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شعار املؤمترد.حسن فخرو

إحدى طائرات »البريطانية«

مجسم يوضح أحد املشاريع

تصميم حديث يتواكب مع احتياجات العمالء

اختتم املؤمتر اخلليجي الدولي 
العاصمة  ف���ي  انش���طته أمس 
البحرينية املنامة مبشاركة أكثر 
من 250 خبيرا إقليميا ودوليا في 

املجال الكهرتقني.
وأجم���ع املش���اركون خالل 
املؤمتر ال���ذي يعتبر األول من 
نوعه عل���ى مس���توى املنطقة 
على ضرورة حماية األس���واق 
واملس���تهلكني مطالبني اجلهات 
املختصة بلعب دور أكبر للحد من 
انتشار السلع املقلدة وخصوصا 
في املج���ال الكهرتقني ملا لهذه 
الس���لع من تأثير على س���المة 

وصحة املستهلكني.
وبينوا أن ع���دد املواصفات 
اخلليجية املعتمدة بلغت نحو 
4500 مواصفة قياس���ية، منها 
838 مواصفة معتمدة في مجال 
الكهرب���اء، مؤكدي���ن  ضرورة 
إيجاد إجراءات بني دول املنطقة 
لتوحيد وتطبيق معايير موحدة 
للحد من دخول املنتجات املقلدة 
واملغشوش���ة غي���ر املطابق���ة 

الكهرتقنية )IEC(، والنظام الدولي 
الختبار املطابقة وإصدار الشهادات 
الكهرتقنية  للمعدات واملكونات 
)IECEE(، وشركة الفنار لألنظمة 
الكهربائية، والشركة السعودية 
للمختبرات اخلاصة »مطابقة«، 
 ،TECO وش���ركة ،IHS وشركة
وشركة LUTRON، وحتت إدارة 
شركة أعالي لإلعالن والتسويق، 
وق���د حظي برعاي���ة كرمية من 
وزير الصناعة والتجارة مبملكة 
البحرين د.حسن فخرو، كما سجل 
إقليميا ودوليا  املؤمتر اهتماما 
واسعا كونه تناول أوراق عمل 
في مج���ال التقييس الكهرتقني 
وحاضر فيه نخبة من اخلبراء 
في مجال املواصفات القياس���ية 
الكهربائي���ة عل���ى املس���تويني 
اإلقليمي والعاملي، وش���ارك في 
أعماله العديد من أجهزة التقييس 
اخلليجية والعربية واإلقليمية 
والدولية باإلضافة إلى اجلهات 
الرقابية على املنتجات والسلع 

في الدول املشاركة.

تشكل خطرا كبيرا وتؤثر سلبا 
على مستخدميها وعلى اقتصادات 
الدول. يذكر أن املؤمتر الذي أقامته 
ل���دول مجلس  التقييس  هيئة 
التعاون اخلليجي بالتعاون مع 
وزارة الصناع���ة والتجارة في 
مملكة البحرين، الهيئة الدولية 

األجهزة الكهربائية، مشيرين الى 
أهمية التوجه لكل الشرائح بدءا 
من املصنع واملصدر واملستورد 
واملستهلك وكل القطاعات العاملة 
مع توضيح دور اجلهات احلكومية 
التشريعية والرقابية في حماية 
التي  السلع  األس���واق من هذه 

للمواصفات لدول اخلليج.
وتطرق احملاض���رون خالل 
إلى ض���رورة توعية  املؤمت���ر 
املس���تهلكني بأهمية املواصفات 
القياس���ية واللوائ���ح الفني���ة 
اخلليجية للس���لع ودورها في 
حتقيق الس���المة عند استخدام 

بمشاركة كبيرة لـ 2500 من مندوبي الشركات

مشغلو االتصاالت األبرز في الشرق األوسط 
يجتمعون في دبي إلطالق مؤتمر االتصاالت الرائد

أعلنت إنفورما تيليكوم آند ميديا عن إطالق 
قمتها العاملية السنوية الرابعة عشرة التصاالت 
الشرق األوسط في مركز دبي الدولي للمؤمترات 
واملعارض خالل الفترة بني 7 و8 اجلاري وتشمل 
املؤمتر واملعرض اإلس���تراتيجي، ويشارك في 
القمة 85 مشغال رائدا لالتصاالت وشبكات الهاتف 
النقال من املنطقة ومن حول العالم إلى جانب ما 
يزيد على 100 شركة دولية منتجة لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
كما أن احلدث سيشهد حضور أكثر من 2500 
من الش���خصيات الهامة وأصحاب القرار من 
أكثر من 80 دولة الس���تطالع االستراتيجيات 
التي حتدد شكل مستقبل قطاع االتصاالت في 

