
أدريان أندرسبي: 
ال بوادرعلى معاناة 

العقار البريطاني 
الــعــقــاريــة مــشــاريــع جــديــدة  »تــــوب«  تطلق مجموعة 
املــزدهــرة خـــارج لندن،  اململكة املتحدة  فــي بعض مــدن 
ــــددت بــعــد الــقــيــام بــعــدة زيـــــارات ودراســـــة األســــواق  وحـ
املحلية، املواقع الواعدة في اململكة املتحدة لالستثمار 

وستعرض هذه الفرص خالل املعرض.
ــر  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وأوضــــــــــــــــــــح مــــــــديــــــــر تـ
ــة تــــوب  ــمــــوعــ األعـــــــمـــــــال فــــــي مــــجــ
املتحدة  اململكة  ملنطقة  العقارية 
وأوروبــــــا، أدريـــــان أنــدرســبــي، أن 
مـــــواقـــــع املــــشــــاريــــع تـــشـــمـــل مـــدن 
مانشستر وليفربول وبرمنغهام 
هناك  أن  مبينًا  وبــاســيــنــســتــوك، 
كــــالم كــثــيــر فـــي األشـــهـــر األخــيــرة 
عن خروج بريطانيا من االتحاد 
ــــر هـــــــذا عــلــى  ــيـ ــ ــأثـ ــ األوروبــــــــــــــي وتـ

االقتصاد البريطاني.
ــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي  ــال إنــ ــ وقـ
ال تــوجــد أي بــــوادر عــلــى معاناة 
كما  البريطانية،  العقارات  سوق 

املتحدة  اململكة  فــي حــال صــوتــت  البعض  كــان يخشى 
على الخروج من االتحاد األوروبي، الفتًا إلى أن مشتري 
العقارات األجانب يقومون بشراء العقارات في اململكة 
للمملكة  املفاجئ  القرار  منذ  بأحجام ضخمة،  املتحدة 

املتحدة بالخروج من االتحاد األوروبي.
وتــابــع أن ســمــاســرة الــعــقــارات فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة، 
تلقوا أعــدادًا هائلة من االستفسارات، من مشترين من 
الصني والشرق األوسط وأوروبــا، والذين يبحثون عن 
صفقات جيدة، بعد انخفاض سعر الجنيه اإلسترليني 
ألدنى مستوياته منذ أكثر من 20 سنة، ما جعل سعر 

الصرف موات جدًا للمستثمرين األجانب. 
وأضـــاف أنــه خــالل املــعــرض، ستواصل »تـــوب« التي 
تعمل كوكيل حصري لشركات »سفن كابيتال« و»نايت 
نـــوكـــس« فـــي كـــل مـــن الـــكـــويـــت وقـــطـــر، بـــنـــاء عــالقــاتــهــا 
الناجحة مــن خــالل عــرض عــقــارات حصرية فــي جميع 

أنحاء اململكة املتحدة. 
وتـــابـــع أن »ســفــن كــابــيــتــال« انــتــقــلــت مـــن نــجــاح إلــى 
ــاعـــت بــنــجــاح  ــــالل الــــعــــام املــــاضــــي، بـــعـــد أن بـ نـــجـــاح خـ
مشروعها الثاني عشر في برمنغهام، وتتطلع اآلن إلى 
توسيع محفظتها في مواقع رئيسية خارج برمنغهام 
مــثــل آخــــر مـــشـــروع لــلــشــركــة وهــــو »تـــشـــرشـــل بــاليــس« 
فقط  دقيقة   40 بعد  على  يقع  الـــذي  باسينستوك،  فــي 
مــا يجذب  املدينة،  لندن وفــي موقع متميز بوسط  مــن 

املستثمرين املحليني والدوليني على حد سواء.
وأعــرب عن فخر »تــوب« بأن تعلن مواصلتها العمل 
جنبًا إلى جنب مع »سفن كابيتال«، التي لديها حاليًا 
مكاتب في دبي، نظرا الرتفاع الطلب من منطقة مجلس 
الــتــي ستعرض  املــشــاريــع األخــــرى  أن  الــتــعــاون، مبينًا 
خالل املعرض تقع في ليفربول ومانشستر اللتني ينظر 

إليهما على أنهما مركز النفوذ في الشمال.
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60 شركة تسّوق 250 مشروعًا في »أرض املعارض«

معرض »الكويت الدولي للعقار« 
ينطلق اليوم برعاية وزير التجارة

تنطلق صباح اليوم، فعاليات 
مـــــــعـــــــرض »الـــــــكـــــــويـــــــت الـــــــدولـــــــي 
الرائد  العقاري  التجمع  للعقار«، 
واملميز في الكويت، الذي تنظمه 
تـــوب إكــســبــو لتنظيم  مــجــمــوعــة 
املعارض واملؤتمرات، على أرض 
ـــارض الـــــدولـــــيـــــة بـــمـــشـــرف،  ــ ــعــ ــ ــ املـ
برعاية وزير التجارة والصناعة 
الدكتور يوسف العلي، وبحضور 
الفنية  للشؤون  املساعد  الوكيل 
وتنمية التجارة عبدالله العنزي.

وتــســتــمــر فـــعـــالـــيـــات املـــعـــرض 
حــتــى يـــوم 12 نــوفــمــبــر الـــجـــاري، 
ــة  ــاريـ ــقـ عـ ــة  ــ ــركـ ــ شـ  60 بــــمــــشــــاركــــة 
واستثمارية ومالية، ومن بينها 
3 بــنــوك محلية، تــطــرح أكــثــر من 
250 مشروعًا عقاريًا موزعًا على 
ــة حـــول الــعــالــم،  أكــثــر مـــن 15 دولــ
مــن أبــرزهــا الــكــويــت، واإلمـــــارات، 
ــن،  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ والــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، وال
وسلطنة عمان، واألردن، ومصر، 
وبــريــطــانــيــا، وفــرنــســا، وأمــيــركــا، 
وأملـــانـــيـــا، وبــلــغــاريــا، وإســبــانــيــا، 
ــدا  ــنـ ــة، وكـ ــنــ ــبــــوســ والـــنـــمـــســـا، والــ

وتركيا.
ــــدب  ــتـ ــ ــنـ ــ وأشـــــــــــــــار الـــــعـــــضـــــو املـ
للمجموعة وليد القدومي، إلى أن 
الشركات  الكبير من  الحشد  هــذا 
ــاريــــة، يـــثـــبـــت لـــلـــجـــمـــيـــع أن  ــعــــقــ الــ
ــبــــقــــى هــو  ــيــ ــار مـــــــــــازال وســ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــلــــى مــر  االســــتــــثــــمــــار األفـــــضـــــل عــ
ــو االمـــر  الــعــصــور واألزمــــــــان، وهــ
الــــذي تــجــلــى بـــوضـــوح مـــن خــالل 
التي  واملتتالية  الكثيرة  االزمـــات 
عصفت بأسواق املنطقة والعالم، 
سواء منها األزمات السياسية أو 

االقتصادية.
ــار مـــــــــازال فــي  ــقــ ــعــ الــ وقــــــــال إن 
مــأمــن وبــعــيــدًا عــن أي اهـــتـــزاز أو 
تأثر، بخالف غيره من القطاعات 
االقتصادية التي شهدت تذبذبًا، 
ــــي كـــافـــة  وتـــــراجـــــعـــــًا مـــلـــحـــوظـــًا فــ
الـــعـــالـــم، وخـــصـــوصـــًا قــطــاع  دول 
ــم الــــــذي شــهــد  ــ ــهـ ــ األســـــــــواق واالسـ
تراجعًا كبيرًا، أطاح باستثمارات 

عدد من الشركات والبنوك.
الــقــدومــي أن مــا تشهده  وبـــني 
ــات  ــزاعــ ــن نــ ــ املـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة مـ
ــــروب، بــاإلضــافــة إلـــى تــراجــع  وحــ
ــيـــر،  ــبـ أســــــعــــــار الــــنــــفــــط بــــشــــكــــل كـ
ــــص حــــــجــــــم الــــــحــــــوافــــــز  ــيــ ــ ــلــ ــ ــقــ ــ وتــ
ــات ملــــوظــــفــــي عــــــــدد مــن  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ والـ
ــات، وإيـــــقـــــاف وتـــاجـــيـــل  ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
عـــــدد مــــن املـــشـــاريـــع الــحــكــومــيــة، 
من  بريطانيا  خـــروج  وتــداعــيــات 
السوق األوروبـــي، وانعكاس ذلك 
ــــرف اإلســتــرلــيــنــي  عـــلـــى ســـعـــر صـ
قــد قلصت وغــيــرهــا مــن الــعــوامــل 
من  بــاملــنــطــقــة،  املــحــيــطــة  السلبية 
حجم التداول العقاري بشكل عام.

وأفاد القدومي أن وتيرة تداول 
دول  فــي  املبيعات  وحــجــم  العقار 
مــخــتــلــفــة، كـــانـــت ضــمــن الـــحـــدود 
الطبيعية، في الوقت الذي يتوقع 
فيه ان يرتفع الطلب على العقار، 
ــدد مـــــن الــــــــــدول املـــســـتـــقـــرة  ــ ــ فـــــي عـ
ــًا، وخـــصـــوصـــا  ــيــ ــنــ ســـيـــاســـيـــًا وأمــ
تـــلـــك الــــتــــي اســــعــــارهــــا مــشــجــعــة 
وفرق عملتها مع الدينار لصالح 
املـــشـــتـــري، والــــــذي بــالــتــاكــيــد هو 

املستفيد األول من ذلك. 
ــاف الـــقـــدومـــي أن الــعــقــار  ــ وأضــ
ــيـــه يـــعـــد فـــرصـــة،  ــثــــمــــار فـ ــتــ واالســ
إذ إنــــه فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن هــنــاك 
العديد من الفرص العقارية التي 
من  فيها  ملــا  اقتناصها  تستحق 
املــديــني  عــلــى  للمشتري  مصلحة 
الــــقــــريــــب واملـــــتـــــوســـــط. وأوضـــــــح 
الـــقـــدومـــي أنــــه فـــي ظـــل مــايــمــر به 
فإن  مشاكل،  مــن  واملنطقة  العالم 
الــعــقــار مـــــازال هــدفــًا لــلــعــديــد من 
الــصــنــاديــق الــســيــاديــة واملــحــافــظ 

وشرائح املستثمرين املختلفة.
وأكد أن »توب إكسبو« تحرص 
عـــلـــى أن تــــكــــون كــــافــــة الـــشـــركـــات 
املـــشـــاركـــة بـــاملـــعـــرض، مــســتــوفــيــة 
لإلجراءات والشروط واملتطلبات 
وزارة  تــطــلــبــهــا  ــتــــي  الــ الــــــالزمــــــة، 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة، مــعــربــًا عن 
ــة  ــاركـ ثـــقـــتـــه بــــــأن الــــشــــركــــات املـــشـ
الفتًا  واملصداقية،  بالثقة  تحظى 
إلى أن هذا األمر ال يعفي العميل 
إطـــالقـــًا مـــن الــتــحــري قــبــل الــشــراء 
ســواء عــن الشركة أو املــشــروع او 
مـــطـــور املــــشــــروع، وهــــي نصيحة 
يــقــدمــهــا لــلــمــقــبــلــني عــلــى الـــشـــراء 
بضرورة معاينة العقار وموقعه.

 ورأى أن زيارة دولة العقار تعد 
من  للتاكد  ومطلوبا  محبذًا  أمــرًا 
سالمة التعاقد، ولتجنب أي سوء 
تفاهم في املستقبل، الفتًا إلى أنه 
ــزيــــادة حــرصــهــا عــلــى الــعــمــيــل  ولــ
ــارك، فـــإن املــجــمــوعــة أمــنــت  واملــــشــ
وبــشــكــل مــجــانــي تــقــديــم خــدمــات 
للعمالء،  القانونية  االســتــشــارات 
من خالل مكتب املحامية موضي 
الصباح وفريقها القانوني، الذي 

سيتواجد طوال فترة املعرض.
املـــشـــاريـــع  وأضــــــــاف أن حـــجـــم 
املــــــعــــــروضــــــة فـــــــي املـــــــعـــــــرض مـــن 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة كــبــيــر، وأن 
املــجــمــوعــة تــســتــضــيــف املــحــامــيــة 
الــتــركــيــة جـــــوزدان بــابــوجــو لــلــرد 

على استفسارات الزوار القانونية 
مــجــانــًا، مـــن خــــالل جـــنـــاح خــاص 
لــهــا، داعــيــًا الــــزوار االســتــفــادة من 
هـــــذه الـــخـــدمـــة والــــحــــصــــول عــلــى 
اإلقــدام  قبل  ردود الستفساراتهم 

على الشراء.
ــــي نــصــائــحــه  ــــدومـ ــقـ ــ وجــــــــدد الـ
ــريـــن قــــبــــل الـــتـــعـــاقـــد  ــمـ ــثـ ــتـ ــمـــسـ ــلـ لـ
والــــشــــراء، بــالــتــأكــد مـــن املـــشـــروع 
الـــذي تــتــواجــد فيه الــوحــدة املــراد 
شـــراؤهـــا، واملــوقــع الـــذي يتواجد 
بــــــهــــــا، واالســــــتــــــعــــــانــــــة بــــجــــهــــات 
الــعــقــار،  عــن  للكشف  متخصصة 
والسؤال عن مالءة مطور العقار، 
خصوصًا فــي حــال كــان املشروع 
في طور اإلنشاء، وعــدم االعتماد 
الـــبـــيـــع أو  ــل  ــيـ فـــقـــط عـــلـــى رأي وكـ
الشركة التي تسوق العقار، ألنهم 
تسويق  فــي  يرغبون  النهاية  فــي 
الـــقـــدومـــي:  ــال  ــ وقــ أواًل.  املــــشــــروع 
املنخفضة  األســـعـــار  تــغــرنــكــم  »ال 
ــقـــارات، وال تـــنـــبـــهـــروا كــثــيــرًا  ــعـ ــلـ لـ
لوعود العوائد الكبيرة، وانتبهوا 
بعد،  فيما  البيع  اعـــادة  إلمكانية 
كــمــا انــــه يــجــب اســـتـــشـــارة مــحــام 
الــعــقــار والتعرف  عــقــاري فــي بلد 

نفس  في  العقارية  القوانني  على 
البلد، وزيارة املشروع على أرض 
والتأكد  العقد  قبل توقيع  الواقع 
مــن املــوقــع واملـــواصـــفـــات، وقـــراءة 
العقد بشكل كامل ومراجعته من 
قبل محام أو مستشار متخصص 

في العقود«.
ــتــــواء  ــفــــت إلــــــى ضــــــــرورة احــ ولــ
ــلـــى كــــل مــــا تــــم االتــــفــــاق  الـــعـــقـــد عـ
عليه مــن مــواصــفــات وامــتــيــازات، 
تــقــدم شفهيًا،  مــنــهــا  كــثــيــر  إن  إذ 
وبالتالي ال يمكن إلزام البائع بها 

إذا لم تكن بالعقد. 
لبلد  الــعــمــيــل  زيــــــارة  أن  وأكـــــد 
الــعــقــار ومــعــايــنــتــه، قــبــل االلـــتـــزام 
تعاقديًا ودفع أية مبالغ للمطور، 
وتجعله  كثيرًا،  املشتري  ستريح 
يتخذ القرار الصائب بالشراء من 

عدمه.
ــا املــســتــثــمــريــن إلـــى زيـــارة  ودعــ
املــعــرض واالســتــفــادة مــن العديد 
مــن الــفــرص املــطــروحــة، واخــتــيــار 
ما يناسبهم من عقارات متنوعة 
ســـــــواء كــــانــــت بــــهــــدف الـــســـكـــن او 

االستثمار.

