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إطالالت ساحرة ملشروع كمبينسكي ريزيدنسيزبياراس موريارتي وأيوب بابو وعماد العيسى خالل املؤمتر الصحافي

أفخم التصاميم والديكورات في املشروع

الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ر. سيتارامان يتسلم اجلائزة 

)قاسم باشا(جانب من عمومية »كويت مترو«

»الدوحة« يفوز بجائزة أفضل بنك تجاري
في الشرق األوسط لـ  2010

أعلن بنك الدوحة عن فوزه بجائزة أفضل بنك 
جتاري في منطقة الشرق األوسط لعام 2010 وذلك 
للمرة الرابعة خالل ست سنوات، فقد فاز البنك 
بهذه اجلائزة س���ابقا في األعوام 2005، و2007، 
و2009، كما تعد ه���ذه اجلائزة هي الثانية التي 
يفوز به���ا بنك الدوحة هذا الع���ام بعد حصوله 
على جائ���زة أفضل بنك في مجال رعاية العمالء 

في أبريل املاضي.
وقد تس���لم الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة 
ر. س���يتارامان، هذه اجلائزة الرفيعة من مجلة 
»بانكر ميدل إيست« في حفل كبير حضره أبرز 
الشخصيات في املجال املصرفي باملنطقة في دبي 

في 16 اجلاري.
وبهذه املناسبة، قال ر.سيتارامان: »إن احلصول 
على هذه اجلائزة م���رة واحدة ميثل فخرا كبيرا 
ولكن الفوز بها للمرة الرابعة يعد تقديرا عظيما 
مينحن���ا إياه أقراننا في املج���ال. وبالتوجيهات 
احلكيمة لرئيس مجلس اإلدارة الش���يخ فهد بن 
محمد بن جبر آل ثاني،، والعضو املنتدب الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، وأعضاء 
مجلس اإلدارة ببنك الدوحة«، مؤكدا »سنواصل 
مسيرة النمو والتطور والنجاح في املستقبل. ونود 
أن نهدي هذه اجلائزة لعمالئنا وكل مس���اهمينا 
الذين ساعدونا بدعمهم وثقتهم في بنك الدوحة 

في حتقيق إجنازاتنا«.
وأضاف: »لقد سجل البنك منوا قويا كنتيجة 
للخدمات املبتكرة التي يقدمها وترتكز حول تلبية 
احتياجات العمالء، وسوف تعزز هذه اجلائزة من 
عزميتنا من خالل االعتماد على رضا أقراننا في 
املجال وعمالئنا ووضع أفضل املعايير في املجال 

املالي واملصرفي«.
مشيرا الى ان هذه اجلوائز التي حصل عليها 
بنك الدوحة تأتي كاعتراف وإشادة باملبادرات التي 
اتخذها البنك والتي قدم من خاللها خدمات ومنتجات 
جديدة ومبتكرة للعمالء عالوة على اضافة مزايا 
فريدة للمنتجات القائمة حتى في األوقات العصيبة 
التي شهدها السوق خالل األزمة املالية العاملية، 
وعلى مدار الس���نوات الس���ابقة قدم البنك أعلى 
مستوى من اخلدمات لقاعدة عمالئه األعزاء اجلدد 

والقائمني في قطاعي الشركات واألفراد.
الفتا الى ان أكبر دليل على تركيز البنك على 
خدمة عمالئه وتلبية احتياجاتهم يتمثل في حصوله 
على جائ���زة أفضل بنك في مجال رعاية العمالء 

نظرا الفتتاحه مركز »تواصل« لرعاية العمالء في 
بداية العام احلالي، ومن بني املنتجات واخلدمات 
األخرى التي متيز بها بنك الدوحة عن منافسيه 
في املنطقة برنامج الدانة، والذي أصبح واحدا من 
أجنح منتجات بنك الدوحة، وجاء سحب الدانة 
الذهبي الذي أطلقه البنك هذا العام ليكون أفضل 
برنامج ملكافأة العمالء يقدمه أي بنك في قطر، إذ 
يقدم البنك لعمالئه من خالل هذا البرنامج جوائز 
تتمثل في 25 كيلو من الذهب باإلضافة إلى ماليني 

