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معرض الكويت الدولي للعقار

ت����ع����ت����زم ش�����رك�����ة م����ي����ن����اء ال���ف���ج���ر 
ال����ع����ق����اري����ة، ال����ت����ي ق����ام����ت ب��ت��ط��وي��ر 
ال��ف��ج��ر في  م��ش��روع منتجع م��ي��ن��اء 
ام����ارة ال��ف��ج��ي��رة وال����ذي ت��ك��ل��ف 800 
مليون دره��م، من خ��ال مشاركتها 
في معرض الكويت الدولي للعقار،  
الى اجتذاب املستثمرين في الكويت 

للمشروع.
واستنادا إلى نجاحاتها السابقة 
ف����ي دب������ي وأب�������و ظ���ب���ي وال���ب���ح���ري���ن 
واخ���ي���را ف���ي ق��ط��ر، ف��م��ن امل��ت��وق��ع أن 
ي��ح��ظ��ى ال����ع����رض اإلق���ل���ي���م���ي مل��ي��ن��اء 
للشركة،  أخ���ر كبير  ب��ن��ج��اح  ال��ف��ج��ر 
التي قامت بالفعل ببيع أكثر من 80 

في املئة من وحدات املنتجع.
وي����ع����د إن�����ج�����از امل����ب����ي����ع����ات خ��ي��ر 
شاهد على مدى روعة هذا املشروع 
وال���ف���رص���ة االس���ت���ث���م���اري���ة ال��ك��ب��ي��رة 
ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا، وع���ن���د اس��ت��ك��م��ال��ه، 
ف���س���ي���ك���ون م����ش����روع م���ي���ن���اء ال��ف��ج��ر 
مجمع متكامل يشرف على الخليج 
جبلية،  فيا  و48  مارينا،  يتضمن 
و13 فيا سوالريم، و80 شقة تطل 
ع��ل��ى امل��ي��ن��اء، ب��اإلض��اف��ة إل���ى فندق 
غ���رف���ة  ي���ض���م 200  ن����ج����وم  خ���م���س���ة 
وت��ت��ول��ى ادارت������ه ش���رك���ة ف��ي��رم��ون��ت 

للفنادِق واملنتجعات.
وق������ال ال���ع���ض���و امل���ن���ت���دب ل��ش��رك��ة 
م��ي��ن��اء ال��ف��ج��ر ال��ع��ق��اري��ة امل���ح���دودة 
ومدير التنمية واالستثمار باملكتب 
الدكتور  السمو  لصاحب  ال��خ��اص 
زاي��د  ب��ن  ب��ن خليفة  الشيخ سلطان 
آل ن��ه��ي��ان، ع��ب��دال��رح��م��ن ال���ع���ور أن 
ال��ك��وي��ت س���وق ض��خ��م ال ي����زال غير 
املستثمرين  »أن  واض���اف  مستغل، 
ال��ك��وي��ت��ي��ون ي��م��ث��ل��ون ن��س��ب��ة كبيرة 

من املستثمرين في قطاع العقارات 
ح���ول ال��ع��ال��م. وه���م بطبيعة ال��ح��ال 
يبحثون ع��ن ال��ف��رِص ال��ج��دي��دة في 
األس�������واِق ال��ن��ش��ط��ة وال��ح��ي��وي��ة في 
ال�����خ�����ارج. وم�����ن امل���ت���وق���ع أن ي����ؤدي 
إلي  الفجر  ميناء  منتجع  م��ش��روع 
والعقارات  السياحة  في  كبير  نمو 
ف��ي ال��ف��ج��ي��رة، وب��ال��ت��ال��ي فهو يقدم 
فرصة استثمار عظيمة للكويتيني 
ال���ذي���ن ي���رغ���ب���ون ف���ي أن ي��ص��ب��ح��وا 

ا من هذا النمو.« جزء
وذكر العور أن الوحدات الباقية 
التي ال تزال متوفرة تتضمن شقق 
م�����ن غ����رف����ت����ني وث��������اث غ�������رف ن�����وم، 
وفيات من ثاث وأرب��ع غرف نوم، 
امل��ئ��ة  ف���ي  أي���ض���ًا أن 100  وق����د ذك����ر 
م��ن أع��م��ال ال��ح��ف��ر ال��خ��اص��ة بإقامة 
ال��ف��ن��دق ق��د ت��م االن��ت��ه��اء م��ن��ه��ا وت��م 
��ق 

َ
اس���ت���ك���م���ال ت���س���وي���ة أراض�������ي ش��ق

املارينا مع االنتهاء من 80 في املئة 
من أعمال البناء الخاصة باملارينا. 
ومع تقديم الطبيعة لخلفية مثيرة 
ملنتجع خاص متميز، فان مشروع 
م��ي��ن��اء ال��ف��ج��ر ي��ع��ت��ب��ر ت��ج��رب��ة حية 
م����ع����اص����رة ف�����اخ�����رة، وم������ن امل��ن��ت��ظ��ر 

استكماله مع انتهاء عام 2009.

عبدالرحمن العور

العور: مشروع منتجع »ميناء الفجر«
 في الفجيرة تجربة معاصرة فاخرة

البرغوثي: »ماس« تعرض »زمزم جراند«
وتهدف إلى استقطاب املستثمرين

العاملية«  »م���اس  ش��رك��ة  أعلنت 
ع����ن رع���اي���ت���ه���ا ال���ف���ض���ي���ة مل��ع��رض 
وتهدف  للعقار،  ال��دول��ي  ال��ك��وي��ت 
»م����اس« م��ن خ���ال ه���ذه امل��ش��ارك��ة 
إل��������ى اس����ت����ق����ط����اب امل���س���ت���ث���م���ري���ن 
وال���ع���م���اء وإط���اع���ه���م ع���ل���ى آخ���ر 
تقدمها  التي  التسويقية  الفرص 

