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الهنيدي: وفق الشروط والضوابط االئتمانية المعتمدة من الجهات الرقابية

تسليم الوحدات مع نهاية 2009 

إلى 90 مليون دوالر واملشروع في مجمله 
يتكون من ثالثة أبراج سكنية الواحد منها 
بارتفاع 10 طوابق وتضم جميعها 150 شقة 
سكنية تتمتع جميع الوحدات بإطاللة رائعة 
على الواجهة البحرية، وملشروع بورتاريف 
مضمار للممش����ى في مواجه البحر يعتبر 
بديال مطورا لفك����رة الكورنيش التقليدي 
كم����ا أن باملوقع حدائ����ق ومالعب لألطفال 
مقامة بني األبراج الثالثة لتوفير مساحات 
مفتوحة مخصصة للعائالت ومالئمة للحياة 
األسرية الهادئة، وسيتمتع سكان املشروع 
باخلدمات املقامة على جزيرة ريف من نوادي 
صحي����ة ومالعب وحدائق فضال عن فندق 

5 جنوم.
وأكد حبيب ان املشروع ومنذ إطالقه حقق 
جناحات كبيرة على مستوى مراحل املبيعات 
الفتا إلى انه ورغ����م الظروف االقتصادية 
الراهنة استطاع املشروع أن يحقق نسبة 
كبيرة من املبيعات تتوزع بنسب متفاوتة 
على مالك ومستثمرين وطالبي السكن من 
البحرين ودول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي، حيث يع����د بورتاريف من أوائل 
املش����اريع التي اتبعت نظام التملك احلر 
وق����د كانت الثقة الكبي����رة من قبل األفراد 
ابوظبي  واملس����تثمرين في قدرات بي����ت 
لالستثمار على طرح مشاريع تتماشى مع 
التطلعات كما تتماشى مع عملية التنمية 
االقتصادية ومبا يحقق املصلحة القصوى 
جلميع األطراف الدافع الكبير الجنازه في 

زمن قياسي.

والكساء وفقا ألعلى املواصفات العاملية للبناء 
والتش����ييد وباستخدام أجود املواد وأرقى 
املاركات العاملية امثال روش ببوا، يوجني 
بول، بيورتي وفيال روبن بوش، ومعتمدين 
بصفة أساسية على السوق احمللي في توفير 
جميع املستلزمات وتقوم شركة الكوهجي 
للمقاوالت بتنفيذ املشروع، كما جتري اآلن 
أعمال التش����طيبات النهائية والديكورات 
الداخلية بوتيرة عالية ومن املقرر االنتهاء 
خالل فترة قصيرة قبيل التسليم املقرر مع 

نهاية 2009م.
وأشار حبيب إلى أن مشروع بورتاريف 
يقع على جزيرة ريف ويقام على مساحة 
تصل إل����ى 16.016 متر مربع بتكلفة تصل 

ابوظبي لالستثمار احمد حبيب يعد مشروع 
بورتاريف احد اس����تثمارات بيت ابوظبي 
لالس����تثمار في مملكة البحرين ويش����كل 
بتصميماته البديعة أحد النسق املعمارية 
الفخمة التي تشكل الوجه احلضاري ململكة 
البحري����ن مع التركيز على تلبية تطلعات 
املستثمرين في حتقيق قيمة مضافة للوحدات 
اململوكة وقد جاءت هذه املرحلة على جدول 
االجناز لتعكس االلتزام اجلاد للقائمني على 
املشروع بتنفيذه وفق جدول زمني يراعي 
املصلحة القصوى لعمالئنا مقرونا بوحدات 
تتمتع بدرجة عالية من اجلودة ومش����يدة 
وفقا ألعل����ى املواصف����ات العاملية. فقد مت 
اجناز كامل أعمال الهيكل وإعمال احلجارة 

أعلنت شركة بورتاريف للتطوير العقاري 
التابعة لبيت ابوظبي لالس����تثمار املطور 
الرئيسي ملش����روع بورتاريف عن عزمها 
تسليم وحدات املشروع إلى املالك مع نهاية 
العام 2009 وذلك بعدما أشرفت جميع األعمال 
اإلنشائية والديكورات النهائية على االنتهاء، 
وتتولى شركة الكوهجي للمقاوالت أعمال 

