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.. وجانب آخر من أعمال املشروعجانب من مشروع فيرمونت ريزيدنسز

سليمان القمالس

عموميتها وافقت على جميع توصيات مجلس اإلدارة

»بيت المال« بصدد إنجاز مشروع عقاري في األردن
عقدت اجلمعية العمومية العادية لشركة بيت 
املال القابضة امس، حيث ناقش���ت تقرير مجلس 
اإلدارة ومراقبي احلسابات عن السنة املالية املنتهية 
في 2008/12/31 وامليزانية العمومية وحساب األرباح 

واخلسائر.
وفي االطار ذات���ه، أعلن رئيس مجلس االدارة 
سليمان القمالس ان شركة بيت املال حققت بعض 
من اهدافها االستراتيجية بوصفها شركة اقليمية 

تعمل في اسواق املال االسالمية في املنطقة.
حيث باشرت الشركة االستثمارية التابعة لها 
في اململكة العربية الس���عودية )شركة املستثمر 
لألوراق املالية( أعمالها بعد احلصول على الترخيص 
من هيئة س���وق املال في اململكة، وتقدم الشركة 
اخلدمات املتخصصة التي تتميز بها وتتعتمد على 
استقطاب افضل املقدمني للخدمات االضافية االخرى 
ومن خالل تنفيذ خطط الش���ركة االس���تراتيجية 

بكفاءة عالية، والعمل على توسيع قاعدة الشركة 
االستثمارية وتعزيز مكانتها في السوق املالية، وقد 
طرحت الشركة في اآلونة األخيرة أدوات وصناديق 
استثمارية لتقدمي افضل املنتجات في السوق احمللي 

باالضافة الى انشطة الوساطة املالية القائمة.
واض���اف القمالس قائ���ال: »ان »بي���ت املال« 
تق���در كفاءة وجهود اجله���از التنفيذي واالداري 
في الش���ركة، متمنني لهم دوام التوفيق والسداد 

وحتقيق أهدافهم«.
وأضاف عقب انتهاء اجلمعية العمومية والتي 
عقدت بنصاب بلغ 99.5% ان بيت املال القابضة تركز 
اعمالها في انشطة متنوعة من خالل شركتها بيت 
املال االستثمارية وتعمل اآلن باالنتهاء من دراسة 
مشروع عقاري في االردن عن طريق شركتها التابعة 
شركة النجاة العقارية والتي نتوقع بعد االنتهاء 

منه ان حتقق الشركة عوائد مالية جيدة.

أعلنت شركة ايفا للفنادق واملنتجعات مؤخرا عن 
استكمال اعمال بناء مش����روعها السكني »فيرمونت 
ريزيدنسز، النخلة جميرا« في دبي، األمر الذي يشكل 

عالمة مهمة في هذا املشروع الراقي.
يقع مشروع فيرمونت ريزيدنسز، النخلة جميرا في 
اجلزء الغربي من جذع جزيرة النخلة جميرا، ويتميز 
بإطاللته الشاطئية. يتألف املشروع من بنايتني سكنيتني 
حتتويان على 562 وحدة س����كنية متنوعة بني شقق 
ذات غرفة نوم واح����دة أو اثنتني أو ثالثة، باإلضافة 
إل����ى وحدات من طراز البنتهاوس والتاونهاوس. كما 
يشمل املشروع مساحات طبيعية، وأحواض سباحة 
وشالالت. هذا وسيدير فندق فيرمونت نخلة جميرا، 
الواقع بني املبنيني السكنيني واملتوقع افتتاحه في عام 

2010، كافة هذه الوحدات السكنية.
وقال رئيس العمليات لشركة ايفا للفنادق واملنتجعات 
ويرنر برغر: »نحن سعداء باجناز هذه املرحلة املهمة 
من املشروع، ونتوجه بالشكر الى شركاءنا في تطوير 
هذا املش����روع على جهودهم املتواصلة التي بذلوها 
ويبذلونها. اننا نعمل حاليا على تنفيذ كافة األعمال 
الداخلية، األمر الذي يجعلنا نشعر باالقتراب من إنهاء 

املشروع وتسليمه لعمالئنا الكرام«.

