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معرض العقار واالستثمار يستقطب 250 مشروعاً من 15 دولة
أعلنت مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات 

عن اكتمال استعداداتها إلطالق فعاليات معرض العقار 
واالستثمار »معرض املعارض العقارية في الكويت« والذي 

تنظمه املجموعة بأرض املعارض مبشرف في القاعة 8 خالل 

الفترة 6 -11 أبريل وبرعاية سعادة وكيل وزارة التجارة 
املساعد لشؤون املنظمات الدولية والتجارة اخلارجية الشيخ 
منر فهد الصباح ووسط مشاركة 74 شركة عقارية ومالية 
واستثمارية تعرض اكثر من 250 مشروعا بحوالي 15 دولة 

خليجية وعربية وعاملية، وقد استعرض عدد من املشاركني 
املشاريع التي سيتم طرحها في املعرض والتي تتوزع بني 
عدة دول من الكويت السعودية واإلمارات وسلطنة عمان 

ومصر وتركيا والبوسنة واسبانيا.

حمدي عالم

فهد املطوع

محمد الفيلكاوي

علي اجلهوري

نائلة جميل

غنيمة خضر

علي الفرارجي

محمود شهاب

جديدة ومنافس����ة توفر مناخا 
جيدا وآمنا لالستثمار، حيث ان 
املشروعات التي تقدمها الشركة 
القت إقب����اال كبيرا من العمالء، 
وعلى وجه اخلصوص مشروع 
»في����ا بارك« الذي بيع 95% من 
وحداته خالل النصف األول من 
عام 2014 وجار تسليمه ونقل 
امللكية للمشترين حاليا، وينتهي 
تسليم آخر مرحلة منة بحلول 

صيف 2015.
وأضاف أنه سعيا منا لتقوية 
إمكانات الشركة فقد كونا حتالفا 
جديدا حتت مظلة فوربوينتس 
أكبر الشركات  يضم ثالثة من 
العاملة في سوق العقارات بتركيا 
وأوروب����ا في مج����ال التطوير 
والبناء وكذلك التسويق العقاري 
داخل وخ����ارج تركيا األعضاء 
واحلائزين على جوائز دولية 
عدة في مجال التسويق العقاري 
التركية وأوروبا،  باجلمهورية 
التحالف اجلديد  ويعمل ه����ذا 
الش����ركة  إمكانات  على تدعيم 

اليوس����في 8« والذي يقع في 
منطقة ضاحية صباح السالم 
التي تعد إح����دى أهم املناطق 
االس����تثمارية الت����ي حتظ����ى 
باهتم����ام ش����ريحة كبيرة من 
الكويتيني، متوقعة  املواطنني 
ان يشهد املش����روع إقباال من 
قبل املستثمرين بفضل موقعه 
املميز، حيث يحظى املشروع 

بإطاللة بحرية رائعة.
وقالت إن »أبراج اليوسفي« 
متيزت خالل س����نوات عملها 
السابقة بالتشطيبات السوبر 
ديلوك����س، واملصداقي����ة في 
مواعيد التنفيذ والتسليم، فضال 
التي  املميزة  عن املواصف����ات 
تتوافق مع شروط ومتطلبات 
بيت التس����ليف واالدخار، هذا 
باإلضافة إلى خدمات الصيانة 
واألم����ن وم����ا تتضمنه����ا من 

خدمات ما بع����د البيع، وباقي 
اخلدمات األخرى املتعلقة بإدارة 
أمالك الغير وتأجير الوحدات 
الس����كنية للمالك الراغبني في 

استثمارها.

احلي السادس، عش�ر دقائق 
فقط واملسافة بني تقسيم درمي 
جاردنز وجامعة السادس من 
اكتوبر ال تتعدى خمس عشرة 
دقيقة فقط، كما كشفت خضر 
عن مشروع شقق سكنية في 
التوسعات الشمالية اجلديدة 
التي القت العديد من اهتمام 
املستثمرين الراغبني في السكن 
العم���ودي والتابع���ة ملدينة 
الس���ادس من أكتوبر والتي 

سيتم طرحها في املعرض.