التشييد.
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بورتاريف 
فواز اجلودر حيث قال: تأتي هذه اخلطوة 
املهمة في س����ياق اإلستراتيجية الواضحة 
واحلكيمة لتطوير هذا املشروع، والقائمة 
عل����ى توفير وح����دات س����كنية ذات قيمة 
معقولة ملواجهة الطلب احلقيقي واملتزايد 
على الوحدات الس����كنية الناجت عن النمو 
الس����كاني في مملكة البحرين الذي يرافقه 
احلاجة إلى املسكن املالئم للعائالت وحتقق 
العائد املجزي للمس����تثمرين، وأعرب عن 
س����عادته لالجنازات التي متت في جميع 
مراحل املشروع والتي راعت اجلدول الزمني 
احملدد متخطية تداعيات األوضاع االقتصادية 

الراهنة. 
وأكد اجلودر عزم الش����ركة املضي في 
ابتكار واقتناص الفرص االستثمارية املجزية 
عبر منتجات استثمارية تتوزع على جميع 
القطاعات االقتصادية ومبا يراعي األهداف 
االقتصادية للبلد املضيف ويحقق املصلحة 
القصوى لعمالئنا ويعزز الثقة في املنتجات 

التي يتم طرحها.
ومن جانبه قال مدي����ر املبيعات لبيت 

»بيتك«: حملة تسويقية للمقيمين ال تشترط تحويل الراتب أو الكفيل

الهاشم: انقطاع التمويل والفضائح المالية أبقيا الرواتب ثابتة بدول الخليج

»بورتاريف« تكمل أعمال البناء والتشييد وفق الجدول الزمني

أعلن بي���ت التمويل الكويتي 
التجاري  )بيتك( ممثال بالقطاع 
عن تنظيم حملة تسويقية تشمل 
مختلف املنتجات التي يقدمها عبر 
خدمة املرابحة موجهة إلى العمالء 
املقيمني مبختلف جنس���ياتهم، 
البيعي  البرنامج  وذلك في إطار 
ال���ذي تبناه »بيتك« ه���ذا العام 
حتت مسمى »املرابحة.. املعادلة 

الرابحة«.
املرابحة  إدارة  وأوضح مدير 
طالل إبراهيم الهنيدي أن احلملة 
تهدف إلى جانب زيادة املبيعات 
أيضا إلى تعزيز مفهوم املرابحة 
لعمالء »بيتك« املقيمني عالوة على 
اخلدمات واملنتجات األخرى التي 
يقدمها »بيتك«، كما تشتمل احلملة 
على مج���االت متويلي���ة عديدة 
وهي املركبات واألثاث واألجهزة 

أص���درت ش���ركة ادفانت���ج لالستش���ارات اإلدارية 
واالقتصادية تقريرها الربع سنوي الجتاهات الرواتب 
وج���داول التعويضات املالية ف���ي منطقة دول اخلليج 

العربي. 
ويعتبر هذا التقرير ص���ورة محدثة ونظرة جديدة 
الجتاهات الرواتب وفرص العمالة سواء احمللية أو األجنبية 
في دول املنطقة بعد الكثير من اإلجراءات االحترازية التي 
مت اتخاذها حديثا وخالل الربعني الثاني والثالث من العام 

احلالي من قبل حكومات املنطقة والبنوك املركزية. 
وفي هذا الصدد صرحت رئيس مجلس إدارة شركة 
ادفانتج لالستش���ارات اإلدارية واالقتصادية والعضو 
املنتدب صفاء الهاش���م بأنه م���ع ازدياد مخاوف خبراء 
ومستشاري إدارة االستثمارات وتدبير األموال في ظل 
األزمة االقتصادية وانقطاع شبه تام لفرص التمويل من 
قبل البنوك اخلليجي���ة بعد الكثير من الفضائح املالية 
الت���ي عمت املنطقة وكان لها األثر الس���لبي على األداء، 
بقيت اجتاه���ات الرواتب ثابتة عند نزولها باس���تثناء 
تغييرات ال تذكر لبعض القطاعات احليوية ولقد حذرنا 
أكث���ر من مرة بضرورة تدخل حكومة مثل الكويت مثال 
باعتماد وتنفيذ خطتها لالس���تثمار املباشر وبالتعاون 

