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أكبر جتمع عقاري 
في الكويت يجمع 

73 شركة حتت 
سقف واحد 

تطرح مشاريع 
في اخلليج وتركيا 

وبلغاريا ولندن

انطلق االثنني املاضي ويستمر حتى مساء السبت

إقبال كبير وحضور الفت ملعرض الكويت الدولي للعقار
والس����كنية داخ����ل مص����ر 
وخارجها. وأضاف أن »بورت 
أكتوبر« يقع على أرض شاسعة 
تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر 
مربع، ويضم 500 ڤيال سكنية 
مبساحات مختلفة تبدأ من 150 
مترا وتصل إلى 700 متر، إلى 
جانب 400 شقة مبساحات تبدأ 
من 84 مترا تطل كلها على أكبر 
بحيرة راقصة في مصر، إلى 
جان����ب 3 موالت جتارية، و3 
مدارس عاملية، وناد ومالعب 
فروس����ية ومستشفى دولي، 
الفتا إلى أن املشروع يتمتع 
بالكام����ل باخلدمات الفندقية 

الراقية. 
وأش����ار إلى أن املشروع 
الذي يتم التسويق له حتت 
شعار »شقتك مشروعك« يهدف 
إلى توفير منتج اس����تثماري 
ممي����ز، حيث توفر الش����قق 
السكنية في املشروع عوائد 
متميزة للمستثمرين، مؤكدا 
ان الشركة انتهت من تسويق 
املرحلة االولى من املشروع فيما 
تستعد حاليا لطرح املرحلة 
الثانية منه، السيما بعد أن بلغ 
حجم اإلنشاءات في املشروع 

نسبة %30. 
وبني أن الش����ركة طرحت 
عرضا خاص����ا لعمالئها في 
املعرض متثل في زيادة عدد 
س����نوات التقسيط من 3 إلى 
5 س����نوات، وذلك في خطوة 
هدفها استقطاب أكبر عدد ممكن 
من املس����تثمرين والتيسير 

عليهم.
ودع����ا س����عيد املواطنني 
الكويتي����ني واملس����تثمرين 
التملك في  إل����ى  املصري����ني 
أكبر ش����ركة عقارية مصرية 
متتلك خب����رة تزيد على 25 
عاما، و14 مشروعا من أهمها 
)بورتو مارينا، بورتو السخنة، 
بورتو جولف مارينا، بورتو 
كايرو مول، بورتو نيو كايرو، 
بورتو مطروح، بورتو شرم(، 
باإلضافة إل����ى بورتو البحر 
املي����ت ف����ي األردن، وبورتو 

طرطوس في سورية.

القصور الحديثة

العام لش����ركة  أكد املدير 
القص����ور احلديث����ة للحلول 
العقاري����ة محم����د فتحي أن 
الشركة طرحت خالل مشاركتها 
في املعرض 4 مش����اريع في 
تركيا بينها 3 مشاريع للشقق 
الس����كنية والرابع للڤلل في 

منطقة كوشاداسي التركية.
وق����ال إن مش����روعني من 
املش����اريع االربع����ة جاهزة 
للتس����ليم الفوري، مؤكدا ان 
نسبة املبيعات في هذه املشاريع 
جتاوزت حتى اآلن 60%، نظرا 
ملا متتاز به كوشاداس����ي من 
طبيعة خالبة وطقس معتدل 
على مدار العام، إلى جانب أنها 
تعتبر م����ن أغنى مدن العالم 

باالوكسجني.

