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«األرجوان» راع ذهبي وتطرح

مشاريع في الكويت وتركيا

 تسهيالت مميزة في مشاريع الريحان 

مان
ُ

واللؤلؤة وأراضي ع

«باز» تهدف إلى تعزيز  االقتصاد 

اإلسالمي في قطاع العقار 

صرح مدير إدارة التسويق 

بــشــركــة بـــاز لــلــنــظــم الــعــقــاريــة 

الــدكــتــور خــالــد الــشــمــري بــأن 

مشاركة الشركة بهذا املعرض 

تــــأتــــي انــــطــــالقــــا مــــن رؤيـــتـــهـــا 

والتطبيق  االستثمار  لتعزيز 

الـــعـــمـــلـــي ألنـــظـــمـــة االقـــتـــصـــاد 

اإلســــالمــــي فـــي قـــطـــاع الــعــقــار 

واالســتــثــمــار ومــنــهــا حصص 

املـــشـــاع وكـــذلـــك الـــتـــواجـــد في 

املــعــارض فــي ظــل فترة األزمــة 

االقتصادية العاملية املستمرة 

وكـــذلـــك الـــركـــود الـــعـــقـــاري في 

فـــي طليعة  لــتــكــون  الـــكـــويـــت. 

الــشــركــات املــتــواجــدة بــالــقــرب 

مــــــــن املــــســــتــــهــــلــــك الــــكــــويــــتــــي 

والخليجي.

وأكـــــــــد الـــــشـــــمـــــري عــــلــــى ان 

حــــصــــص املــــــشــــــاع أصـــبـــحـــت 

تمثل الــخــيــار األمــثــل لــألفــراد 

والــــعــــائــــالت لــتــجــنــب ارتـــفـــاع 

وتـــــزايـــــد تـــكـــلـــفـــة اإلقـــــامـــــة فــي 

الــــــفــــــنــــــادق، فــــبــــاملــــقــــارنــــة مــع 

الــــــفــــــنــــــادق تــــســــجــــل وحـــــــــدات 

حصص املشاع أعلى معدالت 

اشــــغـــــــــال فـــــي جـــمـــيـــع مـــواســـم 

السنة بما فيها فترات الركود 

االقتصادي.

وأشار الدكتور الشمري إلى 

أن شركـة بـاز للنظم العقاريـة 

توضح في هذا املعرض أنظمة 

الــتــمــلــك فــــي حـــصـــص املـــشـــاع 

مـــن خـــالل مــجــمــوعــة مــخــتــارة 

واملهمة  الكبيرة  املشاريع  من 

بجوانبها السياحية والدينية 

مشروع  ومنها  واالقتصادية 

منتجع مــنــازل العني فــي مكة 

املــكــرمــة هـــو أول مــنــتــجــع في 

يجعله  مما  املكرمة  مكة  قلب 

اختيارا ذكيا وعمليا لحجاج 

بــيــت اهللا الـــحـــرام ومــعــتــمــريــه 

ومـــــشـــــروع فــــنــــدق كـــوبـــثـــورن 

بدبي  بــور سعيد  منطقة  فــي 

والـــــذي أصــبــح بــحــكــم موقعه 

الـــخـــيـــار األمــــثــــل لــــــــزوار دبـــي 

سواء للعمل أو للترفيه.

وأضــــاف والــجــديــر بــالــذكــر 

تستوحي  املشاع  حصص  أن 

الشريعة  مــن عــمــق  أحــكــامــهــا 

اإلســالمــيــة حــيــث يــتــمــيــز هــذا 

ملكية  بأنه عبارة عن  النظام 

دون  للمنفعة  مشاعة  خاصة 

الـــعـــني، يــنــتــفــع بــمــوجــبــهــا كل 

شــريــك بــجــزء معني مــن العني 

املشترك، ولفترة زمنية محددة 

بنسبة حصته باملشاع.