مع القطاع اخلاص لضخ السيولة في املشاريع التنموية 
ومشاريع البنية التحتية واالستثمارات البديلة وقطاعات 
اخلدمات ممثال في الصحة والتعليم والطرق وإنش���اء 
مدن اقتصادية جلذب االس���تثمارات املختلفة سواء من 

دول املنطقة أو العالم. 
وأضاف���ت يبقى األمر متعلقا مبدى اس���تعادة الثقة 
للحديث عن انفراج وحتس���ن في أسواق املنطقة خللق 
س���وق ديناميكي وخالق يرتكز عل���ى القطاع اخلاص 
ودعم القطاع احلكومي، مس���تدركة بأن استعادة الثقة 
تكون باآلتي ومثلما حصل في بعض حكومات املنطقة 
من إجراءات احترازية كاململكة العربية السعودية وقطر 

وعمان وأبوظبي: 
أوال: إنش���اء نظ���ام حوكمة دقيق وش���امل لضمان 
الرقابة على قطاع املصارف وحماية حقوق املس���اهمني 

واملودعني. 
ثانيا: اإلعالن عن اخلطة العش���رية ملدى اس���تعداد 
احلكومة لضخ السيولة عن طريق املشاريع االقتصادية 

الكبيرة وبصورة عاجلة. 
ثالثا: احلفاظ على مستوى معتدل ملعدالت التضخم 
عن طريق الرقابة املباش���رة لالقتصاد واالستفادة من 

التحسن في أسعار النفط واملدخرات املالية لديها. 
رابعا: وهذا بالطبع يعود لقرار من محافظي البنوك 
املركزية في املنطقة بإعفاء البنوك من االحتياطي اإللزامي 
ألي من املشاريع االقتصادية أو مشاريع اخلدمات )تعليم، 

صحة، طرق(.
وتابعت الهاشم بالقول إن تطبيق مثل هذه اإلجراءات 
االحترازية واتخاذ اخلطوات الفعالة الالزمة هي حجر 
األساس لتنش����يط االقتصاد، العملية اآلن مثل أحجار 
الدومينو يسقط حجر فتسقط البقية تباعا، فباالستثمار 
الواعي للحكومات تندفع عجل����ة القطاع اخلاص مثل 
ش����ركات اخلدمات النفطية، قطاع اإلنشاءات، العقار، 
الصحة، التعليم وتنمية القوى البش����رية وتطويرها 
وهو ما يجب أن ننتبه إليه وبقوة ونتيجة لذلك يتحسن 
الوضع االقتصادي تدريجيا حتى نتجاوز عنق الزجاجة 
والذي ال نرى له أي بوادر حتى الربع األول تقريبا من 

 .2010
واختتمت الهاشم تصريحها بالقول لم يحن األوان بعد 
للتفكير في وقف دعم احلكومات لالقتصاد، فالتوقعات 
مازال مشكوكا فيها ولكن نظل نتأمل في قرارات جذرية 

وحاسمة لتعديل األوضاع مع حزم في التطبيق.

لتنمي���ة التعاون املش���ترك مع 
املوردين في مختلف األنشطة من 
التسويقية  البرامج  خالل تقدمي 
الى  الهنيدي  املشتركة. واش���ار 
ان خدمات املرابح���ة في القطاع 
التجاري تقدم في مجال املركبات 
خدمة متويل السيارات التجارية 
واملس���تعملة س���واء من األفراد 
أو من الس���وق التجاري مدعمة 
الس���يارات في  بخدمة تس���ليم 
اخلارج، باإلضافة إلى ذلك خدمة 
متويل القوارب واملعدات البحرية 
اجلديدة واملستعملة وقطع الغيار، 
وفي مجال متويل األثاث )اجلاهز 
الكهربائية  واملصنع( واألجهزة 
واإللكترونية ومستلزماتها فهذه 
اخلدمة تقدم جلميع العمالء ومن 
خالل جميع الشركات واملؤسسات 

العاملة في هذا املجال.

