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يجمع 45 سيارة تفوق تكلفتها مليوني دينار

»برو فيجن« تقيم معرض »جلف رن«
 للسيارات الرياضية الفاخرة

ت��ق��ي��م ش���رك���ة ب��روف��ي��ج��ن م��ع��رض 
ل���ل���س���ي���ارات   (GulfRun) رن  ج���ل���ف 
والذى يعد األول من نوعه للسيارات 
ال���ري���اض���ي���ة ال���ف���اخ���رة ف���ي ال��واج��ه��ة 
 ال����ب����ح����ري����ة ل���ل���م���اري���ن���ا م�������ول وذل�����ك

خالل الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 
املقبل.

وقال  الرئيس التنفيذي للشركة 
أح��م��د امل��اج��د ان »ه���ذا ال��ح��دث يعد 
األول م��ن ن��وع��ه ف��ي ال��ك��وي��ت وال��ذي 
ن���ه���دف م���ن خ���الل���ه ال����ى ع����رض اب���رز 
في  وحصرها  الرياضية  السيارات 
مكان واحد لكي يشاهدها املهتمون 
مل����ث����ل ه�������ذا ال�����ن�����وع م�����ن ال����ري����اض����ة« 
امل��ع��رض سيجمع  نخبة  م��ؤك��دا ان 
م��ن اص��ح��اب ال��س��ي��ارات ال��ري��اض��ي��ة 
ال������ف������اخ������رة ح�����ي�����ث ي�����ع�����د م�������ن اك����ب����ر 
ال���ت���ج���م���ع���ات ال���خ���اص���ة ل���ل���س���ي���ارات 

الرياضية الفاخرة.
وأوضح املاجد ان املعرض يجمع 
ن��ح��و 45 س���ي���ارة ري��اض��ي��ة ت��ت��راوح 
ق��ي��م��ت��ه��ا م���ا ب���ن 35 أل���ف���ا إل����ى 120 
تفوق  إجمالية  وبقيمة  دي��ن��ار  أل��ف 

مليوني دينار.
لشركة  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  واك���د 
جلف رن  (GulfRun) أحمد املضف 

أن منظمة سباق السيارات الكويتية 
ال���خ���اص���ة ش���ه���دت ن��ج��اح��ا واق���ب���اال 
ك��ب��ي��را ف��ي االع�����وام ال��ث��الث امل��اض��ي��ة 
وال�����ت�����ي ت���ض���م ن���خ���ب���ة م�����ن ال���ش���ب���اب 
ال��ك��وي��ت��ي امل��ه��ت��م ب��س��ب��اق ال��س��ي��ارات 
اللبنة  إلى وضع  يتطلعون  والذين 
األول�������ى ف����ي ص�����رح ري����اض����ة س��ب��اق 
ال���س���ي���ارات وإرس������اء دع��ائ��م��ه��ا على 

املستوى الرسمي في الكويت.
واوض����������ح امل����ض����ف »اس���ت���ط���اع���ت 

الكويتية  ال��س��ي��ارات  س��ب��اق  منظمة 
أن تضم 45 عضوا منتسبا لها في 
السنة الثالثة منذ انطالقها مقارنة 
ب���� 16 ع��ض��وا ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ف���ي ع��ام��ه��ا 
على  الكثير  ه��ن��اك  ب���أن  علمًا  األول 

قائمة االنتظار لنيل العضوية«.
وب����ن امل���ض���ف أن ه����ذه ال��ري��اض��ة 
ال���ع���امل���ي���ة ال���ت���ي م�������ازال ي��ح��ت��ض��ن��ه��ا 
ه���������ؤالء ال����ش����ب����اب ب����ج����ه����ود ف����ردي����ة 
من  ومساندة  بدعم  تشهد  خالصة 

ال���خ���اص وال يفوتني  ال��ق��ط��اع  ق��ب��ل 
أن أش���ك���ر ال���ش���رك���ات ال���داع���م���ة ل��ه��ذه 
الرياضة وهم شركة الفهد للسياحة 
أجيليتي وش��رك��ة  وال��س��ف��ر وش��رك��ة 
م����ش����روب ال���ط���اق���ة »م����ج����ك« وش���رك���ة 