السوق العقاري البريطاني 

مشهود له بالقوة واالستقرار 

«مرابحات» راع بالتيني للمعرض

وتطرح مشاريع في تركيا ومصر 

 تنظمه «توب إكسبو» في أرض المعارض حتى 16 أبريل 

أبوعليان: 

«كويت إلدارة املشاريع» 

تطلق فندق روضة الصفوة 

في املدينة املنورة 

إلدارة  كـــــويـــــت  شـــــركـــــة  أعــــلــــنــــت 

املشاريع عن مشاركتها في معرض 

الـــعـــقـــار، وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

فـــــي الــــشــــركــــة عــــــالء أبــــــو عـــلـــيـــان ان 

الــشــركــة الــتــي تملك مــشــروع روضــة 

الـــصـــفـــوة الــــواقــــع فـــي الـــصـــف األول 

فــــي الـــجـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن الـــحـــرم 

النبوي الشريف في اململكة العربية 

السعودية، ستقدم حزمة مشروعات 

مميزة من أبرزها ذلك املشروع الذي 

ستقوم الشركة على تسويقه بنظام 

الصكوك.

وأشـــــــار أبـــــو عـــلـــيـــان إلـــــى أن هـــذا 

الــذي ستقوم الشركة على  املــشــروع 

تـــســـويـــقـــه فـــــي املـــــعـــــرض بـــكـــلـــفـــة 28 

ضمن  مـــن  ويــعــتــبــر  دوالر،  مــلــيــون 

املـــــشـــــروعـــــات املـــصـــنـــفـــة بـــمـــشـــاريـــع 

الـــخـــمـــس نــــجــــوم، وهــــــو مــــكــــون مــن 

استوديو  بجناحني،  طوابق  عشرة 

بــإطــالالت  72م  مــلــكــي  وجـــنـــاح  32م 

مباشرة على الحرم والبقيع.

ومـــن املــمــيــزات األخـــــرى لــفــت أبــو 

عليان إلى أن الفندق يبعد عن الحرم 

حــــوالــــي 100 مـــتـــر مــــن بــــوابــــة مــكــة، 

فــي حــني أن الــفــنــدق جــاهــز للسكن، 

ويوجد به 2 ســرداب ارضي مواقف 

ســـــيـــــارات، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى الــطــابــق 

األرضـــــــــي والــــلــــوبــــي ومـــطـــعـــم مــعــد 

في  مشيرا  بالكامل،  الفندق  لخدمة 

الوقت نفسه إلى أن التسليم في ذلك 

املشروع وبحسب الخطة املوضوعة 

مــن قــبــل الــشــركــة هــو تسليم فــوري 

عقب التعاقد مباشرة.

الــى أن الشركة  أبــو عليان  ولــفــت 

تـــقـــوم عــلــى تــســويــق ذلــــك املـــشـــروع 

بنظام الصكوك.

معرض العقار واالستثمار ينطلق غدا
التجارة  تنطلق صباح غد االثنني، برعاية وحضور وكيل وزارة 

العقار  مــعــرض  فعاليات  الــخــالــدي،  مشعان  عبدالعزيز  والصناعة 

تنظمه  الــذي  الكويت-  في  العقارية  املعارض  - معرض  واالستثمار 

مع  بالتعاون  واملــؤتــمــرات  املــعــارض  لتنظيم  اكسبو  تــوب  مجموعة 

شــركــة مــعــرض الكويت الــدولــي فــي صــالــة رقــم 8 بـــأرض املــعــارض 

الجاري، وأشارت  ابريل  الفترة من 11ــ 16  الدولية بمشرف، خالل 

الــذي يعد أول معرض عقاري ينظم  املجموعة الى أن هذا املعرض، 

بالدولة لهذا العام، حرصت على أن تكون جميع الشركات املشاركة 

املعارض  بتنظيم  الخاص  الــوزاري  القرار  بنود  بتنفيذ  فيه ملتزمة 

العقارية عن  الشركات  العديد من  الكويت، وقد أعلنت  العقارية في 

مشاركتها في هذا الحدث املهم. وقد استعرض عدد من الشركات 

املشاركة مشاريعها في املعرض.

