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»إيفا للفنادق« تطلق 3 أندية سكنية خاصة في تايلند
أعلن����ت، أم����س، ش����ركة ايفا 
للفنادق واملنتجعات عن إطالقها 
3 أندية سكنية خاصة جديدة في 
تايلند وهي: »ذا هايتس السكني 
اخلاص« في بوكيت، و»نورثبوينت 
السكني اخلاص« في باتايا و»ذا 
ريفر السكني اخلاص« في بانكوك، 
على أن تقوم شركة رميون الند، 
الش����ركة املتخصص����ة في مجال 
تطوير الوحدات العقارية الفاخرة 
في تايلند والتي تس����تحوذ ايفا 
للفنادق واملنتجعات على %41.07 

منها، بتطوير هذه األندية.
وصرح رئيس العمليات لشركة 
ايفا للفنادق واملنتجعات ويرنر 
برغر بأنه تكمن قوتنا في قدرتنا 
على تطوي����ر منتجات تتالءم مع 
متطلبات واحتياجات العمالء في 
عدد من أبرز الوجهات السياحية. 
لقد ساهم العمل مع شركة رميون 
الند إلضافة هذه األندية السكنية 
اخلاصة ال� 3 في تايلند في تعزيز 
القطاع السكني وفي  مكانتنا في 
توسعة العروض واخلدمات التي 
نوفرها في قارة آس����يا التي تعد 
سوقا رئيسيا في إستراتيجيتنا 

العاملية.
ويتكون كل منزل داخل النوادي 
السكنية اخلاصة من أجزاء قابلة 
للبيع ل� 13 ش����خصا. ويتيح هذا 
التقس����يم للمالك إمكانية اإلقامة 
ملدة 21 يوما في السنة كحد أدنى 
ف����ي النادي الذي قام����وا بالتملك 
فيه، وكذلك إمكانية االس����تخدام 

غير احملدود لهذه امللكيات طيلة 
فترة توافرها،، وباإلضافة إلى ذلك، 
سيتمتع املالك بإمكانية استخدام 
مجموعة واسعة من العقارات من 
خالل »مشاريع ايفا« و»مجموعة 
ريجستري«. وتعتبر هذه امللكية 
أبدي����ة وغير محددة مبدة زمنية، 

وميكن بيعها في أي وقت.
ومتثل األندية السكنية اخلاصة 
الفئة األبرز ضمن منتجات امللكية 
اجلزئية، كم����ا تعد من القطاعات 
األسرع منوا ضمن قطاع العقارات 
والضيافة. وتشكل هذه األندية نوعا 
مبتكرا من أنواع امللكية للراغبني 
في االستفادة من مزايا االستثمار 

أنحاء العالم، مبا في ذلك العديد 
من األندية السكنية اخلاصة ضمن 

»مشاريع ايفا««.
تتألف مشاريع »مشاريع ايفا« 
من ع����دد من العق����ارات الدولية 
الفاخ����رة التي قام����ت بتطويرها 
ايفا للفنادق واملنتجعات،  شركة 
الش����ركة العاملية املتخصصة في 
مجال تطوير املنتجعات متعددة 

االستخدامات.
وق����ال نائب الرئي����س � إدارة 
العمالء في ايفا للفنادق واملنتجعات 
بياراس مورياتي: سيتمكن املالك في 
األندية من االستمتاع مبمتلكاتهم 
في تايلن����د وأيضا من تبادل أيام 

آسيا، ومت تأثيثها وجتهيزها وفقا 
ألعلى املعايير الدولية. عالوة على 
ذلك، يتمتع املالك بأعلى مستويات 
من اخلدمة أثن����اء فترة إقامتهم، 
ويعود الفضل في ذلك لاللتزام الذي 
يبديه املوظفون الذين يعملون على 
الرحالت  جتهيز املطابخ، وحجز 
الترفيهي����ة، أو إج����راء حجوزات 
املطاعم، وتأمني مربيات األطفال 
الطاهي  والغسيل والنقل وحتى 