هوبر رابتك وشركة عقهد. 
ال���ى أن جميع امل��ش��ارك��ن  وأش����ار 
في هذا املعرض هم من الهواة لهذا 
ال��ن��وع م��ن ال��ري��اض��ات ع��ل��م��ًا بأنهم 
سيشاركون في مسابقة في الحلبة 
ف��ي  وال����ت����ي س���ت���ق���ام   (F1) ال���دول���ي���ة
نوفمبر   29-28 في  البحرين  مملكة 

املقبل.
يذكر أن شركة بروفيجن هي أول 
ب����إدارة   ك��وي��ت��ي��ة متخصصة  ش��رك��ة 
وخلق املشاريع واألحداث الرياضية  
وت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ط���وي���ره���ا و ت��ق��دي��م 
االس��ت��ش��ارات ال��ري��اض��ي��ة ال��خ��اص��ة ، 
تقوم الشركة بتزويد العمالء بجميع 
الخدمات و النصائح و الحلول من 
ال��ن��واح��ي ب��ط��ري��ق��ة محترفة  ج��م��ي��ع 
ال����ذي يستخدم  م��ب��ت��ك��ر  وب���أس���ل���وب 
ف���ي ال���ب���ط���والت ال��ري��اض��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 
ال��ش��رك��ة ه��ذه األف��ك��ار  حيث تستمد 
م��ن خ���الل زم��الئ��ه��ا و ش��رك��ائ��ه��ا من 

جميع أنحاء العالم.  

أحمد املاجدأحمد املضف

الذي تسعى »كيا موتورز« العاملية 
العالم  مل��وزع��ي��ه��ا ح���ول  إل���ى منحه 
ب��ص��ف��ة ع���ام���ة وف����ي دول�����ة ال��ك��وي��ت 
ب��ص��ف��ة خ���اص���ة، وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا إل��ي��ه 
ك���واح���د م���ن األس������واق ال���واع���دة في 

عالم السيارات.
وأوض�����ح امل���ط���وع أن »م����ا ق��ام��ت 
به كيا موتورز العاملية من تطوير 
ه���ائ���ل ف���ي ص��ن��اع��ة س����ي����ارات ك��ي��ا، 
س�����واء م���ن ج��ه��ة امل���زاي���ا اإلض��اف��ي��ة 
على املظهر الخارجي، أو التقنيات 
امل�����س�����ت�����خ�����دم�����ة ف��������ي ص����ن����اع����ت����ه����ا، 
استطاعت من خالله تقديم سيارة 
ذات م��واص��ف��ات ع��امل��ي��ة، وب��أس��ع��ار 
ال���ج���م���ي���ع. وأن »ك��ي��ا  ف����ي م���ت���ن���اول 
موهافي« نموذج رائ��ع، ملا وصلت 

إليه سيارات كيا من تطور«.
وق������ال امل����ط����وع خ�����الل ال���س���ن���وات 
ال�����ع�����ش�����ر امل������اض������ي������ة ش�����ه�����د ع����ال����م 
ال���س���ي���ارات ن���م���وا م���ت���زاي���دا واك��ب��ت��ه 
وت���واك���ب���ه ش��رك��ة ك��ي��ا م���وت���ورز في 
فأصبحت  صناعتها  وتقنية  رق��ي 
ع���الم���ة ت���ج���اري���ة م��ت��م��ي��زة، وال���ي���وم 
يسعدنا أن نكشف لكم ع��ن أح��دث 
م��وت��ورز. وهي  كيا  لشرك����ة  إنت���اج 
التي انضمت  سيارة كيا موهافي 
اخ���ي���رًا إل����ى أس�����رة س���ي�������ارات ك��ي��ا – 
وموهافي  الكورية.  الصناعة  فخر 
ال��رب��اع��ي تتمتع بأرقى  ال��دف��ع  ذات 
األنظمة التقنية في عالم السيارات 
وتحمل أعل��ى تصنيف الختبارات 
ال��س��الم��ة ع��ل��ى ال���ط���رق���ات، وت��ت��رب��ع 
ع���ل���ى ع������رش ال���خ���م���س���ة ن����ج����وم ف��ي 
تمنحها  ال���ت���ي  وال���س���الم���ة  األم������ان 