الشركة.
وف�����ي ه�����ذا ال���س���ي���اق ق�����ال م��دي��ر 
ع���ام ش��رك��ة م���اس ال��ع��امل��ي��ة أش��رف 
ف��ي  م���ش���ارك���ت���ن���ا  إن  ال����ب����رغ����وث����ي 
الدولي  الكويت  معرض  فعاليات 
للخطة  استكمااًل  تأتي  للعقارت 
ال���ت���ي ان��ت��ه��ج��ت��ه��ا ال��ش��رك��ة وال��ت��ي 
ت������ه������دف إل����������ى ت�����وث�����ي�����ق أواص����������ر 
ال����ت����ع����اون م�����ع م���خ���ت���ل���ف ش���رائ���ح 
وعماء  مستثمرين  م��ن  املجتمع 
املؤتمرات  في  املشاركة  خ��ال  من 
العقارية  واملعارض  االستثمارية 
ال���ك���ب���رى ع���ل���ى م���س���ت���وى ال��ك��وي��ت 
واألس������واق ال��خ��ارج��ي��ة، ك��م��ا أن��ه��ا 
الشركة  لتواجد  استكمااًل  تشكل 
في املراكز التجارية الكبرى حيث 
العاملية نقاط  تمتلك شركة ماس 
بيع في كل من مجمع املارينا مول 
كما  ال��ت��ج��اري  األفينيوز  ومجمع 
بكبار  خ��اص  للبيع  م��رك��ز  تمتلك 
الشخصيات ويقع في مجمع دار 
العوضي هذا باإلضافة إلى مراكز 
متنقلة ملواكبة األحداث والتواجد 

في مختلف الفعاليات.
ك�����م�����ا س�����ت�����ق�����وم ش������رك������ة م�����اس 
بعرض مشروع برج زمزم جراند 
ال����ذي ي��ق��ع ف���ي م��ك��ة امل��ك��رم��ة وه��و 
أحد أبراج مشروع »أبراج البيت« 
ال�����ذي ي��ت��ك��ون م���ن 7 أب������راج وي��ق��ع 
ض����م����ن وق�������ف امل����ل����ك ع���ب���دال���ع���زي���ز 
ل��خ��دم��ة ال���ح���رم���ني وي���ض���م ال��ب��رج 
1314 جناحا فندقيا موزعة على 
باملستوى  تجهيزها  ت��م  دور   33
ال��ف��ن��دق��ي 5 ن���ج���وم، ك��م��ا ي��ح��ت��وي 
ال���ب���رج ع��ل��ى ع����دة ط���واب���ق ت�����������ق��دم 
خدمات متكاملة للزوار كاألسواق 
ال����ت����ج����اري����ة، امل����ط����اع����م ال����ف����اخ����رة، 

امل��ص��ل��ي��ات وم����واق����ف ال���س���ي���ارات، 
 ACCOR ش�������رك�������ة  ب�����������أن  ع�����ل�����م�����ا 
ال��ف��رن��س��ي��ة ه���ي ال��ت��ي ت��������������ق��وم على 

إدارة هذا ال����برج.
ويتم تسويق وح��دات املشروع 
االنتفاع  عن طريق منتج صكوك 
ال��ذي يعتبر أح��د أب��رز االن��ج��ازات 
ف����ي م���ج���ال ال���ت���س���وي���ق ال���ع���ق���اري، 
ويعكس هذا املنتج ق��درة الشركة 
ودوره������������ا ف������ي اب����ت����ك����ار ال���ح���ل���ول 
ال��ت��س��وي��ق��ي��ة، ح��ي��ث ي��ت��م��ك��ن م��ال��ك 
الصك من االنتفاع بوحدة معينة 
ملدة 7 أيام محددة في السنة وملدة 
24 ع��ام��ًا ه��ج��ري��ًا، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
استثماره  أو  الصك  بيع  إمكانية 
بعد فترة زمنية مع تحقيق عوائد 
م���ج���زي���ة ف����ي ظ����ل ارت����ف����اع أس���ع���ار 

الفنادق في مكة املكرمة سنويًا.
العاملية  م���اس  أن ش��رك��ة  ي��ذك��ر 
ف��ي مجال  ه��ي شركة متخصصة 
في  تأسست  ال��ع��ق��اري،  التسويق 
م��ن  ك����ل  ال����ع����ام 2003 وت��م��ت��ل��ك��ه��ا 
شركة منشآت للمشاريع العقارية 
واللتان  القابضة  صكوك  وشركة 
تعمان ضمن منظومة مجموعة 
ع����ارف االس��ت��ث��م��اري��ة إح����دى أب��رز 
الشركات االستثمارية في الكويت 

واملنطقة.

أشرف البرغوثي

للتسويق  ت���وب  مجموعة  أع��ل��ن��ت 
ال��ع��ق��اري ع��ن م��ش��ارك��ت��ه��ا ورع��اي��ت��ه��ا 
ال��ف��ض��ي��ة مل���ع���رض ال���ك���وي���ت ال���دول���ي 
للعقار والذي تنظمه مجموعة توب 
اك��س��ب��و، ح��ي��ث س��ت��ش��ارك امل��ج��م��وع��ة 
املميزة  العقارية  املشاريع  من  بعدد 

من اإلمارات واالردن وبريطانيا.
وق��������������ال م�������دي�������ر ال������ت������س������وي������ق ف���ي 
امل��ج��م��وع��ة امل��ه��ن��دس ح��س��ني مشعل 
أن  ع�����ل�����ى  ت������ح������رص  امل�����ج�����م�����وع�����ة  أن 
ت��ك��ون م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي ه���ذا امل��ع��رض 
م���م���ي���زة وف����ع����ال����ة ح���ي���ث ت����ه����دف م��ن 
خ������ال م���ش���ارك���ت���ه���ا إل������ى اس��ت��ق��ط��اب 
ش���ري���ح���ة ج����دي����دة م����ن امل��س��ت��ث��م��ري��ن 
ل��ل��ت��م��ل��ك واالس���ت���ث���م���ار ف���ي امل��ش��اري��ع 
امل���ع���روض���ة خ��ص��وص��ا ب��ع��د سلسلة 
للمجموعة  امل��ت��واص��ل��ة  ال��ن��ج��اح��ات 
ف�����ي ال�����س�����وق ال����ك����وي����ت����ي واالس����������واق 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة االخ�������رى واس��ت��ق��ط��اب��ه��ا 
لعدد كبير من املستثمرين باالضافة 
مل��ا يشكله امل��ع��رض أيضا م��ن أهمية 
ف��ي ف��ت��ح ق��ن��وات اس��ت��ث��م��اري��ة ج��دي��دة 
واستقطاب عماء ومستثمرين جدد 

