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بدأت اخلطوط اجلوية التركية 
عام 2018 بعرض خاص لعمالئها 
ال��ك��رام ف��ي دول��ة ال��ك��وي��ت، حيث 
مي��ك��ن ل��ل��م��س��اف��ري��ن م��ن ال��دول��ة 
احل��ص��ول على خصم يصل إلى 
٪60 ع��ل��ى ال���رح���الت املتجهة 
إل��ى امل��دن الرئيسية ف��ي أوروب��ا 

والواليات املتحدة وكندا.
ومي���ك���ن مل���س���اف���ري ال���درج���ة 
ال��س��ي��اح��ي��ة ع��ل��ى م��ن اخل��ط��وط 
اجل��وي��ة التركية االس��ت��ف��ادة من 
خ��ص��م ي��ص��ل إل����ى %60 على 
ال���رح���الت امل��ت��ج��ه��ة إل���ى فيينا، 
وميونيخ، وأمستردام، وميالن، 
ومونتريال، وب��اري��س، وجنيفا، 
ونيويورك. وخصم بنسبة 40٪ 
على ال��رح��الت املتجهةإلىبراغ، 
وب���وس���ط���ن���ول���وس أجن���ل���وس، 
وس��ان فرانسيسكو، ولشبونة، 
وفرانكفورت، وبرلني، وشيكاغو؛ 
وخصم بنسبة ٪30 على الرحالت 
املتجهة إل��ىواش��ن��ط��ن،وم��دري��د، 
وب���رش���ل���ون���ة، وروم��������ا. ك��م��ا 
يشمل ال��ع��رض املسافرين على 
درج�����ة رج�����ال األع����م����ال حيث 
سيحصلون على خصمبنسبة 
٪40 على ال��رح��الت اجلوية إلى 
ل��ن��دن، وواش��ن��ط��ن وخ��ص��م 30٪ 
ع��ل��ى ال����رح����الت اجل���وي���ة إل��ى 
ش��ي��ك��اغ��ووم��دري��د، وب���اري���س، 
ولشبونة، وب���راغ، ومونتريال، 
وب���وس���ط���ن وم���ال���ق���ة ول����وس 

أجنلوسوسان فرانسيسكو.
يسري العرض على املسافرين 

الذين يحجزون تذاكر طيران على 
م��ن اخل��ط��وط اجل��وي��ة التركية 
اعتباراً من اليوم وحتى 15 فبراير 
على أن تكون فترة السفر من 8 

فبراير إلى 31 ديسمبر 2018.
اح��ج��ز اآلن ت��ذك��رة السفر من 
ال��ك��وي��ت إل���ى ب��راغ��م��ق��اب��ل 119 
دي��ن��اراً كويتياً، وبوسطن229 
دي������ن������اراً ك���وي���ت���ي���اً،ول���وس 

أجن��ل��وس 299 دي��ن��اراً كويتياً، 
فرانسيسكو299  وس�������ان 
دي��ن��اراً كويتياً،ولشبونة149 
دي���ن���اراً ك��وي��ت��ي��اً، وف��ران��ك��ف��ورت 
دي���ن���اراً  وبرلينمقابل129 
ك���وي���ت���ي���اً، وش���ي���ك���اغ���و 239 
دي��ن��اراً كويتياً،وواشنطن259 
دي���ن���اراً ك��وي��ت��ي��اً،وم��دري��د 139 
دي����ن����اراً ك��وي��ت��ي��اً،وب��رش��ل��ون��ة 

ورومامقابل149 ديناراً كويتياً.
 كما ميكنكم اآلن احلجز تذاكر 
ب��أرخ��ص األس��ع��ار على ال��درج��ة 
ال��س��ي��اح��ي��ة ل��ل��رح��الت املتجهة 
إل��ى فيينا وأم��س��ت��ردام مقابل99 
ديناراً كويتياً، وميونيخ وميالن 
وب���اري���س وج��ن��ي��ف مقابل109 
دي��ن��اراً كويتياً، ومونتريال209 
دي��ن��اراً كويتياًونيويورك199 

