
 

عامًا  22"مجموعة إعمار للضیافة" تعلن فوز غابرییل نیكلسون البالغة من العمر 
 بلقب أفضل موهبة في قطاع الضیافة في العالم

 
مشترك، أعلنت "مجموعة إعمار للضیافة"، التابعة لشركة "إعمار العقاریة"، عن اسم الفائزة  400بعد تقییم طلبات أكثر من 
 ن نوعها الكتشاف ألمع موهبة في قطاع الضیافة في العالم. بمبادرتها العالمیة األولى م

 
اللقب بعد عملیة تقییم صارمة شهدت مشاركة عامًا  22وحصدت غابرییل نیكلسون من المملكة المتحدة والتي تبلغ من العمر 

تدریب الذي یستمر دولة للفوز بمنصب رفیع المستوى مع "مجموعة إعمار للضیافة". ویهدف برنامج ال 66شبان وشابات من 
لثالثة أعوام، والذي تتكفل المجموعة بكل مصاریفه، إلى تعیین الفائزة بمنصب مدیر مؤسسي أو مدیر عام في أحد العالمات 

 التجاریة الفندقیة التابعة لـ "مجموعة إعمار للضیافة". 
 

ن الثمانیة الذین وصلوا إلى المرحلة النهائیة وأقیمت الجولة النهائیة من المنافسات في فندق "أرماني دبي" حیث شارك المرشحو 
في سلسلة من التمارین واالختبارات أمام لجنة تحكیم تضم كًال من أولیفییه هارنیش، الرئیس التنفیذي لـ "مجموعة إعمار 

شد من للضیافة"؛ كریس نیومان، الرئیس التنفیذي للعملیات؛ وآسیم كابور، المدیر المؤسسي للموارد البشریة، بحضور ح
 المتابعین المشجعین للمشاركین الشباب وفي أجواء حماسیة مشوقة. 

 
بهذه المناسبة قال أولیفییه هارنیش: "أود أن أتقدم بأصدق التهاني إلى غابرییل نیكلسون التي أثبتت أنها خیر سفیرة لهذه 

ألخیرة. وأتطلع قدمًا إلى العمل معها خالل المسابقة وأكدت جدارتها للفوز في المنافسات التي وصلت إلى أوجها في المراحل ا
 األشهر والسنوات المقبلة، وكلي ثقة بأنها مؤهلة لبناء مسیرة مهنیة ناجحة ومثمرة في قطاع الضیافة".  

 
وتلتزم بالتركیز تمثل مبادرة أفضل موهبة عالمیة في قطاع الضیافة تجسیدًا لقیمنا كشركة انطلقت من دبي وأضاف هارنیش: "

كتشاف المواهب الشابة الواعدة المهتمة بالعمل في القطاع، واحتضانها ورفدها بفرص التدریب والتمكین لتحقیق النجاحات على ا
 المنشودة". 

 
عامًا أو أقل ومن أي مكان في العالم، حیث هدفت  26وكان باب المشاركة في المسابقة مفتوحًا أمام جمیع األفراد بعمر 

. وحظیت المسابقة باهتمام غل منصب رفیع في قطاع الفنادقإلى اكتشاف ورعایة صاحب الموهبة األفضل إلعداده لشالمبادرة 
وٕاقبال كبیرین أمًال بالفوز بهذه الفرصة االستثنائیة، حیث قدم المشاركون فیدیوهات شخصیة للتقدم في المنافسة، لیتم الحقًا 

لتقییم واحد،  للمشاركة في التصفیات النهائیة التي تستمر لمدة أسبوع دبي إلى ودعوتهماختیار ثمانیة مرشحین للقائمة النهائیة 
المؤهالت القیادیة لكل منهم. واستندت عملیة االختیار على تقنیات تقلیدیة وأخرى مبتكرة، بما في ذلك عرض أداء في "دبي 

 أوبرا" وتمارین محاكاة لفریق العمل. 
 



 

 
الذي ستخضع له غابرییل العمل في مختلف مجاالت قطاع الضیافة، سواء على المستوى  وسیتضمن البرنامج التدریبي

المؤسسي من خالل التعلم المباشر من عمل الرئیس التنفیذي وكبار المدیرین، إضافة إلى المسؤولین عن العملیات األخرى في 
مل في مشاریع متنوعة، حیث یشمل البرنامج التعلم المجموعة. وسیتم تكلیفها بمشاریع محددة، إضافة إلى مشاركتها مع فرق الع

 عبر اإلنترنت والدورات التعلیمیة باإلضافة إلى المشاركة في العملیات الخاصة بافتتاح الفنادق وغیرها من األنشطة. 
 

اریة الثالث: وجهات للشقق الفندقیة في دبي تحت مظلة عالماتها التج 4فندقًا و 14وتشّغل "مجموعة إعمار للضیافة" حالیًا 
 روڤ"و الراقیة العصریة للفنادق" والمنتجعات للفنادق فیدا" الفاخرة؛ العصریة بالفنادق المتخصصة ،"والمنتجعات للفنادق العنوان
. ولدى الشركة حالیًا مشاریع قید التطویر في دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة المتوسطة الفئة من العصریة" للفنادق
السعودیة والبحرین ومصر وتركیا والمالدیف وتوجو، مما یعكس إمكاناتها البارزة ونجاح استراتیجیتها التوسعیة لتشغیل  العربیة

 فنادق ضمن مواقع حیویة في أسواق تتمتع بمقومات نمو كبیرة.
 -انتهى-
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