للمشاريع التي تعرضها املجموعة.
أب������رز  م������ن  أن  م����ش����ع����ل  واض������������اف 
امل�������ش�������اري�������ع االس������ت������ث������م������اري������ة ال����ت����ي 
س��ت��ع��رض��ه��ا ال���ش���رك���ة ف����ي امل���ع���رض 
ال���ث���ان���ي���ة م����ن اول م���ش���روع  امل���رح���ل���ة 
في  واالستخدامات  االنشطة  متعدد 
الشارقة »مركز الشارقة لاستثمار« 

وحول املشروع قال:« إن املشروع يقع 
في إمارة الشارقة، والتي تعد العمود 
الفقري للصناعة في اإلمارات واملركز 
الرئيسي ألك��ث��ر م��ن 50 ف��ي امل��ئ��ة من 
ال���ص���ن���اع���ات ف��ي��ه��ا وت���ب���ل���غ م��س��اح��ة 
ال��ش��ارق��ة لاستثمار  م��رك��ز  م��ش��روع 
حوالي 32 مليون قدم مربع و بتكلفة 
موقعه  وي��ت��م��ي��ز  دوالر،  م��ل��ي��ون   550
ب��س��ه��ول��ة ال����وص����ول إل���ي���ه م����ن خ���ال 
شبكة ط���رق س��ري��ع��ة ع��ال��ي��ة ال��ك��ف��اءة 
ح����ي����ث ي����ق����ع امل������ش������روع ع����ل����ى ط���ري���ق 
اإلم����ارات ال��دول��ي وي��ت��وس��ط املسافة 
ب���ني إم������ارات ال���ش���ارق���ة، ع��ج��م��ان وأم 
ال��ق��ي��وي��ن. وأض�����اف »ي��ب��ع��د امل��ش��روع 
ع����ن م���ط���ار ال���ش���ارق���ة 22 ك��ي��ل��وم��ت��را 
فقط وع��ن مطار دب��ي 33 كيلومترت 
وع���ن امل��ن��ط��ق��ة ال���ح���رة ب��ال��ح��م��ري��ة 10 
 21 عجمان  ميناء  وع��ن  كيلومترات 

كيلومترا فقط«.
وأشار الى أن املشروع يعتبر أول 
م��ش��روع تطوير ع��ق��اري ف��ي الشارقة 
يضم كافة املرافق، حيث تم تخطيط 
وت��ص��م��ي��م ك���ل ع��ن��ص��ر م���ن م��ك��ون��ات 
امل���ش���روع ب��أع��ل��ى امل��س��ت��وي��ات ل��زي��ادة 
ق��ي��م��ت��ه االق���ت���ص���ادي���ة ورف������ع ع���وائ���د 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن وي��ت��ك��ون امل���ش���روع من 
م��ج��م��ع األع���م���ال وم��ج��م��ع ال��خ��دم��ات 
ال���ل���وج���س���ت���ي���ة وامل����ج����م����ع ال��ص��ن��اع��ي 
املوظفني والعمال واملرافق  ومساكن 
ومراكز  التجاري  وامل��رك��ز  الترفيهية 

التسوق والفنادق واملساجد واملرافق 
األخرى.

وأش����ار ال���ى أن امل��ج��م��وع��ة ستقوم 
أي����ض����ا ب����ع����رض ع������دد م����ن امل���ش���اري���ع 
السكنية في دبي والشارقة، وبني أن 
من ابرز هذه املشاريع هو برج الندى 
لاستثمار  موقع  بأفضل  يقع  ال��ذي 
بمنطقة النهدة بالشارقة. وأشار إلى 
أن املشروع مكون من ارضي + 5 ادوار 
م��واق��ف س��ي��ارات + 25 ط��اب��ق متكرر 
وت��ت��وف��ر قيه خ��دم��ات م��ت��ع��ددة منها 
 ، السباحة  وح��م��ام  الصحي  ال��ن��ادي 
االستثماري  بموقعة  البرج  ويتميز 
ال��ن��ه��دة ومركز  وال��ق��ري��ب م��ن حديقة 

ص��ح��ارى وت��ت��أل��ف ال��ش��ق��ق م��ن غرفة 
إلى ثاثة غرف نوم .وبني أن أسعار 
ال��ش��ق��ق م��ن��اس��ب��ة مل��خ��ت��ل��ف ال��ش��رائ��ح 
وت���ب���دأ م���ن 386 أل����ف دره�����م وت��م��ن��ح 
ال��س��داد تصل  ف��ي  الشركة تسهيات 
في هذا املشروع إلى 24 شهر تقريبا 
وب��دون فوائد, وكشف أن الشركة قد 
حققت مبيعات قياسية في املشروع 
امل����ش����روع  م�����ن  ت����س����وي����ق 80%  وت�������م 
ب��اق��ل م���ن ش��ه��ري��ن ف���ي م��خ��ت��ل��ف دول 

الخليج.
م�����ن ج����ان����ب اخ������ر ب�����ني م���ش���ع���ل أن 
الشركة بصدد طرح مشروع اراضي 
سكنية جديدة تقع في ام الحصينيات 
باملفرق وهي اراضي مفروزة وجاهزة 
للبناء وتبدأ مساحاتها من 500 متر 
مربع, واضاف أن منطقة املفرق تعد 
االن م���ن امل��ن��اط��ق ال��ح��ي��وي��ة ب����االردن 
ك���ون���ه���ا أح�����د أه�����م م���ن���اط���ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
االقتصادية في اململكة, وبني مشعل 
السكنية  امل��ش��اري��ع  م��ن  مجموعة  أن 
وال��ت��ج��اري��ة ت��ق��ام ح��ال��ي��ا ب��ال��ق��رب من 
م���وق���ع امل����ش����روع واب�����رزه�����ا م���ش���روع 
اس��ك��ان ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��دس��ني االردن��ي��ني 
للنمو  ف��رص��ة  للمنطقة  ي��ع��ط��ى  م��م��ا 
عوائد  تحقيق  وبالتالي  واالزده����ار 
م��م��ي��زة وع��ال��ي��ة ع��ل��ى االس��ت��ث��م��ار في 

