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الثالثاء  1نوفمبر 2016

ينطلق في الفترة من  7إلى  12نوفمبر الجاري

معرض «الكويت الدولي للعقار» يستقطب

 60شركة تعرض  250مشروعا ً من  15دولة
أعلنت مجموعة توب اكســبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن اكتمال اســتعداداتها إلطالق فعاليات الدورة التاسعة لمعرض الكويت
الدولــي للعقــار ،والــذي تنظمه المجموعة بأرض المعارض بمشــرف في القاعة  8خالل الفترة من  7الى  12نوفمبر الجاري .وذلك وســط
مشاركة  60شركة عقارية ومالية واستثمارية تعرض اكثر من  250مشروعا بحوالي  15دولة خليجية وعربية وعالمية ،وقد استعرض عدد
من المشاركين المشاريع التي سيتم طرحها في المعرض والتي تتوزع بين عدة دول من ابرزها الكويت وسلطنة عمان وتركيا والبوسنة
وعدد من الدول العربية واالوروبية.

مشاريع مميزة من الكويت وسلطنة عمان وتركيا والبوسنة وعدد من الدول العربية واألوروبية
اجلهوري :العقار حالي ًا أكثر القطاعات
أمان ًا واستقرار ًا

الراشد :مشاريع جاهزة للتسليم
في مختلف مناطق الكويت

قال مدير عام شركة املسيلة املتحدة للعقارات
علي اجلهوري ان «املسيلة املتحدة» تعتبر إحدى
الشــركات العقارية التي تختــص بأهم األخبار
واملستجدات في سوق العقارات الفاخرة والتي تقع
في أفضل وأرقى املواقع في منطقة الباطنة بسلطنة
عمان ،باإلضافة إلى املشاريع العقارية اجلديدة.
وأشار اجلهوري إلى أن السوق العقاري في عمان
كغيره من أسواق العالم ،يتضمن وجود عقاريني
نزيهني وشركات تعمل بكل مصداقية ،وباملقابل
فإن هناك أشخاصا آخرين يتعاملون باخلداع..
واحللف الــكاذب ..وهذا ما جعل بيئة العمل في
ســوق العقــار متعبة جدا ملن أراد شــراء قطعة
أرض أو ڤيال صغيرة أو شقة تؤويه هو وأسرته.
وأشار إلى أن خبراء في السوق العقاري قد اتفقوا
علي اجلهوري
على أنه ال يوجد ما يســمى بفشل االستثمار في
العقار ،وحجتهم في ذلك أن احلاجة إلى املسكن واملكتب ليست وليدة اليوم ،وال
تنحصــر بفتــرة زمنية ،بل هي حاجة قائمة على الــدوام ،لكن حجم الطلب على
السلعة العقارية هو الذي يختلف بني احلني واآلخر.
واختتم اجلهوري «يعد االستثمار في العقار من أكثر أنواع االستثمارات حتقيقا
لألرباح ،ومن أكثر األنشــطة االقتصادية شيوعا بني الناس ،فال يقتصر النشاط
على جتارة احملترفني فحسب ،بل إن شريحة كبيرة من املجتمع تستطيع توليد
دخول جيدة عن طريق االستثمار العقاري ،إال أن النشاط العقاري يعد من أكثر
األنشــطة تعقيــدا وتداخال بني الكثير من املتغيــرات واملعطيات ،لكنها في عاملنا
العربي عامة وفي اخلليج العربي بشكل خاص من أكثر القطاعات أمانا واستقرارا».

صـــــرح الرئيـــس التنفيــذي لشــركة أمان
واستثمار للخدمات العقارية مشعل الراشد عن
اســتعدادات الشــركة ملواجهة املوســم العقاري
اجلديد مبشاريع جديدة ومشاريع جاهزة لالستالم
فــي مختلف مناطــق الكويت املرغوبــة من قبل
املســتثمرين ،حيــث أعلن عن اجناز مشــروعي
«املســتثمر  »5بحولي و«املستثمر  »6بالساملية
بنسبة  %100وجاهزيتهما للتسليم الفوري تأكيدا
ملبدأ املصداقية مع عمالء الشركة ولتوفير فرص
استثمارية للعمالء اجلدد الراغبني في االستثمار
بعوائد فورية.
وأكد مشعل الراشد إصرار الشركة على املضي
بخطوات ثابتة نحو التقدم والتوسع في املشاريع
لتقدمي فرص أكثر لكل العمالء الباحثني عن السكن
مشعل الراشد
واالستثمار.
ومثلما عودنا عمالءنا الكرام على الكثير من العروض ستطرح الشركة العديد
من املفاجآت التي ستنال إعجاب زوارها خالل فترة املعرض.

