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بعوائد سنوية متوقعة تتراوح بين 11 و%13 

»الساحل« تطلق صندوق »الساحل العقاري« بالتعاون مع »األرجان« 
بقيمة 250 مليون دوالر لالستثمار في مشاريع التطوير العقاري 

مرك�ز  ع�ودة: 
يستحوذ  األداء  تقييم 
على أكثر من 10% من 
إجمالي سوق الدورات 
بالكوي�ت التدريبي�ة 

العصيمي: مساهمة »الس�احل« ال تقل عن 5% وموعد إغالق باب تلقي الطلبات لم يتحدد

الشرهان: 7% مس�اهمة عقارات الدخل المتوس�ط في الناتج المحلي الخليجي
السقاف: 3 مش�اريع أمام الصندوق في الس�عودية وعمان والبحرين ب� 350 مليون دوالر 

مطر: 2.4 مليار دوالر إجمالي األصول العقارية التي تديرها »األرجان« في دول المنطقة

محمد السقاف وخالد العصيمي يتوسطان منير الشرهان ورنيمة مطر خالل املؤمتر الصحافي

جانب من احلفل

املتغي���رات والظروف  أن  الى 
االقتصادية التي استندت إليها 
الساحل عند تأسيسها للصندوق 
عديدة ويأتي في مقدمتها: النمو 
الفعلي إلجمالي الناجت احمللي 
الذي اليزال ثابتا نسبيا في دول 
مجلس التعاون اخلليجي والذي 
مازال يثبت قوته في املنطقة 
على الرغم م���ن األزمة املالية 
العاملية، حيث ان دول املنطقة 
)باس���تثناء اإلمارات وحتديدا 
دبي( أقل تأثرا بتلك األزمة التي 
امتدت لتش���مل قطاع العقار، 
السكاني  النمو  أن  إلى  مشيرا 
السريع باملنطقة يعد من أعلى 
معدالت النمو السكاني في العالم 
وهو ما يؤدى إلى زيادة الطلب 

على املنشآت السكنية.

اختيار عقارات الدخل المتوسط

 وح���ول أس���باب اختيار 
العقارات الس���كنية ألصحاب 
الدخل املتوسط، قال الشرهان 
إن القطاع يس���اهم مبتوسط 
الناجت  سنوي 7% من إجمالي 
احمللى ملنطقة مجلس التعاون 
اخلليجي خالل العشر سنوات 
املاضية، باإلضافة إلى أن نسبة 

49% من سكان منطقة 
اخلليج تقع حتت س���ن ال� 
25 عام���ا، مضيفا أن الس���كن 
يعد متطلبا أساس���يا وحيويا 
باإلضافة إلى أن القطاع السكني 
في الس���عودية يحظى بشكل 
خاص على اهتمام الصندوق 
نظرا للتوقعات بارتفاع مستوى 
الطلب على العقارات السكنية 

من مستوياتها احلالية لتصل 
إلى حدود 600 ألف وحدة خالل 

فترة األربع سنوات املقبلة. 

عامالن رئيسيان

 وق���ال إن الدخ���ول ف���ي 
الصن���دوق ج���اء متزامنا مع 
عاملني هما حتس���ن الظروف 
االقتصادية وحتسن الظروف 
التمويلية متمثلة بإقرار قانون 
متويل العقار، الذي من شأنه 
أن يحدث قفزة في مستويات 
الطلب على العقارات السكنية 
في اململك���ة، مما يترتب عليه 
ارتفاع في أسعار العقار ولذلك 
التعاون مع ش���ركة  يس���رنا 
األرجان كمستشار للصندوق 
والذي يتمتع بخبرات واسعة 

لتحقيق األهداف املرجوة.

2 مليار دوالر 

 وم���ن جهت���ه ذك���ر نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفي���ذي لش���ركة األرجان 
العاملية العقارية محمد السقاف 
أن األرجان شركة متخصصة في 
مجال التطوير العقاري السكني 
الدخل املتوسط ولديها  لذوي 
مش���اريع متعددة في منطقة 
اخللي���ج العرب���ي م���ن خالل 
ش���ركاتها الزميل���ة في عمان 

والسعودية والبحرين. 
أن الشركة لديها   وأوضح 
املقومات الالزمة لتوفير القيمة 
املضافة كمستشار للصندوق 
كما إن الش���ركة لديها س���جل 
حافل في هذا املج���ال وتقوم 

حاليا ب���إدارة أصول تفوق 2 
مليار دوالر. 

