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خالل مدة  لم تتجاوز عاما ونصف العام و بعد مفاوضات قصيرة

»الشاهد« تبيع عقارا سكنيا في لبنان
ملستثمر إماراتي بعائد 76 في املئة 

ف����ي ش��رك��ة  االدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  أع���ل���ن 
الله  عبد  يوسف  املهندس  العقارية  الشاهد 
امل��اج��د ان ال��ش��رك��ة ان��ج��زت صفقة ب��ي��ع عقار 
في  ب��ح��م��دون  ف��ي منطقة  لها  سكني مملوك 
ل��ب��ن��ان ع��ب��ارة ع��ن 17 ف��ي��ا س��ك��ن��ي��ة،  محققة 
عائدا داخليا على االستثمار بلغ 76 في املئة 

في فترة لم تتجاوز عامًا ونصف العام.
واوض����ح امل��اج��د ان ال��ش��رك��ة ب��اع��ت ال��ع��ق��ار 
ل��ص��ال��ح م��س��ت��ث��م��ر ام����ارات����ي ف���ي م��ف��اوض��ات 
استغرقت فترة قصيرة، مشيرا الى ان الشركة 
ت��ت��ب��ع اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ت��خ��ارج من 
اصولها بحسب معايير الجدوى االستثمارية 

وفترة االستثمار وتوزيع املخاطر.
وقال املاجد »ال نتمسك باي من اصولنا.. 
عاطفية  معايير  على  يعتمد  ال  فاالستثمار 
وانما يستند الى اسس استثمارية وعوائد 
م���س���ت���ه���دف���ة« الف���ت���ا ال�����ى ان ال���ش���رك���ة ل��دي��ه��ا 
استثمارات اخرى في لبنان الذي عادت اليه 
جاذبيته العقارية مجددا في اعقاب تجاوزه 

الظروف التي مر بها.
واكد املاجد ان الشركة تباشر حاليا تنفيذ 
استراتيجيتها الجديدة خال العام الحالي 
ال��ت��ي ت��س��ت��ن��د ال����ى ت��ك��وي��ن واق���ام���ة ش��راك��ات 
التركيز على املشاريع  استراتيجية عدة مع 
ال��ع��ق��اري��ة ال��ك��ب��رى، ح��ي��ث ت���ج���اوزت ال��ش��رك��ة 
مرحلة اثبات حضورها في السوق العقاري 
ب��ن ش��رك��ات ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ال��ك��وي��ت، 

لتنطلق الى افاق اخرى ارحب واوسع، حيث 
تتطلع ال���ى ال��ش��راك��ات وال��ت��ح��ال��ف��ات الط��اق 
معالم  م��ن  ستصبح  كبرى  عقارية  مشاريع 
ال��ش��رك��ة اق��ام��ة  ال��ك��وي��ت ق��ري��ب��ا، وال تستبعد 
ش����راك����ات وت���ح���ال���ف���ات م����ع ش����رك����ات ع��ق��اري��ة 
خ��ل��ي��ج��ي��ة ل��ل��ت��وس��ع ف���ي االس������واق االق��ل��ي��م��ي��ة 
تستهدف  فانها  الحالية،  للفترة  ام��ا  الحقا. 

التركيز على السوق العقاري املحلي.

مشاريع جارية
ق����ال امل���دي���ر ال���ع���ام ع��ض��و م��ج��ل��س االدارة 
ف��ي »ال��ش��اه��د« امل��ه��ن��دس م��ج��دي سعد قمبر 
ان ح���ج���م االس���ت���ث���م���ارات ال���ج���اري���ة ل��ل��ش��رك��ة 
ي��ب��ل��غ ن��ح��و 45 م��ل��ي��ون دي����ن����ار، م��ش��ي��را ال��ى 
من  ال��ع��دي��د  تنفيذ  استطاعت  »ال��ش��اه��د«  ان 
امل���ش���روع���ات ال��ع��ق��اري��ة ال���ت���ي اص��ب��ح��ت تعد 
العقاري  القطاع  في  بمثابة بصمة واضحة 
التجاري  الشاهد  ابرزها مجمع  الكويت  في 
ال��ذي يقع في حولي و يتألف من 13 طابقا 
والذي تم بيعه بمبلغ 8.5 مليون دينار، كما 
الشاهد  فندق  تنفيذ  حاليا  الشركة  تباشر 

