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تتضمن عدد 520 سيارة من أصل 600

»المال وبهبهاني« تسلم »KGL لتأجير السيارات«  
الدفعة األولى من »دودج تشارجر«

أعلنت شركة »كي جي إل« لتأجير السيارات 
وشركة املال وبهبهاني وكالء سيارات كرايسلر 
وجيب ودودج، عن بدء تسليم الدفعة األولى 
من س���يارات »دودج تش���ارجر« وذلك في 22 
ماي���و اجل���اري، وذلك في مقر ش���ركة رابطة 
الكويت واخلليج القابضة مبنطقة الش���ويخ 

الصناعية.
وتضم الدفعة األولى عدد 520 سيارة »دودج 
تش���ارجر آر تي« من أصل 600 سيارة سوف 
تسلمها شركة املال وبهبهاني إلى شركة كي جي 
إل لتأجير السيارات كجزء من دعمها للشركة 
التي فازت مؤخرا بعقد قيمته 9.7 ماليني دينار 

من شركة نفط الكويت لتأجير 1100 سيارة.
وقد شهدت إجراءات التسليم كال من مدير 
عام ش���ركة »كي جي إل« لتأجير الس���يارات 
روبير بوستاني واملدير العام املساعد للمبيعات 
والتسويق لدى شركة املال وبهبهاني للسيارات 
ماهر أبو شعبان في حضور املديرين التنفيذيني 

من كال اجلانبني.
وبهذه املناسبة، قال ماهر أبو شعبان أثناء 
تس���ليم السيارات : »نحن سعداء جدا بتزويد 
ش���ركة كي جي إل لتأجير السيارات بسيارات 
»دودج تشارجر آر تي« إحدى أفضل السيارات 
املوجودة لدينا في السوق واملعروفة بجودتها 
العالية وجتمع بني األداء الرائع والسالمة واملرونة 
واملجهزة بتقني���ات متطورة للدفع بالعجالت 
اخللفية ومبحرك هيمي األسطوري، فهي تعتبر 

بحق سيارة احلدث«.
وأكد التزام شركة املال وبهبهاني للسيارات 
بتزويد ش���ركة كي جي إل لتأجير الس���يارات 
بأفضل اخلدمات، مهنئا الش���ركة على فوزها 

بعقد شركة نفط الكويت.
من جهة أخرى، أثنى مدير عام شركة »كي 
جي إل« لتأجير السيارات روبير بوستاني على 
عالقات العمل الوثيقة بني الشركتني في الوقت 
الذي حتتفل فيه ش���ركة كي ج���ي إل لتأجير 
الس���يارات بنجاح آخر عق���ب جتديدها العقد 
الذي فازت به مؤخرا من ش���ركة نفط الكويت 
لتأجير 1100 مركبة شامال جميع أعمال صيانة 
وخدمات املركبات والذي يبدأ العمل به اعتبارا 
من األول من يوليو املقبل وملدة 30 شهرا حيث 
متكنت شركة كي جي إل لتأجير السيارات من 
جتديد هذا العقد مع شركة نفط الكويت للمرة 

الثالثة على التوالي.
وأض�������اف: »ميكنن���ا بفض���ل دع���مك���م 
حتقيق م����زيد من ال��نجاحات على مس���توى 

أعمالنا«.
اجلدير بالذكر أن شركة كي جي إل لتأجير 
السيارات هي إحدى الشركات التابعة لشركة 
رابطة الكويت واخلليج للنقل، وتتمحور أعمالها 
الرئيسية في تأجير الس���يارات لعمالئها من 
القطاعني التجاري واحلكومي داخل الكويت، كما 
أنها املمثل احلصري لشركة ناشيونال العاملية 

لتأجير السيارات.

روبير بوستاني وماهر أبوشعبان خالل تبادل الدفعة األولى من »دودج تشارجر«

على هامش وضع حجر األساس للمشروع بتكلفة إجمالية تصل إلى 36 مليون دينار

الجراح: »بوليفارد« شاهد عيان على مرحلة التنمية

مشيرا الى ان العمل باملشروع يسير 
مبعدالت أكبر مما هو مخطط له، 
حيث وصلت نسبة االجناز احلالية 
الى 30% ومن املتوقع اجنازه في 

الربع الثالث من 2011.

