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وقع االلكتروني في مكان عمله l∫ الشاب صاحب ا u

ولــكـن عــنــدمــا أراد ســبــنــســر أن
يـــــؤسـس مـــــشــــــروعه اخلـــــاص
نـصحه أبـوه بـاالبتـعاد عن مـجال

وسيقى وتقلباته. ا
والـيـوم يــشـغل سـبـنـسـر مـنـصب
الرئـيس التـنفـيـذي لشـركة "زيـلو"
لــلـتـســويق الـعـقـاري الــتي تـبـلغ
قيمتها السوقية  3.9مليار دوالر.
وحتـقق الـشــركـة الـتي تـتـخـذ من
واليـة سـيـاتل مـقـرا لـهـا إيرادات
ســنــويــة تــتــجــاوز مــلــيـار دوالر
وتـقـول الـشـركـة إن  195مـلـيـون
ـــتــحــدة شــخص مـن الــواليــات ا
ـوقع األمـريــكـيــة يـســتـخـدمــون ا
شـهــريـا ســواء لـعــرض مـنــازلـهم
لـلـبـيع أو األيـجـار أو لـلـبـحث عن

منازل لإليجار أو الشراء.
نشـأ سـبنـسـر في والية نـيـويورك
ولـوس أجنــيـلـيس وحــصل عـلى
بكالوريوس سياسة واقتصاد من

جامعة هارفارد.
WŠUO K  l u

وتــــولى مـــــنــــصب مـــــديــــر أحــــد
ـصــارف االسـتـثــمـاريـة في وول ا
ـدة عـام وعـنـدمـا بلغ ستـريت 
 24عاما شارك في تأسيس أولى
شـركـاته وهي مـوقـع "هـوت واير
دوت كـــوم" لــلـــســـيــاحـــة في عــام

1999.
ـوا ســريـعـا وحــقـقت الــشـركــة 
ولـــكـــنـه لم يـــدم طـــويـال بـــســـبب
تـــــداعــــيــــات هـــــجــــمــــات  11من
سبـتمـبر/ أيـلول عام  2001التي

أثرت بشدة على أداء الشركة.
فــبـاإلضــافـة إلى تــراجع إيـرادات
الـشــركــة إثـر الــركـود الــســيـاحي
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ا ألهـمت حفالت فرقة "رولينغ طا
ســـتـــونـــز" األمـــريـــكـــيـــة أجـــيــال
راهـق وشجـعتهم عـلى العزف ا
عــلـى الــغــيـــتــار لــكن ســـبــنــســر
راســـكـــوف كـــان يــراهـــا حـــافــزا
خلوض غمار التجارة واألعمال.
كان سبـنسر محظـوظا في مرحلة
ــراهــقـة إذ سُــمح له بــالــدخـول ا
ــتــابــعــة ــســرح  إلى كــوالـــيس ا
حتــضـيــرات الــفــرقــة في حــفالت
عـديـدة في مـطـلع الـتـسـعـيـنـيـات.
لــكــنـه يــقــول إنه لـم يــكن يــحــدق
الـــنــظـــر إلى مـــيك جــاغـــر وكــيث
ريـتـشـاردز وغـيـرهـما مـن أعـضاء
ـا الــفـرقــة من شــدة اإلعـجــاب إ
كـان يــتــابع اجلـهــود اجلــمـاعــيـة
الـتي يبذلـها العـاملون حـتى يبدأ

احلفل في موعده.
ويـقــول سـبـنـســر الـذي يـبـلغ من
العمر اآلن  43عاما: "كنت أرى أن
مــنــظـم اجلــولــة الــغـــنــائــيــة هــو
الرئيس التنـفيذي وثمرة جهوده
هي جناح احلـفل وجناح الـفريق.
وتـأثـرت بشـدة بهـذه الـتجـربة إذ
كـــنت مــبـــهــورا بــأســـالــيب إدارة

وسيقية". وتنظيم احلفالت ا
كان جوزيف والـد سبنـسر مدير
أعــمــال فــرقــة "رولــيــنغ ســتــونـز"
وغـــيــــرهــــا من جنــــوم الــــغــــنـــاء
الـــبــارزين مـــثل فــرقـــة "يــو تــو"
ومـــغـــني الـــروك ديــفـــيـــد بــووي
ـون ـغــني بـول سـا ـؤلف وا وا
وكــــان يـــــنــــظم لـــــهم جـــــوالتــــهم
الغنائية وكان يصطحب ابنه في

بعض احلفالت.

