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قال محمد صابر املدير التنفيذي لشركة األمانة 
العقارية إن الشركة ستقدم خالل مشاركتها في 
املعرض العديد من املشاريع في أكثر من دولة من 
أهمها )اململكة العربية السعودية، سلطنة عمان، 
دولة اإلمارات وكذلك بعض الدول األوربية مثل 
تركيــا وبلغاريا(، حيث تطرح أراضي ســكنية 
وجتاريــة وزراعية مميــزة في مدينــة القصيم 
والطائف ومدينة اخلفجي الساحلية مبساحات 
تصــل الى 1000م، تتميز بقربها من البحر وذات 
عائد اســتثماري مضمون وبأسعار تنافسية ما 
تلبي احتياجــات املواطنني واملســتثمرين، كما 
أكد صابر أن املســتثمرين الكويتيني في القطاع 
العقــاري باململكــة العربية الســعودية ميثلون 
النسبة األعلى من بني املستثمرين اخلليجيني، وأن 
معظم استثمارات الكويتيني في القطاع العقاري 

تتركز في املنطقة الشرقية ومدينة الرياض، معتبرا الشركات الكويتية أحد أهم 
عمالء الغرفة التجارية السعودية على صعيد االستثمار اخلليجي عند مقارنتها 

بحجم الطلبات الواردة لالستثمار.
وأشــار صابر الى إقبال شــريحة كبيرة من املســتثمرين الكويتيني )شركات 
وأفـــــراد( الى متلــــك الوحدات السكنيـــــــة واألراضي السكنية والتجارية إما 
لغرض االستثمار أو سكن خاص في كل من مناطق القصيم واخلفجي والرياض 

والطائف.

صـــرح المدير اإلقليمي لشركة الديار العقارية 
عقيل الهــــذال بأن شـــــركة الديــــــار العقارية 
أصبحــت ضمن كبرى الشــركات العقارية التي 
تقــوم بتســويق وتطوير المشــاريع الخارجية 
وخصوصا مشــاريع البوســنة وتركيا، بفضل 
اإلمكانــات اإلدارية المتطــورة التي تمتلكها من 
خالل فريق تسويقي وتطويري مؤهل بشكل كبير 
واختيارها ألفضل المشاريع المتميزة في مواقعها 
وتصاميمها وأسعارها إضافة إلى مشاركاتها في 
المعارض العقاريـــة المقـــامة في الكويت وكذلك 
دول المنطقة، واستخدامها لألدوات التسويقية 

الفاعلة.
وبين الهذال انه بعد انتهاء 95% من مبيعات 
منتجــع )المنتزه- إليجا( تطرح شــركة الديار 
العقارية المالكة والمطورة ألحــــدث مشاريعها 

في سراييڤو بحي إليجا منتجع )لؤلؤة - إليجا( تم طرحه للعمالء ويعد المنتجع 
من المشاريع المتميزة فـــــي المنطقـــــة، هذا المنشأ المعماري الجبلـــي يتدرج 
على أكثر من 65000 متر مربع من المســاحات الخضراء والشوارع الواسعــــــة 
وبحيرة اصطناعية على مساحة 2000 متر مربع ولذلك إن كنت تبحث عن مالذ 
صيفي لالسترخاء والراحة فتأكد أن فيــــــالت وشقـــق منتجعنا ستلبي جميع 

احتياجاتك.
وأضــاف: وعند اكتمــال منتجع )لؤلؤة - اليجا( ســينعم ســاكنوه بخدمات 
ووســائل راحة ذات مقاييس عالمية، مركز ترفيهي، ناد رياضي، حمام ســباحة 
داخلــي، مطعم ومقهى في الديوانية وســيتم توفير خدمــات توصيل من المطار 

ووكالة سياحية ومركز تأجير السيارات وإدارة األعمال. 
واكــــد الهذال ان المشروع الذي تقوم الشركــــة بتسويقـــه وتطويره - وهي 
المالكة لــــــه - »منتجع المنتزه - إليجا« وهو بمساحــــة إجمالية تقدر بـ 120 
ألــف متــر مربع وهو يقــع في منطقة إليجــا إحدى مناطق وضواحــي العاصمة 
سراييڤو، ويتميز موقع المشروع بقربه من الخدمات الرئيسية ومراكز التسوق 
ونبع البوســنة الشــهير، وكذلك قربه من المطار، حيث يبعد عنه مسافة ال تزيد 
علــى 4 كــم. ويتميز منتجــع المنتزه بإطاللتــه الخالبة وباحتوائــه على جميع 

الخدمات األساسية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تألق العقارية 
د.أحمد هذال املزيد ان الشركة متكنت من حتقيق 
أهدافها األولية بإمتام بيع 70% من منتجع )كنتري 
ســايد ســراييڤو( جمهورية البوسنة والهرسك 
الــذي يحتوي على أكثر من 170 وحدة ســكنية 
متنوعة، في ظــل الظروف االقتصادية احلالية، 
وان املنتجع يعتبر من املنتجعات الكبرى ويتميز 
بالرفاهية والفخامة ومزود بجميع وسائل الراحة 
واالستجمام للعمالء، حيث شهد إقباال كبيرا نظرا 

ملوقعه وإطالالته اخلالبة.
وأضـــــاف ان شركة تألق العقارية ستطرح 
خالل املعرض والفتـــــــرة القادمــــــة مشاريع 
متنوعــة داخل تركيا وخاصــة في املناطق التي 
تتمتع بسحر الطبيعــــة كمـــــدن »طرابزون- 

صباجنة - أنطاليا«.
وتتجه للسوقني االسباني واألملاني حتت شعار 

استثمر أموالك بأمان، حيث ان الشركة تقوم حاليا بالتفاوض للشراكة والتحالف 
مع كبرى الشركات املطورة إلنشاء مشاريع استثمارية بعوائد مجزية ومرضية 

سيتم طرحها للمستثمرين في املستقبل القريب.

صرح فيصل العنــزي رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة مجموعة املتطورون لالستثمارات العقارية 
بأنــه مت االتفاق مع شــركة قلــب الكويت إلدارة 
وتشــغيل فندق توفييــل كندلى في مكة املكرمة 
والذي يبعد عن احلــرم املكي حوالي 1200 متر، 
وقــال ان الفندق تديره املجموعة يتكون من 116 
وحدة سكنية مفروشــة بكامل خدماتها ويوجد 
بالفنــدق اجلديد مصلى كبير يتســع لعدد 300 
مصل وتوجد حضانة لألطفال للتســلية أيضا، 
ومجلس رجال منفصل )ديوانية( باإلضافة الى 
مطعم بوفيه راق خلدمــة املعتمرين واحلجاج، 
وتوجد خدمة توصيل من وإلى احلرم املكي بسيارة 
جديدة وميتاز الفندق بإدارة متكاملة على أعلى 
مســتوى من خدمات التنظيف وغسيل املالبس 

والتحميل والتنزيل لألمتعة.
وبني العنزي أنه مت تشطيب الفندق وجتهيزه بالكامل قبل 5 شهور الستقبال 

املعتمرين واحلجاج الى بيت اهلل احلرام.
مــن جهته صــرح محمد فهد املســعود الرئيــس التنفيذي لشــركة مجموعة 
املتطورون لالســتثمارات العقارية بأنه مت تأسيس شركة مساهمة مصرية سنة 
2015 بنسبة شراكة كويتية بلغت 98% لالستثمار في القطاع الزراعي والعقاري، 
وقد مت تخصيص قطعة أرض زراعية مســاحتها )3000 فدان زراعي( 12 مليون 

متر مربع إلنتاج احملاصيل الزراعية واإلنتاج احليواني.
وذكر املسعود أنه سوف يتم طرح جزء من األراضي للبيع للراغبني بالشراء 

خالل فترة املعرض.

