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مشاركة قوية 
من 75 شركة 

ومؤسسة عقارية 
تطرح خالله أكثر 
من 200 مشروع 

عقاري وفرصة 
استثمارية

تنظمه »إسكان جلوبل« على أرض املعارض الدولية مبشرف من 9 وحتى 14 مايو املقبل

شركات جديدة تعلن مشاركتها في معرض النخبة العقاري
اس���م دولة وهي عبارة عن 
وحدات س���كنية له���ا طابع 
جديد وخصوصية مبتكرة، 
وس���يتم بناؤها وتشييدها 
على أشكال وتصاميم حتمل 
ثقافات تلك الدول الست التي 
اجتمعت في الكويت مبدينة 
خيران وهي الكويت أفريقيا 
الصني الهند اليونان ايطاليا 
علما بأن تصاميم املش���روع 
مت اختياره���ا بدقة من حيث 
األلوان والديكورات واملساحات 
املختلفة كما أن املشروع يقع 
بالقرب من مالعب الغولف في 

مدينة صباح األحمد.
واختتم املقل���د قوله بان 
مبنى بلوك األول الكويت له 
جمال يحاكي أصالة املاضي 
بأسلوب عصري وحديث ومن 
ثم يطل على بوابة بالقرب منه 
البلوك الثاني وهي ما تسمى 
»أفريقيا« وهي عالمة قوس قزح 
العريقة وكأنهم  وحضارتها 
القارة السوداء وأما  في بالد 
البلوك الثالث اطاللته ستكون 
على »الصني« وهي حضارة 
السور العظيم ومت تصميمه 
بألوان وتشطيبات لها رونق 
خاص ومن ثم يذهب املشروع 
الى ممر البلوك الرابع »الهند« 
ويعتبر طريق ملهد حضارات 
بالد وادي السند والهند التي 
يعتمد شكل املشروع فيها على 
ألوان مختلفة والتي حتتوي 
على كثير من اخلشب احملفور 
والديكورات املتميزة بالشكل 
واجلودة ومن ثم يطل املشروع 
على البلوك اخلامس اليونان 
ذات الثقافة التي امتدت عبر 
عصور عب���ق املاضي العتيد 
والبل���وك الس���ادس ايطاليا 
حضارة الفنون عبر العصور 
وستكون التصاميم مستوحاة 
من مدينة روما وأن هذه ست 
بلدان في خي���ران اجتمعوا 
ليكونوا منتجعا يضم العائالت 
الكويتي���ة بأج���واء بحرية 

متألقة.

الشعب لشقق التمليك الواقع 
على شارع االستقالل طريق 
الس���ريع والذي  الفحيحيل 
يتكون من 15 طابقا وبإجمالي 
عدد 35 شقة، مشيرا إلى أن 
مش���روع الش���عب البحري 
يتمي���ز بقربه من البحر وله 
ثالث واجهات أي ش���ارعني 

وساحة.

»عز كوت«

من جان���ب آخر أكد نائب 
الرئي���س التنفي���ذي ومدير 
املبيعات ملجموعة ش���ركات 
عز ك���وت للتطوير العقاري 
سعود بدر املقلد أن احلجوزات 
في مشروع ستة بلدان خيران 
جتاوزت التوقعات باعتبار أن 
املشروع منتجع وسكن خاص 
للعائالت وذويهم وال سيما 
أن أسعارنا التسهيالت املالية 
التي نقدمها كانت مميزة وفي 
متناول اجلميع وأن أنطالق 
املشروع واألشراف عليه في 
التسويق واملبيعات والترويج 
بسواعد كويتية، وقال املقلد 
في تصريح صحافي إن إحياء 
مجموعة عز كوت للتطوير 
العقاري ملشروع ستة دول في 
خيران لم يكن وليد اللحظة بل 
جاء بعد دراسات واستشارات 
وجه���د متواصل ف���ي التقاء 
ثقاف���ات عاملية م���ع بعضها 
البعض لها بعد تاريخي عريق 
ألمجاد وعراقة تتجدد مع كل 
زمان ومكان واختار القائمون 
على الشركة أن جتتمع هذه 
األل���وان م���ن الثقاف���ات في 
أرض خيران لتكون مشروعا 
ومنتزها م���ن خالله يتملك 
املواطنون الوحدات السكنية 
بأج���واء وتصاميم مت العمل 
عليها مبستوى عال من املهنية 
واحلرفية وأن األسعار تبدأ 65 
ألف دينار وأما الدفعات تكون 
ميسرة من خالل الدفعة األولى 
تكون 31 ألف دينار وأوضح أن 
الشركة اختارت لكل مشروع 