مـقابل  666مـلـيـون دوالر في عام
 ?2003ولكن نصـيب سبنسر من

أرباح البيع كان ضئيال للغاية.
وعــــمل ســــبــــنــــســــر فـي شــــركـــة
دة عام بـعدها قرر "إيكـسبيديـا" 
االنـضـمـام إلى مـوظـفـ سـابـق
بـالـشركـة دشـنـا موقـعـا لـتـسويق

العقارات باسم "زيلو".
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ــوقع اإلعالن وكــان الــهـــدف من ا
ـعروضة لـلبيع أو عن العـقارات ا
اإليـجـار في كافـة أنـحاء الـواليات
ـــتـــحـــدة األمــــريـــكـــيـــة رغم أن ا
سبـنـسر ال يـنـكـر أنهم لم يـعـرفوا
في البدايـة كيف سيجـنوا أرباحا

وقع. من وراء هذا ا
ويـقـول سـبــنـسـر: "عـنــدمـا دشـنـا
ــوقع لم يـكن لــديـنـا خــطـة عـمل ا
واضـــحــــة كـــنـــا نــــريـــد فـــقط أن
جنــتـذب الـكــثـيـر مـن الـعـمالء ثم

وذج العمل الحقا." نضع 
ولـــكي تـــوسع الـــشـــركـــة قـــاعــدة
عمالئـها كانت تـتيح ألي شخص
أو مــؤســســة أو حـــتى ســمــســار
يـــرغب في بـــيـع أحـــد الـــوحــدات
الــســكـنــيـة أن يــعــلن عـنــهــا عـلى
ـوقـع مـجــانـا. وتــتــيح الـشــركـة ا
ـوقع أيـضـا لـلـعـمالء اسـتـخـدام ا
وتــطـبــيـق الـهــاتـف الـذي طــورته
الـشــركـة فـيـمــا بـعـد مـجــانـا عـنـد
الـــبـــحـث عن مـــنـــزل لـــشـــرائه أو
اسـتــئــجـاره. ولــكن كــيف يــحـقق
مـوقع "زيـلو" لـلـتـسـويق الـعـقاري
أربـاحا? اإلجـابة بـبسـاطة هي من
خالل اإلعالنات. في الـبداية يدفع
الـوسطاء الـعقاريـون مبالغ مـالية

الـذي أعـقب الهـجـمات اإلرهـابـية
وُجــهت عــاصــفـة من االنــتــقـادات
إلدارة الـعالقات الـعامـة بالـشركة
بعـد أن كـشف مـكتب الـتـحقـيـقات
الـــفـــيــدالـي األمــريـــكي أن بـــعض
خــــــاطـــــفي الـــــطــــــائـــــرات الـــــتي
اســـتُـــخــــدمت في هــــجـــمـــات 11
سبتـمبر/ أيلـول اشتروا تذاكرهم

وقع. عبر ا
وبــالـرغـم من أن هـذه الــتــذاكـر لم
تــكن عــلى مــ الــطــائــرات الــتي
اســتـخــدمت في الــتـفـجــيـرات في
ــشـــؤوم بل كــانت هــذا الـــيــوم ا
لـــرحالت قـــبل أيـــام قـــلـــيـــلـــة من
الـهجـمـات إال أن الـصـحف كـالت

للشركة انتقادات الذعة.
ويـقول سبـنسـر الذي كـان يشغل
مــنــصب نـــائب رئــيس الــشــركــة
وفقد أحـد أصدقائه في الـهجمات
اإلرهــابــيــة: "إن هــذه االتــهــامـات
الـــتي وجــهــتــهــا لــنــا الــصــحف
وإحـــجـــام الـــنــــاس عن الـــســـفـــر
بالطائرات بعد  11 أيلول أرغما
الشركة على تـقليص النفقات إلى
أقـصى حـد ولم يــكن هـذا بـاألمـر
".وكـنـتـيجـة لـهـذه الـتـدابـير الـهـ
الــتـــقــشــفــيــة تــعــثــرت الــشــركــة
واضــــطــــرت لـــــتــــســــريح بــــعض

