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خالل الفترة من 7 - 12 نوفمبر 2016

ً معرض الكويت الدولي للعقار يستقطب 60 شركة تعرض 250 مشروعا
أعلنــت مجموعــة تــوب 
اكســبو لتنظيــم املعــارض 
اكتمــال  عــن  واملؤمتــرات 
استعداداتها إلطالق فعاليات 
التاســعة ملعــرض  الــدورة 
الدولــي للعقــار،  الكويــت 
والــذي تنظمــه املجموعــة 
بأرض املعارض مبشرف في 
القاعة 8 خالل الفترة 7 - 12 
نوفمبر 2016 وسط مشاركة 
60 شــركة عقاريــة وماليــة 
واستثمارية تعرض أكثر من 
250 مشروعا بحوالي 15 دولة 
خليجية وعربية وعاملية، وقد 
استعرض عدد من املشاركني 
املشاريع التي سيتم طرحها 
في املعــرض والتــي تتوزع 
بــني عــدة دول مــن أبرزهــا 
الكويت والسعودية واإلمارات 
والبحرين ومصــر وإيطاليا 
وبلغاريا وفرنسا وبريطانيا 
والنمســا والبوسنة وأميركا 

وتايلند وتركيا.

»توب العقارية«
أعلنــت مجموعــة تــوب 
العقاريــة عــن بــدء طرحها 
الرسمي ملجموعة من املشاريع 
املميزة في مناطق مختلفة من 
بانكوك، وقال املدير التنفيذي 
للمجموعة محمد فرغلي ثابت 
بأن طرح هذه املشاريع يأتي 
انطالقا من ســعي املجموعة 
املستمر لتقدمي أفضل الفرص 
العقارية في السوق العقاري 
الدولي مبختلف مناطقه ومبا 
يضمن للمستثمر قيمة مضافة 
الستثماره وشدد فرغلي على 
أن املجموعــة ملتزمة بتقدمي 
األفضل لعمالئها ومبا يحقق 
لهم راحة البال واالســتثمار 
الناجح حيث ال تألو املجموعة 
جهــدا في البحــث عن أفضل 
األســواق  فــي  املشــاريع 
املستهدفة من خالل عملها مع 
مجموعــة من كبار املطورين 
العقاريــني في تلك األســواق 
لضمان تســليم املشاريع في 
مواعيدهــا وضمــان جودتها 

ومتيز مواقعها وأسعارها.
وكانــت مجموعــة تــوب 
العقاريــة قــد تعاقــدت مــع 
شــرك أجنل للعقارات والتي 
تعتبر واحدة من أكبر شركات 
الوساطة العقارية في مملكة 
لتســويق باقة متميــزة من 
املشاريع في مناطق متميزة 

في بانكوك.
وبسؤاله عن املشاريع التي 
تعاقدت عليها املجموعة أجاب 
فرغلي اننا ســنقوم بطرح 5 
مشاريع متميزة منها مشروع 
سكاي ووك والواقع في منطقة 
براكنوجن والتي تبعد أقل من 
10 دقائــق عن شــارع العرب 
واملوالت التجارية الرئيسية 
واملستشفيات في بانكوك التي 
يرتادها العديد من املواطنني 
العــرب، ويتكون املشــروع 
من فندق 4 جنوم الى جانب 
مبنى إداري يشــغله العديد 
من املطاعــم واملقاهي والتي 
تعمل على مدار الســاعة الى 
جانب برجني ســكنيني يبلغ 
ارتفاعهما 50 طابقا ومنطقة 
خدمات تشمل عيادات طبية 
وصالونات جتميل ومنطقة 
مطاعــم مكشــوفة وتتنــوع 
فــي  املطروحــة  الوحــدات 
املشــاريع ما بني استديو إلى 
غرفتني وصالة مبساحات تبدأ 
من 40 مترا مربعا إلى 102 متر 

مربع وبأسعار منافسه.

»إنفينتي العقارية«
كشــف الرئيس التنفيذي 
لشــركة إنفينتــي العقاريــة 
د.خالــد الشــمري عــن عدد 
من املشــاريع اجلديــدة التي 
تعتزم الشــركة طرحها أمام 
عمالئها فــي القريب العاجل 
في عدد من األسواق العاملية 
اجلاذبة، مشــيرا إلى أن هذه 
املشاريع تقع في أكثر األسواق 
طلبا واســتقرارا سواء كانت 
مــن الناحيــة السياســية أو 
ان  وأضــاف  االقتصاديــة. 
الشركة قد انتهت بالفعل من 
تنفيذ مشــاريع في أســواق 
وجمهورية البوسنة والهرسك 
واجلمهورية التركية ووسط 
ڤيينا أيضا، وذلــك في إطار 
استراتيجية الشركة الرامية 
الختيار األســواق املســتقرة 
والتــي مــن شــأنها ان توفر 
السكن والعوائد االستثمارية 
املجدية لعمالئها ســواء على 

املدى املتوسط أو البعيد.
وأكد الشــمري ان اختيار 
األسواق التي تعمل بها »شركة 
إنفينتي« هي اختيارات تأتي 
بعد دراسات مستفيضة لهذه 
الناحية  األسواق ســواء من 
السياسية أو االقتصادية أو 
األمنية، وذلك لضمان جدوى 
االســتثمار في تلك األسواق 
مــن جهــة، وبالتالــي ضمان 
حتقيق أعلى العوائد للشركة 
وملستثمرينا من جهة أخرى. 

وحــول املشــاريع اجلديــدة 
للشركة قال ان الشركة بصدد 
طرح مشــروع عقاري مميز 
)منتجع إنفينتي( في منطقة 
»اوســنيك« فــي جمهوريــة 
البوســنة والهرســك، حيث 
يقع هذا املشروع على أرض 
تبلغ مساحتها اإلجمالية نحو 
37 ألف متر مربــع، ويتألف 
من 57 وحــدة تتنوع ما بني 
ڤلل ســكنية وشــقق سكنية 
مبســاحات وإطالالت جميلة 
وجذابة، إلى جانب مجموعة 
من اخلدمات واملرافق الرئيسية 
التــي تخدم ســكان وقاطني 
املشروع من ســوبر ماركت، 
مطعم ومقهى، مسجد، مناطق 
ألعاب ونوافير مائية مميزة. 
وحول سبب تركيز شركتنا 
البوســنة  علــى جمهوريــة 
والهرسك قال د.الشمري انه 
يكفي البوســنة فخــرا بأنها 
ووفقا لتقدير منظمة السياحة 
العاملية أثبتت بأنها صاحبة 
ثالث أعلى نســبة معدل منو 
في السياحة بالعالم بني عامي 
1995 و2020، خاصة بعد ان مت 
تصنيفها كواحدة من أفضل 
املدن في العالم، ســواء فيما 
يتعلق في اجلوانب التاريخية، 

الدينية أوالثقافية.
وأضــاف أنــه فــي اآلونة 
األخيرة مت ترشيح »سراييڤو« 
باعتبارهــا واحدة من أفضل 
املــدن الـ 10 األوائــل للزيارة 
في عــام 2010، فيمــا الزالت 
تلك الدولة تعتبر واحدة من 
املناطــق غير املكتشــفة في 
املنطقــة اجلنوبية من جبال 
األلب، مع مساحات شاسعة من 
الطبيعة البرية التي تساعد 
على جذب املغامرين ومحبي 

الطبيعة.
كما قال الشمري ان السوق 
التركــي يعــد أحد األســواق 
الواعدة التي اهتمت الشركة 
بدخولــه واالســتثمار فيــه، 
مشــيرا إلى استمرار الشركة 
بتســويق »صكوك اإلجارة« 
إنفينتي«  ملجموعة »فنــادق 
في منطقة تقسيم الواقعة في 
اجلمهورية التركية، وأضاف 
أن أبــرز مشــاريع الشــركة 
احلاليــة هنــاك تتمثــل فــي 
مجموعة »إنفينتي لألجنحة 
الفندقيــة ـ تقســيم«، والتي 
تقع في قلب منطقة تقســيم 
الواقعة في مدينة اسطنبول 
التركية، والتي  باجلمهورية 
تتميز بسحر الطبيعة وعراقة 
التاريخ، فهي ملتقى السياحة 
التركية. وأضاف ان الشركة 
قسمت املباني في ذلك املشروع 
إلــى عــدة أجنحــة فاخــرة 
ومتنوعــة تناســب األســرة 
اخلليجية، إلى جانب مجموعة 
من املرافق الفندقية التي من 
بينها مطعم على سطح أحد 
املباني للتمتع باملناظر اخلالبة 

مثل مشروع )Signature( في 
مدينة Ammanesse الفرنسية 
والتي تبعد 10 دقائق بالسيارة 
عن مدينة جينڤ السويسرية. 
ويتمتع املشــروع بإطالالت 

رائعة على جبال األلب.

»آفاق المستقبل«
صرح محمد احلفار املدير 
التنفيــذي آلفــاق املســتقبل 
بأنــه مت بيــع املرحلة األولى 
والثانية لبرج آفاق في منطقة 
اجلفير في مملكــة البحرين 
الــذي يعــد ثالــث مشــروع 
للشــركة وهــو مختلف كليا 
الســابقة،  عــن مشــاريعنا 
حيث يتكون مــن 23 طابقا، 
الطوابق الـ 6 األولى تشــمل 
صالــة االســتقبال ومواقف 
الســيارات وناديــا صحيــا 
متكامــال ومســابح، وميتــاز 
أيضا بشكله البانورامي، كما 
أن هذا املشروع مختلف كليا 
من حيث مســاحات الشــقق 
بالنسبة للمشروعني اآلخرين 
ويعد من املباني الذكية ألنه 
يحتـــــوي علــى مجموعات 
عديدة للخدمات املتكاملة التي 
توفر شــعور الرضا واألمان 

للمالك.
 وأضاف: وأيضا من ضمن 
مشاريعنا في مملكة البحرين: 
برج فيتا وأبراج ناصر، وقال 
انه مت تسليم مشروع برج فيتا 
جلميع عمالئنا وانتهينا من 
عملية التأجير للمستثمرين 
فيه، ويقع برج فيتا في منطقة 
اجلفير، التي تعتبر في وسط 
مملكة البحريــن حيث يبعد 
عــن املطار مســافة 10 دقائق 
ويقع البرج في منطقة حيوية، 
وهناك الفنادق اخلمس جنوم 
واملراكــز التجارية واملطاعم 
وتبعد عن منطقة السيف 10 

دقائق.
وأضاف: يتكون برج فيتا 
مــن 24 دورا ـ الدور األرضي 
عبارة عن صالة استقبال و5 
أدوار مواقف سيارات و18 دورا 
متكررة شقق سكنية ويتكون 
كل دور من 8 شــقق مختلفة 
املساحة قابلة للفرز والدمج، 
بحيث ميكن ضم أكثر من شقة 
مــع بعضها أو فــوق بعضها 
وفق رغبة العميل وتقسيمها 
أو حتويلهــا إلى دور مفتوح 
على حســب رغبــة العميل، 
ومن دون حتميل العمالء أي 
مصاريــف إضافيــة. كما ان 
األدوار من الـ 20 إلى الطابق 
الـ 23 شقق دوبليكس، وميتاز 
برج »فيتا« مبنظره اجلذاب 
املغطى بالزجاج بالكامل »نظام 
بانوراما« فضال عن احتوائه 
على مجموعة مــن اخلدمات 
املتكاملــة للمــالك والتي من 
بينها مســبح لألطفال وآخر 
للكبــار وناد صحــي متكامل 
بأحــدث األجهــزة الرياضية 

بهدف تشــجيع العمالء على 
الشراء واستغالل الفرصة التي 

قد ال تتكرر مرة أخرى.