هذا القطاع.
وم�������ن امل�����ش�����اري�����ع االخ����������رى ال���ت���ي 
س��ت��ع��رض��ه��ا ال���ش���رك���ة ه����ي اراض�����ي 

اس���ت���ث���م���اري���ة ف�����ي ب���ري���ط���ان���ي���ا وف���ي 
ع������دة م���ن���اط���ق م����ن أب�����رزه�����ا م��ن��ط��ق��ة 
ص�����ري وس����ان����ت ال���ب���ان���ز ب���االض���اف���ة 
الى مشاريع جديدة ستعرض الول 
م������رة ب����امل����ع����رض ف�����ي م���ن���ط���ق���ة م��ل��ن 
ك��ي��ي��ن��ز وب�����دف�����ورد. وأض������اف مشعل 
ان االراض������ي اس��ت��ث��م��اري��ة وم���ف���روزة 
مربع  متر   500 م��ن  ت��ب��دأ  بمساحات 
ج��ن��ي��ه   8500 م�����ن  ت����ب����دأ  وب����اس����ع����ار 
اس��ت��رل��ي��ن��ي، وم��ل��ك��ي��ة االراض�����ي ح��رة 

وملختلف الجنسيات.
وعن االستثمار في هذه األراضي 
قال مشعل إن االستثمار فيها اتخذ 
االرتفاع  بعد  منحى جديد وخاصة 
الهائل للوحدات السكنية في جميع 
أنحاء اململكة املتحدة التي يتوقع أن 
إيجاد  نحو  تخطو خطوات سريعة 
من  فيها  اإلسكانية  للمشكلة  حلول 
خال فتح الباب أمام عمليات البناء 
ف����ي امل���ن���اط���ق ال���ت���ي ل����م ي���ك���ن ي��س��م��ح 
البناء بالسابق, وهي مرتبطة  فيها 
فيها  ال��ج��دي��دة  الحكومة  بتوجهات 
أولوية  املشكلة  ه��ذه  وال��ت��ي وضعت 
لها لحلها خال الفترة القادمة, مما 
اك���س���ب ال����وح����دات ال���زراع���ي���ة ال��ق��اب��ل��ة 
إل��ى وح���دات سكنية فرص  للتطوير 
أك���ث���ر وف�����رة وج���دي���ة, وأش�����ار إل����ى أن 
االستثمار في األراضي الزراعية في 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ي��ت��خ��ذ ط��اب��ع االس��ت��ث��م��ار 

على املدى البعيد.

حسني مشعل

مشعل: »توب للتسويق العقاري« تطرح
أراضي في بريطانيا واألردن والشارقة

الرومي: »وارد« تقدم خدمات تمويلية
ومنتجات مبتكرة لخدمة السوق العقاري

ل���إج���ارة  »وارد«  ش���رك���ة  أع���ل���ن���ت 
إح��دى شركات مجموعة  والتمويل، 
دار االس��ت��ث��م��ار، ع��ن م��ش��ارك��ت��ه��ا في 
معرض الكويت الدولي للعقار 2008 
الذي تقيمه وتنظمه مجموعة توب 
اكسبو لتنظيم املعارض واملؤتمرات 
في القاعة رقم 8 في ارض املعارض 
أكثر  بمشاركة  م��ش��رف،  ف��ي  الدولية 
م���ن 100 ش���رك���ة ع��ق��اري��ة وم��ؤس��س��ة 
ت�����م�����وي�����ل�����ي�����ة م��������ن داخ�������������ل ال�����ك�����وي�����ت 

وخارجها.
وق������ال م���س���اع���د امل����دي����ر ال����ع����ام ف��ي 
ال��ش��رك��ة ع����ادل ال���روم���ي أن م��ش��ارك��ة 
»وارد« في املعرض تأتي من منطلق 
ح��رص��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ر واالب��ت��ك��ار 
في ما تقدمه من خدمات ومنتجات 
ت��ت��ج��اوز ت��وق��ع��ات ال��ع��م��اء بجهود 
كبيرة تنصب في إطار خدمة العميل 
واملنتج على حد سواء، ال سيما وأن 
امل��ع��رض االول  امل��ع��رض يعتبر  ه���ذا 
م��ن ن��وع��ه ال���ذي ي��ق��ام ب��ه��ذا املستوى 

وبهذا الكم الكبير من املشاركة.
وأضاف أن »وارد« قد عرف عنها 
م��ش��ارك��ات��ه��ا ال��ف��ع��ال��ة ف���ي امل��ع��ارض 

القيمة والتي تضفي قيمة ال يمكن 
ت���ج���اه���ل���ه���ا إل�������ى ال�����س�����وق امل��ح��ل��ي��ة 
ب��أس��ره��ا، حيث تثري  املنطقة  وف��ي 
ه�����ذه امل�����ع�����ارض خ��ل��ف��ي��ة امل��ن��ت��ج��ات 
والخدمات املعروضة فيها وتتفوق 
دوم���������ا ف������ي خ����دم����ات����ه����ا ل���ع���م���ائ���ه���ا 
وروادها، مضيفًا أن الشركة ستضع 
بني يدي زوار املعرض باقة متنوعة 
التمويلية  الخدمات  من  ومتجددة 
والتي  ل��أف��راد  واملتفوقة  امل��ع��ه��ودة 
ترسخ من خالها سعيها املتواصل 
األف��راد  نحو تطوير وتعزيز خدمة 
م���ن ال��ع��م��اء وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