أكد مدير املبيعات في شركة دار العز العقارية 
فهد املطوع أن الشركة ستطرح خالل املعرض عددا 
من مشاريعها في مدن يلوا جنارجك وطرابزون 
واسطنبول وبورصة التركية والكويت. وأشار إلى 
أن »دار العز« هي مالك األرض ومطور املشروع 
واملسوق، مؤكدا أن مشاريع الشركة متتاز مبواقعها 
املميــزة في قلب املدن التركية، إلى جانب تقدمي 

استثمارات عقارية في متناول اجلميع.
وأضاف: وســنقوم بطرح مشروع في كل من 
بورصة وطرابزون وميتاز باملوقع االستراتيجي 
مبساحات مختلفة وتشــطيبات عالية اجلودة. 
وأضــاف أن أحد أهم مشــاريع الشــركة احلالية 
هو مشروع »دار العز« في »يلوا جنارجك« الذي 
ســوف يتــم االنتهاء منه مع نهايــة العام 2016، 
مبينا أن املشــروع عبارة عن »كمبوند« متكامل 

يضــم مجموعة من املرافق التي مــن بينها مصلى ومنطقة ألعاب أطفال وحديقة 
خاصــة، حيث يبعد هذا املشــروع عن بحر مرمــرة 200 متر ويتميز أيضا بقربه 
من اخلدمات الرئيســية واملواصالت واملســجد واجلامعة ومراكز التسوق، فضال 
عن أنها تغطي جميع احتياجات العمالء، وكذلك يبعد املشروع عن سنتر مدينة 
جنارجك 1.8 كلم وعن ســنتر مدينة يلوا 13 كلم، فيما يبعد عن إسطنبول بواقع 
30 دقيقة عن طريق اجلسر اجلديد، وعلى بعد 30 دقيقة عن بورصة بالسيارة. 
وأكد أن »يلوا« متتاز بأنها منطقة استثمارية تشهد حاليا حركة تطويرية للبنية 
التحتية فيها، ومت افتتاح اجلســر الذي يربطها بإســطنبول، علما أن هذا اجلسر 
سيســتمر بالســير حتى منطقة »أزمير« مرورا ببورصة، ما سيقلل املسافة إلى 

»أزمير« بواقع ثالث ساعات ونصف الساعة بالسيارة. 
ومضــى املطوع يقول إن مشــروع »يلوا جنارجك« ميتــاز بقربه عن اجلامعة 
اجلديدة املتكاملة واملناطق الســياحية ومراكز التســوق والفنــادق، ما يعني أن 
هذه املنطقة تعتبر من املناطق الواعدة التي حتظى باســتقطاب شــريحة كبيرة 

من املستثمرين. 
وحول تفاصيل املشروع قال املطوع إنه يضم مجموعة من الوحدات السكنية 
املختلفة املســاحة، حيث تتوافر فيه شــقق غرفتني، ثــالث، أربع وخمس غرف، 
بواقع 40 شقة، ما يعطي العميل خيارات متعددة تتناسب مع متطلبات كل منهم، 

وبتشطيبات عالية اجلودة.
وكذالك مشروع إسطنبول بيليك دوزو ميتاز باملوقع االستراتيجي، بعيدا عن 
االزدحام وبالقرب من األنشطة االجتماعية مراكز التسوق والترفيه واملستشفيات 
واملدارس واجلامعات، باإلضافة الى الشاطئ بحر مرمرة واملارينا، جميع احتياجات 
العائلة على مســافة دقائق من املشروع وسهولة زيارة املشروع عبر املواصالت 
املتنوعــة، حيــث إن منطقة بيليــك دوزو هي القلب األخضر اجلميل في القســم 

األوربي املتطور.
وأشــار إلى أن اإلقبال على تركيا مازال كبيــرا، فضال عن أنه يعتبر االختيار 
األنسب بفضل التطور املستمر الذي تشهده اجلمهورية التركية على كافة املجاالت، 
فضال عن القوانني املشــجعة على االســتثمار والتملك، وتقدم دار العز تسهيالت 

تناسب جميع شرائح املجتمع وتقدمي عروض حصرية ومميزة.

وقال املدير العام في مجموعة »جود العقارية« 
محمد الرفاعي ان املجموعة بصدد طرح عدد من 
املشــاريع العقاريــة الواعدة فــي كل من هولندا 
وفرنســا وأملانيا، مشــيرا إلى أن هذه املشاريع 
ستكون منافسا قويا للعديد من املشاريع املطروحة 
حاليا في الســوق العقاري الكويتــي. أما خالل 
مشاركته احلالية في معرض الكويت الدولي للعقار 
والــذي قال انه يعد أحد اكبر املعارض العقارية 
في الكويت، فقد أشــار إلى أنها ستتضمن طرح 
مشروع فندق )أڤنيو( الكائن مبدينة اسطنبول 
بتركيا، حيث يتألف املشــروع من مجموعة من 
الشقق الفندقية التي تضم مرافق وخدمات مميزة. 
مــن ناحيته قال املدير التنفيذي للشــركة احمد 
الهــواري ان جود العقارية اســتقبلت عام 2016 
بأقوى العروض العقارية، وذلك ان معايير اجلودة 

واملصداقية حتتــم علينا االحتكاك باجلمهور والتعرف على انطباعاتهم وآرائهم 
ورغباتهم. وأضاف: تأتي أهمية املشاركة في معرض الكويت الدولي للعقار خللق 
الفرص املميزة لتحقيق الفائدة للعمالء، مؤكدا أن ما مييز الشركة هو تخصصها 
بالعمل في جمهورية تركيا والتي ما زالت حتظى بقبول كبير لدى شريحة كبيرة 

من املستثمرين واملواطنني الكويتيني واخلليجيني. 

قال مدير عام شركة العناز العقارية بدر العناز 
إن املشاركة في املعرض ستتضمن إطالق الشركة 
ألحدث مشــاريعها العقارية فــي تركيا، أال وهو 
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الواقع في مدينة بورصة، والذي يعد املشــروع 
التطويري السابع للشركة في تركيا بعد النجاح 
املذهل الذي حققته الشركة على صعيد املشاريع 
الســابقة التي القت رواجا وإقباال كبيرا من قبل 
املهتمني العرب واخلليجيني الباحثني عن عقارات 

فاخرة ومضمونة في تركيا.
وأضاف أن املشروع يأتي في ظل الطلب املتنامي 
على شراء شقق ووحدات في مدينة بورصة التركية 
التي تشــهد إقبال الكثير من السياح اخلليجيني 
مؤخــرا بفضل طبيعتها اخلالبة، وكثرة األماكن 
السياحية بها، باإلضافة إلى طقسها املعتدل وبعدها 

عــن االزدحامات اخلانقة التي تشــهدها مناطق أخرى فــي تركيا. وقال العناز إن 
املشروع ميثل ثورة جديدة في عالم العقار، فهو عبارة عن مشروع سكني متكامل، 
ميتــاز بإطاللته الرائعة وتصاميمه الداخليــة واخلارجية التي جاءت على أعلى 

مستوى ليتحقق بذلك حلم املالك في حياه فريدة.
وحـــــول أهم مميــــــزات املشروع قال العنــــاز إن املشروع الــــذي يقع على 
مســاحة 3500 متر مربع عبارة عن ثالث عمارات ســكنية، تتألف كل عمارة من 
6 طوابــق وكل طابــق به شــقتان فقط، فيما يضم املشــروع الكثير من اخلدمات 
الضرورية التي من بينها )مســبح كبير خاص باملشــروع، ومســبح آخر مغلق 
للنســاء، وســاحات للعب األطفال، وأماكن للمشي وممارســة الرياضة، وحديقة 
للراحة، وأماكن مخصصة لوقــــوف السيارات، ســـــاونا، حمامات تركية، مركز 
رياضي وهو ما يعكس االهتمام باجلانب االجتماعي للســاكنني(، مشــيرا إلى ان 
كل تلــك املميزات من شــأنها أن تســاعد العميل على حتقيق عوائد اســتثمارية 

مستقبلية واعدة.

صرح سامر التركاوي املدير العام لدار الرؤية 
العقارية عن طرح وتسويق عدة مشاريع عقارية 
فــي منطقة اخلليج وحتديدا فــي دولة اإلمارات 
العربية املتحدة باإلضافة الى مشاريع في اململكة 
األردنية الهاشمية وعدة مشاريع في تركيا وبلغاريا 

وجورجيا.
وأشار الى تتنوع هذه املشاريع بحيث تلبي 
أذواق العميــل واملســتثمر اخلليجــي من حيث 
التصميم واخلدمات واملواقع املتميزة واألسعار 
املنافسة التي يصل معدالت الفوائد السنوية فيها 

الى 8% وما فوق.