السكنية على املواطنني من خالل 
تقدمي خدمة متويل البناء اجلديد 
أو الترميم لفترات ائتمان تصل 
إلى 15 سنة وبتكلفة تصل إلى 70 
ألف دينار، وفيما يتعلق بالسلع 
واملنتجات االخرى يسعى بيتك 

طالل الهنيدي

م. سلوى ملحس

احمد حبيبفواز اجلودر 

الكهربائية وااللكترونيات.
وب���ني الهني���دي أن العملية 
البيعية خالل احلملة ال تشترط 
الكفيل  الراتب أو وجود  حتويل 
عند استيفائها جلميع الشروط 
والضوابط االئتمانية املعتمدة من 
اجلهات الرقابية مما يجعل الفرصة 
التمويلية للعميل أكبر وأن تكون 
عملية البيع أسهل مما يساهم في 
زي���ادة املبيعات من جهة وكذلك 
متكني العميل من اقتناء ما يريد 
شراءه. وأضاف: يهدف بيتك إلى 
اس���تقطاب أكبر عدد من العمالء 
وذلك ملا نراه بالسوق من حركة في 
مجاالت عديدة، مثال في مجال املواد 
واألعمال اإلنشائية ندعم اجلهود 
التي تبذلها الدولة، خاصة الهيئة 
العامة للرعاية السكنية بتوزيع 
القس���ائم والوحدات  العديد من 

إدارة املرابحة  وشدد على ان 
متمثلة بوحدة التمويل التجاري 
تقدم خدمة متويل املؤسس���ات 
والشركات الصغيرة واملتوسطة 
حي���ث تق���وم الوح���دة بتمويل 
املعام���الت التجاري���ة احمللي���ة 
عن طري���ق املرابحة، إضافة إلى 
التجاري���ة اخلارجية  املعامالت 
عن طريق االعتمادات املستندية، 
وذلك بعد دراسة متأنية ملوقف 
العميل االئتماني. وأضاف: مواكبة 
التمويلية  للتوسع في اخلدمات 
وتزايد حصتنا السوقية، اجتهنا 
التوس���ع بتق���دمي خدمة  إل���ى 
املرابحة من خ���الل جميع فروع 
بيتك املصرفية التي تقدم جميع 
اخلدم���ات واالنتش���ار من خالل 
فروع ومعارض جديدة للقطاع 

التجاري.

أحمد الزين االول من اليسار مصافحا خالد امللحم وجون ليهي

من بين 13 طائرة يكتمل تسليمها فى2011

سلمت شركة االفكو لتمويل 
شراء وتأجير الطائرات أول طائرة 
ايرباص A320 إلى شركة اخلطوط 
اجلوية العربية السعودية تنفيذا 
التفاقية تأجير13 طائرة من هذا 
النوع ملدة 8 سنوات تسلم تباعا 
خالل الفترة من 2009 إلى 2011، 
مبا يس���اهم في خطط التطوير 
وحتديث أسطول الناقل الوطني 
السعودي، ويعزز تواجد االفكو 
على الساحة اخلليجية والتزامها 
بتلبي���ة احتياج���ات زبائنها من 
شركات الطيران الكبرى في مختلف 

الظروف والتحديات. 
وقال رئي���س مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة االفكو 
احمد عبداهلل الزبن في تصريح 
صحافي على هامش حفل تسليم 
الطائرة في تولوز بفرنسا تفخر 
االفكو بان تقدم أول طائرة إيرباص 
A320 تدخل اخلدمة لدى اخلطوط 
اجلوية الس���عودية على أساس 
التأجير التش���غيلي، اليوم نؤكد 
التزامنا بتلبية طلبات زبائننا في 
املواعيد املق���ررة بفضل من اهلل 
سبحانه وتعالى، لدينا القدرة على 
ذلك، ودوما كان تعاون أشقائنا في 

اخلطوط السعودية ميثل زخما 
مل���ا حققناه من جن���اح، ونتمنى 
أن يترس���خ التعاون فيما بيننا 
خالل الفت���رة املقبلة، وان متثل 
طائراتنا إضافة مهمة تساهم في 
جناح اخلطط الطموح للخطوط 
الس���عودية لتطوي���ر وحتديث 
أسطولها. وأضاف الزبن ان عدد 
الطائرات التي اتفقت »أالفكو« على 
تزويد اخلطوط الس���عودية بها 
وصل إلى 25 طائرة بقيمة إجمالية 
تصل إلى 3.3 مليار دوالرات، ما 
بني »بوينغ« و»إيرباص« مشيرا 
إلى أن االفكو تسلمت 10 طائرات 
ايرباص A320-200 من الشركة 