التمويلية.
»وارد«  خ�����دم�����ات  أن  واض����������اف 
م��خ��ت��ل��ف��ة وم���ت���ن���وع���ة ح���ي���ث ت��ض��م 
ب���اق���ة م����ن خ����دم����ات ت���م���وي���ل األف������راد 
األعمال  العقار وتمويل  والشركات، 
ال��ش��خ��ص��ي��ة وذل�����ك ض��م��ن ال��ت��زام��ه��ا 
ال���ق���وان���ني  وروح  ب���ن���ص  ال���ح���ري���ص 
لتحقيق  اإلس���ام���ي���ة  االق���ت���ص���ادي���ة 
أفضل العوائد االستثمارية املجزية 
ل��ع��م��اء ال���ش���رك���ة، ودع��م��ه��م ال��ك��ام��ل 
إلن���ج���از م��ش��اري��ع��ه��م االس��ت��ث��م��اري��ة 

ب�����أف�����ض�����ل ال��������ط��������رق االق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
 عن تغطيتها 

ً
امل��دروس��ة، ه��ذا فضا

ل�����ل�����ع�����دي�����د م��������ن أوج�������������ه ال����ت����م����وي����ل 
االس����ت����ه����اك����ي وك������ل م�����ا م�����ن ش���أن���ه 
اإلي����ف����اء ب���اح���ت���ي���اج���ات وم��ت��ط��ل��ب��ات 
األفراد كتمويل السيارات والقوارب 
البحرية والبرية واألث��اث  وامل��ع��دات 
واألج�������ه�������زة ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة وامل��������واد 

اإلن���ش���ائ���ي���ة وال���ب���ن���ائ���ي���ة وال���ب���رام���ج 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة وخ�������دم�������ات اإلج����������ارة 
امل���خ���ت���ل���ف���ة وال������خ������دم������ات ال���خ���اص���ة 

بالسيدات.
تثري  »وارد«  أن  ال��روم��ي  وت��اب��ع 
للمنهج  بقيادتها  الكويتية  السوق 
األنجح في تمويل األفراد باإلضافة 
إلى الخدمات االستثمارية والعقارية 
وغيرها.. واالستشارية  والتأمينية 

وذل�����ك وف����ق رؤي�����ة ج���دي���دة م��ب��ت��ك��رة 
ال���س���وق  ي���س���ب���ق وأن ش���ه���دت���ه���ا  ل�����م 
ب��ص��ورة ع��ام��ة مستفيدة  ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ف��ي هذا  م��ن حصيلة خبرتها  ب��ذل��ك 
املجال ألكثر من عقد من الزمان حني 
كانت بمثابة قطاع تمويلي وخدمي 
م��ن ق��ط��اع��ات ش��رك��ة دار االس��ت��ث��م��ار 
شركة  ال���ى  تحولها  وق��ب��ل  املختلفة 
م��س��ت��ق��ل��ة ف���ي ع���ام 2005 ب����رأس م��ال 

يبلغ 15 مليون دينار.
وف����ي االط�����ار ن��ف��س��ه أك����د ال��روم��ي 
سعي »وارد« الدائم لتكون مركزًا أو 
نقطة واحدة لخدمة العماء األفراد 
التي  املختلفة  احتياجاتهم  وتأمني 
ت��ق��دم��ه��ا ش���رك���ات »ال��������دار« األخ����رى 

ال��زم��ي��ل��ة أو ال��ت��اب��ع��ة، وال��ت��ي تغطي 
م�����ن ك����اف����ة ال����خ����دم����ات ال����ع����دي����د م��ن 
السيارات،  بتمويل  ا  ب��دء القطاعات 
ال��ع��ق��ار، وم�����رورا بتمويل  وت��م��وي��ل 
ال���ت���ع���ل���ي���م واالس����ت����ث����م����ار، ووص������وال 
ال�������ى ت����م����وي����ل امل������������وارد االن���ش���ائ���ي���ة 
وامل������ع������دات ال���ث���ق���ي���ل���ة، ب���م���ا ف����ي ذل���ك 
تقديم الخدمات االستشارية املالية 
ل���أف���راد، واالض���ط���اع ب��ك��ل م���ا يفي 
ب���اح���ت���ي���اج���ات ال���ع���م���ي���ل ع���ل���ى ك��اف��ة 
األص���ع���دة ف��ي نقطة واح����دة وتحت 
سقف واحد بصورة مباشرة تؤمن 
في  والسرية  الخصوصية  للعماء 

آن واحد.
خ����دم����ات  إن  ال������روم������ي  واخ����ت����ت����م 
ن���ش���اط  ع����ل����ى  ت���ق���ت���ص���ر  ال  »وارد« 
ال��ت��م��وي��ل االس��ت��ه��اك��ي ف��ح��س��ب، بل 
إن����ه����ا ت���ض���م ت��ش��ك��ي��ل��ة واس�����ع�����ة م��ن 
ال��خ��دم��ات وامل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي تتميز 
تسعى  ال��ت��ي  أو  بتقديمها،  »وارد« 
ج���اه���دة الب��ت��ك��اره��ا م���ن خ����ال رب��ط 
أكثر من عقد لكل منتج أو العكس، 
توفره  بما  اآلخ��ري��ن  عن  وامتيازها 

من بدائل تمويلية متعددة.