جولدن بروبرتيز

اإلداري  املدي����ر  ق����ال 
واالقليم����ي لش����ركة جولدن 
بروبرتي����ز العقاري����ة أمين 
سعد ان مشاركته باملعرض 
تضمنت ط����رح مجموعة من 
املش����اريع ف����ي تركيا، حيث 
احتلت تركيا مساحة كبيرة 
في السوق العقاري الكويتي، 
على اعتبار أنها دولة سياحية 
جاذبة من جهة، ومس����تقرة 
سياسيا واقتصاديا من اجلهة 

األخرى.
وأك����د على أن املش����اركة 
تضمن����ت ط����رح مش����اريع 
في )اس����طنبول-بورصة-
كوشاداسي-طربزون(، إلى 
جان����ب مش����اريع أخرى في 
الساحل الشمالي بجمهورية 
مصر العربية، ومشاريع في 
بلغاريا، فيما تستعد لطرح 
مشاريع في )جامتني باتايا( 

بتايلند.
وأوضح س����عد أن تركيا 
تتصدر املرتبة االولى في حجم 
املبيعات في السوق الكويتي 

في الوقت الراهن.

مشروع »السدرة« املؤلف من 5 
أبراج لشقق الدوبلكس الفاخرة، 
ومشروع »علياء« املطل على 4 
شوارع في املنطقة، ومشروع 
»املس����يلة« لش����قق التمليك 
إل����ى جانب أحدث  الفاخرة، 
مش����اريعها أال وهو مشروع 
»البردة« الذي سيتم طرحه 
رسميا في شهر أبريل املقبل، 
وتزامنا م����ع الدورة اجلديدة 
القادمة ملعرض الكويت الدولي 
للعقار. ولفت إلى أن شركته 
قدمت عرض����ا خاصا لعمالء 
املعرض يتمثل في مجموعة 
من شقق التمليك في منطقة 
الساملية بعائد إيجاري ملدة 3 
سنوات، على أن يتسلم العميل 
خالل فترة املعرض عائد السنة 
االول����ى مقدما م����ع إعفاء من 
رسوم الصيانة للسنة األولى، 
وهو عرض خاص يقتصر على 

عمالء املعرض.

كابيتال الند

وذكر الرئيس التنفيذي في 
شركة كابيتال الند العقارية 
عل����ي الدحملي أن مش����اركة 
الشركة في املعرض تضمنت 
طرح ع����دد من مش����اريعها 
اململوكة في كل من س����لطنة 
عم����ان واجلمهورية التركية 
والتي تتمثل ف����ي مجموعة 
التمليك واألراضي  من شقق 

السكنية.
وأضاف أن شركته طرحت 
مشروعا للشقق االستثمارية 
في منطق����ة »املعيب����ال« في 
مسقط بسلطنة عمان وبعائد 
استثماري مرتفع، إلى جانب 
مشروع في »صبنجة« بتركيا 
يحتوي على مجموعة من الڤلل 
الراقية املطل����ة على بحيرة 

»صبنجة«.
وأكد الدحملي على رغبة 
ش����ريحة كبيرة من العمالء 
على االس����تثمار في سلطنة 
التي  نظرا للعوائ����د اجليدة 
يت����م حتقيقها تبع����ا لذلك، 
ناهيك عما متتاز به السلطنة 
م����ن طقس معت����دل ومناظر 
طبيعية واس����تقرار سياسي 

واقتصادي كبير.

آفاق المستقبل العقارية

أفاد الرئي����س التنفيذي 
لشركة آفاق املستقبل العقارية 
محمد احلفار ب����أن املعرض 
احلال����ي كان فرصة لتعريف 
املستثمرين بآخر مستجدات 
الش����ركة، حي����ث مت االنتهاء 
مؤخرا من تس����ليم مشروع 
»أبراج ناصر« الواقع في منطقة 
البس����يتني مبملكة البحرين، 
والذي حقق للمس����تثمرين 
عوائد أقوى مما كان متوقعا 
ل����ه، كما مت ف����ي الوقت ذاته 
بيع كامل برج »فيتا« الواقع 
في منطقة »اجلفير« مبملكة 
البحرين والذي يتضمن 120 
شقة س����كنية، مشيرا إلى ان 
الش����ركة أمتت نصف مراحل 
البناء، فيم����ا يتوقع أن يتم 
تسليم املشروع بالكامل قبل 