 واستطرد السقاف بالقول إن 
املشاريع املعروضة حاليا أمام 
الصندوق 3 مش���اريع سكنية 
في كل من الس���عودية وعمان 
والبحرين بقيمة 350 مليون 
دوالر مبس���احة 800 ألف متر 
مربع وبعوائد متوقعة تتراوح 

بني 20% و%30. 
 وأع���رب الس���قاف عن أن 
اخلدم���ات االستش���ارية التي 
تقدمها األرج���ان تأتي ضمن 
إس���تراتيجيتها املدروسة في 
تنويع مصادر دخل الش���ركة 
من خالل تنويع خدماتها وأن 
األرجان تتطلع لتحقيق أفضل 
العوائد املرج���وة للصندوق 

ومستثمريه. 

مشاريع متعددة في دول 
المنطقة 

ومن جانبها صرحت نائب 
رئي���س أول لتطوير األعمال 
والتس���ويق رنيم���ة املطر أن 
األرجان لديها العديد من املشاريع 
اجلاري تنفيذها في املنطقة، ففي 
الكويت مجمع األعمال اجلديد 
باملنطقة التجارية احلرة- »مركز 
أرجان لألعمال« ومشروع فندق 
ومنتجع موفنبيك، نادي سي 
كلوب الصحي، وفندق ومنتجع 
رمال )ش���يك سابقا( الذي هو 
قيد البناء حاليا. وهذا باإلضافة 
الى أن معظم مشاريع األرجان 
احلالية واملستقبلية منتشرة 
في منطقة اخلليج مثل سلطنة 

عمان والسعودية والبحرين وأن 
الشركة تقدم خدمات استشارية 
حملافظ عقارية متعددة يتنوع 
مستثمروها من شركات وأفراد 
ومؤسس���ات حكومية وخبرة 
جهازها التنفي���ذي كبيرة في 

هذا املجال.
 هذا ويبلغ رأس املال املدفوع 
لشركة األرجان العاملية العقارية 
أكثر من 92 مليون دوالر وهي 
شركة مدرجة في السوق وتبلغ 
إجمالي حقوق املساهمني 196.4 
مليون دوالر، كما تقدر األصول 
العقارية التي تديرها الشركة 
مباشرة أو من خالل شركاتها 
الزميلة في املنطقة ب� 2.4 مليار 

دوالر. 
 كما أن ش���ركة الساحل مت 
تأسيسها في 1975 ومت إدراجها 
ف���ي البورصة في ع���ام 1989 
ويبلغ رأس���مالها 220 مليون 
دوالر فيما تبلغ قيمة االصول 
التي تديرها الشركة 2.4 مليار 
دوالر، وبلغت القيمة االجمالية 
لالصول 730 مليون دوالر في 

سبتمبر 2008.
 وتقوم الساحل باالستثمار 
التجاري���ة  املش���اريع  ف���ي 
واالستثمارات االخرى وكذلك 
العقارية وكذلك  الصنادي���ق 
االستثمار العقارى واالنشاءات 
وعمليات االسكان وكل عمليات 
التطوي���ر في مجاالت مختلفة 
وكل االنشطة املتعلقة باالسواق 
املالية، وكذل���ك مزاولة جميع 
اقراض  املالي���ة من  املعامالت 

واقتراض واصدار سندات.

عمر راشد 
الس���احل  أطلقت ش���ركة 
للتنمية واالستثمار بالتعاون 
مع ش���ركة األرج���ان العاملية 
العقاري���ة صندوق الس���احل 
العقاري برأس���مال  اخلليجي 
250 مليون دوالر، على أن تقوم 
شركة األرجان بدور املستشار 
االس���تثماري للصندوق، في 
الس���احل مديرا  حني ستكون 
له، ويتركز دور الصندوق في 
التطوير السكني لذوي الدخل 

املتوسط.
 وبه���ذه املناس���بة أوضح 
الرئيس التنفيذي في ش���ركة 
الس���احل خالد العصيمي أن 
الصندوق يهدف إلى االستثمار 
في مجموعة من مشاريع التطوير 
العقاري في دول مجلس التعاون 
اخلليجي السيما في السعودية 
واملدن الرئيس���ية التي يتركز 
فيها النشاط العقاري للخمس 