»جاردينيا«
قال املدير التنفيذي لشركة 
جاردينيــا العقارية حســني 
املبارز ان الشــركة قد قررت 
املشــاركة بأفضــل مــا لديها 
من العــروض احلصرية في 
هــذا املعــرض فــي عــدد من 
الدول األوروبيــة التي يأتي 
على رأسها إيطاليا وبلغاريا 
باإلضافة الى أرقى املشروعات 
في مصر وتركيا. وقال املبارز 
ان الشــركة ســتقوم بتقدمي 
أفضل مشــاريعها احلصرية 
في مصر من أفضل الشركات 
املصريــة العقاريــة وتتمثل 
فــي شــركة شــمال أفريقيــا 
والتي تتميز برفاهية احلياة 
وجميــع اخلدمــات وأفضــل 
األسعار وتسهيالت الدفع. من 
أهم املشــاريع اآلن في شركة 
شمال افريقيا هي مشروعاتها 
السكنية في القاهرة اجلديدة 
في كمبونــد قطامية جارينز 
كمبوند ڤيالت راق وعلى أعلى 
مستوى من اخلدمات وكذلك 
كمبوند نيســت كايرو املميز 
بالقرب من اجلامعة األمريكية 
في قلب التجمع اخلامس، كما 
تتوسع الشركة في مشروعاتها 
داخل مصر في مدينة السادات 
على طريق مصر إســكندرية 
الصحراوي بتطوير مشروع 
نيســت الســادات وهــو أول 
كمبونــد ڤيــالت وعمــارات 
فندقية للراحة والرفاهية في 
مدينة السادات يشمل مناطق 
جتارية وفنادق ومركزا طبيا 
دوليــا وخدمات اخرى عالية 
اجلــودة. وأضاف ان من اهم 
هذه املشاريع يقع في جزيرة 
»سيردينيا« بإيطاليا ويضم 
عــددا محدودا مــن الوحدات 
السكنية التي تطل كلها على 
شاطئ »ازميراندا«، حيث متتاز 
هذه املدينة بأنها تضم النخبة، 
هذا إلى جانب مشــروع آخر 
في »توســكانا« التي تشتهر 
العنــب والبيــوت  مبــزارع 
الريفيــة اجلميلــة واملناظر 
الطبيعية اخلالبة، فضال عن 
قربها من ميالنو وبيزا. كذلك 
قال املبارز ان الشركة ستطرح 
3 مشاريع جديدة في »بلغاريا« 
في مدينة »فارنا« األول يقع 
علــى تلة مرتفعــة وبإطاللة 
بحرية كاملة لكل الشقق، فيما 
يقع املشروع الثاني على البحر 
مباشرة فارنا، علما ان هذين 
املشروعني جاهزان للتسليم 
الفوري مع تسهيالت بالدفع، 
فيما يقع املشروع الثالث على 
البحر األسود ويضم مجموعة 
مــن وحدات النخبة املصممة 
علــى الطــراز اإليطالــي مع 

تشطيبات 5 جنوم.

للمنطقــة، ومعهــد صحــي، 
وحوض ســباحة، باإلضافة 
إلى صالة األلعاب الرياضية، 
واحلمــام التركي، واملســاج، 
البونارامية ذات  واألجنحــة 
األسقف الزجاجية املتحركة.

»بيوت العالمية«
التنفيــذي  املديــر  قــال 
لشــركة بيوت العاملية متيم 
مصطفــى ان شــركة بيــوت 
ســتعرض فــي جناحها أحد 
اهم املشــاريع املقامــة حاليا 
فــي جمهورية مصر العربية 
وحتديدا في مدينة »مرســى 
علم« وهو مشروع »اكويس« 
الذي يقع مباشرة على ساحل 
البحر األحمر، ويعد املشروع 
أحد أضخــم املنتجعات التي 
تقام حاليا في املدينة، حيث 
يوفر املشــروع ڤلال وشققال 
مبســاحات  واســتديوهات 
مختلفة وبأسعار وتسهيالت 
فــي الســداد غير مســبوقة 
وميتاز املنتجع بتوافر حمامات 
ســباحة للكبــار والصغــار 
ومناطــق مخصصة لأللعاب 

املائية ومركز جتاري.
وعــن تركيا قال مصطفى 
ان بيوت مستمرة في عرض 
مشروع انلوجو بعد أن وقعت 
منذ فترة عقود شراكة حصرية 
مــع احــدى كبــرى شــركات 
التطوير العقاري في اسطنبول 
وهــي شــركة »أوزوتيلــر« 
لتســويق مشــاريعها فــي 
الكويت. ويعد ذلك املشروع 
أحد أفضل املشــاريع املقامة 
حاليا في اسطنبول األوروبية 
فــي منطقــة »بهجه شــهير« 
ويحتوى علــى مول جتاري 
والعديــد من اخلدمــات مثل 
الســباحة واملقاهي  حمامات 
واملناطــق املخصصة أللعاب 

األطفال وقاعات السينما.
 وأضاف مصطفى أن شركة 
بيوت لها السبق في الدخول 
الى الســوق البلغاري، حيث 
عقدت شراكات استراتيجية 
مع كبرى شــركات التطوير 
العقاري لتسويق مشاريعها 
حصريــا فــي الكويت وتقدم 
مجموعة من املشاريع املتميزة 
في مدن »صوفياـ  بلوفديفـ  
فارناـ  برجاسـ  كوشاريتسا 
ـ بانســكو(، من املشاريع ما 
يتمتع بإطالالت بحرية وأخرى 
جبليــة. حيــث ان بلغاريــا 
من الدول التــي تنعم مبناخ 
سياســي واقتصادي مستقر 
ويتوافــد عليها الســياح من 

شتى بقاع العالم.
وتتميز بلغاريا بالشواطئ 
اخلالبة والطبيعة اجلبلية التي 
تكسوها األشجار وتكثر فيها 
ينابيع املياه املعدنية واآلثار 
املقدونية. وأفاد مصطفى بأن 
الشــركة تطرح خــالل فترة 
املعرض مشاريع أخرى مميزة 

واستراحة للسكان ومواقف 
للسيارات مخصصة لكل شقة.

»الجمال العقارية«
أعلنــت شــركة اجلمــال 
العقارية )املسوق احلصري 
اليوســفي السكنية(  ألبراج 
عن مشــاركتها فــي املعرض 
وحول هذه املشــاركة، قالت 
مديرة املبيعات بالشركة نائلة 
جميل ان شركة اجلمال وبعد 
ان انتهت من تسليم مشروع 
أبراج »اليوسفي 8« الواقع في 
منطقة صباح السالم، أعدت 
مشــاريع جديــدة مــن بينها 
مشروع لشــقق التمليك في 
منطقة بنيد القار، مؤكدة في 
الوقت ذاته، تركيز الشركة على 
أعلى مســتويات التشطيب، 
فضــال عــن اختيــار املواقع 
املميــزة فــي أفضــل املناطق 
االستثمارية املرغوبة والتي 
من بينها بنيد القار وصباح 
الســالم وحولــي. وأكــدت 
ان مشــروع بــرج »االلفــني« 
الواقع في منطقة بنيد القار، 
سيتضمن مجموعة من شقق 
التمليك ذات املساحات الكبيرة 
التي تناسب شروط ومتطلبات 
قرض التسليف، حيث تصل 
مســاحات هــذه الشــقق إلى 
116 متــرا مربعا، علما ان هذا 
املشروع سيكون جاهزا للسكن 

بنهاية العام 2017.
وقالت ان »أبراج اليوسفي« 
متيزت خالل ســنوات عملها 
السابقة بالتشطيبات السوبر 
ديلوكــس، واملصداقيــة في 
مواعيــد التنفيذ والتســليم، 
فضال عن املواصفات املميزة 
التــي تتوافــق مــع شــروط 
التســليف  ومتطلبــات بيت 
واالدخار، هــذا باالضافة إلى 
خدمات الصيانة واألمن وما 
تتضمنه مــن خدمات ما بعد 
البيع، وباقي اخلدمات االخرى 
املتعلقة بــإدارة أمالك الغير 
الســكنية  الوحدات  وتأجير 
للمالك الراغبني في استثمارها.
أما فيما يتعلق مبشــروع 
»أبراج اليوسفي 8« فقالت ان 
الشــركة حرصت على زيادة 
مواقف الســيارات بناء على 
طلب عدد من العمالء، فضال 
عن إطالالت الشقق السكنية 
فــي املشــروع والتــي تطــل 
جميعها على البحر من خالل 
إطاللة خالبة، مشيرة إلى ان 
املشروع يتألف من 4 عمارات 
سكنية تقع على أرض تبلغ 
مســاحتها 4600 متــر مربع، 
حيث ترتفع كل عمارة بواقع 
19 دورا، ضمن مجمع متكامل 

اخلدمات.
واختتمــت اجلمــال بــان 
الشــركة حرصت على تقدمي 
مجموعة من العروض اخلاصة 
على عدد من الشقق في منطقة 
الســاملية وبنيد القار، وذلك 

من جهة أخرى، قال املبارز 
ان شــركته ســتعرض كذلك 
من خــالل املعرض مجموعة 
مــن املشــاريع العقاريــة في 
»أزميت« ومنها كارسو على 
البحر األسود مباشرة ويبعد 
عن مطار صبيحة 75 كم فقط، 
حيث حصلت شركة جاردينيا 
العقارية على وكالة تسويق 
حصريــة لــكل املشــروعات 
اخلاصة مع شــركة »أوكشو 
أوغلو« التي تعتبر من أكبر 
شركات التطوير العقاري في 

تركيا.