وقال املدير العام لشركة مركز البيت العاملي 
العقاري خالد الشراح ان الشركة تعمل في مجال 
بيع العقارات واألراضي في جمهورية البوسنة 
والهرســك، حيث انها تتطلع لتطوير وتوســيع 
حجــم اعمالها في املنطقة، الفتا الى أن الشــركة 
تعتبر من اقدم الشركات العاملة داخل جمهوريه 

البوسنة.
وأضاف أن الشــركة تقوم باإلضافة الى ذلك 
ببناء الوحدات السكنية وتخليص جميع أنواع 
املعامالت داخل جمهورية البوسنة من حجوزات 
فنادق وتأجير الشقق السكنية والسيارات تيسيرا 

على عمالئها الكرام.
فــي الوقت نفســه أكد الشــراح أن الشــركة 
ستســتغل فرصة انعقاد املعرض من أجل طرح 
مشروعها اجلديد في سلطنة عمان والذي يطرح 
بالشراكة مع شركة آدم للهندسة واالستشارات، 

مبينا أن املشــروع عبارة عــن مجموعة من الڤيالت الراقية التشــطيب اجلاهزة 
للتسليم الفوري بأسعار مميزة، إلى جانب عدد من الشقق السكنية داخل صاللة 

بسلطنة عمان.
وتابع الشراح يقول ان الشركة تقوم كذلك بتسويق مشاريع في عدد من الدول 
مثل تركيا واسبانيا ومصر وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العقارية لتوفير 
املشــاريع الالزمة واملناســبة لعمالئها الكرام من حيث االلتزام مبواعيد التسليم 
والفائدة للمســتثمرين والعمالء، معربا عن اســتعداد كامل طاقم الشركة خلدمة 

العمالء على الوجه االكمل.

بمشاركة 60 شركة تعرض 250 مشروعاً من 15 دولة

»توب إكسبو« تستعد إلطالق فعاليات
معرض الكويت الدولي للعقار

أعلنت مجموعة توب اكســبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن اكتمال اســتعداداتها إلطالق فعاليات الدورة التاسعة لمعرض الكويت 
الدولي للعقار الذي تنظمه المجموعة بأرض المعارض بمشــرف في القاعة 8 خالل الفترة 7-12 نوفمبر 2016 وســط مشــاركة 60 شــركة 
عقارية ومالية واستثمارية تعرض اكثر من 250 مشروعا بحوالي 15 دولة خليجية وعربية وعالمية، وقد استعرض عدد من المشاركين 
المشــاريع التي ســيتم طرحها في المعرض والتي تتوزع بين عدة دول من أبرزها الكويت والســعودية واإلمارات وسلطنة عمان واألردن 

ومصر والبوسنة وبلغاريا وتركيا.

صابر: باقة من املشاريع اخلليجية واألوروبية 
مبواقع مميزة وأسعار تنافسية

الهذال: لـ »الديار« مشاريع مملوكة
وحصرية في البوسنة وتركيا

املزيد: مشاريع سكنية
في البوسنة وتركيا وأوروبا

العنزي: فندق متكامل اخلدمات
في مكة املكرمة

املطوع: »دار العز« تطرح مشاريعها السكنية في 
عدة مدن تركية وتقدم استثمارات عقارية مميزة

الرفاعي: »جود العقارية« تطرح مشروع فندق
»أڤنيو« في إسطنبول بتركيا

بدر العناز: »العناز العقارية«
تطرح مشروعاً مميزاً في »بورصة« التركية

التركاوي: طرح وتسويق
عدة مشاريع عقارية خليجية وعربية وأوروبية

الشراح: مركز البيت العاملي
يشارك مبجموعة من املشاريع املتنوعة

محمد صابر

عقيل الهذال

د.أحمد املزيد

فيصل العنزي

فهد املطوع

محمد الرفاعي

بدر العناز

سامر التركاوي

خالد الشراح

أحد أجنحة املعرض املشاركة



أنـــهـــت مــجــمــوعــة تــــوب إكــســبــو 
لــتــنــظــيــم املــــعــــارض واملــــؤتــــمــــرات، 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا إلطـــــاق فــعــالــيــات 
التاسعة ملعرض »الكويت  الــدورة 
العقاري  التجمع  للعقار«،  الدولي 
ــز فــــــي الــــكــــويــــت،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــــرائـــــــد واملـ
ــــذي تــنــظــمــه املــجــمــوعــة بـــأرض  والـ
املــــعــــارض بــمــشــرف فـــي الـــقـــاعـــة 8 
من 7 إلى 12 نوفمبر 2016، وسط 
مشاركة 60 شركة عقارية ومالية 
ــثـــر مــن  واســـتـــثـــمـــاريـــة، تـــعـــرض أكـ
250 مــشــروعــا فـــي نــحــو 15 دولـــة 

خليجية وعربية وعاملية.
املشاركني  واستعرض عدد من 
ــتــــي ســـيـــتـــم طــرحــهــا  املــــشــــاريــــع الــ
ــتـــوزع بني  ــتـــي تـ فـــي املــــعــــرض، والـ
الـــكـــويـــت  أبـــــرزهـــــا  ــن  ــ مـ عــــــدة دول 
والــســعــوديــة واإلمـــــارات وسلطنة 
والبوسنة  ومــصــر  واألردن  عــمــان 

وبلغاريا وتركيا. 

»العناز«
وأفـــاد مــديــر عــام شــركــة العناز 
املشاركة  أن  العناز،  بــدر  العقارية 
فــــي املــــعــــرض ســتــتــضــمــن إطــــاق 
ــة  ــاريــ ــقــ ــعــ ــا الــ ــهــ ــعــ ــاريــ ــشــ أحــــــــــدث مــ
مــــشــــروع  أال وهــــــــو  ــا،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ فــــــي 
 DURANS  - )دورانــــــــزهــــــــاوســــــــز 
مــديــنــة  ــــي  فـ الـــــواقـــــع   )HOUSES
ــعـــد املــــشــــروع  بـــــورصـــــة، والــــــــذي يـ
تركيا،  في  لها  السابع  التطويري 
بعد الــنــجــاح املــذهــل الـــذي حققته 
عــلــى صــعــيــد املـــشـــاريـــع الــســابــقــة، 
والــــــتــــــي القــــــــت رواجــــــــــــا وإقــــــبــــــااًل 
كـــبـــيـــرًا مــــن قـــبـــل املــهــتــمــني الـــعـــرب 
والخليجيني الباحثني عن عقارات 

فاخرة ومضمونة في تركيا.
وقــال إن املــشــروع يأتي في ظل 
شقق  شـــراء  على  املتنامي  الطلب 
ــة  ــة بــــورصــ ــنــ ــديــ ــــي مــ ووحــــــــــــدات فــ
ــة، الـــــتـــــي تــــشــــهــــد إقــــبــــال  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
الخليجيني،  الــســيــاح  مـــن  الــكــثــيــر 
وكثرة  الخابة،  طبيعتها  بفضل 
السياحية بها، باإلضافة  األماكن 
ــتــــدل وبـــعـــدهـــا  إلــــــى طـــقـــســـهـــا املــــعــ
ــات الـــخـــانـــقـــة الــتــي  ــ ــامــ ــ عــــن االزدحــ
تشهدها مناطق أخرى في تركيا. 
وتابع العناز أن املشروع يمثل 
ثــــــورة جــــديــــدة فــــي عـــالـــم الـــعـــقـــار، 
فــهــو عـــبـــارة عـــن مـــشـــروع سكني 
الرائعة  بإطالته  يمتاز  متكامل، 
وتصاميمه الداخلية والخارجية، 
الــتــي جــــاءت عــلــى أعــلــى مستوى 
ليتحقق بذلك حلم املاك في حياه 

فريدة. 
وبــــــني أن املـــــشـــــروع يـــقـــع عــلــى 
مـــربـــع، وهــو  مــســاحــة 3500 مــتــر 
عــــبــــارة عــــن 3 عـــــمـــــارات ســكــنــيــة، 
تــتــألــف كـــل عـــمـــارة مـــن 6 طــوابــق 
وكــل طــابــق بــه شقتان فــقــط، فيما 
يضم املشروع الكثير من الخدمات 
الــــضــــروريــــة، ومــــن بــيــنــهــا مسبح 
باملشروع، ومسبح  وخــاص  كبير 
آخر مغلق للنساء، وساحات للعب 
األطفال، وأماكن للمشي وممارسة 
الرياضة، وحديقة للراحة، وأماكن 
ــــوف الــــســــيــــارات،  ــــوقـ مـــخـــصـــصـــة لـ
وساونا، وحمامات تركية، ومركز 
رياضي، وهو ما يعكس االهتمام 

بالجانب االجتماعي للساكنني.
وأشــار إلى ان كل تلك املميزات 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـاعـــد الــعــمــيــل، 
عــلــى تــحــقــيــق عـــوائـــد اســتــثــمــاريــة 

مستقبلية واعدة.