الرياالت كجوائز لثقتهم ووالئهم للبنك.
مش���يرا الى أن بنك الدوح���ة هو أول بنك في 
قطر يق���وم بحملة لتحوي���ل الراتب. وتتضمن 
املبادرات األخرى التي قام بها البنك إطالق خدمات 
متويل سلسلة التوريد لقطاع املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة باإلضافة إلى طرح بطاقات ائتمانية 
لهذا القطاع، ولم يكتف البنك بذلك، بل تبنى على 
الدوام منهجية تدعم قوة نش���اطاته وإنتاجيته. 
وق���د كانت حملة البنك األخيرة اخلاصة ببطاقة 
درمي االئتمانية هي األولى من نوعها مرة أخرى 
في قطر، إذ يحصل العمالء على اس���ترداد نقدي 
بقيمة 25% عند استخدامهم لبطاقة درمي من بنك 

الدوحة لسداد املصاريف اخلاصة بالسفر.
مؤك���دا ان بنك الدوح���ة يتفاعل مع مجتمعه 
األكبر من خالل حتمله ملس���ؤوليته االجتماعية 
جتاه املجتمع على مدار السنني، حيث التزم البنك 
بلعب دور توعوي بشأن القضايا البيئية. وتعد 
املسابقة اخلضراء جزءا من برنامجه املتواصل في 
مجال املسؤولية االجتماعية للمجتمع، وكجزء من 
مبادراته لتبادل املعرفة في قطاع الشركات، نظم 
البنك ندوة حول ديناميكيات الس���وق املتغيرة 
إذ رك���ز خبراء املجال املصرفي ف���ي تلك الندوة 
على التحديات االقتصادي���ة التي تواجه العالم 

واملنطقة.
اجلدير بالذكر أن بنك الدوحة قد تأسس قبل 
أكثر من ثالثني عاما وميتل���ك البنك اآلن ثالثني 
فرعا، وستة فروع إسالمية، و10 فروع إلكترونية، 
ومنافذ بيع أخرى متعددة باإلضافة إلى أكبر شبكة 
للصراف اآللي في قطر، كما قام البنك بتوس���يع 
أعماله في اخلارج من خ���الل إقامة فروع له في 
كل م���ن الواليات املتح���دة االميركية، والكويت، 
ودب���ي، باإلضافة إلى مكات���ب متثيل في كل من 
سنغافورة، وتركيا، واليابان، والصني، واململكة 

املتحدة، ورومانيا، وكوريا اجلنوبية.

العوضي: مشروع المترو سيرى النور في غضون
5 سنوات وتكلفته التقديرية 2.6 مليار دينار

لدول مجلس التعاون اخلليجي 
إلنشاء هيئة نقل خليجية لتوحيد 
اسعار ومواصفات وخدمات هذا 
القطاع بني دول املجلس وذلك على 
غرار شبكة السكك احلديدية التي 
سيتم تأسيسها في دول املجلس 

بحلول عام 2017.

أداء تشغيلي

من جانبه اوضح رئيس مجلس 
النجار خالل  ادارة الشركة بدر 
العمومية ان الشركة استطاعت ان 
حتقق جناحا ملحوظا في مجال 
اعداد  انشطتها املتخصصة في 
الدراسات املتعلقة بالنقل البري 
بجميع انواعه، وكذلك املشاركة 
الدراسات واملبادرات  في تقدمي 
املختصة به وفقا للقوانني املعمول 

بها في الوقت احلالي.
واشار النجار الى ان الشركة 
القان���ون رقم 2008/7  مبوجب 
واخل���اص بتنظي���م عملي���ات 
البن���اء والتش���غيل والتحويل 
B.O.T تقدم���ت بع���دة مبادرات 
للجهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموية واملبادرات، وقامت ايضا 
بتقدمي مجموعة من الدراس���ات 
لعدة مشاريع للجهاز، مؤكدا على 
ان الشركة مستمرة في عملها مع 
اجلهاز الفني لتصل هذه املشاريع 
الى حيز التنفيذ، مشيرا الى ان 
تلك املشاريع ستؤدي الى اتساع 
اعمال الش���ركة في مجال النقل 
الب���ري وخدماته داخل الكويت 
وهو ما سينعكس على مساهمي 

