
فازت فالي دبي بجائزة افضل ناقلة 
اقتصادية تخدم منطقة الشرق االوسط 
وذل���ك ضمن ج��وائ��ز مجلة  » بزنس 
ترافيلر ميدل ايست » التي اقيمت في 
دبي امس . ويتم التصويت على اجلائزة 

من قبل قراء املجلة . 
وي��ع��ك��س ه���ذا االجن����از م��ا حققته 
ف��الي دب��ي خ��الل ال��س��ن��وات االخ��ي��رة 
م��ن خ��الل شبكتها االقليمية الشاملة 
وامن��وذج العمل ال��ذي تنهجه ودوره��ا 

ف��ي  زي���ادة تدفق احل��رك��ة السياحية 
والتجارية وخاصة بالنسبة لالسواق 
غير املخدومة. وتخدم الناقلة اليوم 
93 وجهة في 44 بلدا ح��ول العالم ، 
ونقلت خالل العام املاضي 10.4 مليون 

مسافر. 
حضر كينيث غايل، الرئيس التنفيذي 
للعمليات في ف��الي دب��ي، ممثال فالي 
دبي في حفل توزيع اجلوائزو استلم 

اجلائزة نيابة عن فريق العمل.
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الشركة ستطرح مشروعا جديدا في النمسا في زيالمسي من أجل التنوع في املشاريع

»القصور احلديثة« حتتفل مع عمالئها بتسليم وحداتهم والعوائد اإليجارية للشاليهات في هولندا

احتفلت مجموعة »القصور احلديثة«و«آب 
ت��اون كويت العقارية«بعمالئها بعد تسليم 
أكثر من )55( وح��دة ملشاريعها في هولندا، 
وتقدمي العوائد االيجارية على الشاليهات 
التي مت بيعها.وتقوم »القصور«بالتواصل 
ال��دائ��م م��ع عمالئها قبل وب��ع��د اإلن��ت��ه��اء من 
عمليات البيع، وتقدمي امل��ش��ورة واإلحتفال 
بتسليم الوحدات، حيث أن سياسة املجموعه 
قائمة على التواصل املستمر، ما يجعل العميل 
متمسكا بها وسعيدا بإقتناء عقارا من شركة 

تبحث دائما عن التميز.
وإستطاعت القصور احلديثة خالل الفترة 
املاضية أن متتلك عددا من الشاليهات بإسمها 
ويتم نقل امللكية مباشرة إلى العمالء داخل 
الكويت، ونسبة اإلشغال في تأجير الشاليهات 
تصل إل��ى 100 ف��ي املئة حتى نهاية العام 

احلالي.
وق��ال رئيس مجلس اإلدارة في مجموعة 

»ال��ق��ص��ور احل���دي���ث���ة«و«آب ت����اون كويت 
العقارية«محمد فتحي إن املجموعة تسعى 
دائما لتحقيق آمال وطموحات العمالء، وتقدم 
لهم أفضل املشاريع على اإلطالق واملطروحة 
في السوق الكويتي، الفتا إل��ى أن مشاريع 
هولندا أثبتت ان��ه��ا األف��ض��ل تسويقا خالل 
النصف الثاني م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي، وحققت 
مبيعات متميزة خالل الربع األول من العام 

احلالي. 
وكشف فتحي أن »القصور »جتدد من ثوبها 
دائما، اذ تنوي فتح باب احلجز في مشروعها 
اجلديد في أملانيا »ميونخ«والذي سيحدث نقلة 
نوعية في السوق احمللي، نظرا لزيادة الطلب 

على مثل هذه املشاريع املتميزة وحتديدا في 
هذه الدولة.

وذكر فتحي أن  الشركة ستطرح مشروعا 
ج��دي��دا ف��ي النمسا وبالتحديد ف��ي مدينة 
زي��الم��س��ي، وذل���ك لتحقيق ط��ل��ب شريحة 
كبيرة من املستثمرين الكويتيني الراغبني في 
اإلستثمار العقاري هناك، حيث أن الشركة 
تنوي وضع بصمة واضحة في هذه األسواق 
بعد أن تركت بصمتها الواضحه في السوق 

الكويتي بطرح مشاريع في تركيا وهولندا«.
وب��ني فتحي أن القصور احلديثة جنحت 
في تسويق 85 في املئة من مشروع »درووم 
ب��ارك«ف��ي مدينة أمستردام مبملكة هولندا، 