»املتطورون لالستثمارات«
اإلدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  لـــفـــت 
ــة مـــجـــمـــوعـــة »املــــتــــطــــورون  ــركـ ــشـ لـ
لــاســتــثــمــارات الــعــقــاريــة«، فيصل 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــم االتـ ــ الـــــعـــــنـــــزي، إلـــــــى أنـــــــه تــ
الـــكـــويـــت إلدارة  قـــلـــب  مــــع شــــركــــة 
وتــشــغــيــل فـــنـــدق تــوفــيــيــل كــنــدلــى 
فــي مكة املكرمة، والـــذي يبعد عن 

الحرم املكي نحو 1200 متر.
تــــــديــــــره  الـــــــفـــــــنـــــــدق  أن  وبــــــــــــني 
املجموعة ويتكون من 116 وحدة 
سكنية مفروشة بكامل خدماتها، 
ويـــوجـــد بـــه مــصــلــى كــبــيــر يتسع 
لنحو 300 مصل وتوجد حضانة 
للتسلية أيضا، ومجلس  لألطفال 
ــل )ديــــــــوانــــــــيــــــــة(،  ــفــــصــ ــنــ رجــــــــــــال مــ
بــاإلضــافــة إلـــى مطعم بــوفــيــه راق 
لخدمة املعتمرين والحجاج، الفتا 
إلــى أنــه توجد خدمة توصيل من 
وإلى الحرم املكي بسيارة جديدة، 
ويمتاز بإدارة متكاملة على أعلى 
مـــســـتـــوى مــــن خــــدمــــات الــتــنــظــيــف 
ــيـــل  ــمـ ــحـ ــتـ وغــــســــيــــل املــــــابــــــس والـ

والتنزيل لألمتعة. 
ــه تــم تشطيب  وبـــني الــعــنــزي أنـ
الــفــنــدق وتــجــهــيــزه بــالــكــامــل قبل 
ــر، الســـتـــقـــبـــال املــعــتــمــريــن  ــهــ 5 أشــ

والحجاج إلى بيت الله الحرام.
ــيــــس  ــرئــ مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــار الــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــشــركــة مــحــمــد فــهــد 
ــه تــــم تــأســيــس  ــ ــــى أنــ ــعــــود، إلــ املــــســ
شركة مساهمة مصرية سنة 2015 
 98 بلغت  كويتية  شــراكــة  بنسبة 
القطاعني  املئة لاستثمار في  في 
أنه  الــزراعــي والــعــقــاري، موضحا 
تم تخصيص قطعة أرض زراعية 
زراعــــــي  فــــــــدان   3000 مـــســـاحـــتـــهـــا 
أو 12 مــلــيــون مــتــر مـــربـــع إلنــتــاج 
ــيـــل الــــزراعــــيــــة واإلنــــتــــاج  املـــحـــاصـ

تــم طرح  أنــه  إلــى  الحيواني، الفتا 
جزء من األراضــي للبيع للراغبني 

بالشراء خال فترة املعرض.

»األمانة«
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أعــــــــــــــرب املــــــديــــــر 
التنفيذي لشركة األمانة العقارية 
محمد حمدان صابر، عن سعادته 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي املـــــعـــــرض الـــــذي 
يــعــكــس مـــدى الــتــطــور الــهــائــل في 
اســتــقــطــاب الــعــديــد مـــن الــشــركــات 
الــعــقــاريــة، مــن مختلف الـــدول، في 

دليل على نجاح الشركة املنظمة.
»األمـــــــانـــــــة« ســـتـــقـــدم  إن  وقــــــــال 
خــــال فـــتـــرة املـــعـــرض الــعــديــد من 
ــة من  املـــشـــاريـــع، فـــي أكــثــر مـــن دولــ
أهمها، اململكة العربية السعودية، 
ــارات  ــة اإلمــ وســلــطــنــة عــمــان، ودولــ
الــعــربــيــة املــتــحــدة، وبــعــض الـــدول 

األوروبية مثل تركيا وبلغاريا. 
وقال صابر إن »األمانة« ستقدم 
خـــال فــتــرة املـــعـــرض، الــعــديــد من 
ــــي املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــع فـ ــاريــ ــشــ املــ
السعودية، وتطرح أراضي سكنية 
ــيـــزة فــي  ــة مـــمـ ــ ــيــ ــ ــة وزراعــ ــاريــ وتــــجــ
مدينـــة القصيم والطائف ومدينة 
بمساحات  الــســاحــلــيــة،  الــخــفــجـــــي 
تــتــمــيــز  ــر،  ــ ــتـ ــ مـ  1000 إلـــــــى  تــــصــــل 
عــائــد  الـــبـــحـــر وذات  ــن  مــ بـــقـــربـــهـــا 
اســـتـــثـــمـــاري مـــضـــمـــون وبـــأســـعـــار 
تــنــافــســيــة، مـــا يــلــبــي احــتــيــاجــات 

املواطنني واملستثمرين. 
وأكــــــد صـــابـــر أن املــســتــثــمــريــن 
الــكــويــتــيــني فـــي الــقــطــاع الــعــقــاري 
ــة،  ــعـــوديـ ــسـ ــة الـ ــيـ ــربـ ــعـ بـــاملـــمـــلـــكـــة الـ
يــمــثــلــون الــنــســبــة األعـــلـــى مـــن بني 
منوها  الخليجيني،  املستثمرين 
الكويتيني  استثمارات  معظم  بأن 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري تــتــركــز في 
املنطقة الشرقية ومدينة الرياض، 
ومـــعـــتـــبـــرًا الــــشــــركــــات الـــكـــويـــتـــيـــة 
أحــد أهــم عــمــاء الــغــرفــة التجارية 
السعودية على صعيد االستثمار 
بحجم  مقارنتها  عند  الخليجي، 
ــبـــات الـــــــــــواردة لـــاســـتـــثـــمـــار.  ــلـ الـــطـ
وأشـــار صــابــر إلــى إقــبــال شريحة 
الكويتيني  املستثمرين  من  كبيرة 
)شـــــركـــــات وأفـــــــــــــــرادا(، إلــــــى تــمــلــك 
ــدات الـــســـكـــنـــيـــة واألراضــــــــي  ــ ــــوحــ الــ
لغرض  إمــا  والــتــجــاريــة،  السكنية 
االستثمار او سكن خاص في كل 
مـــن مــنــاطــق الــقــصــيــم والــخــفــجــي 

والرياض والطائف.
ــتـــزم  ــلـ تـ »األمـــــــــانـــــــــة«  أن  وبــــــــني 
ــل لــلــعــمــاء،  ــثــ بــتــوفــيــر الـــحـــل األمــ
مستقبل  خــلــق  لتصميم  وتــهــدف 
اعتماد  للعماء، من خــال  متميز 
شــامــل وحــقــيــقــي ومــتــكــامــل آللــيــة 
ــار املـــــشـــــاريـــــع الــــعــــقــــاريــــة،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
الــتــي تــعــود بــالــفــائــدة املــضــمــونــة 
والربحية األكيدة، ما يعنى العمل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر وتـــحـــســـني مــخــتــلــف 
فــي مختلف  العقارية  املــشــروعــات 
املواقع وتشجيع التقدم واالبتكار 
باستخدام خبرة فريدة في مجال 
الــثــروة،  الــعــقــاريــة وخــلــق  التنمية 
مـــشـــددًا عــلــى أنــهــا مــلــتــزمــة دائــمــا 
بـــأن تــكــون قـــوة ايــجــابــيــة للتغير 

للعماء. 

»دار الرؤية«
املدير  نفسه، كشف  الــوقــت  فــي 
ــام لـــــــــدار الــــــرؤيــــــة الـــعـــقـــاريـــة  ــ ــعــ ــ الــ
ــن طــــرح  ــــ ــــ ــــ ســـــامـــــر الــــــتــــــركــــــاوي، عـ
ــدة مـــشـــاريـــع عــقــاريــة  وتـــســـويـــق عــ
في  وتحديدًا  الخليج،  منطقة  في 
دولــــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة، 
باإلضافة إلى مشاريع في اململكة 
االردنية الهاشمية وعدة مشاريع 
فـــي جــمــهــوريــة تــركــيــا وبــلــغــاريــا 

وجورجيا. 
وأشار إلى تنوع هذه املشاريع 
الـــعـــمـــيـــل  أذواق  ــبــــي  ــلــ تــ ــيــــث  بــــحــ
واملــســتــثــمــر الــخــلــيــجــي، مـــن حيث 
ـــــواقــع  ـــ الــتــصــمــيــم والــخــدمـــــات واملـــ
املتميزة واألسعار املنافسة، والتي 
السنوية  الــفــوائــد  مــعــدالت  تــصــل 

فيها إلى 8 في املئة وما فوق.