سنوات املقبلة. 
 واس���تدرك أن ه���ذه املدن 
تتركز في الرياض وجدة ومكة 
واملنطق���ة الش���رقية، مضيفا 
أن تلك املش���روعات التنموية 
العقارية تستهدف متوسطي 
الدخل به���دف إحداث التوازن 
في ظل التوقعات بعودة ارتفاع 
اإليجارات وقيمة األراضي مع 
حتسن الظروف االقتصادية، 
وتوفير الفرص لتحقيق الزيادة 

في العوائد على رأس املال.
 وص���رح العصيم���ي بأن 
الصن���دوق يهدف إلى حتقيق 
معدل عائد داخلي ال يقل عن %18 
على مستوى املشروع باإلضافة 
إلى حتقيق معدل عوائد سنوية 

مركبة تتراوح بني 11 و%13. 

إستراتيجية عمل الصندوق

أن  إلى   ولفت العصيم���ي 
املتبع���ة في  اإلس���تراتيجية 
الصندوق هي االستثمار بحد 
أقصى 100% في مشاريع التطوير 
العقاري وأال تتعدى االستثمارات 
التي تدر دخال نسبة 20%، كما ال 
يتعدى االستثمار الواحد %35 
من إجمالي أصول الصندوق. 
 وعلى مس���توى استثمار 
إلى أن  الدول أشار العصيمي 
الواحدة  الدولة  االستثمار في 
ال يتع���دى 65% م���ن اجمالى 
قيمة الصندوق، مشيرا إلى أن 
مش���روعات التنمية العقارية 
للدخل املتوس���ط لن تقل عن 
70% كحد أدنى من اجمالي أصول 
واستثمارات الصندوق إميانا 
من شركة الس���احل بضرورة 
تنويع االستثمارات جغرافيا 

وفي مشاريع متعددة.
 وأشار العصيمي أن موعد 
اغالق باب تلق���ي الطلبات لم 
يتحدد كما متت مخاطبة شركات 
ومؤسسات معظمها في القطاع 
اخلاص للمساهمة، مستدركا 
بأن نسبة مساهمة »الساحل« 
في الصندوق لن تقل عن نسبة 

ال� %5. 

أسباب تأسيس الصندوق

 ومن ناحيته، أش���ار نائب 
رئيس أول مجموعة االستثمار 
في شركة الساحل منير الشرهان 

الكاظمي: انطالق معرض »التنمية البشرية الثاني« اليوم
ينظمه مركز »جاينكس« لتنظيم المعارض وبحضور كبرى الشركات 

محمد عودة هيثم الكاظمي

لتنظيم املعرض للمرة الثانية 
خالل عام واحد. 

ارتفاع حجم  ان  واوض���ح 
لل���دورات  حج���وزات االفراد 
التي قدمتها اجلهات املشاركة 
باملعرض االول بنس���بة 20- 
الرئيس���ي  الداف���ع  30% كان 
القبال العديد من املؤسس���ات 
للمشاركة في املعرض، مشيرا 
إلى ان االزم���ة املالية ادت إلى 
تقليص الشركات حجم انفاقها 
التدريب وبالتالي يعتبر  على 
املعرض فرصة لهذه الشركات 
التس���ويق ملنتجاته���ا  ف���ي 
التدريبي���ة، مبينا ان املعرض 
سيتميز بارتفاع عدد اجلهات 

املشاركة قياسا بالدورة االولى 
وستتنوع هذه اجلهات من بنوك 
إلى ش���ركات تدريبية ومعاهد 
خاص���ة، موضحا أن املعارض 
تعد من افضل الس���بل املتاحة 
حاليا لتدعيم االقتصاد الوطني 
في ظل األزمة العاملية الراهنة 
التي تضرب االسواق العاملية، 
مضيفا ان الشركات االستثمارية 
واملعاهد العليا املش���اركة في 
املعرض ستقوم بتقدمي العديد 
من ال���دورات التدريبية خالل 
فت���رة املع���رض وخاصة في 
مجال ادارة االعمال والتمويل، 
التسويق وعلوم احلاسب اآللي 
وتصميم االعالنات وكذلك دورات 

في علوم السكرتارية واللغات 
االجنبية. 

