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مشاريع من 17 دولة في معرض العقار واالستثمار

سّوق مشاريع في تركيا
ُ

»دار العز« ت

»عادل الظفيري« تعرض 
مشروع »دملاري رزدنس« في تركيا

ت���ط���رح ش���رك���ة دار ال���ع���ز إح���دى 
ش������رك������ات م���ص���ع���ب ع����ب����د ال���ع���زي���ز 
امل����ط����وع، م��ج��م��وع��ة م���ن امل��ش��اري��ع 
ال�����ع�����ق�����اري�����ة ال�����ت�����ي س����ت����ت����رك����ز ف��ي 
التركية،  الجمهورية  في  مجملها 
الشركة  املبيعات في  وأش��ار مدير 
إل������ى أن امل���ش���اري���ع  ي����اس����ن  ع������دي 
ال���ع���ز«  »دار  ف���ي���ه���ا  ت����ش����ارك  ال����ت����ي 
ي����ت����م ت���س���وي���ق���ه���ا ب����ال����ت����ع����اون م��ع 
أك���ب���ر ال���ش���رك���ات ال��ت��رك��ي��ة »ج����ول« 
و»أنياب«، ما يؤدي إلى تعزيز ثقة 

العمالء باملنتجات واملشاريع.
ال���ش���رك���ة  أن  ي����اس����ن  وأض����������اف 
ت���س���وق ح���ال���ي���ًا م����ش����روع »ج������اردن 
الي�����ف« ف���ي م��دي��ن��ة ب���ورص���ة وه��و 
ع���ب���ارة ع���ن م��ج��م��ع س��ك��ن��ي ي��ت��أل��ف 
م���ن ث����الث م����راح����ل، الف���ت���ًا إل����ى أن��ه 
ال��ف��وري، وإل��ى أنه  جاهز للتسليم 
ت��م ب��ي��ع أك��ث��ر م��ن 75 ف��ي امل��ئ��ة منه 
ال��وث��ي��ق��ة للعمالء  وت����م اس���ت���خ���راج 

وتسليمهم شققهم.
وق������ال ي���اس���ن إن�����ه ي���ت���واف���ر ف��ي 
ال��خ��دم��ات كحمام  امل��ش��روع جميع 
س���ب���اح���ة، واألم��������ن ع���ل���ى م�������دار 24 
س��اع��ة، وم��واق��ف س��ي��ارات، ومكان 

ل��ل��ش��ي، وم���ك���ان خ����اص ل��ل��دراج��ات 
الهوائية.

وذكر أن مشروع »بلوريزدنس« 
الكائن في بلوك دوزو في اسطنبول 
هو عبارة عن 14 دورًا وتوجد فيه 
)غ��رف��ة + ص��ال��ة،  وح����دات مختلفة 
غرف+صالة(،   3 صالة،   + غرفتان 
الشاملة،  الخدمات  إل��ى  باإلضافة 
ومحال تجارية، واألمن على مدار 
24 ساعة، مشروع »ال��ت��وك��ازا« في 
اس��ط��ن��ب��ول م���ع إط���الل���ة ع��ل��ى بحر 
م�����رم�����رة وخ�����دم�����ة 5 ن�����ج�����وم، وه���و 
ج���اه���ز ل��ل��ت��س��ل��ي��م ال����ف����وري وال�����ذي 
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ج���م���ي���ع ال���خ���دم���ات 
وال��ت��رف��ي��ه، ب��اإلض��اف��ة إل��ى مشروع 
»ك���وب���س���ت« ف����ي اس���ط���ن���ب���ول ال����ذي 
صمم بنظام فندقي راق والتسليم 
فوري، وتوجد به مواقف سيارات 
املركزي  وال��س��وق  وم��ح��ال تجارية 

املعروف كارفور.

