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تطرحان مشاريع في البوسنة وتركيا وبريطانيا بأسعار تنافسية وحزمة من التسهيالت

»الديار« و»كورنر ستون« تشاركان في معرض »املسار« للعقار
ومس����يرة خطوات قليلة عن 
بحيرة »ولن« الشهيرة، و30 

دقيقة بالقطار عن لندن.
وق����ال هنتر إن املش����روع 
يتك����ون من مواقف واس����عة 
للس����يارات وڤلل بتصميمات 
جذاب����ة إضافة إل����ى احلدائق 
الرائعة، وأردف قائال: إن مدينة 
ميلت����ون كينز تتميز بالنظام 
األميركي في تنس����يق الطرق 
واألشجار وسهولة التنقل، وما 
القريب  مييزها أيضا موقعها 
من خمس����ة مط����ارات دولية، 
مضيفا أن ميلتون كينيز تعتبر 
حسب الدراسات واالحصائيات 
االس����تثمارية املعتم����دة من 
قبل س����لطات اجنلترا افضل 
استثمار في بريطانيا لقربها 
من مدينة لندن. وأفاد بأن شركة 
كورنرستون ستطرح مشروعني 
للشقق السكنية املفروشة في 
وس����ط مدينة مانشستر وفي 
مكان قريب من مركز املدينة، 
بحيث يكون سكنا طالبيا مميزا، 
املدينة  ويقع أيضا في وسط 
اجلامعية، وتتوافر بداخله صالة 
ترفيه ومخازن بعوائد تصل إلى 
9% عالوة على متيز املشروعني 
بتشطيباتهما النهائية مبينا أن 
الشركة ومن خالل مشاركتها 
 � العقاري  مبعرض »املس����ار 
الكويت« سيتواجد بجناحها 
خبير بريطاني متخصص في 
العقارية باجنلترا،  الضرائب 
وذلك لإلجابة عن استفسارات 
أثناء فترة  العمالء  وإشكاالت 

املعرض.
وأشار هنتر إلى أن كورنر 
ستون شركة متخصصة في 
العقاري في  التطوي����ر  مجال 
أوروب����ا عموما وف����ي اململكة 
املتحدة حتديدا، حيث إنها متتلك 
فريقا ذا خبرة عريقة تتجاوز 
ال� 10 س����نوات على مستوى 
عاملي ف����ي مج����ال العقارات، 
ويضم الفريق استشاريني من 
بريطانيا، ايرلندا وسكوتلندا 
لتقدمي أعل����ى معايير الرعاية 
واالهتم����ام للعم����الء في بيع 
العق����ارات وإدارة االم����الك، 
ومع افتتاحها مكاتب الكويت 
وعمان ودب����ي، فقد متازجت 
الكويتية والعمانية  اخلبرات 
والعاملية داخل مجلس إدارتها 
لتقدم للعمالء أفضل اخليارات 

واالستثمارية.

القطاع العقاري.

»كورنر ستون«

ومن جهته قال أحمد جنم 
رئي����س املبيعات في ش����ركة 
كورنر ستون العاملية الكويتية: 
إن الش����ركة س����تطرح خالل 
مش����اركتها باملعرض املرحلة 
الثالثة واألخيرة من مشروع 
»رويال دوك سايد« والذي القى 
إقب����اال وجناحا كبيرا من قبل 
العمالء حيث يقع املشروع في 
مدينة لندن، وتعد هذه املنطقة 
املركز املالي والتجاري األكبر في 
لندن، حيث مت ضخ املليارات 
فيه لتحويله إلى مصاف املراكز 
املالية العاملية. مضيفا أنه مت 
في هذه املرحلة استكمال عدد 
من الشقق الس����كنية بنماذج 
مختلفة، تلبي مختلف األذواق 

واملتطلبات.
وق����ال جنم ان مم����ا مييز 
املشروع اطاللته املباشرة على 
التامي����ز، وموقعه خلف  نهر 
املدينة التجارية واالقتصادية 
الثالثة في لندن، حيث املراكز 
التجارية واملراف����ق املختلفة 
واهمها اجلامعة واملطار، إضافة 
إلى قربه من محطة قطار قاليون 

ريتش. 
وأض����اف جنم قائ����ال: ان 
ازدادت خالل  العقارات  أرباح 
العام املاضي بنسبه 15% وذلك 
لوجود استثمارات هائلة في 
هذه املنطقة تبل����غ 22 مليار 
جنيه استرليني عدا عن االقبال 
املتزايد على الشراء في مدينة 
لندن وامل����دن االخرى القريبة 
من العاصمة، ونظرا الستيعاب 
السوق للطلبات االستثمارية 
وتش����جيع البنوك لالقتراض 
العقاري ملن يرغب  والتمويل 

في التملك في بريطانيا.