فرغلي
العقارية،  بدأت مجموعة توب 
طــرحــهــا الـــرســـمـــي ملــجــمــوعــة من 
ــــي مــنــاطــق  ــيــــزة فـ ــمــ املــــشــــاريــــع املــ

مختلفة من بانكوك.
وقـــــــــــــــال املـــــــــديـــــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
ــلــــي  ــــد فــــرغــ ــمـ ــ ــــحـ لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة مـ
ــابــــت، إن طـــــرح هـــــذه املـــشـــاريـــع  ثــ
يــأتــي انــطــالقــًا مــن ســعــي »تـــوب« 
املــســتــمــر لــتــقــديــم أفــضــل الــفــرص 
الـــعـــقـــاريـــة فــــي الــــســــوق الـــعـــقـــاري 
وبما  مناطقه،  بمختلف  الــدولــي 
مضافة  قيمة  للمستثمر  يضمن 

الستثماره.
وشــــــــــــــــدد فـــــــرغـــــــلـــــــي عـــــــلـــــــى أن 
املجموعة ملتزمة بتقديم االفضل 
لهم راحة  لعمالئها، وبما يحقق 
الناجح، وعلى  البال واالستثمار 
ــألـــو جـــهـــدًا فــــي الــبــحــث  أنـــهـــا ال تـ
عــن أفضل املشاريع فــي األســواق 
املــســتــهــدفــة، مــن خـــالل عملها مع 
ــار املـــطـــوريـــن  ــبــ ــن كــ ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــي تـــلـــك األســـــــــواق،  ــ ــاريــــني فـ ــقــ ــعــ الــ
لـــضـــمـــان تـــســـلـــيـــم املــــشــــاريــــع فــي 
ــان جـــودتـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــيــــدهــــا وضـ مــــواعــ

وتميز مواقعها وأسعارها.
وأشــار إلى أن »تــوب« تعاقدت 
ــل« لـــلـــعـــقـــارات،  ــ ــجـ ــ مــــع شــــركــــة »أنـ
والــــتــــي تــعــتــبــر واحـــــــدة مــــن أكــبــر 
ــه الــــعــــقــــاريــــة،  ــ ــــاطـ ــــوسـ شـــــركـــــات الـ
ــة مــــتــــمــــيــــزة مـــن  ــ ــاقــ ــ لــــتــــســــويــــق بــ
في  متميزة  مناطق  في  املشاريع 

بانكوك. 
وأشـــار إلــى أن »تـــوب« ستقوم 
بــطــرح 5 مــشــاريــع مــتــمــيــزة منها 
مــشــروع سكاي ووك والــواقــع في 
منطقة براكنونج والتي تبعد اقل 
ــارع الــعــرب  مـــن 10 دقـــائـــق عـــن شــ
ــة الــرئــيــســيــة  ــاريـ ــتـــجـ واملـــــــــوالت الـ
التي  بانكوك،  فــي  واملستشفيات 
يـــرتـــادهـــا الـــعـــديـــد مـــن املــواطــنــني 
الــــعــــرب، إذ يــتــكــون املــــشــــروع من 
فندق 4 نــجــوم، إلــى جانب مبنى 
إداري يشغله العديد من املطاعم 
ــي تـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــتـ ــ ــي، والـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ واملـ
مـــدار الــســاعــة، إلــى جــانــب برجني 
ــا 50  ــمـ ــهـ ــاعـ ــفـ ســكــنــيــني يـــبـــلـــغ ارتـ
طــابــقــًا ومــنــطــقــة خـــدمـــات تشمل 
عيادات طبية وصالونات تجميل 
ومــنــطــقــة مــطــاعــم مــكــشــوفــة، في 
املطروحة  الــوحــدات  تتنوع  حــني 
في املشاريع ما بني استديو إلى 
تبدأ  بمساحات  وصــالــة  غرفتني 
إلــــى 102 متر  مـــن 40 مــتــر مــربــع 

مربع وبأسعار منافسة. 
وأفــاد أن باقة املشاريع تشمل 
أماكن مختلفة في سنتر املدينة، 
تتميز بقربها من كافة الخدمات، 
ــا مـــشـــاريـــع  ــهــ ــأنــ ــاز بــ ــتــ ــمــ وهـــــــي تــ
متكاملة، بحيث يضم كل مشروع 
خدمات األمن والحراسة على مدار 
حمامات  إلــى  باإلضافة  الساعة، 

رياضية،  ألعاب  وصالة  سباحة، 
وخدمات فندقية متكاملة تشمل 
اســــتــــقــــبــــال وخـــــــدمـــــــات تــنــظــيــف 
للشقق وخالفه، إلى جانب مرافق 
ســاونــا،  تشمل  متكاملة  صحية 
ومــنــاطــق مخصصة  ــاكــــوزي  وجــ

للشوي والحفالت العائلية.

ويلفروت
ــار الــــعــــالقــــات  ــتــــشــ أفــــــــــاد مــــســ
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط 
االســتــراتــيــجــي الــكــنــدي بــرايــان 
ويبفروت، أن هناك شيئا جديدا 
باإلبداع مثيرا لالهتمام  يتميز 
ســتــشــهــده تــورنــتــو، مــن 16 إلــى 
مجموعة  إن  إذ   ،2017 مايو   18
»تــوب إكسبو« ستقوم بتدشني 
املــــعــــرض الـــــدولـــــي لــالســتــثــمــار 
ــم الــــســــوق  ــ ــ ــــاري تــــحــــت اسـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ

العقاري الدولي الكندي.
ــذا الــــحــــدث يــوفــر  ــ وقــــــال إن هـ
ــدة لــلــمــســتــثــمــريــن  ــ ــريـ ــ فــــرصــــة فـ
مـــن الـــكـــويـــت ومــنــطــقــة الــخــلــيــج 
للحضور إلى كندا، حيث يوجد 
يتميز  جـــاذب  استثماري  مــنــاخ 
دول  أن  مـــبـــيـــنـــًا  ــرار،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاالسـ بـ
مجلس التعاون الخليجي سوق 
لــكــنــدا، إذ  لــه األولــويــة بالنسبة 
يشهد التبادل التجاري ارتفاعًا 
مــضــطــردًا عــلــى مــــدى الــســنــوات 
القليلة املاضية، فيما بلغ حجم 
التجارة 6.8 مليار دوالر في عام 

.2012
وأكــــد أنــــه اآلن وأكـــثـــر مـــن أي 
وقــت مــضــى، تعتبر كــنــدا املكان 
األمــثــل لــالســتــثــمــار وعــلــى وجــه 
تورنتو  منطقة  فــي  الخصوص 

الكبرى.
الـــســـوق  ريــــــــادة  أن  وأوضــــــــح 
إدراك  خــــــــــالل  مــــــــن  الـــــكـــــنـــــديـــــة 
ــات الـــهـــائـــلـــة فــــي كـــنـــدا،  ــانــ ــكــ اإلمــ
قــد تــرجــم إلـــى تــقــديــم عـــرض في 
مركز تورونتو للمؤتمرات الذي 
170 شــركــة  مــــن  ــثــــر  أكــ ســـيـــضـــم 
عـــارضـــة، مــنــهــا شــركــات تطوير 
األراضــــــــــي والــــبــــنــــاء والـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة والـــبـــلـــديـــات واملــــدن 

والبنوك.
وأشــار إلى ان معرض السوق 
ــنــــدي لـــلـــعـــقـــار الـــــــذي يـــقـــوده  ــكــ الــ
ــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي مـــحـــمـــد  ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
ــكــــن مــــــن إقــــامــــة  ــمــ الــــــقــــــدومــــــي، تــ
مع شركة  تمثيل حصري  عالقة 
»ترايدل«، وهي من أكبر شركات 
الــتــطــويــر الــعــقــاري ومــقــرهــا في 
تــورونــتــو، الــتــي تعد واحـــدة من 
أكـــبـــر شـــركـــات الــبــنــاء لــلــوحــدات 

السكنية في كندا.
ولفت إلى أن معرض السوق 
ــل الــــعــــمــــالء  ــبـ ــقـ ــتـ ــدي يـــسـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الـ
الكويتيني وغيرهم من منطقة 

الخليج في مايو 2017.

وليد القدومي

محمد فرغلي

أدريان أندرسبي

برايان ويبفروت

جانب من أجنحة املشاركني في نسخة سابقة من املعرض

القدومي: العقار 
ما زال االستثمار األفضل 

على مر العصور

نتوقع ارتفاع الطلب 
في عدد من الدول 

املستقرة سياسيًا وأمنيًا

املشاركون في املعرض 
استوفوا إجراءات 

وزارة التجارة كاملة

زيارة الدولة 
حيث ُيوجد العقار 

محبذة لتجنب أي سوء 
تفاهم في املستقبل

فرغلي: »توب« تطرح 
باقة منوعة من املشاريع

الجاهزة وقيد اإلنشاء

ويبفروت: »توب 
إكسبو« 

م فعالية 
ّ

تنظ
السوق العقاري
الدولي الكندي
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معرض »الكويت الدولي للعقار« ينطلق اليوم برعاية وزير التجارة

أسعار استثنائية ... وتسهيالت بالسداد

مه 
ّ

يشهد معرض الكويت الدولي للعقار، الذي تنظ
مجموعة »توب إكسبو«، لتنظيم املعارض واملؤتمرات، 

بدءًا من اليوم وحتى 12 الجاري، بمشاركة 60 شركة تطرح 
أكثر من 250 مشروعًا في 15 دولة حول العالم، تقديم 

أسعار استثنائية وتسهيالت عالية بالسداد للزوار.

الشمري: »إنفينتي« 
تتواجد في البوسنة 

والنمسا وتركيا

كـــشـــف الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــة  ــاريـ ــقـ ــعـ لـــشـــركـــة إنـــفـــيـــنـــتـــي الـ
ــدد  ــ خــــــالــــــد الــــــشــــــمــــــري، عـــــــن عـ
ــاريـــع الـــجـــديـــدة الــتــي  مـــن املـــشـ
ــام  تــعــتــزم الـــشـــركـــة طــرحــهــا أمـ
عــمــائــهــا فـــي الــقــريــب الــعــاجــل 
فــي عــدد مــن األســــواق العاملية 
الـــجـــاذبـــة، مــشــيــرًا إلـــى أن هــذه 
املشاريع تقع في أكثر األسواق 
طلبًا واســتــقــرارًا، ســــواًء كانت 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة أو  مـ

االقتصادية. 
انــتــهــت  ــة  ــركــ الــــشــ إن  وقــــــــال 
بالفعل من تنفيذ مشاريع في 
البوسنة  وجــمــهــوريــة  أســــواق 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـــــــهـــــــرســـــــك والـ
ــــط فــيــيــنــا وفـــي  الـــتـــركـــيـــة ووســ
الـــــكـــــويـــــت أيـــــــضـــــــًا، فـــــــي إطـــــــار 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا الـــــرامـــــيـــــة 
ــار األســــــــواق املــســتــقــرة  ــيـ ــتـ الخـ
ــا أن تــوفــر  ــهـ ــأنـ والــــتــــي مــــن شـ
االستثمارية  والعوائد  السكن 
على  ســواء  لعمائها،  املجدية 

املدى املتوسط أو البعيد.
وأكـــــد الـــشـــمـــري أن اخــتــيــار 
األســــــــــــــواق الـــــتـــــي تــــعــــمــــل بــهــا 
ــتـــي«، هــــي اخـــتـــيـــارات  ــنـ ــيـ ــفـ »إنـ
تأتي بعد دراسات مستفيضة 
لــــــهــــــذه األســـــــــــــــواق ســـــــــــواء مـــن 
أو  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة  الــــــنــــــاحــــــيــــــة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ أو  االقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
لضمان جــدوى االستثمار في 
تلك األسواق من جهة، وضمان 
للشركة  العوائد  أعلى  تحقيق 
وملستثمريها من جهة أخرى. 

وأوضــح أن الشركة بصدد 
ــقـــاري مميز  طــــرح مـــشـــروع عـ
)منتجع إنفينتي( في منطقة 
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ أوســــــنــــــيــــــك فـــــــي جــ
ــك، عــلــى  ــ ــــرسـ ــهـ ــ الـــبـــوســـنـــة والـ
ــا  ــهــ ــتــ ــاحــ ــســ مــ تـــــبـــــلـــــغ  أرض 
اإلجــمــالــيــة نحو 37 ألــف متر 

مربع.

مصطفى: »بيوت« تمنح 
خصومات وتسهيالت 
في السداد 100 شهر

قـــــــــال املـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لــشــركــة بــيــوت الــعــاملــيــة تميم 
فى  إنها ستعرض  مصطفى، 
ــم املــشــاريــع  ــد اهـ جــنــاحــهــا أحـ
املــقــامــة حــالــيــًا فــى جمهورية 
مــصــرالــعــربــيــة، وتــحــديــدًا فى 
ــم، وهــــو  ــ ــلـ ــ ــــى عـ ــــرسـ ــة مـ ــنــ ــديــ مــ
مــشــروع »أكــويــس« الــذي يقع 
مــبــاشــرة عــلــى ســاحــل البحر 
األحــــــمــــــر، والــــــــــذي يــــعــــد أحــــد 
تقام  التي  املنتجعات  اضخم 

حاليًا في املدينة.
وأضـــاف أن املــشــروع يوفر 
 وشــقــقــًا واســـتـــديـــوهـــات 

ً
فـــلـــا

بــــــــمــــــــســــــــاحــــــــات مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، 
وبــــأســــعــــار وتـــســـهـــيـــات فــي 
الـــســـداد غــيــرمــســبــوقــة، مبينًا 
فــى  مـــســـتـــمـــرة  »بــــــيــــــوت«  أن 
ــلــــوجــــو«  ــــروع »أنــ ــــشـ عــــــرض مـ
فـــتـــرة  ــذ  ــنــ مــ ــــت  ــعـ ــ ــد أن وقـ ــعــ بــ
ــقــــود شــــراكــــه حـــصـــريـــة مــع  عــ
أحــد كــبــرى شــركــات التطوير 
العقارى فى اسطنبول، وهي 
شــركــة »أوزوتـــيـــلـــر« لتسويق 

مشاريعها في الكويت.
مــــصــــطــــفــــى أن  وأضــــــــــــــــاف 
»بـــــــيـــــــوت« لــــهــــا الــــســــبــــق فــى 
الدخول إلى السوق البلغاري، 
بـــــحـــــيـــــث عـــــــقـــــــدت شـــــــراكـــــــات 
ــبــــرى  ــة مـــــــع كــ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
شــــركــــات الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري 
حصريًا  مشاريعها  لتسويق 
في الكويت، ولتقدم مجموعة 
من املشاريع املتميزة في مدن 
صــوفــيــا وبــلــوفــديــف وفـــارنـــا 
ــا  ــســ ــتــ ــاريــ وبـــــــرغـــــــاس وكــــوشــ

وبانسكو.
ــة تــطــرح  الـــشـــركـ وأفـــــــاد أن 
خــال فترة املــعــرض مشاريع 
أخـــــرى مــمــيــزه مــثــل مــشــروع 
مـــديـــنـــة  فــــــي   ،)Signature(
الــفــرنــســيــة   »Ammanesse«
دقـــــائـــــق   10 تــــبــــعــــد  والـــــــتـــــــي 
بــالــســيــارة عــن مــديــنــة جنيف 
تمتع  إلــى  الفتًا  السويسرية، 
املشروع بإطاالت رائعة على 

جبال األلب.

جميل: »الجمال« تواصل 
تسويق شقق التمليك 

في السوق الكويتي

ــال  ــمــ أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الــــجــ
الــعــقــاريــة )املــســوق الحصري 
ألبـــــراج الــيــوســفــي الــســكــنــيــة( 
ــا فــــــي املـــــعـــــرض،  ــهــ ــتــ ــاركــ ــشــ مــ
نائلة  املبيعات  مديرة  وقالت 
انتهت  أن  وبعد  إنها  جميل، 
ــــروع أبــــــراج  ــــشـ ــــن تـــســـلـــيـــم مـ مـ
فــي  الـــــواقـــــع  ــفــــي 8«  ــيــــوســ »الــ
فإنها  السالم،  صباح  منطقة 
قد اعدت مشاريع جديدة من 
بينها مشروع لشقق التمليك 
في منطقة بنيد القار، مؤكدة 
ــلـــى أعــلــى  ــز الــــشــــركــــة عـ ــيـ ــركـ تـ
 
ً
فضا التشطيب،  مستويات 

عن اختيار املواقع املميزة في 
اإلستثمارية  املــنــاطــق  أفــضــل 
املـــرغـــوبـــة، ومــــن بــيــنــهــا بنيد 
القار وصباح السالم وحولي. 
بـــرج  مــــشــــروع  أن  وأكــــــــدت 
»االلـــفـــني« الـــواقـــع فــي منطقة 
بــــنــــيــــد الـــــــــقـــــــــار، ســـيـــتـــضـــمـــن 
التمليك  مــجــمــوعــة مــن شــقــق 
التي  الكبيرة  املــســاحــات  ذات 
ــروط ومــتــطــلــبــات  ــ تــنــاســب شـ
قرض التسليف، بحيث تصل 
ــذه الـــشـــقـــق إلـــى  ــ مـــســـاحـــات هـ
116 متر مربع، على أن يكون 
العام  بنهاية  للسكن  جــاهــزًا 

.2017
»أبــــــــــــــــراج  أن  وتــــــــابــــــــعــــــــت 
ــيــــزت خــــال  ــمــ الــــيــــوســــفــــي« تــ
ســــــنــــــوات عـــمـــلـــهـــا الـــســـابـــقـــة 
ــات الـــــســـــوبـــــر  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ديــــلــــوكــــس، واملـــصـــداقـــيـــة فــي 
مــواعــيــد الــتــنــفــيــذ والــتــســلــيــم، 
املميزة  املواصفات   عن 

ً
فضا

ــروط  ــ ــع شــ ــ ــــق مــ ــــوافـ ــتـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
ومــتــطــلــبــات بـــيـــت الــتــســلــيــف 
واالدخــــــــــــــار، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
خدمات الصيانة واالمــن وما 
تــتــضــمــنــهــا مــــن خــــدمــــات مــا 
الخدمات  وبــاقــي  البيع،  بعد 
األخرى املتعلقة بإدارة أماك 
ــيــــر وتــــأجــــيــــر الـــــوحـــــدات  ــغــ الــ
الــســكــنــيــة لـــلـــمـــاك الـــراغـــبـــني 

باستثمارها.

