
أعلنت “إعمار العقارية” اليوم 
عن إطللاق “دبي هيلز مول”، املنطقة 
التجارية العائلية اجلديدة التي تقع 
في قلب مشروع “دبي هيلز استيت” 
املتكامل املمتد على مساحة 11 مليون 
قلللدم مللربللعللة والللللذي ميللتللاز بطابعه 
املستدام وموقعه القريب من “مطار آل 

مكتوم الدولي” و”وسط مدينة دبي”. 
ومن املقرر افتتاح املشروع اجلديد 
أواخلللر الللعللام 2019، محتضناً أكثر 
مللن مليوني قللدم مللربللع )187.500 
متر مربع( من املساحات املخصصة 
للتأجير. وسيضم املشروع أيضاً أكثر 
من 750 منفذاً جتارياً مبا في ذلك متاجر 
املوضة واملطاعم واملقاهي وغيرها، 
إضللافللة إلللى أربللعللة مللراكللز ترفيهية 
عائلية تشمل مجمعاً لللدور العرض 
السينمائي ومللرافللق أخلللرى تتضمن 
متجر هايبر ماركت مبساحة 65 ألف 
قللدم مربعة، وسبعة متاجر رئيسية 
كبرى، باإلضافة إلى مواقف السيارات 
املجهزة الستيعاب أكثر مللن 7 آالف 
مركبة. وميثل “دبي هيلز مول” إضافة 
تللثللري اخللليللارات العصرية املتاحة 
لسكان “دبي هيلز استيت” الذي يضم 
مجمعات سكنية متنوعة، منها فيات 
اجلولف ومنازل التاون هاوس والشقق 

السكنية ذات اإلطاالت املميزة.  
وميتاز املشروع بسهولة الوصول 
إللليلله عبر كللل مللن شلللارع الشيخ زايللد 
وشللارع محمد بن زايد وشللارع اخليل، 
كما سيرتبط مباشرة بشبكة “مترو 
دبي” ووسائل النقل العامة األخللرى. 
وبفضل الشوارع األنيقة والبوليفارد 
التي تضم العديد املطاعم واملقاهي 
واملتاجر إضافة إلى املنطقة املخصصة 
للحفات فللي الللهللواء الطلق، سيكون 
“دبي هيلز مول” وجهة عائلية بامتياز 
ترسم مامح جللديللدة لتجربة مراكز 

التسوق العصرية. 
ومللن جانبه قللال عبدالله احلباي، 

رئلليللس مجموعة “ِمراس”: “يرسي 
’دبي هيلز مول‘ معايير جللديللدة في 
قطاع مراكز التسوق وجتارة التجزئة 
فلللي املللديللنللة. وفلللي ضلللوء مساهمة 
القطاع التجاري بنحو 30 باملئة من 
إجمالي الناجت احمللي في دبللي، تبرز 
أهمية احلفاظ على املستوى العالي 
من التنافسية في مثل هللذه الوجهات 
العصرية التي تستقطب اللللزوار من 
كافة أنحاء العالم، إضافة إلى املجتمع 
احمللي. ولكونه واحداً من أبرز عناصر 
مللشللروع ’دبي هيلز استيت‘، مدينة 
املستقبل الذكية، فإننا على ثقة بأن 
’دبي هيلز مول‘ سيضيف قيمة كبيرة 
لهذا املشروع الكبير وسيساهم بدور 
فعال في تعزيز ازدهللار قطاع جتارة 

التجزئة في املدينة”. 
وبهذه املناسبة، قال محمد العبار، 
رئيس مجلس إدارة “إعمار العقارية”: 
“نعمل على تطوير ’دبي هيلز مول‘ 

بأسلوب جديد ال يقتصر في تركيزه 
على خيارات التسوق والترفيه، بل يقدم 
للللللزوار جتللارب متنوعة تواكب أرقى 
أساليب احلياة العصرية. وتتكامل في 
املشروع اخلصائص التقنية املتطورة 
مع مقومات املراكز التجارية احلديثة 
لتأسيس وجللهللة ذات بعد اجتماعي 
وثقافي متثل ملتقى مميز لسكان املدينة 

وزوارها من كافة الفئات العمرية”. 
وأضللاف العبار: “يقدم ’دبي هيلز 
مول‘ مفهوماً جديداً في قطاع جتارة 
الللتللجللزئللة وسلليللسللاهللم فللي دعلللم منو 
قطاعات السياحة والضيافة عبر باقة 
مللن اخللليللارات التجارية والترفيهية 
املتنوعة التي يحتضنها، مبا في ذلك 
وجهات الفعاليات التي جتعل منه مكاناً 
مثالياً لتنظيم األنشطة العائلية على 
مدار السنة. وميتاز املشروع بتصميمه 
األنيق وموقعه احليوي، ليكون وجهة 
مفضلة لسكان املجمعات املللجللاورة 

في ’مدينة محمد بن راشد‘ و’املرابع 
العربية‘ وغيرها”. 