العقارية  ت���وب  مجموعة  أع��ل��ن��ت 
إط�������الق م���ن���ت���ج اس����ت����ث����م����اري ج���دي���د 
ف���ي امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة خ���الل م��ع��رض 
ال�����ع�����ق�����ار، ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ش���رك���ت���ي 
»أل��ف��ا« و»م��ورف��ي ب��ارس��ون ب��اري��ت« 
ال���ب���ري���ط���ان���ي���ت���ن، م����ش����ي����رة إل�������ى أن 
م��ن��ط��ق��ة »وان ه���وك���ل���ي« ف���ي م��دي��ن��ة 
ن���وت���ن���غ���ه���ام، ت���ع���د امل�����وق�����ع امل���ث���ال���ي 
الوقت  ف��ي  الطالبة  ومعيشة  لسكن 
الراهن، والفتة إلى أن الجميع يتفق 
يعد  الطالبي  السكن  قطاع  أن  على 
م����ن امل���ك���ون���ات امل���ه���م���ة ف����ي م��ح��ف��ظ��ة 
االس����ت����ث����م����ار امل������ت������وازن������ة، وإل��������ى أن 
املحترفن  املستثمرين  م��ن  ال��ع��دي��د 
يعدونه بمثابة فئة مهمة من فئات 

االستثمار الجاد واملربح.
أداء  أن  ال������ش������رك������ة  وأض���������اف���������ت 
ال����ع����ق����ارات ال���ط���الب���ي���ة خ�����الل ال���ع���ام 
امل����اض����ي ج�����اء اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ًا م��ق��ارن��ة 
كل  وف��اق  التقليدية،  باالستثمارات 
ف��ئ��ات ال��ع��ق��ارات ال��ت��ج��اري��ة األخ���رى، 

طوال  بالثبات  تتسم  عوائد  وحقق 
ف���ت���رة األزم�����ة االق���ت���ص���ادي���ة، م��ن��وه��ة 
إلى أن سوق السكن الطالبي يتسم 
ب��ال��ن��ض��ج ف���ي ال��ف��ت��رة األخ����ي����رة، إث��ر 
ات���ج���اه ال��ج��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات نحو 
القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم 

السكنية. 
ال����ق����ط����اع ش��ه��د  وق�����ال�����ت إن ه�������ذا 
أع��داد ما يتم بناؤه من  ارتفاعًا في 
م���س���اك���ن ع���ال���ي���ة ال�����ج�����ودة، ألغ�����راض 
الطلبة  ع���دد  أن  مبينة  متخصصة، 
القطاع  ع��ب��ر  ي��ؤج��رون سكنًا  ال��ذي��ن 
ال����خ����اص ف����ي ال����وق����ت ال���ح���ال���ي ب��ل��غ 
490600 طالب مقارنة بمن يقومون 
بذلك عبر الجامعات، ما يعني زيادة 

قدرها 154500 منذ العام 2007.
املستثمرين  أن  »ت�����وب«  وذك�����رت 
ي��س��ت��ط��ي��ع��ون م���ن خ���الل االس��ت��ث��م��ار 
في عقارات السكن الطالبي، تحقيق 
أكبر من االستثمار  إيجارية  عوائد 
أن  على  مشددة  التقليدي،  السكني 

ف���ي مدينة  ه��وك��ل��ي«  »وان  م���ش���روع 
ن����وت����ن����غ����ه����ام، ي���ض���م���ن ل��ل��م��س��ت��ث��م��ر 
 ص��اف��ي��ًا ب��ق��ي��م��ة 7.5 ف���ي امل��ئ��ة 

ً
دخ�����ال

ل��ل��ع��ام��ن األول����ن ب��ع��د االن��ت��ه��اء من 
أسعار  أن  امل��ش��روع، ومعتبرة  ب��ن��اء 
ال���ع���ق���ارات ت���ب���دأ م���ن 64 أل����ف جنيه 

اس��ت��رل��ي��ن��ي، ت��م��ث��ل ف���رص���ة س��ان��ح��ة 
عقارات  ل��ش��راء  املستثمرين  لجميع 
أنه  إل��ى  املتحدة، والفتة  اململكة  في 
ال��ع��ق��ارات بموجب  ب��ي��ع جميع  ي��ت��م 

