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»الديار القطرية« تنفي تجميد استثماراتها
الدوحة ـ كونا: نفى نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة 
الديار القطرية د.حســـن الفضالة ان تكون الشركة اتخذت قرارا 
بتجميد االستثمار اخلارجي، مؤكدا ان مشاريع »الديار« اخلارجية 

لم تتأثر باألزمة املالية العاملية الن معظمها انشائي.
وقال الفضالة امس ان جميع مشـــاريع الشركة الداخلية منها 
واخلارجية تســـير وفق اجلدول الزمني املعد لها وال وجود ألي 

تأخير في اجنازها.
واشار الى ان الشركة تواصل التوسع في مشاريعها اخلارجية 
املدروســـة جيدا على حد قوله وهو توســـع ميتد من كوبا غربا 
الى ڤيتنام شـــرقا، الفتا في هذا الصـــدد الى ان »الديار القطرية« 
تقوم حاليا بدراســـات مبدئية ودراسات جدوى لبعض املشاريع 
في بعض الـــدول مثل قبرص وڤيتنام ومن املتوقع انتهاء االمور 
التعاقدية خالل االشهر القليلة القادمة لدراسة جدوى االستثمار 
في هذه االخيرة. وكشـــف نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في 
»الديار القطرية« عن مشروع جديد متعدد االستخدامات لـ »الديار 
القطرية« في تركيا مبوقع قريب من املطار في اسطنبول يحتوي 
على فندق وڤلل وشـــقق وسوق صغير متوقعا ان تصل التكلفة 

االجمالية للمشروع الى مليار دوالر.
وتعليقا على ما تردد عن انسحاب الشركة من مشروع صناعي 
في مصر قـــال الفضالة في البيان »لم ننســـحب..بل كانت هناك 
مذكرة تفاهم فقط القامة مشروع صناعي في منطقة برج العرب 
مبصر وقمنا باعداد دراســـة اجلدوى االقتصادية وعندما وقعت 
االزمـــة املالية العاملية تبني لنا من خالل هذه الدراســـة ان الوقت 

ليس مناسبا االن لهذا النوع من االستثمار«.

أرقام قياسية
لم تكشف »إعمار« في بيانها عن االرتفاع احلقيقي 
لبرج دبي بعد، لكنها أكدت أن ارتفاعه يبلغ أكثر من 
800 متر، ويضم أكثر من 160 طابقا، وأوردت احلقائق 
واألرقام التالية حول أعلى مبنى شيده اإلنسان على 

مر التاريخ حتى اآلن:
� 95 كيلومترا املس��افة التي ميكن رؤية قمة البرج 

منها.
ـ 124 رقم الطابق الذي توجد فيه شرفة »قمة البرج، 
برج دبي«، أعلى شرفة مراقبة مفتوحة للجمهور في 

جميع أنحاء العالم.
� 160 ع��دد الغرف واألجنحة الفندقية الفاخرة التي 

يضمها البرج.
ـ 605 أمتار االرتفاع الذي وصلت إليه عملية ضخ 

اإلسمنت، وهو رقم قياسي عاملي.
� 504 أمتار املسافة التي يقطعها مصعد اخلدمة الرئيسي 

في »برج دبي«، وهو أيضا رقم قياسي عاملي.
ـ 49 عـــدد الطوابق املخصصة للمكاتب، منها 12 

طابقا في مبنى املكاتب امللحق بالبرج.
� 57 عدد املصاعد ضمن البرج.

ـ 1044 إجمالـــي عدد الشـــقق الســـكنية ضمن 
البرج.

� 3000 ع��دد مواق��ف الس��يارات املوج��ودة حتت 
األرض.

ـ 5500 كيلوغرام وزن احلمولة التي يستوعبها 
مصعد اخلدمة الرئيسي في البرج.

� 31400 طن متري من القضبان الفوالذية املستخدمة 
في هيكل »برج دبي«.