وميللثللل “دبي هيلز مول” مللحللوراً 
رئيسياً ملشروع “دبي هيلز استيت” 
اللللذي يعد واحللللداً مللن أكللبللر مشاريع 
املللجللمللعللات املللتللكللاملللللة فلللي املللديللنللة، 
وتضطلع بتطويره “إعمار العقارية” 
عبر مللشللروع مشترك مللع “ِمراس”. 
وسيضم “دبي هيلز استيت” مناطق 
خضراء تصل مساحتها إلللى أكثر من 
23 مليون قللدم مربعة، تشمل ملعب 
اجلولف املطل على األفللق العمراني لل 
“وسط مدينة دبي” واحلديقة املركزية 
التي تبلغ مساحتها نحو 1.9 مليون 
قللدم مربعة. ويحيط مبلعب اجلولف 
أكثر من 4400 فيا ومنزل تاون هاوس 
و22 ألف شقة، حيث أطلقت “إعمار” 
علللدداً مللن املجمعات السكنية ضمن 
“دبي هيلز استيت”، حظيت باهتمام 

استثماري كبير.
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أحالت النيابة العامة الباغ املقدم من 
مجموعة من املواطنني املتضررين واملقيد 
ضد إحدىشركات  االستثمار العقاري 
اخلارجي إلى محكمة اجلنايات للبدء 
في محاكمة املتهمني بعد أن مت توجيه 
تهم غسل األمللوال والنصب واالحتيال 
فللي حقأحد املللواطللنللني ومجموعة من 
الوافدين ومببالغ تتجاوز ٤٢ مليون 

دينار كويتي.
تعليقاً على ذلللك، أكللد منسق تكتل 
مللتللضللرري الللنللصللب الللعللقللاري وغسل 
األملللوال املهندس حسن البحراني أن 
هذا اإلجناز لم يكن ليتحقق لوالتكاتف 
املللتللضللرريللن وتعاضدهمومتسكهم 
بحقوقهم وبشكل سللاهللم فللي تسليط 

الضوء على حجم املشكلة وتفاصيلها 
للجهات املختصة، مبيناً بأن التنسيق 
الذي مت مع اجلهات املختصة في الدولة 
لعب دوراً حيوياًفي كشف احلقائق 
خال مدة وجيزة، مشدداً في ذات الوقت 
على استمرار التواصل والتعاون بني 
املتضررين املنضمني للتكتل والبالغني 
أكثر من ١٨٠ شخصاً حتى االن، ومبيناً 
بللأن أضللعللاف هللذا الللعللدد ممللن وقعوا 
ضحايا لهذه الشركة لم ينضموا إلى 
التكتل حتى اآلن، داعيا هللؤالء واملقدر 
عددهم بألفي شخص إلى االنضمام إلى 
التكتل الستعادة حقوقهم ومحاسبة 

املتسببني.
وأضللللاف الللبللحللرانللي بلللأن التكتل 

سيواصل بذل أقصى جهوده بالتنسيق 
ملللع اجللللهلللات املللخللتللصللة لتخفيف 
األضلللرار على املتعاملني مللع الشركة 
املذكورةوخاصة في الواليات املتحدة، 
مع البدء في املطالبة بالتعويضاتعن 
األضلللرار الللتللي حلقت باملتعاملني مع 
الشركة ضد اجلهات التي تخاذلت في 

هذا اخلصوص.
وخللتللم البحراني حديثه متوجهاً 
بالشكر لوزير التجارة  والصناعة السيد 
خالد الروضان على  جهوده الشخصية 
احلثيثة فللي تللوجلليلله املللسللؤولللني في 
الوزارة نحو توفير املعلومات والبيانات 
املطلوبة جلهات التحقيق، وكذلك اتخاذ 
بعض القرارات التي حالت دون إحلاق 

