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أعلنت اململكة اخلليجية عن مشاركتها في املعرض 
وقال ابراهيم ابو عمارة مدير املبيعات في اململكة 
اخلليجية عن هذه املشــاركة: اهم املشــاريع التي 
ستطرحها خالل املعرض وأبرزها على االطالق هو 
مشــروع فندق مجموعة احلرمني املتحدة باملدينة 
املنــورة في املنطقة املركزية بجوار مســجد النبي 
ژ وهــو عبارة عن برج فندقــي 5 جنوم يضم 3 
ابراج بواقع 640 غرفة فندقية، والذي يتم االنتهاء 
من تنفيذه خالل 18 شهرا، على ان يتم تنفيذه على 
مرحلة واحدة، موضحا ان شــركته توفر للعمالء 
وحــدات بديلة حلني االنتهاء مــن التنفيذ.وأضاف 
نطرح هذا املشــروع بأسعار تنافسية تناسب كل 
املســتويات ومختلف الفئات واملكانيات والدخول 
وفقا لنظام صكوك التملك ملدة 25 سنة، هذا عالوة 
على املزايا العديدة للمشروع والتي من أهمها قربه 

من املسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل اخلطورة وارتفاع األمان والضمان في 
املقابل كونه منتجا عقاريا ناجحا وآمنا وبكل قطاعاته في اطهر بقعة مباركة باململكة 
العربية السعودية. واستطرد ابو عمارة: تسعى اململكة اخلليجية للعب دور اقليمي 
فعال في مجال العقار مع التوســع التدريجي في الدول املســتهدفة من خالل توفير 
فرص عقارية مجدية بهدف حتقيق عوائد مجزية ومستمرة لعمالئها ومساهميها وذلك 
بتنفيذ مشاريع التطوير واالستثمار واملختارة وتبني املجموعة رؤيتها بالتركيز على 

تلبية احتياجات العمالء وكسب ثقتهم من حيث املصداقية واالحتراف.

أعلنت مجموعة مرابحات للحلول العقارية، 
الشركة الرائدة في سوق العقار في الكويت والشرق 
األوسط وشمال أفريقيا عن مشاركتها في معرض 
الكويت الدولي للعقار وحول هذه املشاركة حتدث 
مدير التسويق باملجموعة عادل محمدي حول أحدث 
مشاريع الشــركة فقال انه قد مت التعاقد مؤخرا 
مع مجموعة سينباش العاملية على بيع وتسويق 
أحدث مشاريعها وأكثرها متيزا في إسطنبول وهو 
مشروع كوين سنترال بارك بومونتي االستثماري 
 QUEEN CENTRAL PARK السكني في إسطنبول
BOMONTI ISTANBUL، حيث يقع مشروع كوين 
سنترال بارك في منطقة بومونتي وهي منطقة من 
مناطق إسطنبول القدمية والتي تعيش في يومنا 
احلالــي جزء من ماضيها مــن خالل ثقافة إعادة 
احياء منطقة بومومنتي والتي دخلت خالل خمسة 

ســنوات في طورها الثاني من خالل املشــاريع العقارية املتجددة التي تتم فيها. 
كما أشار عادل محمدي إلى العروض خاصة التي سيتم طرحها من خالل املعرض 
علــى صكوك مكة املكرمة في »برج هاجر« الواقع ضمن مشــروع »أبراج البيت« 
مقابل احلرم املكي الشريف مباشرة وعلى بعد خطوات من باب امللك عبدالعزيز، 
والذي يدار من قبل سلسلة فنادق ومنتجعات موڤنبيك العاملية. وهو املنتج الذي 
يتم تطويره باســتمرار خصوصا لتمكني املستثمرين واألفراد من االستفادة من 
التواجد في قلب مكة املكرمة وملدة 18 عاما مع توفير نسبة كبيرة تفوق 80% من 
تكاليف االقامة هناك. اما عن مشروع »سلطان سويتس« والذي يقع في اجلانب 
األوروبي من اسطنبول في تركيا بالقرب من مطار أتاتورك الدولي، فقال محمدي 
ان »مرابحات« متتلك مجموعة من األجنحة الفندقية الفاخرة متنوعة التصاميم 
واملساحات في مشروع جديد لشركة nef التركية، يتم تسويقها إما بنظام صكوك 
تبــادل ملــدة 35 عاما أو بنظام التملك احلر أو بنظام التملك مع إمكانية تشــغيل 

واستثمار اجلناح بعقود محددة املدة. 

كشفت شركة السلطنة العقارية للجمهور العام 
املهتم في االستثمار والتطوير العقاري في سلطنة 
عمان بتصريح أدلى به فيصل الفضلي املدير العام 
للشركة أن الســلطنة العقارية تعتزم املشاركة 
في املعرض حيث أكد الفضلي أن املشاركات في 
احملافل واملعارض العقارية اصبحت محل أنظار 
واهتمام العديد من املستثمرين العقاريني مبختلف 
مســتوياتهم وأن املشاركات في هذه احملافل لها 
العديد من الفوائد، ومن أهمها االتصال املباشــر 
مع العمالء املرتقبني والراغبني في اقتناص فرص 

مناسبة وآمنة. 
وصرح الفضلي بأن الشركة قامت بتسليم 4 
مشاريع في عام 2016 وهي مشروع برج االميرة 
2 في مسقط ومشاريع ڤلل صاللة وبناية أفنان1 
وڤلل األصالة1 في مدينة صاللة. وأشار الفضلي 

الى أن الشركة تسعى إلى تقدمي أجود أنواع املواد في التشطيبات وأكد أن عمالء 
املشاريع أثنوا بلسان حالهم على جودة التشطيبات وأنها من أميز أماكن املعيشة 

على مستوى السوق العماني سواء في مسقط أو صاللة.

استهل نائب الرئيس التنفيذي إلدارة التطوير 
والتسويق في شركة كويت إلدارة املشاريع داني 
خليل حرص الشركة على املشاركة والتواجد في 
املعــارض والفعاليات العقاريــة وذلك لتعريف 
العمالء واجلمهور على احدث املشاريع، حيث ان 
اهم استثماراتنا احلالية تتركز في مكة واملدينة، 
وهذا األمر يعطي أمانا للشــركة، كونها مرتبطة 
بشعائر الدين االسالمي، الذي سيبقى قائما الى 
آخــر الزمان، الى جانــب اســتثمارنا في مدينة 
النويصيــب البحرية في الكويــت، وحتديدا في 
قطاع الســياحة العائلية، وأول املشــاريع التي 
أصبحت مرتبطة باسم الشركة بقوة هو مشروع 
»روضة الصفوة« الواقع في املدينة املنورة باململكة 
العربية الســعودية، والذي هو عبارة عن فندق 
مطل على ساحة احلرم النبوي الشريف والبقيع 

وهو أول فندق في املدينة املنورة يطرح للتملك بنظام حق االنتفاع ملدة 18 عاما 
هجريــا ويتميز مبوقعه االســتراتيجي في املنطقة اجلنوبية مــن احلرم املدني، 

وبإطاللته املباشرة واملتفردة على احلرم النبوي الشريف. 

تطلق مجموعة توب العقارية مشاريع جديدة 
فــي بعض مدن اململكة املتحــدة املزدهرة خارج 
لندن. وبعد القيام بعدة زيارات ودراسة األسواق 
احمللية، حــددت مجموعة توب العقارية املواقع 
الواعدة في اململكة املتحدة لالستثمار وستعرض 
هذه الفــرص خالل املعرض وقــد صرح ادريان 
اندرسباي مدير تطوير األعمال مبجموعة توب 
العقاريــة ملنطقــة اململكة املتحــدة وأوروبا بأن 
مواقع املشاريع تشمل مدن مانشستر وليڤربول 
وبرمنغهام وباسينستوك. وأضاف: وكان هناك 
كالم كثير في األشهر األخيرة عن خروج بريطانيا 
مــن االحتاد األوروبي وتأثير هذا على االقتصاد 
البريطاني، وفي الوقت احلالي ال توجد أي بوادر 
على معاناة سوق العقارات البريطانية كما كان 
يخشى البعض في حال صوتت اململكة املتحدة 

على اخلروج من االحتاد األوروبي. وتابع: ويقوم مشتري العقارات األجانب بشراء 
العقارات في اململكة املتحدة بأحجام ضخمة منذ هذا القرار املفاجئ للمملكة املتحدة 
باخلــروج من االحتاد األوروبي. وتلقى سماســرة العقارات فــي اململكة املتحدة 
أعدادا هائلة من االستفسارات من مشترين من الصني والشرق األوسط وأوروبا 
والذين يبحثون عن صفقات جيدة بعد انخفاض سعر اجلنيه االسترليني ألدنى 
مستوياته منذ أكثر من 20 سنة، ما جعل سعر الصرف مواتيا جدا للمستثمرين 
األجانــب. وأضاف: وخالل املعرض، تواصل مجموعة توب العقارية، التي تعمل 
كوكيل حصري لشركات سفن كابيتال ونايت نوكس في كل من الكويت وقطر، بناء 
عالقاتها الناجحة من خالل عرض عقارات حصرية في جميع أنحاء اململكة املتحدة.

اعتبرت الرئيسة التنفيذية ملجموعة »بورمتان 
االستثمارية البريطانية« شذى بدر احلضرم أن 
املشــاركة في معرض الكويت الدولي للعقار من 
أهم املشاركات، نظرا لإلقبال الشديد على سوق 
العقار البريطاني في الفترة األخيرة، وخصوصا 
أن مجموعــة بورمتان لديها ما مييزها عن باقي 
الشركات، على اعتبار أنها شركة بريطانية مسجلة 
فــي غرفة التجــارة والصناعــة البريطانية كما 
أنها تعتبــــر هي املالك واملطور للعقار وليست 

مسوقا له.
وأضافت أن مشــاريع الشــركة تتنوع ما بني 
)أراض وأبراج سكنية ومراكز جتارية ومستشفيات 
وغيرها(، كما تفتخر الشركة بأن من أشهر زبائنها 
الشــؤون  البريطانيــة ووزارة  وزارة الصحــة 

االجتماعيــة والعمل البريطانية ووزارة البيئة البريطانية، فضال عن أنها متتلك 
مشاريع في عدة مدن بريطانية مثل لندن، مانشستر، ليدز، برادفور، نيوكاسل، 

ليڤربول وبرمنجهام.