»دار العز«
كـــمـــا أكـــــد مــــديــــر املـــبـــيـــعـــات فــي 
فــهــد  الـــعـــقـــاريـــة  الــــعــــز  شــــركــــة دار 
الشركة ستطرح خال  أن  املطوع، 
املــعــرض، عــددًا من مشاريعها في 
ــزون  ــرابــ ــلـــوا جـــنـــارجـــك وطــ مــــدن يـ
ــبـــول وبــــورصــــة الــتــركــيــة  ــنـ واســـطـ

والكويت. 
ــار إلـــى أن »دار الــعــز« هي  وأشــ
املــالــك لــارض ومــطــور املــشــروع و 
املسوق، مؤكدًا أن مشاريع الشركة 
قلب  فــي  املميزة  بمواقعها  تمتاز 
ــيـــة ومــــديــــنــــة صــبــاح  ــركـ ــتـ املـــــــدن الـ
إلى  الكويت،  في  البحريه  االحمد 
عقارية  استثمارات  تقديم  جانب 

في متناول الجميع. 
ولـــفـــت إلـــــى طـــــرح مــــشــــروع فــي 
بورصة وطرابزون يمتاز باملوقع 
اإلستراتيجي بمساحات مختلفة 
ــبــــات عــــالــــيــــة الــــــجــــــودة،  ــيــ وتــــشــــطــ
مـــضـــيـــفـــا أن أحــــــد أهــــــم مـــشـــاريـــع 
»دار  مشروع  هو  الحالية  الشركة 
الــعــز« فــي »يــلــوا جــنــارجــك« الــذي 
سيتم االنتهاء منه مع نهاية العام 
2016، مبينا ان املشروع عبارة عن 

»كمبوند« متكامل يضم مجموعة 
من املرافق التي من بينها مصلى 
ــفـــال وحــديــقــة  ومــنــطــقــة الـــعـــاب اطـ

خاصة.
وذكر أن املشروع يبعد عن بحر 
مـــرمـــرة 200 مــتــر، ويــتــمــيــز أيــضــا 
بـــقـــربـــه مــــن الـــخـــدمـــات الــرئــيــســيــة 
والجامعة  واملسجد  واملــواصــات 
 عــن أنها 

ً
ومــراكــز الــتــســوق، فــضــا

تغطي جميع احتياجات العماء.
إلـــى أن املـــشـــروع يبعد  وأشـــــار 
عـــن ســنــتــر مــديــنــة جـــنـــارجـــك 1.8 
 13 يلوا  مدينة  وعــن سنتر  كيلو، 
كــيــلــو، فــيــمــا يــبــعــد عــن اسطنبول 
بواقع 30 دقيقة عن طريق الجسر 
الجديد، وعلى بعد 30 دقيقة عن 

بورصة بالسيارة. 
ــوا تـــمـــتـــاز بــأنــهــا  ــلــ وأكــــــــد أن يــ
حاليا  تشهد  اســتــثــمــاريــة  منطقة 
التحتية  للبنية  تــطــويــريــة  حــركــة 
الــذي  الجسر  افــتــتــاح  تــم  إذ  فيها، 
أن  مبينا  اسطنبول،  فــي  يربطها 
هـــــذا الـــجـــســـر ســيــســتــمــر بــالــســيــر 
ــقــــة أزمــــــــيــــــــر، مـــــــــرورًا  ــنــــطــ ــــى مــ ــتـ ــ حـ
إلى  املسافة  مــا سيقلل  بــبــورصــة، 
أزمـــيـــر بـــواقـــع 3 ســـاعـــات ونــصــف 

الساعة بالسيارة. 
ولــفــت املـــطـــوع إلـــى أن مــشــروع 
ــوا جــــنــــارجــــك« يـــمـــتـــاز بــقــربــه  ــلــ »يــ
املتكاملة  الــجــديــدة  الــجــامــعــة  مـــن 
ــــق الـــســـيـــاحـــيـــة ومــــراكــــز  ــاطـ ــ ــنـ ــ واملـ
الــتــســوق والـــفـــنـــادق، مـــا يــعــنــي أن 
هـــذه املــنــطــقــة تــعــتــبــر مـــن املــنــاطــق 
باستقطاب  تحظى  التي  الــواعــدة 

شريحة كبيرة من املستثمرين. 
ــم مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــــضـ وذكـــــــــــر أنـــــــــه يـ
املختلفة  الــســكــنــيــة  الـــوحـــدات  مـــن 
ــة، بـــحـــيـــث تــــتــــوافــــر فــيــه  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ
شقق مــن غــرفــتــني، وثـــاث، وأربــع 
وخمس غــرف، بواقع 40 شقة، ما 
يــعــطــي الــعــمــيــل خـــيـــارات مــتــعــددة 
منهم،  كــل  متطلبات  مــع  تتناسب 

وبتشطيبات عالية الجودة.
ــوه بـــأن مـــشـــروع إســطــنــبــول  ونــ
بـــاملـــوقـــع  يــــمــــتــــاز  دوزو  ــيـــك  ــلـ ــيـ بـ
ــن  اإلســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي، بــــــعــــــيــــــدًا عـ
االزدحــــــام وبــالــقــرب مـــن األنــشــطــة 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــــراكــــــز الــــتــــســــوق 
واملدارس  واملستشفيات  والترفيه 
والجامعات، باإلضافة إلى شاطئ 

بحر مرمرة واملارينا.
وأشار إلى أن اإلقبال على تركيا 
 عن أنه يعتبر 

ً
مــازال كبيرًا، فضا

التطور  األنــســب بفضل  االخــتــيــار 
الجمهورية  الذي تشهده  املستمر 
ــلــــى كــــافــــة املـــــجـــــاالت،  الــــتــــركــــيــــة عــ
املشجعة على  القوانني   عن 

ً
فضا

»دار  تقدم  إذ  والتملك،  االستثمار 
الـــعـــز« تــســهــيــات تــنــاســب جميع 
شرائح املجتمع، كما تقّدم عروضا 

حصرية ومميزة.

»الديار«
ـــر  ــديـ ــه، أشـــــــــار املــ ــتــ ــيــ ــاحــ مــــــن نــ
العقارية  الديار  لشركة  اإلقليمي 
إلــى أنها أصبحت  الــهــذال،  عقيل 
العقارية  الــشــركــات  كــبــرى  ضمن 
ــقـــوم بــتــســويــق وتــطــويــر  ــتـــي تـ الـ

الــخــارجــيــة، خصوصا  املــشــاريــع 
مشاريع البوسنة وتركيا، بفضل 
ــتـــطـــورة  اإلمــــكــــانــــات اإلداريـــــــــــة املـ
الــتــي تــمــتــلــكــهــا، مـــن خـــال فــريــق 
ــري مـــؤهـــل  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ــقــــي وتــ ــويــ تــــســ
ألفضل  واختيارها  كبير،  بشكل 
املــتــمــيــزة فــي مواقعها  املــشــاريــع 
إضافة  وأسعارها،  وتصاميمها 
ــعـــارض  ــــى مـــشـــاركـــاتـــهـــا فــــي املـ إلـ
العقارية املقامة في الكويت ودول 
 عــن استخدامها 

ً
فــضــا املــنــطــقــة، 

لألدوات التسويقية الفاعلة. 
وبــــني الــــهــــذال أنــــه بــعــد انــتــهــاء 
مــن مبيعات منتجع  املــئــة  فــي   95
»الديار«  تطرح  اليجا(،   - )املنتزه 
املالكة واملطورة ألحدث مشاريعها 
فـــي ســرايــيــفــو بــحــي إلــيــجــا، وهــو 
منتجع »لؤلؤة - اليجا«، الذي تم 

طرحه للعماء.
يــــعــــد مــن  ــنــــتــــجــــع  املــ إن  وقـــــــــال 
ــاريـــع املــتــمــيــزة فـــي املــنــطــقــة،  املـــشـ
ــثـــر مــــن 65 ألـــف  ويــــتــــدرج عـــلـــى أكـ
متر مربع من املساحات الخضراء 
والــــــشــــــوارع الــــواســــعــــة، وبـــحـــيـــرة 
متر   2000 مساحة  على  صناعية 
ــع، مــبــيــنــا انـــــه فــــي حـــــال كـــان  ــربــ مــ
الــعــمــيــل يــبــحــث عـــن مــــاذ صيفي 
ــة، فـــــإن فــلــل  ــ ــراحــ ــ ــتـــرخـــاء والــ لـــاسـ
ــقـــق املــنــتــجــع ســتــلــبــي جــمــيــع  وشـ

