
اقتصادالثالثاء  18  يناير  2011  42

جانب من أعمال املشروعطارق املنصور

موظفو »برقان« في مقر املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

)قاسم باشا( أنس الصالح وأرييل سكالي يتوسطان املتحدثني خالل ندوة فرص األعمال 

ناصر الساير يقدم املساهمة للشيخة حصة صباح السالم بحضور عصام الصقر

 4 مليارات دوالر حجم التبادل التجاري 
بين األرجنتين والدول العربية 

»العمانية - األلمانية« باشرت تنفيذ األعمال لمصنع  
الطابوق األبيض على مساحة 30 ألف متر مربع في عمان

»برقان« يعّرف موظفي »التأمينات« بخدماته المصرفية
� مدير عام بنك »برقان« منيرة املخيزمي: »لقد اس����تطعنا 
بنجاح تنفيذ الكثير من الزيارات التفاعلية خالل األش����هر 
القليلة املاضية حيث تواصلنا مع عدد كبير من املؤسسات 
والوزارات والهيئات والشركات وقابلنا املوظفني للتعرف 

على احتياجاتهم املصرفية وتوقعاتهم من بنك برقان«.
واشارت الى ان هذه الزيارة إلى املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعي����ة وغيرها تأتي كجزء م����ن التزام بنك »برقان« 
بتقدمي أفضل املنتجات واخلدمات الرائدة، وكذلك لتعزيز 

أواصر التواصل مع مختلف شرائح املجتمع.
وأوضحت املخيزمي أن بن����ك »برقان« لديه إميان قوي 
والتزام مستمر بشعاره التطبيقي »أنت دافعنا«، األمر الذي 
ينعك����س في العمل الدؤوب على ابتكار وتطوير املنتجات 

واحللول املصرفية التي تلبي احتياجات جميع العمالء.
وأكدت املخيزمي استمرار بنك »برقان« في برنامج الزيارات 
التواصلية والتعريفية التي يقوم خاللها بااللتقاء مع موظفي 
تلك اجلهات إللقاء املزيد من الضوء على التميز الذي يحمله 
بن����ك »برقان« فيما يقدمه من حل����ول ومنتجات مصرفية 
تتجاوب مع التغيرات والتطورات في احلياة الش����خصية 

للعمالء وتلبي توقعاتهم.

يوفره هذان احلس����ابان من فوائد ومزايا مصرفية، إضافة 
إلى دخولهما الس����حوبات ربع السنوية ونصف السنوية 

التي يجريها البنك.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة مديري املصرفية الشخصية 

في خطوة تواصلية جديدة تعكس سياسة البنك في تعزيز 
جسور عالقاته املؤسسية مع مختلف الهيئات والوزارات 
والشركات في الكويت، قام فريق من بنك »برقان« بزيارة 
إلى مقر املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حيث قدم 

ملوظفي املؤسسة شرحا عن حسابات البنك وخدماته.
واستعرض فريق البنك في زيارته وتواصله مع موظفي 
املؤسسة كل املزايا واخلدمات النوعية التي توفرها احلسابات 
املصرفية لبنك »برقان« مثل حساب »راتب الثريا«، حساب 

»التوفير«، احلساب »اجلاري« وحساب »يومي«.
وفي حديثهم حول حساب »يومي«، أوضح فريق البنك 
امليزة األساس����ية للحس����اب باعتباره األول من نوعه في 
الكويت الذي يقدم سحبا يوميا يوفر للعمالء فرصة الفوز 
بجائزة يومية مقدارها 5000 دينار، حيث أن كل ما يتطلبه 
دخول الس����حب هو فتح احلساب وإيداع مبلغ 500 دينار 
كحد أدنى ملدة 30 يوما ليتم بعدها دخول السحب اليومي 
الذي يجري طوال أيام األسبوع ما عدا عطلة نهاية األسبوع 

والعطالت الرسمية للدولة.
كما أش����ار ممثلو البنك في هذا اللقاء إلى القيم املضافة 
والفريدة حلس����اب راتب »الثريا« وحس����اب »املزايا« مبا 