عقد إيجار ملدة 999 سنة.
وق����ال م��دي��ر ت��ط��وي��ر األع���م���ال في 
»توب« أدريان إندرسباي »يسعدنا 
عقاريًا  استثماريًا  منتجًا  ن��ق��دم  أن 
لقد  املعرض،  في  يتم طرحه  جديدًا 
شهدنا مبيعات رائعة على مستوى 
ال���ع���ال���م، مل��ن��ت��ج ي��س��م��ح ل��ك��اف��ة ف��ئ��ات 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن ب��ال��ف��رص��ة ل��ل��ش��راء في 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة«. وأض����اف أن���ه في 
ض��وء عمله ف��ي قطاع ال��ع��ق��ارات في 
اململكة املتحدة على مدى السنوات 
العشر امل��اض��ي��ة، فإنه م��ن ال��ن��ادر أن 
ت���ت���اح ف���رص���ة ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى مثل 
ه�����ذه ال����ع����ائ����دات ع���ال���ي���ة ال��ض��م��ان��ة، 
الشركات  لكبار  يتم حجزها  والتي 
االس����ت����ث����م����اري����ة، م����ع����رب����ًا ع�����ن ث��ق��ت��ه 
ب���أن ك��اف��ة ش���رائ���ح امل��س��ت��ث��م��ري��ن في 

ال��ك��وي��ت س��ي��ج��دون ف���ي ه���ذا املنتج 
ف�����رص�����ة س����ان����ح����ة س����ه����ل����ة ل��ل��ت��م��ل��ك 
م��ن  ي���س���ت���ف���ي���دون  ب��ي��ن��م��ا  واإلدارة، 
ال������دخ������ل امل����ض����م����ون ال���������ذي ي��ت��ي��ح��ه 
امل����ط����ور، والف����ت����ًا إل�����ى أن�����ه ال ت��وج��د 
رسوم خفية يتعن دفعها، وإلى أنه 
والثقة  االطمئنان  للمشتري  يمكن 
ب������أن ع�����ق�����اره االس����ت����ث����م����اري س��ت��ت��م 
إدارت�����ه م��ن ق��ب��ل ف��ري��ق م��ن املهنين 
وع��ل��ى مستوى مخاطر  امل��ح��ت��رف��ن. 
أنه  أوض��ح  املستثمر،  محتملة على 
على املستثمرين توخي الحذر عند 
ش���راء مثل ه��ذه ال��ع��روض ال��ج��ذاب��ة، 
املستندات  التحقق من  وأن��ه عليهم 
تلك  مثل  لبناء  املطلوبة  واملوافقات 
إل��ى أن امل��ش��روع في  املشاريع، الفتًا 
قائم  بتأمن  يتميز  ه��وك��ل��ي«  »وان 
ب��ال��ف��ع��ل ل��ض��م��ان إي���داع���ات ال��ع��م��الء 
ل���ح���ن اس���ت���ك���م���ال امل�����ش�����روع، م��ب��ي��ن��ًا 
أن��ه م��ن امل��ق��رر أن يتم استكماله في 

يوليو 2014. 

ال��ج��زي��رة  أع��ل��ن��ت ش���رك���ة أرض 
م���ش���ارك���ت���ه���ا ف����ي م����ع����رض ال���ع���ق���ار 
ب���م���ش���روع ف���ل���ل س���راي���ي���ف���و، ال����ذي 
الق������ى إق�����ب�����ااًل ك���ب���ي���رًا ف�����ي ال���س���وق 
امل��ح��ل��ي خ����الل ال���ف���ت���رات امل��اض��ي��ة، 
وح���ق���ق ن��س��ب��ة م��ب��ي��ع��ات ف���اق���ت 80 
ف���ي امل���ئ���ة، وك��ش��ف رئ��ي��س مجلس 
اإلدارة في الشركة ضيف الله نهار 
العتيبي، أنها حققت نسبة كبيرة 
م���ن امل��ب��ي��ع��ات م���ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ن 
ال�����ك�����وي�����ت�����ي�����ن ال��������ذي��������ن ي�����ق�����وم�����ون 
باالستثمار العقاري في سراييفو.