عادل الرومي

عن  االدارة  دار  ش���رك���ة  أع��ل��ن��ت 
م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي م���ع���رض ال��ك��وي��ت 
الدولي للعقار. و»دار االدارة« هي 
ش���رك���ة ت���ط���وي���ر ع����ق����اري ت��أس��س��ت 
العاصمة  ومقرها   2005 العام  في 
األردنية عمان، وتشمل نشاطاتها 
تطوير املشاريع العقارية املتنوعة 
وت��ق��دي��م م��ن��ت��ج��ات ع��ق��اري��ة ضمن 
مفاهيم تطويرية متنوعة، تحاكي 
وتوفر  املحلية  السوق  احتياجات 
ح���ل���ول ع��م��ل��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف ال���غ���اي���ات 
االستثمارية والسكنية والخدمات 
امل����رت����ب����ط����ة ب����ه����م����ا، وق��������د ن��ج��ح��ت 
ال���ش���رك���ة ف����ي ت���ط���وي���ر ال���ع���دي���د م��ن 
وع��ل��ى مختلف  النوعية  امل��ش��اري��ع 

املستويات.
وتقوم رؤية الشركة على ريادة 
ال��ع��ق��اري األردن���ي،  ق��ط��اع التطوير 
ب��ت��ق��دي��م ح��ل��ول إسكانية  وال��ت��ف��رد 
م����م����ي����زة، ع����ب����ر ت����ط����وي����ر م���ش���اري���ع 
الطبيعة  ذات  امل����دن  ف���ي ض���واح���ي 
الغنية، ونقل الفعاليات الحضرية 
خ����ارج ازدح����ام����ات امل�����دن، وت��وف��ي��ر 
منتج عقاري على درجة عالية من 

التنافس في الجودة والسعر.
اإلدارة«  »دار  م����ؤس����س  وق�������ال 
م���دي���ره���ا ال����ع����ام ع���م���اد زاه��������دة إن 
لتبني  اإلدارة  دار  ف��ي  دف��ع��ن��ا  »م���ا 
ال��رؤي��ة ومنهجية العمل، هو  ه��ذه 

ت���ج���اوز امل��ش��اك��ل ال��ت��ي ظ��ه��رت مع 
ه����ذا ال��ن��م��و ال���ع���ق���اري م���ن ارت���ف���اع 
واكتظاظ  العقارات  مذهل ألسعار 
املشاريع في مناطق محددة تتركز 
ف��ي وس��ط ع��م��ان وامل���دن الرئيسية 
او ف���ي امل��ن��اط��ق ال��س��اح��ل��ي��ة. حيث 
ق����ام����ت ال����ش����رك����ة م�����ؤخ�����را ب���إط���اق 
م���ش���روع ف��ل��ل امل���س���رة ال�����ذي يمثل 
م���ف���ه���وم���ا ت����ط����وي����ري����ا رائ����������دا ع��ل��ى 
مستوى اململكة واملنطقة العربية، 
ح���ي���ث ي���ق���ام امل����ش����روع ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
من  كيلومترا   14 بعد  على  املسرة 
العاصمة عمان، ويحتوي على 21 
نماذج هندسية  ثاثة  فيا ضمن 

أندلسية الطابع بمساحات بني 80 
إلى 300 متر مربع، وتقام كل منها 
على ارض مسورة بمساحة 4000 
متر مربع في حني يأخذ املشروع 
ط��اب��ع امل��دي��ن��ة امل���س���ورة امل��خ��دوم��ة 

بالكامل«.
واض������اف زاه������دة »إن م��ش��روع 
ف���ل���ل امل����س����رة ي���ط���رح ح����ا ع��م��ل��ي��ا 
لازدحام وغاء أسعار الفلل في 
تتعدى  ال  حيث  عمان  العاصمة 
كلفة األرض والفيا املقامة عليها 
أس����ع����ار ال���ش���ق���ق ف����ي ع����م����ان، ف��ي 
ال��ذي يستطيع فيه سكان  الوقت 
املسرة الوصول إلى أعمالهم في 
ع���م���ان خ����ال اق����ل م���ن 30 دق��ي��ق��ة. 
التطويرية  ال��رؤي��ة  نفس  وضمن 
وب��ع��د ب��ي��ع م��ع��ظ��م ال���وح���دات في 
حاليا  الشركة  تعمل  امل��س��رة  فلل 
ع���ل���ى اإلع����������داد إلط�������اق م���ش���روع 
يتميز  ج��رش  مدينة  ف��ي  منتجع 
ب���خ���ص���وص���ي���ة ع���ال���ي���ة م����ن ح��ي��ث 
امل�������وق�������ع واإلط���������ال���������ة ع�����ل�����ى س���د 
امل��ل��ك ط���ال وب��ت��وس��ط��ه للغابات 
ال���ح���رج���ي���ة ال����س����اح����رة، وس���ي���ق���ام 
امل����ش����روع ع��ل��ى م��س��اح��ة 36 أل��ف 
م��ت��ر م��رب��ع ب��ح��ي��ث ي��ح��ت��وي على 
36 شاليها مصممة وفق معايير 
خاصة، في حني يبعد املشروع 20 

كيلو مترا عن العاصمة عمان«.

عماد زاهدة

زاهدة: »دار اإلدارة« تطرح »فلل املسرة«
ومنتجعا في جرش يتميز بخصوصيته

أع���ل���ن���ت ش���رك���ة آدم������ز ل��ل��ت��ج��ارة 
ال��ع��ام��ة وامل���ق���اوالت ع��ن مشاركتها 
ف�������ي م������ع������رض ال�����ك�����وي�����ت ال������دول������ي 
ل���ل���ع���ق���ار. وق������ال م���دي���ر ع�����ام ش��رك��ة 
آدمز عبدالعزيز الخالدي أن سوق 
ال���ع���ق���ار ال���ك���وي���ت���ي ال ي���ق���ل أه��م��ي��ة 
ع���ن س����وق األس���ه���م، ف��ه��م��ا ي��م��ث��ان 
ال���ع���ص���ب ال���رئ���ي���س���ي ف����ي ال���ن���ش���اط 
فارتفاع مؤشر سوق  االقتصادي، 
ال��ك��وي��ت ل������أوراق امل��ال��ي��ة وم��ؤش��ر 
سوق العقار يعد انتعاشا اقصاديا 

للدولة.
ال����ع����ق����اري  ال�����ق�����ط�����اع  أن  وأك���������د   
ي��س��ت��م��د أه���م���ي���ت���ه ك����أح����د ال���ب���دائ���ل 
خ��ص��وص��ا  للمستثمر  األس���اس���ي���ة 
انواعها  بشتى  االس��ت��ث��م��ارات  وأن 
امل���ح���ل���ي���ة وال����خ����ارج����ي����ة م��ح��ف��وف��ة 
بمأمن  ليس  فاملستثمر  باملخاطر، 
من أي هبوط في مؤشرات التداول. 
وق������ال أن ه���ن���اك زي�������ادة ف����ي م��ع��دل 
ال��ن��م��وال��س��ك��ان��ي م��م��ا ي��ع��ن��ي ه��ن��اك 