أعلن احتاد الشركات املكون 
من ش���ركة أحج���ار القابضة 
الوطنية  وش���ركة الصناعات 
)الكويت( واملثنى لالستثمار 
)عمان( ان احدى شركاته التابعة 
في سلطنة عمان، وهي الشركة 
العمانية األملانية لصناعة مواد 
البناء، والتي تساهم فيها شركة 
أحجار بنس���بة 35%، واملثنى 
لالستثمار بنسبة 35%، وشركة 
الصناعات الوطنية بنسبة %30، 
باشرت تنفيذ األعمال مبصنع 
الطابوق األبي���ض )الطابوق 
املقرر  العازل( ومس���تلزماته 
انشاؤه في والية صحار بسلطنة 
عمان على مساحة 30 ألف متر 
مربع، مش���يرا ال���ى ان جميع 
املعدات وصلت الى ارض املوقع، 
وسيتم تركيبها خالل األشهر 

القليلة القادم����ة.
وبهذه املناس���بة قال نائب 
العام في شركة أحجار  املدير 
القابضة م.طارق املنصور في 
تصريح صحاف���ي ان املصنع 

النشاء مصنع النتاج الطابوق 
األبيض العازل في والية مسقط 
بس���لطنة عمان على مساحة 
53000 مت���ر مربع، وس���تتم 
املباشرة في االعمال االنشائية 

في املوقع خالل مدة وجيزة.
وأك���د ان مش���روع مصنع 
الطاب���وق األبي���ض الع���ازل 
ومستلزماته سيتم تنفيذه وفق 
تقنيات حديثة متطورة تتميز 
بكفاءة انتاج عالية، وباستخدام 
احل���د األدنى من املواد األولية 
مما يخفف من استنفاد املوارد 
الطبيعية، ويساعد على توفير 
املنتج للمس���تهلك بأس���عار 
تنافس���ية، علم���ا ان التقنية 
املستخدمة تتواءم مع القدرات 
الفنية للعمالة احمللية، كما انه 
بإمكان املصنع توفير احتياجات 
الس���وق االنش���ائية من مواد 
التكسية وما يلزم حلمايتها، 
آخذا في االعتبار أي توسعات 
مستقبلية سواء على مستوى 
الطلب او رغبات املستخدمني.

سيكون األحدث من نوعه في 
منطقة اخلليج وسيخدم السوق 
العماني واألس���واق املجاورة 
في اإلم���ارات العربية املتحدة 
لالستفادة من الطفرة العمرانية 
التي ستشهدها  واالنش���ائية 
منطق���ة اخللي���ج واجلزيرة 
العربية على مدار الس���نوات 
املقبلة، الفتا الى ان الش���ركة 
العمانية األملانية لصناعة مواد 

البناء تأسست في عام 2008 من 
أجل هذا الغرض.

وأضاف انه سيتم االنتهاء من 
جميع األعمال االنشائية واملدنية 
في املوقع خالل فترة وجيزة، 
وذلك عقب توقي���ع العقد مع 
احدى الشركات العاملية لتوريد 
املعدات، وهذا نابع من حرص 
الشركة على االنتهاء من جميع 
األعمال في اسرع وقت ممكن، 

لالنتقال الى املرحلة التشغيلية 
للمصنع.

عل���ى صعيد آخ���ر، أعلن 
املنصور ان شركة الصناعات 
االنشائية التابعة لكل من شركة 
أحج���ار القابضة )35%(، وكل 
من شركة الصناعات الوطنية 
)35%(، ومجموع���ة الراجحي 
)30%(، حصل���ت على غالبية 
الرس���مية املطلوبة  املوافقات 

الصالح: ضرورة بناء آليات لمتابعة التعاون االقتصادي بين الكويت واألرجنتين أواًل بأول
سكالي: 8.6% معدل النمو االقتصادي في األرجنتين الذي يعد األعلى في تاريخها

عمر راشد 
أكد عضو مجلس إدارة غرفة 
الكويت أنس  جتارة وصناع���ة 
العالقات  الصالح أهمية تطوير 
االقتصادية بني الكويت واألرجنتني 
التي التزال دون مستوى الطموح 
املطلوب، الفتا الى أن إقامة الندوات 
واملؤمترات ليست كافية وحدها 
لتحقيق وتطوير تلك العالقات، 
وإمن���ا البد من اتخ���اذ إجراءات 
عملية تترجم اآلمال املشتركة بني 

