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ينطلق من  7إلى  12نوفمبر الجاري ..ويستقطب  60شركة تعرض  250مشروعاً من  15دولة

مشاريع مميزة من اإلمارات والسعودية وكندا
وتركيا تنتظر زوار معرض «الكويت الدولي للعقار»
أعلنــت مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات عن اكتمال استعداداتها إلطالق فعاليات الدورة التاسعة ملعرض
الكويت الدولي للعقار ،الذي تنظمه املجموعة في أرض املعارض مبشرف في القاعة  8خالل الفترة من  12 - 7نوفمبر اجلاري،
وذلك وســط مشــاركة  60شــركة عقارية ومالية واستثمارية تعرض اكثر من  250مشــروعا بحوالي  15دولة خليجية وعربية
وعاملية ،وقد استعرض عدد من املشاركني املشاريع التي سيتـــــم طـــــرحها في املعرض والتـــــي تتوزع بني عــــــدة دول من
أبرزهــــا اإلمارات والسعودية وكندا وتركيا وأملانيا.

حمزة« :دار اجلوار» تطرح مشاريع مميزة
في أنقرة وإسطنبول األوروبية

الفجي :إستراتيجية «الراية املتحدة»
تقوم على السياحة الدينية باألماكن املقدسة

العرياني :نهدف الترويج
للسوق العقاري في إمارة عجمان

أكد مدير عام شركة دار اجلوار العقارية محمد
حمزة أن مشاركة «دار اجلوار في املعرض» ستتركز
على طرح مشاريع عقارية مميزة في تركيا ،حيث
ستطرح الشركة مشروعها االستثماري في مدينة
«أنقرة» الذي يســتهدف املستثمرين اخلليجيني
للجانب االستثماري ،واملواطنني األتراك جلانب
السكن واالنتفاع .وأضاف أن املشروع عبارة عن
مدينة سكنية مصغرة تبعد عن انقرة مبا يقارب
 6كيلومتــرات ،ويضــم  20مبنى ســكنيا تضم
 1500شــقة و 60ڤيال ومستشفى وكلية دراسات
ومدرســة وفندق ومجمعني جتاريــن و 3أبراج
جتارية ومسطحات مائية ومسطحات خضراء.
كذلك ستقوم «دار اجلوار» بالتسويق احلصري
لكمبوند ســكني  7جنوم في مدينة اســطنبول
محمد حمزة
األوروبية ،ويتألف من  8أبراج متصلة تضم أكبر
ممشى متصل على السطح بطول  1300متر ،إلى جانب  3مسابح و 3مقاه ،حيث
تطل هذه األبراج على البحيرة مباشــرة ،مشــيرا إلى أن ســعر املتر في املشروع
يبدأ من  5000دوالر .وأكد حمزة أن العقار التركي مازال يحتفظ ببريقه اجلذاب
لدى شريحة كبيرة من املستثمرين الباحثني عن االستثمار اآلمن واملجدي بعيدا
عن املخاطر ،حيث ما زالت تركيا حتظى بقبول شــريحة كبيرة من املســتثمرين
فــي ظل اإلصالحــات الكبيرة واملتنامية التي تشــهدها مختلف مدن اجلمهورية،
إلى جانب العديد من املشــاريع التنموية الكبرى التي رأت النور خالل السنوات
األخيرة ،والتي ساعدت في منو وازدهار البلد وجذب املستثمرين بصورة الفتة.

صرح جاســم محمد الفجي الرئيس التنفيذي
لشــركة الراية املتحدة عن توجهها للمشاركة في
جميع املعارض العقارية املهمة الداخلية واخلارجية
وحرصها على التواجد في جميع الفعاليات العقارية
التــي تعتبرها نافذة مهمة للتواصل املباشــر مع
اجلمهور ،كما أكد توجه «الراية املتحدة» لالستثمار
في السوق األوروبي واملاليزي واملصري والتركي
ملا توليه هذه االســواق العقارية من اهتمام كبير
وملحوظ للســياحة الدينية ،مشيرا الى تخطيط
الشركة للتوسع خليجيا وإقليميا.
وأفاد الفجي بأن «الراية املتحدة» شركة كويتية
متخصصة تعمل في املجال العقاري كمالك ومطور
في االســاس ،وتعتبر الشركة جديدة نوعا ما في
السوق الكويتي ولكن جنحت في وضع بصمتها
جاسم الفجي
ونقش اســمها على صدر قائمة الشركات العاملة
في املجال العقاري مبشروعاتنا املتميزة مـــــن ناحية اجلاهزية والتسليم الفوري
باالضافة الى الصدق وااللتزام الكامل مع العمالء مـــــــن ناحية الوقت والتســليم
واخلدمة.
وأضاف أن اســتراتيجية عمل الشــركة تقوم على السياحة الدينية في األماكن
املقدسة ،وترتكز رؤية عملنا على الوضوح املطلق والثقة املتبادلة مع العميل حيث
ان املشاريع قائمة بالفعل وجاهزة للتسليم والتشغيل الفوري ،وتعمل الشركة على
اختيار االســواق اآلمنة ذات اجلدوى االقتصادية املجزية للدخول فيها بعد دراسة
شاملة من قبل طاقم عمل مختص داخل الشركة وذي خبرة عالية في هذا املجال.

أوضح حارب سالم العرياني مدير عام دائرة
األراضي واألمالك بعجمان في دولة االمارات العربية
املتحدة أن الدائرة تهدف من وراء مشــاركتها في
معرض الكويت الدولي للعقار إلى الترويج للسوق
العقاري في إمارة عجمان وللتواصل مع املستثمرين
الكويتيني وحتديث بياناتهم وطرق التواصل معهم
باإلضافة إلى تعريف زوار املعرض بأبرز خدمات
الدائرة وجتربتها املتميزة في خدمة املتعاملني التي
أثمرت حصول مركز خدمة املتعاملني في الدائرة
علــى تصنيف خمس جنوم وفــق نظام النجوم
العاملــي لتصنيف اخلدمات كأول دائرة حكومية
محلية على مستوى الدولة يتم تصنيفها في هذه
الفئة .كما أكد العرياني أن الدائرة فخورة بحصولها
على املركز األول عربيا والتاسع عامليا في سهولة
حارب سالم العرياني
ممارسة أنشطة األعمال بتسجيل املمتلكات وفق
التقرير الصادر من البنك الدولي لعام  2016مما يسهم بشكل مباشر في خلق بيئة
استثمارية محفزة ورفع معدالت النمو االقتصادي في االمارة.

عالية :املستثمرون الكويتيون ثالث أكثر مشتر
ٍ
ملشروع سباركل تاورز دبي مارينا
أعلنت شركة تبيان للتطوير العقاري االماراتية
أن املســتثمرين الكويتيــن يحتلــون حتى اآلن
املرتبة الثالثة بني اجمالي مالكي شــقق مشروع
ســباركل تاورز في دبي مارينا واملرصع بروائع
الكريستال من سواروفسكي .وأشار ناجي عالية
املدير التنفيذي لشركة تبيان الى وصول نسبة
االجناز في املشروع ألكثر من  %80بحسب التقرير
الصادر عن دائرة األراضي واألمالك في دبي ،وانه
مخطط أن يكتمل املشروع خالل األشهر القليلة
القادمــة بــإذن اهلل .وأضاف عالية أن مشــروع
ســباركل تاورز يعتبر املشروع األول من نوعه
في االمارات واملنطقة ،وذلك حتت شعار العالمة
التجاريــة ،®Space Marveled by SWAROVSKI
الذي يستلهم عنصر الكريستال في أعمال الديكور
ناجي عالية
الداخلية مبا فيها أنظمــة االضاءة وتطبيقاتها.
وأضاف :يشــيد املشــروع في قلب مدينة دبي وحتديدا في منطقة املارينا ،حيث
يتألف من برجني :يرتفع األول  29طابقا ،إذ يوفر لقاطنيه إطاللة بانورامية آسرة
على مياه املارينا من ثالثة جوانب ،أما الثاني فيتألف من  14طابقا تطل على جميرا
بيتش ريزيدنس مع إطاللة جزئية على منطقة املارينا والبحر .ويرتبط البرجان
مببنــى ســكني ذي إطاللة جزئية على املارينا مكون مــن أربعة طوابق وأرضي،
األمر الذي يجعل جتربة العيش في هذه األبراج متعة ال مثيل لها.

إمارة عجمان وعالقة متميزة مع املستثمرين الكويتيني

ايكوت :شقق سكنية
في إسطنبول مبواقع وأسعار مميزة

عبده« :امار سيتي» تطرح منتجات عقارية
في أملانيا ملختلف شرائح العمالء

قال مدير تطوير االعمال في تركيا ملجموعة توب
العقارية ايكوت اكوسو :يسر املجموعة وبصفتها
وكيل التسويق والبيع احلصري ملشاريع شركتي
انانالر وغول ،االعالن عن مشروعني جديدين في
ايسنيوت وبيليكدوزو وهما تراس لوتس وفيرا
اسطنبول .وأضاف :يوفر مشروع تراس لوتس
نظرا ملوقعه الفريد على الطريق الســريع 5-E
سهولة ممتازة للتنقل .فمن املمكن الوصول الى
مراكز التعليم والصحة والتسوق الرئيسية في
املنطقة في بضع دقائق .يقع املشروع على بعد 10
دقائق من مطار أتاتورك و 3دقائق من طريق تيم
السريع ،و 6دقائق من محطة سيباص و 15دقيقة
من مرمرة .وأيضا سوف يكون املشروع على بعد
دقيقتــن فقط من محطة مترو األنفاق اجلديدة،
ايكوت اكوسو
التي سيتم االنتهاء منها بحلول عام  .2019وتتم
اقامة املشــروع في املوقع األكثر قيمة في املنطقة حيث تتراوح مســاحات شــقق
تراس لوتس بني  90و 240مترا مربعا .وسيتم االنتهاء من املشروع بحلول الربع
الرابع من عام  2017مع توقعات بزيادة نسبتها  ٪40في قيمة العقار.
وأضاف :وهناك أيضا مشــروع فيرا اســطنبول ،الذي تقوم بتطويره شــركة
غول بروجكت ،وهي واحدة من أقدم الشــركات العقارية املوثوقة في اســطنبول
 تركيا ،وتتميز بخبرة اســتثنائية في مجال االبداع املعماري وحققت جناحاتباهرة منذ أكثر من  35عاما .تعمل شركة غول بروجكت على تعزيز خبراتها في
تطوير املجمعات الســكنية املتكاملة ،التي أصبحــت اليوم تتمتع بحضور قوي
في واحد من أهم املشاريع قيد االنشاء وهو مشروع (فيرا اسطنبول) في منطقة
بيليكدوزو احلديثة ،التي تعد إحدى أكثر املناطق حتضرا وتوسعا في اسطنبول.