النجار« :البستان» تقدم مشروع ًا سكني ًا
في إسطنبول
قال يوسف محمود النجار ان شركة البستان
ســتقوم بتقدمي مشروع البســتان األوروبي في
أكثــر املواقع املميزة مبدينة اســطنبول اجلانب
األوروبــي ،مبينا أن مشــروع البســتان األوربي
ســيرتقي بحياتك إلى مستوى لم تعهده من قبل
مــن خالل التصميم املعماري األنيق واملتميز مع
االهتمام بأدق التفاصيل ،وقال إن املشــروع يقع
بالقرب من أكبر مول بإســطنبول ،هذا باإلضافة
الي أن اخلدمات املهمة حتيط باملشروع حيث تهتم
شــركة إمالك كونت وهي مالك املشــروع بإنشاء
وتفعيل اخلدمات املهمة قبل ان تشرع في املشروع
نفســه .وقد وضح ابراهيم بستان أنك ستعيش
في البستان األوروبي أجمل األوقات في املساحات
اخلضراء التي متثل  %80من مســاحة املشــروع
يوسف محمود النجار
وكثرة األنشطة االجتماعية ذات البصمة الفريدة
من حمامات سباحة مغطاة ومكشوفة وساونا ومركز لياقة والعديد من اخلدمات،
وكل هذه إضافة إلى طرق األقساط املريحة جدا التي ميكن أن تصل إلى  10سنوات.
ولعمالء الشــركة احلاليني صرح يوسف النجار ببدء تسلم مشروع سيلفر اليف
في منطقة بيلك دوزو مع طرح بعض الوحدات للتسلم الفوري مع نظام األقساط.

عروض متنوعة وتسهيالت كبيرة

عبداهلل« :امليثاق» تسوق أراضي سكنية
على البحر بوثائق حرة
أكد مدير املبيعات فــي مركز امليثاق املتحدة
العقاريــة عبدالــرؤوف عبداهلل انه ســوف يتم
تســويق أراض ســكنية على البحر مبســاحات
واجهات بحرية مختلفة في مدينة صباح االحمد
البحرية وبوثائــق حرة .واضاف :تعتبر مدينة
صباح االحمد البحرية من اضخم وأرقى املشاريع
التي نفذت من قبــل القطاع اخلاص في الكويت
ومتتاز مدينة صباح االحمد البحرية بإطالالتها
البحرية الساحرة باإلضافة الى اخلدمات واملشاريع
التجارية حيث يتم هناك تشــييد عدة مشــاريع
جتارية عاملية .وأشــار الى انه في ظل التنافس
العقاري واملشــاريع القائمة في الكويت تتصدر
مدينة صباح األحمد البحرية قائمة الطلب نظرا
ألسعارها مقارنة باملناطق األخرى وبوثيقة التمليك
عبدالرؤوف عبداهلل
ومســتقبلها املشــرق فور االنتهاء من املشاريع
التجارية القائمة.
وأضاف :من بني شركات تسويقية عديدة اختص مركز امليثاق املتحدة العقارية
بتسويق عقاري حضاري متطور ميزه عن باقي شركات التسويق.
ويوفــر مركز امليثاق املتحدة العقارية لعمالئــه خدمات عديدة وأهمها إطالق
تطبيــق امليثــاق على الهواتف احملمولة اذ يوفر تطبيــق امليثاق للعميل إمكانية
تصفح مخططات كل مرحلة على حدة والتعرف على موقع ومساحة وواجهة كل
قسيمة باإلضافة الى قائمة كبيرة من العروض العقارية.

الصابوجني« :دووم الكويت»
تطرح مشاريع محلية وأخرى في تركيا

فريد« :إفرست العقارية» تتجه نحو التطوير العقاري
ومتلك املشاريع

قــال مدير التخطيــط والتطويــر مبجموعة
دووم الكويــت العقارية محمود الصابوجني ان
مشــاركة «دووم الكويت» في املعرض تأتي في
إطار مســؤوليتها كإحدى اهم وكبرى الشركات
العقارية التي تعمل بالسوق العقاري الكويتي،
مشــيرا إلى أن املعارض العقارية لها دور فعال
في احلركة االقتصادية العقارية في السوق ،إلى
جانب التأثير اإليجابي على احلركة الترويجية
والتســويقية للمشــاريع .واعتبر الصابوجني
املعــارض مبنزلة إحدى أهــم النوافذ التي تطل
من خاللها اي شــركة علــى قاعدتها اجلماهيرية
العريضة واجلسر الذي يصلها مبختلف الشرائح
من العمالء ،مبينا أن «دووم الكويت» ستقوم من
خالل مشاركتها احلالية بطرح مجموعة متنوعة
محمود الصابوجني
من املشــاريع العقارية داخل الكويت وخارجها.
وحول أول هذه املشــاريع قال ان الشركة ستطرح مجمع «سبريت تاور» الواقع
مبنطقــة اجلابرية والذي يضمن عائدا اســتثماريا ال يقــل عن  ،%10حيث يتكون
املجمع من  10طوابق يحتوي كل منها على شقتني فقط .أما املشروع الثاني فهو
مجمع «املهبولة بوليفارد» والذي يقع خلف أبراج عالية وغالية بإطاللة بحرية،
حيث ميتاز بأنه مطابق لشروط قرض املرأة ،فضال عن أنه جاهز للتسلم الفوري،
حيث يتكون من تسع طوابق.