طلب متزايد على السكن الخاص.
وأشار الى إننا نترجم من خال 
شعار ثقافة معمارية جديدة الرؤيا 

املستقبلية لفن الهندسة املعمارية 
وخ���ل���ق ت������وازن دق���ي���ق وإب�������داع بني 
ال��ش��ك��ل وامل��ض��م��ون ل��ق��ط��اع ال��ع��ق��ار 
فنحن نساهم وبشكل  الكويت  في 
ف��ع��ال ف��ي ت��وف��ي��ر ق��ن��اة استثمارية 
آم��ن��ة ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن، ف��ش��رك��ة آدم���ز 
ت���ع���د إح������دى ال���ش���رك���ات ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ال����رائ����دة ف���ي م��ج��ال ب��ن��اء وتشييد 
وت�����ط�����وي�����ر امل������ش������اري������ع ال����ع����ق����اري����ة 

التمليك  وشقق  السكنية  واألب���راج 
وه������و م�����ا س���ي���ع���زز إي�����ج�����اد ح���ل���ول 
جذرية وتوفير سكن خاص ومائم 
ل����ل����راغ����ب����ني ف�����ي ال���ت���م���ل���ك ب��ال��س��ك��ن 
العمودي في إط��ار ح��رص الشركة 
فأنشئنا  واإلب��ت��ك��ار  التطوير  على 
برج آدمز ADAM`S TOWER 1 في 
منطقة بنيد القار ، فالبرج يعرض 
التي  الخصوصية  مفاهيم  أب��س��ط 
ال ت��ض��اه��ى وأوض�����ح ال��خ��ال��دي أن 
املشروع يتمتع بموقع استراتيجي 
بإطالة على شارع الخليج العربي 
وال��ب��ح��ر ف��ه��و ال ي��ب��ع��د س����وى ع��دة 

دقائق عن العاصمة.
وك���ش���ف ال���خ���ال���دي ال���ن���ق���اب ع��ن 
ع�����زم ش���رك���ة آدم������ز ب���ت���دش���ني ث��ان��ي 
م���ش���اري���ع���ه���ا ال����ع����ق����اري����ة امل���ت���م���ي���زة 
وال����راق����ي����ة وه�����ي ش���ق���ق ت��م��ل��ي��ك ف��ي 
ال��ق��ار »ب���رج آدم���ز 2«.  منطقة بنيد 
وقال »لقد قادنا البحث الدائم عن 
التميز بالتصميم في سوق العقار 
املضافة  وال��ج��ودة  القيمة  لتحقيق 
مل���ش���اري���ع���ن���ا اإلن����ش����ائ����ي����ة وه������و م��ا 

نصبو إليه«.

عبدالعزيز الخالدي

الخالدي: »آدمز« دشنت »آدمز 2« في بنيد القار 
وتساهم بفعالية في توفير قناة استثمارية آمنة

س���ت���ق���وم ال���ش���رك���ة ال��ب��ل��غ��اري��ة 
لتطوير االراضي، وهي أحد أكبر 
العقارية  االس��ت��ث��م��ارات  ش��رك��ات 
البلغارية بترويج مشاريعها في 

معرض الكويت الدولي للعقار.
لتطوير  ال��ب��ل��غ��ارِي��ة  وال��ش��رك��ة 
االراض������������ي ت�����ق�����وم ب���م���ش���روع���ات 
ت����ط����وي����ر ال������ع������ق������ارات ال���س���ك���ن���ي���ة 
وال���ت���ج���اري���ة ف����ي ب���ل���غ���اري���ا، وق���د 
ت��م ط���رح أسهمها ف��ي ال��ب��ورص��ة 
إجمالي  بمبلغ  م��ارس 2006  في 
إس��ت��رل��ي��ن��ي  م���ل���ي���ون ج���ن���ي���ه   23
ب��ق��ي��م��ة 100 ب��ن��س ل��ل��س��ه��م. وف��ي 
أس���ه���م  ط������رح  ت�����م   2007 ف����ب����راي����ر 
جنيه  مليون   15 بقيمة  إضافية 
وت��ت��ض��م��ن محفظة  إس��ت��رل��ي��ن��ي. 
اس�����ت�����ث�����م�����ارات ال����ش����رك����ة م���ب���ان���ي 
س��ك��ن��ي��ة ع���ل���ى ال����ش����واط����ىء وف���ي 
ال�����ج�����ب�����ال وف��������ي امل�����������دن، ج����اه����زة 
ل����اس����ت����خ����دام، ت����ق����ع ع����ل����ى ط����ول 
الساحل الشمالي للبحر األسود، 
وف����ي امل��ش��ت��ى ال���ب���ل���غ���ارِي األك��ث��ر 
ش���ع���ب���ي���ة »ب�����وروف�����ي�����ت�����س«، وف���ي 

العاصمة صوفيا.
وس���ت���ق���دم ال���ش���رك���ة ث���اث���ة م��ن 
مشروعاتها في املعرض »جولي 
هيلز«،  و«هارموني  مورنينج«، 
ال����واق����ع����ني ع���ل���ى س����اح����ل ال��ب��ح��ر 
األس���������ود ال����ب����ل����غ����اري، وم��ن��ت��ج��ع 
للتزحلق  الترفيهي  »ري��ف��رالن��د« 
املشتى  ف��ي  ال��واق��ع  الجليد  ع��ل��ى 
امل���ش���ه���ور »ب���وروف���ي���ت���س«. وت��ق��ع 
ه���ذه امل���ش���روع���ات ال��ث��اث��ة ضمن 
أف���ض���ل امل���ن���اط���ق ال��س��ي��اح��ي��ة في 
بلغاريا. وفي العام املاضي حصل 
م��ش��روع »ه��ارم��ون��ي هيلز« على 
جائزتني ذهبيتني وهما : جائزة 
بأسعار  عقاري  مشروع  »أفضل 
»أفضل بيت  تنافسية«، وجائزة 
في بلغاريا« في املنافسة الدولية 
نظمتها  التي  املستوى  الرفيعة 
م����ج����ل����ة »ه�����وم�����ي�����ز اوف�����رس�����ي�����ز«، 
وه���ي م��ج��ل��ة ع���ق���ارات ب��ري��ط��ان��ي��ة 
دولية متخصصة. وسيتم طرح 
م���ش���اري���ع ال���ش���رك���ة ف����ي ال��ك��وي��ت 