نهاية العام 2015.
وأشار احلفار إلى أن »آفاق 
املس����تقبل« تس����تعد حاليا 
لطرح مش����روعني جديدين 
أحدهما في »اجلفير« واآلخر 
في »البس����يتني«، مؤكدا على 
أن شركته تركز على السوق 
البحريني باعتب����اره واحدا 
من االسواق املهمة في منطقة 
اخلليج العربي، نظرا لقرب 
البحرين من اململكة العربية 
السعودية والكويت واالمارات 
وقطر، فضال عن إحتوائها على 
عدد من اجلامعات التي باتت 
تستقطب في اآلونة االخيرة 
نس����بة كبيرة من أبناء دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

عامر جروب

قال املدير اإلقليمي لشركة 
عامر جروب إيهاب سعيد إن 
الشركة طرحت خالل املعرض 
مشروع »بورت اكتوبر« الذي 
يعد واحدا من 14 مشروعا من 
مشاريع الش����ركة السياحية 

وأوضح املطيري ان الشركة 
تقدم منتجات عقارية جديدة 
للمستثمرين في املجال العقاري 
تتمتع بالعوائد االستثمارية 
املجزية الفتا الى ان مشروع 
روضة الصفوة سيكون جاهزا 
للتش����غيل قريبا جدا، حيث 
يش����هد اقباال قياسيا من قبل 
املستثمرين اخلليجيني وبالد 

شرق آسيا.

»دعم للتطوير العقاري«

اعتبر الرئيس التنفيذي 
لشركة دعم للتطوير العقاري 
عدنان املهنا املعرض مبنزلة 
فرصة اللتقاء الشركة بعمالئها 
ومتابعتهم عن كثب وتعريفهم 
بآخر مس����تجدات املشاريع 
العقاري����ة الت����ي تقدمها في 

السوق احمللي. 
وق����ال ان املتاب����ع حلركة 
معرض الكويت الدولي للعقار 
يصبح على يقني تام بأن العقار 
في الكويت قد عاد إلى سابق 
حركته الطبيعية، حيث تشير 
االعداد الكبيرة من اجلموع التي 
تزور املعرض بشكل يومي إلى 
حالة االنتعاش احلقيقي التي 
يعيشها السوق العقاري في 

الكويت في الوقت الراهن.
ودعا املهنا الزوار إلى زيارة 
املعرض وااللتقاء بالعارضني، 
والتعرف على املشاريع اجلديدة 
املطروحة، الس����يما مشاريع 
»دعم«، مؤكدا ان الشركة تعمل 
حتت شعار »استثمارك اآلمن 
مع عقار املهنا«، خاصة في ظل 
مجموعة املشاريع السكنية 
التي تطرحها الشركة والتي 
تغطي مختلف مناطق الكويت، 
وتوفر مجموعة من ش����قق 
التمليك املميزة التي تتناسب 
مع مختلف ش����رائح املجتمع 
الكويتي س����واء للس����كن أو 
لالستثمار وبأسعار مدروسة 

وخدمات تنافسية.
وأكد على ان االستثمار في 
العقار يبقى هو االس����تثمار 
اآلمن ألن املس����تثمر في هذه 
احلالة يكون قد متلك سلعة 
ملموسة ميكنه االستفادة منها 
إما عن طريق االنتفاع والسكن 
أو عن طريق التأجير وإعادة 
اس����تثمارها، ث����م وبعد ذلك 

توريثها بعد عمر طويل.

