
G
olful face încã un pas cãtre
cer. Alãturi de alte binecu-
noscute clãdiri moderne
simbolice – hotelul Burj Al

Arab ºi turnul Burj Khalifa din Dubai,
turnul Aspire din Doha sau Hotelul
Torþã, turnul Al Hamra din Kuweit ºi alþi
zgârie nori deja simbolici pentru arhi-
tectura din zona Golfului - o nouã do-
vadã a mãiestriei umane îºi face apari-
þia: Turnul Regatului, aflat în cons-
trucþie la Jeddah, în Arabia Sauditã.

La 21 februarie 2013, firma sauditã
Jeddah Economic Company (JEC) anun-
þa cã proiectul de construire a ceea ce
va fi cea mai înaltã clãdire din lume,
Turnul Regatului, de 1001 m, a fost
câºtigat de consorþiul format de firmele
britanice EC Harris ºi Mace. Turnul va fi
construit pe o suprafaþã de 85000 mp în
Obhor, la nord de Jeddah, în Arabia Sa-
uditã, ºi va fi cu 182 de metri mai înaltã
decât actuala cea mai înaltã clãdire din
lume, Burj Khalifa din Dubai, de 828 m.
Proiectul are valoare de 780 milioare
lire sterline (1,2 miliarde de dolari) ºi
este preconizat sã fie finalizat în 2018.
În plus, va crea sute de locuri de muncã
în Arabia Sauditã.

La 11 februarie 2014, firma Saudi Bau-
er, subsidiarã a firmei germane Bauer
Spezialtiefbau, anunþa încheierea lucrã-
rilor fundaþiei a ceea ce va fi cea mai
înaltã clãdire din lume,
î n s e a m n â n d 7 2 d e
s t â l p i c u d i a m e t r u l
î n t r e 1 , 5 m – 1 , 8 m ,
îngropaþi la adâncime
de 110 m, un diametru
total de 1541,5 m de
stâlpi la adâncimi de 49
ºi respectiv 89 m ºi un
diametru de 441,8 m,
la o adâncime de 50 m
– în total 270 de stâlpi.
Forarea a fost efectuatã
de instalaþii aparþinând companiei Bau-
er Maschinen. Stâlpii au fost montaþi fo-
losind douã instalaþii rotative de forare
modificate Bauer BG 40, special confi-

gurate pentru stâlpii tip Kelly de mare
înãlþime.

Platforma de susþinere a clãdirii este
una dintre cele mai mari din lume,
dintr-o bucatã, cu grosime de 4,5 - 5 m.
Stâlpii ºi platforma beneficiazã de teh-
nologii anti-corozive pentru a menþine
inoxidabilitatea oþelului cu ajutorul
unui sistem de curent electric constant
denumit protecþie catodicã. În plus,
s-au incorporat instrumente de mãsurã
ºi celule senzor pentru a detecta even-

tuale modificãri ale solului ºi pentru a
se asigura în permanenþã citirea para-
metrilor de mediu la nivelul fundaþiei.
De asemenea, s-au instalat sisteme de
împãmântare ºi paratrãznete la nivelul

platformei de susþi-
nere a clãdirii.

Construcþia va im-
plica jumãtate de mi-
lion de metri cubi de
beton ºi 80.000 tone
de oþel. Se va utiliza
beton cu înalt nivel
de rezistenþã la com-
presie cilindricã de
85Mpa, iar barele de
oþel armat utilizat au
pânã la 40 mm dia-

metru ºi rezistenþã la efort de 520 Mpa.
La 23 aprilie, Mounib Hammoud, di-

rectorul general al Jeddah Economic
Company, oferind informaþii despre

stadiul lucrãrii în cadrul unei conferin-
þe de presã la Jeddah, anunþa cã s-a
încheiat operaþiunea de implantare a
stâlpilor de susþinere, care a durat 12
luni, ºi deja au început lucrãrile deasu-
pra solului. Printre alte comentarii
privind  “ritmul  accelerat  de  derulare  a
lucrãrilor” ºi importanþa simbolicã a
construcþiei, el menþiona ºi faptul cã aceastã
construcþie va schimba obiceiuri de pe-
trecere a timpului liber în Arabia Sau-
ditã: dacã pânã acum saudiþii plecau

de obicei la Dubai, acum vor rãmâne în
þarã pentru cã vor avea posibilitãþi de
petrecere a timpului liber ºi acasã la ei.