السياحي الكائن في منطقة الساملية. 
وذكر قمبر ان الشركة تباشر ايضا تنفيذ 
م���ش���روع ي��ح��م��ل اس����م ال���ش���اه���د 3 وه����و ب��رج 
امل��رق��اب على  ف��ي منطقة  اداري يقع  ت��ج��اري 
دورا   16 ب��ارت��ف��اع  مربعا  م��ت��را   312 مساحة 
م��ت��ك��ررا ف��ض��ا ع��ن ب���رج ال��ف��ض��اء ال��ك��ائ��ن في 

القلب التجاري للعاصمة على مساحة 1263 
وال��ذي  التحرير  مجمع  ب��ج��وار  مربعا  م��ت��را 
ي��ت��أل��ف م��ن 39 دورا ت��خ��دم ج��م��ي��ع االن��ش��ط��ة 
بتكلفة تصل الى 18.5 مليون دينار، مشيرا 
الى ان »الشاهد« تباشر حاليا متابعة تنفيذ 
ال��ب��رج ال��راق��ص »دانسينغ ت���اور« ف��ي اعقاب 
توقيعها عقدا للتصميم املعماري مع املكتب 
 (ATKINS) »ات���ك���ن���ز«  ال��ع��امل��ي  االس���ت���ش���اري 
ويقع البرج على ارتفاع 60 طابقا في مدينة 
الكويت وسيحتوي على مكاتب استثمارية 
بتصميمات عاملية الى جانب فندق 5 نجوم، 
مؤكدا ان املشروع سيمثل عامة معمارية في 
االبراج الواقعة داخل مدينة الكويت، ومشيرا 
الى ان البرج الراقص يتكون من برجن في 
البرج االول بارتفاع 63 طابقا  منطقة شرق 
والبرج الثاني 50 طابقا وبمتوسط 700 متر 
تبلغ 5600  كلية  للدور وعلى مساحة  مربع 
متر مربع فيما تبلغ تكلفة البرج 160 مليون 

دينار، متوقعا انجازه خال 4 سنوات.
ت���ب���اش���ر  ق���م���ب���ر ان »ال�����ش�����اه�����د«  وأض����������اف 
ح��ال��ي��ا ان���ش���اء م��ج��م��ع ت���ج���اري ع��ل��ى االرض 
ال����ت����ي اش���ت���رت���ه���ا ف�����ي دب������ي ض���م���ن ت��ح��ال��ف 
»ك��ون��س��ورت��ي��وم« ي��ض��م ال���ى ج��ان��ب��ه��ا ش��رك��ة 
م���داخ���ل ال��ع��ق��اري��ة ب��ق��ي��م��ة 15 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
فيما  ق����دم  ال����ف   40 االرض  م��س��اح��ة  وت��ب��ل��غ 
ت���ت���ج���اوز ع���وائ���ده���ا امل���ت���وق���ع���ة 25 ف����ي امل��ئ��ة 

سنويا.

جاسم الغانم

يقيمه اتحاد العقاريني وتنظمه مجموعة الخليج من 21 إلى23 ديسمبر

»املزايا القابضة« ترعى بالتينيا
مؤتمر صناع العقار األول

الرئيس  ن��ائ��ب  ص��رح مساعد 
ألع�����م�����ال ال���ت���س���وي���ق ف�����ي ش���رك���ة 
املزايا القابضة جاسم الغانم ،أن 
الشركة تشارك كراع باتيني في 
مؤتمر صناع العقار األول الذي 
يقيمه اتحاد العقارين وتنظمه 
م��ج��م��وع��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��م��ع��ارض، 
إي��م��ان��ا م��ن��ه��ا ب��ال��ظ��رف ال��دق��ي��ق 
ال���ذي ت��م��ر ب��ه األس�����واق العاملية 
وكذلك سوق العقار في الكويت 
ال��ذي يشهد اآلن تغّيرات كثيرة 
خصوصًا بعد ص��دور ال��ق��رارات 
األخ����ي����رة ال���ه���ادف���ة إل�����ى ت��ن��ظ��ي��م 
السوق، مبينًا أن الكويت مقبلة 
على طفرة عقارية كبيرة تجعلها 
في طليعة دول مجلس التعاون 
بلغت  حيث  وقطر،  كالسعودية 
قيمة املشاريع املؤجلة أو املعطلة 
ما بن 200 إلى 250 مليار دوالر 
ل���ع���ل أك����ب����ره����ا م�����ش�����روع م��دي��ن��ة 
ال��ح��ري��ر ه����ذا ف��ض��ا ع���ن ت��اري��خ 
ال��ش��رك��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة امل��ال��ي��ة في 
الجيدة  الفرص  اقتناص  كيفية 
وق������درات������ه������ا ع����ل����ى االس����ت����ث����م����ار 
املباشر وغير املباشر، مما يدفع 
امل��ح��ل��ل��ن وامل��ت��اب��ع��ن ل���أس���واق 
ال���ع���ق���اري���ة ل���ل���ره���ان ع��ل��ى ال��ن��م��و 
ال���ك���ب���ي���ر ف�����ي ال�����س�����وق ال���ع���ق���اري 