قــــــال يــــوســــف الـــــراشـــــد مـــديـــر 

إدارة التسويق والتطوير لشركة 

األرجـــــوان املــتــحــدة الــعــقــاريــة ان 

ذهبي  كـــراع  ســتــشــارك  شركتنا 

واالستثمار  العقار  معرض  فــي 

الـــــــــــذي يـــــعـــــد اقـــــــــــوى املــــــعــــــارض 

السنوية، والذي يجمع أكثر من 

30 شركة محلية ودولية، وأشار 

الــراشــد الــى ان مثل ذلــك الحدث 

املـــمـــيـــز بــــــأرض املــــعــــارض ال بــد 

أن نــكــون جــاهــزيــن لــه بــبــاكــورة 

مشاريع مختلفة ترضي الكثير 

من العمالء.

لـــــدى  ان  الــــــــراشــــــــد  ووضـــــــــــح 

شـــركـــة األرجـــــــــوان مـــشـــاريـــع فــي 

دولـــــــــــة الـــــكـــــويـــــت مـــتـــمـــثـــلـــة فـــي 

الـــخـــيـــران، حــيــث إطـــاللـــة الــبــحــر 

املميز،  املعماري  التصميم  وفــن 

نـــاهـــيـــك عـــــن خــــدمــــة األرجـــــــــوان 

الـــتـــي ســتــتــمــيــز بـــخـــدمـــة عــالــيــة 

الجودة للمحافظة على عمالئنا 

في  الطيبة  سمعتنا  ولتسويق 

مشاريع قادمة.

مصر  ملــشــاريــع  بالنسبة  أمـــا 

أن  فنود  أكتوبر،   6 وبالتحديد 

لــجــمــيــع عمالئنا  نــعــلــن ونـــقـــول 

بــــان مــشــاريــعــكــم االســتــثــمــاريــة 

العقارية في مصر بأمان والعمل 

جار على إنهاء املشروع من كل 

خدماته، وملتزمون مع الجميع 

بمواعيد التسليم، كما تم تسليم 

املــــراحــــل الــســابــقــة فـــي املـــشـــروع 

نــفــســه، كــمــا نبشر الــجــمــيــع بــان 

األمور ستكون أفضل من السابق 

بــعــد إجــــراء االنــتــخــابــات  بكثير 

الــــبــــرملــــانــــيــــة والـــــرئـــــاســـــيـــــة فــي 

مصر. وقــال الــراشــد بخصوص 

الــســيــاحــة الــعــائــلــيــة إنــنــا نعمل 

على أكمل وجه وتم االنتهاء من 

شـــرم الــشــيــخ وجـــار الــعــمــل على 

االنجاز باملشاريع األخــرى، وان 

شاء اهللا سيتم تسليم املشاريع 

في مواعيدها.

وأشــــار الــراشــد الـــى ان لدينا 

عــــــدة مــــشــــاريــــع فــــي اســطــنــبــول 

بمنطقة ايسنيورت وبيكلديزو، 

فبراير  مــن  فــي تسويقها  بــدأنــا 

املـــــاضـــــي ولــــــم نـــتـــوقـــع اإلقــــبــــال 

الشديد على ذلــك، وعليه سيتم 

املشاريع وبأسعار  تلك  توسيع 

مــمــتــازة عــلــى أن تــكــون جــاهــزة 

الــتــســلــيــم فــي نــهــايــة هـــذا الــعــام، 

والـــــتـــــي هـــــي عـــــبـــــارة عـــــن شــقــق 

مــن 65 مترا  تــتــراوح مساحتها 

بـــإطـــاللـــة عــلــى  إلـــــى 180 مــــتــــرا، 

بحر وبــحــيــرة وجــبــال شاسعة، 

وتــــشــــطــــيــــبــــات كـــــامـــــلـــــة عـــالـــيـــه 

الجودة. 

الــكــوثــر  أعــلــنــت شـــركـــة دار 

الـــــعـــــقـــــاريـــــة إحــــــــــدى شــــركــــات 

للتنمية  الخليجية  املجموعة 

واالســــــتــــــثــــــمــــــار مـــشـــاركـــتـــهـــا 

فـــي مـــعـــرض الـــعـــقـــار، وصـــرح 

الشركة  العام في  املدير  نائب 

املـــهـــنـــدس أيــــــوب الـــصـــفـــار أن 

الشركة ستقدم خالل وجودها 

فــــي املــــعــــرض حــــزمــــة جـــديـــدة 

مــن املــشــاريــع املــمــيــزة، ومنها 

مــشــاريــع تــقــوم الــشــركــة على 

وتقدر  الخليج  فــي  تطويرها 

قيمة املشروعات التي تشارك 

املعرض  ذلــك  فــي  الشركة  بها 

بحدود (92 مليون دوالر).