ميزانية الدولة

م����ن جانب آخر، ق����ال رئيس 
مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة لش����ؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.جاسم البدر ان املنتزه 
القومي يعد أحد معالم خطة الهيئة 
واستراتيجيتها وتطوير العناصر 

الزراعية اجلمالية بالكويت.
وأوض����ح ان املش����روع يضم 
مسطحات ومناطق للتنزه وحديقة 
نباتية وأنشطة ترفيهية ومراكز 

دراسات ثقافية.
وأضاف ان طم����وح الهيئة ال 
يقتص����ر على النواح����ي البيئية 
والتجميلي����ة ب����ل حتقيق أهداف 
اقتصادية تتواكب مع خطة التنمية 
التي تتبناها الدولة ومشاركة القطاع 
اخلاص في مشروعات التنمية، وأكد 
البدر أهمية توفير فرص استثمارية 
ذات جدوى ومردود اقتصادي جيد 
وعائد بيئي وتنموي وتوفير فرص 
العمل للكوادر الوطنية سواء من 
خالل مراحل اإلنش����اء أو مراحل 
تشغيل املشروع. وقال ان مساحة 
املشروع تضمنت جانبا استثماريا 
به عدة أنشطة اقتصادية ومحالت 
ملختلف األنشطة التجارية ومطاعم 
وصاالت ألعاب وصاالت للمناسبات 

ومتحفا تربويا.
الس����ياق ان  وأوضح في هذا 
الهيئة حرصت على ان استثمار 
املشروع من قبل القطاع اخلاص 
والشركات االستثمارية بنظام »بي.

أو.تي« إلنشائه وتشغيله وإدارته. 
وقال البدر ان تطوير املشروع ال 
يحّمل ميزانية الدولة أعباء مالية، 
بل يحقق عائدا اقتصاديا وموردا 
إليراداتها طوال فترة التعاقد مع 

املستثمر.

هي شارع قطر وش����ارع املغيرة 
بن شعبة وشارع اخلنساء وشارع 
حمد املبارك، وبذلك ميكن الوصول 
اليه بسهولة من مختلف اجلهات 
وبشكل رئيسي من جهة الطريق 
الدائري اخلامس وشارع اخلليج 
العربي، وبذلك بات املوقع الذي كان 
في املاضي أرضا فارغة جرداء ال 
يستفيد منها املجتمع بأدنى فائدة 
طوال سنوات عدة بات أكبر محور 

سياحي متميز في البالد.
وأشار الشايع الى ان الشركاء 
الرئيس����يني في ش����ركة الساملية 
ج����روب لتنمي����ة املش����اريع هم 
شركة مجمعات األسواق وإحدى 
شركاتها التابعة والتي متلك نسبة 
54.75% والشركة التجارية العقارية 
ومتلك نسبة 25% والشركة املتحدة 
للترفيه والسياحة ومتلك نسبة 
20% وشركة بيت اإلمناء للمقاوالت 

الزراعية ومتلك نسبة %1.25.
وأوضح بع����ض احلقائق عن 
املشروع الضخم الذي يقام وفق 
نظام ال� B.O.T بعد ان فازت شركة 
مجمعات األسواق التجارية بعقد 
املشروع مع الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية لتنفيذه بتكلفة 
اجمالية تصل الى 36 مليون دينار، 

س����وق املباركية ومشروع سليل 
اجلهراء ومشروع منتزه الشعب 
الترفيهي وتبعت����ه مبنتزه مرح 
الند الصباحية، وهي من املشاريع 
املميزة التي س����اهمت في انعاش 
احلركة الترفيهي����ة في البالد بل 
وأحدثت نقلة نوعية بها، ثم قامت 
بتنفيذ مشروع منتجع صحاري 
للغول����ف، وه����و األول من نوعه 
بالكويت والذي يجس����د التطوير 
الكبير الذي يجب ان تكون عليه 

الكويت خالل السنوات املقبلة.

مشروع إستراتيجي

من جانبه، بدأ رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لش����ركة 
الساملية جروب لتنمية املشاريع 
عبداحلكي����م فهد الش����ايع كلمته 
بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة 
للزراعة والثروة الس����مكية على 
مبادرتها الرائعة الى تنفيذ مشروع 
»بوليفارد« الذي يعتبر نقلة نوعية 
للكويت، مبينا انه س����يكون من 
املش����اريع املتميزة جدا سواء من 
حيث املوق����ع أو املكونات، حيث 
يتميز مبوقع استراتيجي في قلب 
منطقة الس����املية، نظرا ألنه يقع 
على امتداد 4 ش����وارع رئيس����ية 

الشركة التجارية العقارية والشركة 
املتحدة للترفيه والسياحة وشركة 
الدعم واجلهود  بيت االمناء على 
املستمرة في خدمة املشروع وشكر 
فريق العمل باملشروع ومستشارو 
اخلليج مستشار املشروع، شركة 
بروجاكس مدير املشروع، وشركة 
وارة مقاول املش����روع، وش����ركة 
اخلليج املتحدة للخدمات العقارية 
مستش����ار التس����ويق ومجموعة 
P&A مستش����ار العالمة التجارية 
وفري����ق العم����ل االداري والفني 
باملشروع وجميع العاملني وعلى 
رأسهم عبداحلكيم الشايع رئيس 
مجل����س االدارة والعضو املنتدب 
لشركة الس����املية جروب لتنمية 

املشاريع.

