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 مشعل العبيد

 توليد الطاقة عبر استخدام التكنولوجيا النووية 

 صفحة «الوطني» على «الفيس بوك 
 لقطة جماعية عقب افتتاح الفرع اجلديد

 «الوطني» يطلق مسابقة تصوير بصفحته على «الفيس بوك»

 «بيتك»: خدماتنا مستمرة عبر القنوات اإللكترونية 

 «نخيل» تستأنف مشروع «عقارات جميرا للغولف»

 بطاقة ائتمان ذكية لمواجهة االحتيال المصرفي
 كشف املدير اإلقليمي ملبيعات قطاع أمن 
املعلومات في الشرق األوسط وأفريقيا، 
في شركة «جمالتو» الدولية، املتخصصة 
في مجال األمن الرقمي، محمد إسماعيل، 
عن أن «الشركة تتجه حاليا عبر مباحثات 
مع ٣ مصارف محلية في دبي وأبوظبي، 
إلى طرح بطاقة ائتمان ذكية مبستويات 
أمان مرتفعة مضادة لعمليات االحتيال 

املصرفي خصوصا اإللكتروني».
  وقال إن «البطاقة حتتوي على شاشة 

صغيرة تغير كلمة السر اخلاصة باملتعامل 
عند إجراء كل معاملة جديدة، إضافة إلى 
احتوائها على رقاقات ذكية تصعب من 
االحتيال والقرصنة اإللكترونية»، الفتا 
إلى أن البطاقة اجلديدة تستخدم لتفادي 
سرقة البيانات خالل التسوق والتجارة 
اإللكترونية أو إجراء املعامالت املصرفية 
على اإلنترنت، إضافة إلى إمكانية حتويلها 
من خالل برامج مشـــتركة مع املصارف 
الستخدامها في عمليات السحب من أجهزة 

الصراف اآللي.
  وأوضح أن «تقنيات البطاقة اجلديدة، 
التي ستطرح قريبا بالتعاون مع شركات 
عاملية مثل «ڤيزا»، و«ماستركارد»، من 
خالل بنوك محلية وأجنبية، تعمل بطريقة 
تسلســـل كلمات السر بشكل أساسي، إذ 
يدخل املتعامل كلمة الســـر اخلاصة به، 
عبـــر الضغط علـــى أزرار خاصة بارزة 
على ظهر البطاقة، لتظهر له كلمة ســـر 
جديدة تستخدم إلجراء املعاملة، ما يصعب 

من فرص التعـــرض لالحتيال املصرفي 
والوصول إلى بيانات املتعاملني».

  وأضاف ان «التقنيات التي تعمل بها 
البطاقة ليســـت مكلفة، إلى درجة تدفع 
املصارف إلى حتميل املتعاملني معها كلفة 
رسوم إضافية نظير استخدامها»، مشيرا 
إلى أن لدى الشركة أنظمة خاصة بعمليات 
الدفع والتحويل عبر الهاتف املتحرك، كما 
عرضت أخيرا في األسواق احمللية منتجات 

جديدة لهوية ذكية للشركات. 

 يقدم جوائز قّيمة للفائزين

 أكثر من ١٥٠ خدمة متطورة متاحة على موقع بيتك أون الين خالل عطلة العيد

 حجم االستثمار في المشروع نحو ٢٫٥ مليار درهم

 تعمل وفق نظام تسلسل كلمات السر.. وتطرح في األسواق قريبًا

 أطلـــق بنك الكويت الوطني في ســـابقة هي االولـــى من نوعها 
مسابقة تصوير خاصة على صفحته على موقع التواصل االجتماعي 
«الفيس بوك» Facebook، مبناسبة الذكرى الـ ٥٨ لتأسيسه. وتتيح 
هذه املســـابقة ألعضاء الصفحة املشاركة بصور عن البنك الوطني، 
وحتصل الصورة التي حتظى بأكثر تصويت على جائزة بقيمة ٢٥٠ 
دينارا. وقد استطاعت صفحة «البنك الوطني» على موقع الفيس بوك 
على االنترنت أن تستقطب نحو ٤ آالف مشترك خالل فترة وجيزة 
لتصبح أكثر الصفحات شـــعبية وإقباال على مســـتوى املؤسسات 
احمللية في الكويت. وحتظى الصفحة بشـــعبية كبيرة ملا تتميز به 
من تفاعل نشـــط وجتاوب حر مـــع أعضائها من خالل اإلجابة على 
جميع التســـاؤالت واالستفسارات املطروحة وتقدمي آخر العروض 
واخلصومات احلصرية جلميع عمالء البنك. كما يتيح االشتراك في 
هذه الصفحة ميزة االطالع أوال بأول على احدث املســـتجدات على 