خ��الل ع��ام و نصف ال��ع��ام تقريبا، تستعد 
»القصور احلديثة«إلدارة وتطوير األراضي 
والعقارات، لطرح مشاريع مهمة وقوية في 
ال��س��وق الكويتي، منها مشاريع ف��ي أملانيا 

والنمسا.
وتابع«استطعنا حتقيق نسبة بيع كبيرة 
في مشروع هولندا »درووم بارك«ويتبقى 
نسبة 15 في املئة، من الوحدات املميزة موقعا 
وسعرا، لراغبي اإلستثمار، الفتا إلى أن عوائد 
الشاليه الواحد اإليجاريه تصل إلى 25 ألف 
ي��ورو، وال يوجد شاليه واح��د متاح لإليجار 

آلخر عام 2017.
وأك��د فتحي أن »القصور احلديثة«لديها 

فرعها في هولندا الذي مت افتتاحه مؤخرا، كي 
يلعب دورا مهما للغاية، س��واء على صعيد 
ضيافة العمالء واإلهتمام بهم، وإفادة العمالء 
في كافة متعلقات املشروع منذ اللحظة األولى 
سواء مع كاتب العدل هناك، إلى حني إستالم 

وحداتهم في هولندا.
وأش���ار فتحي إل��ى أن هناك ث��الث عوامل 
رئيسية جت��ذب املستثمرين الكويتيني في 
شراء عقار في »درووم بارك«في هولندا، أولها 
العائد اإلستثماري املتميز، وثانيا تأجير كافة 
الشاليهات حتى نهاية العام 2017، وأخيرا 
مجاورة املشروع ملدينة امستردام )املدينة( 
التي ال تنام، وكذلك قربه من أكبر أوتليت 

يجري تشييده االن. 
وذك��ر فتحي ان »القصور احلديثة«وعلى 
مدار السنوات املاضية ، وعملها داخل السوق 
احمللي، تلتزم دائما بالعمل حتت إشراف وزارة 
التجارة والصناعة الكويتية، وذلك من خالل 
مشاركتها الدائمة في املعارض العقارية التي 

تنظم في الكويت حتت إشراف »التجارة«.
وأك��د ان »ال��ق��ص��ور«حت��رص ال��دائ��م أيضا 
للحصول على ترخيص العقار ال��دول��ي في 
إعالناتها التجارية وكافة أنشطتها التسويقية 

طبقا للقرارات والقوانني املتبعة في الوزارة.
وع��ن مميزات م��ش��روع«درووم بارك«أكد 
فتحي أن املشروع يتميز بقربه من دام سكوير، 
ووجود أكبر أوتليت في هولندا على بعد 4 كم 
من املشروع، متوقعا في ظل هذه املميزات التي 
يتمع بها املشروع أن يحقق زيادة تقارب ال� 5 
في املئة على سعر الشاليه الواحد مع نهاية 

العام، مقارنة بالعام املاضي.

فتحي يسلم خالد السهلي مفاتيح الشاليه

كينيث غايل يتسلم اجلائزة

»فالي دبي« أفضل ناقلة 
اقتصادية ضمن جوائز 

»بزنس ترافيلر ميدل ايست«

حتت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك

»زين« ُتشارك في فعاليات امللتقى 
اإلعالمي العربي الرابع عشر

شاركت زي��ن الشركة ال��رائ��دة في تقدمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت في فعاليات افتتاح 
امللتقى اإلعالمي العربي، وذلك ضمن رعايتها املاسية 
لنسخته ال��راب��ع��ة عشر التي أقيمت حت��ت رعاية 
وحضور سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر 

مبارك احلمد الصباح حتت شعار » اإلعالم.. حياة ».
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن معالي 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح قام بزيارة 
ج��ن��اح ال��ش��رك��ة ف��ي امللتقى خ��الل فعاليات حفل 
االفتتاح، وأشاد بشراكة زين االستراتيجية للملتقى 
اإلعالمي العربي على مدى السنوات الست املاضية، 
حيث حترص الشركة على تفعيل وتعزيز اجلانب 
اإلع��الم��ي لديها كونها من املؤسسات االقتصادية 

الرائدة، في القطاع اخلاص الكويتي.
وبينت زين أن فعاليات اليوم االفتتاحي قد شهد 
حضور نخبة من وزراء اإلعالم العرب واإلعالميني 
والشخصيات العامة، منهم معالي وزي��ر اإلع��الم 
البحريني علي الرميحي ومعالي وزي��ر اإلع��الم 
العماني د. عبداملنعم احلسني وم��ع��ال��ي وزي��ر 
اخلارجية املغربي األسبق محمد بن عيسى وغيرهم 