ال��خ��ل��ي��ج األخ����رى م��ن قبل  ودول 
روج���ر س��ال��ي��ب��ي امل��م��ث��ل الرسمي 

للشركة.
وقال املدير التنفيذي للشركة 
دي��م��ي��ت��ار س���اف���وف »أن ب��ل��غ��اري��ا 
م�����ن أف����ض����ل ال����������دول م�����ن ن���اح���ي���ة 
االس����ت����ث����م����ارات ال����ع����ق����اري����ة وم���ن 
ال����ن����اح����ي����ة ال����س����ي����اح����ي����ة، ون���ح���ن 
أن مشاريعنا جذابة جدًا  نعتقد 
ل���ل���ع���م���اء امل���ح���ل���ي���ني وال���دول���ي���ني 
الذين يرغبون في االستثمار في 

العقارات«.
وح����ول م��ش��اري��ع ال��ش��رك��ة ق��ال 
ان م��ن��ت��ج��ع »ج���ول���ي م��ورن��ي��ن��ج« 
ال���س���اح���ل���ي ال�������ذي ي���ق���ع ف����ي أح���د 
املناطق األكثر جماال وجاذبية من 
البلغاري  األس���ود  البحر  ساحل 
»البينا«، ويحتل  شمال مصيف 
املشروع مساحة تزيد عن 95 الف 
متر مربع من األراضي التي تطل 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ر األس������ود، وس��ت��ك��ون 
امل�����ب�����ان�����ي ف������ي م���ن���ط���ق���ة »ج����ول����ي 
ال��س��ك��ن��ي��ة منخفضة  م��ورن��ي��ن��ج« 
االرتفاع بحيث يمكن لساكنيها 
رؤي�����ة أك���ب���ر م��س��اح��ة م��م��ك��ن��ة من 
البحر األسود واملنطقة الجميلة 
املحيطة. وباإلضافة إلى حمامات 
فهو  للمنتجع  الثاثة  السباحة 
م�������زود ب���ش���اط���ئ خ������اص ص��غ��ي��ر 
عند قاعدة الجبل يجتذب أولئك 

. وم��ن 
َ
ال��ذي��ن ي��ع��ش��ق��ون ال��ط��ب��ي��ع��ة

امل���خ���ط���ط اس���ت���ث���م���ار ح����وال����ي 40 
ف��ي املرحلة األول��ى  ي��ورو  مليون 

للمشروع.
واضاف »اما مجمع »هارموني 
هيلز« فهو مجمع رائع أنيق، يقع 
ع��ل��ى ت���ال ق��ري��ة »روج��ات��ش��ي��ف��و« 
ع����ل����ى م����س����اف����ة 3 ك���ي���ل���وم���ت���ر م��ن 
امل����ن����ت����ج����ع ال����س����اح����ل����ي ال���ش���ه���ي���ر 
»البينا«، كما يشرف على نهاية 
خليج فارنا. ويضم املنتجع 180 
فيا مزدوجة  متميزة و22  ة 

َّ
شق

على  بانارومية  بواجهات  أنيقة 
البحر. وق��د حصل ه��ذا املشروع 
ذهبيتني وجائزة  على جائزتني 
 ف����ي امل���ن���اف���س���ة ال���دول���ي���ة 

َ
ف���ض���ي���ة

نظمتها  التي  املستوى  الرفيعة 
م��ج��ل��ة »ه���وم���ي���ز اوف���رس���ي���ز« في 
ع����ام 2007 وه����ي م��ج��ل��ة ع��ق��ارات 
ب��ري��ط��ان��ي��ة دول���ي���ة م��ت��خ��ص��ص��ة، 
وقد أطلقت عليه هذه املجلة لقب 
بأسعار  عقاري  مشروع  »أفضل 
العالم«.  مستوى  على  تنافسية 
وقد تم استثمار 6 مايني يورو 

في املشروع«.
وح��������������ول م��������ش��������روع م���ن���ت���ج���ع 
للتزحلق  الترفيهي  »ري��ف��رالن��د« 
ع����ل����ى ال����ج����ل����ي����د ق��������ال »ي�����ق�����ع ب��ني 
س��ام��وك��وف وب��وروف��ي��ت��س وهما 
م���ن أش���ه���ر امل���ش���ات���ي ال��ب��ل��غ��اري��ة، 
على تال بوروفيتس في الجزء 
في غابة  »ري��ا«  الشرقي ملنطقة 
 1390 ارت�������ف�������اع  ع����ل����ى  ص����ن����وب����ر 
م��ت��رًا م��ن م��س��ت��وى س��ط��ح البحر 
(وتقع أعلى نقاط التزحلق على 
ارتفاع 2600 متر) وسيكون هذا 
امل��ن��ت��ج��ع ج����زء امل��ن��ط��ق��ة امل��س��م��اة 
ب���وروف���ي���ت���س امل���ن���خ���ف���ض���ة وه���ي 
أح����د ث����اث م��ن��اط��ق س��ت��ت��م فيها 
التنمية  أك��ث��ر م��ش��روع��ات  إق��ام��ة 
التاريخ  في  واستثمارا  ضخامة 
ال���ب���ل���غ���اري- وه�����ي ت���ع���رف ب��اس��م 
»س���وب���ر ب���وروف���ي���ت���س«. وس��ي��ت��م 
استثمار حوالي 27 مليون يورو 

في مشروع »ريفيرالند«.

ديميتار سافوف

سافوف: »البلغارية لتطوير األراضي«
تقدم 3 مشاريع على ساحل البحر األسود