قال املدير التنفيذي والشريك في شركة أموال 
الكويت العقارية فالح املطيري ان الشركة تسعى من 
خالل هذا املعرض إلى مواصلة التعريف مبشاريعها 
املتنوعة والتواصل املباشر مع العمالء. وأضاف: 
»أموال الكويت« من أكبر الشركات العقارية في 
الكويت واكتسبت ثقة عمالئها مبصداقية مشاريعها 
اجلاهزة للتســليم الفــوري ومميزاتها املتنوعة 
وباحلديث عن املشــاريع والفرص االستثمارية 
التي سيتم عرضها خالل املعرض قال املطيري: 
نطرح خالله شاليهاتنا املميزة في منطقة اخليران، 
باإلضافة ملشروعاتنا املميزة في كل من جمهورية 
مصــر العربية واجلمهورية التركية وجمهورية 
البوسنة والهرسك باإلضافة إلى جديد مشروعاتنا 
في اسبانيا في مدينة برشلونة بالتحديد وجميعها 

مشاريع قائمة وجاهزة للتسليم الفوري.
وحول مشــاريع تركيــا قال املطيري: نطرح 4 مشــاريع مميــزة في محافظة 
طربزون التركية ذات الطبيعة الساحرة واخلالبة، وهي محافظة في شمال تركيا 
مكتملة اخلدمات وتتميز بطقس رائع في أحضان الطبيعة اجلميلة، ومشروعاتنا 
عبارة عن مجمعات سكنية متكاملة وحتتوي على مجمع جتاري ضخم ومالعب 
وأسواق وتشتمل على جميع اخلدمات وتتوافر احلراسة على مدار الساعة وتوجد 
مســاحات مختلفة من الوحدات السكنية، وعن مشــروع اسبانيا قال: مشروعنا 
عبارة عن مجمع سكني متكامل اخلدمات في مدينة برشلونة الساحرة واملشروع 

جاهز للتسليم الفوري وأسعار الوحدات تبدأ من 20 ألف دينار. 

خالل الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري

معرض الكويت الدولي للعقار ينطلق غدًا
مبشاركة 60 شركة تعرض 250 مشروعاً

أعلنت مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات عن اكتمال استعداداتها إلطالق فعاليات الدورة التاسعة ملعرض الكويت الدولي للعقار 
غدا والذي تنظمه املجموعة بأرض املعارض مبشرف في القاعة 8 خالل الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر اجلاري وسط مشاركة 60 شركة عقارية ومالية 
واســتثمارية تعرض اكثر من 250 مشــروعا بنحو 15 دولة خليجية وعربية وعاملية، برعاية وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي وحضور 
عبداهلل العنزي الوكيل املساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة، حيث تتنوع املشاركات في املعرض وقد استعرض عدد من املشاركني املشاريع 

التي سيتم طرحها في املعرض والتي تتوزع بني عدة دول، من ابرزها الكويت واإلمارات والسعودية وسلطنة عمان وبريطانيا وكندا وتركيا.

مشاريع مميزة من الكويت واإلمارات والسعودية وسلطنة عمان وبريطانيا وكندا وتركيا
أبوعمارة: »اململكة اخلليجية«

تسعى للعب دور إقليمي فعال في مجال العقار
محمدي: »مرابحات للحلول العقارية«

تطرح مشاريعها في مكة املكرمة وتركيا

الفضلي: »السلطنة العقارية« تواصل مسيرتها العقارية 
وتشارك في املعرض مبشروع بناية أفنان2

خليل: »كويت إلدارة املشاريع« تقدم
لعمالئها فرصا عقارية في الكويت والسعودية

إندرسباي: ال بوادر
على معاناة سوق العقارات البريطاني

احلضرم: »بورمتان« االستثمارية البريطانية
تطرح مشاريع وخدمات متنوعة

املطيري: »أموال الكويت« اكتسبت ثقة عمالئها 
مبصداقية مشاريعها اجلاهزة للتسليم الفوري

شذى احلضرم

فالح املطيري 

فيصل الفضلي

مشاركات مميزة

جيمس ريتشي ومحمد القدومي بعد توقيع االتفاقية

السياحة الدينية لم تتأثر باألوضاع اجليوسياسية وتزداد عاما عن عام

ابراهيم ابوعمارة  عادل محمدي   داني خليل

 ريتشي: ترايدل الكندية تشارك في معرض الكويت الدولي للعقار 2016
تعتبر ترايدل من الشركات الرائدة 
في مجــال التطوير العقــاري وبناء 
الشــقق الســكنية في كندا وتتمتع 
بخبرة تتجاوز 80 عاما في بناء املنازل. 
وحتى تاريخه، تولت مجموعة شركات 
ترايدل املسؤولية عن إنشاء أكثر من 

80 الف منزل.
إن ترايــدل عازمــة علــى تطوير 
مجمعات شقق سكنية تلبي احتياجات 
أصحاب املنــازل في الوقت احلاضر 
مع احملافظــــة على رفاهيـة األجيال 

القادمة.
تعمل الشــركة علــى حتقيق هذا 
الهدف من خالل التركيز على اإلبداع 
واالبتــكار مبــا فــي ذلك الشــبكات 
االجتماعيــة والتصميم الذي يراعي 

احملافظة على البيئة واألداء في مجال 
البناء وإدارة الشركات. تلتزم ترايدل 
التزاما شــديدا ببناء وحدات سكنية 
بأعلى معايير اجلودة وفازت تقريبا 
بكافــة اجلوائز في هــذا القطاع عن 
التميز في التصميم، وخدمة العمالء 
واملبيعات والتسويق والبناء. تتطلع 
ترايــدل إلــى مواصلة هــذا التاريخ 
الطويل الذي تفخر به من احلصول 
على جوائز التميز ولديها حاليا أكثر 
من 20 مجمع شقق سكنية جديد قيد 
اإلنشاء في منطقة تورنتو الكبرى. 
وبصفتها أكبر شركة لبناء الشقق 
الســكنية املســتدامة في كندا، تأخذ 
ترايدل دورها القيادي واملســؤولية 

امللقاة عليها على محمل اجلد.

ولهذا السبب نلتزم ببناء مجمعات 
ســكنية تراعي البعد البيئي وكفاءة 
استخدام الطاقة وتوفير أماكن صحية 
للعيش فيها. وتقود ترايدل مسيرة 
إنشــاء وتطوير الشــقق الســكنية 
املستدامة في كندا حيث أنشأت أكثر 
من 20% من املباني السكنية متعددة 
االســتخدامات املعتمدة وفقا ملعايير 

 .LEED
هــذا وقد صرح جيمس ريتشــي 
نائــب الرئيــس التنفيــذي لقطــاع 
املبيعات والتسويق قائال: »بالنيابة 
عــن ترايدل، نحن متحمســون لهذه 
الفرصة اجلديدة للعمل مع مجموعة 
توب العقارية في الكويت. وباعتبارنا 
إحدى الشــركات الرائــدة في مجال 

تطوير الشــقق الســكنية فــي كندا، 
نتشرف بإتاحة الفرصة لنا لعرض 
بيوتنا على املجتمع الكويتي. إن مجمع 
تن يورك الذي نقوم بإنشــائه، على 
األخص نظرا ملوقعه في قلب وسط 
مدينــة تورونتو واألجنحة املتميزة 
التي يضمها في األدوار العليا سوف 
يكون جذابا للغاية للمجتمع الكويتي«.
هذا، وسيشارك فريق ترايدل في 
معرض الكويت الدولي للعقار 2016 
الذي سوف يقام في أرض املعارض 
بالكويت - مشــرف - القاعة رقم 8 
خالل الفترة من 7 -12 نوفمبر 2016 
وعرض مشاريع الشركة املتميزة في 
وســط مدينة تورونتــو وتورونتو 

الكبرى.