ـ 28261 عدد األلواح الزجاجية املســـتخدمة في 
تنفيذ الواجهة اخلارجية لــــ »برج دبي« واملبنيني 

امللحقني به.
� 15000 ليت��ر كمية املياه الت��ي ميكن جتميعها من 
معدات التبريد في البرج بغرض إعادة اس��تخدامها في 

ري احلدائق.
ـ 900 قدم، طول نوافير »دبي فاوننت«، أكبر النوافير 
املجاورة للبرج وأطول النوافير االســـتعراضية في 

العالم.

.. البرج يتوج اهتمام اإلمارة بالمشاريع األسطورية
فيما يلي ابرز املشــــاريع التي اجنزت والتــــي كان يفترض اجنازها وامنا 

مستقبلها مشكوك فيه:
برج دبي: طورته شــــركة اعمار العقارية التــــي متلك امارة دبي حصة فيها، 
وهو العنصر الرئيسي في مشروع »وسط مدينة برج دبي« الذي تبلغ كلفته 
20 مليار دوالر ويضم عشــــرات االبراج والفنــــادق، اضافة الى حي بني وفق 
الطــــراز التقليدي اخلليجي ومركز جتاري )دبي مــــول( هو االكبر في العالم 

بحسب »اعمار«.
وتقول »اعمار« في حملتها الدعائية للمشروع ان »وسط مدينة برج دبي« 

يحوي »ارقى كيلومتر مربع في العالم«.
جزر النخيل: جزر اصطناعية عمالقة تنطلق من سواحل دبي في ثالثة مواقع 

وتخترق امواج اخلليج لتتفرع مثل اشجار النخيل.
وقــــد اجنزت نخلة جميرا التي باتت مأهولة وتضم مئات الڤلل والشــــقق 
الفاخــــرة، فضال عن فندق »اتالنتيس النخلة« الضخم والفخم في آن، والذي 
بــــات منذ افتتاحه في نوفمبر 2008 تزامنا مع انــــدالع االزمة املالية العاملية، 

اكبر فندق في الشرق االوسط بغرفه الـ1539.
اما نخلة جبل علي فبات باالمكان مشاهدتها عبر صور االقمار الصناعية، 

اال ان االعمال عليها شبه متوقفة.
ويحيط بهذه النخلة مشروع »الواجهة البحرية« لدبي، وهي جزيرة تبلغ 
مســــاحتها ضعفي مســــاحة هونغ كونغ. واالعمال في هذا املشروع الضخم 
شــــبه متوقفة. والنخلة الثالثة هي نخلة ديرة التي يفترض ان تكون االكبر، 
اال انهــــا في مراحل بدائية جدا واكدت عدة تقارير محلية انه قد يكون صرف 

النظر عنها.
جزر العالم: ارخبيل من 300 جزيرة اصطناعية تشــــكل خارطة العالم. وقد 

اعلنت شركة نخيل التي تطور املشروع ان اعمال الردم قد انتهت.
واعلن مطور عقاري أملاني الشــــهر املاضي اطالق عمليات البناء في منازل 
فخمة وفنادق على ارخبيل »جزر العالم« االصطناعية بدبي، غير آبه على ما 

يبدو مبصاعب ديون مجموعة دبي العاملية وشركتها العقارية »نخيل«.
برج وميناء نخيل: وهو البرج الذي اعلنت عنه نخيل في خريف 2008 مع اندالع 
االزمة املالية العاملية وقالت ان ارتفاعه سيتجاوز الف متر وسيكون االطول 
في العالم. اال ان مستقبل البرج اكثر من مشكوك بأمره على الرغم من اطالق 

اسمه على محطة مترو بالقرب من املوقع املقرر إلنشائه.
برج العرب: يقدم على انه فندق »السبع جنوم« الوحيد في العالم. وهو حتفة 
معمارية بكل معنى الكلمة يشبه شراعا ابيض عمالقا يرتفع 321 مترا ويضم 

اجنحة فندقية تقدم على انها األفخم في العالم.
وحتى افتتاح برج دبي، كان برج العرب يحافظ على موقعه كرمز عمراني 

لدبي كما برج ايفل بالنسبة لباريس ودار االوبرا بالنسبة لسيدني.

