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املبيعات بش����ركة  قال مدير 
لبنان لتطوير العقارات باسكال 
جويل ان الصورة احلالية ملعرض 
الدول����ي تعتبر بحق  الكوي����ت 
صورة مش����رفة ملعارض العقار 
في الكويت، الفتا إلى أن مشاركة 
شركة لبنان في هذا املعرض تعتبر 
األولى من نوعه����ا، لكنها كانت 
مش����اركة ناجحة نظرا للصورة 
التي خرج بها املعرض من تنظيم 
وإعداد. وأكد جويل على أن إقبال 
العمالء الكويتيني على املنتجات 
واملشاريع العقارية التي طرحتها 

الش����ركة كانت مفاجئة بالنسبة 
 له، خاصة أن الطلب على مختلف 
الت����ي مت طرحه����ا  العق����ارات 
ف����ي لبن����ان كان في مس����توى 
 جي����د، مبين����ا ان ش����ركة لبنان 
العق����ارات املتخصصة  لتطوير 
الس����كنية  العقارات  في تطوير 
والتجاري����ة وإدارة الصنادي����ق 
العقارية طرحت خالل املعرض 
شققا سكنية في منطقة بحمدون 
مبساحة 150 مترا مربعا مت حجز 
معظمها خالل املعرض، في حني 
أن الشركة تلقت أيضا طلبات من 

عمالء لعقارات سيتم توفيرها لهم 
الحقا. وأشار إلى أن إقبال املواطنني 
الكويتيني على شراء العقارات في 
لبنان لم يتأثر حتى أثناء األزمة 
املالي����ة العاملية، وذلك ألن لبنان 
نفسه لم يتأثر باألزمة على اعتبار 
أنه بلد صغي����ر ويحظى بإقبال 
ش����ريحة كبيرة من املستثمرين 
واملواطنني العرب على حد سواء، 
كما أن التداوالت العقارية في لبنان 
ال تعتمد على القروض السكنية 
أو التمويلي����ة وإمنا تعتمد على 

الدفع النقدي والفوري.

أكدت شركات عقارية ومالية مشاركة في معرض الكويت الدولي للعقار ان هذه النوعية من 
املعارض أصبحت مبثابة املؤشر الذي يبني حركة السوق العقاري في الدولة التي يقام فيها.

وقال مس�ؤولون في هذه الش�ركات في تصريحات صحافية متفرقة مبناس�بة اختتام 
املعرض أنش�طته اليوم انه من خ�ال املعرض ميكن للمتابعني اس�تنباط حركة وتوجه 
املواطنني واملس�تثمرين بالنسبة لألس�واق أو املنتجات التي يرغبون بها ومن ثم تغيير 

سياساتهم التسويقية والترويجية لتصبح منسجمة مع التوجهات اجلديدة ولتناسب رغبات 
املستثمرين وتتفق مع طموحاتهم وقدراتهم املادية بشكل خاص.

وأضافوا أنهم وجدوا من خال املش�اركة في املعرض ان التوجه احلالي للزوار ينصب 
على احلصول على فرصة استثمارية طويلة املدى )سواء في شقة أو ڤيا أو شاليه( لاستفادة 
منها على املدى املنظور في السكن واإلقامة وبيعها على املدى الطويل بعد حتسن األسواق 

كاستثمار ناجح.
وأش�اروا الى أن املعارض العقارية لم تعد مجرد نافذة تسويقية للشركات العقارية داخل 
أو خارج الكويت فحس�ب، إذ في ظل التغيرات التي تش�هدها األسواق بني احلني واآلخر تبعا 
للظروف االقتصادية تارة والسياس�ية تارة أخرى، فإن هذه املعارض تعد مبثابة املؤشر الذي 

يبني حركة السوق العقاري. وفيما يلي التفاصيل: 

»أوريجنال« تشيد بمستوى تنظيم المعرض
وتتطلع لتعديل أوضاعها بشكل عام

أش���اد مدير عام مجموعة 
أوريجنال العاملية فواز العدواني 
مبس���توى التنظيم الذي ظهر 
الدولي  الكويت  عليه معرض 

للعقار.
 وق���ال انه كان يفترض أن 
يحقق التوقيت احلالي للمعرض 
األهداف املرج���وة منه، إال انه 
بس���بب عدم وج���ود برنامج 
حكومي واضح النتشال البلد من 
أزمته يبدو ان املواطن الكويتي 
قد فقد الثقة في القطاع التجاري 