مشاريع مجمعات األسواق

واس����تدرك بالقول ان شركة 
مجمعات األس����واق التجارية منذ 
سنوات بل منذ نش����أتها اعتادت 
تنفيذ املشاريع التنموية واخلدماتية 
التي تقدم قيمة مضافة لالقتصاد 
الوطني واملواطن����ني، فلقد قامت 
بتنفيذ العديد من املشاريع املتميزة 
والت����ي أصبحت منوذجا يحتذى 
املثال مشروع  ومنها على سبيل 

محمود فاروق
االدارة  أكد رئي����س مجل����س 
والعضو املنتدب لشركة مجمعات 
األسواق التجارية توفيق اجلراح ان 
الكويت على أعتاب مرحلة جديدة 
ستشهد املزيد من التقدم إن صدقت 
النوايا بني اجلميع، مبينا ان املرحلة 
القائمة على تنفيذ خطة التنمية 
اجلديدة ستساعد البالد على العودة 
من جديد الى خارطة املنطقة بفضل 

ما تتضمنه من مشاريع عمالقة.
واضاف اجل����راح في تصريح 
صحافي على هامش وضع حجر 
األساس ملشروع »بوليفارد« الذي 
وصفه بأنه سيكون شاهد عيان 
على الفكر الصائب والنظرة الثاقبة 
جلميع العاملني في الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية مبشاركة 
رئيس الهيئة جاس����م البدر الذي 
استطاع حتويل قطعة أرض جرداء 
الى مشروع مستقبلي تنموي كبير 
يخدم الكويت لسنوات طويلة عبر 
تطوير املساحات املهملة داخل البالد 
الى مش����اريع تنموية ذات فائدة 

للدولة واملواطنني.
وق����ال اجل����راح: أقولها وبكل 
صراحة املرحلة احلالية تتطلب 
الذات وتغليب  إنكار  من اجلميع 
املصلحة العامة والتكاتف والوقوف 
صفا واحدا للنه����وض بالكويت 
واخلروج بها م����ن أزمتها املالية 
القاس����ية التي ألقت بظاللها على 
جميع أسواق ودول العالم، معبرا 
عن شكره الى البنك األهلي املتحد 
الذي قام بتوقيع عقد متول املشروع 
ومع الشركة بقيمة 15 مليون دينار 
ملدة 5 سنوات ونصف قائال انه أمر 
جيد للغاية وشهادة ثقة تعكس 
الس����معة الكبيرة التي تتمتع بها 
شركة مجمعات األسواق التجارية 
وذلك نظرا ملا تقوم به »املجمعات« 
من مشاريع سواء بشكل مباشر 
أو من خ����الل ش����ركاتها التابعة 
التي تس����اعد في خدمة املجتمع 
والتنمية بشكل عام، وكذلك شكر 
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)محمد ماهر(م. جاسم البدر متوسطا توفيق اجلراح وعبداحلكيم الشايع خالل وضع حجر األساس ملشروع بوليفارد

مكونات مشروع بوليفارد
يعد منتزه الساملية »بوليفارد« مشروعا 
فريدا من نوعه مبكوناته وموقعه حيث يقع 
في قلب منطقة الساملية وبالقرب من شارع 
سالم املبارك احد اهم املقاصد التجارية في 
الكويت، ويتكون املشروع والذي ميتد على 
مس��احة 353 ألف متر مربع من العناصر 
التالية وتكلفة اجمالية تصل الى 36 مليون 
دينار:  مسطحات خضراء وممرات مشاة 

مبس��احة تصل الى 230 ال��ف متر مربع، 
بحيرات اصطناعية مبساحة اجمالية قدرها 
30 أل��ف متر مربع يربطه��ا نهر صغير، 
مركز جتاري ضخم من دورين وسرداب 
مس��احته املبنية 65 ألف مت��ر مربع، ناد 
صحي مساحته املبنية 2200 متر مربع، صالة 
متعددة االغراض مساحتها املبنية 2400 متر 
مربع، قرية املطاعم وهي عبارة عن 8 مطاعم 

مبساحة مبنية 450 مترا مربعا لكل مطعم 
وهذه املطاعم تطل مباش��رة على البحيرة 
الكبيرة، مدرج روماني، مواقف للسيارات 
تتسع ل� 2500 سيارة، منطقة ألعاب خارجية 
لالطف��ال، مالعب كركيت وكرة قدم وكرة 
سلة ومنطقة للتمارين الرياضية، وحديقة 
النباتات الطبيعية وتضم 4 انواع حلدائق 

من مناطق مناخية مختلفة في العالم.