قال مدير املبيعات بشركة امار سيتي محمد عبده
ان «آمار ســيتي» ستقوم بطرح منتجها العقاري
املبتكر الذي يناسب مختلف شرائح العمالء ،والذي
يعتبر حال مثاليا لشريحة كبيرة من املستثمرين،
الســيما في ظل الظروف االقتصادية والسياسية
احلالية التي يشهدها العالم بعد انخفاض أسعار
النفــط وتراجــع اقتصاديات العديد مــن الدول.
وأضاف أن «آمار سيتي» بدأت مؤخرا بتملك عمارات
اســتثمارية في أملانيا قابلة للتحويل الى شــقق
فندقية ،حيث من املقرر أن يتم طرح هذه الوحدات
على املستثمرين من خالل حصص مستقلة بسعر
 2000دينار للحصة الواحدة ،وبعائد سنوي وقدره
 ،%13على أن يتم التخارج من هذه احلصص بعد
 3سنوات من التملك .وأشار الى أن هذه املنتجات
محمد عبده
تعتبر مناسبة جدا لألوضاع احلالية التي يبحث
فيها املستثمر عن فرص ذات عوائد مجدية ومخاطر محدودة ،السيما في ظل تراجع
العديد من االسواق واألدوات االستثمارية االخرى عن حتقيق العوائد املرجوة في
ظل تقلبات االسواق احلالية.
من جهة أخرى أكد عبده أن «آمار سيتي» مستمرة في طرح مشاريعها العقارية
في أملانيا وتركيا ،حيث تواصل تســويق مشروعها في منطقة «بيوتشك ماجيك»
في اســطنبول ،وهو عبارة عن  11بلوكا ســكنيا و 4بلوكات جتارية تطل جميعها
على البحر مباشــرة ،مشــيرا الى أن كل بلوك يتألف من  16شقة وبأسعار تبدأ من
 350ألف ليرة تركية .وأشار الى أن املستثمر في هذا املشروع سيحصل على عائد
بعد انتهاء املشــروع بواقع  ،%30مؤكدا أن هذا املشــروع يعد االول من نوعه الذي
يطل اطاللة مباشرة على البحر.

املغربي« :النموذجية املتحدة» تطرح ڤل ً
ال
بتصاميم رائعة في كوشاداسي التركية
أكد د .ســامح املغربــي املستشــار القانوني
للشــركة النموذجية املتحدة أن الشــركة وعلى
مدار عمرها تتبع استراتيجية ترتكز على توفير
مجموعة متنوعة من املشروعات العقارية التي
تلبي متطلبات واحتياجات العميل الكويتي.
وقال :ينظر الى االستثمار العقاري على أنه مالذ
آمن ومضمون لالستثمار ،وفي ظل الظروف احلالية
من االنهيار املستمر ألسعار النفط وتقلبات أسواق
األسهم والبورصات حول العالم يبقى االستثمار
العقاري القطاع األنسب ذا العائد املضمون واملجدي
لرؤوس األموال ،وأكثر ما مييز مجال االستثمار
العقاري لشــركتنا هو انتقاؤه لألســواق اآلمنة
واملستقرة ،والشــركة النموذجية ليست مجرد
شــركة تســويق ،بل هي املالــك واملطور جلميع
سامح املغربي
مشاريعها ،وتعرض مشاريع قائمة وجاهزة للبيع
والتسليم بأقل األســعار وبتسهيالت كبيرة في السداد تتناسب مع جميع أنواع
الدخل .وأضاف :للشركة السبق والريادة مع شركات أخرى قليلة في العمل داخل
تركيا وخصوصا اســطنبول وكوشاداســي .وعن أحدث مشروعات الشركة قال:
مشــروع ڤيالت ديليك بكوشاداســي ،وهو عبارة عن  28ڤيــا متكاملة اخلدمات
بحمامات الســباحة والڤيال مســاحتها  190مترا مربعا مبا فيها مســاحة الشرفة،
وذات تصميمات رائعة .الڤيال تتكون من  3طوابق مبا فيها الطابق األرضي.

ويلفروت« :توب إكسبو» تدخل السوق الكندي بالعالمة التجارية «السوق العقاري الدولي الكندي»
هناك شيء جديد يتميز باالبداع مثير لالهتمام
سوف تشهده تورنتو ،كندا خالل الفترة من  16الى
 18مايو املقبل .هذا ما قاله برايان ويلفروت مستشار
العالقات احلكومية والتخطيط االستراتيجي ،حيث
أضاف« :لقد جاءت مجموعة توب اكسبو ،وهي شركة
رائدة في الترويج الدولي واملعارض ومتخصصة
في مجال العقارات واالســتثمار ،الى كندا لتدشني
املعرض الدولي لالستثمار العقاري حتت اسم السوق
العقاري الدولي الكندي».وميثل هذا احلدث فرصة
فريدة للمســتثمرين من الكويت ومنطقة اخلليج
للحضور الى كندا حيث يوجد مناخ استثماري جاذب
يتميز باالستقرار .وقال :تعد دول مجلس التعاون
اخلليجي ســوقا له األولوية بالنسبة لكندا ،حيث
يشــهد التبادل التجــاري ارتفاعا مطردا على مدى
السنوات القليلة املاضية .فيما بلغ حجم التجارة 6.8
مليارات دوالر في عام  ،2012وتقوم هيئة مفوضي
التجارة الكندية بترويج الفرص التجارية الكندية
في جميع أنحاء املنطقة بصورة فعالة.وقال :بالرغم

مــن أن كندا فتحت ســفارتها فــي الكويت في عام
 ،1978اال أن اقامة العالقات الديبلوماسية الرسمية
كانــت في عام  .1965وقد جتلت العالقات الثنائية
القويــة بني كندا والكويت خالل حرب اخلليج عام
 1991حيث عمل أفراد القوات املســلحة الكندية مع
القوات املسلحة الكويتية باالضافة الــى الدور الذي
لعبــه رجال االطفاء الكنديون في اطفــــاء حرائق
وانفجارات آبار النفط الكبيرة .وأضاف قائال :أما اآلن
وأكثر من أي وقت مضى تعتبر كندا املكان األمثل
لالستثمار وعلى وجه اخلصوص في منطقة تورنتو
الكبرى .ان ريادة الســوق الكندية من خالل إدراك
االمكانات الهائلة لدولة كندا قد ترجمت الى تقدمي
عرض في مركز تورنتو للمؤمترات الذي ســيضم
أكثــر من  170شركة عارضة منهـا شركات تطويـــر
األراضــي والبناء واجلهــات احلكومية والبلديات
واملدن والبنوك .لقــد أدوا واجبهم على نحو جيد
وأدى ذلك الى توفير فرصة مجزية للمســتثمرين
الدوليــن البرام صفقات في ســوق آمن .وأضاف:

وسيلقي سفير الكويت لدى كندا ،كلمة في افتتاح
هذا املعرض (في املناقشات التي جرت مع السفير
أعرب عن سعادته للمشاركة بهذه الفرصة الهامة)،
باالضافــة الى عمدة مدينــة تورنتو ،جون توري
وشــخصيات أخرى رفيعة املســتوى .وهذا يبرز
مدى أهمية هذا املعرض بالنسبة للقادة السياسيني
واالعتراف باملســاهمات الكبيرة التي سوف يقوم
بها املستثمرون من الكويت في كندا .وأشار الى ان
معرض السوق الكندي للعقار الذي يقوده الرئيس
التنفيذي محمد القدومي متكن من اقامة عالقة متثيل
حصري مع شــركة ترايدل وهي من أكبر شــركات
التطوير العقاري ومقرها في تورنتو ،وتعد واحدة
من أكبر شركات البناء للوحدات السكنية في كندا.
مت تأسيس هذه الشركة خالل الثالثينيات من القرن
املاضي من قبل عائلــة ديل زوتو ،الذين اليزالون
لديهم حصص مســيطرة في الشركة حتى اليوم.
وتشتهر الشركة باالمكانات والتفرد في انشاء سوق
«التسوق حتت سقف واحد».

وليد القدومي ومايكل شان وزير التجارة اخلارجية في والية انتاريو الكندية ومحمد القدومي وبرايان ويلفروت
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ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ  :إﺗﺎﺣﺔ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺎﻟﻲ

اﻟﺨﻤﻴﺲ  03ﺻﻔﺮ 1438ﻫـ
 03ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2016اﻟﻌﺪد 2908

ﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻋﻦ وزﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻗﻮﻟﻪ اﻧــﻪ ﻳﺨﻄﻂ
ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع اذا ﻣﺎ أﺿﺮ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻧﻘﻠﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋــﻦ ﻣـﺴــﺆول ﻣـﻘــﺮب ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أن ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻳﺨﻄﻂ
ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮاﺿﻊ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﺼﺪر ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ
ﻟﻜﻦ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ اذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة.

ﺗﻄﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ  15دوﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ

 6ﺷﺮﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗـ ــﻮب اﻛ ـﺴ ـﺒــﻮ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺎرض واﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺗ ـ ـﻤـ ــﺮات ﻋ ـ ــﻦ اﻛـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاداﺗ ـﻬــﺎ ﻻﻃ ـ ــﻼق ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟ ـ ــﺪورة
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻤﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر
واﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄرض اﻟﻤﻌﺎرض
ﺑـﻤـﺸــﺮف ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﻋــﺔ  8ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة 12-7
ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ  2016وﺳ ــﻂ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ  60ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻋـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ وﻣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ واﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺗ ـﻌــﺮض
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  250ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  15دوﻟﺔ
ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺮض
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
ﻃــﺮﺣـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺮض واﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺘــﻮزع ﺑﻴﻦ
ﻋﺪة دول ﻣﻦ اﺑﺮزﻫﺎ اﻻﻣــﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﻛﻨﺪا وﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
وأﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗـﺒـﻴــﺎن ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻌـﻘــﺎري
اﻻﻣ ــﺎراﺗـ ـﻴ ــﺔ أن اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ
ﻳـﺤـﺘـﻠــﻮن ﺣـﺘــﻰ اﻵن اﻟـﻤــﺮﺗـﺒــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﺑﻴﻦ
اﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻣــﺎﻟ ـﻜــﻲ ﺷ ـﻘــﻖ ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﺳـﺒــﺎرﻛــﻞ
ﺗــﺎورز ﻓــﻲ دﺑــﻲ ﻣﺎرﻳﻨﺎ واﻟـﻤــﺮﺻــﻊ ﺑﺮواﺋﻊ
اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل ﻣﻦ ﺳﻮاروﻓﺴﻜﻲ.
واﺷ ـ ــﺎر ﻧــﺎﺟــﻲ ﻋــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﺒﻴﺎن اﻟﻰ وﺻ ــﻮل ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧـﺠــﺎز
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺤﺴﺐ
اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻋـ ــﻦ داﺋـ ـ ـ ــﺮة اﻷراﺿ ـ ـ ــﻲ
واﻷﻣ ـ ـ ــﻼك ﻓ ــﻲ دﺑ ـ ــﻲ ،وﻣ ـﺨ ـﻄــﻂ أن ﻳﻜﺘﻤﻞ
اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ﻋ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ أن ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﺳ ـﺒــﺎرﻛــﻞ
ﺗــﺎورز ﻳﻌﺘﺒﺮاﻟﻤﺸﺮوع اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ
اﻻﻣ ـ ـ ــﺎرات واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،وذﻟـ ــﻚ ﺗ ـﺤــﺖ ﺷـﻌــﺎر
اﻟ ـﻌــﻼﻣــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ Space Marveled by
 .®SWAROVSKIواﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ ﻋﻨﺼﺮ
اﻟـﻜــﺮﻳـﺴـﺘــﺎل ﻓــﻲ أﻋ ـﻤــﺎل اﻟــﺪﻳـﻜــﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺑـﻤــﺎ ﻓـﻴـﻬــﺎ أﻧـﻈـﻤــﺔ اﻻﺿـ ــﺎءة وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ،
وأﺿ ــﺎف ﻳﺸﻴﺪ اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻓــﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ً
دﺑــﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺎرﻳﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ
ً
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺑﺮﺟﻴﻦ :ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻷول  29ﻃﺎﺑﻘﺎ،
اذ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻪ اﻃﻼﻟﺔ ﺑﺎﻧﻮراﻣﻴﺔ آﺳﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه اﻟﻤﺎرﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺟــﻮاﻧــﺐ ،أﻣﺎ
ً
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻓـﻴـﺘــﺄﻟــﻒ ﻣــﻦ  14ﻃــﺎﺑـﻘــﺎ ﺗـﻄــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﺮا ﺑﻴﺘﺶ رﻳﺰﻳﺪﻧﺲ ﻣﻊ اﻃﻼﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﻤــﺎرﻳ ـﻨــﺎ واﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ .وﻳــﺮﺗـﺒــﻂ
اﻟﺒﺮﺟﺎن ﺑﻤﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻲ ذي اﻃﻼﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺎرﻳ ـﻨــﺎ ﻣ ـﻜــﻮن ﻣ ــﻦ أرﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻃــﻮاﺑــﻖ
وأرﺿــﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻴﺶ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺑﺮاج ﻣﺘﻌﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ.
وأﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺔ دار اﻟﺠﻮار اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰة أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ »دار اﻟـﺠــﻮار ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض« ﺳـﺘـﺘــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﻃ ــﺮح ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﻋـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻣـﻤـﻴــﺰة ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ ﺳﺘﻄﺮح
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
»أﻧـ ـﻘ ــﺮة« واﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺴـﺘـﻬــﺪف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎري،
واﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ اﻻﺗـ ـ ـ ـ ــﺮاك ﻟـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻜــﻦ
واﻻﻧ ـﺘ ـﻔــﺎع .وأﺿـ ــﺎف أن اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻋـﺒــﺎرة
ﻋـ ــﻦ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺼ ـﻐ ــﺮة ﺗ ـﺒ ـﻌــﺪ ﻋــﻦ
اﻧ ـﻘــﺮة ﺑـﻤــﺎ ﻳ ـﻘــﺎرب  6ﻛ ـﻴ ـﻠــﻮﻣ ـﺘــﺮات ،وﻳـﻀــﻢ
 20ﻣـﺒـﻨــﻰ ﺳـﻜـﻨـﻴــﺎ ﺗ ـﻀــﻢ  1500ﺷ ـﻘــﺔ و60
ﻓﻴﻼ وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ وﻛﻠﻴﺔ دراﺳــﺎت وﻣﺪرﺳﺔ
وﻓ ـﻨــﺪﻗــﺎ وﻣـﺠـﻤـﻌـﻴــﻦ ﺗ ـﺠــﺎرﻳ ـﻴــﻦ و 3أﺑ ــﺮاج
ﺗـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ .ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺳ ـﺘ ـﻘ ــﻮم »دار اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮار«
ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟـﺤـﺼــﺮي ﻟﻜﻤﺒﻮﻧﺪ ﺳﻜﻨﻲ 7
ﻧ ـﺠــﻮم ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﺳ ـﻄ ـﻨ ـﺒــﻮل اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ،
ً
وﻳـﺘــﺄﻟــﻒ ﻣــﻦ  8أﺑ ــﺮاج ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟــﻰ ان ﺳﻌﺮ
اﻟﻤﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ  5000دوﻻر.
وأﻛــﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﺢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨـﻤــﻮذﺟـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑـ ــﺎن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪار ﻋ ـﻤــﺮﻫــﺎ ﺗـﺘـﺒــﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻠ ـﺒــﻲ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت واﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻗ ــﺎل ان أﻛـﺜــﺮ ﻣــﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻣـﺠــﺎل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
اﻟـﻌـﻘــﺎري ﻟﺸﺮﻛﺘﻨﺎ ﻫــﻮ اﻧـﺘـﻘــﺎؤه ﻟــﻸﺳــﻮاق
اﻵﻣـﻨــﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ،واﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﻤﺎﻟﻚ
واﻟ ـﻤ ـﻄــﻮر ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﻣ ـﺸــﺎرﻳ ـﻌ ـﻬــﺎ ،وﺗ ـﻌــﺮض
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺟــﺎﻫــﺰة ﻟﻠﺒﻴﻊ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺑ ــﺎﻗ ــﻞ اﻻﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر وﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻼت ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻓــﻰ
اﻟ ـﺴــﺪاد ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣــﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻧ ــﻮاع اﻟﺪﺧﻞ
واﺿ ـ ــﺎف وﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺴ ـﺒــﻖ واﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎدة ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻗﻼﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﺳﻄﻨﺒﻮل وﻛﻮﺷﺎدا
وﻋـ ـ ــﻦ أﺣ ـ ـ ــﺪث ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوﻋـ ــﺎت اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻗـ ــﺎل:
ﻣـﺸــﺮوع ﻓﻴﻼت دﻳﻠﻴﻚ ﺑﻜﻮﺷﺎداﺳﻲ وﻫﻮ
ﻋـ ـﺒ ــﺎرة ﻋ ــﻦ  28ﻓ ـﻴــﻼ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻣــﺎت اﻟ ـﺴ ـﺒــﺎﺣــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻴــﻼ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
 190ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺸﺮﻓﺔ،
وذات ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت راﺋﻌﺔ .اﻟﻔﻴﻼ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 3
ﻃﻮاﺑﻖ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ
وﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻣــﺎر ﺳﻴﺘﻲ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻋ ـﺒــﺪه أن »آﻣـ ـ ــﺎر ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ« ﺳـﺘـﻘــﻮم
ﺑ ـﻄــﺮح ﻣـﻨـﺘـﺠـﻬــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري اﻟـﻤـﺒـﺘـﻜــﺮ اﻟــﺬي
ﻳـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷــﺮاﺋــﺢ اﻟـﻌـﻤــﻼء ،واﻟــﺬي
ً
ً
ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﺣ ــﻼ ﻣ ـﺜــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻟـﺸــﺮﻳـﺤــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ،ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟ ـﻈــﺮوف
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳ ـﺸ ـﻬــﺪﻫــﺎ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟـﻨـﻔــﻂ وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺎت اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺪول.
ً
وأﺿـ ــﺎف أن »آﻣـ ــﺎر ﺳـﻴـﺘــﻲ« ﺑ ــﺪأت ﻣــﺆﺧــﺮا
ﺑـﺘـﻤـﻠــﻚ ﻋـ ـﻤ ــﺎرات اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ
ﻗــﺎﺑـﻠــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟــﻰ ﺷـﻘــﻖ ﻓـﻨــﺪﻗـﻴــﺔ ،ﺣﻴﺚ