الشركة في االعوام املقبلة.
وذك���ر النج���ار ان امليزانية 
االولى للش���ركة عن الفترة من 
 2009/12/31 حت���ى   2008/7/6
سجلت تكاليف مستردة قدرها 
89.7 الف دينار وكذلك ايرادات 
مستحقة قدرها 89.7 الف دينار، 
وذلك حسب املادة 8 من القانون 
 B.O.T �اخلاص بتنظيم عمليات ال

واالنظمة املشابهة.
على جان���ب اخ���ر، وافقت 
العمومي���ة العادية على جدول 
االعمال واعتمدت تقرير مجلس 
االدارة وتقرير مراقب احلسابات 
املنتهية  العمومي���ة  وامليزانية 
في 31 ديسمبر 2009، كما متت 
املوافقة عل���ى توصية مجلس 
االدارة بعدم توزيع ارباح، وكذلك 
املوافقات على توصية مجلس 
االدارة بزيادة رأس مال الشركة 
من مليون دينار الى 1.5 مليون 
دينار بإصدار اسهم جديدة بعدد 
5 مليون س���هم بقيمة 500 الف 
دين���ار وجميع االس���هم نقدية 
بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، 
كما وافق���ت اجلمعية العمومية 
غير العادية عل���ى زيادة رأس 
املال وفقا مل���ا ورد في اجلمعية 

العمومية العادية.

املواصالت تبذل مساعي حثيثة 
في هذا االجتاه مع البنك الدولي 
خلروج هذه الهيئة للنور، الفتا الى 
انه متت صياغة مشروع لقانون 
الهيئة، واصفا ذلك بأنها خطوة 
مهمة في ه���ذا اجلانب، على ان 
يتم عرض مشروع القانون على 
مجلس األمة ليأخ���ذ دورته في 
النقاش متهيدا إلقراره، متوقعا ان 

يكون ذلك بعد عام تقريبا.
وذكر في هذا االطار ان اهمية 
الهيئة ال تقتصر على املشاريع 
س���الفة الذكر فحسب وامنا ألن 
دورها سيشمل مشاريع نقل اخرى 
ضمن اخلطة التنموية خاصة ان 
نحو 40% من مش���اريع اخلطة 
ستكون مشاريع نقل، فضال عن 
املقترح الذي تنظره األمانة العامة 

الوقت الراهن من هذه الشاحنات 
سواء التي تخرج من الكويت او 
تأتي اليها، مبينا ان هذا املشروع 
املتكامل والذي سيضم استراحات 
للسائقني وحمامات ومطاعم له 
العدي���د من الفوائد اهمها توفير 
األمن واحلماية لهذه الشاحنات من 
جهة وضمان امن البالد واحلفاظ 
على البيئة من جهة اخرى، مشيرا 
الى ان منطقة أمغرة ستكون مقر 

هذا املشروع.

هيئة للنقل البري

وش���دد العوضي على اهمية 
انش���اء هيئة عامة للنقل البري 
بالكويت تكون منوطة باالشراف 
على كافة التفاصيل لهذه املشاريع 
العمالق���ة، الفتا ال���ى ان وزارة 

املترو خالل م���دة تترواح بني 4 
و 5 سنوات.