العالم العربي.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة برنامج مؤمتر 
الشرق األوسط لدى إنفورما تيليكوم آند ميديا 
كارولني برودريك: »استطاعت قائمة املتحدثني 
املرموقني الذين يشاركون في قمة هذا العام جذب 
العديد من املسؤولني رفيعي املستوى، ونحن 
مسرورون باالستجابة التي تلقيناها فيما يتعلق 
بعدد احلاضرين ومستواهم، وسيقدم اليومان 
القادم���ان فرصا فريدة للتعارف وتبادل اآلراء 
إلى جانب املستوى املتطور من دورات املؤمتر 

التي تزخر باملعلومات الهامة«.
جتدر اإلشارة إلى أن املؤمتر اإلستراتيجي 
الذي ميتد على مدى يومني يشمل أكثر من 75 من 
الرائدين في هذا القطاع من بينهم 45 مشغال )27 
من املديرين( يشاركون استطالعاتهم املستقبلية 
واستراتيجياتهم من خالل كلمات رئيسية يلقيها 
عدد من العقول الرائدة مثل جمال جروان نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
اتصاالت، املدير التنفيذي ملجموعة زين د.سعد 
البراك، املدير التنفيذي لش���ركة Qtel د.ناصر 
 Vtel Holdings مرافع، املدير التنفيذي لش���ركة
مروان زوايدة، املدير العام للمجموعة في قسم 
االستشارات واإلستراتيجيات لدى »بتلكو« أندرو 
حنا، رئيس مجل���س اإلدارة واملدير التنفيذي 
لشركة ألفا تليكوم لبنان سامر سالمة، املدير 
التنفيذي لش���ركة دو عثمان س���لطان، املدير 
التنفيذي لشركة نورس عمان روس كورماك، 
املدير التنفيذي لشركة إم تي إن اليمن رائد أحمد، 

مدير العمليات لدى شركة موبايلي السعودية 
عبدالعزيز التمامي واملدير التنفيذي لش���ركة 
فيفا الكويت جنيب العوضي والعديد غيرهم.

ويتماشى االهتمام الكبير باحلدث مع منو عدد 
املشتركني في املنطقة والذي يتوقع أن يرتفع 
بنسبة 34% ليصل إلى 193 مليون مشترك من 
ال���� 144 مليون احلاليني ف���ي الفترة بني العام 

2008 والعام 2012.
أما عائدات بيانات الهاتف النقال فيتوقع أن 
ترتفع بس���بة 118% في الفترة بني العام 2007 
والع���ام 2012، كما س���ترتفع العائدات من 3.1 
مليارات دوالر أميركي إلى 6.7 مليارات دوالر 
أميركي، ما يعادل 16% م���ن إجمالي العائدات 

املتوقعة من قبل املشغلني.
ونتيجة للطلب املتزايد، سيش���مل برنامج 
القمة هذا العام عنصرين جديدين، وهما يوم 
التركيز على السوق السعودي واملكرس للسوق 

األسرع منوا في منطقة الشرق األوسط.
أما العنصر الثاني فيمثل قمة املوارد البشرية 
لالتصاالت التي ستعقد على مدى يومني والتي 
س���تقوم بتحليل الدور املتغير ملديري املوارد 
البش���رية خالل فترة االنكم���اش االقتصادي 

احلالي.
باإلضافة إلى ذلك، فاملشاركة في هذا احلدث 
مجانية جلميع املشغلني في الشرق األوسط، مما 

يتيح متثيال كبيرا من املنطقة برمتها.
فاملشاركون سيحظون بالفرصة للتعارف 
والقيام باألعمال التجارية مع جميع املسؤولني 
والرائدي���ن في ه���ذا املجال ف���ي املنطقة، كما 
سيتمكنون من جتربة أحدث االبتكارات التقنية 
في قطاع االتصاالت، وذلك من خالل زيارتهم 
ألكثر من 120 من املنتجني الدوليني في املعرض 

الذي يتزامن مع املؤمتر.
وترعى احلدث ش���ركات رائدة مثل شركة 
اتص���االت، وآي ت���ي إس، وكومفيفا، ونوكيا 
س���يمنز نتووركس، وجيمالت���و، وأكتيكس، 
وكونفيرجيس، وإي سيرف جلوبال، وسمارت 
تراست، وأبيتور تكنولوجيز، وبلجاكوم آي سي 
إس، وأورغا سيستمز، وديتيكون، وكوالكوم، 
وآي نيو، وهواوي، وأسيجن إلى جانب شركة 

أوراكل.