الحفار: »آفاق املستقبل« 
تطرح األبراج السكنية 

في البحرين

ذكـــــــــر املـــــــديـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
املستقبل محمد  آفــاق  لشركة 
ــم بــيــع  ــ ــاد الــــحــــفــــار، أنــــــه تـ زيــــــ
املرحلة األولى والثانيه لبرج 
»آفاق« في منطقة الجفير في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، الــــذي يعد 
ثــالــث مـــشـــروع لــلــشــركــة وهــو 
مشاريعها  عــن  كليًا  مختلف 
السابقة، بحيث يتكون من 23 
بشكله  أيضًا  ويمتاز  طابقًا، 

البنورامي.
وأفــــــاد أن الـــشـــركـــة تــســوق 
في مملكة البحرين برج فيتا 
ــراج نــاصــر، مبينًا أنـــه تم  وأبــ
ــرج فــيــتــا  ــ تــســلــيــم مــــشــــروع بــ
انتهت  كــمــا  الــعــمــاء،  لجميع 
الــشــركــة مـــن عــمــلــيــة الــتــأجــيــر 
للمستثمرين فيه، بحيث يقع 
في منطقة الجفير، ويبعد عن 

املطار مسافة 10 دقائق.
وتـــــــابـــــــع أنـــــــــه تـــــــم تـــســـلـــيـــم 
ــــاء صــــــكــــــوك املـــلـــكـــيـــة  ــمــ ــ ــعــ ــ ــ ال
فـــي أبــــــراج نـــاصـــر، وهــــو أول 
مــشــروع تــطــرحــه الــشــركــة في 
مــنــطــقــة الـــبـــســـيـــتـــني، مــنــوهــًا 
تنفيذها  على  بأنها حرصت 
بشكل احترافي، بحيث بيعت 
بالكـامل  السكنية  الـــوحـــدات 

للعماء.

املبارز: »جاردينيا« 
تركز على مصر وإيطاليا

وبلغاريا وتركيا

بــني املــديــر الــتــنــفــيــذي لشركة 
»جـــارديـــنـــيـــا« الـــعـــقـــاريـــة حــســني 
املبارز، أن الشركة قررت املشاركة 
بــأفــضــل مــا لــديــهــا مــن الــعــروض 
ــــرض   ــعـ ــ ــة فـــــي هـــــــذا املـ ــريــ الــــحــــصــ
ــدد مــــن الـــــــدول األوروبــــيــــة  ــ فــــي عـ
الــتــي يــأتــي على رأســهــا إيطاليا 
وبــلــغــاريــا، بــاإلضــافــة إلـــى أرقــى 

املشاريع في مصر وتركيا.
الــــشــــركــــة  إن  املـــــــبـــــــارز  وقــــــــــال 
ستقوم بتقديم أفضل مشاريعها 
الــحــصــريــة فــي مــصــر، مــن أفضل 
ــة الـــعـــقـــاريـــة  الــــشــــركــــات املــــصــــريــ
وتتمثل في شركة شمال افريقيا 
والـــتـــي تــتــمــيــز بــرفــاهــيــة الــحــيــاة 
وجــــمــــيــــع الــــــخــــــدمــــــات، وأفــــضــــل 

األسعار وتسهيات الدفع.
وأشــــار إلـــى أن أهـــم املــشــاريــع 
أفريقيا«،  في شركة »شمال  اآلن 
هـــي مــشــروعــاتــهــا الــســكــنــيــة في 
الـــقـــاهـــرة الـــجـــديـــدة فـــي كــمــبــونــد 
»قطامية جارينز« وهو كمبوند 
مستوى  أعلى  وعلى  راق  فيات 
نيست  وكمبوند  الــخــدمــات،  مــن 
كايرو املميز بالقرب من الجامعة 
ــلــــب الـــتـــجـــمـــع  األمــــيــــركــــيــــة فـــــي قــ
الــخــامــس، كــمــا تــتــوســع الــشــركــة 
في مشروعاتها داخــل مصر في 
مدينة السادات على طريق مصر 
بتطوير  الــصــحــراوي  إسكندرية 
ــادات وهــو  ــســ مـــشـــروع نــيــســت الــ
فـــيـــات وعـــمـــارات  كــمــبــونــد  أول 
فــنــدقــيــة لــلــراحــة والــرفــاهــيــة في 
مناطق  يشمل  الـــســـادات،  مدينة 
ــادق ومـــركـــز طبي  ــنــ تـــجـــاريـــة وفــ
ــرى عــالــيــة  ــ ــ ــات اخـ ــ ــدمـ ــ ــــي وخـ ــ دولـ

الجودة.
وأضاف أن أهم هذه املشاريع 
ــرة »ســـيـــرديـــنـــيـــا«  ــزيــ يـــقـــع فــــي جــ
عـــددًا مــحــدودًا  بإيطاليا، ويــضــم 
من الوحدات السكنية التي تطل 
كلها عــلــى شــاطــئ »ازمـــيـــرانـــدا«، 
بأنها  املدينة  هــذه  تمتاز  بحيث 
تضم النخبة، إلى جانب مشروع 
 عن 3 

ً
آخر في »توسكانا«، فضا

مــشــاريــع جــديــدة فــي »بــلــغــاريــا« 
في مدينة فارنا.

فاروق: »جرين سيتي« 
تتواجد في أميركا 

وتركيا ومصر

ــر عـــــــــام شــــركــــة  ــ ــديــ ــ ــــت مــ ــفـ ــ لـ
ــن ســـيـــتـــي« الـــعـــقـــاريـــة،  ــريــ »جــ
محمد فـــاروق إلــى أن »جرين 
ــــى دائـــــــمـــــــًا  ــعــ ــ ــســ ــ ســـــــيـــــــتـــــــي« تــ
إلـــــــى تــــقــــديــــم بــــاقــــة مــتــنــوعــه 
مـــــن املـــــشـــــروعـــــات الـــعـــقـــاريـــة 
استثماريه  بعوائد  املختلفة، 
لتشكل حــافــزًا جيدًا  مــجــزيــة، 
ومشجعًا للمستثمر العقاري 
عـــــلـــــى االســــــتــــــثــــــمــــــار بـــــأمـــــان 

وبعوائد مجزية.
وكـــشـــف فـــــــاروق عــــن طـــرح 
 Univa« ملــــــشــــــروع  ــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
ــا،  ــيــ ــركــ تــ ــي  ــ ــ فـ  »Residence
ـــن كـــمـــبـــونـــد  ــ ــارة عـ ــ ــبــ ــ ــو عــ وهــــــ
ســـكـــنـــي مـــتـــكـــامـــل الـــخـــدمـــات 
مصمم على أحــدث الــطــرازات 
املــعــمــاريــة ومــخــصــص لسكن 
الــطــلــبــة الــجــامــعــيــني، ويــمــتــاز 
بــمــوقــعــه الــفــريــد، ويــبــعــد عن 
بـــوابـــة جــامــعــة ســـقـــاريـــة بما 
تــقــريــبــًا،  ــتـــر  مـ عــــن 500  ــقـــل  يـ
ــــى ســـهـــولـــة  ــلـ ــ ــــد عـ ــاعـ ــ ــــسـ ــا يـ مـــــ
توافر  الحركة والتنقات، مع 
جـــمـــيـــع الــــخــــدمــــات اإلداريـــــــــة 

والترفيهية.
الــشــركــة  فــــــــاروق أن  وأكــــــد 
ــعــــــرض،  ــــرح خـــــــــال املــــ ــطـ ــ ــتـ ــ سـ
في  مختلفة  عقارية  مشاريع 
مــديــنــه اســطــنــبــول األوروبـــيـــة 
مترًا   47 مــن  تــبــدا  بمساحات 
مــربــعــًا، وتــصــل إلــى 200 متر 
مــربــع، وبــأســعــار تبدأ مــن 17 
ألف دينار بمواقع مميزة في 

منطقة بهجه شهير.

التركاوي: »دار الرؤية«
تطلق استثماراتها 

في دول عدة

أشــــار املــديــر الــعــام لشركة 
دار الـــرؤيـــة الــعــقــاريــة، ســامــر 
ــى أن الــشــركــة  ــ إلـ الــــتــــركــــاوي، 
عدة  وتسويق  بطرح  ستقوم 
ــة مــتــمــيــزة  ــاريــ ــقــ ــع عــ ــاريــ ــشــ مــ
عـــــدة  دول  فـــــــي  ومـــــتـــــنـــــوعـــــة 

بمنطقة الخليج.
الــــتــــركــــاوي أن هـــذه  وبـــــني 
املـــشـــاريـــع مــنــتــشــرة ومـــوزعـــة 
وتــحــديــدًا  دول،  سلسلة  عــلــى 
فـــي دولـــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة 
ــــى  املــــــتــــــحــــــدة، بــــــاإلضــــــافــــــة إلـ
األردنــيــة  اململكة  فــي  مشاريع 
 عــــن عـــدة 

ً
الـــهـــاشـــمـــيـــة، فـــضـــا

مشاريع أخرى في جمهورية 
تركيا وبلغاريا وجورجيا. 

ــتـــركـــاوي إلــى  ــار الـ ــ كــمــا أشـ
تـــنـــوع هـــــذه املــــشــــاريــــع بــغــيــة 
واحـــتـــيـــاجـــات  أذواق  تــلــبــيــة 
العميل واملستثمر الخليجي، 
ــم  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ مــــــــــــــن حـــــــــيـــــــــث ال
املتميزة  واملـــواقع  والخدمـات 
واألســــعــــار املـــنـــافـــســـة، والــتــي 
ــد  ــ ــوائــ ــ ــفــ ــ ــ ــل مــــــــعــــــــدالت ال ــ ــــصــ تــ
السنوية فيها إلى 8 في املئة 

وما فوق.

صابر: »األمانة« تعرض 
باقة من املشاريع 

الخليجية واألوروبية

أعــــــــرب املـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــة األمــــــانــــــة الـــعـــقـــاريـــة  ــركــ لــــشــ
مـــحـــمـــد حــــمــــدان صــــابــــر، عــن 
ــة فـــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــه لـ ــ ــادتــ ــ ــعــ ــ ســ
املـــعـــرض، الــــذي يــعــكــس مــدى 
استقطاب  الهائل في  التطور 
العديد من الشركات العقارية، 
مــن مختلف الــــدول، فــي دليل 

على نجاح الشركة املنظمة.
وقــال إن »األمــانــة« ستقدم 
خـــال فــتــرة املــعــرض، العديد 
ــثــــر مــن  ــع فــــي أكــ ــاريــ ــشــ مــــن املــ
دولــــــــــة مــــــن أهــــمــــهــــا املـــمـــلـــكـــة 
وسلطنة  السعودية  العربية 
عمان ودولة اإلمارات وبعض 
الــــدول األوروبـــيـــة مــثــل تركيا 

وبلغاريا. 
وتــابــع صابر أن »األمــانــة« 
ســتــقــدم خـــال فــتــرة املــعــرض 
ــن املـــــشـــــاريـــــع فــي  ــ الــــعــــديــــد مــ
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ــة  ــيــ ــنــ ــكــ ســ أراض  تــــــشــــــمــــــل 
وتــــجــــاريــــه وزراعـــــيـــــة مــمــيــزة 
والطائف  القصيم  مدينة  في 
الساحلية  الخفجي  ومــديــنــة 
بــمــســاحــات تــصــل إلــــى 1000 

متر.



املزيد: »تألق« 
تعرض مشاريع سكنية

في البوسنة وتركيا

ــــت الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــفـ ــ لـ
لشركة تألق العقارية الدكتور 
ــى أن  ــ ــد هــــــذال املــــزيــــد، إلـ ــمـ أحـ
الــشــركــة تــمــكــنــت مـــن تحقيق 
ــام  ــمـ ــإتـ ــا األولـــــــيـــــــة، بـ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ أهـ
بــيــع 70 فــي املــئــة مــن منتجع 
في  سراييفو(  سايد  )كنتري 
جمهورية البوسنة والهرسك 
الــــذي يــحــتــوي عــلــى أكــثــر من 
متنوعة،  سكنية  وحـــدة   170
االقتصادية  الظروف  ظل  في 

الحالية.
من  يعتبر  املــنــتــجــع  إن  وقــــال 
ويتميز  الــكــبــرى  املــنــتــجــعــات 
بـــــالـــــرفـــــاهـــــيـــــة والـــــفـــــخـــــامـــــة، 
الراحة  وسائل  بكافة  ومــزود 
واالســتــجــمــام لــلــعــمــاء، الفتًا 
ــااًل كــبــيــرًا  ــبــ ــــه شـــهـــد إقــ ــــى أنـ إلـ
ــه وإطـــــــاالتـــــــه  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ نــــــظــــــرًا ملـ

الخابة. 
وأضـــاف أن الــشــركــة ستطرح 
خــــــــــال املــــــــعــــــــرض والـــــفـــــتـــــرة 
ــلـــة، مــــشــــاريــــع مــتــنــوعــة  ــبـ املـــقـ
ــاطـــق  ــنـ ــا فـــــي املـ ــيــ داخـــــــــل تــــركــ
الطبيعة،  تتمتع بسحر  التي 
وصبنجة  طــرابــزون  كمدينة 
للسوق  وستتجه  وأنــطــالــيــا، 
ــانــــي واألملــــــانــــــي تــحــت  ــبــ اإلســ
شـــــعـــــار»اســـــتـــــثـــــمـــــر أمــــــوالــــــك 

بأمان«.

الهذال: »الديار«
تملك مشاريع 

حصرية في البوسنة

اإلقليمي لشركة  املــديــر  أشــار 
الديار العقارية عقيل الهذال، 
إلى أن شركة الديار العقارية 
أصـــــــبـــــــحـــــــت ضـــــــمـــــــن كـــــبـــــرى 
الشركات العقارية التي تقوم 
بــتــســويــق وتــطــويــر املــشــاريــع 
ــًا  ــ ــــوصـ ــة، وخـــــصـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
مـــشـــاريـــع الــبــوســنــة وتــركــيــا، 
بــفــضــل اإلمــكــانــيــات اإلداريـــــة 
املـــــتـــــطـــــورة الـــــتـــــي تــمــتــلــكــهــا 
مـــــن خـــــــال فــــريــــق تــســويــقــي 
وتطويري مؤهل بشكل كبير، 
املشاريع  ألفضل  واختيارها 
ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ املــــــتــــــمــــــيــــــزة فـــــــــي مـ
وتـــصـــامـــيـــمـــهـــا وأســــعــــارهــــا، 
إضـــافـــة إلــــى مــشــاركــاتــهــا في 
املعارض العقارية املقامة في 
املنطقة،  دول  وكــذلــك  الكويت 
واســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا لـــــــــــــأدوات 

التسويقية الفاعلة.
 وبــن الــهــذال أنــه بعد انتهاء 
مـــبـــيـــعـــات  مـــــن  ــة  ــ ــئـ ــ املـ فـــــي   95
ــا(،  ــيـــجـ ــتـــزه_الـ ــنـ املـ  ( مــنــتــجــع 
ســـتـــطـــرح »الـــــــديـــــــار« املـــالـــكـــة 
واملــطــورة ألحـــدث مشاريعها 
فـــي ســيــرايــيــفــو بــحــي إلــيــجــا 
تم  لــؤلــؤة_الــيــجــا(،   ( منتجع 
ــمـــاء ويــــعــــد مــن  ــعـ ــلـ طــــرحــــه لـ
املشاريع املتميزة في املنطقة.