 وتطرق العوضي ملش���روع 
الس���كك احلديدية قائال: ان باب 
الع���روض االستش���ارية  تلقي 
لهذا املش���روع مت اغالقه في 16 
اجلاري وان اجلهاز س���يبدأ في 
دراسة العروض الخيتار افضل 
العروض وسيكون ذلك عقب شهر 

رمضان ايضا.
وحول مشروع الشاحنات وهو 
املشروع الثالث الذي يطلق عليه 
»املط���ار البري« الذي تقدمت به 
الش���ركة للجهاز ومتت املوافقة 
عليه قال العوض���ي ان الكويت 
تفتقد مكانا مخصصا الستقبال 
الشاحنات واحلاويات للقضاء على 
العشوائية التي تعانيها الكويت في 

شريف حمدي
كش���ف املدير العام لش���ركة 
كويت مترو للنقل السريع خالد 
العوضي عن أهم املشاريع الثالثة 
التي قدمتها الشركة للجهاز الفني 
التنموية  لدراسة املش���روعات 
واملبادرات، مش���يرا الى ان هذه 
الكويت  املش���روعات هي مترو 
والس���كك احلديدي���ة، باإلضافة 
الى محطة متكاملة للش���احنات 
الت���ي تخرج وتدخ���ل من والى 

الكويت.
وافاد العوضي عقب اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
التي انعقدت امس مبقر الشركة 
بنسبة حضور 94.6% بأن التكلفة 
التقديرية ملشروع املترو ستتراوح 
ب���ني 15 و 16 ملي���ون دينار لكل 
مت���ر مربع ملس���احة املش���روع 
التي تبل���غ 162 كيلومترا مربعا 
أي مبا يع���ادل 2.6 مليار دينار، 
مشيرا الى ان التكلفة التقديرية 
ملشروع السكك احلديدية ستكون 
في حدود 4.5 ماليني دينار لكل 
متر مربع ملساحة املشروع التي 
تبلغ نحو 550 كيلومترا مربعا، 
ولم يحدد العوضي قيمة مشروع 
الشاحنات غير انه ذكر ان مساحته 
ستكون في حدود مليون متر مربع 

تقريبا.

مبادرة لـ 3 مشاريع

واشار العوضي الى ان الشركة 
كانت قد تقدمت مببادرات لهذه 
املش���اريع الثالث للجهاز الفني 
ومتت املوافقة عليها جميعا، وبناء 
عليه قام اجلهاز بدوره باالجراءات 
واخلطوات الالزمة لتنفيذ املشروع 
والتي كانت بدايتها جلب عروض 
اجلهات االستشارية لهذا املشروع 
العمالق ليكون متكامال من جميع 
اجلوانب سواء املادية او الفنية او 
القانونية فضال عن البيئية، مبينا 
ان املدة املخصصة لذلك تترواح بني 
25 و 27 شهرا وحتى يتم تأسيس 
الشركة احلكومية املساهمة العامة 
إلدارة هذا املشروع والتي بدورها 
ستخصص نحو 50% من اسهمها 
للمواطنني للمشاركة فيها من خالل 
اكتتاب عام وطرح حصة في حدود 
30% ملستثمر استراتيجي و%10 
للشركة صاحبة املبادرة � كويت 
مترو� على ان حتتفظ الش���ركة 
املزمع تأسيسها بالنسبة املتبقية 

من املشروع.
ولف���ت ال���ى ان ب���اب تلقي 
العروض ملشروع مترو الكويت 
قد اقفل بتاريخ 27 مايو املاضي 
وان���ه جار االن ف���ض املظاريف 
لدراسة العروض الختيار اجلهة 
االستش���ارية صاحب���ة افضل 
العروض، متوقع���ا ان يتم ذلك 
عقب ش���هر رمضان املقبل، كما 
توقع ان يكون اجناز مش���روع 

عمومية »كويت مترو« أقرّت زيادة رأس المال إلى 1.5 مليون دينار

خط سير مترو الكويت
أوضح العوضي ان اخلط االول للمترو والذي 
تبلغ مساحته 25.8كيلومترا سيبدأ من منطقة 
س���لوى متجها الى اجلهة اجلنوبية الشمالية 
حتى مدينة الكويت مرورا بالرميثية وحولي 
وبنيد القار، ثم يتجه الى الشويخ واجلامعة، 
اما اخلط الثاني والذي تبلغ مساحته 20.9 كليو 
مترا فسيبدأ من سلوى ايضا ويعبر الساملية 
ويصل الى مستشفى مبارك الكبير قاطعا مع 
اخلط االول ويواصل شرقا الى حولي بعد شارع 
القاهرة الى ان يص���ل الى مدينة الكويت، اما 
اخلط الثالث والذي تبلغ مساحته 18.5 كيلومترا 
فيبدأ من املطار بحيث يتصل بشبكة السكك 
احلديدة ويتجه شماال بني الفروانية وخيطان 
الى منطقة الشويخ الصناعية حيث ينعطف 

