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..وسيارة تويوتا كوروال ذهبت ألحد الفائزين

لقطة جتمع محمد طه مع ممثل وزارة التجارة داخل املعرض

سيارة تويوتا يارس من ضمن جوائز »الساير«

محمد طه وممثل وزارة التجارة خالل عملية السحب اإللكتروني رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لشركة الندمارك حمد محمد الوزان ورئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لبنك لبنان واملهجر 
سعد األزهري يتصافحان عقب توقيع العقد

وقعت مع بنك لبنان والمهجر عقد قرض بقيمة 130 مليون دوالر

»الندمارك« تقيم مشروعًا في وسط بيروت
على مساحة 7708 م2 بـ 300 مليون دوالر

من بعد ظهر يوم اخلميس املوافق 3 س����بتمبر 
2009 مت توقيع عقد قرض مببلغ 130 مليون دوالر 
بني شركة الندمارك )ش.م.ل( ممثلة برئيس مجلس 
االدارة واملدي����ر العام حمد محمد الوزان، وبني بنك 
لبنان واملهجر )ش.م.ل( ممثال برئيس مجلس االدارة 
واملدير العام س����عد األزه����ري، وبحضور الرئيس 
التنفي����ذي ملجموعة CFH املالية، املستش����ار املالي 

ملجموعة الندمارك فوزي فرح.
ومش����روع الندمارك هو مشروع متكامل ميتاز 
مبوقعه االس����تراتيجي في الوسط التجاري ملدينة 
بيروت. مبنطقة س����ولدير وميت����از باحتوائه على 
شقق سكنية ومجمع جتاري ومحالت ترفيهية مثل 
املقاهي وناد صحي ودور للس����ينما ومركز تسلية 
وألعاب باالضاف����ة الى بناء من 42 طابقا مخصص 
لشقق سكنية فاخرة ولفندق 5 جنوم ومركز جتاري 
مساحته نحو 20 الف متر ولتأمني العدد الكافي من 
مواقف السيارات س����يكون باملشروع ثمانية أدوار 
حتت األرض كمواقف للسيارات وسيقام املشروع 
على ارض مس����احتها 7708 امتار مربعة ومبساحة 
مبنية اجمالية تبلغ 150 الف متر مربع وان التكلفة 
االجمالية للمش����روع نحو 300 مليون دوالر ويعد 
مشروع الندمارك أعلى برج في منطقة بيروت بارتفاع 
170 مترا ووضع التصميم املعماري للمشروع مكتب 
املهن����دس العاملي Jean Nouvel مع ش����ركة خطيب 
 Millennium Development وعلمي وس����تقوم شركة
بدور مدير املشروع كما ستقوم مجموعة CFH املالية 

بدور املستشار املالي للمشروع.

يجدر بالذكر ان شركة الندمارك )ش.م.ل( تأسست 
عام 2002 وميلكها مستثمران كويتيان هما: الشيخة 
سعاد حمد الصالح احلميضي وحمد محمد الوزان، 

ومن لبنان احمد بعدراني.
ومن ناحيته، اكد حمد الوزان أن مشروع الندمارك 
مشروع مميز حيث يعد من أضخم املشاريع العقارية 
في منطقة سولدير ويعتبر التوقيع على هذا العقد 
مبنزلة مرحلة بارزة في اطالق املش����روع. واضاف 
أن شركة الندمارك )ش.م.ل( ملتزمة وداعمة إلجناز 
مش����روعها لقناعتها مبدى جدواه. كما وجه الوزان 
نيابة عن مجلس اإلدارة شكره الى رئيس اجلمهورية 
ورئيس احلكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب 
ومؤسسة تشجيع االستثمار في لبنان )IDAL( وشركة 
سولدير لدعمهما ملشروع الندمارك الذي ستبدأ اعمال 

البناء فيه في خريف 2009.
ومن جانبه، شدد س����عد األزهري على ان ادارة 
البنك تدعم املشاريع التي تساهم في النمو االقتصادي 
وازدهار الس����ياحة في لبنان. واعتبر ان مش����روع 
الندمارك هو مشروع واعد يصب في مصلحة االقتصاد 
الوطني ويساهم في زيادة فرص العمل في لبنان كما 
انه يندرج من ضمن سياسة املصرف التي تشجع 

املشاريع االمنائية في لبنان.
وقد أبدى الوزان ش����كره ال����ى ادارة بنك لبنان 
واملهجر التي بدورها س����اهمت في اطالق املشروع 
من خالل الديناميكية وس����رعة التعامل، كما أبدى 
ارتياحه للوضع العام في لبنان خصوصا ان اطالق 

املشروع يأتي بعد حلول صيف مزدهر.

السحب تم وفق النظام اإللكتروني الذي يضمن فرصًا متعادلة لكل العمالء

»الساير« أعلنت الفائزين في سحب عروض رمضان المميزة
أعلنت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده، 
الوكيل احلصري لسيارات تويوتا ولكزس، الفائزين 
في عروض رمضان املميزة وذلك بحضور مدير معرض 
تويوت���ا الري محم���د طه وممثل ع���ن وزارة التجارة 

والصناعة.
وذكرت الش���ركة في بيان صحافي أمس ان السحب 
مت وفقا للنظام اإللكتروني الذي يضمن فرصا متعادلة 

لكل عمالء الش���ركة، مما يعزز فرص فوز املش���تركني 
بالتساوي، وذلك لعروض رمضان املميزة التي أطلقتها 

الشركة من 16 أغسطس املاضي إلى 20 اجلاري.
وكان العرض خاصا على السيارات اجلديدة بحيث 
ستقام 8 سحوبات الكترونية طوال شهر سبتمبر موزعة 
على عدد من معارض الساير، والذي أعطى زبائن معارض 
الس���اير فرصة التأهل لدخول الس���حب املميز على 11 

سيارة تويوتا 2009، إضافة لهدية مجانية لكل سيارة، 
كما يحصل الزبائن على فرصة لدخول السحب عند كل 

500 دينار يدفعها لشراء سيارة تويوتا جديدة.
وقد فازت سعاد أفراز بن علي كاظمي )كوبون رقم 
5374( باجلائزة األولى وهي تويوتا يارس هاتش باك، 
وفاز باجلائزة الثانية ناصر عبداهلل ناصر العالج وهي 

سيارة تويوتا كوروال )كوبون رقم 4325(.