ديناراً كويتياً.
احجز تذكرتك اآلن على درجة 
رج��ال األع��م��ال وس��اف��ر م��ن دول��ة 
ال��ك��وي��ت إلىجنيف مقابل589 
دي���ن���اراً ك��وي��ت��ي��اً، ومالقة809 
دي��ن��اراً كويتياً،ولوس أجنلوس 
1،269 دي��ن��اراً ك��وي��ت��ي��اً،وس��ان 
دي���ن���اراً  فرانسيسكو1،289 
كويتياً، وشيكاغو 899 دي��ن��اراً 
ك��وي��ت��ي��اً، وم��دري��د 579 دي��ن��اراً 
ك��وي��ت��ي��اً،ول��ش��ب��ون��ةوب��رش��ل��ون��ة 
وب��راغ��م��ق��اب��ل 589 دي����ن����اراً، 
ومونتريال869 دي��ن��اراً كويتياً، 
وبوسطن889 دي��ن��اراً كويتياً، 
وف��ي��ي��ن��ا 599 دي���ن���اراً ك��وي��ت��ي��اً، 

وواشنطن 809 ديناراً كويتياً.
أّم��ا بالنسبة ألرخ��ص أسعار 
على درجة رجال األعمال فيشمل 
ذل����ك ح��ج��ز ت���ذك���رة إل����ى ل��ن��دن 

وباريسمقابل529 ديناراً كويتياً.
تقدم اخلطوط اجلوية التركية، 
التي تعد حاليا واح��دة من أسرع 
شركات الطيران منوا في العالم، 
خدمات ممتازة للمسافرين على 
درج��ة رج��ال األع��م��ال، وصالتها 
االس��ت��ق��ب��ال ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��روف��ة 
مل��س��اف��ري درج���ة رج���ال األع��م��ال 
ف��ي م��ط��ار أت���ات���ورك. كما حتظى 
الشركة بسمعة قوية في الضيافة 
وتوفير الراحة للركاب على جميع 
املستويات. ميكنكم حجز تذكرتكم 
اآلن لقضاء عطلة شتوية مميزة من 
www.:خالل املوقع اإللكتروني

.turkishairlines.com

احدى طائرات اخلطوط التركية 

60 باملئة ميكن لهم  احلصول على خصم يصل إلى 

»اخلطوط التركية« تعلن عن أول عرض خاص 
2018 باملسافرين من الكويت لعام 

بهدف تعزيز آلية التواصل ما بني املؤسسات والشركات ووكاالت العالقات العامة بوسائل اإلعالم

»بسمة ميديا« تطلق خدمات توزيع ورصد 
األخبار الصحفية عبر منصتها الرقمية 

OMNESmedia
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة بسمة م��ي��دي��ا ع��ن إط���الق خدمة 
“CONNECT” لتوزيع ونشر األخبار الصحفية 
الصادرة عن مختلف املؤسسات والشركات ووكاالت 
العالقات العامة، عبر منصتها الرقمية الشاملة 
OMNESmedia.com، بطريقة الكترونية متطورة 

وحديثة. 
وت��ع��د خ��دم��ة “CONNECT” واح���دة م��ن بني 
مجموعة من اخلدمات التي تقدمها منصة أومنيس 
ميديا ملستخدميها، ومت تطويرها من قبل فريق عمل 
الشركة، تلبيًة ملتطلبات مستخدمي املوقع وإضافة 
ج��دي��دة على اخل��دم��ات التي تقدمها لقطاع اإلع��الم 

والتسويق.
وتتيح اخلدمة للمستخدم إمكانية توزيع االخبار 
الصحفية الصادرة عنه وتوزيعها عبر بيانات وسائل 
اإلعالم التي تتضمنها املنصة بكل سهولة، ومن خالل 
خطوات إلكترونية سلسة عبر املنصة، تتضمن حتميل 
اخلبر وامل��واد املرافقة للخبر، ومن ثم اختيار قاعدة 
البيانات املصنفة بحسب قطاع أو نوع اخلبر وبحسب 
دولة أو منطقة النشر، وحتديد وقت التوزيع، ومن ثم 
يقوم النظام بتوزيع اخلبر على مختلف وسائل اإلعالم 

التي تضمها قواعد البيانات املختارة.
ومن خالل هذه اخلدمة اجلديدة واملتطورة تكون 
أومنيس ميديا قد جعلت من عملية توزيع ونشر 
األخ��ب��ار ف��ي متناول جميع املؤسسات والشركات 
ووك��االت العالقات العامة، وتعزز من آلية التواصل 
مع مختلف وسائل االعالم محلياً وإقليماً وعاملياً، إلى 
جانب كونها عملية سهلة ال تتطلب تدخل العنصر 