Cu o suprafaþã de 530.000 mp, Turnul
Regatului va include un hotel Four Sea-
sons de 5 stele, apartamente apar-
þinând complexului Four Seasons, spaþii
de birouri, precum ºi un observator am-
plasat la 157 m, o înãlþime mai mare
decât actuala platformã de observare
din Burj Khalifa care se aflã la 124 m
înãlþime. Va avea 167 etaje deasupra
solului ºi 4 niveluri la subsol, 200 came-
re de hotel, 530 apartamente ºi 3190 lo-
curi de parcare.

Turnul Regatului va constitui punctul
central al complexului Kingdom City,
planificat sã fie construit de firma saudi-
tã Jeddah Economic Company - JEC, ºi va
avea o valoare de 20 miliarde de dolari.

(continuare în pagina 6)
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Proiectul are valoare de

780
milioare lire sterline

(1,2 miliarde de dolari)
ºi este preconizat sã fie

finalizat în 2018.

EXCLUSIVITATE
Turnul Regatului din Arabia

Sauditã - cea mai înaltã
clãdire din lume
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Complexul se va întinde pe o suprafa-
þã de 5,3 milioane mp ºi va include în fi-
nal spaþii rezidenþiale, comerciale, hote-
luri, birouri, instituþii de învãþãmânt,
precum ºi amenajãri de ape ºi fântâni.
Este menit a fi un punct vital pentru
afaceri ºi turism care sã asigure o atmo-
sferã unicã pentru muncã ºi relaxare,
atât locuitorilor cât ºi vizitatorilor, ri-
dicând astfel statutul oraºului Jeddah
prin centrele de afaceri, comerciale,
educaþionale, de sãnãtate ºi de petrece-
re a timpului liber, ºi contribuind la dez-
voltarea sa sustenabilã.

Ideea de a construi cea mai înaltã clã-
dire din lume în Jeddah îi aparþine Alte-
þei Sale Prinþul Al Waleed bin Talal Bin
Abdulaziz Alsaud. Proiectul oferã o pri-
veliºte asupra întregului Regat al Ara-
biei Saudite ºi mai ales asupra oraºului
Jeddah. Prinþul Al Waleed bin Talal, ne-
potul Regelui Abdul-Aziz Alsaud, pri-
mul conducãtor al Arabiei Saudite, s-a
implicat direct în conceperea proiectu-
lui ºi a ales firma de proiectare.

Mark Reynolds, directorul executiv al
firmei Mace, a spus: “Turnul Regatului
este un proiect de importanþã interna-
þionalã ºi o ambiþie maximã, iar Mace se
bucurã cã face parte din consorþiul care
se ocupã de construcþia sa. Sunt convins
cã vom livra o lucrare exemplarã din
punct de vedere al inovãrii ºi al abordã-
rii. Realizarea în practicã a viziunii Alte-
þei Sale Prinþul Al-Waleed bin Talal va
oferi recunoaºtere internaþionalã statu-
tului economic ºi cultural al Arabiei Sau-
dite”.

Keith Brooks, ºef al diviziei Proprieta-
te ºi Infrastructurã Socialã a firmei EC
Harris, partenerul sãu din proiect, a
spus: “Suntem încântaþi sã facem parte
din echipa care realizeazã acest proiect

simbolic. Turnul Regatului este o clãdire
emblemã care va demonstra ambiþiile
Arabiei Saudite”.

Proiectul Turnul Regatului a fost reali-
zat de firma Adrian Smith + Gordon Gill
Architecture (AS+GG), din Chicago care
a fost contractatã în acest scop în
2011. Adrian Smith a lucrat ºi la actuala
cea mai înaltã clãdire din lume, Burj

Khalifa, pe când activa la firma de pro-
iectare Skidmore, Owings & Merrill, dar
s-a ocupat ºi de proiectarea altor zgârie
nori din întreaga lume: Turnul Jin Mao
din Shanghai, Nanjing Greenland Finan-
cial Center din Nanjing, China, Trump
International Hotel & Tower din Chica-
go ºi Pearl River Tower din Guangzhou,
China. Adrian Smith a declarat: “Firma

AS+GG este extrem de fericitã cã lucrã-
rile de construcþie la Turnul Regatului
sunt în derulare la Jeddah. Sperãm din
tot sufletul ca Turnul sã fie gata în apro-
ximativ cinci ani”.