الساحة االقتصادية وأخبار البنك احمللية والعاملية.
  اجلديـــر بالذكر ان بنك الكويت الوطنـــي يولي قنوات االتصال 
االجتماعي مثل التويتر والفيس بوك أهمية كبيرة من منطلق حرصه 

على مواكبة كافة التطورات لتالئم احتياجات ورغبات عمالئه.
  يذكر أن صفحة الوطني على الـ «فيس بوك» هي:
http://www.facebook.com/#!/NBK.fans?ref=ts  
 http://twitter.com/NBKPage :وعلى التويتر هي  

 أعلن بيت التمويل الكويتي 
«بيتـــك» عن اســـتمرار غالبية 
خدماته املتنوعة لعمالئه داخل 
الكويت طـــوال عطلة  وخارج 
عيد األضحى املبارك، من خالل 
قنواته اإللكترونيـــة املتعددة 
املدعومة بأنظمة وبرامج غاية 
في الدقة واملرونة واحلفاظ على 
السرية، جتاوبا مع احتياجات 
العمالء ووفـــاء بالتزاماتهم في 

هذه املناسبة.
  على صعيد متصل، اتخذت 
جميع اإلدارات والقطاعات التي 
ستســـتمر في خدمـــة العمالء 
استعداداتها تقنيا وعمليا ملواجهة 
التزاماتها جتاه العمالء من دون 
مشاكل قد حتول دون استمرار 
اخلدمة بنفس املستوى من الدقة 
واحلرفية خالل فترة العطلة التي 
متتد ألكثر من أســـبوع، حيث 
ميكن للعمالء االستفادة من أكثر 
من ١٥٠ خدمة متطورة يقدمها 
«بيتك» عبر موقعه اإللكتروني 

 دبي: قالت شـــركة نخيل العقارية، إنها ستستأنف 
أعمال البنية األساسية ملشروع «عقارات جميرا للغولف»، 
موضحـــة في بيان صدر منها أمـــس ان «أعمال البنية 
األساســـية في املشـــروع حظيت بالدعم املالي الالزم 
من حكومة دبي الســـتئناف األعمال فيها خالل الفترة 

املقبلة».
  وفضل مصدر في الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، عدم 
حتديـــد جدول زمني لعمليات اإلنشـــاء حاليا. وقال لـ 
«اإلمارات اليوم»، إنه «سيتم الكشف عن تلك التفاصيل 

قريبا».

  ويبلغ حجم االستثمار في مشروع «عقارات جميرا 
للغولف» نحو ٢٫٥ مليار درهم. ولفتت الشركة في بيانها 
إلى أنه «سيتم التنسيق مع شركة أسكون، وشركة االحتاد 
للبناء واالستثمار، أحد املقاولني الرئيسيني للمشروع، 

للبدء في أعمال البنية التحتية في املوقع قريبا».
  ويتضمن املشروع، إنشاء ٤ مالعب للغولف حتمل 
أسماء «النار»، و«التراب»، و«املاء»، و«الرياح»، تقديرا 
لقوة الطبيعة، وسيشـــتمل كل واحد من هذه املالعب 
على سمات مميزة خاصة به من خالل العناصر احمليطة 
واملنتشرة على أرضه، لتوفير مستوى فريد من التحدي. 

وستحاط املالعب بتجمعات سكنية ومنازل فاخرة.
  وكانت «نخيل» أعلنت في العام املاضي عن جناحها 
في إعادة صياغة عقدها مع شـــركتي «أنفايرومننت ـ 
ديجرميونت» و«بيســـيكس» لتصميم وبناء وتشغيل 
مصنع معاجلة مياه الصرف الصحي، بسعة ٢٢٠ ألف 

متر مكعب يوميا في املشروع.
  وتقضي االتفاقية بعقد شراكة استراتيجية طويلة 
على مـــدى ٣٠ عاما، لتطوير ٥٠٪ مـــن القدرة احلالية 
للمحطة، وذلك من خالل إعادة تصميمها وبرمجتها مبا 

يالئم االحتياجات السكنية املتطورة إلمارة دبي. 