جناح مشارك من املعرض السابق

اخليران ..مشاريع متنوعة

انضمت شــركة افرســت العقارية إلى قائمة
الشركات العقارية املشاركة في معرض الكويت
الدولــي للعقار ،وفي هذا اخلصــوص قال مدير
عام الشــركة مهاب فريد ان «افرســت العقارية»
التــي دخلت املجال العقاري فــي العام  ،2010قد
اتخذت حاليا منحى آخر من خالل تطوير ومتلك
املشاريع العقارية التي تقوم بتسويقها ،بحيث
تكون هي املالك للعقار وليست مجرد مسوق له.
ولفت فريد إلى أن للشــركة سابقة أعمال مميزة
من بينها مشــروعان في كل من «شــرم الشيخ»
و«العني الســخنة» في مصر ،مملوكان للشركة
مت بيعهما وتسليمهما للعمالء بالكامل في الوقت
احملدد ،باإلضافة إلى مشروع عقاري في سراييڤو
مت تسليمه بالكامل كذلك .أما عن جديد مشاريع
مهاب فريد
الشركة والتي ســيتم طرحها من خالل معرض
الكويت الدولي للعقار ،فأفاد بأن الشــركة ســتطرح مشروعا استثماريا يقع في
مدينة «بورصة» التركية ،عبارة عن ســكن طالبي ،إلى جانب مشــروعني آخرين
فــي «النخلــة» و«الفرجان» بإمارة دبي بدولة االمــارات العربية املتحدة .ومضى
فريد يقول ان الشركة ستطرح كذلك مشاريع دولية من بينها مشروع «مخازن»
و«ســكن للطلبة» في مدن «نيوكاســل» و«ليدز» و«مانشستر» باململكة املتحدة،
إلى جانب مشــاريع محلية متعددة في الكويت تناســب مختلف االذواق ســيتم
االعالن عنها قريبا.

العلي« :أفنيو العقارية»
تسوق مشروع اليوسفي رزيدانس
قال المدير التنفيذي لشــركة أفنيو العقارية
الحارث العلي انه من خالل مشاركتنا بالمعرض
سيتم طرح تسويق حصري لمشروع اليوسفي
رزيدانس الواقع في مدينة بورصة بالجمهورية
التركية ،القائم على مســاحة  12.681م ،2الواقع
في قلب بورصة ،إطاللــــــة مباشــرة على جبل
أولوداغ.
كما أكد العلي أن المشروع كويتي ( %100أرضا
وبنــاء) ،كما يتميز المشــروع بنظام الكوماوند
يتكون من  7بنايات تتألف من  156وحدة سكنية،
سوبر ماركت مكون من دورين ،ناد صحي مكون
من دورين (دور للرجال والثاني للنســاء) ،عدد
( )2حمام سباحة على مساحة  300م ،2ستاليت
مركزي ،مواقف خاصة لكل وحدة سكنية ،حديقة
حارث العلي
ألعاب لألطفال ،أمن وحراســة وكاميرات مراقبة
علــى مدار  24ســاعة ،مدخل واحد ومخــرج واحد ،لتوفير أكبر قــدر من األمان،
محالت تجارية على جانبي المشروع ،المشروع مسور بالكامل ،تصميم خليجي
بمساحات تناسب الجميع.
وأضاف العلي أن شركة أفنيو هي الوكيل الحصري لمشروع اليوسفي رزيدانس
داخــل الكويت وخارجها ،حيث ان الشــركة تقوم ضمن فريق متناغم يلتزم أوال
بالمصداقية والشفافية في التعامل والتواصل مع العمالء ،وذلك بتقديم التسويق
المباشر للمشاريع العقارية التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع لتحقيق آمال
وطموحات العمالء في االســتثمار العقاري ،حيث بلغت نســبة مبيعات مشروع
«اليوســفي رزيدانس»  ،%60وسوف يتم تسليم المشروع في موعده المحدد في
.2017/2018

الفرارجي :أسعار عام 2013
خالل املعرض
صرح م.علــي الفرارجي الرئيــس التنفيذي
لشــركة ســمو األولى العقارية بانها متكنت من
حتقيــق املعادلة الصعبة بإمتــام بيع  %100من
منتجــع جوهرة ســراييڤو 1في مــدة ال تتجاوز
 4أشــهر من تاريخ طرح املشــروع للبيع وهذه
تعتبر فترة قياسية في ظل الظروف االقتصادية
الصعبة التــي متر بها املنطقة وذلك لفضل اهلل
أوال وملا يوفره املنتجع من خدمات ومرافق تفي
جلميع الشرائح املجتمعية املختلفة ويتمتع به
من رفاهية لسكان اخلليج ويأتي إعالن فتح بيع
في مشروع جوهرة ســراييڤو 2وذلك استكماال
لتقدمي افضل االستثمارات العقارية ليكون األول
من نوعه في دول البلقان حتت شعار اترك مفتاح
سيارتك حيث ان سكانه ال يحتاجون الى استخدام
علي الفرارجي
سياراتهم في املواصالت لقربه من جميع اخلدمات
العامة الرئيسية ومنها سيرا على األقدام  4دقائق مــــن مركز  kozumالتجـــاري
و 5دقائق من مركز  bingoو 7دقائق من مركز إلياش التعليمي (جامعات ،مدارس)
و 4دقائــق فقــط من مركز إلياش اإلســامي ،كما انه يحتــوي على  56ڤيال على
مساحة إجمالية  27ألف متر في تلة خضراء تطل على الطبيعة اخلالبة واألشجار
واألنهار ،أما عن مساحات البناء للڤلل فهي تتكون من 155م170 ،م200 ،م ومساحة
األرض تبدأ من 350م إلى 480م كما تقدم ســمو ايضا خدمة جديدة وهي تصميم
الديكور الداخلي للمالك بخاصية احملاكاة مع الواقع.