»ﺗﻮب« ﺗﺪﺷﻦ ﺷﻘﻘﴼ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل
ﻗ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻻﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﻓـ ــﻲ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗــﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻳـﻜــﻮت اﻛﻮﺳﻮ:
ﻳﺴﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺼﻔﺘﻬﺎ وﻛﻴﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﺼﺮي ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻧﺎﻧﻼر
وﻏ ـ ــﻮل ،اﻻﻋ ـ ــﻼن ﻋــﻦ ﻣ ـﺸــﺮوﻋ ـﻴــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪﻳــﻦ
ﻓــﻲ اﻳـﺴـﻨـﻴــﻮت وﺑـﻴـﻠـﻴـﻜــﺪوزو وﻫـﻤــﺎ ﺗــﺮاس
ﻟــﻮﺗــﺲ وﻓ ـﻴــﺮا اﺳ ـﻄ ـﻨ ـﺒــﻮل .واﺿ ـ ــﺎف ﻳــﻮﻓــﺮ
ً
ﻣﺸﺮوع ﺗﺮاس ﻟﻮﺗﺲ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﻮﻗﻌﻪ اﻟﻔﺮﻳﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ  E-5ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺘﺎزة
ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ.
وﺗـﺘــﻢ اﻗــﺎﻣــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ اﻷﻛـﺜــﺮ
ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺴﺎﺣﺎت
ﺷـ ـﻘ ــﻖ ﺗـ ـ ـ ــﺮاس ﻟـ ــﻮﺗـ ــﺲ ﻣ ـ ــﻦ  240-90ﻣ ـﺘــﺮ
ﻣﺮﺑﻊ .ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ  40ﻃﺎﺑﻘﺎ
ً
وﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع  150ﻣـﺘــﺮا .ﻳﻀﻢ ﻣـﺸــﺮوع ﺗــﺮاس
ً
ﻟﻮﺗﺲ  149وﺣــﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ و 44ﻣﺘﺠﺮا ﻓﻲ
ﻣــﺮﻛــﺰ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺴــﻮق .ﺗ ـﺘ ـﻨــﻮع اﻻﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎرات ﻣﻦ
ﻏﺮﻓﺔ وﻏﺮﻓﺘﻲ ﻧــﻮم و 3و 4ﻏــﺮف ﻧــﻮم ﺗﺒﺪأ
أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻦ  567اﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ ،وﺗﺒﻠﻎ
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ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ودﻓﻊ
اﻻﻧﺠﺎز  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط
ﻟﻤﺪة  40ﺷﻬﺮا.
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ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺘﻢ ﻃﺮح ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣﺼﺺ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺑ ـﺴ ـﻌــﺮ  2000دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﺔ اﻟـ ــﻮاﺣـ ــﺪة،
وﺑﻌﺎﺋﺪ ﺳﻨﻮي وﻗــﺪره  13ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺼﺺ ﺑﻌﺪ 3
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻠﻚ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أﻛﺪ ﻋﺒﺪه أن »آﻣﺎر ﺳﻴﺘﻲ«
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
أﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ وﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗــﻮاﺻــﻞ ﺗـﺴــﻮﻳــﻖ
ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﺑﻴﻮﺗﺸﻚ ﻣﺎﺟﻴﻚ«
ﻓــﻲ اﺳـﻄـﻨـﺒــﻮل ،وﻫــﻮ ﻋ ـﺒــﺎرة ﻋــﻦ  11ﺑﻠﻮك
ﺳﻜﻨﻴﺎ و 4ﺑﻠﻮﻛﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻄﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ً
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺒ ـﺤــﺮ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ أن ﻛﻞ
ﺑـﻠــﻮك ﻳـﺘــﺄﻟــﻒ ﻣــﻦ  16ﺷـﻘــﺔ وﺑــﺄﺳـﻌــﺎر ﺗﺒﺪأ
ﻣــﻦ  350أﻟ ــﻒ ﻟ ـﻴــﺮة ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺔ .واﺷـ ــﺎر اﻟ ــﻰ أن
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﺳﻴﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻮاﻗﻊ 30
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ﻗـ ـ ــﺎل ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪه أن اﻟ ـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗ ـﻄــﺮح
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
»ﻃـ ـ ــﺮاﺑـ ـ ــﺰون« وﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ ﻣ ــﻊ ﺷــﺮﻳـﻜـﻬــﺎ
 AKSﻓــﻲ ﻃــﺮاﺑــﺰون ،ﻓــﺎﻧـﻬــﺎ ﺗـﻘــﺪم ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﻋ ــﻮاﺋ ــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎري ﻫـﻨــﺎك

√óÑY óª

ﺑﻮاﻗﻊ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬا
اﻟﺒﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﻮد اﻟـﻌـﻤــﻼء .وﺣــﻮل أﺣــﺪث
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﺰون ﻛﺸﻒ ﻋﺒﺪه
ﻋﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺮوع »ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎرك رﻳﺰﻳﺪﻧﺲ«
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ  4ﺑﻠﻮﻛﺎت ﺗﻄﻞ  3ﻣﻨﻬﺎ اﻃﻼﻟﺔ
ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒـﺤــﺮ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ »ﻳ ـﻤــﺮا«
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﻣﺸﺮوع
»آرﺳﻦ  «VIPوﻣﺸﺮوع »آرﺳﻦ .«7
أﻣ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻻﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﻓـﻘــﺎل
ﻋﺒﺪه أن »آﻣــﺎر ﺳﻴﺘﻲ« ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ دﺧﻮل
أﻏ ـﻠــﺐ اﻟـ ـﻤ ــﺪن اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ أﺻـﺒـﺤــﺖ
ﺗ ـﺴــﻮق ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ »ﻣــﺎﻧ ـﻬــﺎﻳــﻦ«،
»ﻛ ـ ــﺎرﻟ ـ ــﺲ ﻟ ـ ــﻮﺗ ـ ــﻦ«» ،ﺑـ ـﻴ ــﺮﻧـ ـﺴـ ـﻨ ــﺰ«» ،ﻧ ــﺎﻳ ــﻦ
ﻛــﻮﺷــﻦ«» ،ﺟﻴﻠﺰن ﻛــﻮﺷــﻦ« ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ »دﻳﺰﻟﺪورف« و»اﻳﺴﻦ« ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﺮاء ﻋﻤﺎرات وﻣﻦ ﺛﻢ اﻋﺎدة
ﺗـﺠــﺪﻳــﺪﻫــﺎ وﺗــﺄﺛـﻴـﺜـﻬــﺎ ،وﻣ ــﻦ ﺛــﻢ ﺗــﺄﺟـﻴــﺮﻫــﺎ
ﻟ ـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻣــﻊ ﺗــﻮزﻳــﻊ ﻋــﻮاﺋــﺪ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺻ ـ ــﺮح ﺟ ــﺎﺳ ــﻢ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻔ ـﺠــﻲ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ــﺮاﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺗــﻮﺟــﻪ
»اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻻوروﺑــﻲ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺰي واﻟﻤﺼﺮي واﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﻟﻴﻪ
ﻫــﺬه اﻻﺳ ــﻮاق اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻫـﺘـﻤــﺎم ﻛﺒﻴﺮ
ً
وﻣ ـﻠ ـﺤــﻮظ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺣــﺔ اﻟــﺪﻳ ـﻨ ـﻴــﺔ  ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا
ً
اﻟ ــﻰ ﺗـﺨـﻄـﻴــﻂ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻟـﻠـﺘــﻮﺳــﻊ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ
ً
واﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ .وأﻓـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـﻔ ـﺠ ــﻲ ﺑ ـ ــﺄن »اﻟـ ــﺮاﻳـ ــﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة« ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻛـﻤــﺎﻟــﻚ وﻣ ـﻄــﻮر ﻓﻲ
اﻻﺳ ـ ــﺎس  ،وﻧ ـﺠ ـﺤــﺖ ﻓــﻲ وﺿ ــﻊ ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ
وﻧـ ـﻘ ــﺶ اﺳـ ــﻢ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـ ــﺪر ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري
ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎﺗـ ـﻨ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰة ﻣ ـ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴــﺔ
اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
وأﺿـ ــﺎف :ﺑــﺄن اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻋـﻤــﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗـﻘــﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷﻣــﺎﻛــﻦ
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ.

اﻟﻌﺮﻳﺎﻧﻲ :ﻧﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﻌﻘﺎري
أوﺿ ـ ــﺢ ﺣ ـ ــﺎرب ﺳــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﻌــﺮﻳــﺎﻧــﻲ ﻣــﺪﻳــﺮ
ﻋــﺎم داﺋ ــﺮة اﻷراﺿ ــﻲ واﻷﻣ ــﻼك ﺑﻌﺠﻤﺎن
ﻓ ــﻲ دوﻟـ ــﺔ اﻻﻣ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
أن اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة ﺗ ـﻬــﺪف ﻣــﻦ وراء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻰ
اﻟـ ـﺘ ــﺮوﻳ ــﺞ ﻟ ـﻠ ـﺴــﻮق اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري ﻓ ــﻲ اﻣـ ــﺎرة
ﻋ ـﺠ ـﻤــﺎن وﻟ ـﻠ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﺗـﺤــﺪﻳــﺚ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎﺗـﻬــﻢ وﻃــﺮق
اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺑــﺎﻻﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ
زوار اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ﺑــﺄﺑــﺮز ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟــﺪاﺋــﺮة
وﺗ ـ ـﺠـ ــﺮﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰة ﻓـ ـ ــﻲ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟـﺘــﻲ أﺛـﻤــﺮت ﻋــﻦ ﺣﺼﻮل
ﻣــﺮﻛــﺰ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺧﻤﺲ ﻧـﺠــﻮم وﻓــﻖ ﻧﻈﺎم
اﻟ ـﻨ ـﺠــﻮم اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
ﻛ ـ ـ ــﺄول داﺋ ـ ـ ـ ــﺮة ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻔﺌﺔ.
ﻛـﻤــﺎ أﻛ ــﺪ اﻟ ـﻌــﺮﻳــﺎﻧــﻲ أن اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة ﻓـﺨــﻮرة
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ً
ﺑـﺤـﺼــﻮﻟـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول ﻋــﺮﺑـﻴــﺎ
ً
واﻟ ـﺘــﺎﺳــﻊ ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺳـﻬــﻮﻟــﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.
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وﻳﻠﻔﺮوت :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮب
إﻛﺴﺒﻮ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻨﺪي
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أﻛ ــﺪ ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎر اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﻄ ـ ـﻴ ــﻂ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﻲ ﻓــﻲ
ﺗــﻮرﻧ ـﺘــﻮ ،ﻛ ـﻨــﺪا ﺑــﺮاﻳــﺎن وﻳ ـﺒ ـﻔــﺮوت ان
ﻫ ـﻨــﺎك ﺷ ــﻲء ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳـﺘـﻤـﻴــﺰ ﺑــﺎﻻﺑــﺪاع
ﻣ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻟ ــﻼﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل اﻗ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  18-16ﻣﺎﻳﻮ .2017
واﺿ ــﺎف ﻟـﻘــﺪ ﺟ ــﺎءت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗــﻮب
اﻛﺴﺒﻮ ،وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ واﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض وﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرات واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر،
اﻟــﻰ ﻛـﻨــﺪا ﻟﺘﺪﺷﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮض اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎري ﺗـ ـﺤ ــﺖ اﺳ ــﻢ
اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪي.
واﺿـ ــﺎف وﻳـﻤـﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻟ ـﺤــﺪث ﻓﺮﺻﺔ
ﻓ ــﺮﻳ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺤﻀﻮر اﻟــﻰ ﻛﻨﺪا
ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺟﺎذب
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﻘــﺮار .وﻗــﺎل وﺗﻌﺪ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺳــﻮق ﻟﻪ
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻨﺪا ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻬﺪ
ً
اﻟـﺘـﺒــﺎدل اﻟـﺘـﺠــﺎري ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﻣﻀﻄﺮدا
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة  6.8ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2012وﺗ ـﻘــﻮم ﻫﻴﺌﺔ
ﻣـﻔــﻮﺿــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة اﻟـﻜـﻨــﺪﻳــﺔ ﺑﺘﺮوﻳﺞ
اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ .وﻗﺎل
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أن ﻛﻨﺪا ﻓﺘﺤﺖ ﺳﻔﺎرﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1978اﻻ أن اﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﺎن
ﻓﻲ ﻋﺎم .1965
وأﺿــﺎف ﻗﺎﺋﻼ :أﻣﺎ اﻵن وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي
وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻨﺪا اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻣﺜﻞ
ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر وﻋـﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺨﺼﻮص
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﻟﻜﺒﺮى .ان رﻳﺎدة
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟـ ـﻜـ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ادراك

اﻻﻣـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﻬــﺎﺋ ـﻠــﺔ ﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻛ ـﻨــﺪا ﻗﺪ
ﺗﺮﺟﻤﺖ اﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋــﺮض ﻓــﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗــﻮروﻧـﺘــﻮ ﻟـﻠـﻤــﺆﺗـﻤــﺮات اﻟ ــﺬي ﺳﻴﻀﻢ
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  170ﺷــﺮﻛــﺔ ﻋ ــﺎرﺿ ــﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻷراﺿ ـ ـ ــﻲ واﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء
واﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺎت
واﻟﻤﺪن واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺦ.
ﻟﻘﺪ أدوا واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟــﻪ ﺟﻴﺪ
وأدى ذﻟــﻚ اﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺠﺰﻳﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻻﺑ ـ ـ ــﺮام
ﺻﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق آﻣﻦ.
وأﺿـ ــﺎف وﺳـ ــﻮف ﻳـﻠـﻘــﻲ ﺳـﻔـﻴــﺮ دوﻟــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟــﺪى ﻛـﻨــﺪا ،ﻛﻠﻤﺔ ﻓــﻲ اﻓﺘﺘﺎح
ﻫــﺬا اﻟﻤﻌﺮض )ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ
ﺟــﺮت ﻣــﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ أﻋــﺮب ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ اﻟ ـﻬــﺎﻣــﺔ(،
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﻤﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮروﻧﺘﻮ،
ﺟـ ـ ــﻮن ﺗـ ـ ـ ــﻮري وﺷـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎت أﺧ ـ ــﺮى
رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى.
وﻫﺬا ﻳﺒﺮز ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺮض
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺎدة اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ
واﻻﻋ ـ ـﺘـ ــﺮاف ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺎت اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة
اﻟـﺘــﻲ ﺳــﻮف ﻳـﻘــﻮم ﺑـﻬــﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا.
واﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـ ــﻰ ان ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق
اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟــﺬي ﻳﻘﻮده اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﺪوﻣ ــﻲ ﺗـﻤـﻜــﻦ
ﻣــﻦ اﻗــﺎﻣــﺔ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺣـﺼــﺮي ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮاﻳﺪل وﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ـ ــﺎري وﻣ ـ ـﻘـ ــﺮﻫـ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺗﻮروﻧﺘﻮ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ واﺣــﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛﻨﺪا .ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل
اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺮن اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ دﻳﻞ زوﺗﻮ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺼﺺ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

»داﻣﺎك« ﺗﻤﻨﺢ »ﺗﺸﺎﻳﻨﺎ ﺳﺘﻴﺖ ﻛﻮﻧﺴﺘﺮاﻛﺸﻦ« »ﺟﻲ .إف .إﺗﺶ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺗﻤﻨﺢ »اﳌﺆﻳﺪ«
ﻋﻘﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع »اﻟﻬﺎرﺑﺮ رو«
ﻋﻘﺪﴽ ﺑﻘﻴﻤﺔ  554ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ داﻣ ـ ــﺎك اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔﻋــﻦ ﻣ ـﻨــﺢ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎوﻻت اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﺔ
»ﺗﺸﺎﻳﻨﺎ ﺳﺘﻴﺖ ﻛﻮﻧﺴﺘﺮاﻛﺸﻦ اﻧﺠﻴﻨﻴﺮﻳﻨﻎ« اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ
ً
اﻟﻤﺤﺪودة )ﺗﺸﺎﻳﻨﺎ ﻛﻮﻧﺴﺘﺮاﻛﺸﻦ( ﻋﻘﺪا ﺑﻘﻴﻤﺔ  554ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
اﻣﺎراﺗﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ »ﺑﺎراﻣﺎوﻧﺖ رﻳﺰﻳﺪﻧﺴﺰ«
ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع »ﺑﺎراﻣﺎوﻧﺖ ﺗﺎور ﻫﻮﺗﻴﻞ آﻧﺪ رﻳﺰﻳﺪﻧﺴﺰ«.
ُ
وﻣﻨﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺒﺮج اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ
ً
 27ﻃﺎﺑﻘﺎ واﻟــﺬي ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻟﻔﺎﺧﺮة .وﻳﺘﺄﻟﻒ »ﺑﺎراﻣﺎوﻧﺖ ﺗﺎور ﻫﻮﺗﻴﻞ آﻧﺪ رﻳﺰﻳﺪﻧﺴﺰ« اﻟﺬي
ﻳـﻘــﻊ ﻋـﻠــﻰ ﺷ ــﺎرع اﻟـﺸـﻴــﺦ زاﻳ ــﺪ ﻣــﻦ ﻓـﻨــﺪق ﻓــﺎﺧــﺮ ﻳـﻀــﻢ  826وﺣــﺪة
ﺳﻜﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ.
وﺗـﺤـ ّـﺪث ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺤﺎﻳﻨﻪ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ أول ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ً
ﻗﺎﺋﻼُ :
»ﻳ َﻌﺪ »ﺑﺎراﻣﺎوﻧﺖ
ﻓﻲ داﻣﺎك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ً
ً
ﺗﺎور ﻫﻮﺗﻴﻞ آﻧﺪ رﻳﺰﻳﺪﻧﺴﺰ« ،اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻮﻗﻌﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺒــﺮج ،أﺣــﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ دﺑــﻲ واﻟــﺬي ﻳﺤﻤﻞ
ً
ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ واﺣــﺪا ﻣــﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
اﻟﻔﺎﺧﺮة اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ »ﺑﺎراﻣﺎوﻧﺖ ﻫﻮﺗﻴﻠﺰ آﻧﺪ رﻳــﺰورﺗــﺲ« ،واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ
ً
ً
ﻏــﺮﻓــﺎ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ وﺷﻘﻘﺎ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ وﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ
ﺳﺤﺮ ﻫــﻮﻟـﻴــﻮود ،ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ دﺑــﻲ واﻟــﺮﻳــﺎض .ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺮﻧﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺗ ـﺸــﺎﻳ ـﻨــﺎ ﻛــﻮﻧ ـﺴ ـﺘــﺮاﻛ ـﺸــﻦ« ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوﻻت
وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ«.
وﻗﺎل ﻳﻮ ﺗﺎو ،اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺗﺸﺎﻳﻨﺎ ﺳﺘﻴﺖ
ﻛﻮﻧﺴﺘﺮاﻛﺸﻦ اﻧﺠﻴﻨﻴﺮﻳﻨﻎ« اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ اﻟـﻤـﺤــﺪودة» :ﻧﺤﻦ
ﺳﻌﺪاء ﻻﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ داﻣﺎك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

اﻷﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﺘﺘﺠﻪ اﻟــﻰ اﻻﻧـﺨـﻔــﺎض ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻊ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت
ﻗـ ـﺒ ــﻞ اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳـ ــﺔ اﻷﻣ ــﺮﻳـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟـ ـﻘ ــﺎدم وﻫ ـﺒــﻮط ﺳ ـﻬــﻢ اﻳـ ــﻪ .ﺑﻲ
ﻣﻮﻟﺮ-ﻣﻴﺮﺳﻚ ﺑﻌﺪ اﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻫـﺒــﻂ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳـﺘــﻮﻛــﺲ  600ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.8
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ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺗﻤﻮز وﺳﻂ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻷﻣ ــﺮﻳـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ واﻵﺳـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ.
وﺗﺼﺪرت أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮك ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺑ ـﻬ ـﺒــﻮط ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  2.1ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ
اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