على مدار الساعة، سواء كانت 
خدمات تتخذ طابع االستفسار أو 
اجناز املعامالت املالية املتنوعة 
باإلضافة الى إمكانية التواصل 
مع موظفـــي مركز االتصال من 
خالل البريد االلكتروني واخلاص 
بخدمة بيتـــك أون الين لتقدمي 
طلب واختيار البطاقة االئتمانية 
املناسبة له وفق باقة متنوعة من 

منتجات «بيتك» االئتمانية.
  في الوقت ذاته، يواصل مركز 
خدمة العمالء، كدأبه دوما، تقدمي 
خدماته املتنوعة على مدار ٢٤ 
ســـاعة من خالل كوادر بشرية 
مؤهلة ومتدربة على استخدام 
تقنية متقدمة تعزز جاهزيتهم 
للتعامل مع العمالء، خصوصا في 
مثل تلك املناسبات كما هو احلال 
على مدار العام، بشكل احترافي 
ملواجهة أي مشاكل أو مواقف قد 

تطرأ في تلك املناسبات.
  من جهته، قـــال مدير ادارة 
مركز االتصال مشـــعل العبيد: 

من املعتـــاد ان تتزايـــد كثافة 
االتصاالت في املناسبات والعطل 
الرسمية واالجتماعية، وبصفه 
خاصة لدى إدارة مركز االتصال 
في «بيتك»، لذا فإن البنك يتخذ 
جميـــع االســـتعدادات ملواجهة 
طلبات عمالئه والتي تعتبر أهم 
اهتماماته عبر تفعيل خاصية 
أولوية الرد على املكاملات الدولية 

من خالل فريق متخصص.
  وأضاف العبيد: قطع «بيتك» 
منذ ســـنوات شوطا متقدما في 
توظيف التكنولوجيا املتطورة 
في كل أنشـــطته، السيما تلك 
املرتبطـــة بخدمـــة العمالء في 
الوقت الذي تعدت فيه الصناعة 
املصرفية املفهوم التقليدي إلى 
التي تقدم  الشـــاملة  الصيرفة 
باقات متنوعة من اخلدمات في 
كل األوقـــات متخطية احلدود 

اجلغرافية.
  على صعيد متصل، استعد 
البنك ملواجهـــة الطلب املتوقع 
أن يتزايد بشكل استثنائي على 
عمليات الصـــرف خالل عطلة 
عيد األضحى من خالل جاهزية 
التابعة  ماكينات الصرف اآللي 
لـ «بيتك» والتي تغطي مختلف 
املناطـــق اجلغرافيـــة وتعمل 
على مدار ٢٤ ســـاعة وتعبئتها 

بالنقد.
العمالء كذلك    وسيســـتفيد 

من خدمات أجهزة «الشـــامل» 
املناطق  والتي تغطي عددا من 
احليوية وتقدم حلوال مصرفية 
متنوعة للعمالء بأفضل تقنية 
من بينها خدمات إيداع األموال 

والشيكات.
  كما تعمل خالل فترة العطلة 
أيضا سيارات «موبي بيتك» التي 
تعد مبثابة فروع متنقلة منتشرة 
في مختلف املناطق لتقدم عددا 
من اخلدمات في مقدمتها السحب 

واإليداع.
  الى ذلـــك تظل خدمات بيتك 
الهاتفيـــة واملتمثلة في اخلدمة 
الهاتفية اآللية ١٨٠٣٣٣٣ وخدمة 
بيتك الصوتية واللتني تعمالن 
على مدار الساعة، بذات الكفاءة 
والسرعة للتجاوب مع احتياجات 
العمالء ومتطلباتهم من عمليات 
حتويل بني احلسابات واالستفسار 
عن العمليات املالية والتحويل 
الفواتير  للجان اخليرية ودفع 
وغيرها من اخلدمات املتنوعة. 