اخلاص عند الطلب.
وم����ن ناحيته، ق����ال الرئيس 
التنفي����ذي ملجموعة »آر  واملدير 
سي آي« جيف بالوتي ان الشركة 
ايفا في  سعيدة بتوسع مشاريع 

اآلمن التي تتميز بها أندية امللكية 
اجلزئية اخلاصة، إلى جانب التمتع 

بامتالك عقار مجهز كليا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
رميون الن����د هيوبيرت فيروا إن 
عملية تصمي����م وتنفيذ وإطالق 
أتاحت  األندية السكنية اخلاصة 
الفرصة لتنويع أعمالنا مع التركيز 
عل����ى خبرتنا بتطوير مش����اريع 
سكنية فاخرة. كما استفدنا كثيرا 
من العمل مع شركة ايفا للفنادق 
واملنتجعات، احد اكبر املساهمني في 
شركتنا والتي جنحت في تطوير 
وبيع مجموعة متنوعة من املنتجات 
االستثمارية والعصرية في جميع 

اإلقام����ة اخلاصة بهم في أكثر من 
160 عقارا ضمن »مش����اريع ايفا« 
و»مجموعة ريجستري«. وباملثل، 
فإن إضافة هذه األندية السكنية 
اخلاصة س����تمكن عمالء مشاريع 
ايفا من احلصول على 3 خيارات 
جدي����دة ومميزة لقضاء العطالت 

في تايلند.
ويتمتع كل من األندية السكنية 
اخلاص����ة ف����ي تايلن����د باألناقة 
الفخامة،  ومبستويات عالية من 
وقد مت إنشاؤها خصيصا لتلبية 
رغبات املالك، كما مت تصميم وبناء 
هذه األندية من قبل أفضل الشركات 
احلائزة عل����ى جوائز اجلودة في 

آس����يا وبإضافة األندية السكنية 
ايف����ا للفنادق  اخلاصة. وتعتبر 
واملنتجعات ورميون الند اسمني 
مهمني ف����ي عالم اجلودة، إذ توفر 
الثالثة  العقارية  هذه املش����اريع 
أرقى جتارب العطالت التي نهدف 
إلى تقدميه����ا ألعضائنا من خالل 
»مجموعة ريجستري«. ويقع »نادي 
ذا هايتس الس����كني اخلاص« في 
بوكيت على قمة التالل املطلة على 
ش����اطئ كاتا مع إطالالت ساحرة 
على بحر اندامان، وتتميز الوحدات 
السكنية بشرفات كبيرة، وغرف 
جلوس واسعة، وتناغم سلس بني 
املنطقة الداخلية واملنطقة اخلارجية 
املفتوحة في الهواء الطلق. كما أن 
هناك مجموعة واسعة من اخليارات 
الترفيهية املتواف����رة في املنازل، 
مبا في ذلك مركز للياقة البدنية، 

وأحواض سباحة واسعة، وأخرى 
لألطفال محمية من أشعة الشمس 
وجاكوزي، بحيث جتعل من جتربة 
اإلقامة أشبه بتجربة خيالية على 
أجمل اجل����زر. أما »نادي ذا ريفر 
الس����كني اخلاص« ف����ي بانكوك، 
فس����يقدم خيارات ال مثيل لها من 
الشقق السكنية وشقق ال� »لوفتس« 
)Duplex(، ووح����دات البنتهاوس 
في برجني مميزين على طول نهر 
تشاو فرايا. وتشمل املرافق هناك 
أح����دث مراكز اللياق����ة الصحية، 
واملساحات اخلضراء، واملسابح، 
وحمام سباحة بطول 50 مترا، مع 
أرقى وسائل الترفيه واالستجمام 
على الشرفات أو الغرف املطلة على 
األنهار. ويقع »نادي نورثبوينت 
باتايا على  السكني اخلاص« في 

رمال شاطئ ونغ أمات الرائعة.