اجلانبني لتحقيق املطلوب.
وقال الصالح في كلمته التي 
ألقاها خالل ندوة فرص األعمال حول 
التجارة واالستثمار بني األرجنتني 
والكويت مبناسبة زيارة رئيسة 
األرجنتني د.كريستينا فرنانديز 
ان الكوي���ت لديه���ا قطاع خاص 
باحث عن الفرص االس���تثمارية 
اجلادة في كل دول العالم، مبينا 
أن التشريعات االقتصادية والوفرة 
املالية جعلتا الكويت قادرة على 
ج���ذب االس���تثمارات األجنبية 
املباش���رة ولديها خطة تنموية 
تتجاوز قيمته���ا 30 مليار دينار 
تنفذ على مدى 4 سنوات والتي 
ستعزز األداء االقتصادي وحتول 
الكوي���ت ملركز مال���ي وجتاري. 
واوضح الصالح أنه بنظرة سريعة 
إلى إحص���اءات التجارة البينية 
بني األرجنتني والكويت، يتبني أن 
حجم التبادل التجاري بني البلدين 
أدنى من الطموح املطلوب وأقل 
التبادل  املمكن قياسا بحجم  من 
التجاري بني الكويت ودول أخرى 
وعلى نفس املسافة مثل البرازيل 
وش���يلي، مبينا أن إستراتيجية 
البلدين ميكنها أن حتقق العديد 
من األهداف بشكل فعال من خالل 
الدفع بآليات التعاون األمثل بني 
اجلانبني والعمل في الوقت ذاته 
على جعل تلك اآلليات من شأنها 
متابعة مسيرة التعاون وتفعيله 

من خالل استخدامها كمؤشرات 
احلاض���ر  الس���تقراء  ودالالت 
وتكوين رؤية مستقبلية. وأبدى 
الصالح استعداد القطاع اخلاص 
للدخول في استثمارات مباشرة 
بالقطاعات االقتصادية املختلفة في 
األرجنتني، وذلك إميانا منه بأهمية 
دور القط���اع اخلاص في حتقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في أي اقتصاد، مبينا أن تعزيز 
دور القط���اع اخلاص هو البديل 
األصل���ح من ب���ني كل اخليارات 
األخ���رى التي أثبت���ت التجارب 
أنها تنطوي عل���ى مخاطر جمة 
على االقتصاد الوطني واملسيرة 
الدميوقراطية وعلى جهود حتقيق 

العدالة وتكافؤ الفرص.
م���ن جهته، ق���ال رئيس وفد 
األرجنتني في الندوة ووكيل وزارة 
أرييل  الدولية  التجارة  ش���ؤون 
سكالي ان األرجنتني استطاعت 
خالل ال� 8 سنوات تبني فلسفة 
االقتص���اد احلر وبن���اء اقتصاد 
قوي ق���ادر على حتقيق التنمية 
املستدامة، مشيرا إلى أن االقتصاد 
حق���ق 8.6% في 2009 وهو أعلى 
معدل للنمو في تاريخ االقتصاد 

بدوره، ق���ال أمني عام الغرفة 
التجارية العربية � األرجنتينية 
صط���ام الق���دور ان الغرفة التي 
ميتد عمرها ألكث���ر من 100 عام 
قامت بدور كبير وفعال في تطوير 
العالق���ات االقتصادية بني الدول 
الى  العربية واألرجنت���ني، الفتا 
أن تلك اجلهود أثمرت رفع حجم 
التب���ادل التجاري بني األرجنتني 
وال���دول العربية من 100 مليون 

دوالر إلى 4 مليارات دوالر.
ولفت ال���ى أن ق���رارات قمة 
الدوحة اخلاصة بتفعيل العالقات 
العربية � األرجنتينية ستظل حبرا 
على ورق إن لم تتحرك اجلهات 
املسؤولة عن تطوير تلك العالقات 
بني البلدي���ن إلى حتقيق أهدافها 

املتمثلة في:
� إيجاد قاعدة معلومات فعالة 
العربية  على ش���بكة املعلومات 
لتنفيذ مشروعات العمل العربي 

املشترك.
� تشجيع مهام رجال األعمال 
بني اجلانب���ني من خالل إزالة كل 
املعوقات التي تقف أمام تطوير 