في الكويت.
وتاب���ع العدواني يقول ان 

معارض توب اكسبو العقارية 
تعتب���ر من أفض���ل املعارض 
العقارية في الكويت، مضيفا أن 
مجموعة أوريجنال إمنا تتطلع 
للمشاركة فيها من أجل تعديل 

أوضاعها بشكل عام.
 الس���يما في ظل الظروف 
التي يعيشها السوق  احلالية 
العقاري ف���ي الكويت، خاصة 
إذا م���ا عرفن���ا ان ما مييز هذا 
املعرض هو انه ال يعتمد على 
»الكم« بق���در اعتم���اده على 
العالية« للش���ركات  »اجلودة 
املشاركة واملشاريع املطروحة، 

خاص���ة أن هذا املبدأ يتفق مع 
مبدأ مجموعة أوريجنال التي 
تعمد إل���ى اختيار دقيق. وأما 
بخصوص نوعية الزوار الذين 
زاروا الدورة احلالية للمعرض 
فقد أكد العدواني على أن املالحظ 
ان معظ���م ال���زوار كانوا من 
أصحاب »الكاش« الذين أتعبهم 
الركض وراء السوق العقاري، 
وأصبحوا يبحثون عن السكن 
في بيت او االستثمار في شاليه 
 حلني إجنالء االزم���ة احلالية
وتبعاتها عن الس���وق بشكل 

كامل.

الشافعي: المعرض شهد إقبااًل جيدًا 
مقارنة بالمعارض العقارية األخرى

اعرب مدير ادارة املبيعات 
بش���ركة مرابح���ات للحلول 
العقارية محمد الشافعي عن 
سعادته بالنتائج التي حققتها 
الشركة خالل املعرض، مبينا ان 
معرض الكويت الدولي للعقار 
يعتبر من افضل املعارض التي 
اقيمت خالل العام احلالي، حيث 
شهد املعرض اقباال جيدا مقارنة 
بغيره من املعارض العقارية، 
وان االقبال كان متوقعا بشكل 
افضل لوال ظروف االزمة املالية 
العاملي���ة الت���ي اصبحت في 

نهاياتها حاليا.
ورغم ان الشافعي اقر بأن النوعية احلالية 
لعم���الء وزوار املعرض تختلف عن النوعيات 
السابقة التي كانت تزور املعارض، فإنه بني ان 
نسبة كبيرة من العمالء احلاليني قد اصبحوا 
اكثر حذرا في البحث عن الفرص االستثمارية، 
فالعميل الذي كان يس���تثمر في الس���ابق في 
عقارات مكلفة ومؤثرة اصبح يركز اليوم على 

شراء الصكوك العقارية التي 
تعتبر ايس���ر واقل تكلفة في 
الوقت الراهن مقارنة بالعقارات 
السكنية واالستثمارية املكلفة 

الى حد ما.
وف���ي املقاب���ل ل���م ينس 
الشافعي االش���ادة بالنجاح 
الذي حققت���ه مجموعة توب 
 اكس���بو على صعيد التنظيم

واالش���راف، قائال ان هذا هو 
املعه���ود م���ن قبل الش���ركة 

املنظمة.
وقال ان الش���ركةاصبحت 
شريكا اساسيا في جناح شركة 

مرابحات للحلول العقارية.
واك���د ان املعرض جنح في حتقيق نس���بة 
اقبال كبيرة فضال عن حتقيق الشركات ملبيعات 

عقارية جيدة. 
وأض���اف أن صناعة املعارض العقارية من 
املتوقع لها أن تشهد طفرة في العمل خالل الفترة 

املقبلة خاصة مع بوادر تعافي العقار.

محمد الشافعي

أحمد الصفار

أكدوا على أن المعارض العقارية لم تعد مجرد نافذة تسويقية 

12 مشاركًا في معرض الكويت الدولي للعقار يشيدون بنتائجه على االقتصاد

الصفار: المعرض كشف عن تحسن النظرة للعقار
 ذك���ر مدير ع���ام ش���ركة دار الكوثر 
العقارية احمد الصفار ان املعرض احلالي 
 كش���ف عن حتس���ن ملحوظ ف���ي نظرة 
املواطنني للقط���اع العقاري في الكويت، 
الس���يما ان ج���زءا كبي���را من مش���كلة 
 القط���اع العقاري تكمن في ثقافة االفراد، 
كما ان االعالم في منطقة الشرق االوسط 
 بش���كل عام كان ق���د لعب دورا س���لبيا 
 ف���ي املبالغ���ة والتهوي���ل ف���ي حج���م 