وﻛــﺎﻧــﺖ أﺳـﻬــﻢ ﺑﻨﻜﻮ ﺑــﻮﺑــﻮﻻري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ
وﺑﻨﻚ داﻧﺴﻜﻪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ.
وﻫ ـ ــﻮت أﺳ ـﻬ ــﻢ ﺑ ـﻨ ـﻜــﺎ ﻣــﻮﻧ ـﺘــﻲ دي ﺑــﺎﺷــﻲ
دي ﺳﻴﻴﻨﺎ ﺳﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻜــﺮة ﻣ ـﻤــﺎ أدى اﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻖ ﺗـﻠـﻘــﺎﺋــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺘــﺪاوﻻت اﺛــﺮ ﺳـﺤــﺐ ﺧـﻄــﺔ اﻧ ـﻘــﺎذ ﺑﺪﻳﻠﺔ
ﻟﺜﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﺑﻨﻚ اﻳﻄﺎﻟﻲ.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻲ .اف .اﺗﺶ .اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻫﻲ
اﻟــﺬراع اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟــﻲ .اف .اﺗﺶ.
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت
ﻛـﻤـﻘــﺎول رﺋـﻴـﺴــﻲ ﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻟـﻬــﺎرﺑــﺮ رو ﻓﻲ
ﻣﺮﻓﺄ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ ﻫـ ــﺬا اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق ﻳ ـﺘــﻢ اﺳـ ـﻨ ــﺎد ﻛــﺎﻓــﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺳﺎت واﻟﻤﻘﺎوﻻت
اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت وذﻟﻚ ﻟﻤﺸﺮوع »اﻟﻬﺎرﺑﺮ
رو« ،اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ــﻦ  450ﺷـ ـﻘ ــﺔ ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ،
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ذات اﻃﻼﻟﺔ
ﺑﺤﺮﻳﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﻓﺄ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻠــﺐ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻣــﻪ ،واﻟـ ـ ــﺬي ﻣــﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺣﻮاﻟﻲ  150ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻲ .اف .اﺗــﺶ .اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ،
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻣ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎن ،واﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺪة ﻫــﻼ
اﻟﻤﺆﻳﺪ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﻳﺪ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎوﻻت ،وذﻟ ـ ــﻚ ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ ﻟﻴﺚ
اﻟﻤﻌﻤﺎر ،اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟــﻲ .اف .اﺗــﺶ .اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻓــﺮﻳــﻖ ﻣﻦ
أﻋ ـﻀــﺎء اﻻدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻤﺆﻳﺪ
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ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت .وﺻــﺮح ﻣﺎﺟﺪ اﻟـﺨــﺎن ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻲ .اف .اﺗﺶ .اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ،
ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻳﺴﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻲ .اف .اﺗﺶ .اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟـﻤـﻀــﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ ﺑﻤﺸﺮوﻋﻨﺎ اﻟ ــﺬي ﻧﻄﻤﺢ أن
ﻳــﺮﺳــﻲ ﻣ ـﻌ ـﻴــﺎرا ﻟ ـﻠ ـﺠــﻮدة واﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ،وﻟ ـﻬــﺬا
اﻟـﻐــﺮض ﻓﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﻤﺆﻳﺪ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎوﻻت ﻟـﺘــﻮﻟــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع،

وﺗ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎﺗ ـﻨــﺎ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺪة ﻣـ ــﻦ ﺣـﻴــﺚ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ذات اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .ﺗﺘﻤﺘﻊ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑ ـﺨ ـﺒــﺮة ﻓ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋــﻦ
وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮي وادارﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة،
ﻣـﻤــﺎ ﻳـﻤـﻨـﺤـﻨــﺎ اﻟـﺜـﻘــﺔ ﺑ ــﺄن اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﺳﻴﺘﻢ
اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮر وﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺠﻮدة.
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انتهت مجموعة «توب إكسبو» ،لتنظيم املعارض
واملؤتمرات ،من استعداداتها إلطالق فعاليات الدورة
التاسعة ملعرض «الكويت الدولي للعقار» ،التجمع
العقاري الرائد واملميز في الكويت ،والذي تنظمه في
أرض املعارض بمشرف في القاعة  8من  7إلى 12
نوفمبر الجاري.
ويشهد املعرض مشاركة  60شركة عقارية ومالية
واستثمارية ،تعرض أكثر من  250مشروعًا في 15
دولة خليجية وعربية وعاملية.
واستعرض عدد من املشاركني ،املشاريع التي سيتم
طرحها في املعرض ،والتي تتوزع بني دول عديدة،
وأبرزها اإلمارات والسعودية وكندا وتركيا وأملانيا.

 60شركة تتنافس تحت سقف واحد في فعاليات املعرض

 250مشروعًا في  15دولة تنتظر زوار «الكويت الدولي للعقار»

العرياني :نهدف
للترويج للسوق
العقاري في عجمان

حمزة« :دار الجوار»
تطرح مشاريع
في أنقرة وإسطنبول

الفجي:
ّ
«الراية املتحدة» تركز
على السياحة الدينية

أوضـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ــديـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ــام دائـ ـ ـ ـ ــرة
األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ف ــي
ع ـج ـم ــان ،ف ــي دولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات
العربية املتحدة ،حــارب سالم
ال ـعــريــانــي ،أن ال ــدائ ــرة تـهــدف
من وراء مشاركتها في معرض
ال ـكــويــت ال ــدول ــي لـلـعـقــار ،إلــى
الـتــرويــج للسوق الـعـقــاري في
إمـ ـ ـ ــارة عـ ـجـ ـم ــان ،ول ـل ـت ــواص ــل
م ــع امل ـس ـت ـث ـمــريــن ال ـكــوي ـت ـيــن
وتـ ـح ــدي ــث ب ـي ــان ــات ـه ــم وطـ ــرق
التواصل معهم.
وق ـ ــال إن الـ ــدائـ ــرة ت ـه ــدف إلــى
تـعــريــف زوار امل ـع ــرض ،بــأبــرز
خدماتها وتجربتها املتميزة
فــي خــدمــة املـتـعــامـلــن ،والـتــي
أثمرت عن حصول مركز خدمة
امل ـت ـعــام ـلــن ف ــي الـ ــدائـ ــرة على
تصنيف  5نـجــوم ،وفــق نظام
الـ ـنـ ـج ــوم الـ ـع ــامل ــي لـتـصـنـيــف
الخدمات ،كأول دائرة حكومية
مـحـلـيــة عـلــى مـسـتــوى الــدولــة
يتم تصنيفها في هذه الفئة.
وأك ـ ــد الـ ـع ــري ــان ــي أن الـ ــدائـ ــرة
فخورة بحصولها على املركز
األول عــربـيــًا ،والـتــاســع عامليًا
ف ــي س ـهــولــة م ـمــارســة أنـشـطــة
األعمال في تسجيل املمتلكات،
وفق التقرير الصادر من البنك
الدولي لعام  ،2016ما يساهم
بـشـكــل مـبــاشــر فــي خـلــق بيئة
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة مـ ـحـ ـف ــزة ،ورفـ ــع
معدالت النمو االقتصادي في
اإلمارة.

أكـ ـ ـ ــد م ـ ــدي ـ ــر عـ ـ ـ ــام ش ـ ــرك ـ ــة دار
الجوار العقارية محمد حمزة،
أن م ـشــاركــة «دار الـ ـج ــوار في
امل ـع ــرض ،سـتـتــركــز عـلــى طــرح
م ـش ــاري ــع ع ـق ــاري ــة م ـم ـيــزة في
تــرك ـيــا ،وس ـت ـطــرح مـشــروعـهــا
االستثماري في مدينة أنقرة،
وال ــذي يستهدف املستثمرين
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــن لـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ،واملـ ــواط ـ ـنـ ــن
االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك ل ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب ال ـ ـس ـ ـكـ ــن
واالنتفاع .وأضاف أن املشروع
ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن م ــديـ ـن ــة س ـك ـن ـيــة
مـصـغــرة ،تبعد عــن أنـقــرة بما
ي ـقــارب  6كـيـلــومـتــرات ،ويضم
 20مبنى سكنيًا تـضــم 1500
ش ـق ــة و 60ف ـي ــا وم ـس ـت ـش ـفــى
وك ـ ـل ـ ـيـ ــة دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات وم ـ ــدرس ـ ــة
وف ـنــدقــا ومـجـمـعــن تـجــاريــن
و 3أبــراج تجارية ومسطحات
مائية ومسحطات خضراء.
وأش ـ ــار إل ــى أن «دار ال ـج ــوار»
ستقوم بالتسويق الحصري
لكمبوند سكني  7نـجــوم في
مــديـنــة إسـطـنـبــول األوروب ـي ــة،
وي ـتــألــف مــن  8أبـ ــراج متصلة
تضم أكبر ممشى متصل على
السطح بطول  1300متر ،إلى
جانب  3مسابح و  3مـقــاه ،إذ
تطل هذه األبراج على البحيرة
م ـب ــاش ــرة ،الف ـت ــًا إل ــى أن سعر
املـ ـت ــر فـ ــي امل ـ ـشـ ــروع يـ ـب ــدأ مــن
 5000دوالر.
وأكــد حمزة أن العقار التركي
مـ ـ ـ ــا زال ي ـ ـح ـ ـت ـ ـفـ ــظ بـ ـب ــريـ ـق ــه
ال ـج ــذاب ل ــدى شــري ـحــة كـبـيــرة
مــن املستثمرين الباحثن عن
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار االم ـ ـ ــن واملـ ـج ــدي
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن املـ ـخ ــاط ــر ،بـحـيــث
مــا زالــت تركيا تحظى بقبول
شريحة كبيرة من املستثمرين،
ف ــي ظ ــل اإلص ــاح ــات الـكـبـيــرة
واملـ ـتـ ـن ــامـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـهــدهــا
مختلف مدن الجمهورية ،إلى
ج ــان ــب ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـشــاريــع
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـمـ ــويـ ــة ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرى ،الـ ـت ــي
رأت ال ـ ـنـ ــور خـ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
األخـ ـي ــرة ،وال ـت ــي س ــاع ــدت في
ن ـم ــو وازده ـ ـ ـ ــار ال ـب ـل ــد وج ــذب
املستثمرين بصورة الفتة.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة
الــرايــة املـتـحــدة ،جــاســم محمد
الفجي ،إلى توجهها للمشاركة
فــي جميع امل ـعــارض العقارية
املهمة الداخلية و الخارجية،
مــؤكـدًا حرصها على التواجد
في جميع الفعاليات العقارية
ال ـت ــي تـعـتـبــرهــا ن ــاف ــذة مهمة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــر م ــع
الجمهور.
وك ـ ـشـ ــف ع ـ ــن تـ ــوجـ ــه ال ـش ــرك ــة
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
االوروبــي واملاليزي واملصري
وال ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــي ،ملـ ـ ــا تـ ــول ـ ـيـ ــه هـ ــذه
األس ــواق العقارية مــن اهتمام
ك ـب ـي ــر ومـ ـلـ ـح ــوظ بــال ـس ـيــاحــة
الدينية.
ول ـف ــت إلـ ــى ت ـخ ـط ـيــط ال ـشــركــة
لـلـتــوســع خـلـيـجـيــًا وإقـلـيـمـيــًا،
مـنــوهــًا ب ــأن «ال ــراي ــة املـتـحــدة»
ش ــرك ــة ك ــوي ـت ـي ــة مـتـخـصـصــة
ت ـع ـم ــل فـ ــي امل ـ ـجـ ــال الـ ـعـ ـق ــاري
ك ـمــالــك وم ـط ــور ف ــي االسـ ــاس،
وتـعـتـبــر ج ــدي ــدة نــوعــًا م ــا في
الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ول ـك ـن ـهــا
ن ـج ـحــت ف ــي وضـ ــع بـصـمـتـهــا
ونقش اسم الشركة على صدر
قــائـمــة ال ـشــركــات الـعــامـلــة في
املجال العقاري بمشروعاتها
املتميزة من ناحية الجهوزية
والتسليم الفوري.
وأضــاف أن إستراتيجية عمل
ال ـشــركــة ت ـقــوم عـلــى الـسـيــاحــة
الدينية فــي األمــاكــن املقدسة،
ب ـي ـن ـمــا ت ــرت ـك ــز رؤي ـ ـ ــة عـمـلـهــا
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوح امل ـ ـط ـ ـلـ ــق و
ال ـث ـقــة امل ـت ـب ــادل ــة م ــع الـعـمـيــل،
إذ إن املـشــاريــع قائمة بالفعل
وجــاهــزة للتسليم والتشغيل
الفوري.
وق ــال الـفـجــي إن أول مشاريع
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة وأض ـ ـخ ـ ـم ـ ـه ـ ــا ،ه ــو
مـشــروع «فـنــدق نسك املدينة»
ال ـك ــائ ــن ف ــي امل ــدي ـن ــة املـ ـن ــورة،
ّ
وال ـ ـ ــذي ش ــك ــل ن ـق ـطــة ان ـطــاقــة
نحو النجاح الذي تم تحقيقه
خال الفترة املاضية والحالية.
وك ـ ـشـ ــف ع ـ ــن تـ ــوجـ ــه ال ـش ــرك ــة
لـطــرح الـبـيــع بـنـظــام الصكوك
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــاري ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــا و عـ ـل ــى
األخ ـ ـ ـ ــص ف ـ ــي م ـ ـش ـ ــروع ن ـســك
امل ــدن ـي ــة ب ــأس ـع ــار ت ـل ـبــي كــافــة
االح ـت ـي ــاج ــات ،م ـنــوهــًا بــأنـهــا
ستطرح خال معرض الكويت
الدولي ،مشاريعها املميزة في
كل من تركيا وإسبانيا.