ادريان اندرسباي



هبوط ستاندرد آند بورز 500 
تــراجــع مــؤشــر ســتــانــدرد آنــد بـــورز 500 فــي خــتــام تــعــامــالت بــورصــة وول ستريت أمــس منخفضا 
للجلسة التاسعة على التوالي في أطول موجة خسائر من نوعها للمؤشر خالل أكثر من 35 عاما مع 
استمرار حذر المستثمرين قبل االنتخابات األميركية التي يكتنفها الغموض. ونزل مؤشر داو جونز 
الصناعي 42.39 نقطة أو 0.24 في المئة ليغلق عند 17888.28 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 
500 بمقدار 3.48 نقطة أو 0.17 في المئة إلى 2085.18 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 12.04 

نقطة أو 0.24 في المئة لينهي يوم الجمعة الماضي عند 5046.37 نقطة.    16
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استقطب 60 شركة تعرض 250 مشروعًا من 15 دولة

«توب إكسبو»  تطلق معرض الكويت الدولي للعقار غدًا

أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة تـــــوب اكـــســـبـــو لــتــنــظــيــم الـــمـــعـــارض 
والمؤتمرات عن اكتمال استعدادتها الطــالق فعاليات 
الـــــدورة الــتــاســعــة لــمــعــرض الــكــويــت الـــدولـــي لــلــعــقــار – 
 والذي 

ً
التجمع العقاري الرائد والمميز في الكويت-  غدا

تنظمه المجموعة بأرض المعارض بمشرف في القاعة 
8 خــالل الفترة 7-12 نوفمبر 2016 وســط مشاركة 60 
شركة عقارية ومالية واستثمارية تعرض اكثر من 250 
مشروعا بحوالي 15 دولــة خليجية وعربية وعالمية، 
وبــرعــايــة وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة د. يــوســف العلي 
وحــضــور عبدالله الــعــنــزي الــوكــيــل المساعد للشؤون 

الفنية وتنمية التجارة، 
واســتــهــل نـــائـــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي إلدارة الــتــطــويــر 
والتسويق في شركة كويت إلدارة المشاريع داني خليل 
حرص الشركة على المشاركه والتواجد في المعارض 
والفعاليات العقاريه وذلك لتعريف العمالء والجمهور 
على احدث المشاريع وللتواصل الدائم معهم، مبينا أن 
الشركة تطرح االستثمار داخــل السوق المحلي وذلك 
لوجود طلب كبير على العقار الكويتي من قبل شريحة 
 
ً
كبيرة من عمالئها. وأشار إلى أن الشركة تستعد حاليا
لتشغيل مشروعها السياحي فــي منطقة النويصيب 
والمؤلف من مجموعة من الشاليهات البحرية الفاخرة 
ويأتي منتجع كي بي ام  ليسد حاجة كبيرة من النقص 

الذي يعانيه قطاع الشاليهات البحرية في الكويت .
كــمــا ان اهـــــم  اســتــثــمــاراتــنــا الــحــالــيــة تــتــركــز فـــي مكة 
 لــلــشــركــة، كونها 

ً
والــمــديــنــة، وهــــذا األمــــر يعطي أمـــانـــا

 
ً
مرتبطة بشعائر الدين االسالمي، الذي سيبقى قائما

الــــى آخــــر الــــزمــــان، الــــى جـــانـــب اســتــثــمــارنــا فـــي مــديــنــة 
 فــي قطاع 

ً
النويصيب البحرية فــي الكويت، وتــحــديــدا

الــســيــاحــة الـــعـــائـــلـــيـــة.وأول الــمــشــاريــع الـــتـــي أصــبــحــت 
مــرتــبــطــة بـــاســـم الـــشـــركـــة بـــقـــوة هـــو مـــشـــروع «روضــــة 
الصفوة» الواقع في المدينة المنورة بالمملكة العربية 
السعودية، والذي هو عبارة عن فندق مطل على ساحة 

الحرم النبوي الشريف والبقيع.
 عــقــدا حصريا 

ً
وذكـــر خليل بـــأن الــشــركــة مضت أخــيــرا

لــتــســويــق مــشــاريــع شــركــة بــروجــيــبــيــاز الــتــركــيــه ومــن 

اهــم مشاريعها مــشــروع بوتانيك الــواقــع فــي المدينه 
الخضراء بورصا وسنقوم بطرح احدث مشاريعها في 
اجمل المناطق التركيه اسطنبول وبــورصــا مشاريع 

جاهزة للتسليم .
وقـــــال مــجــمــوعــة مـــرابـــحـــات لــلــحــلــول الـــعـــقـــاريـــة، مــديــر 
الـــتـــســـويـــق بــالــمــجــمــوعــة عـــــــادل مـــحـــمـــدي انـــــه قــــد تــم 
 مــع مجموعة سينباش العالمية على 

ً
التعاقد أخــيــرا

بــيــع وتــســويــق أحـــدث مشاريعها وأكــثــرهــا تــمــيــزا في 
إسطنبول وهو مشروع كوين سنترال بارك بومونتي 
االستثماري السكني في إسطنبول، حيث يقع مشروع 
كوين سنترال بارك في منطقة بومونتي وهي منطقة 

من مناطق إسطنبول القديمة.
كما أشــار عــادل محمدي إلى أن العروض خاصة التي 
سيتم طــرحــهــا مــن خـــالل الــمــعــرض عــلــى صــكــوك مكة 
المكرمة في «برج هاجر» الواقع ضمن مشروع «أبراج 
البيت» مقابل الحرم المكي الشريف مباشرة وعلى بعد 
خطوات من باب الملك عبد العزيز، والذي يدار من قبل 
سلسلة فــنــادق ومنتجعات موڤنبيك العالمية. وهو 
 لتمكين 

ً
المنتج الذي يتم تطويره باستمرار خصيصا

المستثمرين واالفــــراد مــن االســتــفــادة مــن التواجد في 
 مع توفير نسبة كبيرة 

ً
قلب مكة المكرمة ولمدة 18 عاما

تفوق 80 في المئة من تكاليف االقامة هناك. والعروض 
األخــرى الخاصة بصكوك «منتجع أكوامارين» الواقع 
عــلــى شــاطــئ الــنــويــصــيــب وهـــو «مــنــتــجــع أكــوامــاريــن» 
 يطرح بنظام 

ً
الذي يعتبر أول مشروع مرخص رسميا

صكوك المنفعة في الكويت، 
أمـــا عـــن مـــشـــروع «ســلــطــان ســويــتــس» والـــــذي يــقــع في 
الجانب األوروبــي من اسطنبول في تركيا بالقرب من 
مــطــار أتــاتــورك الــدولــي، فــقــال محمدي ان «مــرابــحــات» 
تمتلك مجموعة من األجنحة الفندقية الفاخرة متنوعة 
 nef التصاميم والمساحات في مشروع جديد لشركة
التركية و  مشروع مدى ريزيدنسيز – داون تاون دبي .

أعلنت المملكة الخليجية عن مشاركتها في المعرض 
وقــال ابراهيم ابــو عمارة مدير المبيعات في المملكة 
الخليجية عـــن هـــذه الــمــشــاركــة :اهــــم الــمــشــاريــع التي 

ستطرحها خــالل المعرض وابــرزهــا على االطــالق هو 
مــشــروع فندق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة 
الــمــنــورة فــي المنطقة المركزية بــجــوار مسجد النبي 
صلى الــلــه عليه وســلــم وهــو عــبــارة عــن بــرج فندقي 5 
نجوم يضم 3 ابراج بواقع 640 غرفة فندقية، والذي يتم 
االنتهاء من تنفيذه خالل 18 شهرا، على ان يتم تنفيذه 
على مرحلة واحــده، موضحا ان شركته توفر للعمالء 

وحدات بديلة لحين االنتهاء من التنفيذ.
وأضاف نطرح هذا المشروع باسعار تنافسية تناسب 
جــمــيــع الــمــســتــويــات ومــخــتــلــف الــفــئــات واالمــكــانــيــات 
والدخول وفقا لنظام صكوك التملك لمدة 25 سنة، هذا 

عالوة على المزايا العديدة للمشروع.
واســــتــــطــــرد ابـــــو عــــمــــارة فــــي تــصــريــحــه عــــن الــمــمــلــكــة 
الخليجية بقوله: تسعى المملكة الخليجية للعب دور 
اقليمي فعال في مجال العقار مع التوسع التدريجي 
فــي الـــدول المستهدفة مــن خــالل توفير فــرص عقارية 
مـــجـــديـــة بـــهـــدف تــحــقــيــق عــــوائــــد مـــجـــزيـــة ومــســتــمــرة 
لعمالئها ومساهميها وذلك بتنفيذ مشاريع التطوير 
واالســتــثــمــار والــمــخــتــارة وتــبــنــي الــمــجــمــوعــة رؤيتها 

بالتركيز على تلبية اجتياجات العمالء.
وقال المدير التنفيذي والشريك في شركة أموال الكويت 
العقارية فالح المطيري ان الشركة تسعى من خالل هذا 
المعرض إلى مواصلة التعريف بمشاريعها المتنوعة 

والتواصل المباشر مع العمالء ، 
وأضــــاف : «أمـــــوال الــكــويــت» ســتــطــرح خـــالل المعرض 
شــالــيــهــات الــمــمــيــزة فـــي منطقة الــخــيــران ، بــاالضــافــة 
لمشروعاتنا المميزة فــي كــل مــن مصر والجمهورية 
التركية وجمهورية البوسنة والهرسك باالضافة إلى 
جــديــد مشروعاتنا فــي اسبانيا فــي مدينة برلشونة 
بالتحديد وجميعها مشاريع قائمة وجاهزة للتسليم 

الفوري .
وبالحديث عن مشروع أمــوال الخيران قــال المطيري: 
العنوان العريض لهذا المشروع هو «عطلة بال اجازة»، 
وهـــو يــهــدف لتشجيع الــســيــاحــة الــداخــلــيــة ، ويتكون 

المشروع من شاليهات جاهزة. 