من جهة أخرى أعلن مركز 
تقييم األداء مشاركته باملعرض 
املدير  ق���ال  املناس���بة  وبهذه 
التنفيذي للمركز محمد عودة 
ان املرك���ز كان حريص���ا على 
املش���اركة باملعرض باعتباره 
من اهم املعارض املتخصصة 
البشرية وخاصة  التنمية  في 
بعد النجاح القوي الذي حققه 
املعرض في نسخته االولى خالل 

شهر يونيو املاضي.
 واض���اف العودة ان املركز 
يقوم بعقد العديد من البرامج 
التدريبية سواء داخل الكويت 

او ف���ي بعض ال���دول العربية 
مثل االم���ارات ومصر واالردن 
وتونس وكذل���ك بعض الدول 
االوروبية مثل اجنلترا وايطاليا 
وتركيا، مشيرا الى ان الشركة 
تقوم بعقد العديد من البرامج 
التعاقدية بالتعاون مع بعض 
الوزارات واملؤسسات احلكومية 
لتدريب موظفيه���ا واالرتقاء 

بادائهم املهني.
 وقال العودة ان مش���اركة 
املركز في املعرض تعد االولى من 
نوعها للمركز مشيرا الى ان املركز 
يستحوذ على أكثر من 10% من 
اجمالي سوق الدورات التدريبية 
في الكويت وترتفع هذه النسبة 
العربية عموما  في االس���واق 
واخلليجي���ة خصوصا وذلك 
نتيجة التحالفات االستراتيجية 
مع كبرى املؤسسات واملعاهد 
التعليمية واالكادميية وكذلك 
املؤسسات االعالمية – العاملية، 
الفتا الى ان االزمة املالية العاملية 
اثرت نس���بيا وبشكل مباشر 
عل���ى ميزاني���ات التدريب في 
الشركات واملؤسسات وبالتالى 
البشرية  التنمية  فان معرض 
يعد فرصة مثالية البراز جدوى 
برامج التدريب في تطوير اداء 

املوظفني.

تنطلق اليوم انشطة معرض 
التنمية البشرية الثاني والذي 
ينظمه مركز جاينكس لتنظيم 
املع���ارض واملؤمترات برعاية 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ومبش���اركة كبرى الش���ركات 
الكويتية والعاملية، ويس���تمر 
املعرض حتى ي���وم 8 أكتوبر 

اجلاري.
 وبهذه املناسبة صرح رئيس 
مجل���س إدارة جاينكس هيثم 
الكاظم���ي بأن فك���رة املعرض 
ول���دت انطالقا م���ن توجهات 
الدولة ودعم صاحب الس���مو 
االمير لتحويل الكويت إلى مركز 
مالي واقتصادي، إذ ان البداية 
املنطقية للتنمية االقتصادية 
هي النهوض باإلنس���ان الذي 
يعتبر الركيزة األساسية لرقي 
جميع أوجه احلياة االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية. 
وأضاف الكاظمي أن املعرض 
سيكون من أكبر املعارض التي 
مت تنظيمها في الكويت ودول 
اخللي���ج خاصة م���ع النجاح 
الباه���ر الذي حقق���ه املعرض 
خالل نسخته االولى في يونيو 
إلى ان االقبال  املاضي، مشيرا 
الكبير من جانب الشركات على 
املعرض كان الدافع الرئيس���ي 

»الخليج« يرعى حفل تخريج طلبة قسم 
العلوم السياسية في جامعة الكويت

قام بنك اخلليج اخيرا برعاية حفل تخريج طلبة 
قس����م العلوم السياسية. وفي كلمة افتتاحية، رحب 
عميد جامعة الكويت د.عبد الرضا أس����يري، بجميع 
احلاضرين وقدم مضيف احلفل، السفير عبدالعزيز 
الشارخ، الذي ألقى كلمة باملناسبة قبل توزيع الشهادات 
على اخلريجني. كما ألقى النائب صالح املال كلمة أمام 
اخلريجني قبل صعودهم على املنصة. وقد شهد احلفل 
مشاركة رئيس قس����م العلوم السياسية، د.إبراهيم 
الهدبان، إضافة إلى العديد من أعضاء هيئة التدريس 
بالكلية الذين حضروا احلفل تقديرا لإلجنازات التي 
حققها الطالب ولتفوقهم الدراسي. كما مت تقدير أساتذة 
قس����م العلوم السياسية على إجنازاتهم، وكذلك بنك 
اخلليج ملساهمته في إجناح هذا احلفل. وحرص بنك 
اخلليج خالل هذه املناسبة على عرض بعض من أحدث 
املنتجات واخلدمات التي يوفرها للمتخرجني اجلدد 
في مطلع مس����يرتهم املهنية. حيث يقدم بنك اخلليج 
إلى املوظفني املبتدئني مجموعة متنوعة من اخلدمات 
املصرفية التي صممت خصيصا من أجل مساعدتهم 