املصنعة خالل عام 2009.
م���ن جانبه ق���ال املدير العام 
العربي���ة  للخط���وط اجلوي���ة 
السعودية م.خالد امللحم: »طائرة 
الطائرة  االيرب���اص A320 ه���ي 
املناسبة خلطتنا الطموح لتحديث 
أسطولنا حيث جتمع الطائرة بني 
الكفاءة التشغيلية وتوفير الراحة 
في املقصورة لعمالئنا وستمكن 
اخلطوط اجلوية السعودية من 
تلبية طلب���ات وتوقعات الركاب 
املتزايدة«. وأضاف: سيتم تشغيل 

طائرة ايرباص A320 على مسارات 
مختلفة في املنطق���ة إلى أوروبا 
وشبه القارة الهندية انطالقا من 
الرياض.  الرئيس���ية في  احملطة 
وحسب تصميمها، تتسع طائرات 
االيرباص A320-200 لعدد يتراوح 
ب���ني 120 و132 راكبا في درجتني، 
  .CFM56 وتعمل الطائرة مبحركات
الطائرة بنظام  وس���يتم جتهيز 
الرحلة باستخدام  أثناء  التسلية 
عرض النطاق الترددي العالي مما 
يجعله خيارا متاحا على كل طائرات 
االيرباص ألول مرة. وهذا يعني أنه 
ميكن للركاب الوصول إلى خدمات 
تفاعلية عالية السرعة مثل الصوت 
الطلب.  الكامل���ة عند  والصورة 
وذكر رئيس املديرين التنفيذيني 
في شركة ايرباص جون ليهي أن 
تشغيل اخلطوط اجلوية السعودية 
لطائرات A320 من خالل أول طائرة 
مؤجرة من شركة االفكو، يؤكد أن 
طائرة االيرب���اص A320 الطائرة 
األكثر قبوال ليس فقط لدى شركات 
الطيران العاملية ولكن أيضا لدى 
املؤجرين الرائدين الذين يبحثون 
عن أصول استثمارية جذابة مع 

قيم مستردة قوية«.

 A320 أالفكو« تسلم أول طائرة إيرباص«
إلى الخطوط الجوية السعودية

 من فئة »Signature Series« وتتضمن مجسمات فيال رويال بالمغرب

أكدت شركة اخلليج القابضة الكويتية مشاركتها 
في معرض البحرين الدولي للعقارات »بايبكس 2009«، 
بصفتها الراعي املاسي للمعرض الذي سيقام في مركز 
البحرين الدولي للمعارض من 14 إلى 16 شهر اكتوبر 
القادم. وسوف تعرض الشركة مشاريعها السكنية 
 »Signature Series« والبنيوية فائقة الفخامة من فئة
في املعرض. ويأتي حرص الشركة،  انطالقا من كونه 
أبرز املعارض العقاري����ة في مملكة البحرين حيث 
يقدم لزواره في كل دورة احدث ما أبدعه املهندسون 
في مجاالت الهندسة املعمارية والتخطيط احلضري 
والتصميم، ومن هذا املنطلق تقدم اخلليج القابضة 
مش����روعاتها املميزة فائقة الفخامة. ومن املقرر أن 
يستقطب املعرض عددا أكبر من الزوار والعارضني 
الذين اس����تقطبهم في دورته الس����ابقة لعام 2008، 
والذين بلغ عددهم 13، 500 زائر و98 عارضا قدموا 
من مختلف أنحاء العالم، واستعرضوا عددا من أرقى 
املشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية في العالم، 
والتي بلغت قيمتها 50 مليار دوالر. تعرض اخلليج 
القابضة في دورة 2009 مجسمات مصغرة ملشروع 
فيال رويال متعدد االستعماالت في املغرب، وستزود 
الزوار بأحدث املعلومات حول املشاريع التي تنفذها 
حاليا في البحرين، مبا فيها مشروع فيالمار في مرفأ 