«ترايدل» تشارك بمجمع 
«تن يورك» في كندا

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة شـــركـــات 
تـــرايـــدل فــي كــنــدا الــمــشــاركــة 
فــــي الـــمـــعـــرض حـــيـــث تــلــتــزم 
بــــبــــنــــاء مـــجـــمـــعـــات ســكــنــيــة 
تراعي البعد البيئي وكفاءة 
اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة وتــوفــيــر 
أماكن صحية للعيش فيها. 
وتقود ترايدل مسيرة إنشاء 
وتـــطـــويـــر الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة 
الــمــســتــدامــة فـــي كـــنـــدا حيث 
مــــــن 20 فــي  أكـــــثـــــر  أنــــــشــــــأت 
المئة مــن المباني السكنية 
مـــــتـــــعـــــددة االســـــتـــــخـــــدامـــــات 
الـــمـــعـــتـــمـــدة وفــــقــــا لــمــعــايــيــر 
LEED. يــتــم تصميم وبــنــاء 
مباني ترايدل لتوفير المزيد 
من الطاقة والموارد مقارنة 
بـــالـــمـــبـــانـــي الـــمـــتـــوافـــقـــة مــع 
قوانين البناء االعتيادية. إن 
مــبــنــى تــــرايــــدل الــنــمــوذجــي 
يــــســــتــــهــــلــــك كـــــــهـــــــربـــــــاء أقــــــل 
بــواقــع 33 فــي الــمــئــة والــغــاز 
أقــل بــواقــع 59 في  الطبيعي 
الــمــئــة والـــمـــيـــاه الــعــذبــة أقــل 
بــواقــع 40 فــي المئة مقارنة 
بــنــمــوذج الــبــنــاء الــمــرجــعــي. 
تــفــخــر تـــــرايـــــدل بــحــصــولــهــا 
عـــلـــى جــــائــــزة شـــركـــة الــبــنــاء 
الــــصــــديــــقــــة لـــلـــبـــيـــئـــة لــســتــة 
مــــــــرات والـــــتـــــي مـــنـــحـــت لــهــا 
مـــــــن قـــــبـــــل قــــــطــــــاع صـــنـــاعـــة 
الـــبـــنـــاء وتـــطـــويـــر األراضــــــي.  
وصــــــــــرح جــــيــــمــــس ريـــتـــشـــي 
نــــائــــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لقطاع المبيعات والتسويق 

: «بالنيابة عن ترايدل، 
ً
قائال

نـــــحـــــن مــــتــــحــــمــــســــون لــــهــــذه 
الـــفـــرصـــة الــــجــــديــــدة لــلــعــمــل 
مع مجموعة تــوب العقارية 
فـــي الـــكـــويـــت. وبــاعــتــبــارنــا ، 
نـــتـــشـــرف بـــإتـــاحـــة الـــفـــرصـــة 
لــــنــــا لــــعــــرض بـــيـــوتـــنـــا عــلــى 
المجتمع الكويتي. إن مجمع
تـــــــــن يـــــــــــــــورك الـــــــــــــــذي نـــــقـــــوم 
بـــــإنـــــشـــــائـــــه، عـــــلـــــى األخـــــــص 
 لموقعه في قلب وسط 

ً
نظرا

مدينة تــورونــتــو واألجنحة 
الــتــي يضمها في  المتميزة 
األدوار العليا ســـوف يكون 
 لـــلـــغـــايـــة لــلــمــجــتــمــع 

ً
جـــــذابـــــا

الـــــكـــــويـــــتـــــي» هـــــــــذا وســـــــوف 
يــــشــــارك فــــريــــق تـــــرايـــــدل فــي 
مــــعــــرض الــــكــــويــــت الــــدولــــي 
لـــــلـــــعـــــقـــــار 2016 وعـــــــــرض 
الــشــركــة المتميزة  مــشــاريــع 
فـــي وســـط مــديــنــة تــورونــتــو 

وتورونتو الكبرى.

اندرسبي: ال معاناة لسوق العقارات 
البريطاني بعد خروج من اليورو

تـــــطـــــلـــــق مــــــجــــــمــــــوعــــــة تــــــوب 
الـــعـــقـــاريـــة  حـــزمـــة مــشــاريــع 
جـــــــديـــــــدة فـــــــي بـــــعـــــض مـــــدن 
المملكة المتحدة المزدهرة 

خارج لندن. 
وصــــرح ادريــــــان انــدرســبــاي 
مـــــــديـــــــر تــــــطــــــويــــــر األعـــــــمـــــــال 
بــمــجــمــوعــة تـــــوب الــعــقــاريــة 
لــمــنــطــقــة الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
قــــائــــال أن مـــواقـــع  وأوروبـــــــــــا 
الــــــمــــــشــــــاريــــــع تــــشــــمــــل مـــــدن 
ـــــيـــــفـــــربـــــول  مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ول
وبرمنغهام وباسينستوك. 
واضـــــــاف وكــــــان هـــنـــاك كـــالم 
كثير في األشهر األخيرة عن 
خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبـــــي وتــأثــيــر هـــذا على 
االقــتــصــاد البريطاني, وفي 
الــوقــت الــحــالــي ال تــوجــد أي 
بـــــــوادر عـــلـــى مـــعـــانـــاة ســـوق 
الـــعـــقـــارات الــبــريــطــانــيــة كما 
كان يخشى البعض في حال 
صـــوتـــت الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
عــلــى الــــخــــروج مـــن االتـــحـــاد 

األوروبي.  

وأضـــــاف وخــــالل الــمــعــرض، 
تـــــــواصـــــــل مــــجــــمــــوعــــة تـــــوب 
العقارية، التي تعمل كوكيل 
حــــــصــــــري لــــــشــــــركــــــات ســـفـــن 
كــــابــــيــــتــــال ونــــــايــــــت نـــوكـــس 
فـــي كـــل مـــن الـــكـــويـــت وقــطــر، 
بــــنــــاء عـــالقـــاتـــهـــا الـــنـــاجـــحـــة 
مـــــن خـــــــالل عـــــــرض عــــقــــارات 
حــصــريــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة. وقـــــال 
انتقلت شركة سفن كابيتال 
مــن نــجــاح إلـــى نــجــاح خــالل 

االثنى عشر شهرا الماضية 
بــــنــــجــــاح  بـــــــاعـــــــت  بــــــعــــــد أن 
مــشــروعــهــا الــثــانــي عــشــر في 
برمنغهام, وتتطلع الشركة 
إلــى توسيع محفظتها  اآلن 
فـــي مـــواقـــع رئــيــســيــة خـــارج 
برمنغهام مثل آخر مشروع 
لـــــلـــــشـــــركـــــة وهــــــــــو تــــشــــرشــــل 
بــــاليــــس فـــــي بــاســيــنــســتــوك 
ويقع المشروع على بعد 40 

دقيقة فقط من لندن 
ويــــــــســــــــر مـــــجـــــمـــــوعـــــة تــــــوب 
العقارية أن تعلن مواصلتها 
الــعــمــل جــنــبــا إلــــى جــنــب مع 
ســفــن كــابــيــتــال الـــتـــي لــديــهــا 
 مــــكــــاتــــب فــــــي دبــــي 

ً
حـــــالـــــيـــــا

نــــظــــرا الرتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب مــن 
مـــنـــطـــقـــة مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
لـــــــــدول الــــخــــلــــيــــج الــــعــــربــــيــــة. 
أمـــــــــا الـــــمـــــشـــــاريـــــع األخـــــــــرى 
الـــتـــي ســـــوف تـــعـــرض خـــالل 
المعرض فتقع في ليفربول 
ومــانــشــســتــر الــلــتــيــن يــنــظــر 
إلـــيـــهـــمـــا عـــلـــى أنـــهـــمـــا مــركــز 

النفوذ في الشمال.  
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تراجع أسعار النفط نتيجة ضبابية اتفاق «أوبك»

«املركز»: تفاوت أداء األسواق الخليجية في أكتوبر
أشــار تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» عن 
األســــــواق لــشــهــر أكــتــوبــر إلـــى أن أداء الــبــورصــات 
فــي منطقة الــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا كــان 
ا في شهر أكتوبر. وفي حين شهد مؤشر 

ً
متفاوت

بورصة الكويت الوزني ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6 
في المئة، ارتفع مؤشر سوق السعودية بمعدل 6.9 
فــي الــمــئــة، تــاله مــؤشــر الــســوق المصرية (5.5 في 
المئة)، والــســوق المغربية (5.2 في المئة)، بينما 
تراجعت مــؤشــرات كــل مــن سلطنة عــمــان (4.3 في 
المئة)، ودبــي (4.1 فــي المئة)، وأبوظبي (3.9 في 

المئة). 
الــســوق السعودية  إلــى أن  ولــفــت تقرير «الــمــركــز» 
حققت أطول فترة من التحسن تشهدها منذ أكثر 
 مـــن تـــفـــاؤل الــمــســتــثــمــريــن 

ً
مـــن ســنــتــيــن مــســتــفــيــدة

والــــتــــوقــــعــــات الــمــســتــقــبــلــيــة األفـــــضـــــل لـــمـــصـــارف 
الــمــمــلــكــة. وقــــد بـــاعـــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة أكــبــر 
إصدار سندات سيادية عالمية (17.5 مليار دوالر) 
فــي تــاريــخ األســــواق الناشئة، مــن شــأنــه أن يــؤدي 

إلـــى تــعــزيــز الــســيــولــة وســــداد دفــعــات الــمــقــاولــيــن، 
وبالتالي المساعدة على تحسين التوقعات بشأن 

القروض المتعسرة. 
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، شـــهـــدت األســـــــــواق الــمــصــريــة 
ا بعد اإلعالن عن إمكانية موافقة صندوق 

ً
انتعاش

الــدولــي على قــرض بقيمة 12 مليار دوالر.  النقد 
وقد استمرت التكهنات بأن البنك المركزي يمكن 
أن يقوم بخفض قيمة الجنيه المصري بعد وصول 
الـــفـــرق بــيــن ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي والــســعــر في 
السوق السوداء إلى مستوى غير مسبوق، في ظل 
التراجع شبه اليومي للجنيه في السوق السوداء 
منذ إيقاف المملكة العربية السعودية للمساعدات 
البترولية لمصر هــذا الشهر، ما اضطر الحكومة 
لــشــراء  إنـــفـــاق 500 مــلــيــون دوالر  إلــــى  الــمــصــريــة 

المشتقات النفطية في السوق الفورية.
وأوضح تقرير «المركز» أن الضغوط الناتجة عن 
إقــبــال مؤسسات االستثمار األجنبية على البيع 
أدت إلــى تراجع مؤشر ســوق مسقط، بينما شهد 