افتتاح أسطوري يحضره اآلالف ويمكن رؤيته من 95 كيلومتراً

برج دبي يخطف أنظار العالم اليوم
دبيـ  وكاالت: تتجه أنظار العالم إلى إمارة دبي اليوم 
خالل افتتاح أضخم برج في العالم والذي حاز األرقام 
القياسية على كل املستويات ويعتبر حتفة معمارية ذات 
جماليات استثنائية سواء من حيث املستوى الهندسي 

أو اإلنشائي.
ويبلغ ارتفاع البرج أكثر من 800 متر ويضم أكثر من 

160 طابقا وميكن رؤيته من مسافة 95 كيلومترا.
ويعد الطابق رقم 124 الذي تتواجد فيه شرفة »قمة 
البرج« وهي أعلى شرفة مراقبة مفتوحة للجمهور في 
جميع أنحاء العالم، ويضم البرج عدد 160 من الغرف 
واألجنحة الفندقية الفاخرة في حني بلغ االرتفاع الذي 
وصلت إليه عملية ضخ االســـمنت إلى 605 أمتار وهو 

رقم قياسي عاملي.
وتبلغ املسافة التي يقطعها مصعد اخلدمة الرئيسي 
في البرج 504 أمتار وهو رقم قياســـي عاملي أيضا أما 
عدد الطوابق املخصصة للمكاتب فيبلغ 49 طابقا منها 
12 طابقا في مبنى املكاتب امللحق بالبرج فيما يبلغ عدد 
املصاعد ضمن البرج 57 مصعدا، أما إجمالي عدد الشقق 
السكنية ضمن البرج فهي 1044 شقة ويبلغ عدد مواقف 

السيارات املوجودة حتت األرض 3 آالف موقف.
وذكرت األرقام الـــواردة في وكالة األنباء الكويتية 
»كونـــا« أن حجـــم احلمولة التي يســـتوعبها مصعد 
اخلدمة الرئيســـي للبرج يبلغ 5500 كيلوغرام ويبلغ 
وزن القضبان الفوالذية املســـتخدمة في هيكل البرج 

31400 طن متري.
وتبلغ كمية امليـــاه التي ميكن جتميعها من معدات 
التبريد في البرج بغرض إعادة استخدامها في ري احلدائق 
15 ألف ليتر فيما يبلغ طول نوافير »دبي فاوننت« أكبر 
النوافير املجاورة للبرج 900 قدم وتبلغ مساحة احلدائق 
احمليطة بقاعدة البرج 19 هكتارا، أما عدد العمال الذين 
تواجدوا في موقع العمل خالل فترة ذروة تنفيذ األعمال 

اإلنشائية فبلغ عددهم 12 ألف عامل.
وأكدت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري في 
دبي أن هناك فرقا في التوقيت بني ساكني األدوار العليا 
من برج دبي وساكني األدوار األرضية، ذلك الفرق يصل 
إلى دقيقة واحدة، وأشارت إلى أن الصائمني في األدوار 
العليا من البرج عليهم االنتظار دقيقة واحدة قبل البدء 

في اإلفطار أو صالة املغرب.
وأوضح د.عمر اخلطيب مساعد املدير العام للشؤون 
اإلسالمية في دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري 
في دبـــي أن الدائرة راعت في التقـــومي الهجري الذي 
أصدرتـــه أخيرا فروق التوقيت بني األماكن الشـــاهقة 

واملنخفضة، ومتت إضافة 3 دقائق »متكني« لالطمئنان 
على أن الصالة ستكون في وقتها وكذلك اإلفطار، ويعني 
وقت التمكني أي متكن الوقت الثاني من الدخول، وعليه 

يجب اإلفطار أو الصالة.
وقال اخلطيب: »إن على املصلي والصائم مراعاة هذه 
الفروق إذا كان من ساكني األماكن العالية أو العاملني 
فيهـــا، وااللتزام بالتوقيـــت الصحيح في اإلفطار وفي 

أداء الصلوات«. 