الكويتي في الفترات املقبلة.
وأكد الغانم أن مؤتمر صناع 
ت��ن��ظ��م��ه  ال����������ذي  األول  ال�����ع�����ق�����ار 
م��ج��م��وع��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��م��ع��ارض 
ديسمبر   23-21 م��ن  ال��ف��ت��رة  ف��ي 
امل����ق����ب����ل ي����ع����د م�����ن أه�������م ال����ف����رص 
بتنفيذ  املطالبة  لتسريع  حاليا 
ه�����ذه امل����ش����اري����ع امل���ع���ط���ل���ة ح��ت��ى 
نصل إلى التنمية املطلوبة التي 
أمير  السمو  ن���ادى بها ص��اح��ب 
الباد الشيخ صباح األحمد في 
الستقطاب  مركزًا  الكويت  جعل 
االس������ت������ث������م������ارات امل�����ال�����ي�����ة ع���ل���ى 

املستوى العاملي .
أم���ا ع���ن ال��ج��زي��رة ال��ص��ن��اع��ي��ة 
ال��ت��ي ت��ق��وم ال��ش��رك��ة ب��دراس��ت��ه��ا 
حاليا ضمن جون الكويت، فقال 
ال��غ��ان��م ان��ه��ا س��ت��ك��ون متضمنة 
ل������دول ال��خ��ل��ي��ج ال����س����ت، ب���ط���اب���ٍعٍٍ 
ي��ع��ك��س ن��م��ط ال��ح��ي��اة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
في  الكويت  والتقاليد وستكون 
ق��ل��ب ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة، وامل��ش��روع 
ي��ح��ت��ض��ن ب���ن ج��ن��ب��ات��ه مسرحا 
م��دّرج��ا وم��راك��ز ثقافية مختلفة 
وم��ع��ارض فنية وم��راك��ز تسوق 
وس����ي����ت����ض����م����ن أي������ض������ا ف����ي����ات 
س����ك����ن����ي����ة وم������ط������اع������م وم�����رس�����ى 
بحريًا، واسند املشروع اآلن إلى 
ال��دور الهندسية العاملية  إح��دى 
ذائ���ع���ة ال��ص��ي��ت ف���ي م��ج��ال عمل 

الدراسات والتطوير.
وأش���ارال���غ���ان���م إل����ى أن ش��رك��ة 
م���زاي���ا ال��ع��ق��اري��ة ق��دم��ت م��ب��ادرة 

مجموعة من املكاتب الهندسية والدور االستشارية 
تشارك في معرض التصميم الداخلي

أب������دت م���ج���م���وع���ة م����ن امل��ك��ات��ب 
ال��ه��ن��دس��ي��ة وال������دورا الس��ت��ش��اري��ة 
الكويتية اهتماما خاصا برعاية 
م�����ع�����رض ال����ت����ص����م����ي����م ال����داخ����ل����ي 
وت��ن��س��ي��ق امل���واق���ع » إن أن���د أوت« 
املهندسن  جمعية  تقيمه  ال����ذي 
ال�����ك�����وي�����ت�����ي�����ة م�����م�����ث�����ل�����ة ب�����راب�����ط�����ة 
امل��ع��م��اري��ن ال��ك��وي��ت��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون 
مع مجموعة »أدم��اي��ر« االعامية 
إق���ام���ة وتنظيم  ف���ي  امل��ت��خ��ص��ص��ة 
امل��ع��ارض وامل��ؤت��م��رات ف��ي الفترة 
امل��ق��ب��ل  ال�����ى 24 دي��س��م��ب��ر  م����ن 20 
ف���ي ق���اع���ة امل����ع����ارض ف���ي جمعية 
املهندسن برعاية وزير األشغال 
ال���ع���ام���ة ووزي�������ر ال����دول����ة ل���ش���ؤون 

البلدية الدكتور فاضل صفر.
وي�����ه�����دف امل�����ع�����رض ال������ى ج��م��ع 
املواطنن مع أكبر عدد ممكن من 
الشركات املتخصصة في الديكور 
وال��خ��ارج��ي  ال��داخ��ل��ي  والتصميم 
ت���ح���ت س���ق���ف واح�������د، ل��ت��وع��ي��ت��ه��م 
التقنيات  أح���دث  على  واط��اع��ه��م 
واإلم�����ك�����ان�����ات امل����ت����واف����رة م��ح��ل��ي��ا 
وإقليميا وإتاحة أفضل الخيارات 