الى اجلهة الشمالية الشرقية ليصل الى مدينة 
الكويت، اما اخلط الرابع والذي تبلغ مساحته 
22.7 كيلومتر فس���يبدأ من اجلامعة اجلديدة 
وايضا متصلة بشبكة السكك احلديدية ويصل 
الى طريق الدائري السادس ومن ثم ينعطف 
شماال الى طريق الدائري الرابع ويتبعها ليصل 
الى حولي عبر شارع بيروت لينتهي عند وصوله 

الى اخلط األول.
ولفت العوضي الى ان هناك خطي امتداد، 
االول تبلغ مساحته 57.5 كيلومترا ويتجه الى 
اجلهراء والفحيحيل، والثاني تبلغ مساحته 16.4 
كيلومترا يتبع عادة طريق الدائري السادس 
وفي جنوب السرة ينعطف الى اجلهة الشمالية 

الشرقية ليصل الى سلوى.

»إيفا للفنادق« تطلق المرحلة الثانية من مشروع »كمبينسكي ريزيدنسيز« في تالل العبادية
ق����ال مدير  م����ن ناحيت����ه، 
الفندقية لدى مجموعة  الشقق 
كمبينس����كي أي����وب بابو »إننا 
س����عداء جدا بدخول الس����وق 
اللبناني بالش����راكة مع شركة 
إذ  إيفا للفن����ادق واملنتجعات، 
تشتهر كمبينسكي باملستويات 
العالي����ة وغير املس����بوقة من 
اجلودة واخلدمة، وس����نحرص 
على ضمان توفير أفضل جتارب 
احلياة العصرية ملستثمرينا في 
هذا املنتجع الفندقي الراقي يوميا. 
وإننا على ثقة بأن هذا املشروع 
سيرسي قواعد جديدة للمشاريع 

املستقبلية في هذه املنطقة«.
الش���راكة  أن  وأض���اف   
إس���تراتيجية تعزز خطط إيفا 
للفنادق واملنتجعات الرامية إلى 
التعاون مع أكبر وأبرز األسماء في 
عالم السياحة والضيافة، وضمان 
توفير أعلى مستويات من اخلدمة 
واجلودة لقطاع عقارات التملك 
احلر. كما تأتي متاشيا مع رؤية 
الش���ركة التي تهدف إلى تقدمي 
شبكة عاملية متميزة من الفرص 
السياحية والعقارية للمستثمرين 

في جميع أنحاء العالم.
 من ناحيته قال املدير العام 
لش����ركة عقارات الكويت عماد 
العيس����ى »نحن نتوقع جتاوبا 
كبيرا لهذه املرحلة من املشروع، 
حيث يتمتع لبنان بالكثير من 
فرص التطوير العقاري املجزية، 
مدعوما باملن����اخ املميز وجمال 
التاريخية  الطبيعة واألهمي����ة 
والثقافية االمر الذي يضع لبنان 
في مقدمة صناعة االس����تثمار 

السياحي في املنطقة«.

من مشروع تالل العبادية نهاية 
هذا العام التي لم يتبق منها سوى 
عدد قليل من الڤلل والشقق، فهذا 
هو الوقت املثالي إلطالق املرحلة 
الثانية في السوق. وكان التصميم 
األولي قد حظي باهتمام كبير، 
إال أننا حرصنا على تطوير هذا 
التصميم بهدف زيادة اإلطالالت 
الساحرة على العاصمة بيروت، 
إذ تتمتع كل ش����قة من الشقق 
بإطالالت عل����ى بيروت، كما أن 
معظم هذه الش����قق مطلة على 
اجلانب اجلبلي من املدينة. ومع 
كل ما يتميز به هذا املشروع، فأن 
مشروع كمبينسكي ريزيدنسيز 
� تالل العبادية س����يكون املكان 
املثالي المت����الك منزل آخر في 

منطقة الشرق األوسط.