من شخصيات اإلعالم العربي. 
وأض��اف��ت الشركة أن فعاليات اليوم األول من 
امللتقى شهدت تنظيم العديد من الندوات واجللسات 
النقاشية ح��ول العديد م��ن القضايا ذات الصلة 
باإلعالم وحتدياته، والتي شارك فيها كبار الضيوف 
املشاركني من ضمنهم بروفيسور واستشاري الطب 
النفسي واألمني العام الحتاد األطباء النفسيني العرب 
د. طارق احلبيب واإلعالمية السعودية جلني عمران 
والفنانة اإلماراتية أحالم واإلعالمية اللبنانية راغدة 
شلهوب واإلعالمية األردنية عال الفارس وغيرهم من 
املتميزين في عالم اإلعالم العربي وبحضور جمهور 

غفير من املهتمني باإلعالم. 
وأشارت زين إلى أنها تشارك في فعاليات امللتقى 
من خالل جناحها اخلاص، حيث استضافت العديد 

م��ن ك��ب��ار ض��ي��وف امللتقى وح��اورت��ه��م ع��ن العديد 
م��ن القضايا ذات الصلة ب��اإلع��الم، ومت نقل هذه 
احل����وارات مباشرة على قناتها الرسمية ف��ي ال� 
YouTube، حيث حرصت الشركة على استغالل 
حلول تكنولوجيا االتصاالت احلديثة إلثراء ومواكبة 
وسائل التواصل االجتماعي احلديثة لتوثيق مجريات 

محتوى امللتقى. 
وأك���دت ال��ش��رك��ة أن تغطيتها ل��ه��ذا امللتقى من 
خالل وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم 
التقليدية ما هو إال ح��رص منها على تأكيد أهمية 
اإلع��الم، حيث ج��اءت رعايتها لتبرز مدى التزامها 
مبمارسة مسؤوليتها االجتماعية، فالشركة حريصة 
على ممارسة دورها الريادي في التفاعل مع املنتديات 
الفكرية والثقافية واإلعالمية التي يعتبر هذا امللتقى 

من أبرزها في املنطقة العربية. 
وذك���رت زي��ن أن امللتقى اإلع��الم��ي العربي يعد 
واح��داً من أضخم الفعاليات التي تعنى بالنشاط 
اإلعالمي العربي في املنطقة، حيث يستضيف نخبة 
من اإلعالميني املتميزين وال��وزراء ورؤس��اء حترير 
الصحف احمللية والعربية ومديري أكبر احملطات 
الفضائية، باإلضافة إلى العديد من الكّتاب واملؤلفني 
والفنانني ورج���ال األع��م��ال والشخصيات العامة 
وغيرهم، وذلك من كافة أوساط العالم العربي ومنذ 

العام 2003. 
ُي��ذك��ر أن امللتقى اإلع��الم��ي ال��ع��رب��ي ق��د تأسس 
ف��ي دول��ة الكويت ف��ي ال��ع��ام 2003 بهدف تطوير 
اخلطاب اإلعالمي العربي، ويسعى لتطوير إمكانات 
وق��درات اإلعالميني العرب واملؤسسات اإلعالمية، 
ويعقد العديد من األنشطة والفعاليات في مختلف 
ال��دول العربية مبشاركة العديد من وزراء اإلعالم 
واملسؤولني واإلعالميني العرب واألجانب مبختلف 
تخصصاتهم وأفكارهم وتوجهاتهم، إلى جانب نخبة 
من املسؤولني واإلعالميني في املؤسسات والهيئات 
اإلعالمية العربية احلكومية واخلاصة، وكوكبة من 

جنوم اإلعالم والصحافة.

جانب من مشاركة زين

ف�����ت�����ح�����ي: جن���������دد م�������ن ث�����وب�����ن�����ا دائ�������م�������ا ون�������ن�������وي ف�����ت�����ح ب���������اب احل������ج������ز ف�������ي م�������ش�������روع »م�����ي�����ون�����ي�����خ« ق���ري���ب���ا

عبد العزيز اخلميسكاظم تقي

هنأ بنك برقان الفرصة املواطنني واملقيمني بحلول 
عطلة اإلس���راء وامل��ع��راج، وأعلن عن استقبال عمالءه 
ومتابعة ساعات العمل االعتيادية خالل عطلة االسراء 
واملعراج في فرع املطار وذلك يوم اخلميس املوافق 27 

أبريل 2017.  ه��ذا وسيعمل الفرع اب��ت��داء من الساعة 
8:00 صباحا وحتى الساعة 10.30 مساءا ، وتعكس 
هذه املبادرة اهتمام البنك في تقدمي كل اخلدمات املصرفية 

للمسافرين أثناء العطلة.