املزيد من األضرار باملتعاملني مع الشركة 
املللذكللورة، معربا عللن أمللللله فللي اتخاذ 
املزيد من اإلجللراءات الفورية والفعالة 
 لتقليل األضرار واحلد من ظاهرة النصب 

العقاري من قبل هذه الشركة.
كما طالب البحراني وزارة اخلارجية 
بالتفاعل والتجاوب السريع واإليجابي 
مع القضية من خال سفارات الكويت 
فللي اخلللللارج، بللاعللتللبللار أن الللعللقللارات 
الللتللي بيعت للمتضررين هللي خللارج 
الكويت وهو ما يؤكد اختصاص وزارة 
اخلارجية بذلك، خاصة أن سمعة دولة 
الكويت خارجيا تضررت كثيرا نتيجة 
التعامات التجارية التي متت مع هذه 
الشركة، كما أن بعض األطراف املرتبطة 

بهذه الشركة ما زالللت متللارس أعمال 
النصب واالحتيال على ذات املتضررين 

حتى اآلن.
من جانبه،أشار احملامي علي العطار 
من مكتب احملامي مشاري العصيمي 
محامون ومستشارون قانونيون إلى 
أن  هللذه اإلحللالللة متللت بعد أن تقدمت 
مجموعة من املواطنني واملقيمني بكافة 
األدلة واإلثباتات واملستندات التي تؤكد 
وتثبت وجود شبهات حقيقية بعمليات 
غسل األملللوال والللتللي حتّصلت عليها 
الشركة بوسائل النصب واالحتيال 
من خال إيهام العماء )املتضررين( 
بشراء عقارات مؤجرةفي اخلارج والتي 
ثبت بأن حالة الغالبية العظمى من تلك 

العقارات متهالكوناهيك أن مجموعة 
أخلللرى منها غير مللوجللودة بللاألصللل، 
بللاإلضللافللة إللللى حلليللازتللنللا ملستندات 
تثبت وجللود شبهات تاعب وتزوير 

بالبيانات، كاشفاً عن نية التكتل إقامة 
دعوى ضد بعض اجلهات داخل وخارج 
الكويت والللتللي  ثبتتمسئوليتها عن 

األضرار التي حلقت باملتضررين.

بعد توجيه تهم غسل األموال والنصب واالحتيال

تكتل املتضررين من النصب العقاري: النيابة حتيل القضية إلى محكمة اجلنايات

2017 خالل الربع األول من السنة املالية 

مؤسسة سوني حتقق معدالت منو بنسبة 
180.5باملئة في الدخل التشغيلي

أعلنت مؤسسة سوني مؤخراً 
علللن حللجللم اللللدخلللل التشغيلي 
خلللال الللربللع األول مللن السنة 
املاليةاحلالية، حيث سجلت زيادة 
سنوية بنسبة تصل إلى180،6% 
مقارنة بالفترة ذاتها خال العام 
املاضي. ويعودذلك بشكل رئيسي 
إلىزيادة منو املبيعات في قطاع 

حلول ومنتجات التصوير.
وبلغ حجم الدخل التشغيلي، 
في ختام شهر يونيو 2017، ما 
يناهز1،407 مليار دوالر أمريكي 
)157،6 مليار يللن يللابللانللي(؛ أي 
بللزيللادة تقدر بل %180،5 مقابل 
501،78 مليون دوالر أمريكي 
)56.2 مليار يللن ياباني( خال 
الللربللع األول مللن الللعللام 2016. 
وسللجلللللت إيلللللللرادات املللبلليللعللات 
والتشغيل ما قيمته16،59 مليار 
دوالر أمريكي )1،9 تريليون ين 
يللابللانللي( خللال الللربللع األول من 
العام احلالي، أي بزيادة قدرها 
15،2 %مقابل 14،4 مليار دوالر 
أمللريللكللي )1،61 تللريللللليللون ين 
ياباني( مقارنةبالفترة نفسها من 

العام املاضي.
ويعزى النمو الكبير في الدخل 
التشغيلي إلللى حتسن النتائج 
التشغيلية فللي قللطللاع املنتجات 
وحلواللتصوير، حيث ارتفعت 

اإليلللرادات من 1،09 مليار دوالر 
أمريكي )122.2 مليار ين ياباني( 
إلللى 1،39 مليار دوالر أمريكي 
)155،6 مليار ين ياباني(، بينما 
منا حجم الدخل التشغيليفي هذا 
القطاع بنسبة 209،1 % ليسجل 
207 مليون دوالر أمريكي )23،2 
مليار يللن يللابللانللي( خللال الربع 
األول مللن الللعللام 2017 مقارنة 
بالفترة السابقة من العام املاضي 
التي سجلت 66،9 مليون دوالر 