ــابــــع أن املـــنـــشـــأ املـــعـــمـــاري  وتــ
ــلـــى أكــثــر  الـــجـــبـــلـــي يــــتــــدرج عـ
مــــربــــع  ــر  ــ ــتــ ــ مــ ألـــــــــــف   65 مــــــــن 
ــات الــــخــــضــــراء  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ مــــــن املــ
والــشــوارع الــواســعــة وبحيرة 
 2000 مساحة  على  صناعية 
ــع، مـــبـــيـــنـــًا أنــــــه فــي  ــ ــربـ ــ مـــتـــر مـ
عن  يبحث  العميل  كـــان  حـــال 
مـــــــاذ صـــيـــفـــي لــــاســــتــــرخــــاء 
أن  التأكد من  والراحة، فعليه 
»الــديــار«  فلل وشــقــق منتجع 

ستلبي جميع احتياجاته.
 وتــــــابــــــع أنــــــــه عــــنــــد اكــــتــــمــــال 
مـــنـــتـــجـــع »لـــــؤلـــــؤة_الـــــيـــــجـــــا« 
ســيــنــعــم ســـاكـــنـــيـــه بـــخـــدمـــات 
ووســائــل راحــة ذات مقاييس 
وناد  ترفيهي،  عاملية، ومركز 
ريــــــاضــــــي، وحـــــمـــــام ســـبـــاحـــة 
داخـــلـــي، ومــطــعــم ومــقــهــى في 
توفير  كما سيتم  الــديــوانــيــة، 
خـــدمـــات تــوصــيــل مـــن املــطــار 
ــز  ــركــ ــة ســــيــــاحــــيــــة ومــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ووكـ
وإدارة  الـــــســـــيـــــارات  تــــأجــــيــــر 

األعمال. 
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معرض »الكويت الدولي للعقار« ينطلق اليوم برعاية وزير التجارة

250 مشروعًا عامليًا تحت سقف واحد

عالم: »مسلك الخير«
تطرح مشاريعها

في دبي وبريطانيا

ذكـــــــــر الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة مسلك الخير العقارية 
إيهاب عام، أن الشركة قامت 
باستقطاب عدد من املوظفن 
مــن ذوي الــخــبــرة و الــكــفــاءة، 
ــانـــي  ــثـ ــا الـ ــتــــتــــحــــت فــــرعــــهــ وافــ
الكويت بمشاركة  داخل دولة 
ــن عـــمـــائـــهـــا والـــــــذي  ــ عـــــــدد مــ
تـــــزامـــــن تـــســـلـــمـــهـــم وثـــائـــقـــهـــم 
ــتــــاح مــقــر  ــتــ ــع افــ ــ ــقــــاريــــة مـ الــــعــ

الشركة الجديد.
وقـــال عـــام إن الــشــركــة قامت 
بــــتــــوقــــيــــع عــــــقــــــود حــــصــــريــــة 
منها  بدبي  املشاريع  لبعض 
مـــشـــروع عــلــى طـــريـــق الــشــيــخ 
زايد وبإطالة على قناة دبي، 
الفورجان  بمنطقة  ومشاريع 
ملـــــا تـــتـــمـــيـــز بـــــه املـــنـــطـــقـــة مــن 
دبي  مــن سيتي سنتر  قربها 
وبـــأســـعـــار تـــبـــدأ مـــن 42 ألــف 

دينار فقط. هذا
الخير«  »مسلك  حــرص  وأكـــد 
عــلــى تــلــبــيــة رغـــبـــة املــســتــثــمــر 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ الــــكــــويــــتــــي فــــــي االســ
بــانــكــلــتــرا، مــن خـــال التعاقد 
بلندن  متميزة  مشاريع  على 
وبـــأســـعـــار تـــبـــدأ مـــن 32 ألــف 
ديــــــنــــــار فــــقــــط وبــــاســــتــــثــــمــــار 
ملــدة خمس سنوات  مضمون 
وعــوائــد عــالــيــة تــصــل إلـــى 10 

في املئة سنويًا. 
ــار عـــام إلـــى أن الــشــركــة  ــ وأشـ
تستمر  و  تــنــهــض  أصــبــحــت 
بـــمـــصـــداقـــيـــتـــهـــا،  تــــتــــوســــع  و 
وبــالــثــقــة الــتــي طــاملــا جمعت 
ــا، إذ  ــهـ بــيــنــهــا و بــــن عـــمـــائـ
ــة بــلــنــدن  ــركـ ــشـ يـــطـــرح فـــــرع الـ
و الــكــائــن فـــي كـــنـــاري وورف 
العاجل  القريب  فــي  مشروعًا 
ــــاك  بـــمـــديـــنـــة مـــانـــشـــســـتـــر وبـ
بوول، تقدم فيه شققًا سكنية 
تــتــكــون مـــن غـــرفـــة إلــــى ثــاث 
غــرف وبــعــوائــد تصل إلــى 11 
ــن قــيــمــة الـــوحـــدة،  فـــي املـــئـــة مـ
ــل  ــيـ ــمـ ــعـ الـ ــلــــم  ــتــ يــــســ أن  ــــى  ــلـ ــ عـ
عـــــــوائـــــــده شــــهــــريــــًا مــــــن مــقــر 

الشركة بالكويت. 

بدر العناز:
»العناز« تسّوق 

وحداتها في بورصة

أفـــاد مــديــر عــام شــركــة العناز 
ــاز، أن  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــدر الـ ــ ــ ــة بـ ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
املــــــــشــــــــاركــــــــة فـــــــــي املـــــــعـــــــرض، 
ســـتـــتـــضـــمـــن إطــــــــــاق أحــــــدث 
مـــشـــاريـــع الـــشـــركـــة الــعــقــاريــة 
فـــي تــركــيــا، أال وهـــو مــشــروع 
 DURANS )دورانـــزهـــاوســـز– 
الــواقــع في مدينة   )HOUSES
بورصة، والــذي يعد املشروع 
الـــتـــطـــويـــري الـــســـابـــع لــهــا في 
تــركــيــا، بــعــد الــنــجــاح املــذهــل 
الــــــــذي حـــقـــقـــتـــه عـــلـــى صــعــيــد 
املشاريع السابقة والتي القت 
رواجـــًا وإقــبــااًل كبيرًا مــن قبل 
والخليجين  العرب  املهتمن 
عــقــارات فاخرة  الباحثن عــن 

ومضمونة في تركيا. 
وأضاف أن املشروع يأتي في 
ظل الطلب املتنامي على شراء 
ــقـــق ووحـــــــــدات فــــي مــديــنــة  شـ
تشهد  التي  التركية،  بورصة 
ــــن الـــســـيـــاح  ــال الـــكـــثـــيـــر مـ ــ ــبـ ــ إقـ
الخليجين، بفضل طبيعتها 
ــن  ــ ــاكـ ــ ــرة األمـ ــ ــثــ ــ الـــــخـــــابـــــة، وكــ
الـــســـيـــاحـــيـــة بـــهـــا، بـــاإلضـــافـــة 
املعتدل وبعدها  إلــى طقسها 
عن االزدحامات الخانقة التي 
تــشــهــدهــا مــنــاطــق أخــــرى في 

تركيا. 
املـــشـــروع  الـــعـــنـــاز أن  ــابــــع  وتــ
يمثل ثـــورة جــديــدة فــي عالم 
العقار، فهو عبارة عن مشروع 
ســــكــــنــــي مـــــتـــــكـــــامـــــل، يــــمــــتــــاز 
وتصاميمه  الرائعة  بإطالته 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، التي 
جـــــاءت عــلــى اعـــلـــى مــســتــوى، 
ليتحقق بذلك حلم املــاك في 
حياة فريدة، الفتًا إلى أنه يقع 
على مساحة 3500 متر مربع، 
وهو عبارة عن ثاث عمارات 
ســـكـــنـــيـــة، تـــتـــألـــف كــــل عـــمـــارة 
مـــن 6 طـــوابـــق وكـــل طــابــق به 
ــــط، فـــيـــمـــا يــضــم  ــقـ ــ ــان فـ ــتــ ــقــ شــ
الكثير من الخدمات  املشروع 

الضرورية.

العنزي:
فندق متكامل

في مكة املكرمة

اإلدارة  مجلس  رئــيــس  كشف 
املــتــطــورون  مجموعة  لشركة 
ــة،  ــاريــ ــقــ ــعــ لــــاســــتــــثــــمــــارات الــ
فيصل العنزي، أنه تم االتفاق 
مع شركة قلب الكويت إلدارة 
ــيـــل فــــنــــدق »تـــوفـــيـــيـــل  ــغـ ــشـ وتـ
ــي مـــكـــة املـــكـــرمـــة،  ــ ــدلــــي« فـ ــنــ كــ
والــذي يبعد عن الحرم املكي 

1200 متر.
ــره  ــ ــديـ ــ تـ الـــــفـــــنـــــدق  إن  وقـــــــــــال 
املــجــمــوعــة ويــتــكــون مـــن 116 
ــة مــــفــــروشــــة  ــيــ ــنــ ــكــ وحــــــــــــدة ســ
به  ويــوجــد  خدماتها،  بكامل 
مــصــلــى كــبــيــرًا يــتــســع لنحو 
حضانة  ويوجد  مصلى   300
ــا  ــال لـــلـــتـــســـلـــيـــة أيـــضـ ــ ــفـ ــ ــــأطـ لـ
ــــس رجـــــــــــال مـــنـــفـــصـــل  ــلـ ــ ــجـ ــ ومـ
ــافــــة الـــى  ــة(، بــــاالضــ ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ )ديـ
ــــي لــخــدمــة  مــطــعــم بـــوفـــيـــه راقــ

املعتمرين والحجاج.
ولـــــفـــــت إلــــــــى وجــــــــــود خـــدمـــة 
توصيل من وإلى الحرم املكي 
بــســيــارة جـــديـــدة، كــمــا يمتاز 
على  متكاملة  بـــإدارة  الفندق 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــــن خـــدمـــات 
الــتــنــظــيــف وغـــســـيـــل املـــابـــس 
والتحميل والتنزيل لأمتعة، 
مبينًا أنه تم تشطيب الفندق 
ــالـــكـــامـــل قـــبـــل 5  ــيـــزه بـ وتـــجـــهـ
أشــهــر الســتــقــبــال املــعــتــمــريــن 
ــه  ــلـ ــت الـ ــيــ والـــــحـــــجـــــاج إلــــــــى بــ

الحرام.
ــه، أفـــــــــاد الـــرئـــيـــس  ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة، مــحــمــد 
فهد املسعود، أنه تم تأسيس 
شركة مساهمة مصرية سنة 
كويتية  شــراكــة  بنسبة   2015
بلغت 98 في املئة لاستثمار 
في القطاع الزراعي والعقاري، 
مبينًا أنه تم تخصيص قطعة 
مـــســـاحـــتـــهـــا  زراعـــــــيـــــــة  أرض 
 12  ) زراعــــــــــي  فـــــــــدان   3000(
مـــلـــيـــون مـــتـــر مــــربــــع إلنـــتـــاج 
واإلنتاج  الزراعية  املحاصيل 
الحيواني، منوهًا بأنه سيتم 
طرح جزء من األراضي للبيع 
فترة  بالشراء خال  للراغبن 

املعرض.

املطوع:
»دار العز« 

تتواجد بقوة في تركيا 

أكد مدير املبيعات في شركة 
دار العز العقارية فهد املطوع، 
ــطـــرح خـــال  ــتـ الــــشــــركــــة سـ أن 
عــددًا من مشاريعها  املعرض 
فـــي مـــدن »يـــلـــوا جــنــارجــك« و 
ــــزون« و »اســطــنــبــول«  ــرابـ ــ »طـ
و»بورصة« التركية والكويت. 
واشــار إلى أن »دار العز« هي 
املالك االرض ومطور املشروع 
واملسوق، مبينًا أن مشاريعها 
في  املــمــيــزة  بمواقعها  تمتاز 
ــدن الــتــركــيــة ومــديــنــة  ــ قــلــب املـ
صــبــاح األحـــمـــد الــبــحــريــة في 
ــكـــويـــت، إلــــى جـــانـــب تــقــديــم  الـ
ــارات عـــــقـــــاريـــــة فـــي  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ اســ

متناول الجميع. 
وقــــــــال إنــــهــــا ســـتـــقـــوم بـــطـــرح 
مـــــــــــــشـــــــــــــروع فـــــــــــــي بـــــــــورصـــــــــة 
وطــــــرابــــــزون يـــمـــتـــاز بــاملــوقــع 
ــتــــراتــــيــــجــــي بـــمـــســـاحـــات  االســ
عالية  تشطيبات  و  مختلفة 
الـــجـــودة، مــبــيــنــًا أن أحـــد أهــم 
مــــشــــاريــــع الــــشــــركــــة الـــحـــالـــيـــة 
الـــعـــز« في  هـــو مـــشـــروع »دار 
الــذي سيتم  »يــلــوا جنارجك« 
ــة  ــايـ ــهـ ــاء مــــنــــه مــــــع نـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ االنــ
الــعــام 2016، وهــو عــبــارة عن 
ــل يــضــم  ــامـ ــكـ ــتـ ــد« مـ ــونــ ــبــ ــمــ »كــ
مجموعة من املرافق التي من 
بينها مصلى ومنطقة ألعاب 

اطفال وحديقة خاصة.
وأكـــــد أن يـــلـــوا تــمــتــاز بــأنــهــا 
مــنــطــقــة اســـتـــثـــمـــاريـــة تــشــهــد 
حاليًا حركة تطويرية للبنية 
الــــتــــحــــتــــيــــة فــــيــــهــــا، وأنــــــــــه تــم 
يربطها  الــذي  الجسر  افتتاح 
الـــذي سيستمر  بــإســطــنــبــول، 
بالسير حتى منطقة »أزمير« 
مـــــرورًا بــبــورصــة، مـــا سيقلل 
املــســافــة إلـــى »أزمـــيـــر« بــواقــع 
ثاث ساعات ونصف الساعة 

بالسيارة. 
ــوا  ــلــ »يــ ــروع  ــ ــشــ ــ مــ أن  ــع  ــ ــابــ ــ وتــ
جــنــارجــك« يــمــتــاز بــقــربــه عن 
املتكاملة  الــجــديــدة  الــجــامــعــة 
ومــراكــز  السياحية  واملــنــاطــق 
التسوق والــفــنــادق، مــا يعني 
ــــذه املــنــطــقــة تــعــتــبــر مــن  أن هـ
التي تحظى  الواعدة  املناطق 
بــاســتــقــطــاب شــريــحــة كــبــيــرة 

من املستثمرين.

الشراح: »البيت العاملي«
تشارك بمجموعة 

من املشاريع املتنوعة

العام لشركة مركز  املدير  قال 
البيت العاملي العقاري، خالد 
الشراح، إنها تعمل في مجال 
بــــيــــع الـــــعـــــقـــــارات واألراضــــــــــي 
ــة الــــبــــوســــنــــة  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ فـــــــي جـ
لتطوير  وتتطلع  والــهــرســك، 
وتــوســيــع حــجــم أعــمــالــهــا في 
الشركة  أن  إلــى  املنطقة، الفتًا 
ــركـــات  تــعــتــبــر مــــن أقـــــــدم الـــشـ
الــــعــــامــــلــــة داخــــــــل جـــمـــهـــوريـــة 

البوسنة.
تـــقـــوم  ــة  ــركــ الــــشــ أن  وأضـــــــــاف 
ــاء الــــــــوحــــــــدات  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ أيـــــــضـــــــًا بــ
الــســكــنــيــة وتــخــلــيــص جميع 
أنـــــــــــــــواع املـــــــعـــــــامـــــــات داخــــــــل 
ــة مـــن  ــ ــنـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
ــــادق وتـــأجـــيـــر  ــنـ ــ حـــــجـــــوزات فـ
والــســيــارات  السكنية  الــشــقــق 
ــا،  ــهــ ــمــــائــ ــرًا عـــــلـــــى عــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ تـ
فرصة  ستستغل  أنها  مؤكدًا 
انعقاد املعرض من أجل طرح 
مشروعها الجديد في سلطنة 
ــمـــان، بــالــشــراكــة مـــع شــركــة  عـ
واالســتــشــارات،  للهندسة  آدم 
ــــن مــجــمــوعــة  ــارة عـ ــ ــبـ ــ وهــــــو عـ
التشطيب  راقــيــة  الفيات  مــن 
جـــــاهـــــزة لـــلـــتـــســـلـــيـــم الــــفــــوري 
بــأســعــار مــمــيــزة، إلــــى جــانــب 
عــــــدد مـــــن الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة 
داخل صالة بسلطنة عمان. 

الـــشـــركـــة  ــراح أن  ــ ــشـ ــ الـ وتــــابــــع 
تقوم كذلك بتسويق مشاريع 
في عدد من الدول مثل تركيا 
بالتعاون  ومــصــر،  واسبانيا 
مــع أكــبــر الــشــركــات الــعــقــاريــة 
ــة  لـــتـــوفـــيـــر املــــشــــاريــــع الــــازمــ
واملناسبة لعمائها، من حيث 
االلــــتــــزام بــمــواعــيــد الــتــســلــيــم 
والـــــــفـــــــائـــــــدة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
والعماء، معربًا عن استعداد 
كـــامـــل طـــاقـــم الــشــركــة لــخــدمــة 

العماء على الوجه األكمل.