جانب من املعرض السابق
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تواصل مجموعة «توب إكسبو» لتنظيم املعارض
واملؤتمرات ،استعدادتها إلطالق فعاليات الدورة
التاسعة ملعرض «الكويت الدولي للعقار» التجمع
العقاري الرائد واملميز في الكويت ،والذي تنظمه
في أرض املعارض في مشرف في القاعة  8من 7
إلى  12الجاري.
ويشهد املعرض مشاركة  60شركة عقارية
ومالية واستثمارية ،تعرض اكثر من 250
مشروعًا في نحو  15دولة خليجية وعربية
وعاملية.
واستعرض عدد من املشاركني املشاريع التي
سيتم طرحها في املعرض ،والتي تتوزع بني
دول عدة ،من أبرزها الكويت وسلطنة عمان
وتركيا والبوسنة ،اضافة إلى العديد من الدول
العربية واألوروبية.

ّ
«توب إكسبو» تواصل استعداداتها إلخراج املعرض بأبهى حلة

مشاريع عاملية بانتظار العمالء في «الكويت الدولي للعقار»

علي الجهوري:
«املسيلة املتحدة»
تتواجد في أرقى
مناطق سلطنة عمان

عبدالرؤوف عبدالله:
«امليثاق» يسوق
أراضي سكنية
على البحر

مشعل الراشد:
«أمان» لديها
مشاريع جديدة
وجاهزة للتسليم

يوسف النجار:
«البستان» ّ
تقدم
مشروعًا سكنيًا
في إسطنبول

محمود الصابونجي:
«دووم الكويت»
تطرح استثمارات
محلية وتركية

ق ــال مــديــر ع ــام شــركــة املسيلة
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات ع ـل ــي
الجهوري ،إن «املسيلة املتحدة»
ت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر إح ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
ال ـع ـقــاريــة ال ـتــي تـخـتــص بــأهــم
األخبار واملستجدات في سوق
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ال ـ ـفـ ــاخـ ــرة ،والـ ـت ــي
تـقــع فــي أفـضــل وأرق ــى املــواقــع
ف ــي مـنـطـقــة الـبــاطـنــة بسلطنة
عمان ،باإلضافة إلى املشاريع
العقارية الجديدة .وأضــاف أن
مــا يحيط بقطاع اإلسـكــان في
سـلـطـنــة ع ـم ــان ح ــال ـي ــا ،يــدعــو
بالفعل إلــى التركيز وتوجيه
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ن ـ ـحـ ــو االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
األفضل من أجل تطور املجتمع
نحو التقدم.
وأشار الجهوري إلى أن السوق
العقاري فــي عـمــان ،كغيره من
أســواق العالم ،يتضمن وجود
عـ ـق ــاري ــن ن ــزيـ ـه ــن وش ــرك ــات
تعمل بكل مصداقية ،وباملقابل
فـ ــإن ه ـن ــاك أش ـخ ــاص ــا آخــريــن
يـتـعــامـلــون بــالـنـقــش وال ـخــداع
والـ ـحـ ـل ــف ال ـ ـ ـكـ ـ ــاذب ،مـ ــا جـعــل
(بيئة العمل في سوق العقار)
متعبة جدًا ملن أراد شراء قطعة
أرض أو فيال صغيرة أو شقة
تؤويه هو وأسرته.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء فــي
الـ ـس ــوق ال ـع ـق ــاري ق ــد ات ـف ـقــوا،
ع ـلــى أنـ ــه ال ي ــوج ــد م ــا يسمى
بـفـشــل االسـتـثـمــار فــي الـعـقــار،
وحجتهم فــي ذلــك أن الحاجة
إل ـ ــى امل ـس ـك ــن وامل ـك ـت ــب لـيـســت
ول ـ ـيـ ــدة الـ ـ ـي ـ ــوم ،وال تـنـحـصــر
ب ـف ـتــرة زم ـن ـيــة ،ب ــل ه ــي حــاجــة
قائمة على الـ ــدوام ،لكن حجم
الـطـلــب عـلــى السلعة العقارية
ه ــو الـ ــذي يـخـتـلــف ب ــن الـحــن
واآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ع ـ ــوام ـ ــل
مـخـتـلـفــة وم ـت ـنــوعــة وأس ـب ــاب
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ـ ـ ــدة ،أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا
التسويق العقاري الذي يخلط
البعض بينه وبن الترويج.
وأك ــد أن ال ـخ ـبــراء أشـ ــاروا إلــى
أن من يطرق أبواب االستثمار
الـ ـعـ ـق ــاري ف ـع ـل ـيــه أن يـتـحـلــى
بجملة من الصفات ،ومنها ما
يأتي بحكم املمارسة لتحصيل
الـ ـخـ ـب ــرة ،أو مـ ــا ي ــأت ــي بـحـكــم
الـتـعـلـيــم وال ـت ــدري ــب ف ــي إط ــار
املمارسة.