العالقات بني اجلانبني.
� تطوير الشراكة بني الكويت 

األرجنتين���ي بفض���ل القواع���د 
واألسس التي أكدت عليها احلكومة 
احلالية، مضيفا أن تداعيات األزمة 
املالية لم تؤثر كثيرا على األداء 
االقتصادي. مبينا أن األرجنتني 
لديها احتياطي نقدي كبير مكنها 
من مواجهة تداعيات األزمة املالية، 
الفتا الى أن التطور االقتصادي أدى 
لتقليص حجم الديون اخلارجية 
وج����ذب املزيد من االس����تثمارات 
األجنبية املباش����رة. وق����ال: إننا 
نسعى ألن نحقق منوا اقتصاديا 
مثل الصني والهند والبرازيل خالل 
املرحل����ة املقبلة من خالل تطوير 
التشريعات وفتح آفاق جديدة أمام 
االس����تثمارات الوافدة في الكثير 
م����ن القطاعات مثل صناعة املواد 
الغذائية والبتروكيماويات وغيرها 
من الصناع����ات التي تعطي قيمة 
مضافة عالية وتساهم بشكل فعال 
في الناجت احمللي اإلجمالي. وبني 
أن األرجنتني لديها قوة ش����رائية 
هائلة تتمثل في عدد السكان الذي 
يبلغ 40 مليون نسمة متثل قوة 
اليد العاملة والقوة الشرائية التي 
تعزز األداء االقتصادي ودخل الفرد 

بشكل عام.

واألرجنت���ني من خ���الل تهيئة 
املناخ املناسب وتطوير املسيرة 

املشتركة.
ب���دوره، ق���ال نائ���ب رئيس 
غرفة جت���ارة األرجنتني إيديارو 
إيزنكيان ان االقتصاد األرجنتيني 
متكن من مواجهة تداعيات األزمة 
املالية العاملية بفضل السياسات 
االقتصادي���ة اجلي���دة الت���ي مت 
انتهاجه���ا والت���ي رك���زت على 
القطاع���ات اإلنتاجي���ة لتحقيق 
النمو االقتصادي وخاصة القطاع 
الصناعي مع التركيز على قطاع 
تكنولوجيا املعلومات الذي يعد 
احدى القواعد الرئيس���ية لبناء 

اقتصاد قوي في أي دولة.
بدورها، أك���دت وكيلة وزارة 
االستثمار سيس���يليانا هون أن 
الفرصة احلالية تعد جيدة لبناء 
شراكة إستراتيجية بني اجلانبني 
خاص���ة ف���ي قط���اع الصناعات 
الغذائية والبتروكيماوية، الفتة 
الى أن األرجنتني ترحب بالتعاون 
االقتصادي مع الكويت وس���وف 
تقوم بتذليل العقبات بني اجلانبني 
ف���ي كل املج���االت والقطاع���ات 

املختلفة. 

خالل ندوة فرص األعمال بين الكويت واألرجنتين في غرفة التجارة 

»الوطني« يدعم مشروع دار اآلثار اإلسالمية
الساير: البنك حريص على دعم المشروع ألهميته 

في تعزيز الوعي حول الحضارة اإلسالمية العريقة 

»ميد« تعلن الفائزين الكويتيين األربعة 
بجوائز »جودة المشاريع«

أعلن بنك الكويت الوطني عن دعمه ملشروع 
دار اآلثار اإلسالمية، وذلك في إطار جهود البنك 
املتواصلة في خدمة املجتمع الكويتي ودعم كافة 

املؤسسات الثقافية واالجتماعية في البالد.
وقام كل من نائب رئي���س مجلس إدارة بنك 
الكويت الوطني ناصر مس���اعد الس���اير ونائب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام جاسم الصقر 
بزيارة إلى دار اآلثار االسالمية وااللتقاء مع املشرف 
العام لدار اآلثار اإلسالمية الشيخة حصة صباح 
السالم الصباح لتأكيد دعم البنك للمشروع وتقدمي 

مساهمة مالية إلجنازه.
وقال الساير: إن دعم الوطني ملشروع دار اآلثار 
اإلسالمية يأتي من منطلق إميانه الكبير بأهمية 
الدور الذي تقوم به هذه املؤسسة الثقافية الرائدة 
في تعزيز الوعي حول احلضارة اإلسالمية العريقة 
وإرثها الغني«، مشيدا كذلك باجلهود الكبيرة التي 
تقوم بها الش���يخة حصة صباح السالم الصباح 
في احلفاظ على التراث اإلسالمي وتسليط الضوء 

على فنونه وآثاره.
وأشار الساير إلى أن سجل بنك الكويت الوطني 

حافل بدعم ورعاية األنشطة االجتماعية والثقافية 
في الكويت عل���ى امتداد تاريخه الذي يزيد على 
خمس���ة عقود انس���جاما مع سياساته الراسخة 
للنهوض مبسؤولياته االجتماعية وحرصه الدائم 
على التواصل مع املؤسسات واجلمعيات األهلية 
لتمكينها من أداء رسالتها على أكمل وجه وتعزيز 