االحتياجات. 
ــال  ــمــ ــتــ ــد اكــ ــ ــنـ ــ وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه عـ
الــيــجــا( سينعم   - )لــؤلــؤة  منتجع 
راحة  ووســائــل  بخدمات  ساكنوه 
ومــــركــــز  عــــاملــــيــــة،  ــيـــس  ــايـ ــقـ مـ ذات 

ــاد ريـــاضـــي، وحــمــام  تــرفــيــهــي، ونــ
ســبــاحــة داخــلــي، ومــطــعــم ومقهى 
الــديــوانــيــة، كــمــا سيتم توفير  فــي 
خدمات توصيل من املطار ووكالة 
السيارات  تأجير  سياحية ومركز 

وإدارة األعمال. 
وأكـــد الــهــذال أن املــشــروع الــذي 
وتطويره  بتسويقه  الشركة  تقوم 
ــو مــنــتــجــع  ــ ــه، وهــ ــ ــ ــي املــــالــــكــــة ل ــ وهــ
ــا«، يــــأتــــي عــلــى  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ املــــنــــتــــزه - إلـ
مساحة إجمالية تقدر بـ 120 ألف 
مــتــر مــربــع، وهـــو يــقــع فــي منطقة 
إلــيــجــا إحــــدى مــنــاطــق وضــواحــي 
العاصمة سراييفو، ويتميز بقربه 
مـــن الــخــدمــات الــرئــيــســيــة ومــراكــز 
الشهير،  البوسنة  ونبع  التسوق 
وقربه من املطار، بحيث يبعد عنه 

مسافة ال تزيد على 4 كلم. 
ولفت إلى تميز منتجع املنتزه 
بإطالته الخابة وباحتوائه على 
الــخــدمــات األســاســيــة مثل،  جميع 
املــســجــد وســـوبـــر مـــاركـــت ونــظــام 
الساعة،  مــدار  على  متكامل  أمني 
ــمـــشـــى داخـــــلـــــي، ونـــــــاد صــحــي  ومـ
مـــتـــكـــامـــل، وديــــوانــــيــــات ومـــاعـــب 
ــة،  ــيـ ــة، وخـــــــدمـــــــات صـــحـ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ريــ
ومــكــتــب خـــدمـــات ســيــاحــيــة، كما 
تتنوع الوحدات السكنية بني فلل 
مــنــفــصــلــة وفـــلـــل مـــزدوجـــة وشــقــق 
ودبـــلـــوكـــســـات بـــأحـــجـــام مــتــبــايــنــة 
ــطـــورة تــتــنــاســب  ــتـ وبـــتـــصـــامـــيـــم مـ
مــــع مــتــطــلــبــات الــــســــوق الــكــويــتــي 
وبــتــشــطــيــبــات عــالــيــة الـــجـــودة، ما 
جـــعـــل اإلقــــبــــال كـــبـــيـــرا عـــلـــى شــــراء 

وحداته.
ــه تـــم تـــجـــاوز أكــثــر من  ــاد أنـ ــ وأفـ
ــن املــبــيــعــات خــال  95 فـــي املـــئـــة مـ
فترة قياسية، بسبب تميز موقعه 
الوحدات  وخدماته وتميز أسعار 
السكنية املــبــاعــة، األمـــر الـــذي دفع 
ــيــــع مـــســـاحـــة  الــــشــــركــــة إلـــــــى تــــوســ
لكي  املقبلة،  املرحلة  فــي  املــشــروع 
يــصــل مــجــمــوع مــســاحــة املــشــروع 

أكثر من 200 ألف متر مربع. 

»البيت العاملي«
في سياق متصل، كشف املدير 
العاملي  البيت  مركز  لشركة  العام 
العقاري خالد الشراح، أن الشركة 
تــعــمــل فـــي مـــجـــال بــيــع الـــعـــقـــارات 
واألراضي في جمهورية البوسنة 
والــــهــــرســــك، مــبــيــنــا أنـــهـــا تــتــطــلــع 
اعمالها  حجم  وتــوســيــع  لتطوير 

في املنطقة.
الــشــركــة تعتبر  إلـــى أن  ولــفــت 
ــة  ــلـ ــامـ ــعـ مــــــن أقـــــــــدم الـــــشـــــركـــــات الـ
وهي  البوسنة  جمهوريه  داخـــل 
تــقــوم بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، ببناء 
ــــدات الــســكــنــيــة وتــخــلــيــص  ــــوحـ الـ
جــمــيــع أنـــــــواع املـــعـــامـــات داخــــل 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة الـــــــبـــــــوســـــــنـــــــة، مـــن 
الشقق  وتأجير  فنادق  حجوزات 
السكنية والسيارات تيسيرًا على 

عمائها. 
وشــدد الــشــراح على أن الشركة 
ــــرض، مــن  ــعـ ــ ســتــســتــغــل فــــرصــــة املـ
أجــل طــرح مشروعها الــجــديــد في 
سلطنة عمان، بالشراكة مع شركه 
آدم للهندسة واالستشارات، مبينا 
عــبــارة عــن مجموعة  املـــشـــروع  أن 
ــل الـــــراقـــــيـــــة الـــتـــشـــطـــيـــب  ــلــ ــفــ ــن الــ ــ مــ
الجاهزة للتسليم الفوري بأسعار 
مميزة، إلى جانب عدد من الشقق 
الــســكــنــيــة داخــــل صــالــة بسلطنة 

عمان. 
وتـــابـــع أن الــشــركــة تــقــوم كــذلــك 
ــــدد مــن  بــتــســويــق مـــشـــاريـــع فــــي عـ
الدول مثل تركيا واسبانيا ومصر، 
ــع أكــــبــــر الـــشـــركـــات  ــ ــعــــاون مـ ــتــ ــالــ بــ

ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ الـــــعـــــقـــــاريـــــة لــــتــــوفــــيــــر املـ
من  لعمائها،  واملناسبة  الــازمــة 
حــيــث االلـــتـــزام بــمــواعــيــد التسليم 
والعماء،  للمستثمرين  والفائدة 
مــعــربــا عـــن اســتــعــداد كــامــل طــاقــم 
ــمــــاء عــلــى  ــعــ ــة لــــخــــدمــــة الــ ــركــ ــشــ الــ

الوجه األكمل.

»جود«
من جهة أخرى، أكد املدير العام 
ــــود الـــعـــقـــاريـــة«  فــــى مــجــمــوعــة »جــ
املــجــمــوعــة  الــــرفــــاعــــي، أن  مـــحـــمـــد 
ــــدد مــــن املـــشـــاريـــع  ــــرح عـ بـــصـــدد طـ
الـــعـــقـــاريـــة الــــــواعــــــدة، فــــي كــــل مــن 
هــولــنــدا وفــرنــســا واملــانــيــا، مشيرًا 
إلـــــى أن هـــــذه املــــشــــاريــــع ســتــكــون 
منافسا قويا للعديد من املشاريع 
ــســــوق  ــي الــ ــ ــا فــ ــيــ ــالــ املـــــطـــــروحـــــة حــ

العقاري الكويتى. 
ــــال مـــشـــاركـــتـــهـــا  ــ ــه خـ ــ ــ وقــــــــال إنـ
ــويـــت  ــكـ ــعـــــرض الـ ــ ــة فـــــي مـ ــيــ ــالــ الــــحــ
الدولي للعقار، أحد اكبر املعارض 
الـــعـــقـــاريـــة فـــي الـــكـــويـــت، ســتــطــرح 
»جــــــود« مـــشـــروع فـــنـــدق »أفــنــيــو« 
الكائن بمدينة اسطنبول بتركيا، 
ــتـــألـــف مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  الـــــــذي يـ
الشقق الفندقية التي تضم مرافق 

وخدمات مميزة. 
من ناحيته قال املدير التنفيذي 
للشركة أحمد الهواري، إن »جود« 
ــأقـــوى  بـ  2016 ــــام  ــعـ ــ الـ اســـتـــقـــبـــلـــت 
معايير  إن  إذ  العقارية،  العروض 
عليها  تحتم  واملصداقية  الجودة 
االحـــتـــكـــاك بــالــجــمــهــور والــتــعــرف 
ــــم وآرائـــــــهـــــــم  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــى انـ ــ ــلـ ــ عـ

ورغباتهم. 
واضــاف أن أهمية املشاركة في 
الـــدولـــي للعقار،  الــكــويــت  مــعــرض 
ــيــــزة،  ــمــ ــلـــق الـــــفـــــرص املــ ــخـ ــــي لـ ــأتـ ــ تـ
مؤكدًا  للعماء،  الــفــائــدة  لتحقيق 
أن ما يميز الشركة هو تخصصها 
بـــالـــعـــمـــل فــــي جـــمـــهـــوريـــة تـــركـــيـــا، 
ــــي مـــــازالـــــت تـــحـــظـــى بــقــبــول  ــتـ ــ والـ
كـــبـــيـــر لــــــدى شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن 
املستثمرين واملواطنني الكويتيني 

والخليجيني. 