لهم في هذا املجال. 
واكدت خمسة مكاتب هندسية 
من اكبر املكاتب في الباد رعايتها 
وم���ش���ارك���ت���ه���ا ف����ي امل����ع����رض وف���ي 
بوخمسن  أس���ام���ة  دار  م��ق��دم��ه��ا: 
ال��ه��ن��دس��ي��ة، ودار  ل���اس���ت���ش���ارات 
امل���ه���ن���دس���ة أش�������واق ع���ل���ي امل��ض��ف 
ل�������اس�������ت�������ش�������ارت ال�����ه�����ن�����دس�����ي�����ة، 
وم����ك����ت����ب ال������س������ور ل����اس����ت����ش����ارت 
الهندسية، ومكتب عالية الصايغ 

لاستشارات الهندسية. 
و أكدت الرئيس التنفيذي لدار 
أشواق علي املضف لاستشارات 
امل��ه��ن��دس��ة   DAMEC ال��ه��ن��دس��ي��ة 
أش���������واق ع���ل���ي امل����ض����ف ح��رص��ه��ا 
ع��ل��ى رع���اي���ة امل���ع���رض وامل��ش��ارك��ة 
فيه، مشددة على أن دور املكاتب 
ع���ل���ى  ي����ق����ت����ص����ر  ال  ال�����ه�����ن�����دس�����ي�����ة 
والتصاميم  االس��ت��ش��ارات  تقديم 
ال���ه���ن���دس���ي���ة، ب�����ل م���س���اه���م ف���اع���ل 
ف��ي عملية ال��ب��ن��اء وال��ت��ش��ي��ي��د في 
ال���ب���ل���د وب���ال���ت���ال���ي امل���س���اه���م���ة ف��ي 
ال���دورة االق��ت��ص��ادي��ة، مشيرة إلى 
أن امل��ش��ارك��ة ف���ي رع���اي���ة امل��ع��رض 
ت���أت���ي ف���ي إط�����ار اس��ت��ك��م��ال ال����دار 
وع��رض  الجمهور  م��ع  لتواصلها 
خ���ب���رات���ه���ا ف����ي م��خ��ت��ل��ف م���ج���االت 
ال��ت��ص��م��ي��م ال���داخ���ل���ي وال��خ��ارج��ي 
واإلن����ش����اء وال��ت��ش��ي��ي��د واإلش�����راف 
املشاريع  أن��وع  ملختلف  والتنفيذ 

واملباني. 
واكد املدير العام لدار أسامة بو 
الهندسية  لاستشارات  خمسن 
ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��دس أس���ام���ة ج���واد 
بو خمسن رعاية الدار للمعرض، 
م��ش��ي��را إل���ى أه��م��ي��ة ال��ت��واص��ل مع 
ال���ج���م���ه���ور ت���ح���ت م��ظ��ل��ة ج��م��ع��ي��ة 
واملساهمة  الكويتية  املهندسن 
ف������ي ال����ت����وع����ي����ة امل�����ن�����ش�����ودة ل����دى 
شرائح املجتمع املهتمة بالتعامل 
م���ع امل���ك���ات���ب ال��ه��ن��دس��ي��ة وال�����دور 

االستشارية. 
وأض�����������������اف ب���������و خ�����م�����س�����ن ان 
ب����و خ��م��س��ن  رع����اي����ة دار أس����ام����ة 
ل����ه����ذا امل�����ع�����رض ت���ج���س���د اه���ت���م���ام 
تطوير  ف��ي  بوخمسن  مجموعة 
ال������������دور امل����ج����ت����م����ع����ي مل����ؤس����س����ات 
املدني والتواصل معها،  املجتمع 
ل���ل���م���س���اه���م���ة ف������ي دف��������ع م���س���ي���رة 
ال���ن���ه���ض���ة وال���ت���ن���م���ي���ة ال��ع��م��ران��ي��ة 
التي تنشدها الباد، مشددا على 
ض���رورة أن إت��اح��ة امل��ج��ال واسعا 
أم����ام امل��ك��ات��ب ال��ه��ن��دس��ي��ة وال����دور 
االس��ت��ش��اري��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ودع��م��ه��ا 

ل��ت��ق��وم ب��دوره��ا ال���ذي ت��ن��ش��ده في 
بناء الدولة واملجتمع. 