البشري.
وتتضمن خدمة “CONNECT” خدمات الرصد 
الصحفي ملا بعد عملية توزيع اخلبر، بحيث يقوم 
ال��ن��ظ��ام بتوفير تقرير ش��ام��ل يتضمن التغطيات 
الصحفية التي متت لهذا اخلبر، وتقدمي معلومات 

وافية ح��ول كل تغطية صحفية من حيث معلومات 
وسيلة اإلعالم الناشرة، وتاريخ النشر، ومكان النشر، 

والقيمة اإلعالنية املعادلة ملساحة النشر.
كما شملت خ��دم��ة “CONNECT” اجل��دي��دة، 
خدمات عمل وت��وزي��ع ال��دع��وات الصحفية اخلاصة 
بالفعاليات وامل��ن��اس��ب��ات وامل��ؤمت��رات الصحفية، 
حيث أصبح بإمكان املستخدم م��ن ت��زوي��د النظام 
بكافة البيانات اخلاصة بالفعالية من حيث التوقيت 
والتاريخ واملكان وموضوع الفعالية وأية معلومات 
إض��اف��ي��ة أخ���رى. وس��ي��ق��وم ال��ن��ظ��ام وب��ن��اء ال��دع��وة 
وتوزيعها على قواعد البيانات املختارة من النظام 
بحسب اللغة وال��دول��ة أو املنطقة وق��ط��اع أو نوع 

الفعالية ومحتواها.
وتعقيباً على هذا االط��الق، قال ناصر الصرامي، 
الرئيس التنفيذي لشركة بسمة ميديا: “يأتي إطالق 
وإض��اف��ة خدمة “CONNECT” استكماالً خلطة 
العمل املوضوعة ملنصة أومنيس ميديا والرامية إلى 
استحداث خدمات الكترونية شاملة تلبي متطلبات 
كافة العاملني في قطاعات االعالم واالعالن والتسويق، 
وتعزز من مستوى وج��ودة اخل��دم��ات االلكترونية 

املتخصصة في هذا الصدد”.
وتابع: “كما هو معروف فإن هناك حجم هائل من 
االخبار التي يتم تناقلها ما بني املؤسسات والشركات 
ووسائل االعالم تقدر مبئات اآلالف من األخبار يومياً 
على مستوى العالم، وه��و ما يؤكد على أهمية دور 
شركات العالقات العامة والعاملني في هذا املجال، من 
حيث إدارة احملتوى وجعله في متناول مختلف وسائل 
االع��الم، ومن هنا يأتي دورن��ا كمكمل لهذه اجلهود، 
من خالل توفير طرق سهلة تعزز من عملية توزيع 
األخبار، وتنبع أهمية خدمة “CONNECT” كحلقة 
وصل ما بني اجلهة املصدرة للخبر واجلهة املستقبلة 

له”.

FXTM: املستثمرون يتجاهلون 
اإلغالق احلكومي األميركي

ق���ال  كبير استراتيجي األس����واق في 
FXTM حسني السيد لقد دخلت احلكومة 
األميركية يومها الثالث من اإلغالق بعد أن 
فشل الكونغرس األميركي في التوّصل إلى 
اتفاق على املدى القصير بخصوص املوازنة. 
ورغم أّن املوضوع يحظى بتغطية إعالمية 
كبيرة، إإل أن املستثمرين ال يبدون قلقني 
كثيراً من تأثير هذا األمر على استثماراتهم. 
وتشير حتّركات األسعار في معظم فئات 
األص��ول إلى أّن األس��واق املالية باتت أكثر 

حصانة جتاه الدراما السياسية األميركية.
فرغم أّن اإلغالق احلكومي لن يترك أثراً 
كبيراً على النمو بسبب تراجع االنفاق، إال 
أّن حصول تأثير كبير على الناجت احمللي 
اإلجمالي يتوّقف إل��ى ح��ّد كبير على مدة 
اإلغ��الق. فوفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز، 
تسّبب اإلغ��الق احلكومي في املرة املاضية 
ع��ام 2013 وال���ذي استمّر مل��دة 16 يوماً 
ب��خ��س��ارة االق��ت��ص��اد األم��ي��رك��ي ملبلغ 24 
مليار دوالر. وهذا يعني أن الناجت احمللي 
اإلجمالي في الربع األول قد يتأثر مبقدار 
%0.3 وسطياً مقابل كل أسبوع من اإلغالق 