وقـــــال الــصــفــار ان الــشــركــة 

ستقوم على تسويق مشروع 

برج، ويقع على بحيرة الخان 

وصلت  الشركة  وان  مباشرة 

ملراحل متقدمة في تنفيذ ذلك 

املشروع الذي يقع في الشارقة 

وتقدر تكلفة املشروع بحدود 

وأشـــار  دوالر.  مــلــيــون   40 ـــ  ـــ ال

إلى أن الشركة تقوم على طرح 

هذا املشروع بأساليب جديدة 

احتياجات  تلبي  وتسهيالت 

الــعــمــالء وتــســهــيــالت بــالــدفــع 

تـــصـــل حـــتـــى 37 شــــهــــرا، وقـــد 

ذكر أن املشروع وصل ملرحلة 

58% من الهيكل األسود خالل 

اقل من عام من طرحه.

فــــيــــمــــا أعـــــلـــــن الـــــصـــــفـــــار أن 

ــــــشــــــركــــــة ســـــتـــــطـــــرح حــــزمــــة  ال

السكنية  الــشــقــق  مـــن  جـــديـــدة 

الـــجـــاهـــزة لــلــتــســلــيــم فــــي بـــرج 

لـــؤلـــؤة الــخــلــيــج فـــي الــشــارقــة، 

الـــشـــركـــة  إن  الــــصــــفــــار  وقـــــــــال 

تـــقـــوم عــلــى تــقــديــم مــجــمــوعــة 

جديدة وفريدة من نوعها من 

املـــشـــاريـــع والــــعــــروض تــزامــنــا 

بـــدايـــة عــــام 2011 وتــوفــر  مـــع 

العمالء  متطلبات  من خاللها 

كــــــافــــــة، ســــــــــواء عــــلــــى صــعــيــد 

السكنية  الــشــقــق  أو  األراضــــي 

في بعض من الدول الخليجية، 

وأشار الصفار إلى أن الشركة 

افـــتـــتـــحـــت عــــروضــــهــــا لـــلـــعـــام 

بــتــقــديــم حزمة   2011 الــجــديــد 

للتمليك  الــشــقــق  مـــن  جـــديـــدة 

في برج لؤلؤة الخليج الواقع 

فـــي الــشــارقــة بـــدولـــة اإلمـــــارات 

العربية املتحدة، على أن يكون 

التسليم خالل 6 أشهر من اآلن، 

وســيــتــم الــتــعــاقــد مـــع الــعــمــالء 

بنظام دفعات مرنة في السداد 

تناسب الشرائح كافة.

مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أشـــــــار 

الــــشــــركــــة  أن  الـــــــــى  الـــــصـــــفـــــار 

املعرض  أيــضــا خــالل  ستقدم 

جديدة  تجارية  أراض  حزمة 

فــــي عـــمـــان تـــبـــدأ مــســاحــاتــهــا 

بأقساط  مــربــع،  متر   200 مــن 

تملك  للعميل  تــتــيــح  مــيــســرة 

وتصل  ســكــنــيــة،  أرض  قطعة 

قــيــمــة الــقــســط الـــشـــهـــري 188 

ديــــنــــارا، ولـــفـــت الـــصـــفـــار إلــى 

لــلــعــمــالء  تـــتـــيـــح  الــــشــــركــــة  أن 

الـــذيـــن ســيــغــتــنــمــون الــفــرصــة 

الخاصة  الوكالة  تسليم  حــق 

بالعقار فور صدورها وبراءة 

الـــــذمـــــة مــــبــــاشــــرة ومـــــــن دون 

مـــقـــدم أو دفـــعـــة أخــــيــــرة، وأن 

الــعــمــيــل يــســتــمــتــع بــمــمــيــزات 

أخــــــرى مــنــهــا حـــصـــولـــه عــلــى 

الــعــقــار بــاألقــســاط عــلــى مــدار 

3 ســـنـــوات ومــــن دون فــوائــد، 

ســـتـــقـــدم  الــــشــــركــــة  أن  وذكـــــــــر 

مــخــتــلــف  فـــــي  أراض  حــــزمــــة 

مناطق السلطنة ولعدد يبلغ 

300 قطعة في مسقط وساحل 

الــبــاطــنــة واملــنــطــقــة الــشــرقــيــة 

وصــــــاللــــــة ومـــــنـــــاطـــــق أخــــــرى 

مـــهـــمـــة فـــــي ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان، 

كــمــا ســتــوفــر الـــشـــركـــة خــدمــة 

املــــبــــادلــــة الـــعـــقـــاريـــة ملــخــتــلــف 

املــشــاريــع الــعــقــاريــة مــن خالل 

األردن  في  العقارية  املبادالت 

والسعودية.

تركز مجموعة توب للتسويق 

الــــعــــقــــاري مــــن خـــــالل مــشــاركــتــهــا 

بـــــاملـــــعـــــرض عــــلــــى مـــــشـــــاريـــــع فــي 

بــريــطــانــيــا، وقــــال مــديــر املــشــاريــع 

مــحــمــد ثــابــت ان املــجــمــوعــة ومــن 

خالل خبرتها العريقة في السوق 

متواصل  وبشكل  تعمل  العقاري، 

التي  املــمــيــزة  الــفــرص  تقديم  على 

املستثمرين  على  بالفائدة  تعود 

خالل املدى املتوسط والبعيد.

وبني ثابت أن املجموعة لديها 

في الوقت الراهن مجموعة كبيرة 

مــــن الــــعــــقــــارات فــــي عـــــدة مــنــاطــق 

العاصمة  أبــرزهــا  مــن  ببريطانيا 

لندن، حيث تتنوع هذه املشاريع 

مــــا بــــني مــــبــــان ســكــنــيــة ومـــكـــاتـــب 

تـــجـــاريـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى فــنــادق 

ومـــنـــهـــا مــــا هــــو مـــؤجـــر بــالــكــامــل 

ويحقق عائد دخل صاف يتراوح 

مــا بــني 4% ــــ 6%، وأشــــار إلـــى أن 

املـــشـــاريـــع مـــعـــروضـــة للبيع  هــــذه 

للمستثمرين.

وأضـــــــــاف ثــــابــــت بــــــأن الـــســـوق 

األســواق  من  البريطاني  العقاري 

الـــعـــاملـــيـــة املــــشــــهــــود لـــهـــا بـــالـــقـــوة 

واالســـتـــقـــرار، فــأســعــار الــعــقــارات 

مـــازالـــت بـــارتـــفـــاع مـــتـــواصـــل، فقد 

ارتفعت تلك األسعار إلى ما يقارب 

20% من قيمتها بعد األزمة املالية 

العاملية.

مـــن جـــانـــب اخــــر قــــال ثـــابـــت ان 

املجموعة تعمل أيضا على تقديم 

فرص تملك أراض استثمارية في 

بريطانيا، وبني أن األراضي التي 

املــجــمــوعــة عــلــى تسويقها  تــعــمــل 

تــقــع فــي عـــدة مــنــاطــق ببريطانيا 

األراضـــي بقربها من  وتمتاز تلك 

فيها  وتــتــوافــر  السكنية  املــنــاطــق 

الخدمات الالزمة من ماء وكهرباء 

وخـــــدمـــــات صـــحـــيـــة وقــــريــــبــــة مــن 

الشوارع الرئيسية.