الرفاعي: »جود« 
تطرح فندق »أفنيو« 

في اسطنبول

أوضـــــــــــح املـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام فـــى 
مــجــمــوعــة »جـــــود الــعــقــاريــة« 
محمد الرفاعي، أن املجموعة 
بصدد طرح عدد من املشاريع 
الــواعــدة، في كل من  العقارية 
هـــولـــنـــدا وفـــرنـــســـا واملـــانـــيـــا، 
املشاريع  هــذه  أن  إلــى  مشيرًا 
ستكون منافسًا قويًا للعديد 
من املشاريع املطروحة حاليًا 
في السوق العقاري الكويتي. 
وقــــــال إن مـــعـــرض »الـــكـــويـــت 
ــي لـــلـــعـــقـــار«، يــعــد أحــد  ــدولــ الــ
ــقــــاريــــة  اكـــــبـــــر املـــــــعـــــــارض الــــعــ
ــى أن  فـــي الـــكـــويـــت، مــشــيــرًا إلــ
فعالياته  »جــود«فــي  مشاركة 
ــمـــن طــــــــرح مــــشــــروع  ــتـــضـ ــتـ سـ
بمدينة  فندق»أفنيو«الكائن 
ــا، الـــــذي  ــيــ ــركــ ــتــ ــبــــول بــ ــنــ اســــطــ
ــة مــن  ــمــــوعــ يــــتــــألــــف مــــــن مــــجــ
الــشــقــق الــفــنــدقــيــة الــتــي تضم 

مرافق وخدمات مميزة. 
ــر  ــ ــديـ ــ ــه، قـــــــــال املـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة أحـــمـــد 
إن»جود«استقبلت  الــهــواري، 
الــعــروض  بـــأقـــوى  عــــام 2016 
معايير  أن  مبينة  الــعــقــاريــة، 
الــــجــــودة واملـــصـــداقـــيـــة تحتم 
بالجمهور  االحــتــكــاك  عليها 
والــتــعــرف عــلــى انــطــبــاعــاتــهــم 

وآرائهم ورغباتهم. 
املــــشــــاركــــة  ــيــــة  أهــــمــ أن  وأكــــــــد 
فــي مــعــرض الــكــويــت الــدولــي 
لــلــعــقــار، تــأتــي لخلق الــفــرص 
ــفــــائــــدة  املــــمــــيــــزة لـــتـــحـــقـــيـــق الــ
لــلــعــمــاء، مــبــيــنــًا أن مـــا يميز 
الــــــشــــــركــــــة هـــــــو تـــخـــصـــصـــهـــا 
تركيا،  بالعمل في جمهورية 
بقبول  مــازالــت تحظى  والتي 
ــة كــبــيــرة  ــريـــحـ كـــبـــيـــر لــــــدى شـ
مـــن املــســتــثــمــريــن واملــواطــنــن 

الكويتين والخليجين. 
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استثمارات مناسبة للفئات والشرائح كافة

الجهوري: 
»املسيلة املتحدة« 

متخصصة بالعقارات
الفاخرة والراقية

قـــال مــديــر عـــام شــركــة املسيلة 
املــــــتــــــحــــــدة لــــــلــــــعــــــقــــــارات عـــلـــي 
الجهوري ان »املسيلة املتحدة« 
تــــعــــتــــبــــر إحـــــــــــــدى الـــــشـــــركـــــات 
الــعــقــاريــة الــتــي تــخــتــص بأهم 
ــدات فــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــار واملـ ــ ــ ــبـ ــ ــ األخـ
ســــــــوق الــــــعــــــقــــــارات الــــفــــاخــــرة 
والــتــي تــقــع فــي أفــضــل وأرقـــى 
املــــواقــــع فــــي مــنــطــقــة الــبــاطــنــة 
إلى  بسلطنة عمان، باإلضافة 
املــشــاريــع الــعــقــاريــة الــجــديــدة. 
بقطاع  مــا يحيط  أن  وأضــــاف 
ــان فــــي ســلــطــنــة عــمــان  ــ ــكـ ــ اإلسـ
إلى  بالفعل  يدعو  إنما  حاليًا 
التركيز وتوجيه الجهود نحو 
االســتــثــمــار األفـــضـــل مـــن أجــل 

تطور املجتمع نحو التقدم.
وأشــــــــــــار الـــــجـــــهـــــوري إلــــــــى أن 
ــاري فــــي عــمــان  ــقــ ــعــ الــــســــوق الــ
ــن أســـــــــواق الـــعـــالـــم،  ــ كـــغـــيـــره مـ
ــاريــــني  ــقــ ــتــــضــــمــــن وجـــــــــــود عــ يــ
نــزيــهــني وشـــركـــات تــعــمــل بكل 
مصداقية، وباملقابل فإن هناك 
أشــخــاصــا آخـــريـــن يــتــعــامــلــون 
بالنجش... والخداع... والحلف 
الــكــاذب... وهــذا ما جعل )بيئة 
العمل في سوق العقار( متعبة 
جدًا ملن أراد شراء قطعة أرض 
أو فيال صغيرة أو شقة تؤويه 
هـــو وأســــرتــــه. وأشــــــار إلــــى أن 
ــبــــراء فــــي الــــســــوق الـــعـــقـــاري  خــ
قـــد اتــفــقــوا عــلــى أنــــه ال يــوجــد 
ــا يــســمــى بــفــشــل االســتــثــمــار  مـ
ــي الـــــعـــــقـــــار، وحـــجـــتـــهـــم فــي  ــ فــ
ذلــــك أن الـــحـــاجـــة إلــــى املــســكــن 
واملــكــتــب ليست ولــيــدة الــيــوم، 
بل  زمنية،  بفترة  وال تنحصر 
الــدوام،  هي حاجة قائمة على 
لكن حجم الطلب على السلعة 
العقارية هو الذي يختلف بني 
الــحــني واآلخـــر بحسب عوامل 
مــخــتــلــفــة ومــتــنــوعــة وأســـبـــاب 
ـــدة، أبــــــرزهــــــا  ــ ـــانــ ـــ ــسـ ـــ أخــــــــــــرى مــ
التسويق العقاري الذي يخلط 

البعض بينه وبني الترويج.

عبدالله:
»امليثاق« تسوق

أراضي سكنية 
على البحر 

أكــــــــــــد مــــــــديــــــــر املـــــبـــــيـــــعـــــات 
ــز املــــيــــثــــاق املـــتـــحـــدة  فــــي مــــركــ
الــــــعــــــقــــــاريــــــة عـــــــبـــــــدالـــــــرؤوف 
ــه ســيــتــم تسويق  عــبــدالــلــه، أنـ
الــبــحــر  عـــلـــى  ســكــنــيــة  أراض 
بــمــســاحــات واجـــهـــات بحرية 
مــخــتــلــفــة فــــي مـــديـــنـــة صــبــاح 
االحــــمــــد الـــبـــحـــريـــة وبـــوثـــائـــق 
حرة، مضيفًا أن مدينة صباح 
األحــمــد الــبــحــريــة مــن أضخم 
ــى املــشــاريــع الــتــي نفذت  وأرقــ
مــن قــبــل الــقــاطــع الــخــاص في 
بإطالالتها  وتــمــتــاز  الــكــويــت، 
باإلضافة  الساحرة،  البحرية 
ــع  ــاريــ ــشــ إلــــــى الــــخــــدمــــات واملــ
تــشــيــيــد  ــم  ــتـ يـ إذ  ــة،  ــاريــ ــتــــجــ الــ
عامليه  تجارية  مشاريع  عــدة 
 ،»outlet« بـــــــمـــشـــروع  مــمــثــلــة 
الــــــذي ســيــعــطــي زخـــمـــًا أكــبــر 
لــلــمــديــنــة وســـتـــكـــون الــوجــهــة 
ــعــــشــــاق الـــرفـــاهـــيـــة  األولــــــــــى لــ

واالستجمام 
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه فـــــي ظــل 
واملشاريع  العقاري  التنافس 
تتصدر  الكويت،  فــي  القائمة 
مدينة صباح األحمد البحرية 
قائمة الطلب نظرًا ألسعارها 
ــاطـــق األخــــــرى  ــنـ ــاملـ ــقــــارنــــة بـ مــ
وبوثيقة التمليك ومستقبلها 
ــاء مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ املـــــشـــــرق فـــــــور االنـ

املشاريع التجارية القائمة.

الراشد:
»أمان« لديها 

مشاريع جاهزة
للتسليم

كــشــف الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــة أمـــــــــــان واســ ــ ــــركـ ــــشـ لـ
مـشـعـل  الــعــقــاريــة  لــلــخــدمــات 
ــن اســــتــــعــــدادات  ــ الـــــــــراشـــــــــد، عـ
ــة املــــوســــم  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــة ملـ ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
بمشاريع  الــجــديــد،  الــعــقــاري 
ــاهـــزة  ــــدة ومــــشــــاريــــع جـ ــديـ ــ جـ
مناطق  في مختلف  للتسليم 
ــة مــــن قــبــل  ــوبــ ــرغــ الــــكــــويــــت املــ
ــرًا إلــــى  ــيــ املــــســــتــــثــــمــــريــــن، مــــشــ
»املستثمر  مــشــروعــي  إنــجــاز 
ــر  ــمــ ــثــ ــتــ و»املــــســ ــــي  ــولـ ــ ــــحـ بـ  »5
 100 بــنــســبــة  بـــالـــســـاملـــيـــة   »6
فــــــي املــــــئــــــة، وجـــهـــوزيـــتـــهـــمـــا 
ــدا  ــيـ ــأكـ لـــلـــتـــســـلـــيـــم الــــــفــــــوري تـ
ملــبــدأ املــصــداقــيــة مــع العمالء، 
ولــتــوفــيــر فــــرص اســتــثــمــاريــة 
الــراغــبــني في  الــجــدد  للعمالء 

االستثمار بعوائد فورية. 
مشاريع  توسع  إلــى  ولفت 
ــة بــــالــــخــــيــــران، فــبــعــد  ــركــ ــشــ الــ
باملرحلة  املــســتــثــمــر7  تسليم 
األولــــــــــــــــــى، و»الـــــــــلـــــــــؤلـــــــــؤة 2« 
بــاملــرحــلــة الــثــانــيــة و»الـــؤلـــؤة 
الثالثة، ستطرح  3« باملرحلة 
ــع جــــديــــد  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــة مــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
ــاري  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ خـــــــــــالل املــــــــوســــــــم ال
ــد، تـــتـــمـــيـــز بــــاملــــواقــــع  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
اإلســتــراتــيــجــيــة، والـــقـــرب من 
الخدمات وبتصاميم عصرية 
داخــلــيــة وخــارجــيــة وخــدمــات 

ترفيهية تخدم السكان. 

النجار:
»البستان« تعرض 

وحدات سكنية 
في اسطنبول

ــمــــود  أفـــــــــــــاد يـــــــوســـــــف مــــحــ
ــة الــبــســتــان  ــركـ الـــنـــجـــار ان شـ
ــم مــــشــــروع  ــديــ ــقــ ــتــ ســــتــــقــــوم بــ
الــبــســتــان األوروبـــــي فــي أكثر 
ــة  ــنـ املــــــــواقــــــــع املـــــمـــــيـــــزة بـــمـــديـ
اسطنبول الجانب األوروبــي، 
مــبــيــنــًا أن مـــشـــروع الــبــســتــان 
بحياته  ســيــرتــقــي  األوروبــــــي 
إلــــى مــســتــوى لـــم يــعــهــده من 
قــــبــــل مــــــن خــــــــالل الـــتـــصـــمـــيـــم 
مع  واملتميز  األنيق  املعماري 

االهتمام بأدق التفاصيل.
املـــــــشـــــــروع  أن  وأضـــــــــــــــــاف 
ــر مـــول  ــبـ يـــقـــع بـــالـــقـــرب مــــن أكـ
بــاســطــنــبــول، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
تحيط  املــهــمــة  الـــخـــدمـــات  أن 
شركة  تهتم  حيث  بــاملــشــروع 
إمــــــــــالك كـــــونـــــت وهــــــــي مـــالـــك 
ــإنــــشــــاء وتــفــعــيــل  املـــــشـــــروع بــ
الخدمات املهمة قبل ان تشرع 

في املشروع نفسه.
ولفت إلى أن الشركة بدأت 
ــروع »ســيــلــفــر  ــ ــشـ ــ بــتــســلــيــم مـ
اليف« في منطقة بيلك دوزو، 
ــدات  مـــــع طــــــرح بـــعـــض الـــــوحـــ
ــفــــوري مـــع نــظــام  لــلــتــســلــيــم الــ
األقــــســــاط، مــعــربــًا عـــن فــخــره 
بــبــدء حــجــز أراضــــي الــســاحــل 
ــروع  ــشــ ــالــــي وطـــــــــرح مــ ــمــ ــشــ الــ
الشمالي  بالساحل  البستان 
دينار  الفي  من  تبدأ  بأسعار 
وبنظام األقساط املريحة لكل 

العمالء.

الصابونجي: 
»دووم الكويت« 

تطرح مشاريع 
محلية وتركية

أوضـــــــح مــــديــــر الــتــخــطــيــط 
ــر فــــــي مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــعـــقـــاريـــة  الــــكــــويــــت«  »دووم 
مـــحـــمـــود الــــصــــابــــونــــجــــي، ان 
الـــكـــويـــت«  »دووم  ــاركــــة  مــــشــ
فـــي املـــعـــرض تـــأتـــي فـــي إطـــار 
مسؤوليتها كأحد اهم واكبر 
الشركات العقارية التي تعمل 
بــالــســوق الــعــقــاري الــكــويــتــي، 
املـــــعـــــارض  أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــرًا 
الــعــقــاريــة لــهــا دور فــعــال في 
العقارية  األقتصادية  الحركة 
في السوق، إلى جانب التأثير 
ــي عـــــلـــــى الــــحــــركــــة  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــجـ ــ ــ اإليـ
ــيــــة والـــتـــســـويـــقـــيـــة  الــــتــــرويــــجــ

للمشاريع. 
ــجــــي  ــونــ ــابــ ــر الــــصــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
ــد أهـــم  ــ املــــعــــارض بــمــثــابــة أحـ
ــي تـــــطـــــل مـــن  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــنـــــــوافـــــــذ الـ
ــلـــى  عـ شـــــــركـــــــة  أي  خـــــاللـــــهـــــا 
ــا الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة  ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ ــاعــ ــ قــ
ــــذي  ــة والــــجــــســــر الــ ــريــــضــ ــعــ الــ
يــصــلــهــا بــمــخــتــلــف الــشــرائــح 
»دووم  أن  مبينًا  العمالء،  من 
الـــكـــويـــت« ســتــقــوم مـــن خــالل 
مــشــاركــتــهــا الـــحـــالـــيـــة بــطــرح 
ــة مـــن  ــ ــوعــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــة مــ ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ مــ
ــة داخـــــل  ــاريــ ــقــ ــعــ املــــشــــاريــــع الــ
وخــــــــــــارج الـــــكـــــويـــــت، ومـــنـــهـــا 
مجمع »سبريت تاور« الواقع 
ــــذي  بــمــنــطــقــة الـــجـــابـــريـــة والــ
يــضــمــن عـــائـــدًا اســتــثــمــاريــًا ال 
يقل عن 10 في املئة، ومجمع 
»املــهــبــولــة بــولــيــفــارد« والـــذي 
يقع خلف أبراج عالية وغالية 

بإطاللة بحرية.
ستطرح  الشركة  أن  وتابع 
مـــجـــمـــع )أداتـــــــــــــاور( بــمــنــطــقــة 
كـــوشـــاداســـي بــتــركــيــا والــــذي 
ــمــــع بــمــنــطــقــة  يــــقــــع فــــــي مــــجــ
شـــاطـــئ الـــســـيـــدات الـــتـــي تعد 
ــيـــة  ــيـــاحـ أحــــــــد املـــــــــــــــزارات الـــسـ

للمدينة وأشهرها. 

العلي: 
»أفنيو« 

مسّوق حصري 
لـ »اليوسفي رزيدانس«

شـــــــــّدد املـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــــو الــــعــــقــــاريــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــة أفـ ــ ــركـ ــ ــــشـ لـ
أنــه ومن  الــحــارث العلي على 
ــة فــي  ــة الـــشـــركـ ــاركـ خـــــالل مـــشـ
طــرح تسويق  املعرض سيتم 
حـــصـــري ملــــشــــروع الــيــوســفــي 
رزيـــدانـــس الـــواقـــع فــي مدينة 
على  القائم  التركية،  بورصة 
مربعًا  مــتــرًا   12681 مــســاحــة 
ــة، بـــإطـــاللـــة  ــ ــــورصـ فــــي قـــلـــب بـ

مباشرة على جبل أولوداغ. 
ــشـــروع  الـــعـــلـــي أن املـ وأكــــــد 
املــئــة )أرض  كــويــتــي 100 فــي 
وبــــنــــاء(، كــمــا يــتــمــيــز بــنــظــام 
ـــن 7  ــ ــــد ويـــــتـــــكـــــون مــ ــــونـ ــمـ ــ ــكـ ــ الـ
بنايات تتألف من 156 وحدة 
سكنية، وسوبر ماركت مكون 
من دورين، وناد صحي مكون 
ــال  ــلـــرجـ لـ )دور  دوريــــــــــن  مـــــن 
لــلــنــســاء(، وحمامي  والــثــانــي 
ســـبـــاحـــة عـــلـــى مـــســـاحـــة 300 
متر مربع، وستاليت مركزي، 

وغيرها.