امل�����رور،..  ل��س��الم��ة  ال��وط��ن��ي��ة  اإلدارة 
األم��ي��رك��ي��ة  ال��ن��ق��ل  إلدارة  ال��ت��اب��ع��ة 
للسيارات املتوسطة الحجم، الفتا 
املسؤولية جسيمة وشرف  أن  إلى 
الوطنية  الوكاالت  عظيم ملجموعة 
أن ت���ق���ف ال����ي����وم ب���ك���ام���ل ق���درات���ه���ا 
وط��اق��ات��ه��ا م��ع ش��رك��ة كيا م��وت��ورز 
في ظل األزمة اإلقتصادية الراهنة 
بأسِره  العالم  منها  يعاني  وال��ت��ي 
وح��ت��م��ا س��ي��ك��ون ال��ب��ق��اء ل��أص��ل��ح 

واألقوى ونحن مع كيا موتورز.
وم���ن ج��ان��ب��ه، أك���د رئ��ي��س مكتب 
ك���ي���ا م�����وت�����ورز اإلق���ل���ي���م���ي ل��ل��ش��رق 
األوسط وإفريقيا واي كي بارك أن 
احتفلت  التي  سيارة كيا موهافي 
م����ج����م����وع����ة ال��������وك��������االت ال���وط���ن���ي���ة 
بإطالقها في السوق الكويتية، هي 
واحدة من السيارات الفاخرة، التي 
حرصت كيا موتورز عند إنتاجها 
الفخامة  م��واص��ف��ات  م��ن  أن تحمل 

الكثير.
وأش������ار ب�����ارك إل����ى أن م��وه��اف��ي 
الجديدة ليست فقط السيارة األكبر 
ح��ج��م��ًا واألق��������وى ب����ن ش��ق��ي��ق��ات��ه��ا 
م����ن س����ي����ارات ك���ي���ا م�����وت�����ورز، إن��م��ا 
وتقنيات،  مواصفات  أيضًا  تحمل 
ت��س��ت��ط��ي��ع م�����ن خ���الل���ه���ا م��ن��اف��س��ة 
مثيالتها من السيارات في فئتها، 
السيارة  تشغيل  مرحلة  من  بداية 
ب���م���ج���رد ك���ب���س���ة زر وص���������واًل إل���ى 
أن��ظ��م��ة امل���الح���ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل وف��ق 
أح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي ظ��ه��رت في 

هذا الجانب.
وق������ال ب������ارك »إن ك���ي���ا م��وه��اف��ي 

اس��ت��ط��اع��ت أن ت��ح��س��ن ك��ث��ي��رًا من 
م��وت��ورز، وأن تضعها  ص���ورة كيا 
بقوة على طريق املنافسة مع كبرى 

شركات السيارات العاملية«. 
الكويتية  إل��ى أن السوق  وأش��ار 
من األسواق الواعدة، و يجب النظر 
من  باعتباره  االهتمام،  بعن  إليه 
تحقيق  استطاعت  ال��ت��ي  األس����واق 
الكثير من اآلم��ال التي تربو إليها 
كيا موتورز العاملية، موجهًا الشكر 
ال���وك���االت الوطنية  إل���ى م��ج��م��وع��ة 
ع��ل��ى م��ا ق��دم��ت��ه م��ن ج��ه��ود ج��ب��ارة 
للوصول إلى هذا القدر من التميز.  
وأك���د ف��ي خ��ت��ام كلمته أن هناك 
ستعلن  التي  املفاجآت  م��ن  الكثير 
ع��ن��ه��ا ك���ي���ا م����وت����ورز ال���ع���امل���ي���ة ف��ي 
امل����س����ت����ق����ب����ل، وال�������ت�������ي ت����ح����م����ل ف���ي 
التفوق  ع��ل��ى  اإلص����رار  مضمونها 

وإبهار الجميع. 
واخ��ت��ت��م ال��س��ف��ي��ر ال���ك���وري م��ون 
ي���ن���ج ه�����ان ال���ك���ل���م���ات ال���ت���ي أل��ق��ي��ت 
بدايتها  ف��ي  شكر  بكلمة  بالحفل، 
م��ج��م��وع��ة  إدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س 
ال������وك������االت ال���وط���ن���ي���ة أح����م����د ع��ب��د 
امل��ط��وع، على منحه شرف  ال��ع��زي��ز 
رع��اي��ة ه���ذا ال��ح��ف��ل. م��ش��ي��رًا إل���ى أن 
ال��ت��ط��ور ال��ه��ائ��ل ال����ذي ل��ح��ق ب��ه��ذه 
ال��ص��ن��اع��ة، ك���ان ل��ه عظيم األث���ر في 
ال��ذي تالقيه س��ي��ارات كيا  النجاح 
م��وت��ورز ب��دول��ة ال��ك��وي��ت، واعتبره 
أي��ض��ًا م��ن األس�����واق ال���واع���دة التي 
ينظر إل��ي��ه��ا ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ي��ر، ليس 
فقط على مستوى السيارات، وإنما 