البحرين املالي، مشروع داون تاون العرين، ومشروع 
ضاحية العرين. وفي هذه املناسبة قالت الشركة: إن 
مشروع فيالمار في مرفأ البحرين املالي، والذي تبلغ 
تكلفته 650 مليون دوالر أميركي، يعتبر أرقى وأكثر 
املجمعات السكنية تطورا في مشروع مرفأ البحرين 
املالي املتميز، وعن املش����روع الثاني في البحرين 
وهو مش����روع داون تاون العرين قالت الشركة انه 
يعد مشروعا عقاريا حضريا مستداما فريدا ومتعدد 
االستخدامات، حيث يتمتع بجاذبية سياحية كبيرة، 
ويتوقع له استقطاب تشكيلة متنوعة من الزوار من 
داخل وخارج املنطقة. ويشغل املشروع الذي تقدر 
تكلفته بنحو 300 مليون دوالر، مساحة 96.000 متر 
مربع، ويقع في قلب مشروع العرين العقاري، الذي 
يشكل وجهة ترويحية عاملية املستوى الي ذلك يضم 
مشروع ضاحية العرين الذي تقدر تكلفته بنحو 700 
مليون دوالر أميركي ويشغل مساحة 245.000 متر 
مربع، مناطق جتارية وسكنية متعددة االستعمال 
وفائقة التطور. أما املشروع الرابع وهو فيال رويال 
وال����ذي يقام في اململكة املغربي����ة، فيعد من أحدث 
املشاريع املتميزة لشركة اخلليج القابضة، ويبعد 
20 دقيقة بالس����يارة عن الوس����ط التجاري ملدينة 

طنجة املغربية.

»الخليج القابضة« تعرض مشاريعها السكنية
في معرض البحرين للعقارات »بايبكس 2009«

تستعد أرض املعارض الدولية 
مبش����رف الحتضان 6 معارض 
متخصصة خالل ش����هر اكتوبر 
اجلاري مما يش����كل عودة قوية 
ألنشطة معارض شركة معرض 
الكويت الدولي عقب شهر رمضان 

واجازة العيد الطويلة.
املناسبة تقول مديرة  وبهذه 
ادارة التسويق والعالقات العامة 
باسمة الدهيم ان الشركة جندت 
كل امكانياتها استعدادا إلقامة هذه 
الكبيرة من املعارض  املجموعة 
والتي ستشغل كل صاالت الشركة 

على مدى الشهر اجلاري. وتتابع الدهيم موضحة ان 
قائمة املعارض لشهر اكتوبر تضم معارض الوظائف 
2009 ومعرض ومؤمتر النفط والغاز والبتروكيماويات 
الثالث ومعرض الهدايا ومع����رض البناء واالعمار 
ومعرض املنتجات السورية ومعرض الكتاب العربي 
الرابع والثالثني. وتقول مديرة التسويق والعالقات 
العامة ان معرض الوظائف 2009 تقيمه الشركة في 
دورته االولى، وذلك خالل الفترة من 5 الى 7 اكتوبر 
اجلاري، حيث يعد املعرض حدثا ذا اهمية قصوى 

ويساعد في متكني موظفي الكويت 
من ذوي الكفاءات بجميع املجاالت 
لاللتق����اء بصورة مباش����رة مع 
مديري املوارد البشرية في كبرى 
الشركات. أما خالل الفترة من 6 
الى 8 فس����يقام معرض ومؤمتر 
النفط والغاز والبتروكيماويات 
الثالث حتت رعاية سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد بحضور وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل، ويشارك في  املعرض 
جميع القطاعات املتخصصة بإنتاج 
النفط والغاز وكل ما يستخرج 
م����ن النفط وصناعته. أما معرض الهدايا فس����يقام 
خالل الفترة من 22 الى 31 مبشاركة حشد كبير من 
التجارية احمللية واالجنبية املتخصصة  الشركات 
تستعرض العديد من املنتجات املتعددة والتي تضم 
على سبيل املثال من املعروضات التحف واللوحات 
الفنية واالكسسوارات والفضيات والعطور وأدوات 
التجميلة وغيرها من السلع التي تقدم كهدايا. وخالل 
الفترة من 25 ال� 31 سينطلق معرض البناء واالعمار 

مبشاركة نحو 60 شركة محلية ودولي.