تحديد القبلة في البر

وذكر اخلطيب أن قسم شؤون املساجد التابع إلدارة 
اخلدمات والهندســـة بالدائرة انتهى من حتديد القبلة 
لست مصليات في برج دبي، عن طريق استعمال أحدث 

األجهزة املستخدمة في حتديد قبلة املساجد.
وقال اخلطيب: »إن قسم شؤون املساجد أجنز مهمة 
حتديد القبلة في هذه املصليات في وقت قياسي بالرغم 
من االرتفاع الكبير الذي عليه البرج وبناء األدوار العليا 

من احلديد الذي يشوش على أجهزة التحديد«.
وأشار إلى أن حتديد القبلة مت عن طريق االسترشاد 
باملســـاجد املوجودة في املنطقة، إضافة إلى البوصلة 
وجهاز الليزر، وهما من األدوات احلديثة في التحديد.

مظاهر االفتتاح

وقد انتهت جلنة تأمني افتتاح »برج دبي« من وضع 
خطتها النهائية، لتغطية احلدث العاملي أمنيا، وتشمل 
اخلطة نشـــر أكثر من 1000 شخص تابعني لـ 7 دوائر 
حكومية مشاركة في عملية تأمني األنشطة التي تستمر 
ملدة ســـاعتني. وأفاد اللواء محمد عيد املنصوري مدير 
اإلدارة العامة ألمن الهيئات واملنشـــآت والطوارئ في 
شـــرطة دبي ورئيس االجتماع الثاني للجنة بأن هناك 
تنســـيقا مع هيئة الطرق واملواصالت لبث رسائل من 
خالل اللوحات اإللكترونية ملرتادي الطرق القريبة من 
البرج حتذر من التوقف عنـــد إطالق األلعاب النارية، 
تفاديا حلـــدوث عرقلة أو حوادث نظرا إلى أن األلعاب 

ستكون األولى من نوعها في اإلبهار واإلضاءة.

ألعاب نارية

وأشار املنصوري إلى أنه من املتوقع حضور 6000 
شخص في افتتاح برج دبي، مؤكدا توفير مواقف كافية 
ملـــا يزيد على هذا العدد، حيـــث مت تخصيص مواقف 
»مول دبي« بالكامل للحدث وتتسع لنحو 5000 سيارة، 
باإلضافة إلى موقف آخر يسع 800 مركبة وموقف ثالث 

يسع العدد نفسه ورابع يسع 500 مركبة وخامس يسع 
200 سيارة، مطالبا أفراد اجلمهور بااللتزام أثناء صف 

السيارات.
وأوضح املنصوري أنه بإمكان اجلمهور مشـــاهدة 
األلعاب النارية في االفتتاح من مسافة بعيدة عن البرج، 
مطالبا األشـــخاص الراغبني في ذلك بإيقاف سياراتهم 
في مناطق مناســـبة بعيدا عن الطريق واالســـتمتاع 
مبشـــاهدة تلك األلعاب بشرط عدم التسبب في عرقلة 

حركة السير.
وأشار إلى أن هناك خبراء متفجرات تابعني لإلدارة 
العامة ألمن الهيئات واملنشآت والطوارئ واإلدارة العامة 
ألمن الدولـــة تولوا فحص األلعاب النارية بأنفســـهم 
وتأكدوا من سالمتها ومطابقتها للمواصفات، مؤكدا أنها 
ســـتكون فريدة من نوعها حيث حتدث إضاءة شديدة 

في أجواء احتفالية جميلة.
وقال املنصوري: »إن هناك جوانب نفسية حترص 
عليها اللجنة في مثل هذه املناسبات التاريخية منها احلد 
قدر املستطاع من وجود رجال األمن بالزي العسكري 
إال في األماكن التي تقتضي ذلك حتى ال ينشغل الزائر 

برجل الشرطة عن متابعة احلدث املهم«.