بمشاركة أكثر من 250 خبيرًا إقليميًا ودوليًا

المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهرتقني يختتم أنشطته
بالدعوة إلى حماية األسواق للحّد من انتشار السلع المقلدة

»البريطانية« تسجل زيادة قدرها %14
على موقعها اإللكتروني 

مصنع داو للكيماويات في دبي
يحصل على 3 جوائز في الصحة والسالمة

س����جلت اخلطوط اجلوية البريطانية ارتفاعا 
بلغ 14% في عدد زوار موقعها اإللكتروني من الذين 
يتطلعون لزيارة لندن من عمالئها في كل من أفريقيا 
وآس����يا والشرق األوس����ط. ويعزى هذا إلى تدني 
اجلنيه اإلسترليني الذي جعل من خيار السفر إلى 
لندن - التي ينظر إليها على أنها إحدى أغلى مدن 

العالم – خيارا مناسبا إلجازات الشتاء والربيع.
وتعليق����ا على هذا االهتم����ام املتزايد من طرف 
العمالء، ق����ال املدير التج����اري للخطوط اجلوية 
البريطانية في منطقة الش����رق األوسط باولو دي 
رينزيس »لقد شهدنا خالل األشهر الست األخيرة 
انتعاشا غير مسبوق على موقعنا اإللكتروني الذي 

يتيح لعمالئنا حجز الرحالت والفنادق واستئجار 
السيارات من خالله، ما يعد ارتفاعا ملحوظا باملقارنة 
بالعام املاض����ي. كما أن الزيارات الفعلية إلى لندن 
ارتفعت بش����كل ملحوظ هذا باإلضافة إلى ارتفاع 
متوس����ط األموال التي أنفقها كل س����ائح في بداية 
ع����ام 2009 والتي وصلت إل����ى 16% مقارنة بالعام 

السابق«.
وأضاف »بفضل األسعار التنافسية التي تقدمها 
اخلطوط اجلوية البريطاني����ة لعمالئها على مدار 
الس����نة والتي تبدأ من 200.45 دينار، فإن الس����فر 
عل����ى منت رحالتنا للراغبني بزيارة اململكة املتحدة 

يصبح اخليار األمثل والطبيعي«. 

مت تكرمي شركة داو للكيماويات في الشرق 
األوسط، إحدى الشركات الكبرى في مجال العلوم 
والتكنولوجيا، مجددا اللتزامها بأفضل ممارسات 
السالمة واالس���تدامة، التي تعرف ضمن داو 
مبعايير البيئة والصحة والسالمة، حيث حظي 
مصنع داو إلنتاج مواد الطالء في دبي بثالثة 
من جوائز نائبي رؤساء داو اخلاصة بالسالمة. 
وكانت داو قد حصلت مؤخرا على جائزة الريادة 
واالبتكار في مجال الصحة والسالمة والبيئة 
من االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات، وذلك 
اللتزامها بأفضل ممارسات الصحة والسالمة 

والبيئة في جميع أعمالها.
وشملت اجلوائز الثالث التي مت منحها لوحدة 
اإلنتاج جائزة احلد من التسرب املباشر للملوثات 
وجائزة أفضل أداء من حيث السالمة، وجائزة 
سالمة العمليات، إذ حصل املوقع على جائزة 
أفضل أداء من حيث السالمة خللو سجالته من 
اإلصابات واالعتالالت الصحية واملخاطر عام 
2008. أما جائزتا »س���المة العمليات« و»احلد 
من التسرب املباشر للملوثات«، فقد مت منحهما 
ملصنع دبي إلمتامه مليوني ساعة عمل دون وقوع 

أي حوادث في ع���ام 2008، وحتقيق انخفاض 
كبير في اإلصابات الناجمة عن التسرب املباشر 