 عمر: «زين» تزّين فرع المطار بثوب جديد

 ٤٠٪ من الطاقة في دبي مصدرها
   التكنولوجيا النووية والفحم في ٢٠٣٠

 افتتح املدير التنفيذي لقطاع 
املبيعات في زين الكويت شفيق 
السيد عمر فرع الشركة في مطار 
الكويت الدولي «صالة القادمني»، 
لينضم للعمل من جديد إلى بقية 
الشـــركة ولكن  سلســـلة فروع 
بحلته اجلديدة هـــذه املرة، بعد 
التجهيـــزات والتعديـــالت التي 

أدخلتها الشركة.
فـــي بيان  الشـــركة    وذكرت 
صحافـــي أن فرع املطـــار صالة 
القادمني سيطل على اجلمهور اآلن 
بحلة جديـــدة، مبينة أنها راعت 
التحديث والتطوير  في عمليات 
تغطية جميع احتياجات العمالء، 
مبا يقدم خدمات تتسم باجلودة 

العالية.
  يذكر أن شـــركة زيـــن كانت 
عززت من عدد فروعها املنتشرة 
في جميع مناطق الكويت، بافتتاح 
فرع ثـــان لها في قاعة املغادرين 
مبطـــار الكويـــت الدولي ليصل 
عدد فروعها إلى أكثر من ٢٢ فرعا 
باإلضافة إلى قاعدتها الكبيرة من 

موزعيها املعتمدين.
  وقـــال شـــفيق الســـيد عمر 
«جتديد وحتديث الشركة لفرع 
املطـــار في صالة املغادرين يأتي 
في إطار مساعي زين اجلادة نحو 
توفير ســـبل الراحة للعمالء في 
هذه البقعة احليوية والتي تتسم 

بحركة دائمة».
  وأضاف قائـــال: «نعرف مدى 
اإلقبال الكبيـــر من العمالء على 
هذا الفرع في منطقة املطار ولذلك 
حرصت زين على إظهاره بالشكل 
الالئق وبحلة جديدة تلبي رغبات 
عمالئها مبا يســـمح لهم بإنهاء 

معاملتهم بسهولة ويسر».

 توقع نائـــب رئيس املجلس 
األعلى للطاقة في دبي، ســـعيد 
محمد الطاير، أن تكون ٤٠٪ من 
الطاقة املنتجة في دبي عام ٢٠٣٠ 
من الفحم النظيف والتكنولوجيا 

النووية.
  وأضاف خالل مؤمتر صحافي 
عقد في دبي، أمس األول، لإلعالن 
عن تنظيم «منتدى دبي العاملي 
الذي ســـينعقد  للطاقة ٢٠١٠»، 
التي  حتت عنـــوان «التحديات 
الطاقة والفرص  تواجه قطـــاع 
املتاحة ملســـتقبل مستدام»، في 
١٧ أبريل من العام املقبل، أن تبدأ 
عمليات اإلنتاج خالل عامي ٢٠١٦ 

و٢٠١٧.
  وقال الطاير ان «هناك خطوات 
لتنفيذ إستراتيجية تنويع مصادر 
توليـــد الطاقة، عبر اســـتخدام 
النووية، والفحم  التكنولوجيا 
النظيف»، متوقعا أن يستحوذ 
كل منهما على ٢٠٪، بإجمالي ٤٠٪ 
من عمليات إنتاج الطاقة في دبي 

خالل عام ٢٠٣٠».
  وتوقع أن يبدأ توليد الطاقة 
عبر الفحم النظيف خالل عام ٢٠١٦ 
ومن خالل التكنولوجيا النووية 

السلمية خالل عام ٢٠١٧.
  وأوضح أن «املنتدى سيتناول 
الطاقة املتجددة،  اســــتخدامات 
والطاقة النووية، باعتبارها طاقة 
نظيفة، مع حتديات استخدامات 
مــــن املصادر  البديلة  الطاقــــة 
الطبيعية، والتي اليزال نصيب 
الشرق األوسط من استخدامها 
منخفضا للغاية»، الفتا إلى أن 
املنتدى ال ينافس أي مؤمترات 
محلية مماثلة، وســــيضم ١٥٠٠ 
مشارك من شركات متخصصة 
فــــي الطاقة ومؤسســــات بحث 

وتطوير.
إلــــى أن «أســــعار    وأشــــار 
الطاقــــة الكهربائية في الدولة، 
وفي منطقــــة اخلليج توصف 
بالتنافســــية وليست املرتفعة، 
عند املقارنة بنظيرتها في دول 
أوروبية وآسيوية، يراوح سعر 
الكهرباء فيها بني ٩٠  كيلووات 
و١٢٠ فلسا، مقارنة بـ ٢٠ فلسا 