»تألق«
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
العقارية  تــألــق  لــشــركــة  التنفيذي 
ــد،  ــ ــزيـ ــ ــد هـــــــــذال املـ ــ ــمـ ــ الـــــدكـــــتـــــور أحـ
إن الـــشـــركـــة تــمــكــنــت مــــن تــحــقــيــق 
أهــدافــهــا األولـــيـــة، بــإتــمــام بــيــع 70 
في املئة من منتجع »كنتري سايد 
سراييفو« في جمهورية البوسنة 
والهرسك، الذي يحتوي على أكثر 
من 170 وحدة سكنية متنوعة، في 
ظل الظروف االقتصادية الحالية.

يــعــتــبــر  املـــنـــتـــجـــع  أن  وأضــــــــاف 
مــن املــنــتــجــعــات الــكــبــرى، ويتميز 
مزود  وهــو  والفخامة،  بالرفاهية 
بكافة وسائل الراحة واالستجمام 
للعماء، إذ شهد إقبااًل كبيرًا نظرا 

ملوقعه وإطاالته الخابة.
ــــق« ســتــطــرح  ــألــ ــ »تــ أن  ــع  ــ ــابـ ــ وتـ
ــــال املــــعــــرض والـــفـــتـــرة املــقــبــلــة  خـ
ــل تــركــيــا،  ــ مـــشـــاريـــع مــتــنــوعــة داخـ
خصوصا في املناطق التي تتمتع 
بسحر الطبيعة كمدينة طرابزون، 
وصبنجة وأنطاليا، الفتا إلى أنها 
تتجه للسوق اإلسباني واألملاني 
تـــحـــت شـــعـــار »اســـتـــثـــمـــر أمـــوالـــك 
بأمان«، ومنوها بأنها تقوم حاليا 
بــالــتــفــاوض لــلــشــراكــة والــتــحــالــف 
مع أكبر الشركات املطورة إلنشاء 
ــة، بـــعـــوائـــد  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ مـــشـــاريـــع اسـ
طرحها  سيتم  ومــرضــيــة،  مجزية 
ــن فــــــي املـــســـتـــقـــبـــل  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــمـــسـ ــلـ لـ

القريب.

»العناز« تطرح 
مشروعًا ممّيزًا في بورصة

»املتطورون 
لالستثمارات« 

تقّدم فندقًا متكاماًل 
في مكة

 
»األمانة« تسّوق فرصًا 

عديدة بأسعار تنافسية

»دار الرؤية« تتواجد 
في الخليج والعالم العربي 

وأوروبا

»دار العز« تطلق 
مشاريعها السكنية 

في تركيا

»الديار« تستعرض 
منتجعاتها 

في البوسنة وتركيا

»البيت العاملي« تعرض 
مجموعة من املشاريع 

املتنوعة

»جود« تواصل بيع 
فندق »أفنيو« 
في إسطنبول

»تألق« تبيع وحدات 
سكنية في البوسنة 

وتركيا وأوروبا

محمد الرفاعي سامر التركاوي

بدر العنازفيصل العنزي

فهد املطوع

محمد صابر

أحمد املزيد

خالد الشراح عقيل الهذال
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60 شركة تطرح 250 مشروعًا حول العالم

»توب إكسبو« أنهت استعداداتها إلطالق 
الدورة التاسعة من »الكويت الدولي للعقار«

لو الشركات في جهوزية تامة لتلبية احتياجات العمالء
ّ
ممث





تابعة لـ «الخصوصية» توقع عقدًا 
 لمناقصة 

ً
قالت شركة مجموعة الخصوصية القابضة إن إحدى شركاتها التابعة وقعت عقدا

تابعة لمعهد الكويت لألبحاث العلمية، بقيمة 10.75 ماليين دينار (35.4 مليون دوالر).
وأوضحت الخصوصية في بيان للبورصة أن المناقصة التي وقعتها إنشاءات الخصوصية، 
التابعة للشركة بنسبة 99 %، تتعلق بإنشاء وإنــجــاز وصيانة مرافق محطة تقنيات الطاقة 

المتجددة بالشفايا التابعة لمعهد الكويت لألبحاث العلمية.
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خالل الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر في القاعة 8 بأرض املعارض بمشرف 

9 شركات جديدة تنضم ملعرض الكويت الدولي للعقار 
أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة تــــــوب اكـــســـبـــو لــتــنــظــيــم 
الــــــمــــــعــــــارض والــــــمــــــؤتــــــمــــــرات عـــــــن اكــــتــــمــــال 
اســــتــــعــــدادتــــهــــا الطــــــــالق فـــعـــالـــيـــات الــــــــدورة 
الــتــاســعــة لــمــعــرض الــكــويــت الـــدولـــي للعقار 
– الــتــجــمــع الـــعـــقـــاري الــــرائــــد والـــمـــمـــيـــز فــي 
الــكــويــت- والــــذي تنظمه المجموعة بــأرض 
المعارض بمشرف في القاعة 8 خالل الفترة 
7-12 نوفمبر 2016 وسط مشاركة 60 شركة 
عــقــاريــة ومــالــيــة واســتــثــمــاريــة تــعــرض اكثر 
 بحوالي 15 دولة خليجية 

ً
من 250 مشروعا

وعــربــيــة وعــالــمــيــة، وقـــد اســتــعــرض عـــدد من 
الــتــي سيتم طرحها  الــمــشــاريــع  المشاركين 

في المعرض. 
وقــال مدير عــام شركة العناز العقارية بدر 
العناز إن المشاركة في المعرض ستتضمن 
إطــالق الشركة ألحــدث مشاريعها العقارية 
في تركيا، أال وهو مشروع (دورانزهاوسز– 
فـــي مــديــنــة  الــــواقــــع   (DURANS HOUSES
بـــورصـــة، والــــذي يــعــد الــمــشــروع الــتــطــويــري 
الــســابــع للشركة فــي تــركــيــا، فــهــو عــبــارة عن 
مـــشـــروع ســكــنــي مــتــكــامــل، يــمــتــاز بــإطــاللــتــه 
الــرائــعــة وتــصــامــيــمــه الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
الـــتـــي جـــــاءت عــلــى اعـــلـــى مــســتــوى ليتحقق 

بذلك حلم المالك في حياه فريدة. 
وحــــول أهـــم مــمــيــزات الــمــشــروع قـــال الــعــنــاز 
إن الــمــشــروع الـــذي يــقــع عــلــى مــســاحــة 3500 
متر مربع عــبــارة عــن ثــالث عــمــارات سكنية، 
تتألف كل عمارة من 6 طوابق وكل طابق به 
شقتان فقط، فيما يضم المشروع الكثير من 
إلــى ان كــل تلك   

ً
الــضــروريــة مشيرا الخدمات 

المميزات من شأنها أن تساعد العميل على 
تحقيق عوائد استثمارية مستقبلية واعدة.

وصرح فيصل العنزي رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة مجموعة المتطورون لالستثمارات 
الــعــقــاريــة بـــأنـــه تـــم االتـــفـــاق مـــع شـــركـــة قلب 
فــــنــــدق تــوفــيــيــل  الـــكـــويـــت إلدارة وتـــشـــغـــيـــل 
كــنــدلــى فـــي مــكــة الــمــكــرمــة والـــــذي يــبــعــد عن 
الــحــرم الــمــكــي حــوالــي 1200 مــتــر، وقـــال بــان 
الــذيــن تــديــره المجموعة يتكون من  الفندق 
116 وحدة سكنية مفروشة بكامل خدماتها 
ويوجد بالفندق الجديد مصلى كبير يتسع 

لعدد 300 مصلي.
مـــــن جـــهـــتـــه صــــــرح مـــحـــمـــد فـــهـــد الـــمـــســـعـــود 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة مـــجـــمـــوعـــة 

الــمــتــطــورون لــالســتــثــمــارات الــعــقــاريــة بــأنــه 
تـــم تــأســيــس شــركــة مــســاهــمــة مــصــريــة سنة 
بــلــغــت 98%  بــنــســبــة شـــراكـــة كــويــتــيــة   2015
الـــزراعـــي والــعــقــاري  الــقــطــاع  لالستثمار فــي 
وقـــــد تـــمـــت خــصــيــص قــطــعــة أرض زراعـــيـــة 
فـــدان زراعـــي ) 12 مليون  مساحتها (3000 
مـــتـــر مـــربـــع إلنــــتــــاج الـــمـــحـــاصـــيـــل الـــزراعـــيـــة 
واإلنتاج الحيواني كما وذكــر المسعود أنه 
ســــوف يــتــم طــــرح جــــزء مـــن األراضــــــي للبيع 