مصاعد ذكية

من جانبه أكد عبداهلل الحج املدير التنفيذي إلدارة 
املشاريع في شركة »إعمار العقارية« املنفذة للمشروع 
أنه جرى تصميم تقنيات املصاعد الذكية املســـتخدمة 
في البرج لتقدم أفضل مستويات األداء مع التركيز على 
األمان وسهولة االستعمال«. وتخدم املصاعد 1044 شقة 
سكنية، وتولت شركة »أوتيس« الرائدة عامليا في مجال 
تركيب املصاعد مهمة تزويد وتركيب جميع املصاعد في 
»برج دبي«، وال يوجد مصعد يتنقل بني جميع الطوابق 
الـ 160 من البرج، بل مت جتميعها في فئات تنسجم مع 
تصميم الطوابق مبا يتيح للســـكان إمكانية الوصول 
مباشـــرة إلى جهتهم دون احلاجة للتوقف في طوابق 
أخرى. ومن بني مجموعة املصاعد التي مت تركيبها في 
»برج دبي«، املصاعد املؤلفة من طابقني ذات التصميمات 
وأنظمة اإلضاءة اخلاصة والتي تضم شاشـــات عرض 
الكريستال السائل وهي مخصصة لتقل الزوار إلى شرفة 
املراقبة »قمة البرج« أعلى منصة مراقبة مفتوحة أمام 

اجلمهور في العالم وتقع في الطابق 124.
وشارك أكثر من 75 ألف اختصاصي وعامل في تركيب 
معدات املصاعد والســـاللم الكهربائية في »برج دبي«، 

وكانت أعمال التنفيذ قد بدأت في مايو 2006.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتفقد اللمسات األخيرة قبيل افتتاح برج دبي 

كان من األفضل اتخاذ لوائح مالية صارمة الحتواء فقاعة سوق اإلسكان

برنانكي: »المركزي األميركي« لديه القدرة 
 على كبح جماح النمو النقدي واالئتماني 

 أتالنتـــا ـ رويتـــرز: أبدى 
رئيـــس مجلـــس االحتياطي 
االحتادي )البنـــك املركزي( 
بن برنانكـــي، أمس، ثقته في 
أن البنك سيتمكن من سحب 
الدعم غير العادي الذي قدمه 
إلى االقتصاد عندما يحني الوقت 

املناسب.
 وقال ردا على أسئلة بعد 
أن ألقـــى كلمة أمـــام اجتماع 
للجمعية االقتصادية األميركية 
»لدينا استراتيجية قوية جدا«. 
وأضاف »انها تشمل كال من رفع 
سعر الفائدة الذي ندفعه على 
االحتياطيات باإلضافة إلى عدد 
التي نختبرها  من اإلجراءات 
والتي ستسمح لنا بتجفيف 

النظـــام مـــن االحتياطيات«. 
وأضاف اننا على ثقة بقدرتنا 
على كبح جماح النمو النقدي 
واالئتماني واسع النطاق على 
الذي يتطلبه اخلروج  النحو 
من هذه السياسات االستثنائية 

عندما يحني الوقت.
وقال انـــه كان من األفضل 
اتخاذ لوائـــح مالية صارمة 
الحتواء فقاعة سوق اإلسكان 
التي ساهمت في ركود عميق 
لكن لم يعد مبقـــدور صناع 
السياســـات جتاهل السياسة 
النقديـــة كأداة لكبـــح تفاقم 

املخاطر.
 وفي كلمة للدفاع عن أسعار 
الفائـــدة شـــديدة االنخفاض 

للمجلس االحتياطي في بداية 
األلفيـــة اجلديدة والتي يقول 
كثيرون انها غذت طفرة جامحة 
في سوق االســـكان هي التي 
أوقدت شـــرارة األزمة املدمرة 
انفجرت، قال برنانكي  عندما 
التنظيميـــة  ان اإلجـــراءات 
واإلشرافية وليس رفع أسعار 
الفائدة كان ميكن أن يكون أكثر 
فاعلية في كبح صعود أسعار 

املنازل.
ويواجه برنانكي ومجلس 
االحتياطي انتقادات حادة بشأن 
اإلجراءات التي سبقت األزمة 
وتواجه إعادة ترشيح برنانكي 
لرئاسة البنك املركزي معارضة 

غير معتادة.