»جرين سيتي«
قال مدير عام شركة جرين 
سيتي العقارية محمد فاروق 
ان »جرين ســيتي« تســعى 
دائما الى تقدمي باقة متنوعة 
العقاريــة  مــن املشــروعات 
املختلفة بعوائد اســتثمارية 
مجزية، لتشــكل حافزا جيدا 
ومشجعا للمستثمر العقاري 
على االستثمار بأمان وبعوائد 

مجزية.
في هذا الصدد، كشف فاروق 
عن طرح الشــركة ملشــروع 
Univa Residence فــي تركيا 
والذي هو عبارة عن كمبوند 
سكني متكامل اخلدمات مصمم 
على أحدث الطرازات املعمارية 
ومخصــص لســكن الطلبــة 
اجلامعيــني، وميتاز مبوقعه 
الفريد، حيث يبعد عن بوابة 
جامعة ســقارية مبا يقل عن 
500 متر تقريبا، ما يساعد على 
سهولة احلركة والتنقالت، مع 
توافر جميع اخلدمات اإلدارية 
والترفيهية. وحول مساحات 
الوحدات الطالبية في املشروع 
قال انها تبدأ من 45 مترا مربعا 
وتصل إلى 90 مترا، في حني 
تبدأ األسعار من 15 ألف دينار 
وبالتقسيط على سنتني دون 

فوائد.
في الوقت نفسه، أكد فاروق 
ان الشــركة ســتطرح خالل 
املعرض مشــروعات عقارية 
مختلفــة مبدينة اســطنبول 
األوروبية مبساحات تبدأ من 
47 مترا مربعا وتصل الى 200 
متر مربع، وبأسعار تبدأ من 
17 ألــف دينار مبواقع مميزة 
مبنطقة بهجة شهير، علما ان 
هذه العقارات ستكون جاهزة 

للتسليم بعد 6 أشهر.
كذلــك تطرق فــاروق إلى 
 Dobson Bay Club مشــروع
والــذي قــال انه عبــارة عن 
متكامــل  ســكني  كمبونــد 
اخلدمــات مبدينــة فينيكس 
بوالية أريزونا األميركية، الفتا 
إلى ان املشــروع يقع بالقرب 
من جميع اخلدمات الترفيهية 
والسكنية، ومبساحات تبدأ من 
105 أمتار مربعة، وأسعار تبدأ 
من 148 ألف دوالر، مع تقدمي 
خدمة إعــادة التأجير للمالك 
الراغبني في استثمار الوحدات 
في التأجير بعوائد استثمارية 

تبدأ من 9% سنويا.

»مسلك الخير«
صــرح الرئيس التنفيذي 
لشركة مسلك اخلير العقارية 
إيهــاب عــالم بــأن الشــركة 
قامت مؤخرا باستقطاب عدد 
مــن املوظفــني ذوي اخلبرة 
افتتحــت  والكفــاءة، حيــث 
الشــركة فرعها الثاني داخل 
الكويت مبشــاركة عــدد من 
عمالئهــا وتزامــن تســلمهم 
وثائقهم العقارية مع افتتاح 

مقر الشركة اجلديد.
ومن ناحية أخرى، صرح 
عالم بأن الشركة قامت بتوقيع 
عقود حصرية لبعض املشاريع 
بدبي منها مشروع على طريق 
الشيخ زايد وبإطاللة على قناة 
دبي وأيضا مشاريع مبنطقة 
الفورجان ملا تتميز به املنطقة 
من قربها من سيتي سنتر دبي 
وبأسعار تبدأ من 42 ألف دينار 

فقط.
هــذا وقد حرصت شــركة 
مســلك اخليــر علــى تلبيــة 
رغبة املســتثمر الكويتي في 
االستثمار باجنلترا من خالل 
التعاقد على مشاريع متميزة 
بلندن وبأســعار تبدأ من 32 
ألف دينار فقط وباســتثمار 
مضمــون ملــدة 5 ســنوات 
وعوائد عالية تصل إلى %10 
ســنويا. كما أشــار عالم الى 
ان الشــركة أصبحت تنهض 
وتستمر وتتوسع مبصداقيتها 
وبالثقة التي طاملا جمعت بينها 
وبــني عمالئهــا، حيث يطرح 
فرع الشــركة بلندن والكائن 
فــي كناري وورف مشــروعا 
فــي القريــب العاجل مبدينة 
مانشستر وبالك بوول، تقدم 
فيه شقق سكنية تتكون من 
غرفــة إلى 3 غــرف وبعوائد 
تصل إلى 11% من قيمة الوحدة، 
حيث يتسلم العميل عوائده 
شــهريا مــن مقــر الشــركة 

بالكويت.

متيم مصطفى محمد فرغلي

محمد فاروق

محمد احلفارد.خالد الشمري

إيهاب عالم حسني املبارز نائلة جميل

تركيا الوجهة األكثر استقطابا للمستثمرين الريف األوروبي وجهة استثمارية منذ عقود

فرغلي:
توب العقارية تطرح 

باقة منوعة من 
املشاريع اجلاهزة 

وقيد اإلنشاء
في بانكوك

الشمري:
»إنفينتي العقارية« 

تركز استثماراتها 
في البوسنة 

والنمسا وتركيا 
والكويت

احلفار:
آفاق املستقبل 
تطرح مجموعة

من األبراج السكنية 
في مناطق عدة 
مبملكة البحرين

نائلة جميل: 
اجلمال العقارية 

تواصل طرح 
مشاريعها املتميزة 

في مجال شقق 
التمليك
بالكويت

املبارز: »جاردينيا« 
تطلق مشاريع 

عقارية في مصر 
وإيطاليا وبلغاريا 

وتركيا





كرواتيا تنظم اليوم العاملي للمنتجات الحالل  
بروكسل - كونا: تعتزم كرواتيا تنظيم اليوم العالمي للمنتجات الحالل في مدينة أوباتيا في الفترة من 
الثاني وحتى الرابع من الشهر المقبل احتفاال بمرور 100 عام على اعترافها باالسالم. وعلى الرغم من 
قلة الجالية المسلمة في كرواتيا التي تبلغ حوالي 60 ألف نسمة من الكرواتيين البالغ عددهم 4٫5 ماليين 
نسمة اال انها تساهم بنشاط في التنمية االقتصادية وازدهار كرواتيا. وفي هذا الصدد قال مدير مركز 
شهادة الجودة للمنتجات الحالل في كرواتيا ألدن ديغونش في مقابلة مع (كونا) ان «28 دولة من جميع 

انحاء العالم ستشارك في هذا الحدث الذي ستفتتحه رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش». 20
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يضم 250 مشروعًا من 15 دولة

«توب إكسبو» تطلق معرض الكويت الدولي للعقار بمشاركة 60 شركة 

واضــــاف ويــتــكــون بـــرج فيتا مــن أربــعــة 
 – الـــدور األرضـــي عبارة 

ً
وعشرين دورا

عــــن صــــالــــة اســـتـــقـــبـــال وخـــمـــســـة أدوار 
 
ً
مـــواقـــف ســـيـــارات وثــمــانــيــة عــشــر دورا
متكررة شقق سكنية ويتكون كــل دور 
مــــن ثـــمـــانـــي شـــقـــق مــخــتــلــفــة الــمــســاحــة 
قــابلة للفرز والدمج، بحيث يمكن ضم 
ــر مــــن شـــقـــة مــــع بــعــضــهــا أو فـــوق  ـــ ـــ أكــثـــ
بعضها وفــق رغبة العميـل وتقسيمها 
أو تحويلها الى دور مفتوح على حســـب 
رغبة العميل، ومن دون تحميل العمالء 
أي مصاريف اضافية. كما أن األدوار من 
العشرين الى الطابق الثالث والعشرين 
شققا. أمـــا بالنسبة ألبــــراج نــاصــر فقد 
تم تسليم عمالئنا صكوك الملكية من 
مملكة الــبــحــريــن وهـــو الــمــشــروع الــذي 
يعد أول مشروع تطرحه الشركة الذي 
يـــقـــع فــــي مــنــطــقــة الــبــســيــتــيــن يـــعـــد مــن 
الــمــشــاريــع المهمة الــتــي حــرصــنــا على 
تنفيذها بشكل احــتــرافــي حيث بيعت 
الـــوحـــدات السكنية بــالــكـــــامــل للعمالء، 
وكشف النقاب عن انه سيتم قريبا طرح 
مشروع جديد في منطقة الجفير يتكون 

من 300 شقة. 

الجمال العقارية

وأعــــلــــنــــت شــــركــــة الــــجــــمــــال الـــعـــقـــاريـــة 
(الــمــســوق الحصري ألبـــراج اليوسفي 
السكنية) عن مشاركتها في المعرض 
وحـــــول هــــذه الـــمـــشـــاركـــة قـــالـــت مــديــرة 
الــمــبــيــعــات بــالــشــركــة: نــائــلــة جــمــيــل ان 
شـــركـــة الـــجـــمـــال وبـــعـــد أن انــتــهــت من 
تسليم مــشــروع أبـــــراج «الــيــوســفــي 8» 
الواقع في منطقة صباح السالم، فانها 
قـــد اعــــدت مــشــاريــع جـــديـــدة مـــن بينها 
مشروع لشقق التمليك في منطقة بنيد 
الـــقـــار، مـــؤكـــدة فـــي ذات الـــوقـــت تركيز 
الشركة على أعلى مستويات التشطيب، 
 عن اختيار المواقع المميزة في 

ً
فضال

أفضل المناطق االستثمارية المرغوبة 
والــتــي مــن بينها بنيد الــقــار وصــبــاح 
الـــســـالـــم وحــــولــــي. وأكــــــدت أن مــشــروع 
برج «االلفين» الواقع في منطقة بنيد 
الــقــار، والـــذي سيتضمن مجموعة من 
شقق التمليك ذات المساحات الكبيرة 
التي تناسب شروط ومتطلبات قرض 
التسليف، حيث تصل مساحات هذه 
 
ً
الــشــقــق الــــى 116 مـــتـــرا مـــربـــعـــا، عــلــمــا

 
ً
بـــــأن هـــــذا الـــمـــشـــروع ســـيـــكـــون جـــاهـــزا

لــلــســكــن بــنــهــايــة الـــعـــام 2017. وقــالــت 
ان «أبـــــــراج الـــيـــوســـفـــي» تــمــيــزت خــالل 
سنوات عملها السابقة بالتشطيبات 
الــســوبــر ديـــلـــوكـــس، والــمــصــداقــيــة في 
 عن 

ً
مواعيد التنفيذ والتسليم، فضال

الـــمـــواصـــفـــات الــمــمــيــزة الـــتـــي تــتــوافــق 
مــع شـــروط ومتطلبات بيت التسليف 

واالدخار،. 
أمــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــشـــروع «أبـــــــراج 
اليوسفي 8» فقالت ان الشركة حرصت 
عـــلـــى زيـــــــادة مــــواقــــف الــــســــيــــارات بــنــاء 
 عن 

ً
على طلب عــدد من العمالء، فضال

اطــالالت الشقق السكنية في المشروع 
والــتــي تــطــل جميعها عــلــى الــبــحــر من 

خالل إطاللة خالبة.
واخــتــتــمــت الــجــمــال تـــقـــول ان الــشــركــة 
حــــرصــــت عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
العروض الخاصة على عدد من الشقق 

في منطقة السالمية وبنيد القار.