متليك في غضون عامني فقط 
في مناطق متنوعة ومبساحات 
متفاوتة وبتصميمات مبتكرة 

ومبواقع مميزة.
مشيرا إلى أن كل مشروعات 
مجموعة الش���بيب وفرعيها 
العقاري���ة وس���ارا  رم���اس 
العقارية لشقق التمليك تقع 
داخل الكويت وذلك مساهمة 
م���ن املجموعة ف���ي نهضة 
الكويت���ي وإميانا  االقتصاد 
من���ا بالدور ال���ذي يتوجب 
على القطاع اخلاص أن يقوم 
به كشريك أساسي ورئيسي 

للقطاع احلكومي.
 وأكد الش���بيب أن ثقافة 
االستثمار العقاري باتت اآلن 
مترسخة في عقول املستثمر 
الكبي���ر والصغير  الكويتي 
على حد س���واء، وقد لوحظ 
مدى اإلقبال بل والتس���ابق 
من قبل صغار املس���تثمرين 
التمليك وخاصة  على شقق 

احمللية منها.
وهذا نتيجة للوعي الكبير 
الذي ساهمنا في نشره حول 
االستثمار العقاري ذلك القطاع 

الذي ال ميوت.
 من جانب���ه صرح املدير 
التنفيذي ملجموعة الشبيب 
العقاري���ة أم���ني أبوالعال أن 
املجموع���ة تعرض من خالل 
مشاركتها في معرض النخبة 
احلالي أكثر من مشروع لشقق 
التمليك وعلى رأسها مشروع 

بريطانيا بالنسبة للمشترين 
في الشرق األوسط، مضيفا أن 
حجم االستثمارات اخلليجية 
في العقارات البريطانية بلغت 
نحو 3 مليارات دوالر في العام 
2014 ترك���زت معظمه���ا في 
لندن، فيما ضخ املستثمرون 
اخلليجي���ون نحو 45 مليار 
دوالر في العقارات السكنية 

والتجارية في السوق.

»الشبيب العقارية«

م���ن جانب آخ���ر أعلنت 
مجموعة الش���بيب العقارية 
عن مشاركتها من خالل فرعيها 
شركة رماس العقارية وشركة 
س���ارا العقارية في املعرض 
بعدد من مش���روعات شقق 

التمليك الداخلية.
 وقال رئيس مجلس االدارة 
املدير العام ملجموعة الشبيب 
العقاري���ة بدر الش���بيب في 
تصريح صحافي على هامش 
االعالن عن مشاركة املجموعة 
في معرض النخبة في دورته 
احلالية »لق���د أضحى فرعي 
مجموعة الشبيب شركة رماس 
العقارية وشركة سارا العقارية 
قبلتان رئيسيتان للباحثني 
عن شقق التمليك في الكويت، 
وهذا بات واضحا خالل العامني 

املنصرمني«.
 وتابع الشبيب: مشروعاتنا 
تشهد على إجنازنا حيث جنحنا 
في تسليم 5 مشروعات شقق 

إبراهيم املزيدي رئيس مجلس 
اإلدارة ف���ي ش���ركة املزيدي 
العقارية مش���اركة  العاملية 
شركته في املعرض، وأوضح 
الش���ركات  أنها م���ن إحدى 
املتخصص���ة في التس���ويق 
والتطوي���ر العق���اري داخل 

وخارج الكويت.
وقال املزيدي إن مشاركة 
الشركة في املعرض تتضمن 
طرح مش���اريع ف���ي كل من 
بريطانيا ودبي حيث تشمل 
مش���اريع بريطانية أراضي 
س���كنية ذات وثيق���ة حرة 
ومصدقة من وزارة اخلارجية 
البريطانية باإلضافة إلى شقق 
سكنية داخل وخارج لندن، 
من جهة أخرى لدينا في دبي 
مشاريع على مستوى العالم 
ألول م���رة م���ن نوعه بيوت 
حتت املاء قصور مفروشة من 
بنتلي هوم إطاللة على برج 
خليفة وبرج العرب واملارينا 
املميزات  الكثير من  والكثير 
وعائد مضمون ملدة 10 سنوات 