على دخول ميدان العمل. فعلى سبيل املثال، مت عرض 
»حساب الراتب دون رس����وم« الذي صمم خصيصا 
ليمنح فوائد حصرية مع بداية احلياة املهنية للشباب 
الكويتي. ويهدف هذا املنتج املوجه للخريجني اجلدد 
إلى خفض التكاليف املصرفية األولية مع بداية حتويل 
رواتبهم لبنك اخلليج. ال يقتصر منتج بنك اخلليج 
الذي أعد ليساعد اخلريجني خالل فترة انتقالهم من 
طالب إلى موظفني على إعفائهم من رسوم العمليات 
املصرفية فقط، بل انه يوفر لهم مجموعة واسعة من 
املنتجات واخلدمات اإلضافي����ة. وتأتي هذه املبادرة 
ضمن التزام بنك اخلليج مبس����اعدة العمالء الشباب 
في وضع خططهم املالية للمراحل األولى من حياتهم 
املهنية. قال علي شلبي، مدير عام اخلدمات املصرفية 
الفردية: »هن����اك الكثير من التحدي����ات التي تواجه 
شبابنا في بداية حياتهم املهنية، نحن نهدف إلى تقدمي 
أفضل احللول املصرفي����ة خلريجي اجلامعات والتي 
ستساعدهم في التركيز على وظائفهم وأن يطمئنوا 

على مدخراتهم في البنك«.

الفارس: جمعية المحاسبين والمراجعين أعدت 
خطتها التدريبية للموسم 2009 - 2010

صرح أمني سر جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية أحمد الفارس بأنه نظرا الهتمام اجلمعية 
بالنواح���ي العلمي���ة والعملية ملهنة احملاس���بة 
واملراجع���ة وحتقيقا ألهدافها املتمثلة في تعزيز 
خبرات العاملني والقائمني على املهنة والعمل على 
رفع مس���تواهم املهني، فقد قامت جلنة التدريب 
بإعداد البرنامج التدريبي للموس���م 2010-2009 
متضمنا 16 دورة تدريبية في مجال احملاس���بة 
واملراجع���ة والتدقيق والتحلي���ل املالي واإلدارة 
ودراسة اجلدوى وغيرها وفقا الحتياجات الشركات 
العامة واخلاص���ة والبنوك والهيئات والوزارات 
الرقابية وهي )االس���تثمار  احلكومية واجلهات 
والتمويل االس���المي، احملاسبة لغير احملاسبني، 

اعداد املوازنات احلكومي���ة، االجتاهات احلديثة 
للتدقيق على الغش، استراتيجية ادارة احملافظ 
االستثمارية، ادارة الوقت، مهارات العرض واإللقاء، 
دراسة اجلدوى االقتصادية، اساسيات في التدقيق 
الداخلي، التحليل املالي، قبعات التفكير الس���ت، 
اخلريطة الذهنية، التداول االلكتروني في سوق 
الكويت لألوراق املالية، التحليل الفني لالستثمار 

في اسواق املال واالسهم، حوكمة الشركات(.
واختت���م الفارس حديثه مؤكدا ان االنش���طة 
التدريبية التي تعقدها اجلمعية وتقوم بتنظيمها 
تأتي ملا لها من اهمية ملواكبة املستجدات التي طرأت 
على املهنة مما يؤدي الى زيادة اإلملام العلمي واملهني 

للقائمني على املهنة بجميع مستوياتهم.