وضواحي العاصمة سراييڤو، 
ويتميز موقع املشروع بقربه 
من اخلدمات الرئيسية ومراكز 
التسوق ونبع البوسنة الشهير، 

وكذلك قربه من املطار.
وبنينّ أن الشركة تطرح أيضا 
مشاريع أخرى مثل: )أراضي 
منازل سراييڤو(، حيث تقع في 
منطقة فوغوتشيا وهي إحدى 
املناطق الراقية في العاصمة 
البوسنية وتتميز بقربها من 
اخلدمات الرئيسية وإطالالتها 
اخلالبة، وكذلك احتواؤها على 
البنية التحتية الكاملة )كهرباء 
� ماء � صرف صحي � شوارع 
وإنارة( ومتتاز بأس���عارها 
التنافسية، إذ تبدأ األسعار ب� 
7500 د.ك وبنظام األقس���اط 
املريح���ة ومبق���دم 1900 د.ك 

فقط.
وذك���ر أن الش���ركة بدأت 
بتسويق مشروع في إسطنبول 
في منطقة ايزينيورت القريبة 
من املطار. وه���و عبارة عن 
مجمع كبي���ر ويحتوي على 

صرح محمود شهاب مدير 
التسويق واالستثمار نائب املدير 
العقارية  العام لشركة األمانة 
بأن الشركة تعد عمالءها الكرام 
وكما عودتهم دائما مبش���اريع 
غاية في الرقي ومكفولة العائد 
السنوي بعقود استثمارية موثقة 
وبقيمة مغرية تبدأ عوائدها مع 
التعاقد مباشرة. وأضاف: كما 
تقوم بالعمل على تلبية الطلب 
املتنامي للشراء في عدة مناطق 
مختلفة في تركيا مثل اسطنبول، 
بورصة، كوشاداسي وطرابزون، 
كما توفر لعمالئها الكرام فرصا 
استثمارية عظيمة في كل من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

خالل الفترة من 6 إلى 11 أبريل اجلاري

»اجلمال« تسوّق عقارات محلية»فوربوينتس«: خبرتنا العقارية متتد لعقد من الزمان

»االحتاد اخلليجية« تسوق عقارات في 6 أكتوبر

»الديار«: بيع 70% من املنتزه إليجا بالبوسنة

ق مشاريع مبصر وتركيا وسراييڤو »جرين سيتي« تسوِّ
تطرح شركة جرين سيتي العقارية العديد 
من العقارات السكنية والسياحية والتجارية 
الفاخرة التي تتمتع مبزايا احلياة العصرية 
ورفاهية اخلدمات والعوائد االستثمارية التي 
جتعل من هذا العقار أفضل وجهة استثمارية 

مالئمة جلميع العمالء.
وحرصا منها على تنوع األسواق وتلبية 
احتياجات عمالئها تقدم جرين سيتي العقارية 
مش���روعات مختلفة مبدينة دبي، سراييڤو، 
باإلضافة الى مشروعاتنا املتعددة. بجمهورية 
مصر العربية وتركيا وقد دأبت شركة جرين 
س���يتي العقارية على تقدمي كل ماهو جديد 
ومتنوع بدءا من وحدات سكنية تشطيب فاخر 
وتسليم فوري مبدينة بودروم بتركيا بأسعار 

تبدأ من 27700 دينار كويتي.
وتطرح أيضا أراضي سكنية كاملة املرافق 
والتراخيص مبنطقة فيسوكوا التي تبعد عن 
مركز مدينة سراييڤو 25كم مبساحة تبدأ من 
455 م2 وبأسعار تبدأ من 8800 دينار وتسليم 
فوري. وأيضا مشروعات سكنية مختلفة )ڤيالت 
وشقق( تسليم فوري بالتجمع اخلامس ومدينة 
6 اكتوبر باإلضافة الى عيادات طبية ومحالت 

جتارية باملعادي ومدينة 6 أكتوبر.
كما يسعدنا أن نعلن ألول مرة عن منتجع 
تاهيتي بالساحل الشمالي على البحر املتوسط 
بالقرب من االس���كندرية بخدماته السياحية 
املتكاملة من حمامات سباحة وبحيرات صناعية 

وإدارة فندقية متكاملة ومول جتاري.