ا حاًدا ناتًجا عن البيع 
ً

مؤشر سوق دبي انخفاض
للحصول على األربــاح بفعل التقلبات في أسواق 
الــســلــع والــعــمــالت الــعــالــمــيــة. وعــلــى صــعــيــد القيم 
السوقية، كانت األســواق التي امتازت بعالوة في 
القيمة السوقية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
ا)، 

ً
أفريقيا كل من المغرب بمكرر ربحية (18 ضعف

ا)، بينما 
ً
ا)، واألردن (14.2 ضعف

ً
وقطر (14.3 ضعف

كانت األسواق التي جرى التداول فيها بخصم كل 
من مصر بمكرر ربحية (8.5 أضعاف)، ودبي (8.8 

أضعاف)، وسلطنة عمان (9.3 أضعاف).
الــشــركــات الممتازة  وأشـــار التقرير أن أداء أســهــم 
ـــا خــــالل الـــشـــهـــر، حــيــث أنــهــى 

ً
ـــا أيـــض

ً
كــــان مـــتـــفـــاوت

الــتــجــاري (المملكة العربية  كــل مــن البنك األهــلــي 
السعودية) وشركة زين (الكويت) الشهر بمكاسب 
بلغت %33.5 و%16.4 على التوالي، ليكونا بذلك 
األفــضــل أداًء، بينما تــراجــع أداء شــركــة مــشــاريــع 
 بــالــشــركــات الــمــمــتــازة األخـــــرى، 

ً
الـــكـــويـــت مـــقـــارنـــة

ا بنسبة 10 في المئة، على 
ً

حيث شهدت انخفاض

 بنسبة 8 فــي المئة في 
ً
الــرغــم مــن تحقيقها زيـــادة

األربـــــاح الــصــافــيــة لــفــتــرة األشــهــر الــتــســعــة األولـــى 
من السنة. وفي المقابل، انتعش أداء أسهم البنك 
األهلي التجاري على الرغم من انخفاض أرباحه 
للربع الثالث بنسبة 1.6 فــي المئة، مستفيًدا من 
الـــوفـــرة الــمــتــوقــعــة فـــي الــســيــولــة فـــي الـــســـوق بعد 
إصدار المملكة لسندات عالمية لمواجهة االرتفاع 

المتواصل في عجزها المالي. 

السعودية

وجــمــعــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة 17.5 مــلــيــار دوالر 
أميركي في أضخم إصدار للسندات السيادية في 
تاريخ األسواق الناشئة، بهدف سد العجز المالي 
للمملكة الــنــاتــج عـــن الــتــراجــع الـــحـــاد فـــي أســعــار 
النفط. ومــن المقدر أن المملكة قــد باعت سندات 
بـــالـــدوالر األمــيــركــي تستحق بــعــد خــمــس ســنــوات 
بعائد يبلغ 135 نقطة أساس بالزيادة على سندات 
الــخــزيــنــة األمــيــركــيــة الــمــشــابــهــة، وســـنـــدات لعشر 

ســنــوات بــمــدى فـــرق 165 نقطة أســــاس، وســنــدات 
لثالثين سنة بمدى فرق 210 نقاط أساس.

السوق النفطية

وارتفع سعر خام برنت ليصل إلى 53.14 دوالرا 
للبرميل في شهر أكتوبر، قبل أن يتراجع بنسبة 
الـــشـــهـــر عـــنـــد 48.3 دوالرا  الـــمـــئـــة ويـــغـــلـــق  فــــي   9
اتــفــاق دول أوبــك لخفض  للبرميل، بعد مواجهة 
إنــتــاج الــنــفــط الــخــام لــبــعــض الــعــوائــق فــي نهاية 
الــشــهــر، حــيــث اعــتــرضــت كـــل مـــن إيـــــران والـــعـــراق 
على بيانات المنظمة عن مستويات اإلنتاج، وقد 
رفضت الدولتان اآلن الحد من إنتاجهما للنفط 
الـــخـــام. وتــطــلــب الــــعــــراق، وهــــي ثــانــي أكــبــر دولـــة 
منتجة للنفط في المنظمة، منحها إعفاءات من 
الناتج عن  أي قيود على اإلنتاج بسبب التوقف 
األحــــداث الــقــائــمــة فــيــهــا، بينما ســبــق أن حصلت 
دول أعضاء أخرى منها إيران وليبيا ونيجيريا 

على إعفاءات.

اعتبرت الرئيسة التنفيذية مجموعة 
«بــورتــمــان االستثمارية البريطانية 
شـــــذى الـــحـــضـــرم أن الـــمـــشـــاركـــة فــي 
مــــعــــرض الــــكــــويــــت الــــــدولــــــي لــلــعــقــار 
مـــن أهـــم الــمــشــاركــات، نــظــرا لــإلقــبــال 
الشديد على سوق العقار البريطاني 
فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، وخــصــوصــا أن 
مجموعة بورتمان لديها ما يميزها 

عن باقي الشركات ، 
وأكـــدت الحضرم على أن المجموعة 
تــنــتــهــج اســتــراتــيــجــيــة وفـــكـــر خــاص 
الــعــقــاري، يساعدها على  بالتطوير 
ذلك إقامتها وتواجدها في بريطانيا 
انـــهـــا مقيمة  مــنــذ عــــام 1996، حــيــث 
فــي بريطانيا بصفة دائــمــة لمتابعة 
جــمــيــع مـــشـــاريـــع الـــشـــركـــة عـــن كــثــب، 

ومقر الشركة هو في لندن. 
مــن جــانــبــه قـــال مــديــر الــمــبــيــعــات في 
مجموعة بورتمان مالكوم سكرليت 
ان «بــــورتــــمــــان» تــعــتــبــر أول شــركــة 

اســـتـــثـــمـــاريـــة بـــريـــطـــانـــيـــة يــمــتــلــكــهــا 
مــواطــن كــويــتــي وخــلــيــجــي، كــمــا وأن 
مـــجـــمـــوعـــة بـــــورتـــــمـــــان مـــســـجـــلـــة فــي 
بــريــطــانــيــا مــنــذ عـــام 2008 وتــمــارس 
نــــشــــاطــــهــــا االســـــتـــــثـــــمـــــاري فــــــي عــــدة 
مــــجــــاالت بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــســلــطــات 

البريطانية.

الحضرم:  «بورتمان» 
البريطانية تطرح مشاريع

قــــال  فــيــصــل الــفــضــلــي الــمــديــر الــعــام 
شركة السلطنة العقارية ان الشركة 
قـــامـــت بــتــســلــيــم 4 مـــشـــاريـــع فـــي عــام 
2016 وهي مشروع برج االميرة 2 في 
مسقط ومشاريع فلل صاللة و بناية 
أفـــنـــان1 و فــلــل األصـــالـــة1 فـــي مدينة 
صــاللــة وأشـــار الفضلي بــأن الشركة 
تسعى إلى تقديم أجود أنواع المواد 

في التشطيبات.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، كـــشـــف الــفــضــلــي 
عــــن الـــمـــشـــاريـــع الــــمــــراد طـــرحـــهـــا فــي 
مــــعــــرض الــــكــــويــــت الــــــدولــــــي لــلــعــقــار 
تـــطـــرح  الــــشــــركــــة ســـــــوف   أن 

ً
مـــبـــيـــنـــا

مــشــروع بناية «أفــنــان 2» فــي مدينة 
صــاللــة منطقة عــوقــد الــغــربــيــة وهــو 
المكمل لسلسلة مــشــاريــعــهــا والـــذي 
يتكون المبنى من 5 أدوار ويحتوي 
عـــلـــى 20 وحـــــــدة ســكــنــيــة بــمــخــتــلــف 
الـــــمـــــســـــاحـــــات والــــــنــــــمــــــاذج وبــــفــــتــــرة 
أقـــســـاط لــمــدة 03 شــهــر بــــدون فــوائــد 
 سوف تكون جميع الوحدات 

ً
وأيضا

الــذي يساعد  الــراقــي  التأثيث  شاملة 
المشتري المرتقب على استخدمها 
 أو استثمارها بشكل دائم 

ً
شخصيا

 قال الفضلي بأن 
ً
أو الموسمي وأيضا

الــشــركــة ســـوف تــقــوم بــطــرح مــشــروع 
فــــلــــل الــــنــــســــيــــم1 فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــوقـــد 

الشمالية.

الفضلي: السلطنة العقارية 
تشارك بمشروع «أفنان 2»
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املعرض من تنظيم »توب إكسبو« ويستمر حتى 12 الجاري

»الكويت الدولي للعقار« ينطلق غدًا في »أرض املعارض«

أنهت مجموعة »توب إكسبو«، لتنظيم املعارض 
واملؤتمرات، استعداداتها إلطالق فعاليات الدورة 

التاسعة ملعرض »الكويت الدولي للعقار« التجمع 
العقاري الرائد واملميز في الكويت، غدًا في أرض 

املعارض بمشرف في القاعة 8، والذي يستمر حتى 12 
نوفمبر الجاري.

ويشهد املعرض مشاركة 60 شركة عقارية ومالية 
واستثمارية، تعرض اكثر من 250 مشروعًا في 15 دولة 

خليجية وعربية وعاملية.ويقام الحدث برعاية وزير 
التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، وحضور الوكيل 

املساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العنزي.