أم�����ا م���دي���ر ع�����ام م��ك��ت��ب ال���س���ور 
ان  فقال  الهندسية،  لاستشارات 
امل��ش��ارك��ة في  املكتب ح��رص على 
الطويلة  ل��ع��رض خبرته  امل��ع��رض 
ف���ي ال��ن��ظ��ري��ة وال���خ���ب���رة امل��ع��رف��ي��ة 
الى تصميمات  للتوصل  العملية 
مميزة للعديد من العماء والتي 
ت���ل���ب���ي االح����ت����ي����اج����ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
للمنشأ موضع التصميم، مؤكدا 
م��ه��م��ت��ه ال  أن  ي����رع����ى  امل���ك���ت���ب  ان 
هذا  على  مهمتنا  إت��م��ام  تقتصر 
ول���ك���ن���ن���ا ن���ح���م���ل أن���ف���س���ن���ا م��ه��م��ة 
م�������ة ال����ت����ص����م����ي����م ل���ل���ت���ط���ور  م�������اء
العمراني على أن تكون التصاميم 
ذات عاقات مترابطة وذات معنى 
م��ا ي��س��اع��د ال��ش��رك��ات ع��ل��ى وض��ع 
طابع معماري خاص، وأن »نجاح 

العميل هو نجاح لنا«.
امل��ك��ت��ب  أن  امل�����ش�����ري  وأوض���������ح 
يجسد هذا األمر على أرض الواقع 
القيام باألعمال املوكلة  من خال 
إل��ي��ه ع��ل��ى ال��وج��ه األك��م��ل »فنحن 

ن���ق���دم م��ج��م��وع��ة ال م��ت��ن��اه��ي��ة من 
الخدمات التي تقدم حلوال واقعية 
التحديات  الصعب  حتى  وفعالة 
التصميمية , بداية من التخطيط 
العمراني والتصميمات املعمارية 
, طريقنا  التجارية  العامات  الى 
ل��ل��ت��ع��ام��ل ال���ب���ن���اء ت���أك���د ال���وص���ول 
ال������ى ت���ص���م���ي���م اف����ض����ل م���ع���م���اري���ا 

ووظيفيا«. 
ك���م���ا أك�������دت امل���ه���ن���دس���ة ع��ال��ي��ة 
ال��ص��اي��غ صاحبة وم��دي��رة مكتب 
ع���ال���ي���ة ال����ص����اي����غ ل���اس���ت���ش���ارات 
م��ك��ت��ب��ه��ا  أن   ASEC ال���ه���ن���دس���ي���ة 
أو  األف���راد  للعماء س��واء  سيقدم 
ال����ش����رك����ات خ�����ال ف���ت���رة امل���ع���رض 
ع�������روض�������ا خ������اص������ة وت����ص����ام����ي����م 
رائ���ع���ة ت��ت��س��م ب����اإلب����داع وب���رؤي���ة 
األذواق  ج���م���ي���ع  ت���ل���ب���ي  م��خ��ت��ل��ف��ة 
واالح����ت����ي����اج����ات، م����ؤك����دة اه��م��ي��ة 
اق����������ام����������ة م�������ث�������ل ه�������������ذا امل�������ع�������رض 
امل��ت��خ��ص��ص وامل���ش���ارك���ة ف��ي��ه من 
قبل املتخصصن في ظل النهضة 
تشهدها  التي  الكبيرة  العمرانية 
مثل  إقامة  تستدعي  والتي  البلد 
ه������ذا امل�����ع�����رض، م���ش���ي���رة إل������ى أن 
املعرض سيمثل حلقة وصل بن 
وبن  التصميم  ومكاتب  شركات 
ال��ج��م��ه��ور وي��م��ث��ل ف���رص���ة رائ��ع��ة 
للظهور  ال��ش��رك��ات  جميع  تسعى 
م��ن خ��ال��ه��ا ب��ح��ل��ة م��م��ي��زة وتبن 

الوجه املشرق للمصمم.
أم������ا م����دي����ر ع������ام م���ك���ت���ب أح��م��د 
الهندسية  ل��اس��ت��ش��ارات  شعيب 
املهندس ج��م��ال ج��اس��م ال��درب��اس 
فقال ان املعرض ذو أهمية خاصة 
للمكتب ألن مثل هذا املعرض مهم 
إمكاناتنا  ب��ع��رض  ل��ن��ا  يسمح  إذ 
وخبراتنا ألكبر عدد من الجمهور 
وال��ع��م��اء ال��راغ��ب��ن ف��ي الحصول 
على مكتب متخصص وفني في 