ومتلك حر.
إلى بريطانيا،  وبالنسبة 
فقد أكد املزيدي على أن هناك 
عددا م���ن املناطق التي يقبل 
الكويتي���ون واخلليجي���ون 
على شراء األراضي السكنية 
والتملك فيها، وأش���ار أيضا 
إلى أن ارتف���اع قيمة الدوالر 
مقابل اجلنيه اإلس���ترليني 
عزز جاذبية االس���تثمار في 

االحتياجات في الشاليهات مثل 
اخلصوصي���ة وتوفير حمام 
س���باحة خاص بكل ش���اليه 
الس���ن  ومصعد خلدمة كبار 

وإطاللة مباشرة على البحر.
وأشار إلى أن الشركة تستعد 
حاليا لتش���غيل مش���روعها 
السياحي في منطقة النويصيب 
واملؤل���ف م���ن مجموعة من 
الش���اليهات البحرية الفاخرة 
ويأتي منتجع كي بي ام ليسد 
حاجة كبيرة من النقص الذي 
يعانيه قطاع الشاليهات البحرية 
في الكويت، السيما فيما يتعلق 
بالشاليهات ذات اخلصوصية 
التي يوفره���ا املنتجع، حيث 
متتاز شاليهات ومرافق املنتجع 
املختلفة بالتركيز على عنصر 
اخلصوصي���ة الت���ي تطلبها 
الكويتية واخلليجية  األسرة 
احملافظة مما يتيح لألس���رة 
الكويتية قض���اء عطلة ذات 
طاب���ع خاص. وفي الس���ياق 
نفسه، كشف البشير عن دخول 
الشركة إلى عدد من األسواق 
األوروبية املستقرة مثل أسواق 
بريطانيا وإسبانيا، مؤكدا في 
ذات الوقت عل���ى أن »كويت 
إلدارة املشاريع« حريصة على 
اختيار ال���دول التي ال تعاني 
من أي مش���اكل سياس���ية أو 

اقتصادية.

»المزيدي العالمية«

من جانب آخر، أعلن محمد 

أعلنت مجموعة شركات 
جديدة مشاركتها في معرض 
النخبة العقاري الذي تنظمه 
مجموع���ة إس���كان جلوبل 
على أرض املعارض الدولية 
مبش���رف خالل الفترة من 9 
وحتى 14 مايو املقبل مبشاركة 
قوية من 75 شركة ومؤسسة 
عقارية تطرح خالله أكثر من 
200 مشروع عقاري وفرصة 
اس���تثمارية داخ���ل وخارج 

الكويت.

»كويت إلدارة المشاريع«

وأعلنت شركة كويت إلدارة 
املشاريع عن مش���اركتها في 
املعرض، واستهل نائب الرئيس 
التنفيذي في الش���ركة صالح 
البش���ير حرص الشركة على 
املشاركة والتواجد في املعارض 
العقارية وذلك  والفعالي���ات 
العم���الء واجلمهور  لتعريف 
على أحدث املشاريع وللتواصل 

الدائم معهم.
وقال البش���ير إن الشركة 
تطرح االستثمار داخل السوق 
الكويتي احمللي وذلك لوجود 
طلب كبير على العقار الكويتي 
من قبل ش���ريحة كبيرة من 

عمالئها.
وتهدف مشاركة الشركة في 
املعرض إلى عرض احد أكبر 
مشاريعها وهو منتجع بسام 
الصقران ف���ي منطقة صباح 
األحمد املائية الذي القى إقباال 
كبيرا خالل الفترات املاضية.

وأضاف: ان الشركة ستقدم 
لعمالئها مشروع منتجع بسام 
الصقران في منطقة اخليران 
وهو عبارة عن منتجع سياحي 
مت جتهيزه مبستوى فندق 5 
جنوم، وقد قامت الشركة قبل 
إنشاء هذا املنتجع بعمل دراسة 
ميدانية لتستكشف من خاللها 
احتياجات مرتادي املنتزهات 

البحرية.
ونظرا ملتطلبات السوق بني 
البش���ير أنه مت توفير جميع 

أمني أبو العال صالح البشيرسعود املقلد محمد املزيديبدر الشبيب

جانب من فعالية اخلطوط التركية
غيث الغيث وديف ديفيس

في مطار الكويت الدولي

اإلنترنت الالسلكي والبث التلفزيوني احلي أحدث خصائص النظام الترفيهي

»وربة« مينح عمالء حساب »الصفوة« ميزة دخول صالة ماستر كارد

»التركية« تستضيف النسخة الثانية
»فالي« دبي تعلن عن أحدث اخلدمات على منت رحالتها من فعاليتها الترفيهية املفتوحة