االزمة املالية العاملية.
واضاف انه وفق البيانات التي اعلنها 
املختصون في البنوك احمللية ومؤسسات 
التمويل الكويتية فإن مؤشرات السيولة 
النقدية في البنوك احمللية ظلت في اعلى 
مستوياتها، وبالتالي فإن االزمة العقارية 
في الكويت كانت ازمة نفسية اكثر منها 

ازمة سيولة ونقدية.
وعن انطباعه حول طبيعة زوار الدورة 

احلالية ملعرض الكويت الدولي، قال الصفار 
انه بات من الواضح توجه املواطن الكويتي 
نحو مش���اريع التطوير التي تقدم شققا 
وڤلال وعقارات مدرة للدخل اكثر من التوجه 
نحو االراضي الس���كنية، خصوصا تلك 
العق���ارات املتوافرة في الدول ذات البنى 
التحتي���ة القوية، ألن ذلك من ش���أنه ان 
يوفر على املستثمر الوقت واجلهد حاليا 

ومستقبال.

جويل: إقبال الكويتيين على شراء العقارات
 في لبنان لم يتأثر ب� »األزمة«

العنزي: االهتمام بالقطاع العقاري 
مؤشر على تحسن األوضاع االقتصادية 

اوضح مدير التطوير واملتابعة بش���ركة بان جلف العقارية 
عبداهلل العنزي انه وفي ظل الظروف احلالية وتضرر الكثير 
من املس���تثمرين في السوق، فانه ميكن وصف االقبال احلالي 
عل���ى املعرض ب�� »اجلي���د«، االمر الذي يدلل عل���ى ان االزمة 
 العاملية بدات تنتهي بالفعل، حيث ان االهتمام احلالي بالسوق

العقاري يعتبر مؤشرا بحد ذاته على حتسن االوضاع في هذا 
السوق.  

واضاف انه ملس من خالل متابعته للكثير من العمالء وجود 
جدية في البحث عن العقارات املميزة في هذا التوقيت، وان كان 
الكثير من العمالء قد حاولوا اخفاء تلك اجلدية عن الش���ركات 
املطورة حل���ني التاكد من قرب انتهاء االزمة، في حني ان هناك 
بعضا من املستثمرين ممن يحاولون احلفاظ قدر االمكان على 

االموال املتبقية لديهم حلني اجنالء الصورة بشكل كامل. 
وفي اطار ذلك كله ارجع العنزي النجاح الذي حققه املعرض 
في دورت���ه احلالية من وجهة نظره الى املس���توى الرائع من 
التنظيم، فانه اضاف الى ذلك سببا اخر اال وهو تنوع املنتجات 
واخلدمات التي وفرها املعرض، فضال عن عرض منتجات عقارية 
جديدة من قبل ش���ركات اجنبية تشارك للمرة االولى لتعرض 
خدماتها ومنتجاتها في السوق الكويتي ومن قبل اسواق جديدة 
تطرح الول م���رة في الكويت، الفتا الى اهمية اس���تمرار مثل 
هذه الفعاليات العقارية من اجل زيادة وعي وثقافة املس���تثمر 

بالسوق العقاري.

على هامش افتتاح المعرض المصري للعقار واالستثمار الخامس

فرحات: المعارض العقارية من أهم سبل التواصل
 المصري � الكويتي ومصر عبرت األزمة بنمو اقتصادي %4.5

وأضاف: ويتكون املنتجع من 
أكثر من أربعمائة ش����اليه متنوع 
املساحة وثمانية عشرة ڤيال مع 
توافر كل اخلدمات باملشروع من 
مركز جتاري ومسجد كبير وفندق 
عاملي سيمثل إضافة للمنتجع والعني 
السخنة ويوجد ناد صحي عاملي 
للرجال والسيدات وصاالت متنوعة 
لأللعاب، وهنالك مراكز للرياضات 
البحرية مزودة بأحدث التجهيزات 
واملع����دات ويتوافر به العديد من 
الرياضي����ة املتنوعة  األنش����طة 
كالقوارب السريعة ورحالت الصيد 
والغطس، حيث تش����تهر املنطقة 
بأروع املناظر اخلالبة حتت املاء 
وللتفرد واالستمتاع بهذا الشاطئ 
الفريد مت تصميم كورنيش داخلي 
لالستماع بالبحر في أحلى حلظات 

شروق وغروب الشمس.