»المزايا« ترفع عدد مشاريعها المشاركة 
في سيتي سكيب لـ 6 مقسمة بين دبي والكويت

بعد أن أجن���زت مجموعة 
إلى  من مشاريعها وس���لمتها 
الوقت  أصحابها مؤخرا، وفي 
الذي تتابع فيه الشركة تقييم 
الوضع العق���اري في املنطقة 
إلطالق مجموعة من املشاريع 
العقارية الكبرى، قررت شركة 
املزايا القابض���ة عرض 6 من 
مشاريعها اجلاري تنفيذها حاليا 
في معرض سيتي سكيب � دبي 
2009، الذي تنطلق انشطته غدا 
وتستمر حتى 8 اجلاري، وذلك 
في اجلناح اخلاص بالش���ركة 

.)D102(
وفي هذا اإلطار، قالت نائب 
التنفي���ذي لعمليات  الرئيس 
املزاي���ا القابض���ة م.س���لوى 
ملحس: »لق���د اخترنا منصة 
سيتي سكيب هذا العام لتعريف 

»الڤيال السكني« الواقع في دبي 
الند، ومشروع »مزايا بزنس 
أفني���و« الواقع ف���ي بحيرات 
اجلميرا، ومشروع »كيو بوينت« 
ف���ي الليوان، والت���ي تتصدر 
قائمة مشاريعها في دبي، إلى 
املدرة للدخل  جانب املشاريع 
في الكويت وهي »سفن زونز« 
و»كلوفر كليني���ك« و»مدينة 

األعمال الكويتية«.
أما بالنسبة ملشاريع الكويت 
املزايا  املدرة للدخل، فستقوم 
بعرض مشروع »سفن زونز« 
الش���ويخ،  الواقع في منطقة 
وال���ذي يعد عالم���ة حصرية 
إلى  للش���ركة س���تنطلق بها 
بل���دان املنطقة. وقد  مختلف 
أجنزت املزاي���ا جميع األعمال 
اخلاصة باملشروع بنسبة %100، 

لإلجناز والتسليم، كما سنقوم 
بطرح بعض الوحدات بأسعار 
مناس���بة للراغبني في الشراء 

واالستثمار«.
املزايا س���تة من  وتعرض 
مشاريعها الرائدة وهي مشروع 

اجلمهور والسوق العقاري على 
ستة من مشاريعنا الرائدة التي 
قطعت شوطا كبيرا من نسب 
االجناز ومراحل التنفيذ، والتي 
يضم بعضها وحدات عقارية 
جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى 
افتتاحها خالل نوفمبر  سيتم 

املقبل«.
وأضافت »إننا في املزايا لم 
نوقف العمل حلظة في مشاريعنا 
التي كنا قد أطلقناها في وقت 
سابق، وذلك ألن النسبة الكبرى 
من هذه املشاريع قد مت بيعها، 
وبالتالي كانت السيولة متوافرة 
لدينا إلجناز األعمال وضمان 
تسليم املشاريع إلى أصحابها. 
من هنا فإن مش���اريع الشركة 
املعروضة في س���يتي سكيب 
ب���دأت مرحلة العد العكس���ي 

ووقع���ت على عدد من العقود 
مع أشهر املاركات العاملية في 
البناء، والتي ستتواجد  عالم 
للم���رة األولى في املنطقة، في 
حني تس���تعد املزايا لالفتتاح 
الكبير خ���الل نوفمبر القادم. 
وق���د عمدت املزاي���ا من خالل 
سفن زونز الى معاجلة النقص 
الذي يصيب قطاع مواد التشييد 
والبناء والتصميم، وذلك بتأمني 
خدمات متكاملة بدءا من مواقف 
الى جمع  الس���يارات وصوال 
أكبر كم ممكن من مواد البناء 
واالنشاءات واملكاتب واملعارض 
واملخازن، الى جانب انشاء قسم 
مخصص للديكور والتصاميم 
الداخلي���ة، ومكاتب للمقاولني 
واالستشاريني الهندسيني بهدف 

خدمة األسواق املعنية.

»أرض المعارض« تستعد الحتضان
6 معارض متخصصة في أكتوبر الجاري

باسمة الدهيم