يح����رص بن����ك وربة، 
على منح عمالئه امتيازات 
حصرية ونوعية تناس����ب 
اهتماماته����م وتطلعاتهم. 
وبناء عليه، أعلن بنك وربة 
عن شراكة مع ماستر كارد 
لعمالئه في حساب الصفوة، 
يحصل����ون مبوجبها على 
الدخ����ول الى صال����ة كبار 
الزوار اخلاصة مباستر كارد 

في مطار الكويت الدولي.
اقتراب موس����م  وم����ع 
اإلجازات الصيفية والسفر، 
يس����تطيع عمالء حس����اب 
التمتع بالرفاهية  الصفوة 
في قاعة انتظار مزودة بكافة 
التسهيالت، ليحصلوا على 
ممي����زات تتس����م بالراحة 
الى  واملرون����ة وتضي����ف 
جتربته����م للس����فر قيمة 
إضافية وتتضمن: احلصول 
على اتصال مجاني بشبكة 
اإلنترنت، مرطبات منعشة 
وركنا مخصص����ا لألعمال 
حيث يستطيعون مباشرة 
أعماله����م باإلضاف����ة ال����ى 
انتظار موعد  إمضاء وقت 
الرحالت في تصفح املجالت 

والصحف.

استضافت شركة اخلطوط 
اجلوية التركية يوم اجلمعة 
22 اجلاري النس����خة الثانية 
الترفيهي����ة  م����ن فعاليته����ا 
املفتوحة والتي حضرها 750 
ضيفا مع أسرهم من وكاالت 
السفر في الكويت، في نادي 
الصيد والفروس����ية مبنطقة 

صبحان.
وحض����ر الفعالي����ة نائب 
رئيس بلدية مدينة بورصة 
التركية وممثل »وكالة تنمية 
البحر األس����ود« من  منطقة 
مدينة طرابزون. ومت الترويج 
خالل الفعالية للرحالت اجلوية 
املباشرة التي تسيرها اخلطوط 
إلى مدن  التركي����ة  اجلوي����ة 
بورصة وطراب����زون وإزمير 

وأنطاليا.
وأتيحت للضيوف فرصة 
تذوق مجموعة من املأكوالت 
التركية التقليدية، حيث قدمت 
اخلط����وط اجلوي����ة التركية 
لضيوفه����ا طبقي »إس����كندر 
كباب« و»أكشابات كفتة« الذين 

أعلنت ف���الي دبي اليوم 
عن أحدث اخلدمات على منت 
رحالتها، وذلك يعتبر جزءا 
من االلتزام املستمر بتحسني 
جتربة السفر، حيث أضافت 
االتصال باالنترنت الالسلكي 
الواي فاي والبث التلفزيوني 
احلي وواجهة مستخدم جديدة 
لشاش���ات النظام الترفيهي 
لتس���جل إجنازا جديدا في 
مجال اخلدمات املقدمة داخل 

مقصورة الرحالت.
وفي هذا السياق، قال غيث 
الغي���ث، الرئيس التنفيذي 
التزمت فالي  لفالي دب���ي: 
دبي منذ بداياتها باالستثمار 
التقنية  املنتج وتطوير  في 
التي حتس���ن جتربة السفر 
ملس���افرينا، ونحن نسعى 
لتق���دمي تن���وع أكب���ر في 
اخليارات والتجربة والتقنية 
التي أصبحت اليوم من األمور 
املسلم بها على منت الطائرات 

كما على األرض.