احلكومي.
وقد سّجلت األسهم اآلسيوية انخفاضاً 
ي��وم االث��ن��ني، ولكن مب��ا أّن ال��ني الياباني 
وال��ذه��ب ك��ان��ا ث��اب��ت��ني حل��ظ��ة ك��ت��اب��ة ه��ذا 
التقرير، فإّن املتداولني يشعرون بأّن هذه 
الدراما ستنتهي قريباً. وننتظر لنرى ما إذا 
كان الدميقراطيون واجلمهوريون سوف 
ميّررون مشروع قانون قصير األجل اليوم 

للمحافظة على سير أعمال احلكومة.
وفي أملانيا، يبدو ب��أّن باحلكومة باتت 
أق��رب إل��ى تشكيل ائ��ت��الف بعد أن ص��ّوت 
االج��ت��م��اع��ي��ون ال��دمي��ق��راط��ي��ون لصالح 
ال��دخ��ول في مباحثات لتأليف احلكومة. 
وارت��ف��ع ال��ي��ورو في مطلع اجللسة اليوم 
لكّنه ع��اد وتخلى عن معظم مكاسبه بعد 

بضع س��اع��ات. ومب��ا أّن %56 من أعضاء 
احلزب االجتماعي الدميقراطي فقط صّوتوا 
لصالح املباحثات، فإّن خطر عدم موافقتهم 
على صفقة االئتالف النهائية يظل قائماً 
ومن األرجح أن يشّكل سقفاً يحّد من ارتفاع 

اليورو في الوقت احلاضر.
وك���ان أك��ث��ر التحركات لفتاً لالنتباه 
في األس���واق اليوم هو حت��رك عوائد سند 
العشر سنوات األميركي التي كسرت حاجز 
%2.67 للمّرة األولى منذ يوليو 2014، مّما 
دفع الفارق بني عوائد سند العشر سنوات 
األم��ي��رك��ي وع��وائ��د سند العشر سنوات 
األملاني إلى 208 نقاط أساس بعد أن تراجع 
إلى 198 نقطة أساس يوم 16 يناير. وأنا 
أعتقد بأّن الدوالر يجب أن يبدأ باالستفادة 
من ارتفاع هذه الفوارق والسيما إذا متّكن 
البنك املركزي األوروب��ي من الضغط على 
عوائد السندات األوروب��ي��ة عندما يجتمع 

يوم اخلميس.

Visa تعنينّ أندرو توري رئيسًا إقليميًا 
ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا
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12 مليون برميل من البخار سنويًا 850 ميجاواط حراري إلنتاج  بسعة 

بن بيرمان : جالس بوينت توقع 
اتفاقية مع  أيرا إينرجي لبناء أكبر 

مشروع للطاقة الشمسية 
 اع���ل���ن رئ���ي���س ال��ع��م��ل��ي��ات 
والرئيس التنفيذي باإلنابة فى 
شركة جالس بوينت بن بيرمان 
ع��ن توقيع م��ش��روع  م��ع شركة 
أي���را إي��ن��رج��ي لبناء أح��د أكبر 
مشاريع الطاقة الشمسية في 
الواليات املتحدة األمريكية فى 
حقل بلردج في والية كاليفورنيا  
والذى سيتألف من محطة للطاقة 
الشمسية بسعة 850 ميجاواط 
حراري إلنتاج 12 مليون برميل 
م��ن ال��ب��خ��ار س��ن��وي��اً، ومحطة 
ك��ه��روض��وئ��ي��ة ب��س��ع��ة 26.5 

ميجاواط لتوليد الكهرباء.
واض����اف ب��ي��رم��ان ف��ى بيان 
صحافي مبناسبة اعالن جالس 
بوينت س��والر عن االتفاقية ان 
املشروع سيساهم في تخفيض 
كمية الغاز الطبيعي املستخدمة 
في عمليات حقل بلردج للنفط 
إضافة إلى تقليل انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون الضارة 
بأكثر من 376000 طن متري 
سنوياً أي ما يعادل التوقف عن 