في مختلف امليادين التجارية.  

|   كتب إيهاب حشيش |

إدارة  م����ج����ل����س  رئ�����ي�����س  أع�����ل�����ن 
أحمد  الوطنية  الوكاالت  مجموعة 
ع���ب���د ال���ع���زي���ز امل����ط����وع ط�����رح »ك��ي��ا 
أشهر  »بعد  الكويت  في  موهافي« 
قليلة من طرحها بالسوق العاملي«، 
م��ش��ي��رًا إل���ى أن ال��س��ي��ارة ال��ج��دي��دة 
الختبارات  تصنيف  أعلى  »تحمل 
ال��س��الم��ة ع��ل��ى ال���ط���رق���ات، وت��ت��رب��ع 
ال��� (خمسة ن��ج��وم) في  على ع��رش 
أمان الجلوس على املقاعد األمامية 
اإلدارة  تمنحه  ال����ذي  وال��ج��ان��ب��ي��ة، 
ال��وط��ن��ي��ة ل��س��الم��ة امل�����رور ال��ت��اب��ع��ة 
للسيارات  األميركية  النقل  لهيئة 

املتوسطة الحجم«.
االحتفالية  امل��ط��وع خ���الل  وق���ال 
ال��وك��االت  مجموعة  نظمتها  ال��ت��ي 
الوطنية � إحدى شركات مجموعة 
الوكيل  العلي املطوع-  العزيز  عبد 
الحصري لسيارات »كيا موتورز« 
في دولة الكويت أمس االول لطرح 
س���ي���ارت���ه���ا ال����ج����دي����دة »م���وه���اف���ي« 
إن م��ج��م��وع��ة ال����وك����االت ال��وط��ن��ي��ة 
طرحت »كيا موهافي« في السوق 
كفترة  امل��اض��ي،  سبتمبر  املحلية، 
ت��ج��رب��ة ق��ب��ل اإلع������الن ع���ن ط��رح��ه��ا 
رس��م��ي��ًا، وق���د اس��ت��ط��اع��ت ال��س��ي��ارة 
خالل هذه الفترة الوجيزة اجتذاب 
أن���ظ���ار ج��م��ه��ور وع���ش���اق س���ي���ارات 
ال���دف���ع ال���رب���اع���ي، مل���ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه من 
م����واص����ف����ات ت���ن���اس���ب ت��ط��ل��ع��ات��ه��م، 
األمر الذي ساهم في زيادة مساحة 
الراغبن في اقتنائها، وعزز الدعم 

»الوكاالت الوطنية« احتفلت بإطالقها في الكويت

»كيا موهافي«... 5 نجوم في معايير السالمة

• بارك: »موهافي« 
مكنت »كيا موتورز« 

     من منافسة كبرى 
شركات السيارات 

• السفير الكوري: 
الكويت من األسواق 

الواعدة التي ينظر 
إليها باهتمام كبير

)تصوير زكريا عطية( املطوع والسفير الكوري ورئيس مكتب »كيا« اإلقليمي مع قيادات الشركة خالل االحتفال  

»كيا موهافي« الجديدة

»توب العقارية« تعرض مشاريع إماراتية
في معرض »Opp live 08«  في لندن

أع������ل������ن������ت م�����ج�����م�����وع�����ة ت������وب 
ل�����ل�����ت�����س�����وي�����ق ال���������ع���������ق���������اري ع����ن 
م��ش��ارك��ت��ه��ا ف��ي م��ع��رض ال��ع��ق��ار 
ال��دول��ي Opp live 08 ال��ذي يقام 
الشهر  و26   25 يومي  لندن  ف��ي 