تضم »ذا هايتس« في بوكيت و»نورثبوينت« في باتايا و»ذا ريفر« في بانكوك

منوذج ملنزل داخل احد النوادي السكنية 

السفير البريطاني مايكل أرون وم.عبدالعزيز الكليب وممثل الوفد البريطاني خالل افتتاح ورشة العمل

)متين غوزال(ترحيب باملهندس عبدالعزيز الكليب

هيوبيرت فيروا وبياراس مورياتي وجيف بالوتي

السفير البريطاني: الكويت تشهد تطورًا ملحوظًا 
في المشاريع الضخمة وأهمها ميناء بوبيان

محمد هالل الخالدي
أكد السفير البريطاني لدى 
البالد ماي����كل أرون ان العالقة 
املتميزة ب����ني الكويت واململكة 
املتحدة تع����د منوذجا يحتذى 
الدولية، وهي عالقة  للعالقات 
عريقة تضرب بجذورها في عمق 

التاريخ.
واضاف ان الكويت تشهد منوا 
وتقدما ملحوظا في املش����اريع 
الكب����رى للمرحلة املقبلة ومن 
اهمها مش����روع ميناء بوبيان 
وهي فرصة مناسبة للشركات 
البريطانية للمساهمة في هذه 
املشاريع نظرا ملا تتمتع به من 

خبرات طويلة في هذا املجال.
جاء ذل����ك خالل كلمة ألقاها 
العمل  افتتاح ورشة  مبناسبة 
االقتصادية التي نظمتها السفارة 
البريطانية صباح امس في فندق 
كورت ي����ارد ماريوت بحضور 
العامة  وكيل وزارة االش����غال 
م.عبدالعزيز الكليب ومبشاركة 
وفد اقتصادي رفيع املستوى من 
البريطانية  كبريات الشركات 

املتخصصة مبجال املوانئ.
واضاف الس����فير ارون انه 
شخصيا يرتبط بذكريات جميلة 
مع الكويت، حيث ولد فيها عندما 
كانت عائلته تعمل في الكويت 
منذ عام 1953 وفي مجال املوانئ 
ايضا، وقال: انني سعيد بأجواء 
التعاون االقتصادي التي تشهدها 
الكويت واململكة املتحدة، خاصة 
في احد اهم املشاريع احليوية 
التي تق����وم عليها التجارة في 
الكويت وهي املوانئ، فاملوانئ 
ذات اهمية كبيرة بالنسبة للكويت 
نظرا ملوقعها االستراتيجي في 
املنطقة ولتاريخها العريق في 

هذا املجال.
وتابع: انني مدرك متاما أهمية 
الدور ال����ذي تلعبه املوانئ في 
تنمية التجارة في منطقة الشرق 
االوسط، حيث تعتمد املنطقة 
على التجارة س����واء من حيث 
تصدير النفط أو من خالل دورها 
كحلقة وصل بني آسيا واوروبا 

وأفريقيا.
ان  ارون  الس����فير  واك����د 
هدف زي����ارة الوفد االقتصادي 
البريطاني للكويت هو حتديد 
التي ميكن من خاللها  الكيفية 
ان تساعد الصناعة البريطانية 
الكويت في مش����اريع التطوير 

الرئيس����ية ملوانئه����ا البحرية 
املخططة لها.

واكم����ل: ان اململكة املتحدة 
التغييرات  كانت في طليع����ة 
التي تؤثر في كل جوانب ادارة 
املوانئ عبر العالم، والشركات  
البريطانية قادرة على توفير 
حل����ول جوهري����ة ومبتك����رة 
وبأس����عار معقول����ة مصممة 
خصوصا لتلبية االحتياجات 
احمللية في الكويت، حيث ميكنها 
ان جتعل املوانئ اقل اعتمادا على 
التمويل احلكومي واكثر كفاءة 
في خدمة احتياجات املصدرين 

واملستوردين.
من جانبه، رحب وكيل وزارة 
االش����غال العامة م.عبدالعزيز 
الكليب بضي����وف الكويت من 
الوف����د االقتصادي البريطاني، 
وعبر عن سعادته بهذه الشراكة 
القدمية واملتج����ددة دائما بني 
الكويت واململكة املتحدة والتي 
تس����تمد قوته����ا ومتيزها من 
التي تربط  التاريخية  العالقة 
البلدين، وأشاد الكليب مبشاركة 
الشركات البريطانية في عمليات 
بناء وتطوير املشاريع احليوية 
والكبرى في الكويت والتي تبلغ 