أكــد مدير املبيعات فــي مركز
املـ ـيـ ـث ــاق املـ ـتـ ـح ــدة ال ـع ـق ــاري ــة
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرؤوف عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،أن ــه
سيتم تسويق أراض سكنية
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــر ب ـ ـم ـ ـسـ ــاحـ ــات
واج ـ ـ ـهـ ـ ــات بـ ـح ــري ــة مـخـتـل ـفــة
فـ ــي م ــديـ ـن ــة صـ ـب ــاح االحـ ـم ــد
البحرية وبوثائق حرة.
وقال إن مدينة صباح األحمد
الـ ـبـ ـح ــري ــة ،تـ ـع ــد مـ ــن أض ـخ ــم
وأرقـ ــى امل ـشــاريــع الـتــي نفذت
مــن قـبــل الـقـطــاع ال ـخــاص في
الـكــويــت ،وتـمـتــاز بإطالالتها
البحرية الساحرة ،باإلضافة
إلـ ـ ــى ال ـ ـخـ ــدمـ ــات واملـ ـش ــاري ــع
التجارية ،إذ يتم تشييد عدة
مشاريع تجارية عامليه ممثلة
ب ـ ـم ـ ـشـ ــروع ( ،)outletال ـ ــذي
سيعطي زخما أكثر للمدينة،
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي س ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون ال ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــة
األولـ ـ ـ ـ ــى لـ ـعـ ـش ــاق ال ــرف ــاهـ ـي ــة
واالستجمام.
وأف ــاد أن امل ـشــروع يقسم إلى
 4م ــراح ــل ،وس ـت ـك ــون ملــديـنــة
صباح األحمد البحرية ثالث
م ــداخ ــل رئ ـي ـس ـيــة م ــن طــريــق
امل ـ ـلـ ــك فـ ـه ــد ب ـ ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
عبر طريق  ،278وهــو مدخل
ل ـل ـم ــراح ــل األولـ ـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة
وال ـ ـ ـثـ ـ ــال ـ ـ ـثـ ـ ــة ،وع ـ ـ ـبـ ـ ــر ط ــري ــق
ً
 285ال ـ ـ ــذي س ـي ـك ــون م ــدخ ــال
للمرحلة الــرابـعــة فـقــط ،التي
ت ـع ـت ـبــر امل ــرح ـل ــة امل ـم ـي ــزة مــن
ب ــن م ــراح ــل امل ــدي ـن ــة ،بحيث
تـ ـتـ ـمـ ـت ــاز ب ــالـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة و
ال ـه ــدوء ن ـظ ـرًا ل ـعــدد القسائم
القليل فيها ،كما تمتاز أيضا
بمدخلها املنفصل عــن بقية
املراحل.وأشار إلى أنه في ظل
التنافس العقاري واملشاريع
القائمة فــي الكويت ،تتصدر
مدينة صباح األحمد البحرية
قائمة الطلب نظرًا ألسعارها
مـ ـق ــارن ــة ب ــامل ـن ــاط ــق األخـ ـ ــرى
وبوثيقة التمليك ومستقبلها
املـ ـ ـش ـ ــرق ف ـ ـ ــور االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
املشاريع التجارية القائمة.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه م ــرك ــز امل ـي ـثــاق
امل ـت ـح ــدة ال ـع ـق ــاري ــة ،يختص
ب ـت ـس ــوي ــق عـ ـق ــاري ح ـض ــاري
م ـت ـط ــور ،م ــا م ـ ّـي ــزه ع ــن بقية
شـ ــركـ ــات الـ ـتـ ـس ــوي ــق ،بـحـيــث
يوفر لعمالئه خدمات عديدة
وأهمها إط ــالق تطبيقه على
الهواتف املحمولة.

لفت الرئيس التنفيذي لشركة
أمـ ـ ــان واس ـت ـث ـم ــار ل ـل ـخــدمــات
العقارية مـشـعـل الـراشـد ،إلى
اسـتـعــدادات الشركة ملواجهة
امل ـ ــوس ـ ــم ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ال ـج ــدي ــد
بمشاريع جــديــدة ،ومشاريع
جــاهــزة للتسلم فــي مختلف
مناطق الكويت املرغوبة من
قبل املستثمرين.
وكـشــف عــن إنـجــاز مشروعي
«املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــر  »5ب ـ ـحـ ــولـ ــي
و«امل ـس ـت ـث ـم ــر  »6بــال ـســامل ـيــة
ب ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة  100ف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـئـ ـ ــة،
وجهوزيتهم للتسليم الفوري
ت ــأك ـي ــدا مل ـب ــدأ امل ـصــداق ـيــة مع
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــالء ،ولـ ـت ــوفـ ـي ــر ف ــرص
اس ـت ـث ـمــاريــة لـلـعـمــالء ال ـجــدد
ال ـ ــراغ ـ ـب ـ ــن فـ ـ ــي االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
بعوائد فورية.
وق ـ ـ ــال إن الـ ـش ــرك ــة تــوس ـعــت
ف ــي الـ ـخـ ـي ــران ،ف ـب ـعــد تـسـلـيــم
«املستثمر  »7باملرحلة األولى
و«اللؤلؤة  »2باملرحلة الثانية
و«الؤلؤة  »3باملرحلة الثالثة،
ستطرح مشاريع جديد خالل
املوسم العقاري الجديد ،الفتا
إلى تميز مشاريعها باملواقع
اإلسـتــراتـيـجـيــة وبــال ـقــرب من
الخدمات وبتصاميم عصرية
داخـلـيــة وخــارجـيــة وخــدمــات
ترفيهية تخدم السكان.
وش ـ ــدد ال ــراش ــد ع ـلــى إصـ ــرار
الشركة فــي املـضــي بخطوات
ثابتة نحو التقدم ،والتوسع
ف ــي امل ـش ــاري ــع لـتـقــديــم فــرص
أك ـثــر لـكــل ال ـع ـمــالء الـبــاحـثــن
عن السكن و االستثمار.