»ميلتون كينز«

من جانبه قال جيف هنتر 
مدير العالقات العامة في كورنر 
ستون إن الشركة وإلى جانب 
طرحها للمرحل����ه الثالثة من 
مش����روع رويال دوك س����ايد، 
ستقوم أيضا بطرح مشروعها 
اجلديد والذي ينال أعجاب كل 
من يذهب لزيارته والواقع في 
ميلتون كينز ويتميز املشروع 
بقربه الشديد عن مركز املدينة 
مبسافة ال تتجاوز عشر دقائق، 

بقربها من اخلدمات الرئيسية 
وإطالالته����ا اخلالب����ة، وكذلك 
احتواؤها على البنية التحتية 
الكاملة )كهرباء � ماء � صرف 
صحي � شوارع وإنارة( ومتتاز 
إذ تبدأ  التنافسية،  بأسعارها 
األسعار ب 7500 دينار وبنظام 
األقساط املريحة ومبقدم 1900 

دينار فقط.

شقق بإسطنبول

وم����ن ناحية أخ����رى أفاد 
الفرارجي بأن الشركة باشرت 
تسويق مشروع في اسطنبول 
في منطقة ايزينيورت القريبة 
من املطار وهو عبارة عن مجمع 
كبي����ر ويحتوي على أكثر من 
14.000 شقة ووحدة سكنية، 
ويتميز املشروع بتشطيباته 
عالي����ة اجل����ودة وبأس����عاره 
التنافسية، حيث تبدأ أسعار 
الوحدات السكنية من 62.680 
دوالرا فيم����ا يوفر املش����روع 
حزم����ة من املمي����زات أبرزها: 
الواسعة  املساحات اخلضراء 
وصال����ة لياقة بدنية ومالعب 
مخصصة لألطفال وحمام تركي 
وساونا ونظام مراقبة على مدار 
الساعة ومرآب داخلي باالضافة 
إلى نظام التدفئة املركزية عن 
طريق الطاقة الشمسية وشرفات 
على الطراز الفرنسي ومجمع 
جتاري ومسابح مغطاة وأخرى 

مكشوفة.
وأكد الفرارجي أن الشركة 
لديها أيضا خطط مستقبلية 
في استهداف عدد من املشاريع 
املتميزة ف����ي صبنجة وكذلك 
ف����ي تركيا  في كوشاداس����ي 
ف����ي دبي والش����ارقة  وأيضا 
وصاللة والطائف وغيرها من 
التي تتمتع  العقارية  املناطق 
باجلاذبية االس����تثمارية في 

موق����ع املش����روع بقربه من 
الرئيس����ية ومراكز  اخلدمات 
التسوق ونبع البوسنة الشهير، 
وكذلك قربه من املطار، حيث 
يبعد عنه مسافة ال تزيد عن 4 
كيلومترات مربعة فيما يتميز 
منتجع املنتزه باطاللته اخلالبة 
وباحتوائه على جميع اخلدمات 
األساسية مثل: املسجد وسوبر 
ماركت ونظام أمنى متكامل على 
مدار الساعة إلى جانب ممشى 
داخلي وناد صح����ي متكامل 
وديواني����ات مالعب رياضية 
وخدمات صحية ومكتب خدمات 

سياحية.

أراضي سراييڤو

الفرارجي قائال:  وأض����اف 
الس����كنية  الوحدات  »تتنوع 
ملنتجع املنتزه � إليجا بني ڤلل 
منفصلة وڤلل مزدوجة وشقق 
ودبلوكسات بأحجام متباينة 
وبتصاميم متطورة تتناسب 
مع متطلبات السوق الكويتي 
وبتشطيبات عالية اجلودة مما 
جعل اإلقبال كبيرا على شراء 
وحداته، حيث حققت الشركة 
مبيعات جتاوزت مستوى %70 
خالل فترة قياسية، وذلك بسبب 
متيز موقعه وخدماته وكذلك 
متيز أسعار الوحدات السكنية 
املبيعة، األمر الذي دفع الشركة 
إلى توسيع مساحة املشروع � 
في املرحلة املقبلة � وذلك لكي 
يصل مجموع مساحة املشروع 
ألكثر من 200 ألف متر مربع.