وأشار العتيبي إلى أن الشركة 
ط����رح����ت م���ش���روع���ه���ا ال���ث���ان���ي ف��ي 
م��ن��ط��ق��ة األل���ي���ج���ا ف����ي ال���ب���وس���ن���ة، 
وال�������������ذي ي����ت����م����ي����ز ب��������وج��������وده ف���ي 
ق��ل��ب م��دي��ن��ة األل���ي���ج���ا ال��س��ي��اح��ي��ة 
م���ن ح��ي��ث امل���ص���ح���ات ال��ع��الج��ي��ة، 
وامل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي وال��ع��دي��د من 
أن  إل��ى  الترفيهية، الف��ت��ًا  االم��اك��ن 
امل���ش���روع ي��م��ت��از ب��ق��رب��ه م��ن مطار 
س����راي����ي����ف����و ال�������دول�������ي وم���ح���ط���ات 
الباصات، ويعتبر مشروع فيالت 

م��ت��ر  م����ن 200  ت����ب����دأ  ب���م���س���اح���ات 
الفيال من  إل��ى 300 متر وت��ت��ك��ون 
طابقن ودور اول بمساحات تبدأ 

من 168 مترًا.
 م��ن ج��ان��ب آخ���ر، ب��ن العتيبي 
أن م��ش��روع ال��ش��رك��ة ال��ع��ق��اري في 
س��راي��ي��ف��و، ال���ذي ط��رح��ت��ه الشركة 
ف��ي  ن���وع���ه  أخ����ي����رًا ه����و األول م����ن 
يريدون  الذين  وللصفوة  الكويت 
وف��ي  ال��خ��الب��ة  بالطبيعة  ال��ت��م��ت��ع 
أج������واء م��ت��م��ي��زة، م��ن��وه��ًا إل����ى أن 
»أرض الجزيرة« ستقدم من خالله 
ت���م���ي���زًا ف����ي ال��ت��ص��ام��ي��م ال��خ��اص��ة 
ببناء الفلل الخاصة، كي تتناسب 
م������ع ش������رائ������ح ال����ك����وي����ت����ي����ن ك���اف���ة 

الراغبن في التملك بسراييفو.
م���ش���روع  أن  ال���ع���ت���ي���ب���ي  وذك�������ر 
ال�����ج�����زي�����رة ال����ت����ي ت����ق����وم ال���ش���رك���ة 
ب����ت����س����وي����ق����ه ه�������و م�������ش�������روع م���ل���ك 
تأسيسها  بعد  بالكامل  للشركة 
ف���رع���ًا ل��ه��ا ف���ي س��راي��ي��ف��و، م��ش��ي��را 
إل���ى أن امل���ش���روع ي��ت��ك��ون م���ن فلل 
ومبينًا  مختلفة،  م��س��اح��ات  ذات 

أنه يمتاز بإطاللة رائعة على وسط 
امل��دي��ن��ة وق���رب���ه م��ن��ه��ا، ب��ال��ق��رب من 
منطقة االليجا الشهيرة بالسياحة 
وامل���ص���ح���ات ال��ع��الج��ي��ة، وق���رب���ه من 

نهر البوسنة. 
ال����ش����رك����ة  إن  ال����ع����ت����ي����ب����ي  وق�����������ال 
استطاعت أن تقوم بعمل 4 تصاميم 
بناء مختلفة للفيالت لتتناسب مع 
ال��ت��ص��ام��ي��م  ال���ع���ائ���الت، وان  ج��م��ي��ع 
ت���م ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب���دق���ة ع��ال��ي��ة وروع����ة 
الخليجي  ال��ط��اب��ع  ت��أخ��ذ  متناهية 

املميز والراقي.
تقوم  ال��ش��رك��ة  أن  العتيبي  وأك���د 
ب���ط���رح ه�����ذا امل����ش����روع وال�������ذي ي��ع��د 
األول من نوعه في السوق الكويتي، 