وق����ال البنك ف����ي بيان 
صحافي: »إننا في بنك وربة، 
حريصون عل����ى تصميم 
خدمات وعروض حصرية 

تش����تهر بهما مدينتا بورصة 
وطرابزون. كما ارتاد الضيوف 
عددا م����ن القاعات الرياضية 
البولينغ  لالس����تمتاع بلعب 
والبلي����اردو وك����رة الطاولة 

والسلة وركوب اخليل.
وقدمت »اخلطوط اجلوية 
التركية« في ختام فعاليات 
البرنام���ج تذك���رة مجانية 
للس���فر م���ن الكوي���ت إلى 
تركيا ذهاب���ا وإيابا، إضافة 
إلى توزيع هدايا مختلفة على 

وأض���اف: »تتيح إضافة 
اإلنترنت الالس���لكي والبث 
التلفزيوني احلي إلى نظامنا 
الترفيهي املبتكر واملطور لنا 
مواصلة تقدمي خدمة سفر 
شخصية، ما يتوقعه ويقدره 

مسافرونا«.
وتوافرت خدمة اإلنترنت 
الالسلكي والبث التلفزيوني 
احلي على منت رحالت مختارة 
من 24 أبريل فيما يتم تزويد 

لعمالئنا تقديرا منا لثقتهم 
بالبنك ومنتجاته وانطالقا 
من سعينا الدؤوب الى تلبية 
متطلباته����م ورغباتهم. إن 
امليزة اجلديدة لعمالء حساب 
الصفوة، هي إضافة أخرى الى 
سلسلة من التقدميات التي 
قام بنك وربة بتخصيصها 
لهذه الفئة بهدف منحهم باقة 
متنوعة من املميزات تضيف 
املرونة والفعالية على أمور 

حياتهم اليومية«.
الى ذلك، يلقى حس����اب 
الصفوة من بنك وربة اقباال 
كبيرا من قبل العمالء بالنظر 
الى املميزات والتسهيالت 
أبرزها  له����م،  التي يقدمها 
تخصيص مدي����ر عالقات 
عمالء شخصي لكل عميل 
ف����وري لبطاقة  وإص����دار 
اآلل����ي بتصميم  الس����حب 
مميز، تخولهم االس����تفادة 
من العروض اخلاصة بها. 
ويستطيعون السحب نقدا 
من أجه����زة الصرف اآللي 
لغاي����ة 3.000 دينار يوميا 
باإلضافة الى التسوق عبر 
البيع احمللية  أجهزة نقاط 

والعاملية على السواء.

20 مشاركا محظوظا.
وبهذه املناسبة، قال سامي 
أيدوغان، مدير عام اخلطوط 
الكويت:  التركية في  اجلوية 
نود أن نش����كر كل من شارك 
في النس����خة الثانية من هذه 
التي  الترفيهي����ة  الفعالي����ة 
تنظمه����ا اخلط����وط اجلوية 
إلى لقائهم  التركية، ونتطلع 
املقبلة  الفعاليات  جميعا في 
آملني في لقاء الشعب الكويتي 
احلبيب ف����ي هذا الصيف في 
مختلف امل����دن التركية حيث 
رحالتنا املباشرة من الكويت 
إلى طرابزون وبورصة وأزمير 

وغيرها من املدن التركية.
يش����ار إل����ى ان اخلطوط 
اجلوية التركية فازت بجائزة 
»أفضل ش����ركة طي����ران في 
أوروبا« للعام اخلامس على 
إلى جائزتي  التوالي، إضافة 
»أفضل صالة سفر لدرجة رجال 
األعمال« و»أفضل خدمة طعام 
في صالة س����فر درجة رجال 

األعمال« في عام 2015.

املزيد من طائرات األسطول 
بها، وتتيح للمسافرين شراء 
باقة ألجهزتهم الش���خصية 
تبدأ من 4 دوالرات أميركية 
لإلنترن���ت الالس���لكي عبر 
األقم���ار الصناعية، ومن 8 
أميركية للوصول  دوالرات 
إلى القنوات اإلخبارية مثل 
ب���ي س���ي واجلزيرة  البي 
والعربية والبرامج العربية 
على إم بي سي 1 أو البرامج 
الوثائقية الشيقة على قناة 

ديسكفري.
وفي ذات السياق قال ديف 
التنفيذي  الرئيس  ديفيس، 
إنترتينمنت:  إيغل  لغلوبال 
»أتاح عملن���ا مع فالي دبي 
التحكم في إجمالي  للناقلة 
الترفيه الذي يس���تفيد منه 
املس���افرون بش���كل غي���ر 
مس���بوق، بدء م���ن أنظمة 
الترفيه واالتصال واالعالم 
الرقمي وانتهاء بحلول عمليات 

البيانات املباشرة«.