  وتابع قائال: «زين ومن خالل 
تعزيز شبكة فروعها وموزعيها 
املعتمدين، تســـعى في ذلك إلى 
توفيـــر كل ما يلهم اآلخرين وأن 
تقدم منوذجا يقتدي به في هذه 
الصناعة املتطـــورة، كما تطمح 
الى توفير بيئة اتصاالت متكاملة 

للعمالء».
  ولفت الى انه من خالل شبكة 
الواسعة ميكن لعمالئنا  الفروع 
االســـتفادة والتمتـــع بخدماتنا 
العديـــدة، فخريطة  ومنتجاتنا 
االنتشار اجلغرافي احمللي تقوم 
الفروع تغطي  على جعل شبكة 
معظم املناطق السكانية والتجارية 
بحيث تكون «زين» في أقرب نقطة 
تواجد للعميل خاصة فرع املطار 
الذي سيخدم عمالءنا القادمني إلى 

الكويت.
  وأشـــار الى أن شـــركة زين 
مستمرة في انتشارها مبا يضعها 
باســـتمرار جنبا إلـــى جنب مع 
عمالئها، معربا فـــي ذات الوقت 
عن فخـــره بأن الشـــركة متتلك 
اكبر شبكة فروع في البالد والتي 
تخدم مـــن خاللها قاعدة عمالئها 

العريضة.
  وأكد ان عدد عمالء الشركة في 
تزايد مستمر، فهي استطاعت أن 
الريادي في  حتافظ على موقعها 
السوق، والذي عززته بطرح العديد 
من اخلدمات واملنتجات اجلديدة 
املبتكرة، موضحا أن تعزيز شبكة 
فروع زين وتوسيع قاعدة موزعيها 
املعتمدين يخدم هذا االجتاه ويوفر 

للشركة فرصا أكبر الستقبالهم. 

في السوق احمللية».
املنتدى    وأكـــد أن «تنظيـــم 
يتواكب مع ســـعي املجلس إلى 
توفير االحتياجات املستقبلية من 
الطاقة لالقتصاد املتنامي في دبي، 
بتوفير مصادر طاقة أولية بكلفة 
مناسبة، وتقليل اآلثار السلبية 

التي تضر بالبيئة». 
  محاور املؤمتر من جانبه، قال 
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتـــوم، رئيس املجلس األعلى 
للطاقـــة، إن «املنتدى ســـيركز 
على محاور رئيسية، وسيسلط 
الضوء على التحديات، واحللول 
التـــي تتمحور  الطاقة،  لقطاع 
حول ضمان استمرارية اإلمداد، 
والتنبـــؤ بالطلب املتنامي على 
الطاقـــة وإدارتـــه، واحلوكمة 
الطاقة، كما  املســـتدامة لقطاع 
سيناقش السياسات الفعالة في 
مجال الطاقة، والفرص املتاحة، 
النظرة املستقبلية  واستشراف 
ملصادر الطاقة املتجددة والبديلة، 
وعمليات استكشافها، وإمكانات 
النمو، إضافة إلى إسهامات الطاقة 
النووية في التنمية املستدامة». 
وأضاف أنه «سيشارك في املنتدى 
عدد كبيـــر من باحثني، وعلماء، 
ومحللـــني محليـــني وعامليني، 
أيام،  ســـيبحثون، على مدى ٣ 
فـــي مختلف سياســـات الطاقة 
فـــي دول املنطقـــة والعالم، من 
النواحـــي الفنيـــة، والتجارية، 
واملالية، والتنظيمية، والبرامج، 
والتقنيات، وفرص االستثمار، 

والتنويع االقتصادي، ومؤشرات 
العوائد من  الســـوق، وتعظيم 
االســـتثمار في مجاالت الطاقة، 
أبرز قضايا  الى مناقشة  إضافة 
البيئة واالســـتدامة»، ولفت إلى 
أن املنتدى سينشر خالصة هذه 
األبحاث والدراســـات في كتابني 
العربية واإلجنليزية،  باللغتني 
إضافة إلى موقعه على شـــبكة 
االنترنـــت»، معلنا إطالق موقع 
املنتـــدى على شـــبكة االنترنت 
إلى ذلـــك، قال نائـــب الرئيس 
للمشروعات واالســـتراتيجية 
وتطوير األعمال في هيئة كهرباء 
ومياه دبـــي، وليد علـــي أحمد 
ســـليمان، إن «دبي ستكون أول 
دولة في الشرق األوسط تنوع 
مصـــادر الطاقة، وإنتاجها، عبر 
الفحم النظيف، الذي يعد أفضل 
كلفة مـــن عمليات توليد الطاقة 
عبر الغاز، باعتبار أن أســـعاره 