برقان يستقبل عمالءه في فرع املطار 
خالل عطلة اإلسراء واملعراج

2017 خالل معرض سوق السفر العربي 

6 مشاريع فندقية جديدة في اإلمارات واألسواق العاملية »مجموعة إعمار للضيافة« تكشف عن 

كشفت »مجموعة إعمار للضيافة«، التابعة لشركة »إعمار 
العقارية«، أمس عن ستة مشاريع فندقية جديدة تندرج حتت 
مظلة خططها التوسعية اإلقليمية والعاملية، وذل��ك خالل 

مشاركتها في معرض ومؤمتر سوق السفر العربي 2017. 
ومتثل الفنادق اجل��دي��دة التي سيتم تطويرها ف��ي دبي 
وأبوظبي ومصر إضافة مميزة إلى محفظة مشاريع العالمات 
التجارية الثالث التابعة ل� »مجموعة إعمار للضيافة«، والتي 
تشمل »العنوان للفنادق واملنتجعات«، املتخصصة بالفنادق 
الفاخرة؛ و«فيدا للفنادق واملنتجعات« العصرية املميزة و«روڤ 

للفنادق« من الفئة املتوسطة. 
ولدى الشركة حالياً 10 فنادق و3 وجهات للشقق الفندقية 
قيد التشغيل، إضافة إل��ى 26 مشروعاً يجري العمل على 
تطويرها، مما يعكس إمكانات الشركة التي انطلقت محلياً 
واعتمدت استراتيجيات توسع طموحة تقوم على تشغيل 

فنادق مميزة في مواقع حيوية ضمن أهم أسواق النمو. 
وخ��الل املؤمتر الصحفي ال��ذي عقد في دب��ي لإلعالن عن 
املشاريع اجلديدة أكد أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي 
ل� »مجموعة إعمار للضيافة«، أن توسع الشركة مرتكز على 
التزامها بتوفير جتربة إقامة متكاملة للضيوف من خالل 
عقارات مميزة حتمل عالماتها التجارية في أهم األسواق حول 

العالم. 
وقال هارنيش: »نحتفل هذا العام مبرور عشر سنوات على 
انطالق عمليات ’مجموعة إعمار للضيافة‘، وجنحنا خالل 
فترة زمنية قصيرة في ترسيخ مكانتنا كشركة ضيافة محلية 
انطلقت من دبي وحققت منواً سريعاً على املستويني اإلقليمي 
والعاملي. ومتثل املشاريع الفندقية اجلديدة جتسيداً إلمكانات 
الشركة في مجال تشغيل الفنادق والشقق الفندقية، مع االلتزام 
بتوفير جتارب عصرية تضع الضيوف في املقام األول وتلبي 

احتياجاتهم على كافة املستويات«. 
وأضاف: »حققنا منواً إيجابياً خالل عام 2016، وواصلنا 
مسيرتنا الناجحة مع افتتاح فنادق جديدة في دبي شملت 
’العنوان بوليفارد‘ إضافة إلى ثالثة فنادق من عالمة ’روڤ‘ 
خ��الل تسعة أشهر فقط. وتؤكد ه��ذه اخل��ط��وات أن تركيزنا 
ليس مقتصراً على سوق الضيافة الفاخرة، بل ويشمل أيضاً 
توفير جتارب مميزة تناسب تطلعات اجليل اجلديد من السياح 

الشباب«. 
ومتثل إجن��ازات »مجموعة إعمار للضيافة«، التي تتفوق 
أسعار اإلقامة اليومية فيها على املعدالت السائدة في القطاع، 
امتداداً للنمو الكبير الذي حتققه قطاعات السياحة والضيافة 
في دبي، ويتحدث أوليفييه هارنيش عن هذا املوضوع قائالً: 

»ال شك بأن رؤية دبي السياحية ومعرض إكسبو دبي 2020 
متنحان زحماً كبيراً لنمو القطاع، ونحن بدورنا مستمرون في 
تنفيذ خططنا التوسعية للمساهمة في توفير بنية حتتية عاملية 