أبو عمارة: »اململكة 
الخليجية« تلعب 

دورًا فعااًل بالقطاع
ــلـــكـــة الــخــلــيــجــيــة  كـــشـــفـــت املـــمـ
ــا فـــــي املــــعــــرض،  ــهـ ــتـ ــاركـ عـــــن مـــشـ
متميزة  بــمــشــاركــة  يحظى  الـــذي 
كــويــتــيــة وخليجية  مـــن شـــركـــات 
تطرح  ضخمة،  ودولــيــة  وعربية 
خـــالـــه مــجــمــوعــة مــــن املـــشـــاريـــع 
االستثمارية  والــفــرص  العقارية 
وتكشف عن استثمارات ضخمة 

سيتم تنفيذها.
وقـــال مــديــر عــام املبيعات في 
الــشــركــة إبــراهــيــم أبـــو عــمــارة، إن 
الــتــي ستطرحها  املــشــاريــع  أهـــم 
ــا عــلــى  ــ ــرزهــ ــ ــــال املــــعــــرض وابــ خــ
ــنـــدق  ــروع فـ ــ ــشــ ــ ــو مــ ــ اإلطـــــــــــــاق، هــ
ــــرمـــــن املـــتـــحـــدة  ــــحـ مــــجــــمــــوعــــة الـ
ــة املـــــنـــــورة فــــي املــنــطــقــة  ــنـ ــاملـــديـ بـ
ــبـــارة عـــن بــرج  ــو عـ املـــركـــزيـــة، وهــ
ــراج  فــنــدقــي 5 نـــجـــوم يــضــم 3 أبــ
والــذي  فندقية،  بواقع 640 غرفة 
يــتــم االنــتــهــاء مـــن تــنــفــيــذه خــال 
تنفيذه  يــتــم  ان  عــلــى  شـــهـــرًا،   18
على مرحلة واحــدة، موضحًا ان 
ــدات  شــركــتــه تـــوفـــر لــلــعــمــاء وحــ
بديلة لحن االنتهاء من التنفيذ.

ــذا  ــرح هــ ــ ــطـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ وأضـــــــــــاف أنـ
ــار تـــنـــافـــســـيـــه  ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ ـــروع بـ ــشــــ املـــــ
ــب كـــــــافـــــــة املـــــســـــتـــــويـــــات  ــ ــاســ ــ ــنــ ــ تــ
ــلـــف الــــفــــئــــات، مـــبـــيـــنـــًا أن  ــتـ ومـــخـ
ــام صـــكـــوك  ــظـ ــنـ ــًا لـ ــقــ الـــــدخـــــول وفــ
ــــاوة  ــة، عـ ــنــ ــلـــك ملــــــدة 25 ســ الـــتـــمـ
عــلــى املـــزايـــا الــعــديــدة لــلــمــشــروع 
ــه مــــن املــســجــد  ــربـ ــن أهـــمـــهـــا قـ ــ ومـ
ــبــــوي الــــشــــريــــف وانـــخـــفـــاض  ــنــ الــ
عــامــل الــخــطــورة وارتــفــاع األمــان 
ــي املــــقــــابــــل، كـــونـــه  ــ والــــضــــمــــان فـ
مــنــتــجــا عـــقـــاريـــا نـــاجـــحـــا وآمـــنـــا 
بقعة  أطهر  في  قطاعاته  وبكافة 

باململكة العربية السعودية.
أن »اململكة  عــمــارة  أبـــو  وأكــــد 
الــخــلــيــجــيــة« تــســعــى لــلــعــب دور 
العقار،  مــجــال  فــي  فــعــال  إقليمي 
مع التوسع التدريجي في الدول 
ــــن خــــــال تــوفــيــر  املـــســـتـــهـــدفـــة، مـ
فــــرص عـــقـــاريـــة املـــجـــديـــة، بــهــدف 
تحقيق عوائد مجزية ومستمرة 
بتنفيذ  ومساهميها،  لعمائها 
مــشــاريــع الــتــطــويــر واالســتــثــمــار 
ــنــــي رؤيـــتـــهـــا  ــبــ واملــــــخــــــتــــــارة، وتــ
اجتياجات  تلبية  على  بالتركيز 
من حيث  ثقتهم  وكسب  العماء 
املــصــداقــيــة واالحـــتـــراف، وإيــجــاد 
ــاريــــة  ــة عــــقــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ فـــــــــرص اسـ
مــتــنــوعــة ومـــتـــوافـــقـــة مـــع أحــكــام 
دخل  وذات  االسامية،  الشريعة 

منافس ونمو مستمر.

ريتشي: »ترايدل« 
تسّوق شققًا سكنية 

في تورونتو
ــة »تــــــــرايــــــــدل«  ــ ــركــ ــ ــتــــمــــتــــع شــ تــ
الشقق  وبناء  العقاري  للتطوير 
ــبـــرة  الــــســــكــــنــــيــــة فــــــي كــــــنــــــدا، بـــخـ
تتجاوز 80 عامًا في بناء املنازل، 
وقد تولت مسؤولية إنشاء أكثر 

من 80 الف منزل.
وأكـــدت »تــرايــدل« أنها عازمة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر مـــجـــمـــعـــات شــقــق 
ســــكــــنــــيــــة، تــــلــــبــــي احــــتــــيــــاجــــات 
ــوقــــت  أصــــــحــــــاب املـــــــنـــــــازل فــــــي الــ
ــــع املـــحـــافـــظـــة عــلــى  الــــحــــاضــــر، مـ
رفــاهــيــة األجــيــال الــقــادمــة، الفتة 
ــلـــى تــحــقــيــق  إلـــــى أنــــهــــا تـــعـــمـــل عـ
هــــذا الـــهـــدف مـــن خــــال الــتــركــيــز 
عــلــى اإلبـــــداع واالبــتــكــار بــمــا في 
ــكــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــبــ ذلـــــــك الــــشــ
والتصميم الذي يراعي املحافظة 
مــجــال  فـــي  واألداء  الــبــيــئــة  عــلــى 

البناء وإدارة الشركات. 
ــزم »تـــــــــرايـــــــــدل« بـــبـــنـــاء  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ وتـ
معايير  بــأعــلــى  سكنية  وحــــدات 
الــــجــــودة، وفـــــازت تــقــريــبــًا بــكــافــة 
ــز فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع عــن  الــــجــــوائــ
ــي الــتــصــمــيــم، وخــدمــة  الــتــمــيــز فـ
الــعــمــاء واملــبــيــعــات والــتــســويــق 
والــــــبــــــنــــــاء، وهــــــــي تـــتـــطـــلـــع إلــــى 
مــواصــلــة هــــذا الـــتـــاريـــخ الــطــويــل 
الذي تفخر به من الحصول على 
ــز الــتــمــيــز، ولـــديـــهـــا حــالــيــًا  جـــوائـ
أكثر من 20 مجمع شقق سكنية 
جــديــد قــيــد اإلنـــشـــاء فـــي منطقة 

تورنتو الكبرى. 
وأعــــــــــــــــــرب نــــــــائــــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
ــعـــات  ــيـ ــبـ ــاع املـ ــطــ ــقــ ــيــــذي لــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
عن  ريتشي،  جيمس  والتسويق 
الجديدة  الفرصة  لــهــذه  حماسه 
ــة »تــــــوب«  ــمـــوعـ لـــلـــعـــمـــل مـــــع مـــجـ
الـــعـــقـــاريـــة فــــي الـــكـــويـــت، مــشــيــرًا 
ــبـــارهـــا إحــــدى  ــتـ إلـــــى أنـــهـــا وبـــاعـ
الــــشــــركــــات الــــــرائــــــدة فـــــي مـــجـــال 
تطوير الشقق السكنية في كندا، 
ــة لــهــا  ــفـــرصـ ــة الـ ــاحـ ــإتـ تـــتـــشـــرف بـ
لـــعـــرض بــيــوتــهــا عـــلـــى املــجــتــمــع 

الكويتي. 
ــال إن مــجــمــع »تــــن يــــورك«  ــ وقـ
تورونتو،  مدينة  قلب وســط  في 
للمجتمع  للغاية  جذابًا  سيكون 
الكويتي، الفتًا إلى أنها ستشارك 
ــي مـــعـــرض »الــــكــــويــــت الـــدولـــي  فــ
ــعــــرض مــشــاريــعــهــا  ــلــــعــــقــــار«، لــ لــ
ــــزة فـــــــي وســـــــــط مـــديـــنـــة  ــيـ ــ ــمـ ــتـــ املـــ

تورونتو وتورونتو الكبرى.

الحضرم: »بورتمان« 
تطرح مشاريع

في لندن وغيرها
اعــــــــــتــــــــــبــــــــــرت الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــة 
الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذيــــــة ملـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ــة  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ »بــــــورتــــــمــــــان االســ
ــدر  ــ ــة، شـــــــــذى بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
املــــشــــاركــــة فــي  الــــحــــضــــرم، أن 
مـــــعـــــرض الـــــكـــــويـــــت الـــــدولـــــي 
ــم املــشــاركــات،  لــلــعــقــار، مــن أهـ
نـــظـــرًا لـــإقـــبـــال الـــشـــديـــد على 
في  البريطاني  الــعــقــار  ســوق 
ــتـــرة األخـــــيـــــرة، مــبــيــنــة أن  ــفـ الـ
»بورتمان« لديها ما يميزها 
عـــــن بـــقـــيـــة الـــــشـــــركـــــات، عــلــى 
بريطانية  شركة  أنها  اعتبار 
ــة الـــتـــجـــارة  مــســجــلــة فــــي غـــرفـ
وهي  البريطانية،  والصناعة 
املالك واملطور للعقار وليست 

مسوقا له. 
مــــــشــــــاريــــــع  إن  وقــــــــــالــــــــــت 
أراض  بــن  مــا  الشركة تتنوع 
ـــز  ــ ــراكـ ــ ــيــــة ومــ ــنــ وأبـــــــــــــــراج ســــكــ
تـــــــجـــــــاريـــــــة ومــــســــتــــشــــفــــيــــات 
ــر بـــــأن  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ وغـــــــيـــــــرهـــــــا، وتـ
وزارة  زبـــائـــنـــهـــا،  أشــــهــــر  مــــن 
ووزارة  البريطانية،  الصحة 
والعمل  االجتماعية  الشؤون 
البيئة  ووزارة  الــبــريــطــانــيــة، 
الــبــريــطــانــيــة، الفــتــة إلـــى أنها 
ــدة  ــع فــــــي عــ ــ ــاريـ ــ ــــشـ ــك مـ ــلـ ــتـ ــمـ تـ
مـــــدن بـــريـــطـــانـــيـــة مـــثـــل لــنــدن 
وبرادفور  وليدز  ومانشستر 
ونــــــيــــــوكــــــاســــــل ولـــــيـــــفـــــربـــــول 