»األمانة« توفر فرصاً استثمارية مجزية

من حي����ث التطوي����ر العقاري 
لتوفير فرص التملك للوحدات 
اجلاهزة للتس����ليم الفوري مع 
توفر أنظمة السداد السهلة والتي 
تصل إلى 48 شهرا بدون فوائد 
وكذلك حتويل ملكية العقار فورا 
بعد سداد مبلغ التعاقد واستالم 
التحالف  الوحدة، كما يعم����ل 
اجلديد والذي ولد حتت اس����م 
إنترتورك لإلنشاءات على توفير 
فرص التمل����ك في جميع املدن 
التملك  التركية بنفس سياسة 
مع التقسيط بدون فوائد بدون 

ضمانات بنكية.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة الشركة أحمد جنكيز: »كان 
لنا السبق في تقدمي مشروعات 
متميزة في مدينة كوشاداسي، 
واس����تمرارا منا في ذلك نأخذ 
عل����ى عاتقنا دائم����ا توفير كل 
سبل االس����تثمار اجليد واآلمن 
والذي يتمثل في كل مشاريعنا 
املطروح����ة للبي����ع  اجلاهزة 

للتسليم الفوري«.

أكثر من 14 ألف شقة ووحدة 
سكنية، ومتتاز بتشطيباتها 
العالية اجلودة وبأس���عارها 
التنافسية حيث تبدأ أسعارها 

من 62.680 دوالر. سلطنة عمان، اململكة العربية 
الس���عودية واململكة األردنية 
الهاش���مية. وتبش���ر عمالءها 
من املقيمني بالكويت مبفاجآت 
ضخمة تنفرد بها شركة األمانة 
العقارية إن شاء اهلل وستكون 

تلك املفاجآت قريبا جدا.
م���ن جانبه أض���اف محمد 
حمدان صاب���ر، مدير املبيعات 
بالش���ركة أن هن���اك فرص���ا 
استثمارية عظيمة أيضا في دول 
مجلس التعاون، وخصوصا في 
السعودية، اإلمارات، وسلطنة 
عمان، وتلك الفرص تلبي رغبات 
كل املس���تويات للراغب���ني في 

االستثمار العقاري اآلمن.

ذكر مدير عام فوربوينتس 
جروب - الكويت حمدي عالم 
أن الشركة احتفلت مبرور عشر 
سنوات على بداية نشاطها في 
السوق الكويتي والتركي، وقال 
إن الشركة متضى قدما في تقدمي 
اجلديد م����ن اخلدمات العقارية 
لعمالئها من خالل خلق فرص 

ق����ال مدي����رة املبيعات في 
شركة اجلمال العقارية )املسوق 
احلص����ري ألبراج اليوس����في 
الس����كنية( نائل����ة جميل إن 
ق مجموعة من  الشركة تس����ونّ
املشاريع السكنية في الكويت 
منها مناطق »صباح الس����الم، 
املهبولة، والس����املية«، حيث 
س����يتم اإلعالن عن تس����ويق 
التمليك  أبراج سكنية للشقق 
مبس����احات مختلفة وتناسب 
احتياج����ات مختل����ف العمالء 
واملستثمرين، ومبساحات تبدأ 
من 80 مت����را وتصل إلى 200 
متر مربع، باإلضافة إلى تقدمي 
مجموعة من العروض احلصرية 

خالل فترة املعرض.
وأكدت أن املشاريع املطروحة 
في املعرض ستتضمن مشروعا 
جديدا وهو مش����روع »أبراج 