للملوثات على التوالي.
وفي هذا السياق، قال مدير خدمات األعمال 
التجارية والبيئة والصحة والسالمة في شركة 
داو الهند والش���رق األوس���ط وأفريقيا فرانك 
لويجسكس: »انه ملن دواعي فخرنا واعتزازنا 
أن نحظ���ى بهذه اجلوائز التي تس���عى جميع 
الش���ركات للحصول عليها، والتي تعد دليال 
على التزام داو بتنفيذ أكث���ر معايير الصحة 
والسالمة والبيئة صرامة ضمن منشآتها، ليس 
فقط في املنطقة، وإمنا في جميع أنحاء العالم 
أيضا. وما التزامنا بتطوير وتنفيذ أعلى معايير 
السالمة في جميع عملياتنا سوى انعكاس ألهداف 
االس���تدامة اخلاصة بنا لعام 2015 ومبادرتنا 
الرائدة »االلت���زام ببيئة عمل آمنة متاما«، كما 
أنه جزء متأصل في جميع األعمال التي جنريها. 
وإننا من خالل عدم تهاوننا فيما يتعلق مبعايير 
السالمة، نضمن احلفاظ على صحة موظفينا، 
ونعزز في الوقت نفسه من طاقتنا اإلنتاجية 

بطريقة مستدامة«.

بالتعاون مع »سوديك«

»سوليدير إنترناشونال« تبدأ تنفيذ مشاريعها في مصر

العبداهلل: »هيئة التقييس« تعمل على تحقيق هدفين إستراتيجيين
صرح األمني العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية د.أنور 
العبداهلل على هامش مشاركته في املؤمتر اخلليجي الدولي للتقييس الكهروتقني بأن 
الهيئة تعمل على حتقيق هدفني استراتيجيني االول إزالة اي معوقات فنية حتول دون 
تطوير التبادل التجاري احلر للسلع واملنتجات واملواد بني دول مجلس التعاون داخل 
الس��وق اخلليجية املش��تركة، وبني هذا السوق واالس��واق العاملية املختلفة. والثاني 
حماية السوق اخلليجية املشتركة وبالتالي املستهلك في املنطقة من السلع املغشوشة 
واملقل��دة والرديئة ذات اجلودة املنخفضة، والتي تلحق الضرر واآلثار الس��لبية من 

استخدامها أو استهالكها بالصحة والسالمة والبيئة.
وأوض��ح ان الهيئة تعمل وفق خط��ة عملية ومنهجية واضحة عل��ى اتباع آليات 
محددة لتحقيق هذين الهدفني االس��تراتيجيني، ومن اهم مكوناتها العمل على اصدار 
اكبر عدد ممكن من املواصفات القياس��ية واللوائح الفنية اخلليجية للسلع واملنتجات 
واملواد االساس��ية ذات احلج��م االكبر في قوائم التبادل التجاري وفي اس��تخدامات 
املس��تهلك، ومبا يتوافق مع املواصفات واللوائح الدولي��ة ويراعي الظروف املناخية 

اخلاصة للمنطقة.
ثانيا: العمل على اصدار التش��ريعات واالنظمة والقوانني التي تساهم في االرتقاء 
بالبنية التحتي��ة للجودة في دول املجلس وفي دعم القطاع��ني الصناعي والتجاري، 

وفي حماية السوق وجميع االطراف ذات العالقة به.
ثالث��ا: العمل على توثيق التعاون الفني مع املنظمات والهيئات واجلمعيات الدولية 
املناظ��رة العامل��ة في مج��ال التقييس، وتعظيم اس��تفادة دول املجل��س من قدرات 
وامكاني��ات وخبرات هذه اجلهات. وتوظيف ذلك لتعزي��ز التجارة احلرة الدولية مبا 
يتوافق مع قواعد منظمة التجارية العاملية وأسس السوق اخلليجية املشتركة. ويعمل 

منس��وبو الهيئة وبالتعاون م��ع اجهزة التقييس الوطنية من خالل برامج تش��غيلية 
س��نوية عل��ى تنفيذ هذه اآلليات بكف��اءة عالية وذلك بتوظيف االمكانيات البش��رية 
والقدرات الفنية واخلبرات العملية املتوافرة، وتس��اهم برامج التدريب الس��نوية في 
مختلف مج��االت التقييس )املواصفات واملقاييس واالعتماد واجلودة و..( والتقنيات 
املتط��ورة في مجال املعلومات في تعزيز اخلبرات الوطنية ودعمها للتقييس في دول 
املجلس ليك��ون حافزا لدعم الصناع��ة وتطوير التجارة ومعاجلة اي تش��وهات في 