وبرمنغهام.
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــدت الـــــــــحـــــــــضـــــــــرم 
ــهــــج  ــتــ ــنــ تــ املـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة  أن 
ــكـــرا خــاصــا  اســتــراتــيــجــيــة وفـ
بالتطوير العقاري، يساعدها 
وتواجدها  إقامتها  ذلك  على 
ــام  فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا مـــــنـــــذ عـــ
مــقــيــمــة  أنــــهــــا  بـــحـــيـــث   ،1996
فـــي بــريــطــانــيــا بــصــفــة دائــمــة 
ملتابعة كافة مشاريع الشركة 
عــن كــثــب، منوهة بــأن مقرها 

هو في لندن. 
ــر  ــديــ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قــــــــــال مــ
املبيعات في املجموعة مالكوم 
»بــــورتــــمــــان«  إن  ســـكـــرلـــيـــت، 
استثمارية  أول شركة  تعتبر 
بــريــطــانــيــة يــمــتــلــكــهــا مــواطــن 
وأنها  كما  وخليجي،  كويتي 
مــســجــلــة فـــي بــريــطــانــيــا منذ 
عــام 2008 وتــمــارس نشاطها 
االستثماري في عدة مجاالت 
ــاون مــــــع الـــســـلـــطـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مـــنـــهـــا مـــجـــال 
الخاص  الــعــقــاري  االستثمار 
بتملك وتطوير بناء املشاريع 

العقارية في بريطانيا.

محمدي: »مرابحات« 
تعتمد إستراتيجية 

مبتكرة وفريدة
ــــق فـــي  ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــديــــــر الـ أكـــــــــد مــــ
مـــجـــمـــوعـــة مــــرابــــحــــات لــلــحــلــول 
الــــــعــــــقــــــاريــــــة، عــــــــــــادل مــــحــــمــــدي، 
مــشــاركــتــهــا فـــي املـــعـــرض، مبينًا 
أنـــــه تــــم الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــجــمــوعــة 
ــيـــــة« لــبــيــع  ــاملـــ ــعـــ »ســــيــــنــــبــــاش الـــ
وتــــســــويــــق أحــــــــدث مـــشـــاريـــعـــهـــا 
وأكـــثـــرهـــا تــمــيــزًا فـــي إســطــنــبــول 
ــــو مــــشــــروع »كــــويــــن ســنــتــرال  وهـ
ــارك بــومــونــتــي« االســتــثــمــاري  ــ بـ
 QUEEN« السكني في إسطنبول
 CENTRAL PARK BOMONTI
يـــقـــع  ــيــــث  ــحــ بــ  ،»ISTANBUL
بــارك في  مشروع كوين سنترال 
منطقة  وهـــي  بــومــونــتــي  منطقة 
القديمة،  إسطنبول  مناطق  مــن 
والتي تعيش اليوم الحالي جزءًا 
ــن خـــــال ثــقــافــة  ـــن مـــاضـــيـــهـــا مــ مـ
إعــادة احياء منطقة بومومنتي، 
والـــتـــي دخـــلـــت خــــال 5 ســنــوات 
فــــي طــــورهــــا الــــثــــانــــي مــــن خـــال 
املشاريع العقارية املتجددة التي 

تتم فيها. 
وأشار إلى أن مشروع »كوين 
يتألف  السكني،  ــارك«  بـ ســنــتــرال 
مــن 900 وحـــدة سكنية فــي بــرج 
 تــجــاريــًا، إذ 

ً
ــد مـــع 48 مــحــا واحــ

الف  بــنــاؤه على مساحة 15  يتم 
متر مربع، مبينًا أنه تم تصميمه 
استديو  وحــــدات  عــلــى  ليحتوي 
وشــقــق بــغــرفــتــي نــــوم، و3 غــرف 
نــوم وبمساحات  نـــوم، و4 غــرف 
تــتــراوح بــن 85 مــتــرًا مربعًا إلى 

240 مترًا مربعًا.
ــر أن مــنــطــقــة لــيــفــنــت تقع  وذكــ
على بعد 7 دقــائــق فــقــط، ويبعد 
ــبـــول الــــدولــــي  ــنـ ــار إســـطـ عــــن مــــطــ
أنــــه يملك  20 دقــيــقــة فـــقـــط، كــمــا 
إطـــالـــة مــمــيــزة عــلــى الــبــوســفــور 
ــة على  ــرن الـــذهـــبـــي واطــــالــ ــقــ والــ
البحر، في حن يحتوي املشروع 
عـــلـــى حــــدائــــق خــــضــــراء فــــي قــلــب 
إسطنبول بمساحة 11 ألف متر 
ــع ومــــرافــــق خـــدمـــيـــة مــمــيــزة  ــربـ مـ
ــا ومـــنـــتـــجـــع،  ــ ــاونـ ــ ــسـ ــ وأهــــمــــهــــا الـ
ــب تــنــس  ــ ــــاعـ ــز لـــيـــاقـــة ومـ ــ ــركـ ــ ومـ
ــابـــح داخــلــيــة  وكــــــرة ســـلـــة، ومـــسـ
ــة مـــفـــتـــوحـــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ مـــغـــلـــقـــة وخــ
ــرات مــخــصــصــة لــلــمــمــارســة  ــمـ ومـ
ريــاضــة املشي والــركــض، ومكان 
ــكـــن  ــمـ ــــص لـــــلـــــحـــــفـــــات يـ ــــصـ ــخـ ــ مـ

استخدامها للحفات الخاصة.

أندرسبي:
ال بوادر على معاناة 
العقارات البريطانية

تــــطــــلــــق مــــجــــمــــوعــــة تـــــوب 
في  العقارية مشاريع جديدة 
بــعــض مـــدن املــمــلــكــة املــتــحــدة 
املزدهرة خارج لندن، وحددت 
ــدة زيـــــــارات  ــعــ ــام بــ ــيــ ــقــ بـــعـــد الــ
ودراســــــــة األســــــــواق املــحــلــيــة، 
الواعدة في بريطانيا  املواقع 
لــاســتــثــمــار وســتــعــرض هــذه 

الفرص خال املعرض.
وأوضــــــــــــح مـــــديـــــر تـــطـــويـــر 
األعــــمــــال فـــي مــجــمــوعــة تــوب 
ــقـــة املـــمـــلـــكـــة  الــــعــــقــــاريــــة ملـــنـــطـ
املـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــــا، أدريـــــــان 
أندرسبي، أن مواقع املشاريع 
ــتــــر  ــانــــشــــســ تـــــشـــــمـــــل مـــــــــــدن مــ
ــول وبــــرمــــنــــغــــهــــام  ــ ــربــ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــ ول
وبـــاســـيـــنـــســـتـــوك، مـــبـــيـــنـــًا أن 
هناك كاما كثيرا في األشهر 
األخيرة عن خروج بريطانيا 
مـــــــــن االتــــــــــحــــــــــاد األوروبـــــــــــــــــي 
وتــأثــيــر هـــذا عــلــى االقــتــصــاد 

البريطاني.
وقال إنه في الوقت الحالي 
ال توجد أي بوادر على معاناة 
البريطانية،  الــعــقــارات  ســوق 
في  البعض  يخشى  كــان  كما 
املتحدة  اململكة  صوتت  حــال 
ــلـــى الـــــخـــــروج مــــن االتــــحــــاد  عـ
ــًا إلـــــــــى أن  ــ ــتــ ــ األوروبـــــــــــــــــــي، الفــ
مــشــتــري الـــعـــقـــارات األجـــانـــب 
يــــقــــومــــون بــــشــــراء الــــعــــقــــارات 
بأحجام  املــتــحــدة  اململكة  فــي 
املفاجئ  الــقــرار  منذ  ضخمة، 
لــلــمــمــلــكــة املــتــحــدة بــالــخــروج 

من االتحاد األوروبي. 
ــرة  ــ ــاســ ــ ــمــ ــ ســ أن  وتــــــــــابــــــــــع 
العقارات في اململكة املتحدة، 
تــــلــــقــــوا أعــــــــــــــدادًا هــــائــــلــــة مــن 
مــن مشترين  االســتــفــســارات، 
مــن الــصــن والــشــرق األوســـط 
وأوروبا، والذين يبحثون عن 
صفقات جيدة، بعد انخفاض 
ســـعـــر الـــجـــنـــيـــه اإلســتــرلــيــنــي 
ــنـــذ  ألدنــــــــــــــى مـــــســـــتـــــويـــــاتـــــه مـ
أكـــثـــر مـــن 20 ســـنـــة، مـــا جعل 
ــا جـــدًا  ــيـ ــواتـ ســـعـــر الــــصــــرف مـ

للمستثمرين األجانب. 