قالت رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة االحت���اد اخلليجية 
غنيم���ة خضر ان الش���ركة 
تطرح حزمة م���ن األراضي 
الس���كنية للبيع في تقسيم 
درمي جاردنز التابع حملافظة 
6 أكتوب���ر. وقالت ان املدينة 
السكنية املطروحة للبيع قد 
مت تقسيم أراضيها مبساحات 
مختلفة ترضي جميع األذواق، 
وأضاف���ت: اجلدير بالذكر أن 
تقسيم درمي جاردنز يبعد عن 

صرح املدير العام لشركة 
العقاري���ة م.عل���ي  الدي���ار 
الفرارجي بأن الشركة أصبحت 
ضمن كبرى الشركات العقارية 
التي تقوم بتسويق وتطوير 
املشاريع اخلارجية وخصوصا 
البوس���نة وتركيا،  مشاريع 
وذلك بفضل اإلمكانيات اإلدارية 
املتطورة التي متتلكها من خالل 
فريق تس���ويقي وتطويري 
مؤهل بشكل كبير واختيارها 
ألفضل املشاريع املتميزة في 
مواقعها وتصاميمها وأسعارها. 
إضاف���ة إلى مش���اركاتها في 
املع���ارض العقاري���ة املقامة 
ف���ي الكوي���ت وكذل���ك دول 
املنطقة، واستخدامها لألدوات 

التسويقية الفاعلة. 
وأكد ان املشروع الذي تقوم 
الشركة بتسويقه وتطويره 
� وه���ي املالكة له � حاليا هو 
»منتجع املنتزه � إليجا« وهو 
مبساحة إجمالية تقدر ب� 120 
ألف مت���ر مربع وهو يقع في 
منطقة إليج���ا إحدى مناطق 

»دار العز« تعرض مشاريع في تركيا

»بيوتي كويت« تقدم مشاريع 
سياحية بتركيا

»املسيلة« تقدم خدمات 
االستثمار العقاري

ق���ال مدي���ر املبيعات في ش���ركة دار العز 
العقارية فهد املطوع ان الش���ركة جنحت في 
تكريس حضورها في السوق خالل السنوات 
املاضية عن طريق إطالق حزمة من املشاريع 
في تركيا، مش���يرا الى ان دار العز س���تكون 
متواجدة في املعرض بشكل مميز وكبير بعرض 
مجموعة من املشاريع في اسطنبول وبورصة 
وطرابزون خصوصا بعد التركيز على مشروع 
دار العز في يلوا جنارجك الذي يتميز باملوقع 
اإلس���تيراتيجي الذي يبعد 200 متر من بحر 
مرمرة وكيلومت���ر من ميناء ومركز جنارجك 
فضال عن انها تغطي جميع احتياجات العمالء، 
وسنطرح مش���روعا جديدا في مركز بورصة 
ويتميز باملوقع اإلستراتيجي، واملشروع عبارة 
عن مبنى عدد 2 وعدد األدوار أرضي و3 طوابق 
ومتوافر مبساحات مختلفة ومميزات املشروع 

مدخل خاص وحدائق وألعاب أطفال.

ص���رح محم���د الفيلكاوي رئي���س مجلس 
إدارة ش���ركة بيوتي كويت للتجارة العامة بأن 
الشركة ستطرح مجموعة متميزة من املشروعات 
الس���ياحية مبدينة كوشاداسي التركية، حيث 
حرصت الشركة على اجلمع بني الرفاهية والعائد 
االستثماري املضمون في اختياراتها ملشروعاتها، 
حيث نقدم في معرض العقار واالستثمار مشروع 
ڤل���ل Cypress Valley املتميز وه���و عبارة عن 
كومباوند متكامل اخلدمات والڤلل مس���احتها 
240 مترا دورين ونصف تتكون من 4 غرف نوم 
و4 حمامات إطالل���ة بديعة على مزارع اخلوخ 
والرمان وقريبة من البحر والڤلل تسليم فوري 
بأس���عار خارج املنافسة وتسهيالت في السداد 
 Orion Konaklari هذا باإلضافة الى مشروع شقق
بتصميمه املعماري املتميز وموقعه الفريد، حيث 

إنه يبعد عن البحر.