بافاريا العقارية

أفاد املالك ف����ي مجموعة 
بافاري����ا العقاري����ة م.ثام����ر 
الشمري بأن »بافاريا« قدمت 
مجموعة من شقق التمليك في 
الكويت، حيث تعتبر املجموعة 
إحدى الشركات املتخصصة في 
تقدمي هذا النوع من املنتجات 
العقارية للمواطن واملقيم في 

الكويت.
مش����اركة  أن  وأض����اف 
الشركة في معرض الكويت 
الدولي للعقار تضمنت طرح 
4 مش����اريع عقارية تقع كلها 
في مواقع مختلفة من منطقة 
صباح السالم، حيث مت طرح 

واململكة املتحدة )بريطانيا(، 
قدمت خالل املعرض 3 مشاريع، 
منها مشروعان في تركيا تعود 
إليها،  ملكيتهم����ا املباش����رة 
والثالث ف����ي مدينة الطائف 
باململكة العربية السعودية، 
حيث تعتبر هي املالك واملطور 
لهذه املش����اريع، فيما سيتم 
االعالن قريبا عن طرح مشروع 

جديد في بريطانيا. 
»س����نان«  ان  وأض����اف 
إدارة املشاريع  تقدم خدمات 
العقارية والتي تشمل كل ما 
حتتاجه املش����اريع العقارية 
بدءا من دراس����ة اجلدوى إلى 
شراء األرض واإلشراف على 
تنفيذ املشروع حتى التسليم، 
باإلضافة إلى متابعة واستكمال 
جميع اإلج����راءات القانونية 
الالزمة للمش����روع، الفتا إلى 
إجناز الشركة ملشروعها األول 
في صبنجة في أكتوبر 2011 
واملكون من 38 ڤيال متنوعة 
األحج����ام وجنح����ت في بيع 
كل الوحدات لعمالء من دول 
اخلليج العربي مثل الكويت 
واململكة العربية السعودية 
ومملكة البحرين ودولة قطر، 
ثم نفذت مش����روع بهجة في 
منطقة صبنجة والذي يحتوي 
على 114 ڤيال ومت بيعها على 
مواطني اخلليج العربي، حيث 
مت تنفيذ املشروع بالتعاون مع 
شركة مينا ترك، فيما تطور 
الشركة اآلن مشروع ربوة 1 
وربوة 2 بإجمالي 286 وحدة 
سكنية في منطقة بهجة شهير 
في اسطنبول ومشروع بهية 
1 ومش����روع بهية 2 بإجمالي 
63 ڤي����ال في منطقة صبنجة 
ومشروع نس����مة في منطقة 
الطائ����ف بإجمالي 150 وحدة 
لتكون شركة س����نان إحدى 
الش����ركات املتخصص����ة في 
تطوي����ر املصاي����ف ملواطني 

مجلس التعاون اخلليجي. 

»الكويت الدارة المشاريع«

قال نائب الرئيس التنفيذي 
إلدارة املبيع����ات في ش����ركة 
الكويت إلدارة املشاريع فالح 
املطيري إن مشاركة الشركة 
في املعرض لهذا العام تضمنت 
طرح مجموعة من الش����قق 
املميزة ف����ي مدين����ة ماربيا 
بإسبانيا، إلى جانب املشروعني 
املميزين لها في اململكة العربية 
السعودية وهما مشروع برج 
الصفا في مكة املكرمة وفندق 
روضة الصف����وة في املدينة 

املنورة.
وأكد ان الشركة واصلت 
ع����رض املش����اريع وتعريف 
اجلمهور عل����ى فندق روضة 
الصفوة بنظام صكوك االنتفاع 
مل����دة 20 عاما الذي يعد االهم 
واالبرز في املدينة املنورة من 
خالل املدة واملوقع والس����عر 
واالطاللة، الفتا الى ان الشركة 
تنفرد ف����ي الكويت واملنطقة 
مبش����روع روض����ة الصفوة 

باملدينة املنورة.