ضرورة لكل أفراد األسرة فهي أقرب 
ش����اطئ لهم يلبي جميع طلباتهم 

لالجازة والعطلة األسبوعية.
بدوره، أوض����ح نائب رئيس 
مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة باز مصر هشام إن منتجع 
مصر سينني هو األقرب للقاهرة 
ومقام على مساحة مائتي وخمسني 
ألف متر مربع وعلى البحر مباشرة 
بواجهة على الشاطئ متتد لنصف 
كيلومتر، وميتاز الشاطئ برماله 
الذهبية الناعمة ومياهه الفيروزية 
الصافية وجميع الوحدات مبنية 
على املنس����وب الطبيعي لألرض 
بتدرجه����ا الطبيعي حيث تتناغم 
املس����طحات اخلضراء وحمامات 
السباحة مع اإلضاءة لتحقق أجمل 
بانوراما طبيعية بالعني السخنة 

على البحر مباشرة.

كوبثورن في منطقة بورسعيد بدبي 
والذي أصبح بحكم موقعه اخليار 
األمثل لزوار دبي سواء للعمل أو 

للترفيه.
على صعيد آخر، قال د.الشمري 
إن منتجع مصر س����ينني بالعني 
الس����خنة يعتبر أفض����ل فرص 
االستثمار العقاري، حيث يبعد فقط 
ساعة ونصف الساعة عن القاهرة، 
مضيفا أن منطقة العني السخنة على 
البحر األحمر تشهد طفرة تنموية 
هائلة ملا تتمت����ع به من مقومات 
متكاملة من حيث الطبيعة اخلالبة 
واعتدال اجلو صيفا وشتاء وقربها 
من القاهرة وحتقيقها اجازة دائمة 
لألسرة املصرية والعربية وقضاء 
العطالت األس����بوعية واالجازات 
الرس����مية وأصبح البيت الثاني 
لألسرة املصرية بالعني السخنة 

العملي ألنظمة االقتصاد اإلسالمي 
في قطاع العقار واالستثمار ومنها 
حصص املشاع، وكذلك التواجد في 
السوق الكويتي احمللي واخلليجي 
في ظل فت����رة األزمة االقتصادية 
العاملية. لتكون في طليعة الشركات 
املتواجدة بالقرب من املس����تهلك 

الكويتي واخلليجي.
وأكد د.الشهري على أن حصص 
املشاع أصبحت متثل اخليار األمثل 
لألفراد والعائالت لتجنب ارتفاع 
وتزايد تكلفة اإلقامة في الفنادق، 
فباملقارنة مع الفنادق تسجل وحدات 
حصص املشاع أعلى معدالت إشغال 
في جميع مواسم السنة مبا فيها 

فترات الركود االقتصادي.
وأشار إلى أن الشركة توضح 
أنظمة التملك في حصص املشاع 
من خالل مجموع����ة مختارة من 
املشاريع الكبيرة واملهمة بجوانبها 
السياحية والدينية واالقتصادية 
ومنها مشروع منتجع منازل العني 
في مكة املكرمة هو أول منتجع في 
قلب مكة املكرمة ما يجعله اختيارا 
ذكي����ا وعمليا حلج����اج بيت اهلل 
احلرام ومعتمريه، ومشروع فندق 

والتي تلبي كل احتياجات اجلالية 
املصرية بالكوي����ت، وأضافت أن 
شركة األساليب احلديثة تعرض 
في هذا املعرض مشروع رمياس 
سيتي والذي يجسد من خالل املوقع 
والتصميم الهندس����ي والعمراني 
الفخامة والرقي  ارقى مستويات 
الطامحة  للفئ����ات االجتماعي����ة 
للهدوء واخلصوصية، حيث يقع 
املشروع بالتجمع اخلامس مدينة 
القاهرة اجلديدة باجلانب الشرقي 
من القاهرة الكب����رى، وملزيد من 
اخلصوصية يحيط املشروع حزام 
اخض����ر أّخاذ يتكامل مع احلدائق 
الداخلية للمش����روع ليمثل بيئة 
صحية فريدة، كما ينفرد املشروع 
بالتصميم املعم����اري ذي الطابع 

الكالسيكي وبنماذج متنوعة.