جاين فالس

في دول مجلس التعاون اخلليجي

تعيني مديرة تنفيذية جديدة ملعهد أعضاء مجالس اإلدارات
عني معهد أعضاء مجالس 
اإلدارات ف���ي دول مجل���س 
التع���اون اخلليج���ي جاين 
فالس مديرة تنفيذية جديدة 
له، حيث س���تقود مسيرة 
هذه املؤسسة غير الربحية 
نحو تطوير مجالس إدارات 
ذات أداء ع���ال ف���ي منطقة 

اخلليج.
ويصن���ف البنك الدولي 
معه���د أعض���اء مجال���س 
اإلدارات ف���ي اخلليج كأحد 
أسرع املعاهد منوا في العالم، 
حيث تنضم فالس إليه بعدما 
كانت تتولى منصب الرئيس 
التنفيذي ملعهد املديرين في 

موريشيوس.
وقد صرح محمد الشروقي، 
رئيس معهد أعضاء مجالس 
اإلدارات ف���ي دول مجل���س 
التعاون اخلليج���ي، قائال: 
»تتمتع جاين بخبرة عالية 
وجترب���ة غنية ف���ي مجال 
احلوكمة املؤسسية. ونحن 
نرحب بانضمام خبيرة دولية 
مثلها إل���ى املعهد، حيث ان 
مترسها في العالقات الدولية 
واملجتمعات متعددة الثقافات 
يجعلها اخليار املثالي لالنتقال 
بهذا الدور القيادي إلى آفاق 

جديدة«.

وأضاف الشروقي: »خبرة 
جاين السابقة تعتبر حيوية 
بش���كل خاص عند التعامل 
مع معاهد إدارة أخرى حول 
العالم. وما من ش���ك لدينا 
في أنها ستس���هم في جعل 
املعهد شبكة من التميز عبر 
توثيق عالقاته وزيادة قاعدة 
أعضائ���ه من ق���ادة األعمال 
النخبة، مبن فيهم املديرون 
واملس���تثمرون ومسؤولو 

الهيئات التنظيمية«.
وقالت جاين فالس، املديرة 
التنفيذي���ة اجلدي���دة ملعهد 
أعضاء مجالس اإلدارات في 
اخلليج: لقد س���جل املعهد 
إجنازات ملفتة خالل السنوات 
ال� 9 املاضية في تعزيز فعالية 
مجالس اإلدارات في املنطقة. 
وأتطل���ع قدما إل���ى اعتماد 
أس���لوب واقعي ومدروس 
للعمل مع مجالس اإلدارات 
واالرتقاء مبستويات األداء 

في قطاع األعمال.
جت���در اإلش���ارة إلى أن 
التي تتغير  ظروف السوق 
بوتي���رة متس���ارعة وفتح 
أسواق األسهم في املنطقة أمام 
املستثمرين األجانب سلطا 
الضوء على أهمية احلوكمة 
املؤسسية والشفافية. ويسعى 

معهد أعضاء مجالس اإلدارات 
إلى رفع مستوى حوكمة هذه 
املجالس واالرتقاء مبعايير 
فعاليتها عبر تنظيم برامج 
تطوير للمديرين وتقييمهم 
ونش���ر املعرفة حول أحدث 
اجتاهات احلوكمة املؤسسية 
وأفضل املمارسات، إضافة إلى 
تعزيز منو أكبر وأقوى شبكة 
من أعضاء مجالس اإلدارات 

في منطقة اخلليج.
ومعهد أعض���اء مجالس 
اإلدارات لدول مجلس التعاون 
اخلليجي هو املؤسسة غير 
الربحية الرائدة في مساعدة 
مجالس اإلدارات على اكتساب 
املعرف���ة واألدوات الالزمة 
لتحقيق واستدامة احلوكمة 
الفعالة للش���ركات العائلية 
والش���ركات املدرج���ة على 

السواء.
ويقدم املعهد املش���ورة 
ملجموعة واسعة من املؤسسات 
في منطقة اخلليج، وهو يعمل 
اليوم مع نح���و 700 عضو 
مجل���س إدارة ميثلون أكثر 
من 1800 شركة رائدة، حيث 
يقدم لهم خبرات وتوجيهات 
التكيف  تس���اعدهم عل���ى 
م���ع الظ���روف االقتصادية 

والتنظيمية املتغيرة.

فالس ستقود 
مسيرة املؤسسة 

نحو تطوير 
مجالس إدارات 
ذات أداء عال 

في منطقة
اخلليج