استخدام 80000 سيارة.
واوض������ح ان ه����ذه احمل��ط��ة 
املتكاملة ستشكل أول مشروع من 
نوعه في العالم لتوليد البخار 
وال��ك��ه��رب��اء ال��الزم��ة لعمليات 
حقول النفط بالطاقة الشمسية، 
األمر الذي سيساهم في احلّد من 
االنبعاثات الكربونية الضارة. 
وسيقع املشروع اجلديد في حقل 

ب��ل��ردج ف��ي والي���ة كاليفورنيا 
وسيكون األك��ب��ر م��ن ن��وع��ه من 
ح��ي��ث ال��س��ع��ة اإلن��ت��اج��ي��ة على 

مستوى الوالية. 
ول���ف���ت ال����ى ان اس��ت��خ��دام 
أللواح لتوليد الكهرباء بالطاقة 
الشمسية يعد  ام��ت��داداً طبيعياً 
خل��ب��رة ال��ش��رك��ة  ال��واس��ع��ة في 
استخدام الطاقة الشمسية في 
ح��ق��ول النفط ، مشيرا ال��ى ان 
محطة توليد الكهرباء ستكون 
بالطاقة الشمسية مقترنة مبحطة 
توليد البخار بالطاقة الشمسية 
مم��ا سيجعل م��ن ب��ل��ردج احلقل 
األول من نوعه في العالم الذي 
يولد البخار والكهرباء من الطاقة 

الشمسية إلنتاج النفط”.
وق���ال ان ال��ش��راك��ة م��ع  أي��را 

إينرجي تعكس  االلتزام مبواصلة 
االبتكار وتلبية متطلبات  العمالء 
املتنامية في قطاع النفط والغاز 
حول العالم، موضحا أن والية 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  ش��ه��دت اخ��ت��راع 
تقنيتنا لتوليد البخار بالطاقة 
الشمسية والتي برهنت كفاءتها 
في حقول النفط الصحراوية في 
سلطنة ُعمان ، مؤكدا  ان خبرة 
التشغيلية  الشركة وجناحاتها 
على مدار اخلمسة أعوام املاضية 
ف��ي سلطنة ُع��م��ان  لعبت دوراً 
محورياً في اتخاذ هذه اخلطوة 

التوسعية بكاليفورنيا .
واش��ار ال��ى ان  تقنية جالس 
بوينت ت��ق��وم ب��االس��ت��ف��ادة من 
الطاقة املتجددة منخفضة التكلفة 
الس��ت��خ��راج النفط الثقيل على 
ان يتم إنتاج النفط الثقيل من 
خالل حقن البخار داخ��ل املكمن 
لتسخني النفط اخل���ام وتقليل 
لزوجته مم��ا يسهل ضخه إلى 
السطح، موضحا ان  هذه العملية 
ت��ع��رف ب��االس��ت��خ��الص امل��ع��زز 
للنفط حرارياً ويتم خاللها إنتاج 
البخار باستخدام الغاز الطبيعي  
من خ��الل االستفادة من الطاقة 
الشمسية بدالً من الغاز الطبيعي، 
ستقوم ج��الس بوينت بتمكني 
شركة أيرا إينرجي من تخفيض 
معدل استهالكها للطاقة واحلّد 
من األضرار البيئية املترتبة على 

عملياتها في حقل بلردج.

بن بيرمان

2018 استجابة استثمارية قوية على أول مبيعات تطلقها »إعمار للتطوير« خالل  

ق إجنازًا كبيرًا مع مبيعات  »إعمار بيتشفرونت« يحقنّ
عاته السكنية  بقيمة مليار درهم في أول مجمنّ

سّجلت “إعمار للتطوير”، امل��درج��ة 
ف���ي س����وق دب����ي امل���ال���ي حت���ت ال��رم��ز 
EMAARDEV، مبيعات بقيمة مليار 
دره��م إم��ارات��ي م��ع إط��الق أول ال��وح��دات 
السكنية ضمن “إعمار بيتشفرونت”، 
الوجهة اجلديدة التي متّثل جزيرة خاصة 
في اخلليج العربي، في أعقاب االستجابة 
ال��ق��وي��ة م��ن ق��ب��ل املستثمرين ف��ي دول��ة 
اإلم��ارات العربية املتحدة ومختلف أنحاء 