بـــأن املجموعة  ثــابــت  وأضــــاف 

تــحــرص عــلــى أن تــوضــح للعميل 

بــأن االستثمار في هــذه األراضــي 

يــعــد اســـتـــثـــمـــارا بــعــيــد املـــــدى وال 

تــقــدم أيــة ضمانات أو وعـــود بأن 

هـــــذه األراضــــــــي قــــد تــحــصــل عــلــى 

ترخيص في املستقبل، فاملجموعة 

تـــقـــوم ومـــــن خـــــالل مــســتــشــاريــهــا 

بالعمل  والــتــخــطــيــط  الــقــانــونــيــني 

على االتصال بكل الجهات البلدية 

فــي املــنــاطــق الــتــي فــيــهــا مــشــاريــع 

لـــلـــشـــركـــة، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــكــثــيــف 

الضغط على تلك الجهات لوضع 

أراضي الشركة بعني االعتبار عند 

دراســة تلك الجهات ألية عمليات 

تطوير في تلك املناطق مستقبال، 

وكـــــشـــــف ثـــــابـــــت بـــــــأن املـــجـــمـــوعـــة 

قـــد رصــــدت مــيــزانــيــة كــبــيــرة لــهــذا 

ان املجموعة ومن  الــغــرض، حيث 

ضــمــن ســيــاســتــهــا االســتــراتــجــيــة 

االحتفاظ بما نسبته 30% من اي 

مشروع تعرضه للجمهور.

    وبني ثابت بأن املجموعة لديها 

في الوقت الراهن مجموعة كبيرة 

مــــن الــــعــــقــــارات فــــي عـــــدة مــنــاطــق 

العاصمة  أبــرزهــا  مــن  ببريطانيا 

لندن، حيث تتنوع هذه املشاريع 

مــــا بــــني مــــبــــان ســكــنــيــة ومـــكـــاتـــب 

تـــجـــاريـــة بــــاإلضــــافــــة إلـــــى فـــنـــادق 

ومـــنـــهـــا مــــا هــــو مـــؤجـــر بــالــكــامــل 

ويحقق عائد دخل صافي يتراوح 

إلــــــى أن  ـــــ 6% وأشــــــــار  ـ مــــا بــــني 4 

املـــشـــاريـــع مـــعـــروضـــة للبيع  هــــذه 

للمستثمرين.

وأضـــــــــاف ثــــابــــت بــــــأن الـــســـوق 

األســواق  من  البريطاني  العقاري 

الـــعـــاملـــيـــة املــــشــــهــــود لـــهـــا بـــالـــقـــوة 

واالســـتـــقـــرار، فــأســعــار الــعــقــارات 

مـــازالـــت بـــارتـــفـــاع مـــتـــواصـــل، فقد 

ارتفعت تلك األسعار إلى ما يقارب 

20% من قيمتها بعد األزمة املالية 

العاملية.

وبني ثابت بأن احدث املشاريع 

الـــتـــي ســتــعــرضــهــا مــــن األراضــــــي 

االســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة فــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 

مــــشــــروع تـــودنـــغـــتـــون فــــي لـــوتـــن، 

حـــيـــث يـــتـــكـــون املـــــشـــــروع مـــــن 94 

قــطــعــة ارض مـــفـــروزة بــمــســاحــات 

تبدأ من 500 متر مربع وبأسعار 

تبدأ من 14 ألف جنيه استرليني، 

وملختلف  حــرة  األراضــــي  وملكية 

الجنسيات.

 أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة مــــرابــــحــــات 

للحلول العقارية عن مشاركتها 

كـــــــــراع بـــالتـــيـــنـــي فــــــي مـــعـــرض 

العقار، وحول هذه املشاركة قال 

مدير إدارة التسويق واملبيعات 

بــالــشــركــة مــحــمــد الــشــافــعــي ان 

«مــــــرابــــــحــــــات» حــــريــــصــــة عــلــى 

املشاركة في مثل هذه الفعاليات 

التي تجتذب شريحة كبيرة من 

الباحثني  واملقيمني  املــواطــنــني 

املثالية  الــعــقــاريــة  الــحــلــول  عــن 

لــلــســكــن أو االســـتـــثـــمـــار داخــــل 

الـــكـــويـــت وخـــارجـــهـــا، ال سيما 

فترة  تعتبر  الحالية  الفترة  أن 

التعافي مــن آثــار األزمـــة املالية 

التوقعات   عــن 
ً
الــعــاملــيــة، فــضــال

بــــعــــودة االنـــتـــعـــاش مــــن جــديــد 

العالم.  حــول  الــعــقــاري  للقطاع 

وقـــــال ان «مـــرابـــحـــات» ســتــقــدم 

-كـــمـــا عـــــودت عــمــالءهــا دائـــمـــًا- 

مجموعة متنوعة من املشاريع 

الــعــقــاريــة املــمــيــزة فـــي عـــدد من 

كــــل مــــن مـــصـــر وتــــركــــيــــا، حــيــث 

مـــن املـــقـــرر أن تـــطـــرح مــشــاريــع 

مــثــل مـــشـــروع شـــرم الجــــون في 

الساحلية،  الشيخ  شــرم  مدينة 

ومـــشـــروع بـــون فــيــل فــي مدينة 

رأس سدر. 