الجاري. 
وس��ت��ش��ارك امل��ج��م��وع��ة خ��الل 
اي��������ام امل�����ع�����رض ب����م����ش����اري����ع م��ن 
دولة االم��ارات العربية املتحدة، 
وه���ي م���ش���روع »م���رك���ز ال��ش��ارق��ة 
لالستثمار« الذي تطوره شركة 
سناسكو لالستثمار والتطوير 
ال������ع������ق������اري، وم������ش������روع م���دي���ن���ة 
»ع���وال���ي س��ي��ت��ي« ال����ذي ت��ط��وره 
ش����رك����ة ع����وال����ي ل���الس���ت���ث���م���ارات 
العقارية، ومشروع برج »مارينا 
بتطويره  ت��ق��وم  ال���ذي  بينيكل« 

شركة تايجر العقارية.
وت��������أت��������ي م������ش������ارك������ة »ت��������وب 
ل�����ل�����ت�����س�����وي�����ق ال��������ع��������ق��������اري« ف���ي 
امل��ع��رض ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تحتل 
االس���ت���ث���م���ارات ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة في 
االم������������ارات ح����ي����زا م���ه���م���ا، وه���ي 
ت��ع��د االع���ل���ى ب���ن االس��ت��ث��م��ارات 

االجنبية في الدولة. 
 وط��ب��ق��ا الح��ص��ائ��ي��ات س��وق 
دب��ي املالي خ��الل النصف االول 
م���ن ال���ع���ام امل���اض���ي، ف��ق��د ت��ص��در 
امل����س����ت����ث����م����رون ال���ب���ري���ط���ان���ي���ون 
ق���ائ���م���ة امل��س��ت��ث��م��ري��ن األج���ان���ب 
مليار   14.4 قيمتها  ب���ت���داوالت 
دره�������م ت���ش���ك���ل ن���ص���ف إج���م���ال���ي 
ت��ع��ام��الت األج���ان���ب ف���ي ال��س��وق 
في النصف األول. وبلغت قيمة 
م��ل��ي��ار دره���م  م��ش��ت��ري��ات��ه��م 9.6 
ل��ن��ح��و 1.6 م��ل��ي��ار س��ه��م م��ق��اب��ل 
مبيعات 4.8 مليار دره��م لنحو 
715 م��ل��ي��ون س��ه��م، وب���ذل���ك بلغ 
ص��اف��ي االس��ت��ث��م��ار ال��ب��ري��ط��ان��ي 
ف���ي ال���س���وق ف���ي ال��ن��ص��ف األول 
نحو 4.8 مليار دره��م كحصيلة 
شراء. كما تكشف اإلحصائيات 
ع���ن ان ت�������داوالت ال��ب��ري��ط��ان��ي��ن 
الذين يقدر عددهم بنحو 1796 
م��س��ت��ث��م��را ي��م��ت��ل��ك��ون ن��ح��و 1.2 

مليار سهم.
وع����ل����ى ص���ع���ي���د االس���ت���ث���م���ار 
العقاري تقدر االحصائيات بأن 
حجم القوة الشرائية البريطانية 
ف����ي م��خ��ت��ل��ف اس�������واق االم�������ارات 
العقارية تصل الى نسبة 25  في 

املئة من اجمالي حجم السوق.
وق��������������ال ال������ع������ض������و امل�����ن�����ت�����دب 

ملجموعة ت���وب  ول��ي��د ال��ق��دوم��ي »ان 
بريطانيا  بن  االستثمارية  العالقة 
ودول������ة االم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 
ه�����ي ع����الق����ة م���ت���ي���ن���ة، ح���ي���ث ت��ت��م��ث��ل 
بريطانيا  االستثمارية بن  الروابط 
واإلمارات بقوتها بعد أن استطاعت 
اإلمارات اختراق السوق البريطانية 
بنجاح من خالل االستثمار املباشر 
في موانئها وقطاع الفنادق. كما ان 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ت��ع��د م��ن��ف��ذا م��ه��م��ا ل��دول��ة 
االم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لتمتن 
ال�����ع�����الق�����ات ال����ت����ج����اري����ة م�����ع ال�����ق�����ارة 

االوروبية«.
وأضاف القدومي »تعد بريطانيا 
ه������ي ال����ش����ري����ك ال�����ت�����ج�����اري ال���ت���اس���ع 
ل���إم���ارات ح��ي��ث ب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��ب��ادل 
التجاري بن البلدين نحو 2.7 مليار 
دره��م)  مليار   20) استرليني  جنيه 
اإلم��������ارات من  ت��ع��د  ك��م��ا  ع����ام 2007. 
أكبر أسواق الشرق األوسط بالنسبة 