عكس االقبال الكبير الذي 
شهده معرض الكويت الدولي 
للعق����ار من قب����ل املواطنني 
واملقيمني على متلك العقارات 

داخل وخارج الكويت.
ويقام املع����رض بتنظيم 
مجموع����ة ت����وب اكس����بو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
بالتعاون مع شركة معرض 
الكويت الدولي حيث انطلقت 
فعالياته صباح يوم االثنني 
املاضي وتتواصل حتى مساء 
يوم السبت املقبل 22 نوفمبر، 
فمن خالل زيارة واحدة إلى هذا 
التجمع العقاري الرائد واملميز 
في الكويت والذي جمع حتت 
سقفه 73 شركة طرحت 250 
مش����روعا في نحو 15 دولة 
عربي����ة وأجنبية، إلى جانب 
مؤسسات متويلية ومكاتب 
استشارات قانونية وعقارية، 
يتبني م����دى االهتمام الكبير 
الذي مازال يحظى به القطاع 
العقاري من قبل شريحة كبيرة 
من املس����تثمرين واملواطنني 
اجلادين الباحثني عن أفضل 
التملك العقاري حول  فرص 

العالم.
االعالني����ة  احلمل����ة  ان 
الضخم����ة، واملدعومة بحملة 
إعالمية كبرى مبساندة كافة 
الصحف احمللية، لعبت دورا 
في الترويج لهذا احلدث الضخم 
الذي بات يترقبه املس����تثمر 
بشكل سنوي، ليبحث فيه عن 
أفضل العروض واخلصومات 
التي تتنافس كبرى شركات 
التطوي����ر العق����اري احمللية 
واالجنبية لتقدميها لزواره، 
نظرا ملا يحظى به هذا املعرض 
من إقبال وحضور الفت مقارنة 
بباقي املعارض العقارية التي 

تشهدها الكويت بشكل عام.

»دينار العقارية«

اشاد رئيس مجلس إدارة 
ش����ركة دينار العقارية وائل 
احلمد باملستوى الرائع الذي 
ظهر به معرض الكويت الدولي 
للعقار، مشيرا إلى أن هذا األمر 
ليس بغري����ب على معرض 
يحتل مكان الصدارة بني قائمة 
املعارض العقارية التي تشهدها 

الكويت بني احلني واآلخر.
وأضاف أن »دينار« عرضت 
خالل مشاركتها في املعرض 
مش����اريعها العقاري����ة داخل 
وخارج الكويت، حيث مت عرض 
مشروع »شاليهات ڤلل فارس« 
الواقعة في منطقة اخليران، 
إلى جانب مشروعها العقاري 
الضخم في تركيا »فيا بورت 
فينيسيا«، الذي مت طرحه في 
فبراير من العام املاضي 2013 
وقد حظي املشروع بتغطية 

إعالمية كبيرة.
وكشف احلمد عن اخلدمة 
اجلديدة التي كانت الش����ركة 
اخلليجي����ة الدولية العقارية 
قد طرحتها مؤخرا وهي خدمة 
»وكيلي لالستشارات العقارية«، 
مبينا ان الشركة ركزت خالل 
املعرض على التعريف بهذه 
اخلدمة كبواب����ة للكويتيني 
الذين ميتلك����ون عقارات في 
العراق، السيما أنه قد أصبح 
من الصعب في الوقت الراهن 
التعامل مع اجلهات الرسمية 
العراقية فيم����ا يتعلق ببيع 
ومتابعة هذه العقارات، حيث 
ج����اءت »وكيلي« لتنوب عن 
امل����الك الكويتيني في العراق 
م����ن خ����الل ممثل����ني لها في 
العراق قادرين على الوقوف 
على أوضاع ه����ذه العقارات 
ومتابعتها وصيانتها وبيعها 
في حال رغب العميل في ذلك، 
إلى جانب جتديد شهادات ملكية 
العقار وتوثيقها لدى مختلف 

اجلهات املسؤولة هناك.