فريد: 
»إفرست« تتجه 

نحو التطوير
العقاري

انــــضــــمــــت شــــركــــة افــــرســــت 
الشركات  إلى قائمة  العقارية 
العقارية، املشاركة في معرض 
وقــال  للعقار  الــدولــي  الكويت 
مدير عام الشركة مهاب فريد 
الــعــقــاريــة« التي  إن »أفـــرســـت 
ــاري فــي  ــقـ ــعـ ــلـــت املــــجــــال الـ دخـ
العام 2010، قد اتخذت حاليًا 
منحى آخــر مــن خــالل تطوير 
وتـــمـــلـــك املـــشـــاريـــع الــعــقــاريــة 
التي تقوم بتسويقها، بحيث 
تـــــكـــــون هــــــي املــــــالــــــك لـــلـــعـــقـــار 

وليست مجرد مسوق له. 
ولــــــــفــــــــت فــــــــريــــــــد إلـــــــــــــى أن 
ــال  ــ ــمــ ــ ــة أعــ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ لـــــلـــــشـــــركـــــة ســ
مــشــروعــان  بينها  مــمــيــزة،مــن 
فــــي كــــل مــــن »شـــــــرم الـــشـــيـــخ« 
فـــي  الـــــســـــخـــــنـــــة«  »الـــــــعـــــــني  و 
مــصــر، مــمــلــوكــان لــلــشــركــة تم 
بيعهما وتسليمهما للعمالء 
بــالــكــامــل فـــي الـــوقـــت املــحــدد، 
باإلضافة إلى مشروع عقاري 
فــــي ســيــرايــيــفــو تــــم تــســلــيــمــه 

بالكامل كذلك.
ــاد أن الــشــركــة ستطرح  وأفـ
في  يقع  استثماريًا  مشروعًا 
مــديــنــة »بــــورصــــة« الــتــركــيــة، 
عــبــارة عــن سكن طــالبــي، إلى 
جــانــب مــشــروعــني آخــريــن في 
»النخلة« و»الفرجان« بإمارة 
دبــي بدولة االمـــارات العربية 
املــتــحــدة، كــمــا ســتــطــرح كذلك 
ــة مــــن بــيــنــهــا  ــيــ مـــشـــاريـــع دولــ
مـــشـــروع »مــــخــــازن« و »ســكــن 
للطلبة« في مدن »نيوكاسل« 
»مـــانـــشـــســـتـــر«  و  ــدز«  ــ ــيــ ــ ــ »ل و 
جانب  إلــى  املتحدة،  باململكة 
مــشــاريــع محلية مــتــعــددة في 
ــنــــاســــب مــخــتــلــف  الــــكــــويــــت تــ
عنها  االعــــالن  سيتم  األذواق 

قريبًا.

الفرارجي: 
»سمو األولى« 

تقّدم أسعار
عام 2013 

لفت الرئيس التنفيذي في 
العقارية  األولـــى  سمو  شركة 
إلى  الفرارجي،  املهندس علي 
أن الشركة تمكنت من تحقيق 
بيع  بإتمام  الصعبة  املعادلة 
مــنــتــجــع  مـــــن  املــــئــــة  فـــــي   100
جـــوهـــرة ســرايــيــفــو1 فـــي مــدة 
ال تتجاوز 4 أشهر من تاريخ 
طــرح املــشــروع للبيع، في ظل 
الظروف االقتصادية الصعبة 
الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا املـــنـــطـــقـــة، ملــا 
يوفره املنتجع من خدمات و 
الشرائح  لجميع  تفي  مــرافــق 
ويتمتع  املختلفة،  املجتمعية 
به من رفاهية لسكان الخليج.

معرض »الكويت الدولي للعقار« ينطلق اليوم برعاية وزير التجارة



تستعرض الشركات املشاركة في املعرض، الفرص 
العقارية التي تتوزع على أكثر من 15 دولة حول العالم.
وتلبي املشاريع املمّيزة التي تطرحها الجهات املشاركة 

متطلبات جميع الفئات في السوق املحلي.
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معرض »الكويت الدولي للعقار« ينطلق اليوم برعاية وزير التجارة

وحدات سكنية في الكويت والخليج وأوروبا

خليل: 
»كويت إلدارة املشاريع« 

تواصل التوّسع

أكـــد نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
في  والــتــســويــق،  الــتــطــويــر  إلدارة 
املــشــاريــع«  شــركــة »كــويــت إلدارة 
الشركة على  دانــي خليل، حــرص 
املعارض  فــي  والــتــواجــد  املشاركة 
لتعريف  الــعــقــاريــة،  والــفــعــالــيــات 
الــعــمــاء والــجــمــهــور عــلــى احـــدث 
املشاريع وللتواصل الدائم معهم، 
مــبــيــنــا أنــــهــــا تــــطــــرح االســـتـــثـــمـــار 
داخــــل الـــســـوق الــكــويــتــي املــحــلــي، 
لـــوجـــود طــلــب كــبــيــر عــلــى الــعــقــار 
كبيرة  قبل شريحة  من  الكويتي، 

من عمائها.
الشركة تستعد  أن  إلــى  وأشـــار 
ــا  ــهــ حـــــالـــــيـــــا لــــتــــشــــغــــيــــل مــــشــــروعــ
السياحي في منطقة النويصيب، 
ــة مـــن  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ واملـــــــــؤلـــــــــف مــــــــن مـ
إذ  الــفــاخــرة،  البحرية  الشاليهات 
يــأتــي منتجع »كــي بــي إم« ليسد 
حـــاجـــة كــبــيــرة مـــن الــنــقــص الـــذي 
يعانيه قطاع الشاليهات البحرية 
في الكويت، السيما في ما يتعلق 
الــخــصــوصــيــة  بــالــشــالــيــهــات ذات 

التي يوفرها املنتجع.
اســــتــــثــــمــــارات  أهــــــــم  أن  وأكــــــــــد 
الــشــركــة الــحــالــيــة تــتــركــز فــي مكة 
واملدينة، وهذا األمر يعطي أمانا 
بشعائر  مرتبطة  كونها  للشركة، 
الـــــديـــــن اإلســـــــامـــــــي، الـــــــى جـــانـــب 
استثمارها في مدينة النويصيب 
البحرية في الكويت، وتحديدًا في 
مبينا  العائلية،  السياحة  قــطــاع 
أصبحت  الــتــي  املــشــاريــع  أول  أن 
ــة بـــقـــوة  ــركــ ــبـــطـــة بــــاســــم الــــشــ مـــرتـ
هـــو مـــشـــروع »روضــــــة الــصــفــوة« 
الواقع في املدينة املنورة باململكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وهـــو عــبــارة 
عن فندق مطل على ساحة الحرم 
الــنــبــوي الــشــريــف والــبــقــيــع، وهــو 
املــــنــــورة  املـــديـــنـــة  فــــي  فــــنــــدق  أول 
يطرح للتملك بنظام حق االنتفاع 
ــا هـــجـــريـــا، ويــتــمــيــز  ــامـ ــدة 18 عـ ــ ملـ
بموقعه االستراتيجي في املنطقة 
ــي،  ــدنــ ــرم املــ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــيـــة مـ ــنـــوبـ الـــجـ
وبـــإطـــالـــتـــه املـــبـــاشـــرة واملـــتـــفـــردة 
ــبــــوي الـــشـــريـــف  ــنــ ــرم الــ ــ ــــحـ عـــلـــى الـ

والبقيع.

محمدي:
»مرابحات« تعتمد 

إستراتيجية مبتكرة

بـــني مــديــر الــتــســويــق فـــي مجموعة 
ــة، عــــادل  ــاريـ ــقـ ــعـ مـــرابـــحـــات لــلــحــلــول الـ
ــاقــــدت مــع  ــعــ تــ ــة  ــركــ ــشــ الــ ــمــــدي، أن  ــحــ مــ
مــجــمــوعــة »ســيــنــبــاش الــعــاملــيــة« لبيع 
وأكثرها  مشاريعها  أحـــدث  وتــســويــق 
ــو مـــشـــروع  ــ تـــمـــيـــزًا فــــي إســـطـــنـــبـــول وهـ
ــرال بــــــــارك بـــومـــونـــتـــي«  ــتــ ــنــ ــن ســ ــ ــويـ ــ »كـ
االســتــثــمــاري الــســكــنــي فـــي إســطــنــبــول 
 QUEEN CENTRAL PARK«
BOMONTI ISTANBUL«، بحيث يقع 
مشروع كوين سنترال بارك في منطقة 
بــومــونــتــي وهــــي مــنــطــقــة مـــن مــنــاطــق 
إسطنبول القديمة، والتي تعيش اليوم 
ــزءًا مــن مــاضــيــهــا مــن خــال  الــحــالــي جــ
ثقافة إعادة احياء منطقة بومومنتي، 
ــــوات فــي  ــنـ ــ ــلــــت خــــــال 5 سـ ــــي دخــ ــتـ ــ والـ
ــــال املـــشـــاريـــع  ــانـــي مــــن خـ ــثـ ــا الـ طــــورهــ

العقارية املتجددة التي تتم فيها.
إلـــــــى أن مـــــشـــــروع »كــــويــــن  وأشــــــــــار 
ــارك« الــســكــنــي، يــتــألــف من  ــ ســنــتــرال بــ
900 وحـــدة سكنية فــي بــرج واحـــد مع 
 تــجــاريــا، إذ يــتــم بــنــاؤه على 

ً
48 مــحــا

أنه  مــربــع، مبينا  الــف متر  مساحة 15 
ــدات  تـــم تــصــمــيــمــه لــيــحــتــوي عــلــى وحــ
استديو وشقق بغرفتي نوم، و3 غرف 
نوم، و4 غرف نوم وبمساحات تتراوح 
بني 85 مترًا مربعا إلى 240 مترًا مربعا.

وذكــــر أن مــنــطــقــة لــيــفــنــت تــقــع على 
بــعــد 7 دقــائــق فــقــط، ويــبــعــد عــن مطار 
الدولي 20 دقيقة فقط، كما  إسطنبول 
أنه يملك إطالة مميزة على البوسفور 
والــقــرن الــذهــبــي واطــالــة عــلــى البحر، 
في حني يحتوي املشروع على حدائق 
بمساحة  إسطنبول  قلب  فــي  خــضــراء 
ــق خــدمــيــة  ــرافــ ــــف مـــتـــر مـــربـــع ومــ 11 ألـ
ــا ومــنــتــجــع،  ــســـاونـ مـــمـــيـــزة وأهـــمـــهـــا الـ
ومركز لياقة وماعب تنس وكرة سلة، 
ومـــســـابـــح داخـــلـــيـــة مــغــلــقــة وخــارجــيــة 
مفتوحة وممرات مخصصة للممارسة 
ــان  ــكــ ــي والــــــــركــــــــض، ومــ ــ ــشـ ــ ريــــــاضــــــة املـ
مخصص للحفات يمكن استخدامها 

للحفات الخاصة.

أبو عمارة: »اململكة 
الخليجية« تكشف 

استثمارات ضخمة 

ــلـــيـــجـــيـــة  ــــت املــــمــــلــــكــــة الـــخـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي املــــــعــــــرض، الـــــذي 
ــة مـــتـــمـــيـــزة مــن  ــاركــ ــمــــشــ يـــحـــظـــى بــ
شركات كويتية وخليجية وعربية 
ــة ضـــخـــمـــة، تــــطــــرح خـــالـــه  ــ ــيــ ــ ــ ودول
مــجــمــوعــة مـــن املـــشـــاريـــع الــعــقــاريــة 
والفرص االستثمارية وتكشف عن 
استثمارات ضخمة سيتم تنفيذها.

ــام املـــبـــيـــعـــات فــي  ــ ــديـــر عـ وقــــــال مـ
الشركة إبراهيم أبو عمارة، إن أهم 
املـــشـــاريـــع الـــتـــي ســتــطــرحــهــا خــال 
املعرض وابرزها على اإلطاق، هو 
مــشــروع فــنــدق مــجــمــوعــة الحرمني 
ــديــــنــــة املـــــــنـــــــورة فــي  ــاملــ ــدة بــ ــ ــــحـ ــتـ ــ املـ
املــنــطــقــة املــركــزيــة، وهـــو عــبــارة عن 
بــرج فندقي 5 نجوم يضم 3 أبــراج 
بـــواقـــع 640 غــرفــة فــنــدقــيــة، والــــذي 
يتم االنــتــهــاء مــن تنفيذه خــال 18 
ــهـــرًا، عــلــى ان يــتــم تــنــفــيــذه على  شـ
مرحلة واحــدة، موضحا ان شركته 
للعماء وحــدات بديلة لحني  توفر 

االنتهاء من التنفيذ.
وأضاف أنها تطرح هذا املشروع 
بـــأســـعـــار تــنــافــســيــه تـــنـــاســـب كــافــة 
املستويات ومختلف الفئات، مبينا 
أن الــــدخــــول وفـــقـــا لـــنـــظـــام صــكــوك 
الــتــمــلــك ملـــدة 25 ســنــة، عــــاوة على 
ــا الــــعــــديــــدة لـــلـــمـــشـــروع ومـــن  ــ ــزايـ ــ املـ
أهــمــهــا قـــربـــه مـــن املــســجــد الــنــبــوي 
الشريف وانخفاض عامل الخطورة 
ــــان فــي  ــمـ ــ ــــضـ ــاع األمــــــــــان والـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وارتـ
املقابل، كونه منتجا عقاريا ناجحا 
وآمــنــا وبــكــافــة قــطــاعــاتــه فــي أطهر 

بقعة باململكة العربية السعودية.
وأكـــــــد أبـــــو عــــمــــارة أن »املــمــلــكــة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة« تـــســـعـــى لـــلـــعـــب دور 
إقــلــيــمــي فـــعـــال فـــي مـــجـــال الــعــقــار، 
مــع الــتــوســع الــتــدريــجــي فــي الـــدول 
فرص  توفير  من خــال  املستهدفة، 
بـــهـــدف تحقيق  ــة،  ــديـ املـــجـ عـــقـــاريـــة 
لعمائها  عوائد مجزية ومستمرة 
ومـــســـاهـــمـــيـــهـــا، بــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع 

التطوير واالستثمار واملختارة.

املطيري: 
»أموال الكويت« 

اكتسبت املصداقية

ــال املــــديــــر الــتــنــفــيــذي الــشــريــك  ــ قـ
العقارية  الكويت  أمـــوال  فــي شــركــة 
فــالــح املــطــيــري، إن الــشــركــة تسعى 
من خال هذا املعرض إلى مواصلة 
الــتــعــريــف بــمــشــاريــعــهــا املــتــنــوعــة، 
والـــتـــواصـــل املـــبـــاشـــر مـــع الــعــمــاء، 
مبينا أن »أمــوال الكويت« من أكبر 
الـــشـــركـــات الـــعـــقـــاريـــة فـــي الــكــويــت، 
واكتسبت ثقة عمائها بمصداقية 
ــا الــــجــــاهــــزة لــلــتــســلــيــم  ــهـ ــعـ ــاريـ مـــشـ

الفوري ومميزاتها املتنوعة.
تـــطـــرح  الـــــشـــــركـــــة  أن  وأضــــــــــــاف 
املميزة  شاليهاتها  املــعــرض  خــال 
ــران، بـــاإلضـــافـــة  ــيــ ــخــ فــــي مــنــطــقــة الــ
إلــــى مــشــروعــاتــهــا املـــمـــيـــزة فـــي كل 
مــــــن جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الـــعـــربـــيـــة 
وجمهورية  التركية  والجمهورية 
إلى  باالضافة  والهرسك،  البوسنة 
جديد مشروعاتها في إسبانيا في 
وهي  بالتحديد،  برشلونة  مدينة 
وجــاهــزة  قائمة  مــشــاريــع  جميعها 

للتسليم الفوري.
وذكــر أن مشروعها في إسبانيا 
عــبــارة عــن مــجــمــع ســكــنــي متكامل 
ــة بــرشــلــونــة  ــنـ ــات فــــي مـــديـ ــدمــ ــخــ الــ
ــز لــلــتــســلــيــم  ــاهـ ــــو جـ الــــســــاحــــرة، وهـ
ــار  ــعــ أن أســ إلـــــــى  ــا  ــ ــتـ ــ الـــــــفـــــــوري، الفـ
الـــوحـــدات تــبــدأ مــن 20 ألـــف ديــنــار، 
في حني أن مشروع البوسنة عبارة 
في مجمع  وأراض سكنية  فلل  عن 
ســكــنــي مــتــكــامــل فــــي مـــوقـــع مــمــيــز 

للغاية.

