
  على مستوى المنطقة جديد فريق قيادي تعيين "ميماك أوجلفي" تعلن عن

 والخدمات بالحلول المتخصصة الشركة ،أوجلفي" "ميماك أعلنت :2020 أبريل 16 المتحدة، العربية اإلمارات دبي
 والتأثير. العامة العالقات مجال ضمن المنطقة مستوى  على القادة من جديدة فريق تعيين عن المتكاملة، بداعيةاإل

 مجلس من دول في الشركة عمليات يديرون  محليين مدراء وثالثة جديدا ، إقليميا   مديرا   الجديدة التعيينات وتشمل
 الخليجي. التعاون 

 اإلقليمي المدير بمنص السعودية، في والتأثير العامة العالقات قطاع السابق في قاد الذي ،الشكعة أشرف وتولى
 تولت   والتي  ،األوسط  الشرق   مستوى  على  العامة  العالقات  قطاع  في بارزا   حضورا    حققت  التي  د،احم    سعدة  تقاعد بعد

 .الزمن من لعقد أوجلفي" "ميماك في العامة للعالقات اإلقليمي المدير منصب

 اإلمارات، في والتأثير العامة العالقات إدارة بيليني بيتر تولي شملت رئيسية أسواق في القيادي الفريق تعزيز تم كما
 الشرق  منطقة في األخرى  األسواق مدراء جانب إلى والكويت، البحرين في ويلسون  ودان قطر، في هايس وكريس
 .فريقياأ وشمال األوسط

 شركة تسعى حيث يجية،االسترات الحكومية االتصاالت مجاالت في قي مة خبرات معهم حاملين الجدد المدراء ويأتي
 االقتصادي التحول مشاريع ودعم والحكومية، العامة القطاعات في النمو من المزيد تحقيق إلى أوجلفي" "ميماك

 المنطقة. أسواق مختلف في الطموحة

 الفتا   نموا   الشركة فيها شهدت التي السعودية، العربية المملكة في ناجحة مسيرة بعد الجديد منصبه الشكعة ويتولى
 ترقية على تركيزه وسينصب له.  مقرا   المتحدة  العربية  اإلمارات  في  دبي  من متخذا   والخاصة،  الحكومية  القطاعات  في

 أفريقيا، وشمال األوسط لشرق ا في والتأثير العامة العالقات مدراء جانب إلى العمل عبر المنطقة، في الشركة خبرات
 .أهمية أكثر والمؤسسات التجارية العالمات يجعل الذي المكتسب التأثير وتوجيه متكاملة اتصاالت تقديم أجل من

 إلى داحم   انضمت   العامة. العالقات قطاع في مميزة مهنية مسيرة بعد داحم   سعدة اإلقليمية المديرة تقاعد ويأتي
 الشرق  في موتورز" "جنرال  شركة في  االتصاالت  مديرة  كانت أن  بعد وذلك ،2010  شباط/فبراير  في  أوجلفي"  "ميماك

 األوسط.

 حيث ،الفت بشكل ةاإلقليمي أوجلفي" "ميماك قدراتو  حضور داحم   عززت ،الماضية العشر السنوات مدار وعلى
 المنطقة في نوعه من انتشار   أوسع يعد ما ،2015 عام بحلول جديدة أسواق 10 في عامة عالقات أقسام أضافت

 العالمية. الوكاالت بين

 في قدراتنا نمت الماضية، العشر السنوات مدار "على أوجلفي": "ميماك لشركة التنفيذي الرئيس نويتمنز، باتو وقالت
 النمو من المزيد بتحقيق طموحنا التعيينات هذه تعكس المنطقة. في متسارع بشكل والتأثير العامة العالقات مجال



  التجارية  العالمات  دعم  في  المتقدم  موقعنا  مع  ذلك  يتكاملو   ،الجمهور  مع  والتواصل  والحكومية  لخاصةا  القطاعات  في
 بشكل وتنفيذها ،متكامل لمحتوى  وأفكار استراتيجيات بتطوير هدفنا تحقيق على ويساعدنا للمستهلكين، تتوجه التي

 العالقات  استشارات  مع  ةمتكامل  ابداعية  خدمات  من  وكالتنا  في  مهنقد  ما  بفضل  السوق.  في  آخر  مزود  أي  من  أفضل
د بوصفنا العالقة أصحاب لمختلف المكتسب التأثير تحقيقل نوعية بمكانة اآلن نتمتع ،العامة  التسويق لخدمات مزو 

 ".المعاصرة

 "إنني أوجلفي": "ميماك في والتأثير العامة لعالقاتل اإلقليمي المدير ،الشكعة أشرف قال تعيينه، على تعليق وفي
 تركيزنا  المنطقة.  أنحاء  مختلف  في  عمالئنا  أجل  من  التأثير  لكسب  المذهلين  وموظفينا  إداراتنا  مع  للعمل  جدا    متحمس

 الحيوي  المحتوى  تضع والتي ،ةالمتكامل وخدماتنا الفريد موقعنا من مستفيدين ذلك توفير على اآلن بالكامل ينصب
 الئمي  تواصل  تحقيق  على  نركز  التعقيد،  شديدة  الراهنة  المناخات  في  عملنا.  صلب  في  االستراتيجيات  وتصميم  والمؤثر

 ".أهمية أكثر التجارية العالمات يجعل األمد طويل أثرا   نترك كي عمالئنا، صالحل المحلية الثقافات

 عالمية مدن عدة في عمل حيث ،(Edelman) "إدلمان" شركة من قادما   أوجلفي" "ميماك إلى بيليني بيتر وينضم
 قاد حيث ياسية،الس االتصاالت مجال في كبيرة بخلفية بيتر ويتمتع وأبوظبي. وجاكرتا ودلهي لندن بينها من كبرى 
 العامة العالقات قسم ليرأس أوجلفي" "ميماك إلى ينضم أن قبل السمعة وبناء العام الشأن في مختصة فرق  عدة بيتر

 المتحدة. العربية اإلمارات في والتأثير

 واشنطن، األمريكية العاصمة من فسينتقل عاما ، 15 لمدة "إدلمان" شركة في سابقا   عمل الذي هايس، كريس أما
 العامة العالقات قسم إدارة ليتولى ،"العالمية السوق  ودخول الشركات وشؤون  العام الشأن" قسم يرأس كان حيث

 قطر. في والتأثير

 قسم ليرأس ،نيويورك في (Novelli Porter) نوفيلي" "بورتر شركة من "أوجلفي" عائلة إلى ويلسون  دان يعود بينما
ال   المنصب هذا ويسلون  ويتولى والكويت. البحرين في والتأثير العامة العالقات  في الخبرة من سنوات   بعشر محم 

 الشركات. وشؤون  العام الشأن مجال
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