العالم على حد سواء.
وتضمن الوجهة اجلديدة قيمة كبيرة 
بفضل باقة من املزايا االستثنائية املتاحة 
للسكان وف��ي مقدمتها إمكانية الوصول 
إل��ى شاطئ خ��اص، باإلضافة إل��ى املوقع 
احل��ي��وي جل��زي��رة “إعمار بيتشفرونت” 
ال���ذي ي��وف��ر إط���الالت م��ب��اش��رة على بحر 
العرب ونخلة جميرا ومرسى دبي واألفق 
العمراني للمدينة. وتنفرد جزيرة “إعمار 
بيتشفرونت” بأجوائها التي حتاكي طابع 
شواطئ ميامي من قلب دبي، وتقّدم أسلوب 
حياة جديد ينسجم مع تطلعات العمالء 

الراغبني بالتواجد في وجهة حتفل بالهدوء 
واإلط��الالت املميزة وتقّدم لهم أيضاً باقة 
من اخليارات الترفيهية الشاطئية واملرافق 
العصرية الفاخرة التي تلّبي احتياجاتهم 

على كافة املستويات. 

ومت بيع كافة وح��دات “بيتش فيستا” 
التي طرحتها “إعمار للتطوير” ضمن 
“إعمار بيتشفرونت”، والبالغ عددها 375 
وح��دة، بالكامل. ويتضمن مجمع “بيتش 
فيستا” مجموعة م��ح��دودة من الوحدات 

السكنية ذات التصاميم األنيقة التي تتوّزع 
في برجني توأم بارتفاع 33 و26 طابقاً على 

التوالي.
بهذه املناسبة قال محمد العبار، رئيس 
مجلس إدارة “إعمار العقارية”: “حّققت 
’إعمار‘ مبيعات قوية خالل العام املاضي، 
ويستمر هذا التوّجه في العام اجلديد مع 
النجاح ال��ذي حّققه إط��الق وجهة ’إعمار 
بيتشفرونت‘. ومي��ث��ل اإلق��ب��ال الكبير 
ال���ذي حظيت ب��ه ه��ذه ال��وج��ه��ة جتسيداً 
ل��أداء القوي لقطاع التطوير العقاري في 
دبي، واإلمكانات الكبيرة التي تتمتع بها 
’إعمار للتطوير‘ في مجال تصميم وإجناز 
ال��وح��دات السكنية وف��ق أف��ض��ل معايير 

اجلودة”.
وأض��اف العبار: “تقّدم جزيرة ’إعمار 
بيتشفرونت‘ وجهة فريدة من نوعها بفضل 
املوقع االستثنائي على اخلليج العربي، 
إضافة إلى املرافق املتكاملة التي تنسجم 
مع تطلعات واحتياجات العمالء سواء في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة أو العالم”.

هيئة رأس اخليمة لتنمية السياحة تشارك 
في معرض »ماكتا للسفر« في هلسنكي

خ��ط��ت “هيئة رأس اخليمة 
لتنمية السياحة”خطوة جديدة 
ف��ي إط���ار ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى أس���واق 
ب��ل��دان ال��ش��م��ال األوروب���ي،وذل���ك 
عبر مشاركتها األول��ى في معرض 
“ماكتا للسفر” ال��ذي استضافته 
العاصمة الفنلندية هلسنكي خالل 
الفترة من 19 إلى 20 يناير. وأتاح 
املعرض ال��ذي ش��ارك فيه أكثر من 
80 دول��ة و900 ع��ارض للهيئة 
فرصة تسليط امل��زي��د م��ن الضوء 
على املقومات السياحية املتنوعة 
التي تتمتع بها اإلم��ارة أم��ام رواد 

املعرض والعارضني في املنطقة.
واغتنمت إم��ارة رأس اخليمة، 
ال��وج��ه��ة ال��وح��ي��دة امل��ش��ارك��ة في 
امل���ع���رض م���ن م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق 
األوسط،هذا احلدث املتميز إلبراز 
التجربة العربية األصيلة التي 
تشكل الطبيعة عنصراً جوهرياً 
ف��ي��ه��ا، أم��ام��ش��رك��ات ال��ع��ط��الت 
والرحالت في منطقة دول الشمال 
األوروب���������ي. وش����ارك����ت ضمن 
جناح رأس اخليمة أرب��ع شركات 
ووجهات سياحية ب��ارزة تضمنت 