أشار يوسف محمود النجار،
إلى أن شركة البستان ستقوم
ب ـت ـق ــدي ــم م ـ ـشـ ــروع ال ـب ـس ـت ــان
األوروب ـ ـ ـ ــي ف ــي أكـ ـث ــر امل ــواق ــع
امل ـم ـي ــزة ب ـمــدي ـنــة اس ـط ـن ـبــول
الجانب األوروب ــي ،مبينا أنه
سيرتقي بحياة العمالء إلى
م ـس ـتــوى ل ــم ت ـع ـهــده م ــن قبل
من خالل التصميم املعماري
األنيق واملتميز مع االهتمام
بـ ـ ــأدق ال ـت ـف ــاص ـي ــل .وقـ ـ ــال إن
املشروع يقع بالقرب من أكبر
م ــول بــاسـطـنـبــول ،بــاإلضــافــة
إلى أن الخدمات املهمة تحيط
باملشروع ،بحيث تهتم شركة
«أم ـ ـ ــالك ك ــون ــت» وه ـ ــي مــالــك
املـ ـ ـش ـ ــروع ب ــإنـ ـش ــاء وت ـف ـع ـيــل
الخدمات املهمة قبل أن تشرع
في املشروع نفسه.
ولفت إلى أن العميل سيعيش
في البستان األوروب ــي أجمل
األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي امل ـ ـس ـ ــاح ـ ــات
الـخـضــراء ،التي تمثل  80في
املـ ـئ ــة مـ ــن م ـس ــاح ــة املـ ـش ــروع
وكـثــرة األنـشـطــة االجتماعية
ذات ال ـب ـص ـم ــة ال ـ ـفـ ــريـ ــدة مــن
ح ـ ـمـ ــامـ ــات سـ ـب ــاح ــة م ـغ ـط ــاة
وم ـك ـشــوفــة وس ــاون ــا ومــركــز
لياقة والعديد من الخدمات،
إض ــاف ــة إل ـ ــى ط ـ ــرق األقـ ـس ــاط
املــري ـحــة جـ ـدًا ال ـتــي مـمـكــن أن
تصل إلى  10سنوات.
وكشف عن بدء تسلم مشروع
«س ـي ـل ـفــر اليـ ـ ــف» ف ــي مـنـطـقــة
بيلك دوزو ،مــع ط ــرح بعض
ال ـ ــوح ـ ــدات ل ـل ـت ـس ـلــم الـ ـف ــوري
ب ـ ـن ـ ـظـ ــام األق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاط ،م ـن ــوه ــا
ب ـبــدء حـجــز أراضـ ــي الـســاحــل
ال ـش ـم ــال ــي وال ـ ـبـ ــدء فـ ــي ط ــرح
م ـش ــروع الـبـسـتــان بــالـســاحــل
ال ـش ـمــالــي ب ــأس ـع ــار ت ـب ــدأ من
 2000دينار وبنظام األقساط
املريحة لكل العمالء.

ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــط
والتطوير في مجموعة دووم
ال ـك ــوي ــت ال ـع ـق ــاري ــة ،مـحـمــود
الـ ـص ــاب ــونـ ـج ــي ،ان م ـش ــارك ــة
«دووم الكويت» فــي املعرض
تــأتــي ف ــي إط ــار مسؤوليتها
كــإحــدى أهــم وأكـبــر الشركات
العقارية التي تعمل بالسوق
العقاري الكويتي.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن املـ ـ ـع ـ ــارض
ال ـع ـقــاريــة لـهــا دور ف ـعــال في
الحركة االقتصادية العقارية
في السوق ،إلى جانب التأثير
اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاب ـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـحـ ــركـ ــة
الـ ـت ــرويـ ـجـ ـي ــة وال ـت ـس ــوي ـق ـي ــة
للمشاريع.
واع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر الـ ـ ـص ـ ــاب ـ ــونـ ـ ـج ـ ــي
امل ـ ـعـ ــارض ب ـم ـثــابــة أحـ ــد أه ــم
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواف ـ ـ ــذ الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــل م ــن
خ ـ ــالل ـ ـه ـ ــا اي ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ع ـل ــى
ق ـ ــاع ـ ــدت ـ ـه ـ ــا ال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــريـ ــة
الـ ـع ــريـ ـض ــة ،والـ ـجـ ـس ــر الـ ــذي
يـصـلـهــا بـمـخـتـلــف ال ـشــرائــح
من العمالء ،مبينا أن «دووم
ال ـك ــوي ــت» س ـت ـقــوم م ــن خــالل
م ـشــارك ـت ـهــا ال ـح ــال ـي ــة ب ـطــرح
م ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ـ ـت ـ ـن ـ ــوع ـ ــة م ــن
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـعـ ـق ــاري ــة داخ ـ ــل
وخارج الكويت.
وذك ـ ـ ــر أن الـ ـش ــرك ــة س ـت ـطــرح
مجمع «سبريت تاور» الواقع
ب ـم ـن ـط ـقــة الـ ـج ــاب ــري ــة ،والـ ــذي
يـضـمــن ع ــائ ـدًا اسـتـثـمــاريــا ال
يـقــل عــن  10فــي امل ـئــة ،بحيث
يتكون املجمع من  10طوابق
يحتوي كل منها على شقتن
فقط.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ــى أن املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع
الـثــانــي هــو مجمع «املهبولة
بوليفارد» ،والــذي يقع خلف
أب ــراج عالية وغالية بإطاللة
ب ـح ــري ــة ،ب ـح ـيــث ي ـم ـتــاز بــأنــه
مطابق لـشــروط قــرض املــرأة،
ً
فـضــال عــن أنــه جــاهــز للتسلم
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوري ،إذ يـ ـتـ ـك ــون م ـ ــن 9
طوابق.
وبن أنه على صعيد املشاريع
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـ ـ ــإن الـ ـش ــرك ــة
س ـت ـط ــرح م ـج ـم ــع (أداتـ ـ ـ ـ ــاور)
بمنطقة كوشاداسي بتركيا،
وال ـ ــذي يـقــع بـمـنـطـقــة شــاطــئ
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدات ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــد أح ــد
امل ـ ــزارات الـسـيــاحـيــة للمدينة
وأشهرها.

