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»إيفا للفنادق والمنتجعات« تطلق مشروعًا سكنيًا في تايلند 
يتألف من 480 وحدة سكنية بقيمة 100 مليون دوالر

أعلنت ش���ركة ايف���ا للفنادق 
واملنتجعات عن إطالق مش���روع 
الس���كني، ثالث  زاير ووجنامات 
مش���اريعها العقارية في باتايا – 
تايلند، يقع املشروع الذي متتلك 
فيه ايفا للفنادق حصة 49%، واملزمع 
تطويره من قبل شركة رميون الند 
العقارية، على الشريط الساحلي 
لشاطئ ووجنامات املرموق، ويوفر 
فرصا اس���تثمارية فريدة لعمالء 

الشركة وللمستثمرين.
وفي هذا السياق صرح الرئيس 
التنفيذي للعمليات في شركة ايفا 
للفنادق واملنتجعات ورنر برجر: 
»يشهد قطاع العقار في تايلند حاليا 
ازدهارا كبي���را بعكس االجتاهات 
العاملية الس���ائدة، ونتيجة لذلك 
توافرت فرص عدة لالستثمار في 
هذا القطاع للمستثمرين احملترفني 
س���واء من تايلند او من خارجها، 
ومشروع زاير ووجنامات احدى 
ه���ذه الف���رص، فه���و يجمع بني 
املوقع الس���احلي الفريد والسعر 

املناسب«.
تتمت���ع باتاي���ا، الواقعة على 
خليج تايلند، بعدة مميزات، فهي 
تبعد مس���افة 60 دقيقة عن مطار 
سوفارنابومي الدولي والذي تهبط 
فيه الرحالت اجلوية املباشرة من 
معظم ش���ركات الطيران في دول 
التع���اون اخلليجي. هذا  مجلس 
باالضافة الى متتع املنطقة باملناخ 
املناسب، والش���واطئ املرغوبة، 
العاملي���ة واحمللي���ة،  واملطاع���م 
واملجمعات التجارية املتعددة، كذلك 
اكثر من 20 ملعبا ذا مستوى عاملي 
للجولف، مما يجعل باتايا احدى 
اكثر الوجه���ات رواجا في تايلند 

لقضاء اجازة نهاية االسبوع. 
وعلى الرغم من الظروف العاملية، 
الثقة في  باتايا تعزي���ز  واصلت 
اسواقها واصبحت مركزا لالستثمار 
باطالق 12 مشروعا عقاريا ضخما 
خالل عام 2010 فقط. كما تش���هد 
توجها ملحوظا لالستثمار في البنية 

التحتية بتخصيص مطار يوتاباوا 
ميزانية تقدر ب� 25.5 مليون دوالر 
لبناء مبنى جديد للركاب، ومواقف 
للسيارات باالضافة الى نظام جديد 

للرادار.
وتبل���غ قيمة مش���روع زاير 
ووجنامات 100 مليون دوالر ويتألف 
من برجني بعل���و 37 و54 طابقا، 
ويتكون من 480 وحدة س���كنية 
متنوعة ما بني اس���تديو وش���قق 
ذات غرفة او غرفتي نوم ووحدات 
الدوبلكس، جميعها تتمتع باطالالت 

بانورامية على خليج تايلند.
وضع تصاميم هذا املش���روع 
SODA- العاملي الهندسي  املكتب 

Stephen ODell Architect، وتتراوح 
مساحة الوحدات فيه ما بني 32 و39 
مترا مربعا لوحدات االستديو، و48 
و75 مترا مربعا للشقق ذات الغرفة 
الواح���دة، و62 و108 امتار مربعة 
الغرفتني. وتتمتع  للش���قق ذات 
جميع هذه الوحدات بغرف معيشة 
مبساحات واسعة ونوافذ كبيرة 
)2.8 متر للوحدات العادية و6 امتار 
لوحدات الدوبلكس(، باالضافة الى 
مطابخ مجهزة بالكامل وحمامات. 
ومتاشيا مع سياسة ايفا للفنادق 
واملنتجعات وشركة رميون الند، 
يحق للعمالء االختيار من بني اربعة 

تصاميم عصرية لهذه الوحدات.
كما يتضمن املشروع مرافق عدة 
منها حدائق ومس���احات مفتوحة 
مبساحة 200 متر مربع، وشرفات 
ذات اطالل���ة ش���اطئية، ومنطقة 
متعددة االستخدامات، حمام سباحة 
بطول 25 مترا، احدث مركز صحي 
رياضي وسونا، باالضافة الى مرافق 
عدة متنوعة والتي ستوفر اسلوبا 
مميزا للعيش، ابتداء من 74.000 
دوالر )حوالي 21.000 دينار(، مع 
توافر خطة سهلة ومشجعة للسداد، 
تتمثل ف���ي 10% عند احلجز، %15 
خالل مدة 32 ش���هرا، و75% عند 

اكتمال املشروع. 
من املقرر البدء في اعمال بناء 

وحدات املشروع خالل الربع الثاني 
من ع���ام 2011، واالنتهاء منها في 

منتصف عام 2014.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي 
لش���ركة رمي���ون الن���د هيوبرت 
في���روات: »يوفر مش���روع زاير 
ووجنامات فرص���ة القتناء منزل 
لقضاء العطالت وفي الوقت ذاته 
االستفادة من تأجير هذا املنزل. %80 
ممن يقصدون باتايا هم من الراغبني 
في قضاء عطلة نهاية االس���بوع 
فيها. 50% من هؤالء يقصدونها اكثر 
من مرتني خالل الشهر الواحد، مما 
يوفر امكانية استئجار هائلة لهذه 
الواقع، ان مشروع  الوحدات. في 
زاير ووجنامات قد جذب بالفعل 
املستثمرين بهدف التملك لتأجير 
هذه الوحدات للمديرين التنفيذيني 