ب���ع���د أن ت��ش��ب��ع ال����س����وق ب��ت��س��وي��ق 
العقارات الدولية االخرى.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��دي��ر التسويق 
ال��ع��ق��اري ف��ي ال��ش��رك��ة م��ح��م��د كامل 
امل������ش������روع الق����ى  ال�������ق�������ادر، إن  ع����ب����د 
السابقة  الفترات  إقبااًل كبيرًا خالل 
ف���ي ال���س���وق ال���ك���وي���ت���ي، م��ض��ي��ف��ًا أن 
السوق العقاري في البوسنة يحمل 
ب���ات هناك  إذ  للنمو،  ف��رص��ًا ج��ي��دة 
ال��دول  من  كبرى  رأسمالية  تدفقات 
في  العقاري  لالستثمار  الخليجية 
صمدت  وأن��ه��ا  خصوصا  البوسنة 
في وجه األزمة املالية العاملية التي 
تلقي  السلبية  تداعياتها  زال���ت  م��ا 

بظاللها على معظم دول العالم.

كشف نائب الرئيس التنفيذي في شركه كويت إلدارة املشاريع 
محمد فهد، ان الشركة تشارك في املعرض برعاية رسمية، مشيرًا 
الكبيرة واملميزة وه��و مشروع  املشاريع  أح��د  أنها ستطرح  إل��ى 
وال��ذي  الكويت،  في  الخيران  منطقة  في  الصقران  بسام  منتجع 

سيكون له أثر كبير في إنجاح السياحة األسرية في الكويت.
ولفت فهد إلى أن منتجع بسام الصقران في منطقة الخيران، 
نجوم،   5 بمستوى  تجهيزه  سيتم  سياحي  منتجع  ع��ن  ع��ب��ارة 
مبينًا أن »كويت إلدارة املشاريع« قامت قبل إنشاء هذا املنتجع 
بعمل دراسة ميدانية لتستكشف من خاللها احتياجات مرتادي 

املنتزهات البحرية.
وأض�����اف ف��ه��د أن����ه ت���م ت��وف��ي��ر ج��م��ي��ع ت��ل��ك االح���ت���ي���اج���ات في 
خاص  سباحة  ح��م��ام  وتوفير  الخصوصية،  مثل  الشاليهات 
بكل شاليه، ومصعد لخدمة كبار السن، وإطاللة مباشرة على 

ال��ب��ح��ر، م��ن��وه��ًا إل���ى أن ال��ش��رك��ة ق��ام��ت م��ن خ���الل منظومة حق 
االنتفاع والتي جمعت بن ميزات نظام التملك، ونظام التأجير 
بتوفير الفرصة آلالف األسر للتمتع بقضاء إجازتها سنويًا في 
الخيران، والتمتع بكل الرفاهية التي يقدمها املنتجع بأسعار 

في متناول الجميع.
واك����د ف��ه��د أن ن��ج��اح ال��ش��رك��ة أدى إل���ى دخ��ول��ه��ا ف���ي م��ش��روع 
ضخم ومميز يتكون من 108 فلل بمساحة 600 متر لكل فيال في 
املنطقة  أن  إل��ى  )ال��خ��ي��ران(، مشيرًا  املائية  منطقة صباح األحمد 
تشهد إقبااًل متزايدًا في الصيف والعطل على مدار العام، وأنها 
تكاد تصل الى 30 في املئة سنويًا، منوهًا إلى أن الشركة قامت 
بتفصيل ن��ظ��ام امل��ح��اف��ظ االس��ت��ث��م��اري��ة ال��ص��غ��ي��رة ل���ذوي ال��دخ��ل 
املتوسط، لتزايد الطلب من هذه الفئة على االستثمار والعوائد 

املجزية ذات االستثمار املجزي والخالي من الخواطر والعواقب.