»سنان الكويت العقارية«

قال مدير عام شركة سنان 
الكوي����ت العقاري����ة عبداهلل 
الرشدان إن »سنان« التي تنشط 
في تطوير املشاريع السكنية 
في أسواق اجلمهورية التركية 
واململكة العربية السعودية 

ايهاب سعيدعبداهلل الرشدان

محمد احلفار 

ثامر الشمري

امين سعدوائل احلمد

»املستثمر العقاري« تطرح باملعرض فرصاً لالستثمار العقاري ببريطانيا ودبي
تطرح شركة املستثمر الدولي من خالل مشاركتها 

في معرض الكويت الدولي للعقار الذي تنظمه 
مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات 

بالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي في 
صالة رقم 8 على أرض املعارض الدولية مبشرف 

خالل الفترة من 17 ـ 22 نوفمبر 2014 افضل 
الفرص العقارية املتاحة عامليا في مقدمتها بريطانيا 

والسعودية ودبي. وقال محمد الصفار مدير عام 
شركة املستثمر الدولي ان الشركة أصبحت وجهة 

استثمارية ألصحاب رؤوس األموال، سعيا من 
الشركة للنهوض باملستثمر الكويتي لتقدمي أفضل 

الفرص االستثمارية، خصوصا من جانب تخصص 
الشركة في تسويق املدن العقارية.

وأكد الصفار ان الشركة تطرح من خالل املعرض 

أفكارا جديدة للمستثمرين الراغبني باالستثمار 
والتملك في العقار البريطاني واإلماراتي وغيرها من 
الدول التي أصبحت وجهة لرؤوس األموال الكويتية 
واخلليجية، لتمنح الشركة كبرى الفرص في البنية 

التحتية والعمران. وأشار الصفار الى ان الشركة 
توفر كل الدعم للمستثمر الكويتي في اختيار 

املكان املناسب الستثماراته العقارية، مبا يتماشى 
مع أهدافهم وتوجهاتهم في اختيار الفرص املتاحة 

للمدن العقارية.
وأوضح الصفار ان الدول التي يتم تسويق عقارها 

من خالل الشركة شهدت نهضة متقدمة تنافس 
بها العديد من الدول، لتشهد الشركة أكبر جتمع 

للمشروعات العقارية في الكويت حتت سقف واحد 
من أجل تسليط الضوء على احدث املدن العقارية 

الستهداف اكبر عدد ممكن من املستثمرين الراغبني 
باالستثمار العقاري وتوجيه استثماراتهم وأموالهم 

إلى مكان آمن ومربح.
وأشار الصفار الى ان عروض الشركة من خالل 

املعرض يعتبر فرصة حقيقية للباحثني عن 
االستثمار العقاري، كما أن الشركة ستجعل من 

الكويت في الفترة املقبلة خالل طرحها لالستثمارات 
العقارية بشكل سباق منصة إقليمية رائدة في املدن 

العقارية، تقدم لعمالئها فرصة استثمارية خالل 
فترة املعرض بعائد سنوي يتعدى الـ 25% بشكل 

سنوي وذلك من خالل التملك في احدث املشروعات 
املطروحة لدى الشركة، موضحا ان الفرص العقارية 
لدى الشركة لن تتكرر، حيث ان العقار يشهد منوا 

اقتصاديا سريعا خالل الفترة املقبلة.

محمد الصفار

»زين« الراعي الرئيسي لسباق 
»RoadRush« السيارات

»األرجان العاملية« ترعى منتدى 
الكويت للمباني اخلضراء

كشفت زين الشركة املتخصصة في تقدمي خدمات االتصاالت 
املتنقلة في الكويت عن رعايتها الرئيسية للنسخة اخلامسة من 
سباق »RoadRush« للسيدات، وهي الفعالية الرياضية الفريدة من 
نوعها التي تقام في الفترة من نوفمبر 2014 وحتى فبراير 2015.  
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذا احلدث الرياضي املتميز 
يهدف إلى تشجيع السيدات والفتيات على املشاركة في الفعاليات 
الرياضية التي غالبا ما تكون حك����را على الرجال ومنها رياضة 
سباقات السيارات، حيث يوفر الس����باق فرصة رائعة للسيدات 
إلثبات مهاراتهن في جو مفعم باإلثارة واحلماس على مدى ثالثة 