تسير خطة انهاء مش����روع فيرمونت ريزيدنسز، 
النخلة جميرا حس����ب اجلدول احملدد له، إذ من املقرر 
االنتهاء من املرحلة األولى من الوحدات السكنية مع 
نهاية الربع الثالث من عام 2009، على أن يتم تسليمها 
ملالكيها بعد ذلك بفترة وجيزة حيث بدأت بالفعل اكتمال 
األعمال اخلارجية، ووح����دات البنتهاوس، وأحواض 
السباحة، واملساحات الطبيعية. كما من املقرر البدء 
بتنفيذ املساحة الشاطئية في شهر أغسطس من هذا 
العام، فيم����ا بدأت التحضيرات إلمت����ام كافة األعمال 
التجريبية والتفويضي����ة. ويعمل حاليا قرابة 2800 
عام����ل في املوقع، وقد أجنز ه����ؤالء معا ما يعادل 14 

مليون ساعة عمل كاملة.
وق����ال الرئيس التنفيذي لش����ركة دبي للمقاوالت 
عبداهلل يبرودي: »هذا أول مش����روع نتعاون فيه مع 
ايفا للفنادق واملنتجعات. يسرنا أن نضع كل خبرتنا 
الثرية في الصناعة اإلنشائية في دبي وكافة طواقمنا 
املؤهلة ومواردنا املتكاملة في خدمة هذا املشروع املميز. 
ونحن نتطلع إلى انهاء املشروع في املواعيد احملددة 

له لينضم إلى نخبة املعالم العقارية في دبي«.
وعلق مدير العمليات في مجموعة ميس، املجموعة 
االستشارية واإلنشائية التي تدير املشروع نك ألفورد: 

»الشك أننا أمام مش����روع ضخم، اال أننا واثقون من 
إجنازه في املوعد احملدد له وتسليمه ليكون أحد أبرز 

مشاريعنا«.
سيدار مشروع فيرمونت ريزيدنسز، النخلة جميرا 
عن����د اكتماله من قبل فن����دق فيرمونت نخلة جميرا، 
حيث سيتمتع مالكو الشقق واملقيمون فيها بخدمات 
ومرافق راقية تليق بالفنادق العاملية الفخمة املصنفة 
فئة خمس جنوم، بدءا من خدمة االستقبال ووصوال 
إلى اخلدمات املقدمة حسب طلب العمالء، مبا في ذلك 
تدبير الشقق السكنية، وتسوق االحتياجات اليومية 
وغيرها. ويس����تفيد املبنيان الواقعان ضمن مشروع 
فيرمونت ريزيدنسز، نخلة جميرا من خدمة أمنية على 
مدار الساعة وخدمة الصيانة الفائقة، وسيستمتع سكان 
املشروع بأحواض السباحة والنوادي الصحي،. كما 
سيستفيدون من قربهم من مشروع جولدن مايل، نخلة 
جميرا الذي يضم العديد من املتاجر العاملية واملرافق 

املتكاملة، التي ستستكمل في املستقبل القريب.
واختتم برغر: بدأنا بتس����ليم الشقق السكنية في 
مش����روع جولدن مايل في شهر مايو. نعمل اآلن على 
تسليم جميع الوحدات السكنية على امتداد مشاريعنا 

املختلفة.

يتألف من بنايتين سكنيتين تحتويان على 562 وحدة سكنية متنوعة

»إيفا للفنادق« تستكمل أعمال بناء مشروع 
فيرمونت ريزيدنسز في »النخلة جميرا« بدبي

 TBW954HB بتقنية »بلوراي« وبنظام

LG تطرح أول نظام مسرح منزلي
الذي  الكبير  النم���و  يفرض 
تش���هده تقنية التلفزيون فائق 
الوض���وح معايي���ر جديدة في 
أسواق اإللكترونيات االستهالكية، 
املنزلي،  حتديدا أنظمة املسرح 
حيث يتزاي���د الطلب يوما بعد 
يوم على مشغالت الڤيديو التي 
ميكنه���ا مواكبة ه���ذه التقنية 
ومتطلباتها. وقد س���جل العام 
الفائت انتص���ارا حقيقا لتقنية 
»بلوراي« التي استطاعت كسب 
معركتها مع HD-DVD واحلصول 
على اعتراف العاملني في القطاع 
بأنها التقنية املستقبلية للترفيه 
املنزلي. ويتوق���ع خبراء قطاع 
الترفيه املنزلي في تقرير نشرته 
جمعية االلكترونيات االستهالكية 
CEA منوا كبيرا في حجم مبيعات 
مشغالت »بلوراي« في عام 2009 
لتتجاوز حاجز 1.2 مليار دوالر، 
وذلك نتيجة عدة عوامل أهمها 
التقنية اجلديدة  امليزات  ابتكار 
وتوف���ر املزي���د م���ن احملتوى 