وقت قصير. 
وأض����اف ال���درب���اس أن خ��دم��ات 
امل����ك����ت����ب ت���ت���م���ي���ز ب�����ال�����ق�����درة ع��ل��ى 
الكرام  عمائنا  احتياجات  تلبية 
ب���أف���ك���ار خ���اص���ة وف����ري����دة آخ��ذي��ن 
الطبيعية  البيئة  االع��ت��ب��ار  ب��ع��ن 
ال��خ��اص��ة  واألذواق  واإلن���س���ان���ي���ة 
ل��ك��ل ف����رد ع��ل��ى ح�����دة، م��ع��ت��ب��را أن 
إقامة معرض خاص عن التصميم 
للمرة  امل��واق��ع  ال��داخ��ل��ي وتنسيق 
االول������ى ب��ال��ك��وي��ت خ���ط���وة رائ����دة 
م��ه��م��ة ل��خ��دم��ة ه����ذا امل���ج���ال ال���ذي 
األخرى  املجاالت  يتمم  فعليًا  هو 

كاملعماري منها.

عادل املشري أشواق املضف 

أسامة بو خمسني  عالية الصايغ

»بروة العقارية« تطرح مشروعها الضخم  »أرجوان«
خالل مشاركتها في منتدى »عقارات قطر 2008«

أعلنت شركة »بروة العقارية« عن اختتام 
مشاركتها كراٍع عقاري ل� »منتدى االستثمار 
العقاري القطري - عقارات قطر 2008« والذي 
أقيم في فندق ريتز كارلتون الدوحة يومي 
26 و27 نوفمبر الجاري. ومثل شركة بروة 
في املنتدى رئيس الشركات التابعة لشركة 
اب��راه��ي��م ف��خ��رو وال��رئ��ي��س التنفيذي  ب����روة 
ل���ش���رك���ة ب�������روة ال����خ����ور ي����وس����ف ال���ح���م���ادي. 
وع���رض���ت ال���ش���رك���ة خ����ال امل���ن���ت���دى م��ش��روع 
»أرج�������وان« ال��ب��ال��غ��ة ق��ي��م��ت��ه 35 م��ل��ي��ار ري���ال 
من  كبيرا  اهتماما  استقطب  وال���ذي  ق��ط��ري 

قبل الكثير من املستثمرين والحضور.
الى  ان مشاركتها تهدف  »ب���روة«  وق��ال��ت 
االستفادة من السمعة املرموقة التي يحظى 
للحوار  مهمة  منصة  باعتباره  الحدث  بها 
والتواصل بن رواد الصناعة من املطورين 
وغ��ي��ره��م م���ن االط������راف ال��رئ��ي��س��ي��ة مل��ن��اق��ش��ة 
امل��واض��ي��ع امل��ت��ن��وع��ة ال��خ��اص��ة ب��االت��ج��اه��ات 
وال���ت���ط���ورات ال��ج��دي��دة ف���ي ال��ق��ط��اع. ك��م��ا تم 
اي���ض���ا خ����ال ال��ف��ع��ال��ي��ات ت��س��ل��ي��م امل��ه��ن��دس 

ي���وس���ف ال���ح���م���ادي ج���ائ���زة ت��ق��دي��ري��ة ل��دع��م 
شركة »بروة« ورعايتها للحدث.

وي����ع����د م����ش����روع »ارج�������������وان«، ال�������ذي م��ث��ل 
للمنتدى،  املرافق  للمعرض  االكبر  املساحة 
ما  فقط  ليس  فيها  يتجلى  عصرية  مدينة 
تشهده دولة قطر حاليا من نمو اقتصادي 
غ��ي��ر م���س���ب���وق، وان���م���ا م��س��اع��ي��ه��ا ال��ح��ث��ي��ث��ة 
للمحافظة على تراثها الثقافي، حيث يوفر 
سكنية  وح�����دة   24.500 م���ن  اك���ث���ر  امل����ش����روع 
ت��ش��ت��م��ل ع��ل��ى ال��ف��ن��دق وامل��ن��ت��ج��ع ال��ش��اط��ئ��ي 
الفاخر واملباني السكنية الراقية التي تتسع 
الكثر من 63 ألف ساكن. ويتضمن مشروع 
املدينة العصرية املتكاملة البالغة مساحته 
5.5 مليون متر مربع، والذي تم تصميمه من 
للتسوق  م��رك��زا  مونسيل«،  »كانسالت  قبل 
واسواقا تجارية ومرافق ترفيهية وحدائق 
عامة وعوامل جذب سياحي وفندقا لرجال 
االع���م���ال م��ؤل��ف��ا م���ن ال��ط��اب��ق االرض�����ي  و12 
طابقا ب��االض��اف��ة ال��ى ملعب ج��ول��ف ذي 18 
حفرة وهو محاط بفلل خاصة. كما يتضمن 