روح املشاركة والتواصل في املجتمع الكويتي.
 من جهتها، عبرت الشيخة حصة صباح السالم 
عن ش���كرها »لهذه املبادرة الطيبة والرائدة من 
مؤسسة عريقة مثل البنك الوطني ملا يقوم به من 
نشاطات وجهود مستمرة خلدمة العمل االجتماعي 
في الكويت والتي تنبع من سياسة البنك الراسخة 

خلدمة الوطن واملجتمع الكويتي«.
جدير بالذكر أن دار اآلثار اإلسالمية تأسست 
في العام 1983 وحتولت سريعا إلى حركة ثقافية 
واسعة حول الفنون واحلضارة اإلسالمية، وتضم 
الدار مجموعة نادرة من الفن اإلسالمي تربو على 
العشرين ألف حتفة، وهي مجموعة خاصة ميتلكها 
الش���يخ ناصر صباح األحمد الصباح، فضال عن 

مكتبة تراثية تضم ثمانية آالف مؤلف نادر.

أعلنت »ميد«، املزود الرئيسي 
للمعلومات االقتصادية مبنطقة 
الش����رق األوس����ط، أمس أسماء 
الفائزي����ن الكويتيني األربعة في 
جوائز ميد جلودة املشاريع، والتي 
تكر م املشاريع املتميزة في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وضمت قائمة الفائزين كال من: 
ش����ركة نفط الكويت عن تطوير 
املرافق ونق����ل خطوط األنابيب 
األرضية ضمن فئة النفط والغاز، 
الكويتي  املدني  الطيران  »دائرة 
عن مشروع »مبنى الشيخ سعد 
للطيران العام« ضمن فئة النقل، 
ووزارة األشغال العامة عن مشروع 
»مكتبة الكويت الوطنية« ضمن 
فئة املش����اريع االجتماعية وفئة 
املشاريع الترفيهية والسياحية، 
و»الشركة التجارية العقارية« عن 
»برج التجارية« ضمن فئة املشاريع 
اإلنشائية واملتعددة األغراض. وفي 

هذا الصدد، ق����ال رئيس جوائز 
ميد جل����ودة املش����اريع إدموند 
أوس����وليفان: »تعتبر املشاريع 
الكويتية جتسيدا مثاليا ألعلى 
املعايي����ر املعتمدة ضمن الفئات 
اخلمس في اجلائزة. إنها بالفعل 
مشاريع متميزة السيما مشروع 
املكتبة الوطنية التي استطاعت 
الفوز ضمن فئتني، وبالطبع يحق 
جلميع من أس����هموا في تصميم 
وتشييد هذه املشاريع أن يكونوا 
فخورين للغاي����ة مبا أجنزوه«. 
وقد تعني على املشاريع املرشحة 
جلوائز ميد إثبات تفوقها من حيث 
املخطط االقتصادي واالجتماعي، 
والهندسة املعمارية والتصميم، 
والهندسة، واإلنشاء، واالستدامة. 
ومت ترشيح الفائزين من قبل جلنة 
حتكيم ضمت نخبة من اخلبراء 
املس����تقلني الذين مثلوا كل دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

وق����ال ممث����ل الكوي����ت في 
جلنة حتكيم جوائز ميد جلودة 
املش����اريع د. مطر علي املطيري 
2011: »متيزت املشاريع الكويتية 
الفائزة مبطابقتها ألعلى معايير 
اجلودة التي حددتها جوائز ميد، 
التي حتظى بدورها بدعم كبير من 

جمعية املهندسني الكويتية«. 
وسيتم توزيع اجلوائز على 
الفرق التي تقف وراء هذه املشاريع 
املتميزة خالل حفل عشاء كبير 
يقام ف����ي 22 مارس بفندق ريتز 

كارلتون البحرين.
وحتظ����ى جوائز ميد جلودة 
املش����اريع بدعم كل من، جمعية 
البحرينية، جمعية  املهندس����ني 
املهندس����ني الكويتي����ة، جمعية 
املهندس����ني العماني����ني، جمعية 
املهندس����ني القطري����ة، الهيئ����ة 
السعودية للمهندسني، وجمعية 

املهندسني باإلمارات.