وانخفاض األسعار.
وبهذه املناسبة اعلنت LG عن 
طرح أول نظام مس���رح منزلي 
 TBW954HB حتت اسم بلوراي
TBW954HB، وكعادتها كسرت 
LG النمط الس���ائد مع إزاحتها 
الس���تار عن أح���دث إصداراتها 
م���ن أنظم���ة املس���رح املنزلي 

TBW954HB احلائز على جائزة 
اإلب���داع CES لعام 2009، حيث 
يوفر هذا النظام وضوحا مطلقا 
في الصوت والصورة وميزات 
مبتكرة، إضافة إلى تصميم أنيق 
يجعله متعة حقيقة للنظر وحتفة 
فنية تضف���ي على املنزل مزيدا 

من األناقة.
 LG وبهذه املناسبة قال رئيس
Electronics اخلليج إتش إس بايك: 
»نتطلع دوم���ا إلى توفير أرقى 
أنظمة املسرح املنزلي، خصوصا 
في ظل سعي املستهلكني املتزايد 
إلى احلصول على أنظمة الترفيه 

املتكاملة بدال م���ن مجرد جهاز 
بسيط ملشاهدة األفالم أو االستماع 
إلى املوسيقى. وها نحن نستجيب 
لتطلعات املس���تهلكني مع نظام 
الذي يقدم نوعية   TBW954HB
صوت مذهلة جتعل من مشاهدة 
األفالم أو االستماع إلى املوسيقى 

متعة حقيقية ال تنسى«.
ويأتي النظام اجلديد متضمنا 
ملي���زة )BD Live( الت���ي تتيح 
للمس���تخدم التمتع مبش���اهدة 
محتوى من شبكة االنترنت حسب 
الطلب مثل األفالم واملس���ابقات 
التفاعلية، وذلك عبر  واأللعاب 

التي تدعم  مواقع االنترن���ت 
 LG ه���ذه التقنية. كم���ا قامت
القائمني على  بالتحالف م���ع 
موقع يوتيوب لتوفير ماليني 
الڤيديوهات مباشرة من شبكة 
االنترنت على التلفزيون. كما 
النظام على حاضنة  يحتوي 
جلهاز مشغل املوسيقى آي بود 
تتيح للمستخدم توصيل اجلهاز 
واالستماع إلى ملفات املوسيقى 
املفضلة عبر مكبرات الصوت. 
كما تدعم منافذ منصة الوسائط 
املتعددة HDMI في النظام إصدار 
HDMI 3.1 لتوفير صورة عالية 
الوضوح 1080 بيكسل مع ألوان 

حية وحقيقية.
وباختصار، نظام املسرح 
املنزل���ي TBW954HB هو ما 
السينما في  حتتاجه لتشاهد 
بيتك، ليس فقط لكونه مجهزا 
بأحدث التكنولوجيا على صعيد 
ج���ودة الص���وت والصورة 
فحس���ب، وإمنا لكونه النظام 
الذي مينح عش���اق  املتكامل 
األفالم والتلفزيون واملوسيقى 

جتربة ترفيه من نوع آخر.
وس���وف تطرح LG نظام 
TBW954HB في أسواق دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بدءا 
من منتصف شهر يوليو بسعر 

3999 درهما.

قتيبة احلسيني

شهادة »NSF«  التي حصلت عليها الشركة

قامت بالعديد من الجهود منها اإلعفاءات الجمركية على المواد األولية

الحسيني: دور متميز لـ »هيئة الصناعة« 
في دعم المنتج الوطني وتخطي التحديات 

أكد مس���اعد املدي���ر العام 
للمصانع في شركة الغامن للمواد 
اخلصوصية قتيبة احلسيني ان 
العامة للصناعة تقوم  الهيئة 
بدور رائد في دعم املنتج الوطني 
واملساعدة على تخطي العقبات 
التي تواجه قطاع الصناعة في 
الكويت، مبينا ان الهيئة قامت 
مبن���ح العديد م���ن االعفاءات 
اجلمركية عل���ى املواد األولية 
التي يتم اس���تخدامها لالنتاج 
واملكائ���ن اخلاص���ة باالنتاج 
واملس���اعدة لإلنت���اج، اضافة 
الى دورها في توفير األراضي 
والقسائم الصناعية وبنيتها 
التحتية لتسهيل عملية توفير 
املنتج الوطني بأسعار تتناسب 
مع املتطلبات احمللية ودورها 
الدائ���م في تنظي���م املعارض 
الدولية واحمللية دعما للمنتج 
الكويتي حتى يصل الى جميع 