اكثر من 450 مشروعا من بينها 
ميناء بوبيان، واضاف ان الكويت 
الي����وم تعتبر بيئة مناس����بة 
لالستثمار فيها كونها متثل سوقا 
واعدا ولديها العديد من املشاريع 
املستقبلية وترحب مبشاركة 

الشركات العاملية الكبرى.
الكليب شكره للوفد  وجدد 
البريطاني مؤكدا حرص اجلميع 
في الكويت على توفير اقصى 
درجات التعاون من اجل اجناح 
هذه الشراكة، واضاف ان وجود 
الوف����د االقتصادي  مثل ه����ذا 
البريطان����ي مب����ا ميلك����ه من 
خبرات ومعرفة سيس����اهم في 
توسيع دائرة املنافسة، وبالتالي 
سيكون دافعا ملزيد من النجاح 
في املشاريع الكويتية الكبرى 

القادمة.

خالل ورشة عمل اقتصادية نظمتها السفارة بمناسبة زيارة وفد اقتصادي بريطاني

االنتهاء من جسر الصبية 2012
مت خالل ورش����ة عمل استعراض مش����روع ميناء بوبيان من خالل 
عرض تقدميي متميز أوضح مراحل تقدم املشروع وأجزاءه وتكلفة كل 
مرحلة من هذه املراحل والتي بدأت أول مرحلة فيها منذ يوليو 2007 مع 
مشروع جسر الصبية واملتوقع انتهاؤه في عام 2012، وكذلك مشاريع 
الطرق اجلديدة واجلسور التي ستعيد ربط جزيرة بوبيان مع بقية مدن 
الكويت، أما املرحلة الثانية وتتعلق بتهيئة البنية التحتية للمش����روع 
بتكلفة تصل ل� 300 مليون دينار تقريبا فمتوقع انتهاؤها بحلول شهر 
ديسمبر 2013، تليها املرحلة الثالثة وهي مرحلة بناء امليناء واخلدمات 
املصاحبة له بتكلفة 320 مليون دينار تقريبا وتس����تمر الى غاية 2033 

حيث املوعد النهائي الكتمال املشروع.

مؤسسة التمويل الدولية تطرح سندات 
إسالمية بقيمة 100 مليون دوالر

الكويت � دبي � رويترز: قال 
ثالثة مصرفيني لرويترز أمس إن 
مؤسسة التمويل الدولية التابعة 
للبنك الدولي تنوي جمع نحو 
100 مليون دوالر من خالل طرح 

سندات إسالمية.
وقالوا إن املؤسسة فوضت 
بن���ك اتش.اس.بي.س���ي وبنك 
التمويل  دبي االس���المي وبيت 

البحرين وبيت  ف���رع  الكويتي 
الس���يولة لتنظيم جولة  إدارة 

ترويج للصكوك.
الترويج  اوضحوا ان جولة 
ستنطلق في 18 أكتوبر وستزور 
الري���اض وأبوظب���ي ودب���ي 
والبحرين. ورفض املصرفيون 
الثالثة القريبون من االتفاق نشر 

أسمائهم.

.. ولبنان يعتزم إصدار سندات دولية 
قيمتها 500 مليون دوالر

بيروت � رويترز: قال وزير املالية في حكومة تصريف 
االعمال اللبنانية محمد ش����طح ل� »رويترز« امس ان 
لبنان يعتزم اصدار س����ندات دولية التتجاوز قيمتها 
500 مليون دوالر خالل االسابيع القادمة. وقال شطح 
خالل مقابلة مع رويترز »سيكون هناك اصدار محدود 
الن احلكومة غير مخولة الصدار سندات اكثر من هذا 
املبلغ بدون تشريعات جديدة«. وتابع: »سيكون هناك 

اصدار جديد قريبا ال يتعدى 500 مليون دوالر«.

الكليب: بالدنا بيئة مناسبة لالستثمار 
ولدين�ا أكث�ر م�ن 450 مش�روعًا حيوي�ًا