الحارث العلي:
«أفنيو» ّ
مسوق حصري
لـ «اليوسفي رزيدانس»

مهاب فريد:
«إفرست» تتجه
نحو التطوير العقاري

أوضـ ـ ـ ـ ــح املـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـش ــرك ــة «أفـ ـنـ ـي ــو» ال ـع ـق ــاري ــة،
الـحــارث العلي ،انــه مــن خالل
مـشــاركـتـهــا بــامل ـعــرض سيتم
طرح تسويق حصري ملشروع
«ال ـ ـ ـيـ ـ ــوس ـ ـ ـفـ ـ ــي رزيـ ـ ـ ـ ــدانـ ـ ـ ـ ــس»
الـ ــواقـ ــع ف ــي م ــدي ـن ــة ب ــورص ــة
بالجمهورية التركية ،القائم
ع ـل ــى م ـس ــاح ــة  12681م ـت ـرًا
مربعا ،بإطاللة مباشرة على
جبل أولوداغ.
وأكد العلي أن املشروع كويتي
 100ف ــي امل ـئ ــة أرض ـ ــا وب ـن ــاء،
كما يتميز بنظام الكمبوند،
إذ ي ـ ـت ـ ـكـ ــون مـ ـ ــن  7بـ ـن ــاي ــات
تتألف من  156وحدة سكنية،
وسـ ــوبـ ــر مـ ــاركـ ــت مـ ـك ــون مــن
دورين ،وناد صحي مكون من
دورين (دور للرجال والثاني
ل ـل ـن ـســاء) ،وح ـمــامــي سـبــاحــة
على مساحة  300متر مربع،
وسـتــاليــت م ــرك ــزي ،ومــواقــف
خ ــاص ــة ل ـكــل وح ـ ــدة سـكـنـيــة،
وح ــديـ ـق ــة أل ـ ـع ـ ــاب ل ــأطـ ـف ــال،
وأم ـ ـ ــن وحـ ــراسـ ــة وك ــامـ ـي ــرات
مــراقـبــة عـلــى م ــدار  24ســاعــة،
ومدخل واحد ومخرج واحد،
لتوفير أكـبــر قــدر مــن األم ــان،
ومحال تجارية على جانبي
املشروع.
وبـ ـ ـ ــن أن املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع مـ ـس ــور
ب ــال ـك ــام ــل ،وي ــأت ــي بـتـصـمـيــم
خليجي بـمـســاحــات تناسب
ال ـج ـم ـيــع ،ك ـمــا يـتـمـيــز بـقــربــه
مـ ــن امل ـ ــراف ـ ــق الـ ـع ــام ــة والـ ـ ــذي
س ـي ـع ـط ــي ل ـل ـم ـن ـط ـق ــة رونـ ـق ــا
مـمـي ـزًا م ــن نــاحـيــة التصميم
ال ـه ـنــدســي وال ـب ـن ـي ــان امل ـتــن،
باإلضافة إلى تنوع مساحات
ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة ،وتــوفـيــر
كــافــة ال ـخ ــدم ــات ال ـتــي تشمل
املعارض التجارية والحدائق
وأحواض سباحة واملقاهي.
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـلــي أن «أف ـن ـيــو»
هي الوكيل الحصري ملشروع
«اليوسفي رزيــدانــس» ،داخل
وخـ ــارج ال ـكــويــت ،حـيــث انـهــا
تـ ـق ــوم ض ـم ــن ف ــري ــق مـتـنــاغــم
ً
ي ـ ـل ـ ـتـ ــزم أوال ب ــاملـ ـص ــداقـ ـي ــة
وال ـ ـش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل
وال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل مـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ـمـ ــالء،
وبـتـقــديــم الـتـســويــق املـبــاشــر
ل ـل ـم ـش ــاري ــع الـ ـعـ ـق ــاري ــة ال ـتــي
تـتـنــاســب م ــع جـمـيــع شــرائــح
املجتمع.