وتطرق الشافعي بالتفصيل 

إلـــى مــشــاريــع «مـــرابـــحـــات» في 

تركيا على اعتبار أنها مشاريع 

حــــديــــثــــة ومــــطــــلــــوبــــة، مـــبـــتـــدئـــًا 

الواقع  بمشروع مدينة بسفور 

فـــــــي كــــوشــــوكــــشــــيــــكــــمــــيــــس فـــي 

األوروبــــيــــة، مشيرا  اســطــنــبــول 

إلـــــى أن املــــشــــروع الــــــذي ســيــتــم 

تشييده على قطعة من األرض 

بـــامـــتـــداد 246 ألــــف مــتــر مــربــع 

والذي تعود ملكيته لسينباش 

كعدد  2086 شقة  جيو سيضم 

إجمالي.

مدينة  مـــشـــروع  أن  وأضـــــاف 

الخصائص  بسفور سيتضمن 

املميزة، وسيحتوي على مالعب 

ريـــاضـــيـــة وأمـــــاكـــــن مــخــصــصــة 

لـــلـــمـــشـــي ومـــــرافـــــق اجــتــمــاعــيــة 

وحياة نباتية خاصة باألقاليم، 

منطقة  املـــشـــروع  يتضمن  كــمــا 

ألــــف   79 بــــمــــســــاحــــة  خــــــضــــــراء 

مــتــر مـــربـــع ومـــالعـــب ريــاضــيــة 

مــكــشــوفــة، ومـــرفـــقـــا اجــتــمــاعــيــا 

وحضانة أطفال نهارية.

إلى  كــذلــك  الشافعي  وتــطــرق 

مــشــروع اسطنبول ســرايــاالري 

قــــصــــور  مــــــــشــــــــروع  ان  قـــــــائـــــــال 

اســطــنــبــول السكني هــو عــبــارة 

عــــن إعـــــــادة صـــيـــاغـــة لــلــقــصــور، 

التي في يــوم من األيــام حكمت 

اســطــنــبــول واملــنــاطــق املــجــاورة 

لقرون عديدة من خالل منظور 

مـــعـــمـــاري حــــديــــث. ويـــتـــم بــنــاء 

قصور اسطنبول على قطعة من 

األرض تبلغ مساحتها 119 ألف 

متر مربع في كوشوكشيكميس 

فــــــي اســــطــــنــــبــــول عــــلــــى مـــقـــربـــة 

مــــن مــــشــــروع مـــديـــنـــة بـــســـفـــور. 

بتفاصيل  املــشــروع  وسيجمل 

مـــعـــمـــاريـــة شــبــيــهــة بــالــقــصــور 

وحــــــدائــــــق خــــاصــــة بـــالـــقـــصـــور 

ونوافير مياه وميادين شاسعة، 

وسيتألف من 62 نمطا مختلفا 

من الوحدات تضم بيوتا بغرفة 

مــعــيــشــة وغـــرفـــة نـــــوم، وبــيــوتــا 

بغرفة نوم و6 غرف.

وأضـــــــاف: وال يــضــم قــصــور 

اســـطـــنـــبـــول قـــــصـــــورا فــحــســب، 

بــــــل بــــيــــوتــــا فــــخــــمــــة وأجــــنــــحــــة 

وشاليهات تعكس جمال حياة 

القصور. 