باز للنظم العقارية

وعلى هام����ش معرض العقار 
املص����ري اخلامس، ص����رح مدير 
إدارة التسويق بشركة باز للنظم 
العقاري����ة د.خالد الش����مري بأن 
الشركة قد مت تأسيسها انطالقا من 
رؤيتها لتعزيز االستثمار والتطبيق 

العمالقة، والتي متتاز بالتخطيط 
والتصميم، والذي يوفر ما يزيد 
على 83% من املساحات اخلضراء 
لتحقيق مس����توى معيشي يوفر 
الراحة واخلصوصية لقاطني تلك 

املشروعات.
وبسؤاله عن مدى تأثر القطاع 
املصري باألزمة االقتصادية العاملية 
احلالية، حتدث التونس����ي قائال: 
بالتأكي����د فإن القط����اع العقاري 
املص����ري قد تأثر لكن بدرجة أقل 
العقارية  القطاع����ات  كثيرا م����ن 
االس����تثمارية بدول أخرى، وذلك 
بس����بب النقص احلاد والش����ديد 
بالقط����اع العق����اري املصري في 
السنوات السابقة باإلضافة للزيادة 
الدورية في عدد السكان مبصر ما 
تترتب عليه زيادة الطلب على متلك 
العقارات وهذا جعل السوق احمللي 
ال يتأثر كثيرا باألزمة االقتصادية 

احلالية.

تنوع المنتجات العقارية

من جانبها، قالت مديرة املبيعات 
بالشركة نسرين مدحت إن املعرض 
ميتاز بتنوع املشروعات املعروضة 

املديني املتوسط وطويل األجل.
وحول املعرض الذي تش����ارك 
فيه شركات مصرية تقدم منتجات 
عقارية، اوضح انه يتميز بتنوع 
املنتجات الت����ي تلبي احتياجات 
الشرائح، معتبرا ان من  مختلف 
مميزات مع����رض ه����ذا العام ان 
مشاريعه اما جاهزة للتسليم او 
قائمة بالفعل ما يعطي مصداقية 
للمعرض وللمنتجات املعروضة 

فيه.

مشروع قرطبة سيتي

من ناحية أخرى، قال رئيس 
مجلس إدارة ش����ركه األس����اليب 
احلديثة محمد تونسي حول مدى 
جدوى املشروع القومي لإلسكان 
في حل مشكلة السكن مبصر: انه 
من خالل قيام الشركة باملساهمة 
في تسويق العديد من املشروعات 
التابعة ملش����روع إس����كان مبارك 
للشباب املتمثل في مشروع راية 
سيتي ورؤية سيتي تأكد لنا جناح 
اخلط����ط املوضوعة من احلكومة 
املصرية حلل مشكلة اإلسكان مبصر 
من خالل تبني املشروعات العقارية 

عمر راشد
أكد السفير املصري لدى الكويت 
طاهر فرحات أن مصر متكنت من 
عبور األزمة االقتصادية بس����الم 
مش����يرا إلى أن معدل النمو فيها 
بلغ 4.5%، وهو معدل جيد للغاية 

ويشبه نظيره في دول متقدمة.
وب����نّي فرحات، ف����ي تصريح 
صحافي خ����الل افتتاحه املعرض 
أن املعارض  املص����ري للعق����ار، 
أهم س����بل التواصل بني الشعبني 
الشقيقني املصري والكويتي، الفتا 
الى أن االستثمار العقاري في مصر 
يعد من افضل مجاالت االستثمار، 
العقار في  ان اس����عار  خصوصا 
مصر حافظت على مستواها ولم 
تتأثر مثل باقي الدول، مشيرا الى 
ان مش����اريع الدولة لالسكان في 
مصر ساهمت في ايجاد العديد من 
الفرص العقارية املتنوعة ملختلف 

املستويات وبأسعار مناسبة.
وأكد أن خط����ط التنمية التي 
تضطلع بها الدولة املصرية تساهم 
ف����ي خلق فرص العم����ل وتنمية 
املشروعات الصغيرة ما يؤدي الى 
حتسني الوضع االقتصادي على 

)أنور الكندري(السفير املصري طاهر فرحات وممثلو مكتب التمثيل التجاري ومجدي الهواري خالل افتتاح املعرض