ان ـ ـض ـ ـم ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة اف ـ ــرس ـ ــت
العقارية ،إلى قائمة الشركات
العقارية املشاركة في معرض
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـع ـق ــار،
وأوضـ ـ ــح م ــدي ــر عـ ــام الـشــركــة
مهاب فريد أن «إفرست» التي
دخ ـل ــت املـ ـج ــال الـ ـعـ ـق ــاري فــي
العام  ،2010قد اتخذت حاليا
منحى آخــر مــن خــالل تطوير
وت ـم ـل ــك املـ ـش ــاري ــع ال ـع ـقــاريــة
التي تقوم بتسويقها ،بحيث
تـ ـ ـك ـ ــون هـ ـ ــي املـ ـ ــالـ ـ ــك ل ـل ـع ـق ــار
وليست مجرد مسوق له.
ول ـفــت فــريــد إل ــى أن لـلـشــركــة
س ــابـ ـق ــة أعـ ـ ـم ـ ــال مـ ـمـ ـي ــزة مــن
ب ـي ـن ـه ــا مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــان ف ـ ــي كــل
م ــن «شـ ــرم ال ـش ـيــخ» و«ال ـع ــن
الـ ـسـ ـخـ ـن ــة» ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر ،وت ــم
بيعهما وتسليمهما للعمالء
بــال ـكــامــل ف ــي ال ــوق ــت امل ـحــدد،
باإلضافة إلى مشروع عقاري
فـ ــي س ــرايـ ـيـ ـف ــو تـ ــم تـسـلـيـمــه
بالكامل كذلك.
وأف ـ ـ ــاد أن الـ ـش ــرك ــة س ـت ـطــرح
خ ـ ـ ـ ــالل املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض م ـ ـشـ ــروعـ ــا
اس ـت ـث ـمــاريــا ي ـقــع ف ــي مــديـنــة
«بـ ــورصـ ــة» ال ـت ــرك ـي ــة ،ع ـب ــارة
ع ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـكـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ــالب ـ ـ ـ ــي ،إلـ ـ ــى
جــانــب مـشــروعــن آخــريــن في
«النخلة» و«الفرجان» بإمارة
دبــي بدولة االم ــارات العربية
امل ـت ـحــدة ،كـمــا سـتـطــرح كذلك
مـ ـش ــاري ــع دول ـ ـيـ ــة مـ ــن بـيـنـهــا
م ـش ــروع «مـ ـخ ــازن» و «سـكــن
للطلبة» في مدن «نيوكاسل»
و«لـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدز» و«مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر»
باململكة املتحدة ،إلــى جانب
م ـ ـشـ ــاريـ ــع م ـح ـل ـي ــة م ـت ـع ــددة
ف ــي دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ،تـنــاســب
مختلف األذواق.

علي الفرارجي:
«سمو األولى»
باعت كامل
«سراييفو »1
أفـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لشركة سمو األولــى العقارية
املهندس علي الفرارجي ،بأن
ال ـشــركــة تـمـكـنــت م ــن تحقيق
املـ ـع ــادل ــة ال ـص ـع ـب ــة ،ب ــإت ـم ــام
بيع  100في املئة من منتجع
«جـ ــوهـ ــرة س ــراي ـي ـف ــو  »1فــي
م ــدة ال ت ـت ـجــاوز  4أش ـهــر من
ت ــاري ــخ ط ــرح ــه ل ـل ـب ـيــع ،وه ــي
فترة قياسية في ظل الظروف
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـص ـع ـبــة الـتــي
تمر بها املنطقة ،وملــا يوفره
املنتجع مــن خــدمــات ومرافق
تـ ـ ـف ـ ــي ب ـ ـم ـ ـت ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات ج ـم ـي ــع
الشرائح املجتمعية املختلفة.
وأش ـ ــار إل ــى أن تـحـقـيــق هــذه
املـبـيـعــات ،ج ــاء ملــا يتمتع به
امل ـش ــروع مــن رفــاهـيــة لسكان
الـخـلـيــج ،الفـتــا إل ــى أن إعــالن
فتح بيع في مشروع «جوهرة
ً
سراييفو  »2يأتي استكماال
لتقديم أفـضــل االسـتـثـمــارات
الـعـقــاريــة ،ولـيـكــون األول من
نــوعــه فــي دول البلقان تحت
شعار (اترك مفتاح سياراتك)،
بحيث أن سكانه ال يحتاجون
إلــى اسـتـخــدام سـيــاراتـهــم في
امل ــواص ــالت لـقــربــه مــن جميع
الخدمات العامة الرئيسية.
وذك ــر أن «ج ــوه ــرة سراييفو
 »2يحتوي على  56فيال على
مـســاحــة إجـمــالـيــة قــدره ــا 27
ألف متر مربع في تلة خضراء
تـطــل عـلــى الـطـبـيـعــة الـخــالبــة
واألشجار واألنهار ،مبينا أن
مساحات البناء للفلل تتكون
من  155و 170و 200متر ،في
حــن أن مساحة االرض تبدأ
من  350إلى  480مترًا.
ونوه بأن «سمو األولى» تقدم
أيـ ـض ــا خ ــدم ــة جـ ــديـ ــدة وه ــي
ت ـص ـم ـيــم ال ــديـ ـك ــور ال ــداخ ـل ــي
ل ـل ـم ــالك ب ـخــاص ـيــة امل ـح ــاك ــاة
مع الواقع ،وبأسعار تبدأ من
 27.064دينارًا فقط.
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