وبنينّ الفرارجي أن الشركة 
ستطرح أيضا خالل مشاركتها 
في املعرض مشاريع أخرى مثل: 
)أراضي منازل سراييڤو( التي 
تق����ع في منطقة فوغوتش����يا 
الراقية  املناط����ق  وهي إحدى 
في العاصمة البوسنية وتتميز 

أعلن����ت ش����ركتا »كورنر 
ستون« العاملية الكويتية والديار 
العقارية مشاركتهما في معرض 
املسار للعقار واالستثمار الذي 
تنظمه مجموعة املسار لتنظيم 
املعارض واملؤمترات الكويتية 
الراية بفندق كورت  في قاعة 
ي����ارد ماريوت بالكويت خالل 
الفترة من 4 إلى 7 يناير 2015، 
مبش����اركة أكثر من 40 شركة 
تط����رح حزمة من املش����اريع 
الكبرى تت����وزع على الكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
ومعظم أس����واق العالم، حيث 
املع����رض فرصا فريدة  يقدم 
للمواطنني الباحثني عن السكن 
الكويت مبختلف  اخلاص في 
أنواعه س����واء ڤلل أو ش����قق 
سكنية أو حتى أرض للبناء، 
كما تعرض الش����ركات فرصا 
لالس����تثمار العقاري ما ميثل 
فرصة مثالية للشركات املشاركة 
لعقد الصفقات العقارية وتوقيع 
االتفاقات االستثمارية من خالل 

املعرض.
وأوضح املدير العام لشركة 
الديار العقارية م.علي الفرارجي 
في تصريح صحافي أن شركة 
العقاري����ة باتت ضمن  الديار 
قائمة كبرى الشركات العقارية 
التي تقوم بتسويق وتطوير 
املشاريع اخلارجية وخصوصا 
املشاريع العقارية في البوسنة 
وتركيا، وذلك بفضل اإلمكانيات 
اإلدارية املتطورة التي متتلكها 
م����ن خ����الل فريق تس����ويقي 
وتطويري مؤهل بشكل كبير 
واختيارها ألفضل املش����اريع 
املتميزة في مواقعها وتصاميمها 
وأسعارها.إضافة إلى مشاركاتها 
في املعارض العقارية املقامة في 
الكويت وكذلك دول املنطقة، 
واستخدامها لألدوات التسويقية 
الفاعل����ة وتقدميها حزمة من 
التسهيالت واألسعار التنافسية 

لعمالئها.
إلى أن  الفرارجي  وأش����ار 
الشركة ستطرح خالل مشاركتها 
في املعرض مشروعا مملوكا 
لها تقوم بتسويقه وتطويره 
وهو »منتجع املنتزه � إليجا« 
في البوس����نة الذي يقع على 
مس����احة إجمالية تقدر بنحو 
120 ألف متر مربع في منطقة 
إليجا إحدى مناطق وضواحي 
العاصمة س����راييڤو، ويتميز 

جيف هنترأحمد جنمعلي الفرارجي

»الوطني« ينظم دورة تدريبية
مصرفية ملوظفي »نفط الكويت«

م بنك الكويت الوطني دورة تدريبية ملوظفي شركة  نظنّ
نفط الكويت في إطار برنامج التدريب املصرفي املتطور 
)اعرف مصرفك( واملعد خصيصا لتعريف موظفي القطاع 

النفطي بآليات العمل والعمليات املصرفية.
وخضع املشاركون لتدريب مكثف اشتمل على أنواع 
مختلفة من آليات العمل املصرفي ومختلف التفاصيل املتعلقة 
باخلدمات املصرفية لقطاعي النفط والبتروكيماويات، إلى 
جانب التطبيقات العملية التي تساعد املتدربني على صقل 

جتربتهم وإثراء معارفهم.
وبهذه املناسبة، أش����اد املدير التنفيذي إلدارة النفط 
والبتروكيماويات في بنك الكويت الوطني فواز الفليج 
بأداء املتدربني واجتيازهم بنجاح الفت لبرنامج »اعرف 
مصرف����ك« التدريبي، الفت����ا إل����ى أن إدارة قطاع النفط 
والبتروكيماويات في بنك الكويت الوطني مكرسة بالكامل 
لتلبية جميع االحتياجات واملتطلبات اخلاصة بعمالئها 
من الشركات العاملة في هذا القطاع. وأضاف الفليج أن 
برنامج »اعرف مصرفك« التدريبي يأتي جتسيدا لسعي 
البنك الوطني الدائم إلى تعزي����ز عالقاته مع القطاعات 
احليوية، والسيما الشركات واملؤسسات الوطنية املعنية 
بصناعة النفط ومشتقاته والتي تشكل العصب الرئيسي 
القتصاد الكوي����ت. وكان بنك الكوي����ت الوطني قد أعد 
برنامج »اعرف مصرفك« لتأهيل وتعريف موظفي شركات 
القطاع النفطي بالعمليات املصرفية، وهو برنامج تدريبي 
اس����تراتيجي يهدف إلى توثيق وتوسيع عالقات وآفاق 
العمل بني البنك ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة، وتعزيز مهارات االتصال بني الطرفني على صعيد 
العمليات اليومية ومتطلبات معاجلتها على الوجه األكمل 
م����ن قبل بنك الكويت الوطني. ويس����هم برنامج »اعرف 
مصرفك« في توسيع نطاق املعارف واملهارات التجارية 
واملالية للمتدربني، األمر الذي يعزز بدوره قنوات التواصل 
العملي ما ب����ني بنك الكويت الوطني وش����ركات القطاع 

النفطي الكويتي.

