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زمالء جدد

إنضمت “إسراء إيفيرينكايا” كإخصائية تغذية ضمن فريق 
الخدمات التقنية العالمية في أغسطس من عام 2021.

ُتقيم “اسراء” في تركيا وهي تعمل كإخصائية بيطرية معتمدة 
في مجال الدواجن، كما شغلت وظيفة مديرة إنتاج في إحدى 

الشركات التركية الكبرى العاملة في مجال رعاية الدجاج البياض 
التجاري بطاقة اسيعابية لمليون ونصف المليون دجاجة. 

قررت خالل تلك الفترة أن تلُم بالمزيد من المعارف والعلوم في مجال 
)البدارى ودجاج إنتاج البيض(، خاصة فيما يتعلق بشؤون األعالف والتغذية 
- كون العلف هو العامل المؤثر الرئيس في كلفة اإلنتاج بالحقول الداجنة.   

بدأت “إسراء” دراستها لنيل درجة الدكتوراه بجامعة أنقرة في قسم تغذية الحيوان 
بكلية الزراعة. مع هذا التطّور فقد نالت لقبها الجديد “إخصائي تغذية”. 

بذات الوقت، عكفت على بناء قسم البحث والتطوير بما لديها من دراسات بحثية 
حول البروبيوتيك، كما واألحماض األمينية، إضافة إلى الُمعايرة عبر األشعة تحت 
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إنضّم “إدواردو برناردي” إلى شركة لوهمان في أغسطس 2021 
كمدير لتطوير األعمال في آسيا ومنطقة الُمحيط الهادي.

على الرغم من كونه منضماً حديثاً إلى فريق لوهمان بريدرز، 
إّل أنه ليس وجهاً جديداً على كوكسهافن، حيث أقام وعمل مع 

LAH التي لم تستمر مع عائلة لوهمان، بينما كانت شريكته 
زوجته تعمل كعضو فاعل بفريق الُمختبر. هم يعيشون اآلن - 

ليس بعيداً عن أبنيهما التوأمين - في كوينزلند، بأستراليا.  

تأتي تجربة إدواردو مع حصوله على شهادة الطب البيطري والعمل 
بها في مجال الدواجن في مراحل مختلفة من حياته، تنّقل بين أعمال 

تربية الدواجن، األعالف، اللقاحات كما والُمعدات - في مواقع 
مختلفة مقارها بالبرازيل وكندا وألمانيا وماليزيا ونيوزيالندا.

إدواردو برناردي

لدينا أيضا أحدث الُمستجدات الُمتعلقة بفريق لوهمان، فلقد إنضمت 
حديثا )زيني يانج( لدعم فريق قسم التسويق منذ أغسطس 2021. 

حصلت )يانج( على درجة   البكالريوس في علوم اآلداب وفنون إدارة 
األعمال، وتدرس حاليا لنيل درجة الماجستير في علم االجتماع.

في السنوات الخمس الماضية، عملت كمدير تنفيذي لحدى الُمنشآت 
الصناعية، ومسؤولية تطوير األعمال والتسويق كما ودعم التصدير. 

على مر السنوات الُمنصرمة، نظمت )زيني( العديد من المعارض 
التجارية، والمؤتمرات والفاعليات ، كما وعملت على تطوير 

العديد من المشروعات التسويقية مختلفة األنشطة.

زيني يانج