Asemeni altor clãdiri din Golf al cãror
proiect a fost inspirat de istoria ºi de
geografia specificã locurilor (principa-
lele motive arhitecturale în Golf sunt
reprezentate de apã, dunele de nisip,
palmier ºi pânzele vaselor de pescuit),
fiºa proiectului pentru Turnul Regatu-
lui, fãcutã publicã de firma de proiec-
tare Adrian Smith + Gordon Gill Archi-
tecture (AS+GG), impresioneazã prin
modul inteligent în care descrie perso-
nalitatea clãdirii – o combinaþie de re-
alism, conferit de datele tehnice, ºi ro-
mantism, conferit de sensibilitatea cu
care este descrisã simbolistica ºi maie-
stuozitatea formelor: “Turnul este deo-
potrivã o realizare tehnologicã ºi o
aspiraþie organicã. Are o siluetã asime-
tricã zveltã ºi sugereazã un mãnunchi
de frunze ce rãsar din sol ca un lãstar
ºi se îndreaptã cãtre cer, semnificând o
sursã de viaþã ce vesteºte renaºterea.
Este un simbol al dezvoltãrii. Forma
subþire ºi ascuþitã a turnului sugereazã
creºterea plantei tinere în deºert care
rãsare ºi se ridicã spre cer întâi ca o tul-
pinã, apoi din ea rãsar mai mulþi lãsta-
ri. Este o metaforã pentru dezvoltare
îmbinatã cu tehnologia. Deºi proiectul
a fost conceput special pentru Arabia
Sauditã, el reprezintã un model de
evoluþie ºi rafinament în proiectarea
clãdirilor de tip zgârie nori. Amprenta
trifoliatã la sol este idealã pentru spa-
þii rezidenþiale iar aripile redau o formã
aerodinamicã ce reduce încãrcarea
structuralã datoratã vârtejurilor forma-
te de vânt.

(continuare în pagina 8)
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C
onsorþiul EC Harris ºi Mace îmbinã expe-
rienþa EC Harris împreunã cu firma ameri-
canã ARCADIS cu care a construit zgârie
nori în Chicago ºi experienþa firmei brita-

nice Mace, constructorul clãdirii The Shard din Lon-
dra. Mace este o firmã cu peste 3700 de angajaþi pe
5 continente ºi o cifrã de afaceri de 1 miliard de lire
sterline. Are 3 sectoare de activitate, deservind atât
clienþi publici, cât ºi privaþi, ºi 5 locaþii strategice în
Europa, Orientul Mijlociu ºi Nordul Africii, cele douã
Americi, Asia Pacific ºi Africa SubSharianã, în peste 70
de þãri. EC Harris este o companie cu renume interna-
þional, parte din grupul ARCADIS, ce reuneºte circa
21000 de specialiºti din peste 70 þãri, are 300 de bi-
rouri ºi un venit de peste 2,4 miliarde de euro.

Cele douã firme nu sunt la prima experienþã în Golf.
Printre proiectele sale, firma britanicã Mace numãrã

Mall of the Emirates din Dubai, unul din cele mai mari
ºi mai impresionante mall-uri din lume.

Firma EC Harris are în portofoliu magnificul com-
plex Grand Millenium Al-Wahda Hotel din Abu Dhabi,
Emiratele Arabe Unite. Acest complex impresioneazã
prin dimensiuni, tehnologie, funcþionalitate ºi rafina-
ment. Pe lângã imensul mall ultrafuncþional ºi ameþi-
tor, include ºi un hotel confortabil, decorat minima-
list dar chic, în culori calde, ºi ultramodern, în care
tehnologia atinge cel mai înalt nivel - clienþii au la
dispoziþie un ipad pentru a manevra întrerupãtoarele
pentru luminã, aer condiþionat, televizor ºi pentru a
contacta recepþia ºi serviciul la camerã, astfel încât
dacã nu ºtii sã lucrezi cu un ipad, este recomandabil
sã te familiarizezi, înainte de a te caza la Grand Mille-
nium Al-Wahda Hotel din Abu Dhabi, unde prive-
liºtea de la etajul 50 îþi taie rãsuflarea.