جانب من تكرمي البنك الوطني ملوظفي شركة نفط الكويت املشاركني

»اخلليج«: خصومات حصرية 
للحصول على تذاكر »التركية«

أعلن بنك اخلليج، باملشاركة مع اخلطوط اجلوية 
التركية، عن تقدمي عرض حصري حلاملي بطاقات بنك 
اخلليج االئتمانية من خالل منحهم خصما بنسبة %15 
على تذاكر درجة رجال األعمال، باإلضافة إلى وزن 10 
كلغ اضافي عند القيام بحجز رحلتهم باستخدام بطاقة 
فيزا أو ماستركارد االئتمانية من بنك اخلليج. ويسري 

هذا العرض حتى 1 نوفمبر 2015.
ويلتزم بنك اخلليج مبنح عمالئه تشكيلة حصرية 
من العروض التي يح���رص على جتديدها وتنويعها 
بصورة مس���تمرة، إلى جانب مجموع���ة متميزة من 

اخلدمات املصرفية واملنتجات املالية.

»وربة« يشارك في ملتقى الكويت 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

ش���ارك بنك وربة في ملتقى الكويت للمش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة الذي انعقد يومي 15 و16 ديسمبر 
في قاعة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في غرفة التجارة 
والصناعة الكويت برعاية وزير املالية أنس خالد الصالح، 
الذي ناقش دور القطاع املالي في رعاية وتنمية املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة واستعرض املعوقات والتحديات التي 

تواجهها، إضافة إلى التجارب العاملية في هذا اإلطار.
وتأتي مشاركة بنك وربة في املنتدى لتوفير فرص 
الشراكة والتكامل بني املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
واملؤسسات الكبيرة وفي إطار حرص البنك على توفير 
بيئة استثمارية مالئمة ودعم ومتويل املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة التي تسهم في دفع عجلة االقتصاد الوطني 

وخلق الوظائف.
وش���كلت مش���اركة بنك وربة في ملتق���ى الكويت 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة فرصة جيدة لعرض 
املنتجات املصرفية واخلدمات املميزة التي نقدمها ألصحاب 
املشروعات وكذلك في التعرف على أفكارهم ومنتجاتهم 
واحتياجاتهم، كما القت املشاركة استحسان املشاركني في 
ف بسياسة البنك أكثر وقامت شريحة من  امللتقى، مما عرنّ
رجال األعمال وأصحاب املشاريع باإلطالع على خدمات 
وربة في مجال التمويل ودعم املشاريع الصغيرة، والتي 
تشكل عامل استقطاب للعمالء الذين يسعى البنك دائما 
إلرضائهم عبر عروض تنافسية. وميكن بنك وربة العمالء 
من فتح حسابات مصرفية متنوعة وبطاقات ائتمانية 
متخصصة، إلى جانب تسهيالت استهالكية عبر خدمة 
»املرابحة«، باإلضافة إلى التواصل مع البنك لالستفسار 
عن أحدث خدماته، والتي تتضمن منتج »القرض احلسن« 
املعتمدة من الهيئة الش���رعية لبنك وربة، وهو قرض 
يتميز بخلوه من أي هامش ربح أو أي مصاريف إدارية. 
ويعتبر منتجا مبتكرا ينبع من مبادئ االقتصاد اإلسالمي 
في التعامل، وهو متاح لعمالء بنك وربة من املواطنني 

ومواطني دول مجلس التعاون اخلليجي. 
كما تتضمن املنتجات التمويل الشخصي الذي يقدمه 
البنك والذي يتميز بس���هولة وس���رعة اإلجراءات، مع 
اخلضوع ألحكام الشريعة اإلسالمية من ناحية األرباح 

والتيسير على العمالء.

الفرارجي: »الديار« 
حققت مبيعات 

جتاوزت %70 
ملشروع »منتجع 
املنتزه  ـ إليجا« 

في البوسنة 

جنم: »كورنر 
ستون« تطرح 

املرحلة األخيرة 
من مشروع »رويال 

دوك سايد« في 
لندن وسط إقبال 

قياسي

هنتر: خبير بريطاني 
متخصص في 

الضرائب العقارية 
بإجنلترا لإلجابة عن 
استفسارات العمالء 

باملعرض