االعرق في أوروبا.
ويوفر كمبينسكي ريزيدنسيز 
� تالل العبادية، احملاط بالكثير 
من املساحات اخلضراء والذي 
يضم عددا من املطاعم وحوضا 
للس����باحة ونادي����ا رياضي����ا 
ومجموعة من أبرز مراكز العناية 
واجلمال العاملية على بعد مسافة 
قصيرة، أرق����ى جتارب احلياة 
العصرية من فئة اخلمس جنوم. 
وميكن ملالك الوحدات السكنية 
االستفادة حتى في حال رغبتهم 
في ع����دم اإلقامة فيها وذلك من 
الوحدات من  خالل تأجير هذه 
قبل الش����ركة املشغلة والتمتع 

بعائدات مالية مجزية.
واضاف قائال: »مع االستعدادات 
اجلارية لتسليم املرحلة األولى 

أعمال خدمة وإدارة منتجع تالل 
العبادية.

 وأوض����ح أن منتج����ع تالل 
العبادية ميتد على مساحة 7.5 
هكت����ارات )75000 متر مربع( 
متضمنا الڤلل الفخمة والوحدات 
الس����كنية من فئة تاون هاوس 
والش����قق والكثير من وسائل 
التسلية والترفيه األخرى. يتألف 
املنتجع من سبعة أبنية يضم كل 
منها من أربعة إلى خمسة أدوار 
تعكس الطراز املعماري اللبناني 
التقليدي. وتوفر الش����قق التي 
تتألف م����ن غرفة أو غرفتني أو 
ثالث غرف نوم أفخم التصاميم 
والديك����ورات مصحوبة بأعلى 
مستويات اخلدمة بإدارة مجموعة 
كمبينسكي، املجموعة الفندقية 

أعلنت ش����ركة إيفا للفنادق 
واملنتجعات، الشركة املتخصصة 
ف����ي مج����ال تطوي����ر الفنادق 
واملنتجعات السياحية املتعددة 
االستخدامات، عن إطالق املرحلة 
الثانية من منتجع التملك احلر 
الذي تطوره الش����ركة في تالل 
العبادية � بيروت بالشراكة مع 

شركة عقارات الكويت.
الش����ركة في بيان   وذكرت 
صحاف����ي أم����س أن مش����روع 
� تالل  كمبينسكي ريزيدنسيز 
العبادية يقع في واحدة من اكثر 
وجهات العطالت رواجا في منطقة 
الشرق األوس����ط، حيث يتمتع 
بإطالالت ساحرة على العاصمة 
اللبنانية بيروت والبحر األبيض 
املتوسط، سيضم املشروع 66 
وحدة سكنية فاخرة في املنطقة 
اجلبلي����ة الواقعة بني بحمدون 
وعالي����ه وعلى بع����د 30 دقيقة 
فقط من مطار رفيق احلريري 

الدولي.
 وفي هذا السياق قال نائب 
العمالء  الرئيس إلدارة خدمات 
الش����رق األوس����ط  في منطقة 
لدى إيف����ا للفنادق واملنتجعات 
بياراس موريارت����ي ان إطالق 
� تالل  كمبينسكي ريزيدنسيز 
العبادية يش����كل مثاال واضحا 
على االلتزام الكبير الذي توليه 
إيفا للفنادق واملنتجعات بلبنان، 
فهي تشكل أحد أقوى األسواق 
في مجال السياحة والضيافة من 
فئة اخلمس جن����وم، لهذا فإننا 
مسرورون بالعمل مع شركائنا في 
شركة عقارات الكويت ومجموعة 
فنادق كمبينسكي التي ستتولى 

يتضمن مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والڤلل الفاخرة في بيروت