جاردينيا العقارية

قال المدير التنفيذي لشركة جاردينيا 
العقارية حسين المبارز ان الشركة قد 
قــررت المشاركة بأفضل مــا لديها من 
الــعــروض الحصرية في هــذا المعرض 
في عدد من الدول األوروبية التي يأتي 
على رأسها ايطاليا وبلغاريا باالضافة 
الي أرقى المشروعات في مصر وتركيا. 
وقال المبارز ان الشركة ستقوم بتقديم 
أفضل مشاريعها الحصرية في مصر 
من أفضل الشركات المصرية العقارية 
وتـــتـــمـــثـــل فــــي شــــركــــة شــــمــــال افــريــقــيــا 
والتي تتميز برفاهية الحياة وجميع 
الخدمات وأفضل األسعار وتسهيالت 
الــــمــــشــــاريــــع االن فــي  الـــــدفـــــع.مـــــن اهــــــم 
شركة شمال افريقيا هي مشروعاتها 
الــســكــنــيــة فــــي الـــقـــاهـــرة الـــجـــديـــدة في 
كــمــبــونــد قــطــامــيــة جـــاريـــنـــز كــمــبــونــد 
فــيــالت راق وعــلــى أعــلــى مــســتــوى من 
الخدمات وكذلك كمبوند نيست كايرو 

المميز بالقرب من الجامعة األميركية 
في قلب التجمع الخامس، كما تتوسع 
الــشــركــة فــي مــشــروعــاتــهــا داخــــل مصر 
فــي مدينة الــســادات على طــريــق مصر 
اســــكــــنــــدريــــة الــــــصــــــحــــــراوي بـــتـــطـــويـــر 
مــشــروع نيست الـــســـادات.  وأضـــاف ان 
من اهم هذه المشاريع يقع في جزيرة 
«ســيــرديــنــيــا» بــايــطــالــيــا ويــضــم عـــددا 
مـــحـــدودا مــن الـــوحـــدات السكنية التي 
تطل كلها على شاطئ «ازميراندا»، هذا 
الى جانب مشروع آخر في «توسكانا»، 
 عـــن قــربــهــا مـــن مــيــالنــو مــديــنــة 

ً
فـــضـــال

وبـــيـــزا. كــذلــك قـــال الــمــبــارز ان الــشــركــة 
ســتــطــرح ثـــالثـــة مـــشـــاريـــع جـــديـــدة في 
«بلغاريا» في مدينة «فارنا» االول يقع 
على تلة مرتفعة وبإطاللة بحرية كاملة 
لكل الشقق، فيما يقع المشروع الثاني 
 بأن 

ً
على البحر مــبــاشــرة فــارنــا، علما

هذين المشروعين جاهزين للتسليم 
الفوري مع تسهيالت بالدفع، فيما يقع 

المشروع الثالث على البحر االسود. 
من جهة أخرى قال المبارز ان شركته 
ســتــعــرض كــذلــك مـــن خـــالل الــمــعــرض 
مجموعة من المشاريع العقارية في 
«أزمــيــت» كارسو على البحر االســود 
ومــبــاشــرة على البحر حيث حصلت 
شركة جاردينيا العقارية على وكالة 
تــســويــق حــصــريــة لــكــل الــمــشــروعــات 
الــخــاصــة مــع شــركــة «أوكــشــو أوغــلــو» 
التي تعتبر من أكبر شركات التطوير 

العقاري في تركيا. 

مسلك الخير العقارية

وصـــــرح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
مسلك الخير العقارية ايهاب عالم أن 
الشركة قد قامت مؤخرا باستقطاب 
عــــــدد مــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن ذوي الـــخـــبـــرة 
والــــكــــفــــاءة، حـــيـــث افــتــتــحــت الــشــركــة 
فرعها الثاني داخل الكويت بمشاركة 
عـــــــدد مـــــن عـــمـــالئـــهـــا والــــــــــذي تــــزامــــن 

اســـتـــالمـــهـــم وثـــائـــقـــهـــم الـــعـــقـــاريـــة مــع 
افـــتـــتـــاح مــقــر الـــشـــركـــة الـــجـــديـــد. ومــن 
ناحية أخــرى صرح عالم بأن الشركة 
قامت بتوقيع عقود حصرية لبعض 
الــمــشــاريــع بــدبــي منها مــشــروع على 
طـــريـــق الــشــيــخ زايـــــد وبـــإطـــاللـــة على 
قــنــاة دبـــي وأيــضــا مــشــاريــع بمنطقة 
الفورجان لما تتميز به المنطقة من 
قربها من سيتي سنتر دبي وبأسعار 

تبدأ من 42 ألف دينار فقط. 
هذا وقد حرصت شركة مسلك الخير 
على تلبية رغبة المستثمر الكويتي 
فــــي االســـتـــثـــمـــار بــإنــكــلــتــرا مــــن خـــالل 
التعاقد على مشاريع متميزة بلندن 
وبـــأســـعـــار تـــبـــدأ مــــن 32 ألـــــف ديـــنـــار 
كــويــتــي فــقــط وبــاســتــثــمــار مــضــمــون 
لــمــدة خــمــس ســنــوات وعـــوائـــد عالية 
تصل الــى %10 سنويا.  وأشـــار عالم 
الــــــى أن الــــشــــركــــة أصـــبـــحـــت تــنــهــض 
وتـــســـتـــمـــر وتـــتـــوســـع بــمــصــداقــيــتــهــا 
وبــالــثــقــة الــتــي طــالــمــا جــمــعــت بينها 
وبــــيــــن عـــمـــالئـــهـــا، حـــيـــث يــــطــــرح فـــرع 
الــشــركــة بــلــنــدن والـــكـــائـــن فـــي كــنــاري 
وورف مــشــروعــا فــي الــقــريــب العاجل 
بمدينة مانشستر وبالك بوول، تقدم 
فــيــه شــقــقــا ســكــنــيــة تــتــكــون مـــن غــرفــة 
الـــى ثـــالث غـــرف وبــعــوائــد تــصــل الــى 
%11 مــن قيمة الــوحــدة حيث يستلم 
العميل عوائده شهريا من مقر الشركة 
بالكويت. وأخــيــرا اختتم عــالم كلمته 
بــإيــضــاح مـــدى اهــتــمــام الــشــركــة على 
الــصــعــيــد األول بــبــنــاء جـــســـور الــثــقــة 
بينها وبين عمالئها من خالل تقديم 
مـــشـــاريـــع مــتــمــيــزة ونـــســـب اســتــثــمــار 
واضـــحـــة ومـــواعـــيـــد تــســلــيــم مـــحـــددة، 
كما أكد أيضا أن الحفاظ على ارضاء 
العمالء وارتياحهم للخدمات المقدمة 
فــــي جــمــيــع مــــراحــــل مــــا قـــبـــل الـــشـــراء 
وبــعــده هــي سمة مــن سمات التعامل 

لدى شركة مسلك الخير العقارية. 

اعلنت مجموعة توب اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن اكتمال استعداداتها الطالق فعاليات الدورة التاسعة لمعرض الكويت الدولي للعقار 
– والذي تنظمه المجموعة بأرض المعارض بمشرف في القاعة 8 خالل الفترة 7 - 12 نوفمبر 2016 وسط مشاركة 60 شركة عقارية ومالية 
واستثمارية تعرض اكثر من 250 مشروعا بحوالي 15 دولة خليجية وعربية وعالمية.  وقد استعرض عدد من المشاركين المشاريع التي سيتم 
طرحها في المعرض والتي تتوزع بين عدة دول من ابرزها الكويت والسعودية واالمارات والبحرين مصر وايطاليا وبلغاريا وفرنسا وبريطانيا 
والنمسا والبوسنة واميركا وتايلند وتركيا.  وصرح محمد زياد الحفار المدير التنفيذي آلفاق المستقبل أنه تم بيع المرحلة األولى والثانية لبرج 
 عن مشاريعنا السابقة حيث يتكون من 23 طابقا، 

ً
آفاق في منطقة الجفير في مملكة البحرين الذي يعد ثالث مشروع للشركة وهو مختلف كليا

البنورامي كما أن هذا   بشكله 
ً
الستة طوابق األولى تشمل صالة االستقبال ومواقف السيارات وناديا صحيا متكامال ومسابح، ويمتاز أيضا

 من حيث مساحات الشقق بالنسبة للمشروعين اآلخرين ويعد من المباني الذكية وألنه يحتوي على مجموعات عديدة 
ً
المشروع مختلف كليا

للخدمات المتكاملة التي توفر شعور الرضى واألمان للمالك. واضاف وأيضا من ضمن مشاريعنا في مملكة البحرين هما : برج فيتا وأبراج 
ناصر وقال انه تم تسليم مشروع برج فيتا لجميع عمالئنا وانتهينا من عملية التأجير للمستثمرين فيه.
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فرغلي: «توب العقارية» تطرح باقة
منوعة من املشاريع في بانكوك

«إنفينتي العقارية» تركز استثماراتها
في البوسنة والنمسا وتركيا والكويت

«جرين سيتي» تطرح مشاريع في أميركا ومصر

اعــــــلــــــنــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة تــــــوب 
الـــعـــقـــاريـــة عــــن بـــــدء طــرحــهــا 
الــــــرســــــمــــــي لــــمــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الـــــمـــــشـــــاريـــــع الـــــمـــــمـــــيـــــزة فـــي 
مناطق مختلفة مــن بانكوك 
وقــــــــــال الـــــمـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــمــجــمــوعــة مــحــمــد فــرغــلــي 
ثابت ان طرح هذه المشاريع 
يـــــأتـــــي انـــــطـــــالقـــــا مــــــن ســعــي 
المستمر لتقديم  المجموعة 
أفـــضـــل الــــفــــرص فــــي الـــســـوق 
الــــدولــــي بمختلف  الـــعـــقـــاري 
مــــــنــــــاطــــــقــــــه وبــــــــمــــــــا يــــضــــمــــن 
لــلــمــســتــثــمــر قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة 

الستثماره. 
وكــــــــانــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة تــــــوب 
الــــعــــقــــاريــــة قـــــد تــــعــــاقــــدت مــع 
للعقارات والتي  أنجل  شركة 
تـــعـــتـــبـــر واحـــــــــــدة مــــــن كـــبـــرى 

شــركــات الــوســاطــة الــعــقــاريــة 
فـــي بـــانـــكـــوك لــتــســويــق بــاقــة 

متميزة من المشاريع.
نـــقـــوم  فــــرغــــلــــي ســــــوف  وزاد 

بـــــــطـــــــرح خـــــمـــــســـــة مـــــشـــــاريـــــع 
متميزة منها مشروع سكاي 
مــنــطــقــة  فـــــي  ووك والــــــواقــــــع 
بــراكــنــونــج والــتــي تــبــعــد اقــل 
مـــن عــشــر دقـــائـــق عـــن شـــارع 
الـــعـــرب والـــمـــوالت الــتــجــاريــة 
الــــرئــــيــــســــة والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
فـــي بـــانـــكـــوك الـــتـــي يــرتــادهــا 
الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن 
المشروع من  العرب،ويتكون 
الــى جانب  فندق اربــع نجوم 
العديد  اداري يشغله  مبني 
مــن الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي الــي 
جـــــانـــــب بــــرجــــيــــن ســـكـــنـــيـــيـــن 
يــبــلــغ ارتــفــاعــهــمــا ٥٠ طــابــقــا 
المطروحة  الــوحــدات  تتنوع 
فــــــــي الــــــمــــــشــــــاريــــــع مــــــــا بـــيـــن 
الى غرفتين وصالة  استديو 

وبأسعار منافسة. 