الفضلي:»السلطنة« 
تشارك بمشروع 
»أفنان 2« املمّيز

أفاد املدير العام في شركة 
ــقـــاريـــة فــيــصــل  الــســلــطــنــة الـــعـ
ــلـــي، بـــــأن »الــســلــطــنــة«  الـــفـــضـ
تــنــوي املــشــاركــة فــي املــعــرض، 
فــي  ــات  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ املــ أن  ــدًا  ــ ــؤكــ ــ مــ
العقارية  واملــعــارض  املــحــافــل 
اصبحت محل أنظار واهتمام 
ــريـــن  ــمـ ــثـ ــتـ الـــــعـــــديـــــد مــــــن املـــسـ
الـــــــــعـــــــــقـــــــــاريـــــــــن بــــمــــخــــتــــلــــف 

مستوياتهم.
فــي  املــــشــــاركــــات  إن  وقـــــــال 
هــذه املــحــافــل لها الــعــديــد من 
الفوائد، ومن أهمها االتصال 
املرتقبن  العماء  املباشر مع 
والـــــــراغـــــــبـــــــن فـــــــي اقــــتــــنــــاص 
فــرص مناسبة وآمــنــة، مبينًا 
 4 بتسليم  قــامــت  الــشــركــة  أن 
مــشــاريــع فــي عــام 2016 وهي 
ــــروع »بـــــــرج األمـــــيـــــرة 2«  ــــشـ مـ
فــــي مـــســـقـــط، ومـــشـــاريـــع فــلــل 
ــنــــان 1«،  ــة و»بـــنـــايـــة أفــ صـــالـ
وفلل »األصــالــة 1« في مدينة 

صالة.
ــى أن  ــ وأشــــــــار الـــفـــضـــلـــي إلــ
ــة تــســعــى إلـــــى تــقــديــم  الـــشـــركـ
أجـــــــــــــود أنـــــــــــــــواع املـــــــــــــــواد فـــي 
عماء  أن  وأكـــد  التشطيبات، 
املشاريع أثنوا بلسان حالهم 
على جودة التشطيبات وأنها 
من أكثر أماكن املعيشة تميزًا 
على مستوى السوق العماني 

سواء في مسقط أو صالة.
وكـــــــشـــــــف عــــــــن املـــــشـــــاريـــــع 
ــا فــــي مــعــرض  ــهـ املــــــــراد طـــرحـ
ــار،  ــقـ ــعـ ــلـ ــي لـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــــت الـ ــــويـ ــكـ ــ الـ
الـــشـــركـــة ســتــطــرح  مــبــيــنــًا أن 
ــروع بـــنـــايـــة »أفـــــنـــــان 2«  ــ ــشـ ــ مـ
ــي مـــديـــنـــة صــــالــــة مــنــطــقــة  ــ فـ
عــوقــد الــغــربــيــة، وهـــو املكمل 
لــســلــســلــة مــشــاريــعــهــا والــــذي 
أدوار   5 ــن  مــ املـــبـــنـــى  يـــتـــكـــون 
ــدة  ــ وحــ  20 ــلــــى  عــ ويــــحــــتــــوي 
املــســاحــات  بمختلف  سكنية 
ــمــــاذج، وبـــفـــتـــرة أقــســاط  ــنــ والــ

ملدة 30 شهر من دون فوائد.

املطيري: »أموال 
الكويت« اكتسبت 
الثقة بمصداقيتها

قـــــــــال املـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
الــــشــــريــــك فـــــي شــــركــــة أمـــــــوال 
الـــــكـــــويـــــت الـــــعـــــقـــــاريـــــة فــــالــــح 
الــشــركــة تسعى  إن  املــطــيــري، 
مـــــــــن خـــــــــــال هـــــــــــذا املــــــعــــــرض 
ــريــــف  ــعــ ــتــ إلــــــــــى مــــــواصــــــلــــــة الــ
ــة،  ــ ــوعـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــا املـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ بـ
والـــــــتـــــــواصـــــــل املــــــبــــــاشــــــر مـــع 
الــــعــــمــــاء، مــبــيــنــًا أن »أمــــــوال 
الــكــويــت« مــن أكــبــر الــشــركــات 
ــــت،  ــويــ ــ ــكــ ــ الــــــعــــــقــــــاريــــــة فــــــــي الــ
ــا  ــــة عـــمـــائـــهـ ــقـ ــ ــــت ثـ ــبـ ــ ــــسـ ــتـ ــ واكـ
ــا  ــهــ ــعــ ــاريــ ــشــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــداقـ ــ ــــصـ ــمـ ــ بـ
ــزة لــلــتــســلــيــم الـــفـــوري  ــاهـ الـــجـ

ومميزاتها املتنوعة.
تطرح  الشركة  أن  وأضـــاف 
ــــال املــــعــــرض شــالــيــهــاتــهــا  خـ
املــمــيــزة فــي منطقة الــخــيــران، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــشــروعــاتــهــا 
املميزة فــي كــل مــن جمهورية 
والجمهورية  الــعــربــيــة  مــصــر 
البوسنة  التركية وجمهورية 
ــك، بــــاالضــــافــــة إلـــى  ــ ــــرسـ ــهـ ــ والـ
جــــــديــــــد مـــــشـــــروعـــــاتـــــهـــــا فـــي 
إسبانيا في مدينة برشلونة 
ــي جــمــيــعــهــا  ــ بـــالـــتـــحـــديـــد، وهـ
ــزة  ــ ــاهـ ــ ــة وجـ ــمــ ــائــ مــــشــــاريــــع قــ

للتسليم الفوري.
فــي  ــا  ــهـ مـــشـــروعـ أن  وذكـــــــر 
إســبــانــيــا عـــبـــارة عـــن مجمع 
في  الخدمات  متكامل  سكني 
مــديــنــة بــرشــلــونــة الــســاحــرة، 
وهو جاهز للتسليم الفوري، 
الفتًا إلى أن أسعار الوحدات 
تــبــدأ مـــن 20 ألـــف ديـــنـــار، في 
الــبــوســنــة  مــــشــــروع  أن  حــــن 
عبارة عن فلل وأراض سكنية 
في مجمع سكني متكامل في 

موقع مميز للغاية.

خليل: »كويت 
إلدارة املشاريع« 

تواصل التوّسع 
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ أوضــــــــــــــــح نــــــــائــــــــب الــ
الـــتـــطـــويـــر  إلدارة  ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
والـــتـــســـويـــق، فـــي شـــركـــة »كــويــت 
خــلــيــل،  دانـــــي  ــاريـــع«  املـــشـ إلدارة 
ــــرص الـــشـــركـــة عـــلـــى املـــشـــاركـــة  حـ
والــــــــــتــــــــــواجــــــــــد فــــــــــي املــــــــعــــــــارض 
الــعــقــاريــة، لتعريف  والــفــعــالــيــات 
الــعــمــاء والــجــمــهــور عــلــى احــدث 
ــل الــــدائــــم  ــتــــواصــ ــلــ املــــشــــاريــــع ولــ
ــرح  ــطــ ــًا أنــــــهــــــا تــ ــنــ ــيــ ــبــ مـــــعـــــهـــــم، مــ
االستثمار داخل السوق الكويتي 
كبير على  لــوجــود طلب  املحلي، 
العقار الكويتي، من قبل شريحة 

كبيرة من عمائها. 
ــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ أن  إلـــــــــــى  وأشــــــــــــــــار 
تـــــســـــتـــــعـــــد حـــــــالـــــــيـــــــًا لــــتــــشــــغــــيــــل 
مــــــشــــــروعــــــهــــــا الــــــســــــيــــــاحــــــي فـــي 
مــنــطــقــة الـــنـــويـــصـــيـــب، واملـــؤلـــف 
مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــشــالــيــهــات 
يـــأتـــي  إذ  الـــــفـــــاخـــــرة،  ــة  ــبــــحــــريــ الــ
منتجع »كي بي إم« ليسد حاجة 
يعانيه  الـــذي  النقص  مــن  كبيرة 
قــطــاع الــشــالــيــهــات الــبــحــريــة في 
الــكــويــت، الســيــمــا فــي مــا يتعلق 
الخصوصية  ذات  بالشاليهات 
الــتــي يــوفــرهــا املــنــتــجــع. وأكـــد أن 
الحالية  الشركة  استثمارات  أهم 
تــتــركــز فـــي مــكــة واملـــديـــنـــة، وهـــذا 
األمــــــــر يـــعـــطـــي أمـــــانـــــًا لـــلـــشـــركـــة، 
كــونــهــا مــرتــبــطــة بــشــعــائــر الــديــن 
اإلسامي، الى جانب استثمارها 
البحرية  النويصيب  مدينة  فــي 
قطاع  فــي  الكويت، وتحديدًا  فــي 
السياحة العائلية، مبينًا أن أول 
مرتبطة  التي أصبحت  املشاريع 
مشروع  هــو  بقوة  الشركة  باسم 
»روضـــــــة الــــصــــفــــوة« الــــواقــــع فــي 
العربية  باململكة  املنورة  املدينة 
السعودية، وهو عبارة عن فندق 
النبوي  الحرم  ساحة  على  مطل 
ــقــــيــــع، وهــــــو أول  ــبــ الــــشــــريــــف والــ
فــنــدق فــي املــديــنــة املــنــورة يطرح 
ملدة  االنتفاع  بنظام حق  للتملك 
18 عامًا هجريًا، ويتميز بموقعه 
ــة  ــقـ ــنـــطـ االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي فـــــــي املـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن الــــحــــرم املــــدنــــي، 
وبــإطــالــتــه املــبــاشــرة واملــتــفــردة 
عـــلـــى الــــحــــرم الـــنـــبـــوي الــشــريــف 

والبقيع.
وذكر خليل أن الشركة وقعت 
عقدًا حصريًا، لتسويق مشاريع 
شـــركـــة »بـــروجـــيـــبـــيـــاز« الــتــركــيــة، 
ومـــــن أهـــــم مــشــاريــعــهــا مـــشـــروع 
ــي املـــديـــنـــة  ــ ــع فـ ــ ــواقــ ــ بـــوتـــانـــيـــك الــ
ــــذي يعد  الــخــضــراء بـــورصـــة، والـ
ــر املــــشــــاريــــع فــي  ــ ــبـ ــ ــن أهــــــم وأكـ ــ مـ

املنطقة.
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