“نايت تورز”، و”رويال غلف 
للسياحة”، و”فنادق هيلتون 
رأس اخليمة”، و”دبي باركس 
أن���د ريزورتس”، الس��ت��ع��راض 
ال��ت��ج��ارب امل��ت��ن��وع��ة وال��ف��ن��ادق 
الفاخرة التي توفرها إم��ارة رأس 

اخليمة واإلم��ارات املجاورة. وفي 
م��ع��رض تعليقه على امل��ش��ارك��ة، 
قال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس 
اخليمة لتنمية السياحة:”متثل 
ب��ل��دان منطقة الشمال األوروب���ي 

سوقاً بالغة األهمية بالنسبة لنا.

خالل مشاركتها في معرض »ماكتا للسفر«
إعمار بيتشفرونت تقدم فرصة االستمتاع بشاطئ خاص

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة Visa، امل��درج��ة في 
بورصة نيويورك حتت الرمز)V(،عن 
تعيني أن��درو ت��وري في منصب الرئيس 
اإلقليمي ملنطقة وس��ط وش��رق أوروب��ا 
والشرق األوسط وأفريقيا، مبقر الشركة 
في دبي.وسيشرف توري الذي تولى فيما 
مضى مسؤولية أعمال Visaفي منطقة 
أفريقيا جنوب الصحراء، على عمليات 
الشركة فيأكثر من 90 دول��ة في أرج��اء 
وسط أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 
وسيكون مسؤوالً مباشرة أمام الرئيس 
العاملي للشركةريامناكنيرني.وسينضم 
توري أيضاً إلى “جلنة العمليات العاملية 

.Visa لشركة
Visa ميتلك توري املتمرس في شركة
وق��ط��اع امل��دف��وع��ات، خ��ب��رة واسعةفي 
األس���واق ال��ت��ي تنشط بها الشركة في 
منطقة وس��ط أوروب��ا والشرق األوس��ط 
وأفريقيا. وعقب عمله السابق في البنك 
الدولي في كييفوموسكوورابطة الدول 
املستقلة، انضم توري إلى فريق العمل في 
شركة Visaفي عام 2002وشغل فيها عدة 
مناصب عاملية شملت مجاالت املنتجات 
والتخطيط االس��ت��رات��ي��ج��ي��وإج��راءات 
التسعير، إضافة إلى منصب املدير العام 

في روسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى ال���ت���ع���ي���ني، ق���ال 
رايامناكنيرني الرئيس العاملي لشركة 
Visa: “بفضل خبرتهالواسعة التي 
ت��ش��م��ل ج��م��ي��ع ج���وان���ب ع��م��ل��ي��ات��ن��ا في 
منطقة وس��ط أوروب��ا والشرق األوس��ط 
وأفريقيا،ميتلك أندرو الكفاءات التي تتيح 
له تولي هذا املنصب بجدارة. فمعارفه 
الواسعة توفر له دراية استثنائية بجميع 
مفاصل عملياتVisaالعاملية واألسواق 
املتميزة التي تشهد ت��ط��وراً متسارعاً 
ف��ي املنطقة. وم��ن ش��أن توليه ملنصبه 

Visaاجلديد أن يعود باملنفعة على شركة
وعمالئها من املؤسسات املالية، كما أنه 
سيضيف قيمة كبيرة لشركائنا من التجار 
والهيئات احلكومية، ال سيما ف��ي ظل 
مساعينا املشتركة لرفد مزيد من األفراد 

في املنطقة مبزايا التجارة الرقمية”.
وأض������اف: “ومما ي��زي��دن��ا ف��خ��راً، 
أنالرئيس اإلقليمي ص��اح��ب اخل��ب��رات 
عاملية املستوى ال��ذي بحثنا عنه يأتي 
من صفوف موظفينا، وهذا دليل واضح 
على األهمية التي نوليها الختيار أفضل 
املهارات وأرف��ع اخلبرات في فرق عملنا، 
ومساعدتها على التطور والكشف عن 

طاقاتهم الكامنة”.
من جهته، قال أن��درو ت��وري: “تشكل 
منطقة وس��ط أوروب��ا والشرق األوس��ط 
وأفريقيا عنصراً جوهرياً في رسالتنا 
الرامية لدعم مسيرة النمو واالزده���ار 

االقتصادي.

أندرو توري