السوق وحماية املستهلك.
وأردف األم��ني العام للهيئة تصريحه بالقول بانه قد حتقق لهيئة التقييس الكثير 
م��ن االجنازات في فترة زمنية قصي��رة، وكان ذلك بفضل من اهلل ثم بفضل املتابعة 
املستمرة واالهتمام املتزايد والتوجيهات السديدة ألعضاء مجلس ادارة الهيئة املوقرين 

مدعوما بالعطاء الكبير والفعال الجهزة التقييس الوطنية في الدول االعضاء.
اما عن املؤمتر اخلليجي العاملي الكهروتقني، فقد ذكر العبداهلل ان هذا املؤمتر احد 
 IECEE و IEC نش��اطات الهيئة االساسية، ويقام بالتعاون مع منظمتني دوليتني وهما
ويهدف الى تعريف املهتمني بالتقييس الكهروتقني بالتطورات العاملية في هذا املجال 
وخاصة ما يتعلق باملواصفات القياس��ية واللوائح الفنية ومعايير التحقق من املطابقة 
لالجه��زة واملعدات الكهربائية، كما يه��دف الى التوثيق املتب��ادل للتعاون بني الهيئة 
واجه��زة التقييس الوطنية م��ن جهة وهاتني املنظمتني من جه��ة اخرى. ويعود مثل 
هذا التعاون باملنفعة على الطرفني ويس��اعد في حماية اسواقنا من السلع املغشوشة 
واملقلدة والرديئة، كما يش��جع املصنعني واملصدري��ن واملوردين ويزيد من دعمهم 
ألسس السوق اخلليجية واملشتركة وتوجهاتها حلماية املستهلك واملنطقة ويعزز من 

مسؤوليتهم املجتمعية.

إنترناش����ونال وس����وديك تأمني 
متطلبات السالمة العامة وأعمال 
املبنية  الصيان����ة وإدارة األمالك 

واحلدائق.
وقد مت استقدام شركة الهندسة 
اند  العاملية »ماش����ادو  املعمارية 
سلفيتي« لوضع تصميم »فورتي 
وست« وفقا ملعايير هندسية على 
مس����توى عال من اإلبداع والدقة 
الديكور  بالتعاون مع مصمم����ي 

املصريني »إيكليغو«.
ويؤمن املشروع للسكان جوا 
من الراح����ة والرفاهية من خالل 
التسهيالت واخلدمات التي تسمح 
بالتمتع برونق حياة مدن البحر 
املتوس����ط كما هو الوضع، على 
س����بيل املثال، في مدن برشلونة، 

روما وبيروت.
الهندسة  إلى شركة  كما أوكل 
املعمارية البريطانية »ويلكنسون 
آير« احلائ����زة على جوائز عاملية 
لوضع تصميم مش����روع مجمع 
األعمال »بوليغون« الذي سيتضمن 
مكاتب تتميز بأحج����ام مختلفة 

وتصاميم مرنة وفقا للطلب.
وميت����د املجمع على مس����احة 
حوال����ي 33 ألف مت����ر مربع %58 
منها مخصص للمساحات اخلضراء 
والس����احات العامة ومع مساحة 
مبنية تصل إلى 86 الف متر مربع. 
يقع »بوليغ����ون«، الذي يتضمن 
11مبنى مبا فيها »بوتيك اوتيل«، 
على مقربة من مش����روع »فورتي 

وست«.
ويأتي اإلعالن عن البدء بهذين 
املشروعني في إطار متابعة شركة 
سوليدير إنترناشونال نشاطاتها 
في مي����دان التطوير العقاري في 
العالم العربي وخصوصا في اململكة 
إلى  العربية السعودية باإلضافة 
شمال أفريقيا، وأوروبا، ومنطقة 
البحر املتوسط وبلدان أخرى، حيث 
تقدم خدم����ات متكاملة في مجال 
التخطيط املدني وتطوير وإدارة 
العقارات والتمويل والتس����ويق 
معتم����دة في ذلك عل����ى اجنازات 
شركة سوليدير بيروت وخبرتها 
العالية في مج����ال تخطيط املدن 
وإدارة املش����اريع الكبرى مبا في 

ذلك املرافق العامة.