كـــشـــف الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة انــفــيــنــتــي الــعــقــاريــة 
د.خـــــالـــــد الـــشـــمـــري عــــن عـــدد 
مــــــن الـــــمـــــشـــــاريـــــع الــــجــــديــــدة 
الشركة طرحها  التي تعتزم 
أمــــــام عــمــالئــهــا فــــي الــقــريــب 
العاجل في عدد من األسواق 
الى  الجاذبة، الفتا  العالمية 
الـــشـــركـــة انــتــهــت بــالــفــعــل  ان 
مـــــــن تــــنــــفــــيــــذ مـــــشـــــاريـــــع فـــي 
البوسنة  أســـواق جــمــهــوريــة 
والـــهـــرســـك وتـــركـــيـــا ووســــط 
، وذلــــــــــك فـــي 

ً
فـــيـــيـــنـــا أيـــــــضـــــــا

اطــــار اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة 
الـــرامـــيـــة الخـــتـــيـــار األســــــواق 
المستقرة والتي من شأنها 
الـــســـكـــن والـــعـــوائـــد  أن تـــوفـــر 

المجدية. االستثمارية 
وحــــول الــمــشــاريــع الــجــديــدة 
الــــشــــركــــة  ان  قــــــــال  لــــلــــشــــركــــة 
مـــنـــتـــجـــع   ) طـــــــــــرح  بـــــــصـــــــدد 
مـــنـــطـــقـــة  فــــــــي   ( انـــــفـــــيـــــنـــــتـــــي 

«اوســـــنـــــيـــــك» فـــــي الـــبـــوســـنـــة 
والــهــرســك، وتــبــلــغ مساحته 
ألــف متر   37 االجمالية نحو 
مربع، ويتألف من 57 وحدة 
تتنوع ما بين وفلل سكنية 
وشـــقـــق ســكــنــيــة بــمــســاحــات 

واطالالت جميلة.

وحـــول الــســوق الــثــانــي الــذي 
تــعــمــل فــيــه «انــفــيــنــتــي» قــال 
الشمري بأن «فندق انفينتي 
الـــذي يــقــع فــي وســط  فيينا» 
مدينة فيينا - النمسا يتألف 
من 76 وحدة سكنية متنوعة 
مـــــــا بـــــيـــــن غــــــــــرف وأجــــنــــحــــة 
 على استمرار 

ً
فاخرة. منوها

الــــشــــركــــة بـــتـــســـويـــق «فـــنـــدق 
انـــفـــيـــنـــتـــي فــــيــــيــــنــــا» بـــنـــظـــام 
«صـــكـــوك االجـــــــارة» ويــتــمــيــز 
بـــــــــــإدارة اســــالمــــيــــة مــــئــــة فــي 
المئة باالضافة الى استمرار 
الـــشـــركـــة بــتــســويــق «صــكــوك 
االجـــارة» لمجموعة «فنادق 
انفينتي» في منطقة تقسيم 
الـــــواقـــــعـــــة فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
أبــــرز  الـــتـــركـــيـــة، وأضـــــــاف أن 
مـــشـــاريـــع الـــشـــركـــة الــحــالــيــة 
هـــنـــاك تــتــمــثــل فـــي مــجــمــوعــة 
«انفينتي لألجنحة الفندقية 

– تقسيم». 

اشـــــــــــار مــــــديــــــر عـــــــــام شــــركــــة 
جــــــريــــــن ســــيــــتــــي الــــعــــقــــاريــــة 
محمد فاروق الى ان «جرين 
 الـــى 

ً
ســـيـــتـــي» تــســعــى دائــــمــــا

تــــقــــديــــم بــــاقــــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الــــــمــــــشــــــروعــــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة 
اســتــثــمــاريــة مجزية  بــعــوائــد 
حـــيـــث ســيــتــم طــــرح مـــشـــروع 
تركيا  Univa Residence في 
مــــخــــصــــص لــــســــكــــن الـــطـــلـــبـــة 
الــجــامــعــيــيــن، كــمــا ســتــطــرح 
الــشــركــة مــشــروعــات عــقــاريــة 
بــمــديــنــة اسطنبول  مختلفة 
االوروبـــــــــــــيـــــــــــــة بـــــمـــــســـــاحـــــات 
مـــربـــعـــا  مــــتــــرا   47 مـــــن  تــــبــــدأ 
وتــصــل الــى 200 مــتــر مــربــع، 
وبــأســعــار تــبــدأ مـــن 17 ألــف 
ديــــــنــــــار وســـــتـــــكـــــون جــــاهــــزة 

6 أشهر.  لالستالم بعد 

وتــطــرق فـــاروق الــى مــشــروع 
Dobson Bay Club وهــــو 
عـــبـــارة عـــن كــمــبــونــد ســكــنــي 
مــتــكــامــل الـــخـــدمـــات بــمــديــنــة 

فــيــنــيــكــس بــــواليــــة اريــــزونــــا 
االمـــــيـــــركـــــيـــــة، وبــــمــــســــاحــــات 
تــبــدأ مــن 105 مــتــر مــربــع مع 
التأجير  اعــادة  تقديم خدمة 
الراغبين باستثمار  للمالك 
الــــــــــوحــــــــــدات فـــــــي الــــتــــأجــــيــــر 
تبدأ من  استثمارية  بعوائد 

%9 سنويا.
أمـــــــــــا عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــصـــر 
الشركة مشروعات  فستقدم 
ســـكـــنـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة بــمــنــطــقــة 
الخامس بمساحات  التجمع 
120م2  مـــــن  تــــبــــدأ  مـــخـــتـــلـــفـــة 
الـــى 400م2 بــأســعــار  وتــصــل 
ألـــــف جــنــيــهــا   600 مــــن  تـــبـــدأ 
ألـــف  تـــبـــدأ مــــن 60  وبـــمـــقـــدم 
جــــنــــيــــهــــا وبــــأنــــظــــمــــة ســــــداد 
الــــى 100 شــهــر بـــدون  تــصــل 

فوائد. 
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مصطفى: «بيوت» ستقدم خصومات وتسهيالت تصل إلى 100 شهر
قال المدير التنفيذي لشركة بيوت العالمية تميم مصطفى 
ان شركة بيوت سوف تعرض في جناحها أحد اهم المشاريع 
 في 

ً
 فــي جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة وتــحــديــدا

ً
الــمــقــامــة حــالــيــا

مدينة (مرسى علم) وهو مشروع (اكويس) الذي يقع مباشرة 
على ساحل البحر األحمر. 

وعن تركيا قال مصطفى ان بيوت مستمرة في عرض مشروع 
انلوجو بعد أن وقعت منذ فترة عقود شــراكــة حصرية مع 
أحـــد كــبــرى شــركــات الــتــطــويــر الــعــقــاري فــي اســطــنــبــول وهــي 

شركة (أوزوتيلر) لتسويق مشاريعها. 
وأضــــاف مصطفى أن شــركــة بــيــوت لــهــا الــســبــق فــي الــدخــول 
الـــى الـــســـوق الــبــلــغــاري حــيــث عــقــدت شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة 
مــع كــبــرى شــركــات الــتــطــويــر الــعــقــاري لــتــســويــق مشاريعها 
 فــي الــكــويــت فــي مــدن (صــوفــيــا – بلوفديف - فارنا 

ً
حــصــريــا

– بــرجــاس – كوشاريتسا - بانسكو).  وأفـــاد مصطفى بأن 
الشركة تطرح خالل فترة المعرض مشاريع أخرى مميزة مثل 
مــشــروع(Signature) في مدينة Ammanesse الفرنسية والتي 
بــالــســيــارة عــن مــديــنــة جينف السويسرية.  تبعد 10 دقــائــق 
ومشروع آخر في مدينة بورصة وهو مشروع (بوتنيك) الذي 
 في بورصة ويعتبر 

ً
يعد أحد أقوى المشاريع المقامة حاليا

المشروع السكني الحكومي الوحيد بالمنطقة. كذلك سوف 
تعرض الشركة مشروع (بيت مكة) والذي يقع على مقربة من 
الحرم المكي الشريف ويقدم المشروع خيارات متنوعة من 
الشقق بــإطــالالت مختلفة. وبــوجــه عــام ســوف تقدم الشركة 
خالل فترة المعرض خصومات وتسهيالت في السداد تصل 
 مشروع في 

ً
الى 100 شهر، كما أن الشركة سوف تطرح قريبا

المانيا بأسعار وطرق دفع مميزة. ⋲Ø£°üe º«“

الحفار: آفاق 
املستقبل تطرح 

مجموعة من 
األبراج السكنية 

في مملكة 
البحرين

جميل: «الجمال 
العقارية» تواصل 

طرح مشاريعها 
املتميزة في 
مجال شقق 

التمليك بالكويت

املبارز: 
«جاردينيا» تطلق 

مشاريع عقارية 
في مصر وإيطاليا 

وبلغاريا وتركيا
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الدورة التاسعة من املعرض األبرز تنطلق 7 نوفمبر

»الكويت الدولي للعقار« 
يستقطب 60 شركة تطرح 250 مشروعًا

أعلنت مجموعة »توب إكسبو« 
ــــارض واملــــؤتــــمــــرات،  ــعـ ــ لــتــنــظــيــم املـ
اكــــتــــمــــال اســــتــــعــــداداتــــهــــا إلطـــــاق 
ملعرض  التاسعة  الـــدورة  فعاليات 
)التجمع  للعقار«  الدولي  »الكويت 
ــاري الـــــــرائـــــــد واألبــــــــــــــرز فــي  ــعــــــقــــ الــــ
املجموعة  تنظمه  والــذي  الكويت(، 
عــلــى أرض املـــعـــارض بــمــشــرف في 
الــقــاعــة 8 خـــال الــفــتــرة بــن 7 و12 
 60 مشاركة  وســط  املقبل،  نوفمبر 
شركة عقارية ومالية واستثمارية، 
مــــن 250 مـــشـــروعـــا  أكــــثــــر  تــــعــــرض 
وعربية  خليجية  دولـــة   15 بنحو 