ريتشي: »ترايدل«
تسّوق شققًا سكنية

في تورونتو

تتمتع شركة »ترايدل« للتطوير 
العقاري وبناء الشقق السكنية في 
في  عاما   80 تتجاوز  كــنــدا، بخبرة 
وقــد تولت مسؤولية  املــنــازل،  بناء 

إنشاء أكثر من 80 الف منزل.
وأكدت »ترايدل« أنها عازمة على 
تـــطـــويـــر مــجــمــعــات شـــقـــق ســكــنــيــة، 
تلبي احــتــيــاجــات أصــحــاب املــنــازل 
فــي الــوقــت الــحــاضــر، مــع املحافظة 
ــال الـــقـــادمـــة،  ــيـــ ــلـــى رفـــاهـــيـــة األجـــ عـ
تحقيق  على  تعمل  أنها  إلــى  الفتة 
هــذا الهدف من خــال التركيز على 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ اإلبـــــــــداع واالبــــتــــكــــار بـ
والتصميم  االجتماعية،  الشبكات 
البيئة  املحافظة على  يــراعــي  الــذي 
وإدارة  الـــبـــنـــاء  مـــجـــال  فـــي  واألداء 

الشركات.
»تــرايــدل« ببناء وحــدات  وتلتزم 
ســكــنــيــة بــأعــلــى مــعــايــيــر الـــجـــودة، 
ــوائـــز  ــجـ ــة الـ ــافـ ــكـ وفـــــــــازت تـــقـــريـــبـــا بـ
فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع عــــن الـــتـــمـــيـــز فــي 
ــــاء  ــمـ ــ ــعـ ــ ــم، وخــــــــدمــــــــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
ــاء،  ــنـ ــبـ واملـــبـــيـــعـــات والـــتـــســـويـــق والـ
ــــى مـــواصـــلـــة هـــذا  ــــي تــتــطــلــع إلــ وهــ
ــاريـــخ الـــطـــويـــل الـــــذي تــفــخــر به  ــتـ الـ
الــحــصــول على جــوائــز التميز،  مــن 
أكــثــر مــن 20 مجمع  ولــديــهــا حاليا 
شقق سكنية جديد قيد اإلنشاء في 

منطقة تورنتو الكبرى.
التنفيذي  الرئيس  نائب  وأعــرب 
لقطاع املبيعات والتسويق جيمس 
الفرصة  ريتشي، عن حماسه لهذه 
ــدة لـــلـــعـــمـــل مـــــع مــجــمــوعــة  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــة فـــــي الــــكــــويــــت،  ــاريــ ــقــ ــعــ »تــــــــــوب« الــ
مشيرًا إلى أنها وباعتبارها إحدى 
الرائدة في مجال تطوير  الشركات 
تتشرف  كندا،  في  السكنية  الشقق 
بإتاحة الفرصة لها لعرض بيوتها 

على املجتمع الكويتي.
ــال إن مجمع »تـــن يــــورك« في  وقـ
قلب وسط مدينة تورونتو، سيكون 
الكويتي،  للمجتمع  للغاية  جــذابــا 
الفتا إلى أنها ستشارك في معرض 
لعرض  للعقار«،  الــدولــي  »الــكــويــت 
ــــي وســـط  ــا املـــتـــمـــيـــزة فـ مـــشـــاريـــعـــهـ
مدينة تورونتو وتورونتو الكبرى.

الفضلي:
»السلطنة« تشارك 
بمشروع »أفنان 2«

ــام فــــي شــركــة  ــعــ ــر الــ ــديــ أفــــــاد املــ
ــة فـــيـــصـــل  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــنــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
تعتزم  »الــســلــطــنــة«  أن  الــفــضــلــي، 
ــد أن  ــ املـــشـــاركـــة فـــي املـــعـــرض، وأكـ
املشاركات في املحافل واملعارض 
الــعــقــاريــة اصــبــحــت مــحــل أنــظــار 
املستثمرين  من  العديد  واهتمام 

العقاريني بمختلف مستوياتهم.
وقـــــال إن املـــشـــاركـــات فـــي هــذه 
املــحــافــل لها الــعــديــد مــن الــفــوائــد، 
ومــن أهمها االتــصــال املباشر مع 
والــراغــبــني في  املرتقبني  الــعــمــاء 
اقــتــنــاص فـــرص مــنــاســبــة وآمــنــة، 
بتسليم  قــامــت  الــشــركــة  أن  مبينا 
ــام 2016 وهــي  فـــي عــ 4 مـــشـــاريـــع 
مــــشــــروع »بـــــــرج األمـــــيـــــرة 2« فــي 
مـــســـقـــط، ومـــشـــاريـــع فـــلـــل صــالــة 
و»بناية أفنان 1«، وفلل »األصالة 

1« في مدينة صالة.
وأشار الفضلي إلى أن الشركة 
ــواع  ــود أنــ ــ تــســعــى إلــــى تــقــديــم أجـ
املــــواد فــي الــتــشــطــيــبــات، وأكــــد أن 
ــوا بــلــســان  ــنــ عـــمـــاء املــــشــــاريــــع أثــ
التشطيبات  جــــودة  عــلــى  حــالــهــم 
ــن املــعــيــشــة  ــاكـ ــن أكـــثـــر أمـ ــا مـ ــهـ وأنـ
ــزًا عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــســــوق  ــيــ ــمــ تــ
الـــعـــمـــانـــي ســـــــواء فــــي مـــســـقـــط أو 

صالة.
ــع املــــــراد  ــــن املــــشــــاريــ وكــــشــــف عـ
ــــرض الـــكـــويـــت  ــعـ ــ ــي مـ ــ ــا فــ ــهــ طــــرحــ
الشركة  أن  مبينا  للعقار،  الدولي 
ستطرح مشروع بناية »أفنان 2« 
مــديــنــة صــالــة منطقة عوقد  فــي 
لسلسلة  املــكــمــل  وهــــو  الـــغـــربـــيـــة، 
املبنى  يتكون  والـــذي  مشاريعها 
 20 عـــلـــى  ويـــحـــتـــوي  أدوار   5 مــــن 
وحدة سكنية بمختلف املساحات 
والنماذج، وبفترة أقساط ملدة 30 

شهر من دون فوائد.

الحضرم: 
»بورتمان« تطرح 
مشاريع بريطانية

اعـــتـــبـــرت الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
االستثمارية  »بــورتــمــان  ملجموعة 
الــبــريــطــانــيــة، شـــذى بـــدر الــحــضــرم، 
أن املـــشـــاركـــة فـــي مــعــرض الــكــويــت 
الدولي للعقار، من أهم املشاركات، 
نــظــرًا لــإقــبــال الــشــديــد عــلــى ســوق 
ــي الـــفـــتـــرة  ــ ــار الـــبـــريـــطـــانـــي فـ ــقــ ــعــ الــ
ــرة، مــبــيــنــة أن »بـــورتـــمـــان«  ــ ــيـ ــ األخـ
ــا مـــــــا يــــمــــيــــزهــــا عـــــــن بـــقـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ لـ
شركة  أنها  اعتبار  على  الشركات، 
ــة مـــســـجـــلـــة فــــــي غـــرفـــة  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ بــ
الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــبــريــطــانــيــة، 
وهي املالك واملطور للعقار وليست 

مسوقا له.
الـــشـــركـــة  مــــشــــاريــــع  إن  وقـــــالـــــت 
تتنوع ما بني أراض وأبراج سكنية 
ومـــــراكـــــز تــــجــــاريــــة ومــســتــشــفــيــات 
وغــيــرهــا، وتــفــتــخــر بـــأن مـــن أشــهــر 
زبائنها، وزارة الصحة البريطانية، 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ الــــــشــــــؤون  ووزارة 
والعمل البريطانية، ووزارة البيئة 
تمتلك  أنها  إلى  الفتة  البريطانية، 
مــشــاريــع فــي عـــدة مـــدن بريطانية 
مــــثــــل لــــنــــدن ومـــانـــشـــســـتـــر ولــــيــــدز 
وبـــرادفـــور ونــيــوكــاســل ولــيــفــربــول 

وبرمنغهام.
ــــدت الــحــضــرم أن املــجــمــوعــة  وأكـ
خاصا  وفكرا  استراتيجية  تنتهج 
ــاري، يــســاعــدهــا  ــقــ ــعــ بـــالـــتـــطـــويـــر الــ
عــلــى ذلـــك إقــامــتــهــا وتــواجــدهــا في 
عـــام 1996، بحيث  مــنــذ  بــريــطــانــيــا 
بــريــطــانــيــا بصفة  فــي  أنــهــا مقيمة 
دائمة ملتابعة كافة مشاريع الشركة 
عن كثب، منوهة بأن مقرها هو في 

لندن.
ــال مــديــر املــبــيــعــات  مـــن جــانــبــه قـ
فـــي املــجــمــوعــة مــالــكــوم ســكــرلــيــت، 
إن »بـــورتـــمـــان« تــعــتــبــر أول شــركــة 
يمتلكها  بــريــطــانــيــة  اســتــثــمــاريــة 
ــلـــيـــجـــي، كــمــا  مــــواطــــن كـــويـــتـــي وخـ
منذ  بريطانيا  فــي  مسجلة  وأنــهــا 
نـــشـــاطـــهـــا  وتــــــمــــــارس   2008 عـــــــام 
ــــي عــــــدة مـــجـــاالت  ــمــــاري فـ االســــتــــثــ
بالتعاون مع السلطات البريطانية، 
مــنــهــا مــجــال االســتــثــمــار الــعــقــاري 
ــر بـــنـــاء  ــويــ ــطــ ــــاص بـــتـــمـــلـــك وتــ ــــخـ الـ

املشاريع العقارية في بريطانيا.
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البدر: »برستيج املتحدة« 
تتواجد في البوسنة

وتركيا وصاللة والطائف

كــشــف املــديــر الــتــنــفــيــذي عضو 
مجلس اإلدارة في شركة برستيج 
املــتــحــدة الــعــقــاريــة، نــــواف الــبــدر، 
تــأتــي  »بـــرســـتـــيـــج«  مــــشــــاركــــة  أن 
ــع فـــي  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ لــــتــــســــويــــق عـــــــــدة مــ
جــمــهــوريــة الــبــوســنــة والــهــرســك، 
ــــي ســلــطــنــة  ــة فـ ــ ــــالـ ــا، وصـ ــيــ ــركــ وتــ
عمان، ومدينة الطائف في اململكة 

العربية السعودية.
في  أن تخصصنا  الــبــدر  وأكـــد 
االستثمار العقاري في البوسنة، 
ــاتــــج مــــن مــتــابــعــتــهــا الــطــويــلــة  نــ
لـــهـــذا الـــســـوق الــــواعــــد، الـــــذي بــدأ 
ــر فــي  ــيـ ــبـ ــكــــل كـ بــــــــاالزدهــــــــار وبــــشــ
وبعد سلسلة  األخــيــرة،  السنوات 
نـــجـــاحـــات حــقــقــتــهــا الـــشـــركـــة فــي 
الــــــســــــوق الــــبــــوســــنــــي مــــــن خــــال 
االنــتــهــاء مــن 5 مــشــاريــع وبيعها 

بالكامل.
وأشــــــــــــار إلــــــــى أنـــــهـــــا ســـتـــطـــرح 
البوسنة،  فــي  أحـــدث مــشــاريــعــهــا 
ومنها مشروع »منتجع الكويت« 
ــكــــامــــل الـــــخـــــدمـــــات واملــــــرافــــــق  ــتــ مــ
الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة واالســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
»برستيج  أن  والــســيــاحــيــة.وذكــر 
املـــتـــحـــدة« تـــطـــرح أيـــضـــا مــشــروع 
ــة الــســاحــرة  ــان«، ذي اإلطـــالـ ــ ـــ »ريــ
املميز بالقرب مــن سنتر  واملــوقــع 
ــــدر إن  ــبـ ــ ــال الـ ــكـــووقـ ــيـــسـ ــة فـ ــنـ ــديـ مـ
ــا مـــشـــروع  الــــشــــركــــة تــــطــــرح أيــــضــ
ــــــذي يــعــد  »نـــســـمـــة - الــــطــــائــــف«، ال
يــبــنــى بنظام  أول مــجــمــع ســكــنــي 
الطائف،  مدينة  فــي  الحر  التملك 
ألــــف   34 ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ ومــــســــاحــــتــــه 
ــون مـــــن 177  ــكــ ــتــ مــــتــــر مـــــربـــــع، ويــ
وحــدة، تتوزع ما بني شقق وفلل 

متاصقة وفلل مستقلة.
أيضا  تطرح  الشركة  أن  وتابع 
فـــي سلطنة   »6 »املــــــروة  مـــشـــروع 
ــي مـــديـــنـــة  ــ ــع فــ ــقــ ــان، الـــــــــذي يــ ــ ــمــ ــ عــ
فــي قلب  صالة بمحافظة ظــفــار، 
مــنــطــقــة عــوقــد الــغــربــيــة املــحــاذيــة 
لـــشـــارع الــســلــطــان قـــابـــوس، وهــي 
مـــن املــنــاطــق الــســكــنــيــة الــتــي تقع 
ــــط املـــحـــافـــظـــة، مــبــيــنــا أن  فــــي وسـ
املشروع يتكون من 5 طوابق و27 
»برستيج  أن  ســكــنــيــة.وذكــر  شقة 
 
ً
املتحدة« تسوق أيضا شققا وفلا
ــي اســطــنــبــول  ــزة فــ ــاهــ ســكــنــيــة جــ
األوروبية، في مدينة بهجة شهير 
الراقية في مشروعني متجاورين 

)ربوة - سكاي(.

صقر: »تبارك القابضة«
تسّوق أحدث مشاريعها 

في القاهرة الجديدة

لفت مدير فرع الكويت - ملجموعة 
تبارك القابضة وليد صقر، إلى أن 
املئة  فــي   75 نحو  نفذت  املجموعة 
من إنشاءات أحدث مشاريعها في 
الـــقـــاهـــرة الـــجـــديـــدة، وهــــو مــشــروع 
ــــو« بـــالـــتـــجـــمـــع  ـــ ــــي أفــــيــــنــــيــ ـــ »نــــايــــنــــتــ
الـــخـــامـــس والـــــــذي ســـيـــبـــدأ تــســلــيــم 
مــرحــلــتــه األولــــى فــي صــيــف 2017.

واعتبر أن هذه الفترة تعد األنسب 
للتعاقد والمتاك العقار في مصر، 
بــســبــب فــــرق الــعــمــلــة بـــني الــديــنــار 
الحالي، مبينا  الوقت  والجنيه في 
أكثر  في  يقع  أفينيو«  »ناينتي  أن 
الخامس،  بالتجمع  تميزًا  املــواقــع 
ــاري  ــجــ ــــروع ســـكـــنـــي وتــ ــشـ ــ وهــــــو مـ
راق،  عــاملــي  مــســتــوى  عــلــى  وإداري 
ويقع على شارع التسعني الشارع 
الــرئــيــســي فـــي الـــقـــاهـــرة الـــجـــديـــدة، 
ويـــطـــل عــلــى الــجــامــعــة األمــيــركــيــة 
الـــــجـــــديـــــدة وجــــامــــعــــة املـــســـتـــقـــبـــل.

وأشـــــار إلــــى أن مـــشـــروع »نــايــنــتـــــي 
أفـــيـــنـــيـــــــو« هـــــو املــــعــــيــــار الـــجـــديـــد 
الحياة  يوفر  فهو  الراقية،  للحياة 
املثالي  املــزيــج  الــتــي فيها  الــفــريــدة 
من الراحة والــهــدوء، كاشفا أنــه تم 
األذواق  كافة  يائم  لكي  تصميمه 
ــيـــاجـــات، وتــقــســيــمــه إلــــى 3  ــتـ واالحـ
لراغبي  األولـــى  خصصت  مناطق، 
بينما  للعائات،  والثانية  الهدوء، 
للشباب  الثالثة  املرحلة  خصصت 
راغـــبـــي الــحــيــاة الــحــديــثــة.وبــني أن 
ــــــول  ــقـــوم بــتــنــفــيــذ )مـ ــتـ الــــشــــركــــة سـ
نــايــنــتـــــي أفــيــنــيـــــو الــــعــــاملــــي(، أكــبــر 
مــــول تـــجـــاري بــالــتــجــمــع الــخــامــس 
عــلــى مــســاحــة 66 ألـــف مــتــر مــربــع، 
وسيشمل كافة الخدمات العصرية 
والــتــرفــيــهــيــة مــــن مـــطـــاعـــم عــاملــيــة، 
التجارية، ومجمع  املاركات  وأرقى 
ســيــنــمــات مــكــون مــن 6 دور عــرض 
ســيــنــمــائــي عـــلـــى أعـــلـــى مــســتــوى.