موظفيها.
وأدرك ســـبـــنـــســـر وشـــركــاؤه أن
أسعار أسهم الشركة تهبط بشكل
حـاد مـنذ أن أُرغـمت الـشركـة على
تــخــفــيض قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة

الجتذاب استثمارات جديدة.
وقرر الشركـاء بيع الشركة إلحدى
ـنـافـسـة "إكـسـبـيـديـا" الـشـركـات ا

مـوثوق للـمعـلومات ويـفوتهم أن
هذه األسعـار ال تعدو كونـها قيمة
ــا أثـــارت هــذه تــقـــديــريـــة. وطـــا
األســعـار خالفــات بـ الــوسـطـاء
الـعـقـاريـ وأصـحـاب الـعـقـارات
ـعـلـنة الـذين يـزعـمـون أن الـقـيم ا
ــوقع أدق من الــقــيم الــتي عــلى ا
قدرها لهم الوسطاء العقاريون."

ويـــرى كـالين أن شـــركـــة "زيـــلـــو"
تـواجه منـافسـة شديـدة في سوق
العقارات ويضيف: "هناك الكثير
من الــشــركــات الــتي تــقــدم نــفس
اخلدمات في سـوق العقارات وال
زيـلو' أحـد يـعـلم كـيف سـتـصـمد '
في مــواجــهــة هـذا الــتــنــافس في
الـــســنــوات اخلـــمس أو الـــعــشــر
القـادمـة?". ودشـنت الشـركـة فـرعا
جـديدا في كنـدا ويشـغل سبـنسر
منصب الرئيس التنفيذي للشركة
مــنــذ عــام  ?2010واســتــحــوذت
الـشركـة مـنـذ ذلك احلـ عـلى 15
شـركة منـافسـة أصغر مـنها. وفي
عـــام  ?2011طـــرحـت الـــشــــركـــة

أسهمها في بورصة نيويورك.
وأظهرت نتائج آخر حتليل لألداء
الي للشـركة أن إيرادات الشركة ا

الــــســـكـــنـــيـــة وتـــعـــرض صـــورا
لـلـشـوارع التي يـقع فـيـهـا الـعـقار
بــاالسـتــعــانــة بــتــطــبــيق "غــوغل
ســتــريـت فــيـــو". وتــقـــول شــركــة
"زيـلو" إنـها نـشرت عـلى موقـعها
مـعلـومات عن  110مـليـون وحدة
ا تحدة-  سكنية في الـواليات ا
في ذلـك الـــوحـــدات الـــســـكـــنـــيـــة
ـعــروضـة لـلــبـيع أو اإليـجـار أو ا
درجة في سـوق العقارات- غيـر ا
من إجمالي  137.4مـليـون وحدة
ــتــحـدة ســكـنــيــة في الــواليـات ا
ـكـتب اإلحـصــاء الـسـكـاني وفـقــا 

تحدة. للواليات ا
ثم تُـقدر الـشركة الـقيـمة السـوقية
لـكل مـنـزل تـدرجه عـلى مـوقـعـهـا
علومات الـتي يقدمها بناء عـلى ا
ــسـتــخــدم. يــقــول ســول كالين ا
ــز" ـــوقع "ريــالـــتي تــا احملــرر 
ألخــــبـــار الــــعــــقـــارات إن الــــقـــيم
الــتـقـديـريـة الـتي تـضـعـهـا شـركـة
"زيلـو" لكل عقـار على موقـعها قد

تسبب مشكالت لبعض الناس.
ويـقـول كاليـن: "يـعـول الـكـثـيـرون
عـلى أداة التـقـيـيم الـعـقـاري التي
يــوفـرهــا مــوقع "زيــلـو" كــمــصـدر

لـلـشـركة مـقـابل إظـهـار الـعـقارات
الــتي يـــعــرضــونـــهــا لــلـــبــيع في
ـدرجة صـدارة قـائمـة الـعقـارات ا
وقع في أي منطقة محددة. في ا
كـمـا حتـصل الـشـركـة علـى أموال
من شــركــات أخـرى ضــمن قــطـاع
اإلسـكـان مثل شـركـات التـصـميم
الداخلي أو متـاجر بيع الدهانات
وغـيـرهـا من مسـتـلـزمـات تـطـوير
نازل نظـير وضع إعالنات لهذه ا