أمريكي )7،5 مليار ين ياباني(. 
ومنللت مبيعات قطاع الترفيه 

املللنللزلللي والللصللوت بنسبة 9٪ 
سللنللويللاً مللسللجلللللًة 2،29 مليار 
دوالر أمريكي )256،9 مليار ين 
ياباني(، وذلللك بفضل التحسن 
الللللذي شللهللدهللمللزيللج املللنللتللجللات 
وعكس التحول إلى النماذج ذات 
القيمة املضافة العالية، ويقابل 
ذلك انخفاض جزئي في مبيعات 
الللللوحللللدات فلللي قلللطلللاع أجللهللزة 
الللتلللللفللزيللون. كما ارتللفللع الدخل 
التشغيلي من 20 مليون دوالر 
أمريكي )2،3 مليار ين ياباني( 
سنوياً إلللى 202 مليون دوالر 

أمريكي )22،6 مليار ين ياباني(.
وقال تاروا كيمورا، املدير العام 
لسوني الشرق األوسط وأفريقيا: 
“تتماشى استراتيجية النمو في 
منطقة الشرق األوسللط وأفريقيا 
مع استراتيجيتنا العاملية. ونحن 
واثلللقلللون بلللأن إطللللاق منللاذجللنللا 
اجلديدة الرائدة واملنتجات األكثر 
 BRAVIAابللتللكللاراً مثل جهاز
OLED TV A1  و كللاملليللرا 
a9سوف تسهم في تعزيز معدالت 
النمو الشامل. ومن خال محفظتنا 
األكثر تركيزاً على املنتجات، نهدف 
إلى مواصلة منو إيرادتنا اإلجمالية 

وأهدافنا اإلستراتيجية.”
وارتفعت أيضاً مبيعات أشباه 
املللوصللات إلللىنللسللبللة 41،4 % 
سنوياً مسجلة قيمة1،82 مليار 
دوالر أمريكي )204،3 مليار ين 
يللابللانللي( خللال الللربللع األول من 
الللعللام اجلللللاري، وهلللو مللا يعزى 
جزئياً إلى زيادة مبيعات وحدات 
أجهزة استشعار الصور للمنتجات 
املتنقلة. ونتيجة لللذلللك، ارتفع 
الدخل التشغيلي في هذا القطاع 
إلللى 494 مليون دوالر أمريكي 
)55،4 مليار ين ياباني( من 388 
مليون دوالر أمريكي )43،5 مليار 
ين ياباني( مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام السابق.

هيتاشي تطلق الساللم 
املتحركة تي إكس سيريز في 
الهند وآسيا والشرق األوسط

أعلنت شركة »هيتاشي احملللدودة« )رمزها في بورصة 
طوكيو: Hitachi“ ،6501”( وشركة »هيتاشي ألنظمة 
البناء« عن طرح السلم املتحرك »تي إكس سيريز« اجلديد 
في أسواق الهند وآسيا والشرق األوسط. وكانت الشركة قد 
طرحته أواًل في الصني  في سياق تنفيذ خطتها لطرحه على 
مراحل في املناطق األخرى من العالم بدًءا من 21 أغسطس 

.2017
وجتدر اإلشارة إلى أن شركة هيتاشي دمجت في يوليو 
2016، شركتيها لصناعة املصاعد في اليابان والصني 
كي ترفع كفاءة مواردها وحتسن من أداء عملياتها في كا 
البلدين ليتمركز ضمن مقر أعمالها الرئيس في هذا املجال؛ 
أي في مدينة قواجنتشو، في الصني. وميتاز السلم املتحرك 
»تللي إكللس سيريز« بأنه يلبي معايير السامة واألداء 
واملواصفات في بلدان ومناطق متعددة تشمل الصني والهند 
وآسيا والشرق األوسط. وصممت الشركة هذا النموذج وفق 
أسلوب »املصعد با غرفة« الذي أطلقته في سبتمبر 2016 
في بلدان آسيا والشرق األوسللط. وباإلضافة إلى مطابقة 
السلم املتحرك »تي إكس سيريز« ملعايير السامة واجلودة 
الصينية لتجهيزات املصاعد، فإن شركة هيتاشي تصنعها 
وفللق معايير للسامة واجلللودة خاصة بها أكثر صرامة 
ملتزمة وخاضعة جلميع معايير املناطق األخرى في العالم. 
وهي تعتمد مبدأ تصميم في األدراج املتحركة يتافى أخطاء 
املستخدمني الاواعية سعًيا نحو حتقيق السامة وراحة 