وعاملية.
وقــــــــــــد اســـــــتـــــــعـــــــرض عــــــــــــدد مـــن 
املـــشـــاركـــن املـــشـــاريـــع الـــتـــي سيتم 
طرحها في املعرض، والتي تتوزع 
الـــكـــويـــت،  بــــن دول عــــــدة، أبــــرزهــــا 
والسعودية، واإلمارات، والبحرين، 
ــا، وبـــلـــغـــاريـــا،  ــيــ ــالــ ــطــ ــر، وإيــ ــ ــــصـ ومـ
وفـــرنـــســـا، وبــريــطــانــيــا، والــنــمــســا، 
ــا، وتــايــلــنــد،  ــيــــركــ ــة، وأمــ ــنـ ــبـــوسـ والـ

وتركيا.
وأكـــــــــــــــــــدت مــــــجــــــمــــــوعــــــة »تــــــــــوب 
الـــعـــقـــاريـــة« بــــدء طــرحــهــا الــرســمــي 
ــاريــــع املـــمـــيـــزة  ملـــجـــمـــوعـــة مــــن املــــشــ
فــي مــنــاطــق مختلفة مــن بــانــكــوك. 
للمجموعة  التنفيذي  املــديــر  وقــال 
ثـــــابـــــت، إن طــــرح  فــــرغــــلــــي  مـــحـــمـــد 
هــــذه املـــشـــاريـــع يــأتــي انــطــاقــا من 
ســعــي املــجــمــوعــة املــســتــمــر لتقديم 
أفضل الفرص العقارية في السوق 
العقاري الدولي بمختلف مناطقه، 
ــا يـــضـــمـــن لــلــمــســتــثــمــر قــيــمــة  ــمــ وبــ

مضافة الستثماره.
وشدد فرغلي على أن املجموعة 
ملتزمة بتقديم األفضل لعمائها، 
ــال  ــبــ ــم راحـــــــــة الــ ــهــ ــا يـــحـــقـــق لــ ــ ــمـ ــ وبـ
واالســــتــــثــــمــــار الــــنــــاجــــح، حـــيـــث ال 
تــألــو املــجــمــوعــة جــهــدا فــي البحث 
عــن أفــضــل املــشــاريــع فــي األســــواق 
املــســتــهــدفــة مـــن خــــال عــمــلــهــا مع 
ـــن  ــوريـ ــطــ ــبـــــار املــ مــــجــــمــــوعــــة مــــــن كـــ
العقارين في تلك األسواق لضمان 
تــســلــيــم املـــشـــاريـــع فـــي مــواعــيــدهــا، 
مواقعها  وتميز  جودتها  وضمان 

وأسعارها.
وكــــــــانــــــــت »تــــــــــــوب الـــــعـــــقـــــاريـــــة« 
ــاقــــدت مـــــع شــــــرك »أنــــجــــل«  ــعــ قـــــد تــ
للعقارات، والتي تعتبر واحدة من 
أكــبــر شــركــات الــوســاطــة الــعــقــاريــة 
لتسويق باقة متميزة من املشاريع 

في مناطق متميزة في بانكوك.
ــيــــس  ــرئــ ــــف الــ ــــشـ ــه، كـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــتـــي  ــنـ ــيـ ــفـ ــيــــذي لــــشــــركــــة »إنـ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
الشمري  خالد  الدكتور  العقارية« 
ــــدد مــــن املـــشـــاريـــع الـــجـــديـــدة  عــــن عـ
أمــام  الــشــركــة طرحها  الــتــي تعتزم 
عــمــائــهــا فـــي الــقــريــب الــعــاجــل في 
عدد من األسواق العاملية الجاذبة، 
مــشــيــرًا إلـــى أن هـــذه املــشــاريــع تقع 
األســـواق طلبا واستقرارًا  أكثر  في 
سواًء كانت من الناحية السياسية 

أو االقتصادية. 
انـــتـــهـــت  الــــشــــركــــة  أن  وأضــــــــــاف 
بــالــفــعــل مــــن تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع فــي 
أسواق البوسنة والهرسك وتركيا 
ووســـــــط فــيــيــنــا أيــــضــــا، فــــي إطــــار 
ــة الـــرامـــيـــة  ــركــ ــشــ ــة الــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــرة،  ــقــ ــتــ ــســ الخـــــتـــــيـــــار األســــــــــــــواق املــ
والــتــي مــن شأنها أن تــوفــر السكن 
ــد االســتــثــمــاريــة املــجــديــة  ــوائـ ــعـ والـ
لــــعــــمــــائــــهــــا ســــــــــــواء عـــــلـــــى املـــــــدى 

املتوسط أو البعيد.
ــار  ــيــ ــتــ اخــ أن  الـــــشـــــمـــــري  وأكـــــــــــد 
األسواق التي تعمل بها »إنفينتي« 
هــي اخــتــيــارات تأتي بعد دراســات 
مستفيضة لهذه األسواق سواء من 
الناحية السياسية أو االقتصادية 
أو األمــنــيــة، وذلـــك لــضــمــان جــدوى 
االســتــثــمــار فـــي تــلــك األســــــواق من 
جـــهـــة، وبـــالـــتـــالـــي ضـــمـــان تحقيق 
أعلى العوائد للشركة وملستثمرينا 

من جهة أخرى. 
وعن املشاريع الجديدة للشركة، 
قال إن الشركة بصدد طرح مشروع 
عقاري مميز )منتجع إنفينتي( في 
جمهورية  فــي  »اوســنــيــك«  منطقة 
البوسنة والهرسك، حيث يقع هذا 
املشروع على أرض تبلغ مساحتها 
اإلجمالية نحو 37 ألف متر مربع، 
ــدة تــتــنــوع ما  ويــتــألــف مـــن 57 وحــ
ــقـــق ســكــنــيــة  بــــن فـــلـــل ســكــنــيــة وشـ
بــــمــــســــاحــــات وإطــــــــــــــاالت جــمــيــلــة 
وجــذابــة، إلــى جــانــب مجموعة من 
التي  الرئيسية  واملــرافــق  الخدمات 
ــنـــي املـــشـــروع  تـــخـــدم ســـكـــان وقـــاطـ
مــن سوبر مــاركــت، مطعم ومقهى، 
مــســجــد، مــنــاطــق ألـــعـــاب ونــوافــيــر 

مائية مميزة. 
ــز عــلــى  ــيــ ــركــ ــتــ ــب الــ ــبــ وحـــــــــول ســ
البوسنة، أوضح الشمري أنه يكفي 
البوسنة فخرًا بأنها ووفقا لتقدير 
أثبتت  الــعــاملــيــة  الــســيــاحــة  منظمة 
بــأنــهــا صــاحــبــة ثــالــث أعــلــى نسبة 
مــعــدل نــمــو فــي الــســيــاحــة بالعالم 
بن عامي 1995 و2020، خصوصا 
كــواحــدة من  تــم تصنيفها  أن  بعد 
أفــضــل املـــدن فــي الــعــالــم، ســـواء في 
التاريخية،  بــالــجــوانــب  يتعلق  مــا 

الدينية أو الثقافية. 
من ناحيته، قال املدير التنفيذي 
ــة، تــمــيــم  ــيــ ــاملــ ــعــ لــــشــــركــــة بــــيــــوت الــ

مصطفى، إن الشركة ستعرض في 
جناحها أحد أهم املشاريع املقامة 
ــر، وتـــحـــديـــدًا فــي  حـــالـــيـــا فــــي مـــصـ
مدينة مــرســى عــلــم، وهــو مشروع 
»اكــــــويــــــس« الــــــــذي يـــقـــع مـــبـــاشـــرة 
األحــمــر. ويعد  البحر  على ساحل 
املنتجعات  أحـــد اضــخــم  املــشــروع 
ــــي املـــديـــنـــة،  ــام حـــالـــيـــا فـ ــقــ ــي تــ ــتــ الــ
 وشققا 

ً
حيث يــوفــر املــشــروع فــلــا

واستديوهات بمساحات مختلفة 
السداد  فــي  وتسهيات  وبأسعار 
غــيــر مــســبــوقــة. ويـــمـــتـــاز املــنــتــجــع 
بــتــوافــر حــمــامــات ســبــاحــة للكبار 
ــار ومـــنـــاطـــق مــخــصــصــة  ــغــ والــــصــ

لالعاب املائية ومركز تجاري. 
وعـــــــن تــــركــــيــــا، قـــــــال مــصــطــفــى 
ان »بــــيــــوت« مــســتــمــرة فـــي عــرض 
وقعت  أن  بعد  »انلوجو«  مشروع 
مــنــذ فــتــرة عــقــود شــراكــة حصرية 
مع إحدى كبرى شركات التطوير 
ــاري فــــي اســـطـــنـــبـــول، وهـــي  ــقــ ــعــ الــ
ــة »أوزوتـــــــيـــــــلـــــــر« لـــتـــســـويـــق  ــ ــركـ ــ شـ

مشاريعها في الكويت. 
ويــــــعــــــد ذلــــــــــك املـــــــــشـــــــــروع أحـــــد 
في  حاليا  املقامة  املشاريع  أفضل 
ــة فــي منطقة  ــيـ اســطــنــبــول األوروبـ
بهجه شهير، ويحتوي على مول 
تــــجــــاري والـــعـــديـــد مــــن الـــخـــدمـــات 
واملقاهي  السباحة  حمامات  مثل 
ــعــــاب  واملـــــنـــــاطـــــق املـــخـــصـــصـــة أللــ
األطفال وقاعات السينما. ويمتاز 
املشروع بإطاالت رائعة على بحر 
مرمرة وبحيرة كوشكتشكموجيه. 
وأضــــــــاف مــصــطــفــى أن شــركــة 
»بـــيـــوت« لــهــا الــســبــق فــي الــدخــول 
إلى السوق البلغاري، حيث عقدت 
شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة مــع كبرى 
شركات التطوير العقاري لتسويق 
الــكــويــت،  فــي  مشاريعها حــصــريــا 
وتــــقــــدم مـــجـــمـــوعـــة مــــن املـــشـــاريـــع 
ــا،  ــيــ ــوفــ ــزة فـــــــي مـــــــــــدن: صــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ املـ
ــا، وبـــرجـــاس،  ــارنــ وبـــلـــوفـــديـــف، وفــ
وكــوشــاريــتــســا، وبــانــســكــو، ومــن 
ــع مــــا يــتــمــتــع بــــإطــــاالت  ــاريــ ــشــ املــ

بحرية وأخرى جبلية.
الـــشـــركـــة  أن  مـــصـــطـــفـــى  وأفـــــــــاد 
ــرة املـــــعـــــرض  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــرح خــــــــــال فـ ــ ــ ــطـ ــ ــ تـ
ــــزة مـــثـــل  ــيـ ــ ــمـ ــ مـــــشـــــاريـــــع أخـــــــــــرى مـ
مدينة  فـــي   »Signature« مـــشـــروع 
والتي  الفرنسية،   »Ammanesse«
ــائــــق بـــالـــســـيـــارة عــن  تــبــعــد 10 دقــ
ــيــــف الــــســــويــــســــريــــة.  ــنــ مــــديــــنــــة جــ
رائعة  بإطاالت  املشروع  ويتمتع 