Trend în constructii
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Turnul Regatului este o continuare a
moºtenirii existente în proiectarea arhi-
tecturilor de acest tip, îmbinând plenar
strategiile de proiectare care deja ºi-au
dovedit valoarea cu noi rafinamente ºi
abordãri evoluate menite a duce arhi-
tectura pe noi culmi. Rezultatul este un
proiect elegant, eficient din punct de
vedere al costului ºi uºor de construit, în
egalã mãsurã tradiþional ºi îndrãzneþ,
care îmbinã inovaþia în tehnologie cu
cea în domeniul materialor de construc-
þii ºi integreazã necesitatea privind du-
rata de viaþã ºi cerinþele de conservare a
energiei. Proiectul are peretele extern
proiectat special pentru un consum mi-
nim de energie prin reducerea încãrcãrii
termice. Fiecare laturã a turnului are
prevãzute spaþii concave care formea-
zã umbre, protejând astfel de soare
mari porþiuni ale clãdirii. Sunt prevãzu-
te ºi terase exterioare care asigurã o ve-
dere impresionantã a oraºului Jeddah
ºi a Mãrii Roºii de la înãlþime. Turnul Re-
gatului are 59 de lifturi care se vor de-
plasa cu viteza de 10 metri pe secundã
în ambele direcþii. O altã caracteristicã
unicã a Turnului este terasa panoramicã
exterioarã, de circa 30 metri în diametru
de la etajul 157".

Ca o comparaþie, terasa exterioarã cea
mai înaltã din Burj Khalifa folositã drept
observator se aflã la etajul 124, iar Burj
Khalifa are 57 de lifturi.

La 7 septembrie 2013, publicaþia
Doha News cita Consiliul pentru Clãdiri
Înalte ºi Habitat Urban din Chicago (Co-
uncil on Tall Buildings and Urban Habi-
tat -CTBU H) potrivit cãruia Þãrile Golfu-
lui, SUA ºi China construiesc zgârie nori
care au cel puþin 20% din suprafaþã ne-
utilizatã, deci...inutilã. Dintre clãdirile
menþionate, Turnul Regatului care se
va construi în Jeddah pare a avea în
plan cea mai micã suprafaþã neutilizatã,
deci cea mai mare suprafaþã utilizatã
efectiv pânã în prezent în acest tip de
zgârie nori.

Dincolo de discuþiile privind simbo-
luri ºi utilitate, Turnul Regatului va
prilejui multe poveºti de viaþã, de
îndrãznealã, dedicare ºi tenacitate.
Atunci când tumultul contrucþiilor
va înceta, poveºtile scrise aici, de
marii anonimi sau de cei ce vor rãm-
âne nume asociate cu acest proiect
vizionar, vor fi spuse peste ani cu no-
stalgie ºi cu mândria de a fi participat
la un miracol, aºa cum astãzi sunt
spuse poveºtile celor care au contri-
buit la construcþia altor monumente
arhitectonice din Golf. În decembrie

2011, cu ocazia celei de-a 40-a ani-
versãri a Emiratelor Arabe Unite, ce-
lebratã cu mare fast, Tom Wright, ar-
hitectul ºef al echipei care a constru-
it hotelul Burj Al Arab, povestea cu
nostalgie: “Eram tineri toþi ...ªi Pre-
mierul, ªeicul Mohamed, mi-a cerut
sã fac ceva unic în lume,...inspirat din
istoria poporului sãu...ªi se implica în
construcþie...Îl vedeai cã venea dimi-
neaþa ºi zicea: «Azi sã alegem clanþe-

le, vrei?...»”
Tot astfel, Turnul Regatului care se ri-

dicã astãzi la Jeddah va scrie ºi va lega
destine, confirmând încã o datã cã un
miracol poate fi înfãptuit doar de un alt
miracol - Fiinþa Umanã.
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Material redactat de Marcela Ganea, re-

prezentant local al agenþiei de presã a

EAU.

Mulþumiri ºi recunoºtinþã Departa-

mentului de Comunicare al firmei

Adrian Smith + Gordon Gill Architec-

ture LLP ºi pentru Andy Rowlands,

ºeful Departamentului de Comunica-

re Corporatistã a firmei EC HARRIS-

ARCADIS, care au pus la dispoziþie in-

formaþii privind proiectul Turnul Re-

gatului din Arabia Sauditã pentru

acest material, redactat în exclusivi-

tate pentru ziarul BURSA.
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