أشهر في كل من الكويت ومملكة البحرين.
وذكرت زين أن رعايتها لهذا احلدث الرياضي أتت انطالقا من 
تشجيعها املستمر لقطاع الرياضة والشباب ورعاية مختلف الفعاليات 
واألنشطة الرياضية مبختلف أنواعها، مبينة أن ثقتها وإميانها في 
قدرات الشباب الكويتي لن تتوقف. وأوضحت الشركة أن السباق 
س����يتضمن العديد من الفعاليات املميزة التي تتعلق بس����باقات 
السيارات مبختلف أنواعها والتي تستهدف السيدات اللواتي ميتلكن 
مستويات خبرة متفاوتة، من أهمها سباق »الكارتينغ« للعربات 
صغيرة احلجم الذي سيقام على حلبة »سرب« في الكويت ويقدم 
الفرصة للمشاركات األقل خبرة لالستمتاع بفعاليات السباق، حيث 
سيشارك 40 فريقا في الس����باق ومن ضمنهم »فريق زين« الذي 

يتكون من موظفات الشركة خلوض غمار هذه الفعالية املثيرة.
وأضافت زين أن فعالية »RoadRush« س����تضم أيضا السباق 
الرئيسي الذي سيقام في حلبة البحرين الدولية في مملكة البحرين 
مطل����ع يناير املقبل، والذي يعتبر مبنزلة اختبار حقيقي لقدرات 
املشاركات احملترفات في رياضة سباق السيارات. وأشارت الشركة 
 ،»RoadRush الى أن فعاليات السباق ستتضمن أيضا مبادرة »مدرسة
والتي تستهدف الفتيان والفتيات بشكل رئيسي وتوفر لهم البيئة 
اآلمنة واملثالية لتعلم قيادة العربات صغيرة احلجم وتهدف إلى 

نشر التوعية بأهمية سالمة الطرق والقيادة اآلمنة. 
وأكدت »زين« أنها تهدف من وراء هذه الرعاية إلى تشجيع املواهب 
احمللية الشابة انطالقا من مسؤوليتها االجتماعية الرامية إلى دعم 
قطاع الرياضة والشباب، حيث يقدم سباق RoadRush فرصة رائعة 
وآمنة للسيدات املشاركات لالستمتاع برياضة سباق السيارات مهما 

كانت مستوياتهم في إطار اجتماعي ورياضي مميز.

أعلنت شركة األرجان العاملية العقارية، الرائدة في مجال التطوير 
العقاري في دول مجلس التعاون اخلليجي، عن رعايتها الفضية 
ملنتدى الكويت الثالث للمباني اخلضراء، الذي تنظمه شركة بروميديا 
العاملية للسنة الثالثة على التوالي، ومن املقرر أن ينطلق في 26 
نوفمبر حتى 27 منه في فندق راديسون بلو حتت رعاية محافظ 

العاصمة الفريق ثابت املهنا. 
وتس����تمر رعاية »األرجان العاملية العقارية« ملنتدى الكويت 
الثالث للمباني اخلضراء للسنة الثانية على التوالي، إميانا منها 
بكون هذا احلدث املختص في املباني اخلضراء ومواد حفظ الطاقة 
واملس����ؤولية االجتماعية هو األهم على صعيد الكويت واخلليج، 
كونه يستضيف نخبة من املسؤولني ومطوري البرامج العقارية 
واملخططني م����ن القطاعات احلكومية واحمللية املختلفة. ويحظى 
ه����ذا احلدث بدعم من معهد الكويت لألبحاث العلمية والتطبيقية 