العاملني في الساحل الشرقي«.
ش���ركة رميون الند العقارية، 
ايفا للفنادق  والتي متتلك شركة 
واملنتجعات حص���ة 41.07%، هي 
احدى الشركات الرائدة في مجال 
تطوي���ر املش���اريع العقارية في 
تايلند ومدرجة في بورصة تايلند. 
وقد حققت في عام 2010 مبيعات 
مضاعفة، كما ش���هد سعر سهمها 
ارتفاع���ا مبعدل ثالث���ة اضعاف 
بفضل التوسع في تطوير املشاريع 
العقارية املرموقة في تايلند، منها ذا 
ريفر و185 راجادامري في بانكوك، 
ونورث بونت في باتايا وذا هايتس 

في بوكيت.
واختتم برغر تصريحه بالقول: 
»تواصل رميون الند طرحها ملشاريع 
فاخرة مصممة خصوصا لتلبية 
احتياجات املستثمرين، ونتيجة 
لذلك حققت الشركة صيتا متميزا 
وقاعدة واسعة من العمالء املخلصني 
باالضافة الى عوائد ايجابية. هذا 
وسوف نستمر في تعزيز تواجدنا 
في اسيا باطالقنا ملشاريع مثل زاير 
ووجنامات لتوفير فرص عقارية 
جذابة ملستثمرينا من خالل شبكة � 

شركة يعرفونها ويثقون بها«.

يقع على الشريط الساحلي لشاطئ وونجامات وتمتلك فيه 49% و»ريمون الند« مطور المشروع

مجسم يوضح املشروع اجلديد في »زاير ووجنامات« التايلندية

»الخليج«: 10 فائزين في السحب 
األسبوعي الثالث للدانة 2011

»بوبيان« يشارك نزالء الحضانة 
العائلية  فرحتهم في منتزه الشعب 

أجرى بنك اخلليج السحب األسبوعي الثالث حلساب الدانة 
2011 معلنا بذلك عن أس���ماء 10 فائزي���ن يحصل كل منهم على 
جائزة قدرها 1000 دينار، والفائزون هم سناء الدين جمة، أسيل 
يعقوب غلوم حاجية، بدر عيسى محمد علي القطان، الفي محمد 
عجيل العنزي، نبيل محمد أحمد، نش���يدة فياض خليف غدير 
العنزي، ياسر حسني عيد البدر، محمد كولزار نواب خان، محمد 

عبداحملسن مكي اجلمعة، ومساعد ربح منهل العنزي.
ويشجع بنك اخلليج اجلميع على فتح حساب الدانة أو زيادة 
اإليداعات ممن لديهم حس���اب الدانة، لتزداد فرصهم ويحالفهم 
احلظ في ربح السحب األسبوعي، ربع السنوي والسنوي حلساب 
الدانة. هذا ويتميز حساب الدانة من بنك اخلليج بأنه باإلضافة 
إلى كونه حسابا مينح فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع العمالء 
أيضا على توفير املال. فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه 

في احلساب زادت الفرص املتاحة للفوز.
كما مينح حس���اب الدانة أيضا العديد من اخلدمات املتميزة 
منها خدم���ة »بطاقة الدانة لإليداع احلصري« التي متنح عمالء 
الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
»احلاسبة« التي متكن عمالء الدانة من حساب ما لديهم من فرص 

للفوز في سحب الدانة. 

يشارك بنك بوبيان في اللقاء 
الترفيهي لنزالء ادارة احلضانة 
العائلي����ة التابعة لدور الرعاية 
االجتماعي����ة بوزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل والذي تنظمه 
الشهر اجلاري مجموعة »معاكم« 
الت����ي تعتبر واحدة  التطوعية 
من انشط املجموعات التطوعية 
في الكوي����ت. وق����ال مدير أول 
االتصاالت والعالقات املؤسسية 
ان  البسام  بالبنك قتيبة صالح 
هذه الرعاية تأت����ي من منطلق 
املسؤولية االجتماعية التي يوليها 
البنك اهتمام����ا خاصا باعتباره 
بنكا يعمل وفق احكام الشريعة 
االسالمية. وأضاف ان املشاركة 
لن تقتصر على الدعم املادي بل 
س����يكون فريق خدمة املجتمع 
من متطوع����ي البنك متواجدين 
ملشاركة اجلميع فرحتهم وادخال 
البهجة والس����رور في نفوسهم 
وابراز ال����دور الذي يقومون به 
من اجل االرتقاء بالوطن، االمر 

الذي يساهم وبشكل واضح في 
كسر احلاجز النفسي بينهم وبني 
املجتمع اخلارجي. واشار البسام 
الى مشاركة البنك في احلفل الذي 
اقيم في يونيو املاضي والذي مت 
تنظيمه جلميع نزالء دور الرعاية 
اخلاصة التابعة لوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل من املسنني 
وذوي االحتياجات اخلاصة ونزالء 

احلضانة العائلية وغيرهم. 

قتيبة البسام