البال.
يوفر الطراز »تي إكس سيريز« مرونة عالية من ناحية 
خلليللارات مواصفاته املختلفة وتصميمه ومللزايللاه ليلبي 
مجموعة متنوعة من احتياجات العماء، ويضاف إلى ذلك 
أنه يشغل مساحة أصغر عند تركيبه باملقارنة مع املنتجات 

األخرى املتوفرة في األسواق حالًيا .
ستبدأ هيتاشي ببيع »تي إكس سيريز« في تاياند، ويلي 
ذلك إطاقه في الفلبني وماليزيا ومناطق أخرى من العالم، 
وهي تستهدف تلقي طلبات لتركيب 10 آالف وحدة منه في 

العام 2018 من الصني والهند وآسيا والشرق األوسط.

سوني حتقق معدالت منو كبيرة

احملامي علي العطار
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املهندس حسن البحراني

وامل���ق���ي���م���ن امل�����واط�����ن�����ن  م������ن  ش����خ����ص   2000 إل�������ى  امل����ت����ض����رري����ن  ع�������دد  ي����ص����ل  أن  ن����ت����وق����ع  ال�����ب�����ح�����ران�����ي: 
ال�����ع�����ط�����ار: امل������ت������ض������ررون ت�����ق�����دم�����وا ب����ك����اف����ة األدل�����������ة ال�����ت�����ي ت�����ؤك�����د ع����ل����ى ال����ت����ه����م امل�����وج�����ه�����ة ض������د ال���ش���رك���ة

»التمدين« الراعي الذهبي لورشة عمل 
 AA اجلمعية املعمارية البريطانية 

أعلنت مجموعة التمدين عن كونها 
الللراعللي الللذهللبللي لبرنامج اجلمعية 
 AA  2017 املعمارية البريطانية
فللي الللكللويللت، اللللذي يللهللدف إلللى جمع 
طاب الهندسة املعمارية واألكادمييني 
واملهنيني الستكشاف كل ما هو جديد 
في مجال الهندسة املعمارية من أفكار 

ومنهجيات من جميع أنحاء العالم.
تللأسللسللت اجلللمللعلليللة املللعللمللاريللة 
البريطانية عللام 1890 ممللا جعلها 
أقللدم معهد خللاص  في مجال الهندسة 
املللعللمللاريللة، حلليللث تفخر بنخبة من 
خرجيها من مثل زها حديد، ريتشارد 
روجلللرز، رمي كولهاس، ستيفن هول 
وغيرهم الكثير. يقع مقرها الرئيسي 
في لندن حيث تقدم دورات تدريبية 
كاملة متتد على فللتللرات طويلة، كما 
يوجد لديها مبادرة “زيارة اجلمعية 
املعمارية البريطانية AA”، والتي 
تقدم دورات تدريبية لفترات قصيرة 
لكل من األكادمييني واملهنيني في أكثر 
من 50 دولللة حول العالم مبا في ذلك 

دولة الكويت.
وقللد نظمت اجلمعية ورشلللة عمل 

بدأت من يوم 7 أغسطس وانتهت في 19 
أغسطس، وذلك في كافيه مساحة 13 
الواقع في منطقة الشويخ الصناعية، 
وهللو مقهى غير ربللحللي يللهللدف لدعم 
املللبللادرات الفنية والثقافية. مت عقد 
سلسة من ورش العمل على مدى 12 
يوم حتت عنوان “نشوء الناشئة 2،0” 
للتعرف على التصاميم املبنية على 
املعلومات وأساليب التقنيات املعتمدة 
على التصنيع الرقمي وكيفية دمجها في 
مشروع لبناء جناح معماري، والذي 
يعرض حالياً في مول 360 وحتى 2 

سبتمبر في البهو الرئيسي.
شمل اجلللنللاح املعماري خصائص 
مستوحاة من الثقافة الكويتية وكان 
ذلللك واضللحللاً مللن خللال الللدمللج مللا بني 
املعلومات التي مت جمعها قبل استكمال 
عملية بناء اجلناح واخلدمات اجلديدة 
املضافة للله مللن مثل أمللاكللن اجللوس 
ومللراكللز الللتللفللاعللل االجللتللمللاعللي التي 
يتضمنها اجلناح.  ضم املشروع حوالي 
20 مشاركاً كويتيا من كلية االهندسة 
من جامعة الكويت، وشركات الهندسة 
والتصميم املعماري، باإلضافة إلى 