أما ثالث املشاريع التي تطرق 

لـــهـــا الـــشـــافـــعـــي فـــهـــو مـــشـــروع 

«بـــورصـــة مـــودرن»الـــواقـــع على 

مساحة تزيد على 181 ألف متر 

بورصة  ديميرتاش،  فــي  مربع 

عــلــى بــعــد 10 دقــائــق مــن مركز 

 ان هــذا املــشــروع 
ً
املــديــنــة، قــائــال

عبارة عن مشروع أوروبــي في 

التي  التركية  «بورصة»  مدينة 

تعيد صياغة ألــوان الحياة في 

تلك املدينة املتأصلة الجذور. 

واســــــــتــــــــعــــــــرض الـــــشـــــافـــــعـــــي 

مشاريع الشركة في مصر فقال 

ان مــشــروع «بـــون فــيــل» الــواقــع 

في مدينة رأس ســدر يعد أحد 

أجمل مشاريع القرى السياحية 

في رأس سدر بجمهورية مصر 

الــعــربــيــة، وهــــو املـــشـــروع الـــذي 

يحتل مساحة تبلغ حوالي 250 

ألــف متر مربع وشاطئا بطول 

600 متر على رأس سدر، مبينًا 

مــعــايــيــر  يـــحـــمـــل  املــــــشــــــروع  أن 

الرفاهية  عــالــم  فــي  استثنائية 

واالســـتـــجـــمـــام بـــمـــا يــــوفــــره مــن 

خدمات ومميزات لقاطنيه، كما 

املــشــروع يتيح للعمالء حق  أن 

الحياة  ملــدى  لــلــوحــدات  التملك 

ولــيــس ملــدة 99 عــامــا فــقــط، كما 

هــو حــال بــاقــي املــشــروعــات في 

منطقة سيناء.

أمـــــا مــــشــــروع مــنــتــجــع شـــرم 

الجون فقال انه يقع في الجزء 

الــــشــــمــــالــــي مــــــن مــــديــــنــــة شــــرم 

الــشــيــخ (خــلــيــج نــبــق) بجانب 

مـــحـــمـــيـــة الــــنــــبــــق الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 

الــتــي تــتــمــيــز بــطــبــيــعــة الــحــيــاة 

البحرية الخالبة. كما تحتوي 

عــلــى الــحــيــاة الــبــريــة الــفــريــدة، 

وعلى بعد 10 دقائق فقط عن 

مطار شرم الشيـخ الدولي، و15 

دقــيــقــة عـــن خــلــيــج نــعــمــة، و20 

الــهــضــبــة، مضيفًا  دقــيــقــة عـــن 

أن منتجع شرم الجون يجسد 

مــــفــــهــــوم مــــــشــــــروع الــــخــــدمــــات 

املـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة، وهـــــــــو مـــــــا تـــمـــت 

ترجمته من خــالل مراعاة أدق 

التفاصيل في مجال الخدمات 

مـــع متطلبات  تــتــنــاســب  الــتــي 

أفراد األسرة كافة. 
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الصفار: الشمري:  ثابت:

الشافعي: 

يوسف الراشد ● 

أيوب الصفار ● 
خالد الشمري ● 

محمد ثابت ● 

انا»
ّ

ق عقارك وي
ّ

«الباحث الكويتي» تستكمل حملة «سو
أعلنت شركة الباحث الكويتي العقاري (كي. 

بي. اف) عن مشاركتها في املعرض، وصرحت 

بــأنــه ومــن  الـــروضـــان  التنفيذية عــهــود  املــديــرة 

خــــالل املـــشـــاركـــة بــاملــعــرض ســيــتــم اســتــكــمــال 

ق عقارك ويانا» التي نوجهها لكل 
ّ

حملة «ســو

التأجير،  أو  البيع  فــي  الراغبني  الــعــقــارات  مــالك 

من  واالستحسان  الـــرواج  حملتنا  القــت  حيث 

العمالء والزوار كافة خالل معارضنا السابقة.

للقائمني واملنظمني  كما أعربت عن شكرها 

لــهــذا املــعــرض، وأكــــدت حـــرص شــركــة الباحث 

الكويتي العقاري (كي.بي.اف) على االستمرار 

باملشاركة في املعرض، وخاصة كونه املعرض 

األكثر انتشارًا واألكبر واألضخم بني املعارض 

العقارية املنظمة على مستوى دولة الكويت.

محمد الشافعي ● 


