقد مثلت »أصداء بيرس����ون مارستيلر« 
ش����ركة »إعمار« على م����دى أكثر من عقد من 
الزمان، وكانت من أبرز مستش����اري الشركة 
فيما يتعلق باالتص����ال وتعزيز مكانة واحد 
من أكثر مش����اريع البناء طموحا في العالم منذ وضع حجر األساس للبرج في عام 2004 

وحتى االفتتاح املذهل في 4 يناير 2010.
وكانت »جوائز األعمال الدولية 2010« قد تلقت أكثر من 1700 طلب اشتراك من شركات 

وأفراد ينتمون إلى أكثر من 40 دولة.
وكانت »أصداء بيرس����ون مارتسيلر«، من خالل دورها في وضع استراتيجية شاملة 
لالتصال، وإرس����اء عالقات إعالمية ناجحة في العديد من األسواق، وتوفير حلول عملية 
إلدارة املناسبات، شريكا في قصة النجاح هذه مع مطور املشروع، شركة »إعمار العقارية«، 
بدءا من مرحلة التصميم األولي للب����رج وحتى افتتاح هذه التحفة املعمارية املذهلة في 
يناير 2010 على مرأى ماليني اجلماهير واملش����اهدين الذين تابعوا احلدث مباش����رة على 

شاشات التلفزيون حول العالم.

عن اإلطالق الناجح لـ »برج خليفة«

في إطار برنامج المسؤولية االجتماعية للشركة

الرئيس التنفيذي لشركة »أصداء بيرسون مارستيلر« سونيل جون يتسلم اجلائزة 