مشارك واحد من أستراليا.
وبهذه املناسبة قال معاذ الرومي، 
املللديللر الللعللام للتسويق فللي مجموعة 
الللتللمللديللن: “ كللجللزء مللن مسؤوليتنا 
املجتمعية، نسعى دائللمللا لتطوير 
املجتمع من خال النشاطات والفعاليات 
الثقافّية والتنموّية املختلفة، مبا في ذلك 
تشجيع املواهب الكويتية عن طريق 
توفير كافة السبل التي متكنهم من 
االبتكار والتميز. نحن فخورون بكوننا 
الراعي الذهبي لورشة عمل اجلمعية 
املعمارية البريطانية AA الذي توفر 
فرصة فريدة للمهندسني املعماريني 
واملصممني الكويتيني للتواصل مع 

أقرانهم من جميع أنحاء العالم.”
ومن جانبه، قال سليمان العثمان: “ 
تتشرف اجلمعية املعمارية البريطانية 
AA بتلقي الدعم من مجموعة التمدين 
ملساهمتها في تعزيز تعلم الهندسة 
املعمارية في دولللة الكويت من خال 
املساعدة على تقدمي أحدث املنهجيات 
املبتكرة للتصاميم الرقمية والتصنيع، 
مللع احلللفللاظ على القيم االجتماعية 

والثقافية والبيئية في الكويت.” 

التمدين ترعى وزرشة عمل اجلمعية املعمارية

مصمم ليكون محورًا رئيسيًا ملشروع »دبي هيلز استيت«

»إعمار« تطلق »دبي هيلز مول« مركز التسوق اجلديد مع »ِمراس«

اعمار تطلق مشروع دبي هيلز مول

فنادق جميرا تستقطب املسافرين 
الكويتين خالل عيد األضحى

تقدم فنادق ومنتجعات جميرا 
خال موسم الصيف عروضاً مذهلة 
للعائات الكويتية تساعدها على 
االستمتاع بتجربة ال مثيل لها في 
عدد من أرقى فنادق دبي خال عيد 
األضحى مطلع شهر سبتمبر املقبل. 
وبلللدءاً مللن يللوم 31 أغسطس حتى 
8 سبتمبر، ميكن للمسافرين من 
الللكللويللت االسللتللمللتللاع باملنتجعات 
الساحلية مثل فندق جميرا النسيم، 
وجللملليللرا الللقللصللر، وبلللرج الللعللرب، 
وجميرا، أو اإلقامة في مدينة دبي في 
فندق جميرا أبراج اإلمللارات، وفندق 
جميرا اخلللور، وتشمل هذه اإلقامة 
وجللبللة فللطللور، مللع وجللبللة غلللداء أو 
عشاء، عاوة على فرصة االسترخاء 
واملرح في حديقة وايلد وادي املائية 
مجاناً عند اختيار اإلقامة في أحد هذه 

الفنادق الفاخرة.
وميكن للمسافرين مللن الكويت 

استكشاف أحللدث فنادق مجموعة 
جميرا في دبي، فندق جميرا النسيم 
الللذي يقدم عللروضللاً تشمل وجبات 
الفطور ووجبة غللداء أو عشاء في 
أكثر من 60 مطعماً في منتجع مدينة 
جميرا مبا فيها “روك فيش” الذي 
يقع على الشاطئ، بإطالة على برج 
العرب أكثر املعالم املعمارية متيزاً 
في دبللي. يلبي فندق جميرا النسيم 
تللوقللعللات جللملليللع زواره مبوقعه 
االستثنائي على أطول شاطئ خاص 
فللي دبللي مللع إطلللاالت خللابللة على 
األيقونة املعمارية برج العرب من 
جميع الللزوايللا. استرخوا فللي أحد 
حمامات السباحة الثاثة، وزوروا 
نادي سمر سالت الشاطئي، ودللوا 
أنفسكم بالتسوق فللي العديد من 
املتاجر املللتللوفللرة فللي سللوق مدينة 
جميرا الللذي يقع على بعد مسافة 

قصيرة من الفندق.

الفنادق تستقبل املسافرين الكويتيني