الشمري: »باز« نجحت في تسويق جزء كبير
من مشروعها »باز مارينا« الواقع بمصر

الراشد: »األرجوان المتحدة« تتوقع
تحقيق مبيعات بين 60 و%70

أشاد مدير املبيعات بشركة باز للنظم العقارية د.خالد الشمري 
مبستوى التنظيم واحلضور الذي جاء مفاجئا وغير متوقعا، السيم 
في ظل الظروف االقتصادية احلالية، مضيفا انه لوال تزامن املعرض 
مع فترة موسم احلج لهذا العام لكان مستوى احلضور اعلى بكثير 

من املستوى احلالي.
واكد الش���مري حتقيق نتائج طيبة م���ن خالل املعرض احلالي، 
حيث استطاعت »باز« تسويق جزء كبير من مشروعها اجلديد »باز 
مارينا« الواقع في مصر، وذلك على الرغم من ان اإلعالن عنه مت خالل 
املعرض فقط، حيث لم تبدأ بعد احلملة االعالنية لهذا املشروع، االمر 
الذي يدل على حاجة املواطن الكويتي ملثل هذا النوع من املش���اريع 
في الوقت احلالي، خاصة ان مثل هذه املنتجات ال حتتاج للكثير من 
السيولة النقدية، وفي الوقت نفسه فإنها تلبي رغبات واحتياجات 

املستثمرين في مثل هذا الوقت.

التنفيذي لش����ركة  املدير  اكد 
االرجوان املتحدة العقارية يوسف 
الراش����د على ان احلضور الالفت 
للمع����رض يدل عل����ى ان الكثير 
من الناس قد ملت طول االنتظار 
والرك����ود في الس����وق العقاري، 
متوقعا ان حتقق الشركة نتائج 
طيبة من خالل مشاركتها في هذا 
املعرض، السيما انها جنحت في 
نفس الدورة الس����ابقة للمعرض 
في بيع مشروع شبيه باملشروع 
العقاري الذي تطرحه خالل الدورة 

احلالية للمعرض.
 وقال انه في ظل اجواء وبوادر 

الس����وق  الذي يش����هده  التعافي 
العقاري في الكويت، فان ش����ركة 
االرجوان املتحدة تتوقع حتقيق 
مبيعات تتراوح ما بني 60 و%70 

خالل الدورة احلالية للمعرض.
 وكغي����ره من املش����اركني في 
املعرض لم ينس الراشد االشادة 
بالصورة املشرفة التي بدا عليها 
املعرض، والت����ي قال انها صورة 
رائعة تكشف عن مدى تطور دور 
واداء املعارض العقارية في الكويت 
مبستوى ال يقل عن مستوى الكثير 
من املعارض العقارية التي تقام في 

املنطقة اخلليجية بشكل عام .

د. خالد الشمري

يوسف الراشد

ذك����ر مدير عام ش����ركة بوز 
للتطوير العقاري نادر عالن أن 
تواجد الشركة في هذا املعرض 
تضم����ن توجها جدي����دا يعتمد 
على طرح املش����اريع والعقارات 
التي حتظ����ى بالطل����ب الكبير، 
ويتماش����ى في الوقت نفسه مع 
موضوع شح السيولة. وأضاف 
أنه من هذا املنطلق فإن مشاريع 
اململكة  الشركة لم تقتصر على 
االردنية الهاش����مية كالعادة، بل 
قامت الش����ركة بطرح مش����روع 
ش����قق س����كنية في لبنان، إلى 
جانب املش����اريع العقارية التي 
تضمن����ت عق����ارات مختلفة في 

جميع محافظات االردن. واكد على 
ان ش����ركته تلقت طلبات كبيرة 
على مشاريعها في كل من لبنان 
واالردن، باالضافة إلى حجوزات 
تتعلق مبشاريع مستقبلية تعد 
الشركة لطرحها في تركيا، وفي 
نفس الوقت كشف عالن عن أن 
شركته استغلت السمعة الطيبة 
الت����ي يتمتع بها ه����ذا املعرض 
على مس����توى الكويت لتعرض 
التكنولوجية اجلديدة  الصرعة 
التفاعلية(  املتمثلة في )النافذة 
التي توفر للمس����تثمر والعميل 
الفرص����ة لالط����الع على اخلطة 

العامة ملشاريع الشركة.

»بوز للتطوير العقاري« نجحت
في عرض مشاريع باألردن ولبنان