على جبال األلب. 
ــاد  ــ بــــــــــــدوره، صـــــــرح مـــحـــمـــد زيــ
لـــ »آفـــاق  التنفيذي  املــديــر  الــحــفــار 
ــه تــــم بـــيـــع املــرحــلــة  ــ املــســتــقــبــل« أنـ
ــاق«  ــ »بــــرج آفـ األولـــــــى والـــثـــانـــيـــة لـــــ
فــــي مــنــطــقــة الـــجـــفـــيـــر فــــي مــمــلــكــة 
ــن، والــــــــــــذي يــــعــــد ثـــالـــث  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
ــو مختلف  لــلــشــركــة، وهــ مـــشـــروع 
كليا عن مشاريعنا السابقة حيث 
يتكون من 23 طابقا، الستة األولى 
ومواقف  االستقبال،  تشمل صالة 
السيارات وناديا صحيا متكاما 

ومسابح.
ويمتاز أيضا بشكله البنورامي 
ــا أن هــــــذا املـــــشـــــروع مــخــتــلــف  ــمـ كـ
كــلــيــا مــن حــيــث مــســاحــات الشقق 
بــالــنــســبــة لــلــمــشــروعــن اآلخـــريـــن، 
ويـــعـــد مــــن املـــبـــانـــي الـــذكـــيـــة ألنـــه 
يــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــات عــديــدة 
من الخدمات املتكاملة التي توفر 
شـــعـــور الـــرضـــا واألمـــــــان لــلــمــاك. 
وأضــــــــاف مــــن ضـــمـــن مــشــاريــعــنــا 
أيــضــا فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن: بــرج 

»فيتا«، وأبراج »ناصر«.
وقال انه تم تسليم مشروع برج 
»فيتا« لجميع عمائنا، وانتهينا 
للمستثمرين  التأجير  عملية  من 
فــيــه، حــيــث يــقــع بــــرج »فــيــتــا« في 
في  تعتبر  الــتــي  الــجــفــيــر،  منطقة 
وسط مملكة البحرين، حيث يبعد 
عن املطار مسافة 10 دقائق، ويقع 
الـــبـــرج فـــي مــنــطــقــة حــيــويــة حيث 
فــنــادق ذات خمس نجوم،  تــوجــد 
وتبعد  ومطاعم  تجارية  ومــراكــز 

عن منطقة السيف 10 دقائق. 
ويـــتـــكـــون بــــرج »فـــيـــتـــا« مـــن 24 
عـــبـــارة عن  الـــــدور األرضـــــي  دورًا، 
مواقف  أدوار  و5  استقبال  صالة 
ســيــارات، و18 دورًا متكررة شقق 
ســكــنــيــة، ويــتــكــون كـــل دور مـــن 8 
ــقـــق مــخــتــلــفــة املــــســــاحــــة قــابــلــة  شـ
يمكن ضم  والــدمــج، بحيث  للفرز 
ــــع بـــعـــضـــهـــا أو  ــــن شـــقـــة مـ ــر مـ ــثــ أكــ
العميل  رغــبــة  فـــوق بعضها وفـــق 
دور  إلــى  أو تحويلها  وتقسيمها 
مفتوح على حسب رغبة العميل، 
أي  الـــعـــمـــاء  تــحــمــيــل  ومـــــن دون 

مصاريف إضافية.
أمــــا شـــركـــة الـــجـــمـــال الــعــقــاريــة 
)املـــــــــســـــــــوق الــــــحــــــصــــــري ألبــــــــــراج 
ــيـــة( فــأعــلــنــت  ــنـ ــكـ الـــيـــوســـفـــي الـــسـ
مــشــاركــتــهــا فـــي املـــعـــرض. وحـــول 
هــــــــذه املــــــشــــــاركــــــة، قـــــالـــــت مــــديــــرة 
املبيعات بالشركة نائلة جميل، ان 
شركة الجمال وبعد أن انتهت من 
»اليوسفي  أبــراج  مشروع  تسليم 
ــي مـــنـــطـــقـــة صـــبـــاح  ــ فـ ــع  ــ ــواقــ ــ الــ  »8
الــســالــم، فإنها قــد اعـــدت مشاريع 
جــديــدة مــن بينها مــشــروع لشقق 
الــتــمــلــيــك فــي منطقة بــنــيــد الــقــار، 

أعلى  على  الشركة  تركيز  مــؤكــدة 
عن   

ً
فــضــا التشطيب،  مستويات 

أفضل  املميزة في  املــواقــع  اختيار 
املــنــاطــق االســتــثــمــاريــة املــرغــوبــة، 
ــــن بـــيـــنـــهـــا بـــنـــيـــد الـــقـــار  ــــي مـ ــــتـ والـ

وصباح السالم وحولي. 
ــــرج  بــ مــــــــشــــــــروع  أن  ــــت  ــنــ ــ ــيــ ــ وبــ
الواقع في منطقة بنيد  »األلــفــن« 
القار، والذي سيتضمن مجموعة 
املساحات  ذات  التمليك  شقق  من 

ــنـــاســـب شــــروط  ــتــــي تـ ــيـــرة الــ ــبـ ــكـ الـ
ومتطلبات قرض التسليف، حيث 
إلى  الشقق  هــذه  مــســاحــات  تصل 
116 مــتــرًا مــربــعــا، عــلــمــا بـــأن هــذا 
املـــشـــروع ســيــكــون جــاهــزًا للسكن 

بنهاية العام 2017.
»أبــــــــــــــــــراج  إن  وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت 
تميزت خــال سنوات  اليوسفي« 
عــمــلــهــا الـــســـابـــقـــة بــالــتــشــطــيــبــات 
الــســوبــر ديـــلـــوكـــس، واملــصــداقــيــة 

فــي مــواعــيــد الــتــنــفــيــذ والــتــســلــيــم، 
ــات املــمــيــزة  ــفــ ــواصــ ــن املــ  عــ

ً
فـــضـــا

الــــــــتــــــــي تـــــــتـــــــوافـــــــق مـــــــــع شـــــــــروط 
ــيـــف  ــلـ ــتـــسـ ــــت الـ ــيـ ــ ومــــتــــطــــلــــبــــات بـ
واالدخــار، باإلضافة إلى خدمات 
الصيانة واألمـــن، ومــا تتضمنها 
من خدمات ما بعد البيع، وباقي 
الخدمات األخــرى املتعلقة بإدارة 
أمــــاك الــغــيــر وتــأجــيــر الـــوحـــدات 
الــــســــكــــنــــيــــة لـــــلـــــمـــــاك الـــــراغـــــبـــــن 

باستثمارها. 
ــا يــتــعــلــق بــمــشــروع  ــا فــــي مــ ــ أمـ
ــراج الــيــوســفــي 8«، فــقــالــت ان  ــ »أبــ
ــلــــى زيـــــــادة  ــــت عــ ــــرصـ الــــشــــركــــة حـ
مـــــواقـــــف الـــــســـــيـــــارات بــــنــــاء عــلــى 
 
ً
ــن الــــعــــمــــاء، فــضــا طـــلـــب عـــــدد مــ
عــن إطـــاالت الشقق السكنية في 
ــروع والــــتــــي تـــطـــل جــمــيــعــهــا  ــشــ املــ
ــرة إلـــــــى أن  ــيــ ــشــ ــر، مــ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
املــــشــــروع يــتــألــف مـــن 4 عـــمـــارات 
تــبــلــغ  عـــلـــى أرض  تـــقـــع  ســـكـــنـــيـــة 
مساحتها 4600 متر مربع، حيث 
بواقع 19 دورا،  ترتفع كل عمارة 

ضمن مجمع متكامل الخدمات. 
وفــي سياق متصل، أفــاد املدير 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة »جـــارديـــنـــيـــا« 
ــارز، بــــأن  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة حــــســــن املـ ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
الــشــركــة قــــررت املـــشـــاركـــة بــأفــضــل 
الــعــروض الحصرية  ما لديها من 
في هذا املعرض في عدد من الدول 
األوروبــيــة التي يأتي على رأسها 
إلى  باإلضافة  وبلغاريا،  إيطاليا 
أرقى املشروعات في مصر وتركيا.

الــــشــــركــــة  ان  املـــــــــبـــــــــارز  وقــــــــــــال 
مشاريعها  أفضل  بتقديم  ستقوم 
الـــحـــصـــريـــة فــــي مـــصـــر مــــن أفــضــل 
ــة الـــعـــقـــاريـــة،  ــريــ الــــشــــركــــات املــــصــ
وتتمثل في شركة شمال أفريقيا، 
والــــتــــي تــتــمــيــز بـــرفـــاهـــيـــة الــحــيــاة 
وجميع الخدمات وأفضل األسعار 

وتسهيات الدفع.
فــي  ــع اآلن  ــاريــ ــشــ املــ أهــــــم  ومــــــن 
شركة شمال أفريقيا، مشروعاتها 

ــاهـــرة الــجــديــدة  ــقـ الــســكــنــيــة فـــي الـ
فــــي كــمــبــونــد »قـــطـــامـــيـــة جــاريــنــز 
كمبوند« وهي فيات راقية وعلى 
أعــــلــــى مــــســــتــــوى مـــــن الــــخــــدمــــات، 
وكــذلــك »كــمــبــونــد نــيــســت كــايــرو« 
ــــرب مــــــن الـــجـــامـــعـــة  ــقـ ــ ــالـ ــ املــــمــــيــــز بـ
ــة فــــــي قــــلــــب الـــتـــجـــمـــع  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
ــامـــس، كــمــا تــتــوســع الــشــركــة  الـــخـ
فــي مــشــروعــاتــهــا داخـــل مــصــر في 
السادات على طريق مصر  مدينة 
بتطوير  الـــصـــحـــراوي  اســكــنــدريــة 
الـــســـادات«، وهو  مــشــروع »نيست 
أول »كــمــبــونــد« فــيــات وعـــمـــارات 
ــة فــي  ــيـ ــاهـ ــرفـ ــلـــراحـــة والـ فــنــدقــيــة لـ
ــادات، يــشــمــل مــنــاطــق  ــســ مــديــنــة الــ
تـــجـــاريـــة وفــــنــــادق ومــــركــــزًا طــبــيــا 
ــات أخــــــــرى عــالــيــة  ــ ــدمــ ــ ــا وخــ ــ ــيـ ــ دولـ