وقع. الشركات على ا
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وكـــلـــمــا زاد عـــدد مـــســـتــخـــدمي
ــوقـع زادت أعــداد الـــشـــركــات ا
ـوقع. ولكي حتافظ عـلِنة على ا ا
الــشـركــة عــلى قــاعـدة عــمالئــهـا
تـــعـــمـــد إلى إدراج كل عـــقـــار في
ــتــحــدة عـــلى مــوقع الــواليـــات ا
الــشــركــة حــتـى لــو لم تــكن تــلك
الــعـقــارات مــعـروضــة لــلــبـيع أو
اإليــجـار. إذ تــبـحـث الـشــركـة عن
مــــعــــلـــومــــات عن كـل عـــقــــار في
ــــتــــحـــــدة من واقع الــــواليـــــات ا
الـسـجالت الــعـامـة مـثل الـقـوائم
اخلاصة بقيم الـضرائب العقارية
ـــســـتــــحـــقـــة عــــلى الـــوحـــدات ا

في الــربع الــثـالـث من عـام 2018
ــــئـــة ارتــــفــــعت بــــواقع  22في ا
مـقـارنــة بـنـفس الـفـتـرة من الـعـام
السـابق. إال أن هذا النـمو ال يزال
أقـل من توقـعـات الـسـوق وفـقدت
أسـهم الشركـة نصف قيـمتهـا منذ
ــاضي وسط مـخـاوف الـصـيف ا
بتـباطؤ سـوق اإلسكان بـالواليات
ض سـبـنـسر ـا لم  ـتـحـدة. ر ا
عــــــلـى خــــــطى والــــــده جــــــوزيف
راسكوف الذي فارق احلياة العام
ـــاضي فـي تـــنـــظـــيم اجلـــوالت ا
الـغنائـية ولكـنه دائم التـنقل مثل
أبـيه. ويقـول سـبـنـسر: "لـديـنـا ما
يــــنـــاهـــز  4.000مــــوظف في 12
مـقـرا في بــلـدان عـدة وكـثـيـرا مـا
أســافـر لــزيــارتـهـم ألنـني أرى أنه
من الــضـــروري أن أقــضي بــعض
ــقــار ــوظــفـــ في ا الــوقت مـع ا
اخملتـلـفة. ويـبـدأ عادة يـوم عـملي
من الـسـاعـة  6صـبـاحـا حـتى 11
مـسـاء أقضـيه مـتنـقال بـ أماكن
مـــخـــتـــلــفـــة وال أطـــالع الـــبـــريــد
اإللـكــتـروني أو مـواقـع الـتـواصل
االجــتـمــاعـي إال في الــســويــعـات

تبقية من اليوم." ا
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سـتحق بذمتكم بالـتكافل والتضامن عن (قرض) نظرا لعـدم قيامكم بتسـديد مبلغ الدين ا
ــمـنــوح لـلــمـديـن اعاله والـبــالغ (٩٤٠٫٠٠٠) ديـنــار (تـســعـمــائـة واربــعـون الـف ديـنـار) ا
ـادة الـثـالثـة من قـانـون حتصـيل الـديون ـلـزمـ بدفـعه الى مـصـرفنـا واسـتـنادا الى ا وا
ـادة ـوجب ا ـمـنـوحـة لي  احلـكـومـيـة رقم ٥٦ لـســنـة ١٩٧٧ فـاني وحـسب الـصالحـيـة ا
شار اليه اعاله مع الفوائد الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين ا
ترتبـة عليه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم التـالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف ا
ادة اخلـامسـة الفـقرة (١) من الـقانون تتـخذ االجراءات الـقانـونيـة الالزمة وفـقا الحـكام ا
نقولة وذلك نـقولة والغيـر ا ـذكور وذلك بوضع اشارة احلجـز التنفيـذي على اموالكم ا ا

لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..

Ê«bI
فقـدت مني الـهويـة الصـادرة من رئاسة
جـامـعـة كــركـوك بـاسم (روشـنــا مـحـمـد
ن يعثر عليها تسليمها ) الرجاء  ام

صدرها.

Ê«bI
فقـدت مني الـهويـة الصـادرة من رئاسة
جـامـعـة كـركـوك بـاسم (مـراد اسـمـاعـيل
ن يــعـــثــر عــلـــيــهــا احـــمــد) الــرجـــاء 

صدرها. تسليمها 