املستوى لزوار دبي«. 
مشاريع جديدة في دبي وأبوظبي ومصر

تتضمن قائمة مشاريع »مجموعة إعمار للضيافة« اجلديدة 
كالً من »العنوان خور دبي« و«العنوان رزيدنسز خور دبي«، 
واللذين سيمثالن وجهات ضيافة وترفيه مميزة ضمن مشروع 
»خور دبي« املمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة والذي يعد 
البرج اجلديد املرتقب، من تصميم سانتياغو كاالترافا، أبرز 
معامله. ويوفر املشروع إط��الالت رائعة على الواجهة املائية 

واألفق العمراني ملنطقة وسط مدينة دبي. 
وحت���ت مظلة ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة »ال��ع��ن��وان للفنادق 
واملنتجعات« أيضاً، تطلق الشركة مشروعي »العنوان منتجع 
شاطئ مراسي« و«العنوان رزيدنسز منتجع شاطئ مراسي«، 

وهما جزء من مشروع »مراسي« الشاطئي املتكامل الذي تطوره 
»إعمار مصر«. وكانت »مجموعة إعمار للضيافة« قد وقعت عقد 
إدارة لتشغيل »العنوان مراسي منتجع اجلولف والسبا« ضمن 
املشروع ذاته. ومتثل هذه اخلطوات إضافة هامة إلى مجموعة 
املشاريع املرتقبة من »العنوان للفنادق واملنتجعات« في دبي 

والفجيرة والبحرين وتركيا. 
وبدورها، ستتولى »فيدا للفنادق واملنتجعات« إدارة أربعة 
فنادق جديدة، تتضمن »فيدا خور دبي« و«فيدا مرسى دبي« 
و«فيدا رزيدنسز مرسى دبي«، كما تتوسع العالمة التجارية 
إلى أبوظبي من خالل عقد إداري لتشغيل »فيدا شاطئ جزيرة 
الرمي أبوظبي« و«فيدا رزيدنسز شاطئ جزيرة الرمي أبوظبي« 

اللذين تطورهما »الدار العقارية«. 
وبعد توسعها امللحوظ عبر عقود إدارية في اململكة العربية 
السعودية والبحرين، تواصل »فيدا للفنادق واملنتجعات« 
تعزيز محفظتها العاملية مع »فيدا مراسي مارينا« و«فيدا 
رزيدنسز مراسي مارينا« في مصر. وتخطط »مجموعة إعمار 
للضيافة« لتوسعة نطاق حضورها في أسواق تتمتع مبؤهالت 

منو قوية ومدن رئيسية في الهند الصني، وغيرها. 
املشاريع املقبلة في دبي

يقول أوليفييه هارنيش: »تركيزنا على األس��واق العاملية 
متزامن مع تنامي حضور الشركة في دولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة، للمساهمة في الطلب املستمر على الغرف الفندقية بكل 

فئاتها، سواء فائقة الفخامة، أو الراقية، أو املتوسطة«.
ويبدو هذا التوجه جلياً في افتتاح »العنوان بوليفارد« 
مؤخراً، وهو أول منتجع عصري ضمن املدينة من »العنوان 
للفنادق واملنتجعات«، إضافة إلى افتتاح ثالثة فنادق حتت 
مظلة العالمة التجارية »روڤ للفنادق« وهي »روڤ وسط املدينة« 
و«روڤ سيتي سنتر« و«روڤ املدينة الطبية«. وستقوم الشركة 
بافتتاح »«روڤ املركز التجاري« قريباً، مع خطط الفتتاح »روڤ 

مرسى دبي« و«روڤ آت ذي بارك«، وغيرها. 
وتتضمن محفظة »مجموعة إعمار للضيافة« في دبي حالياً 
كالً من »العنوان بوليفارد« و«العنوان دبي مول« و«العنوان 
مونتجمري« و«ب��االس وسط املدينة« و«فيدا وسط املدينة« 
و«م��ن��زل وس��ط املدينة« و«روڤ وس��ط املدينة« و«روڤ سيتي 

سنتر« و«روڤ املدينة الطبية«. 
واختتم هارنيش قائالً: »انطالقاً من مكانة ’مجموعة إعمار 
للضيافة‘ كمزود حصد جوائز مرموقة في قطاع الضيافة 
والترفيه، فإننا ملتزمون دائماً بالتفوق على توقعات ضيوفنا. 
وإضافًة إلى توسعة محفظة فنادقنا، نحرص على مواصلة 
التحول الرقمي في عملياتنا لضمان توفير قيمة أكبر للضيوف. 

26 مشروعًا قيد التطوير حاليًا من »مجموعة إعمار للضيافة« التي حتتفل مبرور 10 سنوات على إطالق عملياتها 

أحد مشاريع اعمار للضيافة