امل����ش����روع اي���ض���ا ف��ن��دق��ن ع��امل��ي��ي امل��س��ت��وى 
ومنتجعا ش��اط��ئ��ي��ا ف��اخ��را م��ك��ون��ا م��ن 340 
شاليها و40 وحدة تطل على واجهة بحرية 
م����زودة ب��م��رس��ى وب��ك��اف��ة امل��راف��ق الترفيهية 
االخ������رى، وف��ن��دق��ًا ل���رج���ال االع���م���ال م��ج��اورًا 
و400  غ��رف��ة   200 ي��وف��ر  ال��ت��ج��اري��ة  للمنطقة 

شقة متكاملة الخدمات.
في املقابل، قال املهندس يوسف الحمادي 
»يوفر مشروع  ارجوان البالغة مساحته 5.5 
مليون متر مربع ما يربو على 24.500 وحدة 
س��ك��ن��ي��ة م��ك��ون��ة م���ن ف���ن���دق ف���اخ���ر وم��ن��ت��ج��ع 
ش����اط����ئ����ي، ف���ض���ا ع����ن ال���ش���ق���ق وال�����وح�����دات 
مجملها  ف��ي  تتسع  ال��ت��ي  ال��راق��ي��ة  السكنية 
النجاح  م��ق��وم��ات  ب��ن  63.000 س��اك��ن. وم���ن 
التي يتميز بها املشروع دون غيره وقوعه 
الحر  ال��ت��م��ل��ك  ب��ن��ظ��ام  ض��م��ن منطقة تحظى 
ل��ع��ام 2004. مما  ال��ق��ان��ون رق���م 17  ب��م��وج��ب 
ي��وف��ر م��ي��زة ت��ن��اف��س��ي��ة م��ه��م��ة ب��امل��ق��ارن��ة مع 
في  املنافسة  او  املشابهة  االخ���رى  امل��ش��اري��ع 

قطر«.

»طيران البحرين« تواصل اإلعالن
عن وجهاتها الجديدة

ب�������������دأت ط��������ي��������ران ال����ب����ح����ري����ن 
لتسيير  الفعلية  اس��ت��ع��دادات��ه��ا 
رح��������ات م����ب����اش����رة ال������ى ك�����ل م��ن 
العربية  االم���ارات  عاصمة دول��ة 
امل�����ت�����ح�����دة اب�����وظ�����ب�����ي  وم����دي����ن����ة 

كالوكات في جمهورية الهند.
واعلن املدير التنفيذي للشركة 
عن  الحمر  عبدالله  ب��ن  اب��راه��ي��م 
رغ���ب���ة »ط�����ي�����ران ال���ب���ح���ري���ن« ف��ي 
ال���ت���وس���ع ح���س���ب ال���خ���ط���ط ال��ت��ي 
وضعها مجلس االدارة و االدارة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ش��رك��ة، واك�����د نية 
»ط�����ي�����ران ال���ب���ح���ري���ن« ال���ص���ادق���ة 
في  بسيط  بجزء  ول��و  املساهمة 
رف��ع اس��م مملكة البحرين عاليا 
الخليجية  االس�����واق  ف��ي  خ��ف��اق��ا 
واالق���ل���ي���م���ي���ة وال�����دول�����ي�����ة وذل�����ك 

بزيادة عدد الوجهات الحالية.
واض������اف ال��ح��م��ر ان »ط���ي���ران 
بالتحديد في  البحرين« ستبدأ 
16 مارس 2009 من العام املقبل 

الى  اسبوعية  رح��ات   3 تسيير 
مدينة كالوكات ، وانه ابتداء من 
23 م��ارس 2009 من العام نفسه 
سيتم تسير 8 رحات اسبوعية 

البوظبي.
واع����ت����ب����ر  ال���ح���م���ر ان م��دي��ن��ة 
ك���ال���وك���ات ت��ع��ت��ب��ر ث���ان���ي محطة 
ه����ن����دي����ة ل���ل���ش���رك���ة ب����ع����د م���دي���ن���ة 
ينطبق  ال���وض���ع  وان  ك���وت���ش���ي، 
ت���م���ام���ا ع���ل���ى م���دي���ن���ة اب���وظ���ب���ي 
ك����ون����ه����ا ت����ع����د ث�����ان�����ي م���ح���ط���ات 
»ط�����ي�����ران ال���ب���ح���ري���ن« ف����ي دول����ة 
االم����ارات بعد مدينة دب��ي، وان��ه 
وب���ه���ذا ال���ع���دد م���ن امل��ح��ط��ات في 
ال���س���وق ال��ه��ن��دي��ة و االم���ارات���ي���ة 