للراغبين بالشراء خالل فترة المعرض.
وقال محمد حمدان صابر المدير التنفيذي 
لــشــركــة األمـــانـــة الــعــقــاريــة ان األمـــانـــة ســوف 
تــــقــــدم خــــــالل فــــتــــرة الــــمــــعــــرض الــــعــــديــــد مــن 
الــمــشــاريــع فـــي أكــثــر مـــن دولــــة مـــن أهــمــهــا ( 
المملكة العربية السعودية - سلطنة عمان- 
دولة اإلمارات وكذلك بعض الدول األوروبية 

مثل تركيا - وبلغاريا). 
وزاد ان شركة االمانة سوف تقدم خالل فترة 
المعرض العديد من المشاريع في المملكــــــة 
العربية السعودية حيث تطرح خــالل فترة 
المعرض أراضــى سكنية وتجارية وزراعية 
مميزة في مدينـــة القصيم والطائف ومدينة 
الخفجـــــــى الساحلية بمساحات تصل الى 
الــكــويــتــيــة أحــد  الـــشـــركـــات  1000م، مــعــتــبــرا 
أهم عمالء الغرفة التجارية السعودية على 
صعيد االستثمار الخليجي عند مقارنتها 

بحجم الطلبات الواردة لالستثمار.
وصـــــــرح ســــامــــر الـــــتـــــركـــــاوي الــــمــــديــــر الـــعـــام 
لــــدار الـــرؤيـــة الــعــقــاريــة عـــــــــــن طـــرح وتــســويــق 
عــــدة مــشــاريــع عــقــاريــة فـــي مــنــطــقــة الخليج 
وتحديدا في دولة االمارات العربية المتحدة 
باالضافة الى مشاريع في المملكة االردنية 
الــهــاشــمــيــة وعـــــدة مـــشـــاريـــع فـــي جــمــهــوريــة 

تركيا وبلغاريا وجورجيا. 
واضــــــــاف تـــتـــنـــوع هــــــذه الـــمـــشـــاريـــع بــحــيــث 
تلبي اذواق العميل والمستثمر الخليجي 
مــن حــيــث التصميم والــخــدمـــــات والمـــواقع 
المتميزة واالســعــار المنافسة، والتي يصل 
معدالت الفوائد السنوية فيها الى %8 وما 

فوق.
وأكــــد مــديــر الــمــبــيــعــات فـــي شــركــة دار الــعــز 
الــمــطــوع أن الــشــركــة ستطرح  الــعــقــاريــة فهد 
 من مشاريعها في مدن 

ً
خالل المعرض عددا

«يلوا جنارجك» و«طرابزون» و«اسطنبول» 

و«بـــورصـــة» الــتــركــيــة والــكــويــت. واشــــار إلــى 
الــــعــــز» هــــي مـــالـــك االرض ومـــطـــور  أن «دار 
المشروع والمسوق، واضــاف وســوف نقوم 
بــــطــــرح مـــــشـــــروع فـــــي بـــــورصـــــة وطـــــرابـــــزون 
ويمتاز بالموقع االستراتيجي بمساحات 

مختلفة وتشطيبات عالية الجودة. 
وأضـــــــــاف أن أحــــــد أهــــــم مــــشــــاريــــع الـــشـــركـــة 
الــحــالــيــة هــو مــشــروع «دار الــعــز» فــي «يــلــوا 
الــذي سوف يتم االنتهاء منه مع  جنارجك» 
 ان المشروع عبارة 

ً
نهاية العام 2016، مبينا

عــن «كــمــبــونــد» متكامل يــضــم مجموعة من 
المرافق. 

وصــــــرح الـــمـــديـــر اإلقـــلـــيـــمـــي لـــشـــركـــة الـــديـــار 
الــعــقــاريــه عــقــيــل الـــهـــذال بــــأن شـــركـــة الـــديـــار 
الــعــقــاريــة أصــبــحــت ضــمــن كــبــرى الــشــركــات 
الـــعـــقـــاريـــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــتـــســـويـــق وتــطــويــر 
 مشاريع 

ً
الــمــشــاريــع الــخــارجــيــة وخــصــوصــا

البوسنة وتركيا.
 وبــيــن الـــهـــذال بــانــه بــعــد انــتــهــاء 95 % من 
مــبــيــعــات مــنــتــجــع (الــمــنــتــزة_الــيــجــا) تــطــرح 
شــركــة الـــديـــار الــعــقــاريــة الــمــالــكــة والــمــطــورة 
الحدث مشاريعها في سراييفو بحي إليجا 

منتجع (لؤلؤة_اليجا) تم طرحُه للعمالء 
واكد الهذال بان المشروع الذي تقوم الشركة 
بــتــســويــقــه وتـــطـــويـــره – وهــــي الــمــالــكــه لـــه - 
إلــيــجــا» وهـــو بمساحة  الــمــنــتــزة –  «منتجع 
إجمالية تقدر بـ 120 ألف متر مربع وهو يقع 
فــي منطقة إليجا إحــدى مناطق وضواحي 
العاصمة سراييفو.وقال المدير العام لشركة 
مركز البيت العالمي العقاري خالد الشراح 
ان الــشــركــة تــعــمــل فــي مــجــال بــيــع الــعــقــارات 
واالراضي في جمهورية البوسنة والهرسك، 
إنــهــا تتطلع لتطوير وتــوســيــع حجم  حــيــث 
اعــمــالــهــا فــي الــمــنــطــقــة،.واضــاف أن الــشــركــة 

تـــقـــوم بـــاإلضـــافـــة الــــى ذلــــك بــبــنــاء الـــوحـــدات 
وتــخــلــيــص جــمــيــع انـــــواع الــمــعــامــالت داخـــل 
البوسنة من حجوزات فنادق وتأجير الشقق 

والسيارات. 
فــــى مجموعة «جود  الــــعــــام  الـــمـــديـــر  وقــــــال 
الــعــقــاريــة» مــحــمــد الـــرفـــاعـــي إن الــمــجــمــوعــة 
بــصــدد طـــرح عـــدد مـــن الــمــشــاريــع الــعــقــاريــة 
الواعدة في كل من هولندا وفرنسا والمانيا، 
 
ً
 إلى أن هذه المشاريع ستكون منافسا

ً
مشيرا

الــمــطــروحــة  الـــمـــشـــاريـــع    للعديد مـــن 
ً
قـــويـــا

حاليا فى السوق العقاري  الكويتي. 
وأشـــــــــــــــــار إلــــــــــــى أنـــــــهـــــــا ســــتــــتــــضــــمــــن طــــــرح 
الـــكـــائـــن  بمدينة  (أفــــنــــيــــو)  فـــنـــدق  مــــشــــروع 
اسطنبول  بتركيا، حيث يتألف المشروع 
من مجموعة من الشقق الفندقية التي تضم 

مرافق وخدمات مميزة. 
من ناحيته قال المدير التنفيذي للشركة احمد 

الــعــقــاريــة  استقبلت  عام  الــهــواري ان جــود 
بــــأقــــوى العروض العقارية، وذلــــك   2016
الــــجــــودة والـــمـــصـــداقـــيـــة تحتم  ألن مــعــايــيــر 
علينا االحــتــكــاك بالجمهور والــتــعــرف على 

انطباعاتهم وارائهم ورغباتهم. 
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة تـــألـــق 
الــعــقــاريــة الـــدكـــتـــور أحــمــد هــــذال الــمــزيــد إن 
الشركة تمكنت من تحقيق أهدافها األولية 
بأتمام بيع (%70) من منتجع (كنتري سايد 
ســرايــيــفــو) جــمــهــوريــة الــبــوســنــة والــهــرســك 
الــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى أكـــثـــر مــــن 170 وحــــدة 

سكنية متنوعة.
واضـــاف بــان شركة تألق العقارية ستطرح 
خـــالل الــمــعــرض والــفــتــرة الــقــادمــة مــشــاريــع 
مــتــنــوعــة داخــــل تــركــيــا وخـــاصـــة بــالــمــنــاطــق 
الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــســـحـــر الـــطـــبـــيـــعـــة كــمــديــنــة 

(طرابزون- صبانجة – أنطاليا). 
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