ق����ال م���دي���ر ع����ام م��ؤس��س��ة ع���ادل 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال��ظ��ف��ي��ري ال��ع��ق��اري��ة 
م��ؤس��س��ت��ه  إن  ال����ظ����ف����ي����ري،  ع��������ادل 
ال��ت��ي تعمل ف��ي م��ج��ال بيع وش��راء 
وإي������ج������ار واس����ت����ئ����ج����ار األراض���������ي 
 
ً
وال���ع���ق���ارات، ت��ع��د ش��ري��ك��ًا ووك��ي��ال

اإلنشائية  شنغل  لشركة  حصريًا 
ال��ت��رك��ي��ة، م��ض��ي��ف��ًا أن��ه��ا س��ت��ع��رض 
خ����الل ال������دورة ال��ح��ال��ي��ة ل��ل��م��ع��رض 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال���ع���ق���ارات ال��واق��ع��ة 
ض��م��ن م���ش���روع »دمل�����اري رزدن����س« 
ال���������ذي ت�����ق�����وم ب�����ال�����ت�����روي�����ج ل������ه ف��ي 
ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س  ال���ك���وي���ت، ودول 
التركية،  والجمهورية  الخليجي، 

وجمهورية أملانيا االتحادية.
التي  التركية  إن »شنغل«  وق��ال 
ال��ظ��ف��ي��ري« نجحت  »ع���ادل  تمثلها 
خ��الل السنوات الست األخ��ي��رة في 
إنشاء 20 مشروعًا بشكل متكامل، 
والبنية  التحتية  البنية  م��ن  ب���دءًا 
ال����ف����وق����ي����ة، إل������ى ج����ان����ب امل���ش���اري���ع 

ال���ح���ك���وم���ي���ة وال����خ����اص����ة، ن���ظ���رًا مل��ا 
ت��ت��م��ي��ز ب���ه م���ن م��ص��داق��ي��ة وت��ع��ه��د 
ال��ع��دة  أن��ه��ا تملك  ب��م��ا ت��ع��د، مبينًا 
وامل������ع������دة، وأن�����ه�����ا ت���م���ت���از ب��ال��ث��ق��ة 
واعتمدت ال��ج��ودة م��ن خ��الل نظام 
نظام  »9001:2008« شهادة  األي��زو 

هيئة إدارة الجودة، وشهادة نظام 
 ،14001:2004 اإلي���زو  البيئة  إدارة 
ش����ه����ادة   OHSAS18001:2007
ن��ظ��ام ال��ص��ح��ة وال��س��الم��ة امل��ه��ن��ي��ة، 
الف��ت��ًا إل���ى أن��ه��ا تعمل ع��ل��ى ت��زوي��د 
مراقبة  بنظام  اإلنشائية  مواقعها 
ال��ك��ت��رون��ي��ة، ل��ي��ت��م��ك��ن ال��ع��م��ي��ل من 
االنشائية  املشاريع  إنجاز  متابعة 

اينما تتواجد.
وأكد الظفيري على أن مؤسسته 
تقوم بالترويج ملشاريعها املختلفة 
م��ن خ���الل ت��س��ه��ي��الت ب��ال��س��داد عن 
ط���ري���ق امل���ؤس���س���ة ن��ف��س��ه��ا، وأن���ه���ا 
ت���وف���ر خ����ي����ارات ل���ل���س���داد م����ن دون 
ف��ائ��دة ل��ل��م��دف��وع��ات ق��ص��ي��رة األج��ل 
6 اقساط من دون أي ضمان بنكي، 
أم��ا خ��ي��ارات ال��ق��روض ف��أق��ل فائدة 
وأط��ول فترة س��داد ملشاريعها عن 
البنوك  التعامل املباشر مع  طريق 
امل��ح��ل��ي��ة ال���ت���رك���ي���ة، وب���ن���ك ال��ك��وي��ت 

الدولي للعمالء في الكويت.