ثابتة.
  وأوضح أنه «مت طرح مناقصات 
خاصة بعمليات اإلنتاج من الفحم 
النظيف، إذ سيتم في نهاية العام 
احلالي اختيار االستشاري الذي 
يضع خطط العمل، واختيار أفضل 
الذي يتالءم  التقنيات، واملوقع 
والضوابط البيئية، متهيدا لبناء 
احملطة، بالتعاون مع مشـــروع 
مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية 
في أبوظبي الذي ســـيبدأ بطاقة 
إنتاج تبلـــغ ١٤٥٠ ميغاوات في 
املرحلة األولى، ضمن ٤ مراحل 

حتى عام ٢٠٢٠». 

 الشركة تعيد افتتاحه في صالة القادمين بعد التحديثات أمام الجمهور

ــيادية إلمارة دبي ضد  ــزت تكلفة تأمني الديون الس ــدن ـ رويترز: قف  لن
ــداد أو إعادة الهيكلة إلى أعلى مستوى في شهرين  مخاطر التخلف عن الس
ــركة في دبي عن سداد قسطي قرضني منفصلني في  إثر أنباء عن تخلف ش

األسابيع األخيرة. 
ــعار مبادالت االلتزام مقابل ضمان    ووفقا ملؤسسة ماركت التي تتابع أس
قفزت أسعار هذه املبادالت ألجل ٥ سنوات لشركات دبي ٣٠ نقطة أساس عن 

اإلغالق السابق لتصل إلى ٤٤٠ نقطة أساس.
ــد أبلغت مصادر «رويترز» أمس األول بأن مجموعة دبي التابعة لدبي    وق
ــطي قرضني منفصلني في األسابيع األخيرة  القابضة تخلفت عن سداد قس

أحدهما من ترتيب سيتي بنك.
  كانت مجموعة دبي العاملية اململوكة حلكومة اإلمارة قد توصلت إلى اتفاق 
ــبتمبر بعد أن  ــادة هيكلة ديون حجمها ٢٥ مليار دوالر مع الدائنني في س إع
سببت صدمة لألسواق العاملية في نوفمبر املاضي حينما قالت إنها لن تستطيع 

الوفاء بالتزامات الديون. 

 وقعت شركة أبراج سورية، إحدى شركات مجموعة سورية القابضة، مذكرة 
تفاهم مع مجموعة جميرا للضيافة الفاخرة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، والعضو 
ــاء أول فندق جلميرا في العاصمة السورية دمشق.  في «دبي القابضة»، إلنش
ــورية القابضة، هيثم جود، إن «التوقيع  ــركة س وقال رئيس مجلس إدارة ش
ــركة الهادفة إلى تطوير مشروعات تقدم  ــتراتيجية الش يأتي بالتوازي مع اس
ــورية».  خدمات مبعايير عاملية، وتلبي احلاجة املتزايدة للفنادق الفخمة في س
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة جميرا، غيرالد لوليس، إن «إدارة 
فندق جميرا أبراج سورية، خطوة مهمة في خططنا التوسعية العاملية». ويعد 
ــورية» في منطقة البرامكة وسط دمشق، مشروعا متعدد  مشروع «أبراج س
االستعماالت، يضم فندقا وشققا فندقية وسكنية، وبرجا مخصصا للمكاتب، 
ومركز تسوق ومواقف سيارات. ويتألف فندق «جميرا أبراج سورية» من ٣٥٠ 
غرفة، إضافة إلى ٢٥٠ شقة فندقية وسكنية، وعدد من املطاعم املتنوعة، ومركز 
للمؤمترات واحلفالت، وغرف اجتماعات، وسيتم جتهيزه مبركز لألعمال، وناد 

رياضي، وناد صحي يحمل عالمة «تاليس سبا» ومسبح خارجي. 

 تكلفة تأمين ديون دبي تقفز
  إلى أعلى مستوى في شهرين

 «أبراج سورية» تختار «جميرا» 
  إلنشاء فندق

 تكلفة تأمين ديون دبي تقفز «أبراج سورية» تختار «جميرا» 

 سعيد محمد الطاير  سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 