الجودة. 
هـــــذه  أهــــــــــم  مـــــــن  أن  وأضــــــــــــــاف 
املشاريع ذاك الذي يقع في جزيرة 
ســـيـــرديـــنـــيـــا بــــإيــــطــــالــــيــــا، ويـــضـــم 
عــــــــــددا مـــــــحـــــــدودا مــــــن الــــــوحــــــدات 
الــســكــنــيــة الـــتـــي تـــطـــل كــلــهــا عــلــى 
شــاطــئ »ازمــيــرانــدا«، حيث تمتاز 
النخبة،  تضم  بأنها  املدينة  هــذه 
إلــــــــى جـــــانـــــب مــــــشــــــروع آخــــــــر فــي 
بمزارع  تشتهر  التي  »توسكانا« 
الجميلة  الريفية  والبيوت  العنب 
 
ً
واملناظر الطبيعية الخابة، فضا

عن قربها من ميانو مدينة وبيزا. 
الـــشـــركـــة  أن  ــارز  ــ ــبــ ــ املــ وأوضـــــــــح 
ســتــطــرح ثـــاثـــة مـــشـــاريـــع جــديــدة 
في بلغاريا في مدينة فارنا، األول 
يــقــع عــلــى تــلــة مــرتــفــعــة وبــإطــالــة 
بـــــحـــــريـــــة كـــــامـــــلـــــة لـــــكـــــل الــــشــــقــــق، 
فــيــمــا يــقــع املــــشــــروع الـــثـــانـــي على 
الــبــحــر مــبــاشــرة، عــلــمــا بـــأن هذين 
ــــن جــــــاهــــــزان لــلــتــســلــيــم  ــــروعـ ــــشـ املـ
ــع تـــســـهـــيـــات بـــالـــدفـــع،  ــــوري مــ ــفـ ــ الـ
فــيــمــا يــقــع املــــشــــروع الـــثـــالـــث على 
الــبــحــر األســـــود، ويــضــم مجموعة 
النخبة املصممة على  من وحــدات 
الــطــراز االيــطــالــي مــع تشطيبات 5 

نجوم. 
مــن جهة أخـــرى، قــال املــبــارز ان 
مــن خال  كــذلــك  شركته ستعرض 
ــعـــرض مــجــمــوعــة مـــن املــشــاريــع  املـ
ــارســــو«  ــيــــت »كــ ــقـــاريـــة فــــي أزمــ الـــعـ
على البحر االسود ومباشرة على 
صبيحة  مطار  عــن  ويبعد  البحر، 
ــم فــقــط، حــيــث حــصــلــت شــركــة  75كــ
وكالة  على  العقارية  »جاردينيا« 
املشروعات  لكل  حصرية  تسويق 
الخاصة مع شركة »أوكشو أوغلو« 
ــر شـــركـــات  ــبــ ــن أكــ ــ ــي تـــعـــتـــبـــر مـ ــتــ الــ

التطوير العقاري في تركيا. 
ــر عـــام  ــديــ ــــي املــــقــــابــــل، ذكــــــر مــ فـ
شــركــة »جــريــن سيتي الــعــقــاريــة«، 

محمد فــاروق، ان »جرين سيتي« 
تـــســـعـــى دائــــمــــا إلـــــى تـــقـــديـــم بــاقــة 
العقارية  املشروعات  من  متنوعة 
املـــخـــتـــلـــفـــة بــــعــــوائــــد اســـتـــثـــمـــاريـــه 
مــــجــــزيــــة، لـــتـــشـــكـــل حـــــافـــــزًا جـــيـــدًا 
ومــشــجــعــا لــلــمــســتــثــمــر الـــعـــقـــاري 
عــلــى االســتــثــمــار بــأمــان وبــعــوائــد 

مجزية.
وكشف فاروق عن طرح الشركة 
في   »Univa Residence« ملــشــروع 
تركيا، وهو عبارة عن »كمبوند« 
مصمم  الخدمات  متكامل  سكني 
وفـــق أحــــدث الــــطــــرازات املــعــمــاريــة 
ومــــــخــــــصــــــص لـــــســـــكـــــن الــــطــــلــــبــــة 
ــتــــاز بــمــوقــعــه  الـــجـــامـــعـــيـــن، ويــــمــ
ــن بـــوابـــة  الــــفــــريــــد، حـــيـــث يــبــعــد عــ
جــامــعــة »ســـقـــاريـــه« بــمــا يــقــل عن 
على  يساعد  ما  تقريبا،  متر   500
ســهــولــة الــحــركــة والــتــنــقــات، مع 
ــــة  تـــوافـــر جــمــيــع الــخــدمــات اإلداريـ
والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة. وحــــــول مــســاحــات 
املــشــروع،  فــي  الطابية  الــوحــدات 
قــال انها تبدأ مــن 45 مترًا مربعا 
وتــــصــــل إلـــــى 90 مــــتــــرًا، فــــي حــن 
تــبــدأ األســـعـــار مــن 15 ألـــف ديــنــار 
وبالتقسيط على سنتن من دون 

فوائد. 
في الوقت نفسه، أكد فاروق أن 
الــشــركــة ســتــطــرح خــــال املــعــرض 
ــة مــخــتــلــفــة  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ مـــــشـــــروعـــــات عـ
ــبـــول األوروبـــــيـــــة  ــنـ بـــمـــديـــنـــة اســـطـ
تــــبــــدأ مـــــن 47 مـــتـــرا  بـــمـــســـاحـــات 
مربعا وتصل الى 200 متر مربع، 
ألــف دينار   17 تبدأ من  وبأسعار 
بـــمـــواقـــع مــمــيــزة بــمــنــطــقــة بهجة 
شــهــيــر، عــلــمــا بـــأن هـــذه الــعــقــارات 
 6 بعد  لاستام  جــاهــزة  ستكون 

أشهر. 
وكــــــذلــــــك تـــــطـــــرق فــــــــــــاروق إلــــى 
 ،»Dobson Bay Club« مـــشـــروع 
والذي قال انه عبارة عن »كمبوند 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــي« مــــتــــكــــامــــل الـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ سـ
اريزونا  بوالية  فينيكس  بمدينة 
األمــيــركــيــة، الفــتــا إلــى أن املــشــروع 
الخدمات  جميع  مــن  بالقرب  يقع 
الترفيهية والسكنية، وبمساحات 
ــة  ــعـ ــربـ مـ أمــــــتــــــار   105 مــــــن  تـــــبـــــدأ 
وبأسعار تبدأ من 148 ألف دوالر، 
ــادة التأجير  مــع تــقــديــم خــدمــة إعــ
ــثـــمـــار  ــتـ لــــلــــمــــاك الـــــراغـــــبـــــن بـــاسـ
ــــدات فــــي الـــتـــأجـــيـــر بــعــوائــد  ــــوحـ الـ
اســتــثــمــاريــة تــبــدأ مـــن 9 فـــي املــئــة 

سنويا.
أما على صعيد مصر فستقدم 
ــة مــــــشــــــروعــــــات ســـكـــنـــيـــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
مختلفة بمنطقة التجمع الخامس 
بالقاهرة بمساحات مختلفة تبدأ 
مـــن 120 مــتــرًا مــربــعــا وتــصــل إلــى 
400 متر مربع وبأسعار تبدأ من 
من  يبدأ  وبمقدم  ألــف جنيه،   600
60 ألــــف جــنــيــه، وبــأنــظــمــة ســـداد 
دون  مـــــن  شـــهـــر   100 إلــــــى  تـــصـــل 

فوائد. 
كــمــا تــعــلــن الــشــركــة عـــن أحـــدث 
بمنطقة  الــســكــنــيــة  مــشــروعــاتــهــا 
ــقــــاهــــرة  ــالــ مــــســــاكــــن شـــــيـــــراتـــــون بــ
بالقرب من مطار القاهرة، ومنطقة 
مصر الجديدة، وهو مشروع يقع 
عــلــى مــســاحــة 40 ألـــف مــتــر مــربــع 
بـــمـــســـاحـــات مــخــتــلــفــة، وخـــدمـــات 
ــلـــة،  ــامـ ــكـ ــتـ تـــرفـــيـــهـــيـــة وإداريـــــــــــــــة مـ
وأنظمة سداد تصل إلى 5 سنوات 

من دون فوائد. 

خالد الشمري

تميم مصطفىإيهاب عالم

نائلة جميل حسني املبارزمحمد الحفار

محمد فاروق

تركيا... الوجهة األكثر استقطابًا للمستثمرين

»توب العقارية«
تطرح مشاريع متنوعة

في بانكوك

»إنفينتي«: 
استثمارات في البوسنة 

والنمسا وتركيا

»بيوت العاملية«
تقّدم خصومات 

وتسهيالت في السداد

»آفاق املستقبل«:
أبراج سكنية مميزة 

في البحرين

»الجمال العقارية«: 
شقق تمليك 

بمواصفات عالية 
في الكويت

»جاردينيا«: مشاريع 
في مصر وإيطاليا 

وبلغاريا وتركيا

»جرين سيتي«: 
استثمارات في أميركا 

وتركيا ومصر
»مسلك الخير«: 

مشاريع في دبي وبريطانيا
العقارية،  الخير  مسلك  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  أشـــار 
إيهاب عام إلى أن الشركة قد قامت أخيرًا باستقطاب عدد من 
املوظفن ذوي الخبرة والكفاءة، حيث افتتحت الشركة فرعها 
الــثــانــي داخــــل الــكــويــت بــمــشــاركــة عـــدد مــن عــمــائــهــا، والـــذي 
الشركة  مقر  افتتاح  مع  العقارية  وثائقهم  استامهم  تزامن 
الجديد.  وصرح عام أن الشركة قامت بتوقيع عقود حصرية 
لبعض املشاريع بدبي، منها مشروع على طريق الشيخ زايد، 
وبإطالة على قناة دبي وأيضا مشاريع بمنطقة الفورجان ملا 
تتميز به املنطقة من قربها من »سيتي سنتر« دبي، وبأسعار 

تبدأ من 42 ألف دينار فقط.
كما حرصت شركة مسلك الخير على تلبية رغبة املستثمر 
في االستثمار بانكلترا من خال التعاقد على مشاريع متميزة 
بــلــنــدن، وبــأســعــار تــبــدأ مــن 32 ألــف ديــنــار فــقــط، وباستثمار 
مضمون ملدة 5 سنوات وعوائد عالية تصل إلى 10 في املئة 
سنويا.  كما أشــار إلى أن الشركة أصبحت تنهض وتستمر 
وتتوسع بمصداقيتها وبالثقة التي طاملا جمعت بينها وبن 
عمائها، حيث يطرح فرع الشركة بلندن والكائن في »كناري 
وورف« مشروعا في القريب العاجل بمدينة مانشستر وباك 
إلــى 3 غرف  بـــوول، تقدم فيه شققا سكنية تتكون مــن غرفة 
وبعوائد تصل إلى 11 في املئة من قيمة الوحدة حيث يتسلم 

العميل عوائده شهريا من مقر الشركة بالكويت.
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