أكد املدير العام في شركة املسيلة املتحدة علي 
اجلهوري ان الشركة تركز جهودها حاليا من 
أجل تقدمي خدمات جتارية على مستوى ثابت 
ومبتكر في جميع األسواق احمللية، مشيرا إلى 
أن الشركة تعمل كمستشار موثوق به لعمالئها 

ميدهم باألفكار واحللول املبتكرة واملربحة. 
وأض���اف أن العميل ومصاحله هما محور 
اهتمام كل عضو في مكتب ش���ركة املس���يلة 
املتخصص في تقدمي خدمات االستثمار العقاري، 
حيث تقدم الشركة مجموعة متكاملة من اخلدمات 
العقارية للمالك واملس���تثمرين واملستخدمني 
للمكاتب اإلدارية تتنوع بني دراس���ة السوق 
والتخطيط االس���تراتيجي من أجل التطبيق 
والتوجيه املستمر.  وأشار إلى أن هذه اخلدمات 
ميكن أن تش���مل مختلف أنواع العقارات التي 
من بينها املكاتب، احملالت، األراضي الصناعية، 
األراضي الس���كنية والتجارية والس���ياحية، 

األراضي االستثمارية والشقق السكنية.

يوسف النجار

نعط����ي لعمالئنا قدرا كبيرا 
م����ن الرفاهية واالس����تمتاع 
والتمت����ع بالطبيعة اخلالبة 

ملنطقة ابنت.
وفي اسطنبول االوروبية 
وحتديدا منطقة بتشاشهير 
الراقي����ة تط����رح مش����روع 
لؤلؤة البس����تان والذي يعد 
التي  من اضخم املشروعات 
تقام في منطقة بتشاشهير، 
حيث مت انشاء املشروع على 
مس����احة 26 الف متر مربع 
وه����و يعتبر مدينة مصغرة 
متكاملة اخلدمات من حيث 
وجود بحيرات صناعية داخل 
املشروع ووجود مول جتاري 
عاملي محيط باملش����روع من 
اخل����ارج، وأضاف هذا ليس 
كل شيء، فاإلبداع االنشائي 
للمشروع من حيث التصميم 
الذكي للبناي����ات التي توفر 
اكبر قدر من الرؤية للمناظر 
الطبيعية للمنطقة والتمتع 
مبش����اهدة مناطق اخلدمات 
الداخلية من حيث حمامات 
السباحة واملالعب والنادي 

ق مشاريع بإسبانيا وإسطنبول »البستان« تسوِّ
الصحي واملناطق املخصصة 
لألطفال واملساحات اخلضراء 
الت����ي تتكون م����ن 62% من 
مساحة املشروع كل ذلك ولم 
ينس املصم����م توفير جميع 
املساحات االنشائية للشقق 
فتبدأ املساحات من 66 مترا 

الى مساحة 190 مترا.

التنفيذي  الرئي����س  قال 
لش����ركة البس����تان الدولية 
للعقارات ابراهيم البس����تان 
س����تعرض  الش����ركة  ان 
مشاريع في اسبانيا بعوائد 
استثمارية تبلغ نسبتها %15 

في كستليون.
ق����ال رئيس  من جانبه، 
مجلس االدارة يوسف النجار 
الش����ركة تقدم لعمالئها  ان 
الريف  املتميزين مش����روع 
االوروبي داخل تركيا، وهو 
مشروع مكون من مجموعة 
التصميم في  ڤيالت راقي����ة 
انش����ائها والت����ي روعي في 
انش����ائها اس����تخدام افضل 
التي  الطبيعية  البناء  انواع 
ارقى متطلبات  تتناسب مع 
الكويتي وبجانب  املجتم����ع 
اجلمال االنش����ائي للڤيالت 
يأخذك سحر الغابات واجلبال 
اخلضراء احمليطة بك، وأهم 
ما مييز هذا املنتجع الساحر 
هو وج����ود مهب����ط طيران 
»هيليوكبت����ر« لنقل املالك 
من املطار الى الڤيالت حتى 