»توب« تطرح مشروعًا استثماريًا جديدًا في اململكة املتحدة

»أرض الجزيرة« تشارك بمشروع فلل سراييفو

»كويت إلدارة املشاريع« تقّدم 
مشروع منتجع بسام الصقران في »الخيران«

ت��س��ت��ك��م��ل م���ج���م���وع���ة ت������وب إك���س���ب���و ل��ت��ن��ظ��ي��م 
املعارض واملؤتمرات استعداداتها، إلطالق فعاليات 
م��ع��رض ال��ع��ق��ار واالس��ت��ث��م��ار )م��ع��رض امل��ع��ارض 
مع  بالتعاون  تنظمه  ال���ذي  ال��ك��وي��ت(،  ف��ي  العقارية 
الدولي في صالة رق��م )8(  الكويت  شركة معرض 
على أرض املعارض الدولية بمشرف من 29 أبريل 
ولغاية 4 مايو 2013، برعاية وكيل وزارة التجارة 

وتشارك  الخالدي.  مشعان  عبدالعزيز  والصناعة 
في هذا الحدث العقاري الكبير على مستوى دولة 
لتعرض  وم��ال��ي��ة،  عقارية  ش��رك��ة   70 نحو  الكويت 
اك��ث��ر م���ن 200 م���ش���روع ع���ق���اري ل��ن��ح��و 17 دول���ة 
خليجية وعربية وعاملية، مشيرة إلى أن العديد من 
الشركات أعلنت مشاركتها في هذا الحدث إلطالق 

مشاريعها فيه.

بمشاركة أكثر من 70 شركة مالية وعقارية

أدريان إندرسباي

ضيف الله العتيبي

محمد فهد

»املحامية موضي الصباح« 
تقدم االستشارات 

والردود القانونية للزوار
في  ال��ص��ب��اح  م��وض��ي  الشيخة  املحامية  مكتب  ي��ش��ارك 
امل���ع���رض، وق��ال��ت ال��ش��ي��خ��ة م��وض��ي ال��ص��ب��اح إن��ه��ا اع��ت��ادت 
االستشارات  لتقديم  املعرض  في  املشاركة  ه��ذه  مثل  على 
القانونية والعقارية باعتبارها الوكيل القانوني عن مجموعة 
توب اكسبو العقارية )الجهة املنظمة للمعرض(، مؤكدة أن 
وال��زوار  العمالء  قبل  من  رئيسيًا  مطلبًا  باتت  مشاركتها 
الذين استوعبوا مدى أهمية وجود مكتب محاماة لتعزيز 

سمعة ومصداقية املعرض واملشاركني فيه.
التواجد  أج��ل  م��ن  ليست  مشاركاتها  أن  على  وش���ددت 
ف��ح��س��ب، ب��ل إلض��ف��اء ن���وع م��ن الطمأنينة ل����زوار امل��ع��رض، 
على  القانونية  وال��ردود  االستشارات  تقديم  إلى  باالضافة 
أسئلة الزوار، خصوصًا ما يتعلق منها بطبيعة عقود البيع 
هذا  ف��ي  املكتب  خ��ب��رات  م��ن  والتملك مستفيدين  وال��ش��راء 

املجال.
وح��ث��ت ال��ص��ب��اح ع��م��الء وزوار امل���ع���رض ع��ل��ى ض���رورة 
التأني قبل اتخاذ قرار شراء العقار، وعلى ضرورة االطالع 
على ال��ع��ق��ود وال��ح��ص��ول على اس��ت��ش��ارة ق��ان��ون��ي��ة، وزي���ارة 
إل��ى أن ش��راء عقار  ال��ع��ق��ار، مشيرة  موقع الشركة وم��وق��ع 
بقيمة ت��ص��ل إل���ى ع��ش��رات اآلالف م��ن ال�����دوالرات ي��ج��ب أن 
العقار واالط��الع عليه  التعرف على هذا  يسبقه بالضرورة 

قبل تملكه. 
وط��ال��ب��ت زوار امل��ع��رض ب���ض���رورة ق����راءة ع��ق��ود ال��ش��راء 
واالستفسار عن كل بند من بنود هذه العقود، خصوصًا 
ما يتعلق منها بنقاط فسخ العقد والشروط الجزائية املدونة 
في تلك العقود، قبل توقيعها ألنه بمجرد القيام بهذا األمر 

يصبح العميل ملزمًا بتنفيذ كل بنوده.

عدي ياسني

عادل الظفيري