للصادرات البريطانية. 
التي ستعرضها  املشاريع  وحول 
املجموعة في املعرض، قال القدومي 
»س����ن����ق����وم ب����ع����رض م�����ش�����روع م���رك���ز 
في  ط��ل��ق 

ُ
أ ال��ذي  الشارقة لالستثمار 

ع��ل��ى مساحة  وي��ق��ع   ،2006 ن��وف��م��ب��ر 
32 م��ل��ي��ون ق����دم م���رب���ع، ع��ل��ى ط��ري��ق 
الشارقة  م��ن مطار  بالقرب  االم���ارات 
ال��ح��م��ري��ة. ويتميز  ال���دول���ي وم��ي��ن��اء 
امل����ش����روع ب��ك��ون��ه م��ت��ع��دد االغ�����راض 
اذ يضم مجمعات  واالس��ت��خ��دام��ات، 
ويقدم  وسكنية،  وتجارية  صناعية 
ال��ع��دي��د م��ن ال��خ��دم��ات االس��ت��ث��م��اري��ة 
وال��ل��وج��س��ت��ي��ة، ال���ت���ي ت��ض��ي��ف ب��ع��دا 
اق��ت��ص��ادي��ا ج���دي���دا الم�����ارة ال��ش��ارق��ة 
وال���ذي ب��دأت االع��م��ال فيه بعد شهر 

واحد من االعالن عنه«.

وليد القدومي

• القدومي: 
االستثمارات 

البريطانية من 
أعلى االستثمارات 

األجنبية في اإلمارات 
في سوقي العقار 

واألسهم

وع������ن م�����ش�����روع م���دي���ن���ة »ع����وال����ي 
س��ي��ت��ي«، ذك���ر ال��ق��دوم��ي ان »ع��وال��ي 
س��ي��ت��ي« ع���ب���ارة ع���ن م��دي��ن��ة سكنية 
متكاملة تتكون من 136 قطعة ارض 
مخصصة للبناء السكني والتجاري 
ت���ق���ع ع���ل���ى ش������ارع االم���������ارات وت��ب��ع��د 
15 دق��ي��ق��ة ع��ن م��ط��ار دب����ي، ف��ي حن 
من  اكثر  االجمالية  مساحتها  تبلغ 
وباستثمارات  مربع  ق��دم  مليون   33
تصل الى 10 مليارات درهم. وستضم 
ابراجا بارتفاعات تراوح بن 17و50 

طابقا مهيأة الستيعاب اكثر من 120 
الف شخص. وهي مدينة تملك حر، 
وب���ن ان امل��ج��م��وع��ة ب��ص��دد تسويق 
في  السكني  املشربية  ب��رج  م��ش��روع 
ال��ى ع��دد م��ن قطع  املدينة باالضافة 

االراضي في املشروع.
وح����ول امل���ش���روع ال��ث��ال��ث، ق���ال ان��ه 
يقع في دب��ي مارينا وتطوره شركة 
في  طويلة  خبرة  لديها  التي  تايغر 
العمالقة  ال��ع��ق��اري��ة  امل��ش��اري��ع  تنفيذ 
ف���ي االم������ارات ت��م��ت��د ل��ع��ش��ري��ن ع��ام��ا, 
واض��اف »يعد مشروع ب��رج بينيكل 
واحدا من ابرز املشاريع التي تنفذها 
الشركة في مرسى دبي ويتألف من 
77 دورا سكنيا ويحتوي على كافة 
ال���خ���دم���ات امل��م��ي��زة ال���ت���ي ت��ج��ع��ل من 
ال���ب���رج واح�����دا م���ن أرق����ى االب�����راج في 

مرسى دبي«.
وي���ش���ار ال����ى ان م��ج��م��وع��ة »ت���وب 
ال����ع����ق����اري����ة« ت���ع���د واح��������دة م����ن اك��ب��ر 
التسويق  في  املتخصصة  الشركات 
العقاري في دولة الكويت، حيث تقدم 
التسويقية  واالستشارات  الدراسات 
ب���االض���اف���ة ال�����ى ال���ت���س���وي���ق امل��ب��اش��ر 
ل��ل��م��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة مل��ج��م��وع��ة من 
الشركات العقارية وملشاريع متنوعة 

خليجية وعربية وبريطانية. 