»برقان« يتعاون مع »سبا أكواتونيك« لتقديم عروض 
حصرية لعمالء خدمات بريميير المصرفية

قام بنك برقان ببناء تعاون 
وشراكة حصرية مع شركة 
أكواتونيك وذلك بهدف  سبا 
تقدمي مجموعة من اخلصومات 
والعروض احلصرية واخلاصة 
بعم���الء خدم���ات برمييير 
البنك.  ويقدم  املصرفية في 
البنك لعمالئ���ه هذا العرض 
اخلاص الذي يس���تمر حتى 
31 ديس���مبر 2009. وتنضم 
هذه الش���راكة إلى مجموعة 
الشراكات والعالقات التي بناها 
بنك برقان وقدمها لعمالئه. 
وميكن جلميع عمالء خدمات 
برمييير املصرفية االستفادة 

بالع���روض  واالس���تمتاع 
واخلدمات املتنوعة التي يقدمها 
املركز الصحي واالستجمامي 
س���با اكواتوني���ك. وميكن 
لعمالء برمييي���ر احلصول 
الذهبية ملدة  على العضوية 
شهرين إضافيني عند االستفادة 
من هذا العرض. كما ميكنهم 
احلصول على خصم خاص 
30% م���ن خدم���ات صالون 
فرانك بوفوست أو االستفادة 
من ع���روض التوفير وكانت 
خدمات برمييي���ر املصرفية 
ق���د مت إطالقه���ا ف���ي العام 
2007 كجزء من استراتيجية 

البنك العامة لقطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد. ويقوم البنك 
بخدمة جميع عمالء برمييير 
بشكل حصري وشخصي من 
قبل فريق مؤهل وخبير من 
مس���ؤولي اخلدمة املصرفية 
الشخصية، والذي يقوم بشكل 
منتظم ودوري بتحديث بيانات 
ومعلوم���ات العمالء لتحديد 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
الت���ي يحتاجونه���ا وتلبي 
توقعاتهم. يوجد كل من سبا 
اكواتوني���ك وصالون فرانك 
بروفوس���ت في فندق كراون 

بالزا في منطقة الفروانية.

العرض يستمر حتى 31 ديسمبر

أحمد الصفار

الصفار: »دار الكوثر العقارية« تطرح
 100 قطعة أرض زراعية في بريطانيا

الكوثر  أعلن����ت ش����ركة دار 
العقارية احدى شركات املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالس����تثمار 
طرح مش����روع عقاري جديد في 
بريطانيا تصل قيمته إلى مليون 
جنيه إسترليني. وقال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة في الشركة أحمد 
الصفار إن املشروع اجلديد الذي 
طرحته الش����ركة عبارة عن 100 
قطعة أرض زراعية في بريطانيا، 
مضيف����ا أن ه����ذه األراضي غير 
مرخصة للبناء في الوقت احلالي. 
وأش����ار الصفار إلى أن املشروع 
يتمتع بقربه من ضواحي العاصمة 
البريطانية لندن، وتبعد 25 ميال 
عن سنتر لندن املشهور، 28 ميال 
عن مطار هيث����رو، و11 ميال عن 
مطار ليون. ولفت إلى أن مساحات 

وأش����ار إلى أن الشركة لديها 
الدراس����ة  مش����اريع كثيرة قيد 
وخاصة في بريطانيا تنوي طرحها 
خالل الفترات املقبلة نظرا لإلقبال 
الكبير الذي تشهده في العقارات من 
املستثمرين الكويتيني واخلليجيني. 
وب����ني الصفار أن املس����تثمرين 
اخلليجيني أنفقوا نحو 18 مليار 
دوالر تقريبا بحسب اإلحصاءات 
لالستحواذ على عقارات جتارية 
ومبان تاريخية في بريطانيا خالل 
السنوات األخيرة، مبا فيها أحياء 
بأكملها وسط مدينة لندن. وأشار 
إلى أن املستثمرين أنفقوا نحو 8.9 
مليارات جنيه إسترليني »نحو 18 
مليار دوالر تقريبا« على ش����راء 
عقارات جتارية في بريطانيا حتى 

منتصف مايو عام 2007.

األراضي تبدأ من 50 مترا مربعا، 
وتتمتع مبمي����زات أخرى فريدة 
من نوعه����ا في املنطقة واملناطق 

املجاورة لها.

ضمن سلسلة مشاريع أخرى ستطرحها قريبًا