املغربي:
«النموذجية املتحدة»
ّ
توفر ً
فلال رائعة
في كوشاداسي

إيكوت« :توب»
ّ
تسوق شققًا
بأسعار ّ
مميزة
في إسطنبول

ك ـش ــف امل ـس ـت ـش ــار ال ـق ــان ــون ــي
ل ـشــركــة ال ـن ـمــوذج ـيــة امل ـت ـحــدة
ال ــدك ـت ــور س ــام ــح امل ـغ ــرب ــي ،أن
ال ـش ــرك ــة وع ـل ــى م ـ ــدار عـمــرهــا
تتبع إستراتيجية ترتكز على
تــوفـيــر مجموعة متنوعة من
املـ ـش ــروع ــات ال ـع ـق ــاري ــة ،ال ـتــي
تلبي متطلبات واحـتـيــاجــات
العميل الكويتي.
وق ــال إن االسـتـثـمــار الـعـقــاري
ه ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ــاذ آمـ ـ ـ ـ ــن وم ـ ـض ـ ـمـ ــون
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وان ـ ـ ـ ــه ف ـ ــي ظــل
الظروف الحالية من االنهيار
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ألسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط،
وت ـ ـق ـ ـل ـ ـبـ ــات أسـ ـ ـ ـ ـ ــواق األس ـ ـهـ ــم
والـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــات حـ ـ ــول ال ـع ــال ــم،
ويـ ـبـ ـق ــى الـ ـقـ ـط ــاع األن ـ ـسـ ــب ذا
الـ ـع ــائ ــد املـ ـضـ ـم ــون واملـ ـج ــدي
لـ ـ ـ ــرؤوس األمـ ـ ـ ـ ــوال ،م ـب ـي ـنــًا أن
أكثر ما يميز مجال االستثمار
العقاري للشركة ،هو انتقاؤه
لألسواق اآلمنة واملستقرة.
وذكر أن «النموذجية املتحدة»
ليست مـجــرد شــركــة تسويق،
بل هي املالك واملـطــور لجميع
مشاريعها ،وتعرض مشاريع
قـ ـ ــائ ـ ـ ـمـ ـ ــة وج ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ــزة لـ ـلـ ـبـ ـي ــع
والـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم ب ـ ــأق ـ ــل االسـ ـ ـع ـ ــار
وبـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــات ك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة ف ــي
الـ ـس ــداد ،تـتـنــاســب م ــع جميع
أنواع الدخل.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن لـ ـلـ ـش ــرك ــة ال ـس ـب ــق
والـ ــريـ ــادة م ــع ش ــرك ــات أخ ــرى
قليلة فــي العمل داخــل تركيا،
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــًا اس ـ ـ ـط ـ ـ ـن ـ ـ ـبـ ـ ــول و
كوشاداسي ،والتي زاد اإلقبال
ع ـل ـي ـه ــا مل ــوق ـع ـه ــا ال ـج ـغ ــراف ــي
املميز.
وتـ ــابـ ــع املـ ـغ ــرب ــي أن م ـش ــروع
«ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ديـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــك» فـ ــي
كوشاداسي ،عبارة عن  28فيا
متكاملة الـخــدمــات بحمامات
السباحة ،بمساحة  190مترا
م ــربـ ـع ــا بـ ـم ــا فـ ـيـ ـه ــا م ـس ــاح ــة
ال ـ ـشـ ــرفـ ــة ،وذات ت ـص ـم ـي ـمــات
رائعة.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد أن امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـث ــان ــي
هــو م ـشــروع «مـنـتـجــع فيستا
بــانــورامــا» ،ويقع على امتداد
ش ــاط ــئ مـنـطـقــة ك ــوش ــاداس ــي،
ويـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون مـ ـ ـ ــن  5ب ـ ـلـ ــوكـ ــات
مـ ـنـ ـفـ ـصـ ـل ــة وم ـ ـ ـ ــن  133ش ـق ــة
سكنية.

ذكـ ـ ــر م ــدي ــر تـ ـط ــوي ــر األعـ ـم ــال
ف ـ ــي تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،مل ـج ـم ــوع ــة ت ــوب
ال ـع ـقــاريــة إي ـك ــوت أك ــوس ــو ،أن
امل ـج ـم ــوع ــة وب ـص ـف ـت ـهــا وك ـيــل
ال ـت ـســويــق وال ـب ـي ــع ال ـح ـصــري
مل ـش ــاري ــع ش ــرك ـت ــي «أنـ ــانـ ــار»
و «غ ـ ـ ــول» ،س ـت ـقــوم ب ــاإلع ــان
ع ــن م ـش ــروع ــن ج ــدي ــدي ــن فــي
إيسنيوت وبيليكدوزو وهما
«ت ـ ـ ـ ـ ـ ــراس ل ـ ـ ــوت ـ ـ ــس» و «ف ـ ـيـ ــرا
اسطنبول».
وقـ ـ ـ ـ ــال إن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع «تـ ـ ـ ــراس
لــوتــس» ونـظـرًا ملوقعه الفريد
عـلــى ال ـطــريــق ال ـســريــع (،)E-5
يوفر سهولة ممتازة للتنقل،
إذ م ــن امل ـم ـك ــن الـ ــوصـ ــول إل ــى
مـ ـ ــراكـ ـ ــز الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم والـ ـصـ ـح ــة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــوق الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ف ــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ف ـ ــي بـ ـض ــع دقـ ــائـ ــق،
الفتًا إلى أنه يقع على بعد 10
دقــائــق مــن مـطــار أت ــات ــورك و3
دقائق من طريق تيم السريع،
و 6دقائق من محطة سيباص
و 15دق ـ ـي ـ ـق ـ ــة مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــرم ـ ـ ــرة،
وم ـن ــوه ــًا ب ــأن ــه س ـي ـك ــون عـلــى
بعد دقيقتن فقط مــن محطة
مترو األنفاق الجديدة ،والتي
سـيـتــم االن ـت ـهــاء مـنـهــا بحلول
عام .2019
وأضاف أكوسو أنه تتم إقامة
املشروع في املوقع األكثر قيمة
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ب ـح ـيــث ت ـت ــراوح
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ش ـ ـ ـقـ ـ ــق «ت ـ ـ ـ ـ ــراس
لــوتــس» مــن  90إلــى  240مترًا
مربعًا ،ويتكون من  40طابقًا
وبارتفاع  150مترًا ،كما يضم
 149وحدة سكنية و 44متجرًا
في مركز للتسوق.
ول ـفــت إل ــى ت ـنــوع االخ ـت ـيــارات
من غرفة وغرفتي نــوم و 3و4
غ ــرف ن ــوم تـبــدأ أس ـعــارهــا من
 567أل ــف ل ـيــرة تــركـيــة ،وتبلغ
قـيـمــة الــدف ـعــة امل ـقــدمــة  20في
امل ـئ ــة ،ودف ـع ــة اإلن ـج ــاز  20في
املـ ـئ ــة ،وال ـب ـق ـي ــة ع ـل ــى أق ـس ــاط
ملـ ــدة  40شـ ـهـ ـرًا ،ع ـل ــى أن يـتــم
االنـتـهــاء مــن امل ـشــروع بحلول
الربع الرابع من عام  ،2017مع
تــوق ـعــات ب ــزي ــادة نسبتها 40
في املئة بقيمة العقار.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أيـ ـض ــًا
مـ ـش ــروع «فـ ـي ــرا اس ـط ـن ـب ــول»،
ال ـ ــذي ت ـق ــوم ب ـت ـطــويــره شــركــة
«غول بروجكت» ،وهي واحدة
م ــن أقـ ــدم ال ـش ــرك ــات الـعـقــاريــة
املوثوقة في اسطنبول.