أنحاء العالم دون أي عوائق.
وأوضح احلسيني في تصريح 
صحافي مبناسبة حصول مصنع 
الغامن للمواد اخلصوصية على 
شهادة ال� »NSF« كأول مصنع 
في منطقة اخلليج ينتج مادة 
 »R  1000  KUT DURACOAT«
 »920 DURATHANE KUT« ومادة
وهي امل���ادة التي متت املوافقة 
 »NSF« عليها من قبل ش���ركة
األميركي���ة العاملية بحيث يتم 
اس���تخدام هذه املادة لالتصال 

ذات جودة عاملية تستخدم في 
قطاع التصدير س���يعلن عنها 
قريبا، مبينا ان مصنع الغامن 
للم���واد اخلصوصية الذي مت 
تأسيس���ه في العام 1990 يعد 
أحد أكب���ر املصانع الرائدة في 
منطقة اخلليج والشرق األوسط 
النتاج مختلف كيماويات البناء 
وفق أعلى املعايير الدولية مثل 
ملدنات اخلرسانة، مواد احلشو 
والتثبيت، م���واد االرضيات، 
مواد عزل امل���اء مواد معاجلة 
اخلرسانة، االصباغ والطبقات 
الفواصل،  الواقية ومعاج���ني 
اضاف���ة الى منتج���ات مصنع 
املمدد،  اخلصوصية للش���بك 
أنواع ش���بك  وينت���ج جميع 
املساح واكسسواراته، وهي مواد 
معتمدة من عدة هيئات حكومية 
العامة للرعاية  مثل املؤسسة 
السكنية واملكاتب االستشارية، 
حيث انه حصل على شهادات 
عاملية في هذا املجال مثل شهادة 
 »NSF« �9001:2008« وال ISO«
الس���ابق ذكرها، ومنتجات مت 
فحصه���ا طبق���ا للمتطلبات  
 ،DIN ،ASTM العاملي���ة مث���ل
NSF61 ،BS، ويتضمن املصنع 
التي  املنتجات  مجموعة م���ن 
التي   »KUT« حتم���ل عالم���ة
تتوافق مع متطلبات الس���وق 

التخصصي.
وأضاف ان منتجات املصنع 
تالقي طلبا عامليا متزايدا في دول 
شرق آسيا وأوروبا الشرقية 
اضاف���ة الى منطق���ة اخلليج 
العربي والدول العربية خاصة 
في العراق وس���ورية ولبنان، 
مشيرا الى ان املصانع تستهدف 
حاليا فت���ح أس���واق جديدة 
وخاصة الس���وق الس���عودي 
الذي يعد من االسواق الكبرى 
والواعدة التي تستوعب كميات 
املواد اخلصوصية  كبيرة من 
الالزمة العمال البناء، وتشهد 
مش���اريع عقارية ضخمة مثل 
مدينة امللك عبداهلل االقتصادية 
وغيرها من املشاريع الطموح 

األخرى.

باملياه العذبة دون اي سموم في 
درجة حرارة 82 مئوية، حيث مت 
تصنيف املصنع من قبل وزارة 
االشعال العامة ووزارة الطاقة 
)الكهرباء وامل���اء( كمنتج في 
هذا اخلصوص الستخدامه في 
املشاريع احلكومية، مشيرا الى 
أن العمل في انتاج واعتماد هذه 
املادة استغرق أكثر من 5 سنوات 
من اجلهد والبحث املتواصلني 
حتى حص���ل املصنع على هذا 
االعتماد العاملي، حيث مت ادراج 
ف���ي قائم���ة املصانع  املصنع 

.»NSF« املعتمدة لدى شركة
وأضاف احلسيني ان مصنع 
الغامن للمواد اخلصوصية يعمل 
حالي���ا على تدش���ني خطوط 
ومنتجات جديدة خلدمة قطاع 
البناء في الكويت، اضافة الى 
عمل دراسات ملنتجات أخرى 

نظام املسرح املنزلي اجلديد »بلوراي«


