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المرموقفئة مختلفة في برنامج الجوائز  16تكريم الفائزين ضمن    

 اإلمارات في الوطنية التقدير بجوائز متميًزا مشروًعا 29 فوز
 

\ مشروًعا متميًزا على الصعيد الوطني في دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن إطار جوائز ميد للمشاريع، وذلك بالتعاون  29فاز 

 .مع بنك المشرق

  

ا لها على أكبر عدد من الجوائز على الصعيد الوطني مقارنة بأقرانها في حازت المشاريع المتخذة من اإلمارات العربية المتحدة مقرً 

جوائز. أّما الكويت فكان  9جائزة والمملكة العربية السعودية التي نالت  11دول مجلس التعاون الخليجي، وتلتها عمان التي حصدت

   .لديها ستّة فائزين، والبحرين ثالثة فائزين

  

أضخم مشروع للعام)، ومحطة الطويلة لمعالجة الغاز من أدنوك ) Bvlgari Hotel & Resort by ALEC :ومن بين أكبر الفائزين

أفضل مشروع ) لمعالجة الغاز )أفضل مشروع في مجال النفط والغاز للعام)، ومشروع بلوواترز لشركة الشعفار للمقاوالت العامة

التراثي للعام)، وقاوالت )أفضل مشروع في المجال االجتماعي والثقافي سكني للعام)، ومكتبة الشيخ محمد بن راشد لشركة الشعفار للم

أفضل مشروع في مجال السياحة والترفيه للعام)، ودبي فرايم لبلدية ) AECOM / Thinkwellوارنر بروذرز وورلد أبوظبي لـ

)دبي )أفضل مشروع في مجال السياحة والترفيه للعام . 

  

تحتفل جوائز ميد للمشاريع هذه السنة بعامها التاسع منذ إطالقها. “سون، مدير التحرير في ميد: وفي هذا اإلطار، قال ريتشارد طوم

ادة وفي كّل عام تقّدم المشاريع المشاركة لمحة ُمذهلة عن اإلنجازات التي تّم تحقيقها في جميع أنحاء المنطقة. ولقد الحظنا هذا العام زي

الجوائز ما يعكس نمّو التنّوع على صعيد االقتصاد اإلقليمي. فنحن نشهد مستويات أكثر  هامة من حيث تنّوع المشاريع المشاركة في

إثارة لإلعجاب من حيث أصالة اإلنجاز الفني، والضخامة، والهدف حيث يستمر السوق في النضج والتعّمق أكثر. وتستمر هذه المشاريع 

ال تزال تُشّكل مصدر إلهام وفخر لما يمكن أن تحققه هذه المنطقة حتى  في إرساء األسس لنجاح المنطقة المستقبلي والطويل األجل كما

 «.في ظّل أصعب الظروف

  

فائًزا وطنيًا من دول مجلس التعاون الخليجي في بلدانهم كجزء من جولة التحكيم األولى للفوز بالجوائز  77بشكل عام، تّم تكريم 

التنوع المستمر الذي تتميّز به منطقتنا، وسينتقلون اآلن إلى مرحلة التحكيم  المرموقة. يتنافس الفائزون الوطنيون ضمن فئات تجسد

أبريل في كونراد دبي في اإلمارات العربية المتحدة 24الثانية لتحديد الفائزين اإلقليميين حيث سيتم اإلعالن عن أسمائهم في  . 

  
 