إلـــــــى أن »تـــــبـــــارك«  ــقــــر  وأشــــــــــار صــ
ــدث مــشــاريــعــهــا  ــ ــدأت بــتــنــفــيــذ أحـ ــ بـ
فــي الــقــاهــرة فــي مدينة نصر وهو 
مـــشـــروع »كــابــيــتــال إيـــســـت«، وهــو 
عال  مــشــروع سكني على مستوى 
تناسب  تنافسية  وبــأســعــار  وراق 

كافة الشرائح.
ولـــفـــت إلــــى أن »تــــبــــارك« تــقــدم 
ــم و  ــلــ ــســ ــتــ ــة الــ ــ ــــرصــ ــا فــ لــــعــــمــــائــــهــ
ــفــــورى فـــي مــشــاريــعــهــا  الــســكــن الــ
باملعادي و6 أكتوبر، إذ تم تنفيذ 
ــا تــقــدم  ــمـ ــدري تـــــــــــاورز«، كـ ــ ــانــ ــ »ســ
ــانـــدري«،  ــــ ــــ ــــــادي سـ ــــ ــعـ مــــشــــروع »مـ
الذي يعتبر نموذجا فريدًا للسكن 

واالستثمار.

املشلوم: »مسلك«
ترّكز على االستثمار

في تايلند

العام لشركة مسلك  املدير  ذكــر 
ــة مـــحـــمـــد املــــشــــلــــوم، أن  ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
ــــرض، تــجــســد  ــعـ ــ املــــشــــاركــــة فــــي املـ
ــــا وحــــــرصــــــهــــــا عـــلـــى  ــهـ ــ ــامـ ــمـــ ــ ــتـ اهـــ
ــــد واملـــــشـــــاركـــــة فـــــي هــــذه  ــــواجـ ــتـ ــ الـ
املتخصصة،  الــعــقــاريــة  املــعــارض 
والتي تعزز تفاعلها مع األنشطة 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تـــــقـــــام فــي 
الــكــويــت بصفة عــامــة، بــاإلضــافــة 
البالغ على  اإليجابي  تأثيره  إلى 
والتسويقية  الترويجية  الحركة 

للشركة.
واعتبر املعرض بمثابة النافذة 
الـــتـــي تــطــل الــشــركــة مـــن خــالــهــا، 
ــريـــة  ــيـ ــاهـ ــجـــمـ عــــلــــى قــــاعــــدتــــهــــا الـ
الـــعـــريـــضـــة والــــطــــريــــق املـــبـــاشـــر، 
الشرائح  بمختلف  يصلها  الـــذي 
الستقطابهم  األخـــرى  املجتمعية 
مشروعاتها  بتمييز  وتعريفهم 
املتنوعة،  ونشاطاتها وخدماتها 
تناسب كل راغبي التملك العقاري 
بمشروعاتها، والتي تقدمها لهم 
وفـــق أعــلــى مــعــايــيــر ومــســتــويــات 

الخدمة إقليميا ودوليا.
وأكــد املشلوم حــرص »مسلك«، 
عــلــى املــشــاركــة فــي املــعــرض نظرًا 
اإليجابية،  معطياته  مــن  للعديد 
بـــــدءًا بــكــونــه مــتــخــصــصــا واثــبــت 
نجاحاته من خال قدرة منظميه 
لتقديم  وانــفــرادهــم،  على تميزهم 
املاضية،  السنوات  طيلة  األفضل 
ــه يـــحـــظـــى بـــمـــشـــاركـــة  ــ ــ نــــاهــــيــــك انـ
واسعة واهتمام كبير من قبل فئة 
كبيرة من املواطنني واملستثمرين 
ــبــــي  ــاري وراغــ ــقــ ــعــ فــــي الــــقــــطــــاع الــ

التملك.
وشدد املشلوم على أن الشركة 
ستقوم بطرح مشاريع في مملكة 
تايلند، حيث التملك واالستثمار 
اآلمـــــــن نــــظــــرًا ملــــا يـــشـــهـــده الـــوقـــت 
الحالي من اضطرابات اقتصادية 
ونــزاعــات وخــافــات سياسية في 

بعض الدول.
بــاتــايــا تقع  وأضـــاف أن مدينة 
عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لــخــلــيــج 
تايلند، على بعد 165 كلم جنوب 
شــرق بــانــكــوك، بما يــعــادل ساعة 
ونـــصـــف الـــســـاعـــة بـــالـــســـيـــارة مــن 
مطار العاصمة التايلندية، وتعد 
مـــن أهــــم املــنــاطــق الــســيــاحــيــة في 
ــي مـــديـــنـــة ســاحــلــيــة  ــ تـــايـــلـــنـــد، وهـ
حتى بــدأت تستقبل السياح منذ 

أوائل التسعينات.

العرياني: نهدف 
للترويج للسوق العقاري

في إمارة عجمان

ــر عــــــــــام دائــــــــــرة  ــ ــ ــديـ ــ ــ أوضـــــــــــــح مـ
األراضي واألماك في عجمان، في 
ــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة،  دولـــة اإلمـ
حارب سالم العرياني، أن الدائرة 
مـــن وراء مــشــاركــتــهــا في  تـــهـــدف 
مــعــرض الــكــويــت الــدولــي للعقار، 
ــتـــرويـــج لــلــســوق الــعــقــاري  إلــــى الـ
في إمارة عجمان، وللتواصل مع 
وتحديث  الكويتيني  املستثمرين 

بياناتهم وطرق التواصل معهم.
ــهـــدف إلـــى  ــرة تـ ــ ــدائـ ــ وقــــــال إن الـ
بـــأبـــرز  املـــــعـــــرض،  زوار  تـــعـــريـــف 
خـــدمـــاتـــهـــا وتــجــربــتــهــا املــتــمــيــزة 
ــة املـــتـــعـــامـــلـــني، والـــتـــي  ــدمــ ــــي خــ فـ
أثــمــرت عــن حــصــول مــركــز خدمة 
ــي الـــــــدائـــــــرة عــلــى  ــ املــــتــــعــــامــــلــــني فــ
ــــق نــظــام  تــصــنــيــف 5 نــــجــــوم، وفــ
الــــــنــــــجــــــوم الــــــعــــــاملــــــي لـــتـــصـــنـــيـــف 
ــرة حكومية  الــخــدمــات، كـــأول دائــ
يتم  الــدولــة  على مستوى  محلية 

تصنيفها في هذه الفئة.
ــــرة  ــدائـ ــ الـ أن  الــــعــــريــــانــــي  وأكـــــــد 
فـــخـــورة بــحــصــولــهــا عــلــى املــركــز 
في  عامليا  والــتــاســع  عربيا،  األول 
األعمال  أنشطة  ممارسة  سهولة 
فـــــي تـــســـجـــيـــل املــــمــــتــــلــــكــــات، وفــــق 
التقرير الصادر من البنك الدولي 
بــشــكــل  يـــســـاهـــم  ــا  مــ  ،2016 لـــعـــام 
مباشر في خلق بيئة استثمارية 
مـــحـــفـــزة، ورفـــــــع مــــعــــدالت الــنــمــو 

االقتصادي في اإلمارة.

ينتظر العمالء انطالقة فعاليات معرض الكويت الدولي للعقار في أرض 
املعارض، لالطالع على الفرص الحصرية املتاحة من قبل املشاركني.

الفجي:
»الراية املتحدة« 

ترّكز على السياحة الدينية

ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة  ــرئـ أشــــــار الـ
املــتــحــدة، جــاســم محمد الفجي،  الــرايــة 
إلـــــى تــوجــهــهــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي جــمــيــع 
املــــعــــارض الـــعـــقـــاريـــة املــهــمــة الــداخــلــيــة 
ــدًا حـــرصـــهـــا عــلــى  ــؤكــ و الـــخـــارجـــيـــة، مــ
التواجد في جميع الفعاليات العقارية 
للتواصل  مهمة  نــافــذة  تعتبرها  الــتــي 

املباشر مع الجمهور.
وكـــــــــشـــــــــف عــــــــــن تـــــــــوجـــــــــه الــــــشــــــركــــــة 
لـــاســـتـــثـــمـــار فـــــي الـــــســـــوق االوروبــــــــــي 
واملاليزي واملصري والتركي، ملا توليه 
هذه األسواق العقارية من اهتمام كبير 

وملحوظ بالسياحة الدينية.
ولفت إلى تخطيط الشركة للتوسع 
»الراية  بــأن  منوها  وإقليميا،  خليجيا 
كــويــتــيــة متخصصة  املـــتـــحـــدة« شــركــة 
تعمل في املجال العقاري كمالك ومطور 
فــي االســـاس، وتعتبر جــديــدة نوعا ما 
الــكــويــتــي، ولكنها نجحت  الــســوق  فــي 
في وضع بصمتها ونقش اسم الشركة 
على صدر قائمة الشركات العاملة في 
املتميزة  بمشروعاتها  العقاري  املجال 
من ناحية الجهوزية والتسليم الفوري.

عــمــل  إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  أن  وأضــــــــــاف 
الــشــركــة تــقــوم عــلــى الــســيــاحــة الدينية 
في األماكن املقدسة، بينما ترتكز رؤية 
الثقة  املــطــلــق و  الـــوضـــوح  عــلــى  عملها 
املــتــبــادلــة مــع الــعــمــيــل، إذ إن املــشــاريــع 
ــاهــــــزة لــلــتــســلــيــم  ــعـــل وجــــ ــفـ ــالـ قــــائــــمــــة بـ

والتشغيل الفوري.
وقال الفجي إن أول مشاريع الشركة 
وأضــخــمــهــا، هــو مــشــروع »فــنــدق نسك 
ــنـــورة،  املـــديـــنـــة« الـــكـــائـــن فـــي املـــديـــنـــة املـ
والذي شّكل نقطة انطاقة نحو النجاح 
الــذي تم تحقيقه خــال الفترة املاضية 

والحالية.
ــه الـــشـــركـــة لــطــرح  وكـــشـــف عــــن تـــوجـ
البيع بنظام الصكوك في مشاريعها و 
املدنية  على األخــص في مشروع نسك 
ــة االحــــتــــيــــاجــــات،  ــافــ بــــأســــعــــار تـــلـــبـــي كــ
مــنــوهــا بــأنــهــا ســتــطــرح خـــال مــعــرض 
الكويت الدولي، مشاريعها املميزة في 

كل من تركيا وإسبانيا.

عبده: »آمار سيتي« 
تواجه التحديات

بالتواجد في أملانيا

قـــال مــديــر املــبــيــعــات فــي شــركــة آمــار 
»آمـــار سيتي«  إن  عــبــده،  سيتي محمد 
ستقوم بطرح منتجها العقاري املبتكر 
العماء،  الــذي يناسب مختلف شرائح 
 مــثــالــيــا لــشــريــحــة 

ً
والــــــذي يــعــتــبــر حــــا

كــبــيــرة مـــن املــســتــثــمــريــن، الســيــمــا في 
والسياسية  االقتصادية  الــظــروف  ظــل 
الــحــالــيــة، الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم بعد 
ــع  ــ ــراجـ ــ ــفــــط وتـ ــنــ ــار الــ ــ ــعــ ــ انــــخــــفــــاض أســ

اقتصادات العديد من الدول.
ــدأت  وأضــــــــاف أن »آمــــــــار ســـيـــتـــي« بــ
أملانيا  فــي  استثمارية  عــمــارات  بتملك 
قابلة للتحويل إلى شقق فندقية، حيث 
مــن املــقــرر أن يــتــم طـــرح هـــذه الــوحــدات 
عــلــى املــســتــثــمــريــن، مـــن خـــال حصص 
للحصة  ديـــنـــار   2000 بــســعــر  مــســتــقــلــة 
الــواحــدة، وبعائد ســنــوي قـــدره 13 في 
املـــئـــة، عــلــى أن يــتــم الـــتـــخـــارج مـــن هــذه 

الحصص بعد 3 سنوات من التملك.
وأكــــــد أن »آمـــــــار ســـيـــتـــي« مــســتــمــرة 
ــــي طــــــرح مـــشـــاريـــعـــهـــا الــــعــــقــــاريــــة فــي  فـ
أملانيا وتركيا، بحيث تواصل تسويق 
ــيـــوتـــشـــك  ــة »بـ ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ ــا فــ ــهــ ــروعــ ــشــ مــ
ماجيك« في اسطنبول، وهو عبارة عن 
تجارية  بــلــوكــات  و4  سكنيا  بلوكا   11
تــطــل جــمــيــعــهــا عــلــى الــبــحــر مــبــاشــرة، 
مشيرًا إلــى أن كــل بــلــوك يتألف مــن 16 
ليرة  ألــف  شقة وبأسعار تبدأ من 350 
ــــى أن املــســتــثــمــر فــيــه  ــفـــت إلـ تـــركـــيـــة، ولـ
ــائــــد، بـــعـــد انــتــهــائــه  ســيــحــصــل عـــلـــى عــ

بواقع 30 في املئة.
ــده أن »آمـــــــــار ســيــتــي«  ــبــ ـــف عــ ــشـ وكــ
ــة املــــــدن  ــيــ ــبــ ــالــ نــــجــــحــــت فــــــي دخــــــــــول غــ
تــســوق مشاريع  أصبحت  إذ  األملــانــيــة، 
فـــي كـــل مـــن مــانــهــايــن، وكـــارلـــس لــوتــن، 
وبــيــرنــســنــز، ونـــايـــن كـــوشـــن، وجــيــلــزن 

كوشن، ودوسلدورف وإيسن.

عالية: الكويتيون
ثالث أكبر املالك

في »سباركل تاورز«

ــان لـــلـــتـــطـــويـــر  ــيــ ــبــ ــة تــ ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
الـــعـــقـــاري اإلمـــاراتـــيـــة، أن املــســتــثــمــريــن 
املرتبة  اآلن،  حتى  يحتلون  الكويتيني 
ــالــــي مـــالـــكـــي شــقــق  ــمــ ــــني إجــ الـــثـــالـــثـــة بـ
ــــي دبـــي  ــــروع »ســــبــــاركــــل تـــــــــاورز فـ ــــشـ مـ
مارينا«، املرصع بروائع الكريستال من 
التنفيذي  املدير  واشــار  سواروفسكي. 
للشركة ناجي عالية، إلى وصول نسبة 
اإلنجاز في املشروع إلى أكثر من 80 في 
التقرير الصادر عن دائرة  املئة، حسب 
األراضــي واألمــاك في دبــي، ومبينا أن 
مـــن املــخــطــط أن يــكــتــمــل خــــال األشــهــر 

القليلة املقبلة.
تــــــــــاورز«،  ــل  ــ ــاركـ ــ ــبـ ــ »سـ أن  وأضــــــــــاف 
فــي  نـــوعـــه  ـــن  مـ األول  يـــعـــتـــبـــراملـــشـــروع 
ــة، تــــحــــت شـــعـــار  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ اإلمـــــــــــــــارات واملـ
 Space Marveled« الــتــجــاريــة  الــعــامــة 
يستلهم  والــذي   ،»®by SWAROVSKI
الديكور  أعــمــال  فــي  الكريستال  عنصر 
الــداخــلــيــة، بــمــا فــيــهــا أنــظــمــة اإلضــــاءة 
وتــطــبــيــقــاتــه، الفــتــا إلـــى أنـــه يــشــيــد في 
فــي منطقة  قلب مدينة دبــي وتــحــديــدًا 
ــا، بــحــيــث يـــتـــألـــف مــــن بـــرجـــني:  ــنــ ــاريــ املــ
يرتفع األول 29 طابقا، ويوفر لقاطنيه 
ــة آســــــرة عـــلـــى مــيــاه  ــيـ ــانـــورامـ إطــــالــــة بـ
املــاريــنــا مــن ثــاثــة جــوانــب، أمــا الثاني 
فيتألف من 14 طابقا تطل على جميرا 
بــيــتــش ريـــزيـــدنـــس مـــع إطـــالـــة جــزئــيــة 

على منطقة املارينا والبحر.
بمبنى  يرتبطان  البرجني  أن  وذكـــر 
املارينا  سكني ذي إطالة جزئية على 
مكون من 4 طوابق وأرضي، األمر الذي 
األبــراج  العيش في هــذه  يجعل تجربة 

متعة ال مثيل لها.

معرض »الكويت الدولي للعقار« ينطلق اليوم برعاية وزير التجارة
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