ب���دأت ش���ركة س���وليدير 
إنترناش���ونال بالتع���اون م���ع 
شركة سوديك تنفيذ مشاريعها 
الش���ركتان  في مص���ر. وكانت 
ق���د أعلنتا س���ابقا ع���ن إطالق 
مش���روعيهما: األول »وستاون« 
على طريق القاهرة � االسكندرية 
الصحراوي منطقة الشيخ زايد، 
القاهرة  والثاني »ايستاون« في 
اجلديدة منطقة القطامية. وحصلت 
ش���ركة س���وديك عل���ى موافقة 
احلكومة املصرية على املخطط 
التوجيهي الع���ام الذي وضعته 
شركة سوليدير إنترناشونال لكل 

من املشروعني.
كما أوكلت شركة سوديك إلى 
الشركة العاملية االستشارية »دار 
الهندسة شاعر ومشاركوه« وضع 
تصميم البنى التحتية التي أنهت 
بدورها الدراسات التمهيدية لتبدأ 
األعمال فعليا في مطلع الس���نة 

.2010
وسيش���كل كل من مش���روع 
»وستاون« ومشروع »ايستاون« 
وسط مدينة حيويا بامتياز، متعدد 
االستعمال يشمل السكن واملكاتب 
واحملالت التجارية ومراكز للتسوق 
والترفيه باإلضافة إلى الساحات 
العامة واحلدائق املنس���قة وفقا 
للتنظيم املديني املستدام ومعايير 
البيئي���ة اجلديدة )املس���احات 
اخلضراء، االستدامة واحملافظة 
على الطاقة( التي تتبعها سوليدير 
عن خبرة في تصميم املدن، بحيث 
يشكل هذان الوسطان احملورين 
الرئيس���يني ملنطقة الشيخ زايد 

ومنطقة القطامية.
ويهدف املخط���ط التوجيهي 
العام إلى إضفاء حيوية عصرية 
اللتني  على هات���ني املنطقت���ني 
ستشكالن كل واحدة منها مرسى 
معدا الس���تقبال ع���دد كبير من 
القاطنني وال���زوار وفق معايير 
ومواصفات عالية اجلودة تتميز 

بها سوليدير إنترناشونال.
وسيس���مح املخطط بإنشاء 
نس���يج مديني حديث يتضمن 
جادات وفسحات حتيط باملباني 
بشكل منسق يجعل من »وستاون« 
و»ايستاون« نقطة جذب وترابط 

بني جميع النشاطات واملشاريع 
السكنية واملراكز التربوية التي 
بدأت تنتقل إلى منطقة الش���يخ 

زايد ومنطقة القطامية.
وفي هذا السياق، مت اإلعالن يوم 
األحد املاضي في القاهرة عن أول 
مشروعني عقاريني في وستاون، 
االول مشروع متعدد االستعماالت 
»فورتي وس����ت« والثاني مجمع 
اللذي����ن  األعم����ال »بوليغ����ون« 
يشكالن اخلطوة األولى ملشروع 

»وستاون«.
ويأت����ي ه����ذا اإلع����الن ليؤكد 
اس����تمرارية مش����اريع س����وديك 
إنترناش����ونال في  وس����وليدير 
مصر. وسيتم اإلعالن عن إطالق 
مشاريع أخرى في املستقبل القريب. 
وميتد مش����روع »فورتي وست« 
على مساحة حوالي 35 الف متر 
مربع مع مس����احة مبنية بحوالي 
83 ألف متر مربع ويضم 175 شقة 
سكنية فاخرة باإلضافة الى فندق 

فخم وسلسلة من املطاعم واملقاهي 
واحملالت التجارية املميزة ومراكز 

ترفيهية وثقافية.
كما يلحظ محيطا بيئيا يوفر 
منط حياة اجتماعية راقية، كل ذلك 
ضمن مساحات خضراء جتعل من 
»فورتي وست« مقصدا فريدا من 
نوعه في مصر يشكل مزيجا رائعا 
بني جو املدين����ة احليوي وهدوء 

احلي السكني.
وستتولى ش����ركتا سوليدير 