واملجلس الكويتي للمباني اخلضراء. 
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة األرجان العاملية العقارية خالد خضير املشعان الى أن الشركة 
تفخر بكون مقرها الرئيسي اجلديد »مجمع األرجان لألعمال« في 
املنطقة التجارية احلرة بالشويخ، املبنى األول من نوعه على مستوى 
الكويت الذي ينال التصنيف البالتيني لش����هادة القيادة في مجال 
الطاقة والتصميم البيئي »LEED« من قبل املجلس األميركي للمباني 
الصديقة للبيئة، مما يشكل إجنازا غير مسبوق يضاف إلى سجل 
»األرجان« احلافل بالتميز في مجال التطوير العقاري، ويؤكد عمق 
التزام الشركة بالعمل على توفير مستقبل مزدهر وصحي ومستدام 
في جميع مناطق تواجدها من خالل ابتكار مبان خضراء صديقة 

للبيئة تتميز بخفض التكاليف وتقليل استهالك الطاقة«.
 وتابع املش����عان بالقول: »إن رعاية الش����ركة ملنتدى الكويت 
الثالث للمبان����ي اخلضراء تعكس نش����اط )األرجان( في تطوير 
مشاريع مستدامة باستخدام أعلى املعايير العاملية املتبعة في مجال 
التصميمات الصديقة للبيئة، باإلضافة إلى جهودها احلثيثة في تنفيذ 
استراتيجيات وإيجاد حلول عملية وقياسية داعمة ملبدأ التطوير 
املس����تدام في الكويت، من ناحية كفاءة مشاريع األرجان التي يتم 
تصميمها وإنشاؤها وصيانتها وتشغيلها لتمييز وحتسني األداء 
البيئي والصحة البشرية«. وأضاف املشعان: »لقد قامت الشركة 
بتصميم املبنى على نحو ذكي لضمان حصول نحو 75% من املساحات 
التي عادة ما تكون ذات معدالت إشغال مرتفعة، على قدر وافر من 

اإلضاءة الطبيعية، إضافة إلى نظام التحكم باحلرارة.
 كما ساهم استخدام مواد الصقة وطالءات وتكسيات وسجاد 
وأثاث تتسم بخفض االنبعاثات الكربونية في حتسني جودة الهواء. 
ويستخدم املبنى الذي يضم مفاهيم مبتكرة في التصميم من خالل 
 ،)Green Educational Outreach( ش����راء الطاقة اخلضراء وبرنامج
أثاثا يراعي معايير السالمة البشرية لراحة العاملني، كما يحظى 
بإطاللة متميزة على الواجهة البحرية. وتعزز احلدائق واملساحات 
اخلضراء وبرك املياه واملسطحات املائية الشكل اجلمالي للمبنى«. 
واختتم املشعان بالقول: »إن شركة األرجان العاملية العقارية تدرك 
متاما مدى اهتم����ام الكويت بتطوير مفهوم املباني اخلضراء على 
الصعيدين احلكومي واحمللي، لذلك فإنه ملن دواعي سرورنا املساهمة 
من خالل هذا املنتدى في تعزيز مكانة البناء في االقتصاد األخضر، 
والتعريف بجهودنا كشركة كويتية رائدة في املجال العقاري وسباقة 
في تقدمي مجموعة واسعة ومتنوعة من اخلدمات العقارية املميزة 
التي تش����كل بحد ذاتها حلوال لكافة املشاكل التي يعانيها القطاع 
العقاري في الكويت، واملرتبطة ارتباطا وثيقا بإيجاد مخارج بيئية 
واجتماعية ناجحة«. يذكر أن شركة األرجان العاملية العقارية تعد 
إحدى الشركات الرائدة في توفير منتجات سكنية عالية اجلودة 

في السوق بأسعار تنافسية.

مجمع األرجان لألعمال في املنطقة التجارية احلرة بالشويخ