ت��س��ت��ط��ي��ع »ط�����ي�����ران ال���ب���ح���ري���ن« 
ال���دخ���ول ب���ق���وة ل��ل��م��ن��اف��س��ة على 
ه������ذه االس�����������واق ال�������واع�������دة، وان 
مواصلة  باستطاعتها  ال��ش��رك��ة 
التنافس في كافة االسواق باداء 
ث����اب����ت وال����ح����ص����ول ع���ل���ى ن��س��ب 
م��م��ت��ازة م��ن ال��س��وق وذل���ك نظرا 
الشركة  اداء  ف��ي  ال��ك��ب��ي��رة  للثقة 
خ�����ال اش���ه���ره���ا االول�������ى وال�����ذي 
ل���ف���ت ان����ظ����ار ال���ج���م���ي���ع، وح����رص 
القائمون على الشركة في توفير 
امل���ح���ط���ات واالوق����������ات امل��ن��اس��ب��ة 

للمسافرين.
واض�������������اف ال�����ح�����م�����ر ان�����������ه  ت���م 
االح�����ت�����ف�����ال األس������ب������وع امل����اض����ي 

ب��ت��دش��ن م��ح��ط��ة ج���دي���دة وه��ي 
ال����ك����وي����ت وان��������ه ق�����د ب������دأ ف��ع��ل��ي��ا 
ت���س���ي���ي���ر رح���������ات ال��������ى ك������ل م��ن 
اسيوط و االقصر في جمهورية 
ال��ع��رب��ي��ة، وأن��ن��ا بانتظار  م��ص��ر 
ال�����س�����ادس ع���ش���ر م�����ن دي��س��م��ب��ر 
ل���ن���دش���ن ب�����داي�����ة رح����ات����ن����ا ال���ى 
الخرطوم،  السودانية  العاصمة 
وبهذا العدد من املحطات اضافة 
ابوظبي وكالوكات  م��ن  ك��ل  ال��ى 
ال������ى ع������دد 16 م��ح��ط��ة  وص���ل���ن���ا 
ب���دأن���ا تسيير  م��ن��ه��ا 13 م��ح��ط��ة 
رحاتنا بشكل مباشر لها وهي  
ال��دوح��ة  ودب��ي وج��دة والكويت 
واالسكندرية  واسيوط واالقصر  
وح��������ل��������ب  ودم���������ش���������ق  وع�����م�����ان  
وب����ي����روت  وم��ش��ه��د وك��وت��ش��ي ، 
وان هذا العدد جاء خال اقل من 
سنة تشغيل للشركة و أننا نعد 
ال��ج��م��ي��ع ب��امل��واص��ل��ة ع��ل��ى نفس 

النهج، بل والرقي الى األفضل.

• أبوظبي وكالوكات وجهتان جديدتان
     للشركة ترفعان عدد محطاتها إلى 16

مجدي قمبريوسف املاجد 

• قمبر: نتوقع انجاز 
برج »دانسينغ تاور« 

الذي تصل تكلفته 
إلى  160 مليون دينار 

     خالل  4 سنوات 

• املاجد : نتبع 
استراتيجية  للتخارج 

من أصولنا بحسب 
الجدوى وفترة 

االستثمار وتوزيع 
املخاطر

املساهمة في تعزيز  إل��ى  تهدف 
االت��ج��اه ف��ي ج��ع��ل ال��ب��اد م��رك��زًا 
م���ال���ي���ًا واق����ت����ص����ادي����ًا وت���ج���اري���ًا 
كبيرًا في املنطقة من خال طرح 
م����ش����روع����ن ع����ق����اري����ن ي���ك���ون���ان 
بمثابة حلقة الوصل بن كويت 
املاضي واملستقبل حيث يؤسس 
أحدهما لدور ثقافي واجتماعي 
من خال مشروع القرية الثقافية 

تحت اسم »يمار« بينما يؤسس 
امل�������ش�������روع األخ���������ر ل���������دور م���ال���ي 
ح��ي��وي م��ن خ��ال م��ش��روع مركز 
الكويت املالي تحت اسم »نيرة« 
املشروعن  ك��ا  سيساهم  حيث 
ف�������ي إح�������ي�������اء ن����ه����ض����ة ال����ك����وي����ت 
وح�����ل م��ش��ك��ل��ة اإلس����ك����ان ع����اوة 
ع��ل��ى إي���ج���اد ف���رص ع��م��ل كثيرة 

ومتنوعة .