عبده« :آمار سيتي»
تواجه التحديات
بالتواجد في أملانيا

عالية :الكويتيون
ثالث أكبر املالكني
في «سباركل تاورز»

ويبفروت:
«توب إكسبو» بصدد
الدخول إلى كندا

قــال مــديــر املبيعات فــي شركة
آم ــار سـيـتــي مـحـمــد ع ـبــده ،إن
«آمـ ــار سـيـتــي» سـتـقــوم بطرح
م ـن ـت ـج ـه ــا ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري امل ـب ـت ـكــر
الــذي يناسب مختلف شرائح
ً
ال ـع ـم ــاء ،والـ ـ ــذي يـعـتـبــر حــا
م ـثــال ـيــًا ل ـشــري ـحــة ك ـب ـي ــرة مــن
املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا فــي
ظ ـ ــل ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة ،ال ـتــي
يشهدها العالم بعد انخفاض
أسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــط وت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع
اقتصادات العديد من الدول.
وأضاف أن «آمار سيتي» بدأت
بتملك عمارات استثمارية في
أمل ــان ـي ــا ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـحــويــل إل ــى
شقق فندقية ،حيث من املقرر
أن ي ـت ــم طـ ــرح هـ ــذه ال ــوح ــدات
ع ـلــى امل ـس ـت ـث ـمــريــن ،م ــن خــال
ح ـ ـص ـ ــص م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــة ب ـس ـع ــر
 2000دينار للحصة الواحدة،
وب ـعــائــد س ـنــوي قـ ــدره  13في
املئة ،على أن يتم التخارج من
هذه الحصص بعد  3سنوات
من التملك.
وأك ــد ع ـبــده أن «آمـ ــار سيتي»
مستمرة فــي طــرح مشاريعها
الـعـقــاريــة فــي أملــانـيــا وتــركـيــا،
ب ـ ـح ـ ـيـ ــث تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل تـ ـس ــوي ــق
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة
«ب ـ ـ ـيـ ـ ــوت ـ ـ ـشـ ـ ــك م ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــك» ف ــي
اس ـط ـن ـب ــول ،وهـ ــو عـ ـب ــارة عــن
 11بلوكا سكنيا و 4بلوكات
ت ـج ــاري ــة ت ـطــل جـمـيـعـهــا على
ال ـب ـحــر م ـب ــاش ــرة ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن كـ ــل بـ ـل ــوك ي ـت ــأل ــف مـ ــن 16
شـقــة وبــأس ـعــار ت ـبــدأ مــن 350
ألف ليرة تركية ،ولفت إلى أن
املستثمر فيه سيحصل على
عــائــد ،بعد انتهائه بــواقــع 30
في املئة.
وكشف عبده أن «آمار سيتي»
نجحت في دخول غالبية املدن
األملــان ـيــة ،إذ أصـبـحــت تـســوق
مشاريع فــي كــل مــن مانهاين،
وك ــارل ــس ل ــوت ــن ،وبـيــرنـسـنــز،
ون ـ ـ ــاي ـ ـ ــن ك ـ ـ ــوش ـ ـ ــن ،وج ـ ـي ـ ـلـ ــزن
كوشن ،وديزلدورف وإيسن،

أعلنت شركة تبيان للتطوير
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري اإلم ـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،أن
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــن
ي ـح ـت ـلــون ح ـت ــى اآلن ،املــرت ـبــة
ال ـثــال ـثــة ب ــن إج ـم ــال ــي مــالـكــي
شـ ـ ـق ـ ــق مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع «سـ ـ ـب ـ ــارك ـ ــل
ت ـ ـ ـ ـ ــاورز فـ ـ ــي دبـ ـ ـ ــي مـ ــاري ـ ـنـ ــا»،
امل ــرص ــع ب ــروائ ــع ال ـكــري ـس ـتــال
مـ ــن سـ ــواروف ـ ـس ـ ـكـ ــي .واشـ ـ ــار
املدير التنفيذي للشركة ناجي
عـ ــال ـ ـيـ ــة ،إل ـ ـ ــى وص ـ ـ ـ ــول ن ـس ـبــة
اإلنجاز في املشروع إلــى أكثر
من  80في املئة ،حسب التقرير
الـ ـص ــادر ع ــن دائـ ـ ــرة األراض ـ ــي
واألم ــاك فــي دب ــي ،ومبينًا أن
م ــن املـخـطــط أن يـكـتـمــل خــال
األشهر القليلة املقبلة.
وأضــاف أن «سباركل تــاورز»،
ي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــرامل ـ ـشـ ــروع األول مــن
نــوعــه فــي اإلم ـ ــارات واملـنـطـقــة،
تحت شعار العامة التجارية
Space
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يـسـتـلـهــم ع ـن ـصــر الـكــريـسـتــال
فــي أعـمــال الــديـكــور الداخلية،
بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا أنـ ـظـ ـم ــة اإلضـ ـ ـ ــاءة
وت ـط ـب ـي ـق ــات ــه ،الفـ ـت ــًا إل ـ ــى أن ــه
ي ـش ـيــد فـ ــي ق ـل ــب م ــدي ـن ــة دب ــي
وتـحــديـدًا فــي منطقة املارينا،
ب ـح ـي ــث يـ ـت ــأل ــف م ـ ــن ب ــرج ــن:
يرتفع األول  29طابقًا ،ويوفر
ل ـقــاط ـن ـيــه إط ــال ــة بــانــورام ـيــة
آسـ ــرة ع ـلــى م ـيــاه امل ــاري ـن ــا من
ث ــاث ــة ج ـ ــوان ـ ــب ،أمـ ـ ــا ال ـث ــان ــي
ف ـي ـتــألــف م ــن  14ط ــاب ـق ــًا تـطــل
على جميرا بيتش ريزيدنس
مع إطالة جزئية على منطقة
املارينا والبحر.
وذك ـ ــر أن ال ـب ــرج ــن يــرتـبـطــان
ب ـم ـب ـن ــى س ـك ـن ــي ذي إط ــال ــة
جزئية على املارينا مكون من
 4طوابق وأرض ــي ،األمــر الذي
يجعل تجربة العيش في هذه
األبراج متعة ال مثيل لها.

أف ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـت ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــط
االستراتيجي الكندي برايان
وي ـ ـب ـ ـفـ ــروت ،أن هـ ـن ــاك شـيـئــا
جــديــدا يتميز بــاإلبــداع مثيرا
لــاهـتـمــام ستشهده تــورنـتــو،
مــن  16إلــى  18مايو  ،2017إذ
إن مـج ـمــوعــة «تـ ــوب إكـسـبــو»
س ـ ـت ـ ـقـ ــوم ب ـ ـتـ ــدشـ ــن امل ـ ـعـ ــرض
ال ــدول ــي لــاسـتـثـمــار الـعـقــاري
ت ـح ــت اسـ ــم الـ ـس ــوق ال ـع ـق ــاري
الدولي الكندي.
وق ـ ـ ــال إن ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث يــوفــر
ف ــرص ــة ف ــري ــدة لـلـمـسـتـثـمــريــن
مــن الـكــويــت ومنطقة الخليج
ل ـل ـح ـض ــور إلـ ـ ــى ك ـ ـنـ ــدا ،حـيــث
يـ ـ ــوجـ ـ ــد م ـ ـ ـنـ ـ ــاخ اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري
ج ـ ـ ــاذب ي ـت ـم ـيــز ب ــاالسـ ـتـ ـق ــرار،
مبينًا أن دول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي س ــوق ل ــه األول ــوي ــة
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـكـ ـن ــدا ،إذ يـشـهــد
الـ ـتـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري ارت ـف ــاع ــًا
مضطردًا على مــدى السنوات
ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاضـ ـي ــة ،ف ـي ـمــا بـلــغ
حجم التجارة  6.8مليار دوالر
في عام .2012
وأك ـ ــد أنـ ــه اآلن وأكـ ـث ــر م ــن أي
وقت مضى ،تعتبر كندا املكان
األمثل لاستثمار وعلى وجه
الخصوص في منطقة تورنتو
الكبرى.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ريـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـس ــوق
ال ـ ـك ـ ـنـ ــديـ ــة م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال إدراك
اإلم ـك ــان ــات الـهــائـلــة ف ــي كـنــدا،
قد ترجم إلى تقديم عرض في
م ــرك ــز ت ــورون ـت ــو لـلـمــؤتـمــرات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــم أك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر م ــن
 170شـ ــركـ ــة عـ ـ ــارضـ ـ ــة ،م ـن ـهــا
شـ ـ ــركـ ـ ــات ت ـ ـطـ ــويـ ــر األراضـ ـ ـ ـ ــي
والـبـنــاء والـجـهــات الحكومية
والبلديات واملدن والبنوك.
وأشــار إلــى ان معرض السوق
ال ـك ـنــدي لـلـعـقــار الـ ــذي ي ـقــوده
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي مـح ـمــد
ال ـ ـقـ ــدومـ ــي ،ت ـم ـك ــن مـ ــن إق ــام ــة
عـ ــاقـ ــة ت ـم ـث ـي ــل ح ـ ـصـ ــري مــع
ش ــرك ــة «ت ـ ـ ــراي ـ ـ ــدل» ،وه ـ ــي مــن
أكبر شركات التطوير العقاري
وم ـقــرهــا ف ــي ت ــورون ـت ــو ،الـتــي
تـعــد واح ــدة مــن أكـبــر شــركــات
البناء لـلــوحــدات السكنية في
كندا.
ولـفــت إل ــى أن مـعــرض الـســوق
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدي ي ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـعـ ـم ــاء
الكويتين وغيرهم من منطقة
الخليج في مايو .2017