في إطار سياسته للنهوض بالمسؤولية االجتماعية

»نفط الكويت« والطيران المدني ووزارة األشغال العامة و»التجارية العقارية«

الفائزون بجوائز »ميد« لجودة المشاريع
فئة مشاريع النفط والغاز: 4 فائزين

� مشروع وحدة إزالة الكبريت من غاز املصفاة 
في بابكو.

� مشروع تطوير إنتاج حقول الشمال أو ما 
يسمى ب� »مشروع الكويت«.

� مشروع خط أنابيب حقول برهان الغربية 
وهرمل لشركة تنمية نفط عمان.

� مشروع التصنيع املعدني في أبوظبي لوحدات 
إنتاج بحرية متنقلة لشركة تاليسمان للطاقة، 
ويق����ع في حقل »واي إم إي« الواقع في اجلانب 

النرويجي من بحر الشمال.
فئة املشاريع الصناعية: فائز واحد

� مشروع استبدال سكك وموصالت الطاقة خط 
الرافعات 1� 3، شركة أملنيوم البحرين )ألبا(.

فئة مشاريع الكهرباء وحتلية املياه: 3 فائزين
� محطة توليد الكهرباء مس����يعيد املستقلة 

بقدرة 2000 ميجاوات، كهرباء مسيعيد.
� شبكة إمدادات الطاقة لألبراج الشاهقة في 
اخللي����ج الغربي في الدوحة، املؤسس����ة العامة 

القطرية للكهرباء واملاء
فئة مشاريع إعادة استخدام املياه: 3 فائزين

� محطة الغبرة املتنقلة لتحلية املياه بطاقة 
إنتاجية من املياه الصاحلة للش����رب تصل إلى 
5 ماليني جال����ون يوميا، الهيئ����ة العامة للماء 

والكهرباء.
� محط����ة ضخ لتبريد مياه البحر في جبيل، 

الهيئة امللكية للجبيل وينبع.
� محطة معاجلة مي����اه الصرف الصحي في 

جبل علي، بلدية دبي.
فئة املشاريع املستدامة: فائزان

� سكن عمال صديق للبيئة في دبي، واغنر بيرو.
� مصنع استرجاع ثاني أكسيد الكربون في 
احلد، شركة اخلليج لصناعة البتروكيماويات، 

البحرين.
فئة مشاريع املواصالت: 4 فائزين

� ميناء خليفة بن سلمان واملنطقة الصناعية 
باحلد، الهيئة العامة ملوانئ البحر، البحرين.

� مبنى الش����يخ سعد للطيران العام، اإلدارة 
العامة للطيران املدني بالكويت.

� مت����رو دبي � اخلط االحم����ر، هيئة الطرق 
واملواصالت، دبي.

� جسر القرهود، هيئة الطرق واملواصالت، دبي.
فئة املشاريع السياحية والترفيهية: 5 فائزين

� املكتبة الوطنية حتت وزارة األشغال العامة 
الكويتية.

� املدينة الرياضية بوالية املصنعة لأللعاب 
اآلسيوية الشاطئية لعمران، عمان.

� منتجع غراند حياة لشركة االستثمار السياحي 
في الدوحة.

� عالم فيراري لشركة الدار العقارية في جزيرة 
ياس، ابوظبي.

� منتجع قصر الس����راب لش����ركة التطوير 
واالستثمار السياحي في ليوا، أبوظبي.

فئة املشاريع االجتماعية: 4 فائزين
� املكتبة الوطنية حتت وزارة األشغال العامة 

الكويتية.
� برنام����ج توس����يع املدرس����ة األميركية في 

الدوحة.
� الكلية التقنية التابعة للمؤسس����ة العامة 

للتدريب التقني واملهني في املدينة املنورة.
� مستشفى املدينة لشركة »إي اتش إل للخدمات 

اإلدارية«، دبي.
فئة املشاريع املتعددة األغراض: 6 فائزين

� برج التجارية لش����ركة التجارية العقارية، 
الكويت.

� املقر الرئيسي لبنك مسقط، مسقط.
� واحة العلوم والتكنولوجيا التابع ملؤسسة 

قطر، قطر.
� الكلية التقنية التابعة للمؤسس����ة العامة 

للتدريب التقني واملهني في املدينة املنورة.
� برج خليفة لشركة إعمار العقارية، وسط 

مدينة دبي، دبي.
� فندق العنوان لشركة إعمار العقارية، وسط 

مدينة دبي، دبي.


