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الشيخة موضي: الكويتي 
أكثر وعيًا بـ االستشارة القانونية 

»توب اكسبو« تستضيف
 املحامية التركية زليخة جوزدن

يقدم استشارات قانونية مجانية خالل املعرض

»العقار واالستثمار« يستقطب مشاريع من الكويت 
والسعودية وتركيا والبوسنة وبريطانيا

أعلنت مجموعة »توب اكسبو« لتنظيم املعارض 
فعاليات  الطللاق  استعداداتها  اكتمال  واملللؤتللمللرات 
مللعللرض »الللعللقللار واالسللتللثللمللار« )مللعللرض املللعللارض 
اللللعلللقلللاريلللة فلللي اللللكلللويلللت(، اللللللذي تللنللظللملله املللجللمللوعللة 
بالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي في صالة 
رقللم )8( بلللأرض املللعللارض الللدوللليللة بمشرف خال 
الفترة من 7-12 أبريل 2014 وبرعاية وكيل وزارة 

التجارة والصناعة عبدالعزيز مشعان الخالدي.
وتلللشلللارك بللهللذا الللحللدث الللعللقللاري الللكللبلليللر على 

مللسللتللوى دولللللة الللكللويللت نللحللو 70 شللركللة عللقللاريللة 
ومللاللليللة لللتللعللرض اكللثللر مللن 200 مللشللروع عللقللاري 
بنحو 17 دولة خليجية وعربية وعاملية. وقد أعلنت 
الللعللديللد مللن الللشللركللات الللعللقللاريللة عللن مشاركتها 
فلللي هلللذا اللللحلللدث امللللهلللم. وقلللد اسللتللعللرض علللدد من 
الشركات املشاركة مشاريعها في املعرض والتي 
وتركيا  والسعودية  الكويت  مللن  مشاريع  تشمل 
قانونية  استشارات  ويقدم  وبريطانيا  والبوسنة 

أع����ل����ن م���ك���ت���ب ال���ش���ي���خ���ة م����وض����ي ال���ص���ب���اح مجانية خال املعرض.
للمحاماة عن مشاركته في معرض حول هذه 
امل���ش���ارك���ة. وق���ال���ت ال��ش��ي��خ��ة م��وض��ي ال��ص��ب��اح 
ان م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي امل���ع���رض أص��ب��ح��ت ح��دث��ًا 
أساسيًا ودورًا رئيسيًا يلعبه مكتب املحاماة 
الذي يهدف الى تعريف زوار املعرض وعمالئه 
ب��م��ا ل��ه��م وم����ا ع��ل��ي��ه��م م���ن ح���ق���وق وواج���ب���ات 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ع���ق���ود ال��ت��م��ل��ك واالس���ت���ث���م���ار، 
والشروط التي يجب توافرها في عقود البيع 
واالس���ت���ث���م���ار ل���ض���م���ان ح���ف���ظ ح��ق��وق��ه��م ع��ل��ى 
امل���دى ال��ط��وي��ل. واش����ارت ال��ى ان وج���ود مكتب 
وال��ش��راء  البيع  عقود  ف��ي  محاماة متخصص 
أع��ط��ى ل��ل��م��ع��رض س��م��ع��ة ط��ي��ب��ة وث��ق��ة ك��ب��ي��رة، 
حتى أن االمر تطور حاليًا بشكل أكبر بعد ان 
أصبح املعرض يشهد مشاركة أكثر من مكتب 
محاماة يتخصص بعضها في العقار املحلي 
ف��ي��م��ا ي��ت��خ��ص��ص ب��ع��ض��ه��ا اآلخ�����ر ف���ي ال��ع��ق��ار 
الدولي والخارجي. وش��ددت الشيخة موضي 
على أهمية الدور الذي تلعبه مكاتب املحاماة 
الجوانب  وال����زوار بأهم  امل��واط��ن��ن  ف��ي توعية 
التي يجب أن تتوافر في عقود البيع والتملك، 
أن تتضمنها  التي يجب  األس��اس��ي��ة  وال��ن��ق��اط 
تلك العقود بما يضمن للعميل حفظ حقه قبل 
وبعد اتمام عملية البيع، وحتى ال يقع البعض 

فريسة سهلة ألصحاب النفوس الضعيفة.
ولفتت الى أن املواطن الكويتي أصبح أكثر 
وعيًا من ذي قبل، خصوصًا ملا يتمتع به هذا 
امل���واط���ن م��ن خ��ب��رة ك��ب��ي��رة س���واء ع��ل��ى صعيد 
االس���ت���ث���م���ار وال��ت��م��ل��ك امل��ح��ل��ي أو ال���خ���ارج���ي، 
مشيرة الى انه ومن خالل مشاركاتها السابقة 
ت���ل���م���س���ت م������دى س���ق���ف ال�����وع�����ي ال�������ذي اص���ب���ح 

يتمتع به املواطن الكويتي الذي أصبح يسأل 
ع��ن ك��ل ش����اردة وواردة ف��ي ع��ق��ود ال��ب��ي��ع، كما 
على  الحصول  على  أكثر حرصًا  أصبح  وأن��ه 
االستشارة القانونية في كل عقد قبل أن يقوم 

بالتوقيع عليه منفردًا.
وأك�������دت ال��ش��ي��خ��ة م���وض���ي ع���ل���ى ان ل��ج��وء 
امل��واط��ن��ن وزوار امل��ع��ارض ال���ى ج��ن��اح مكتب 
املحاماة جنبهم الكثير من املشاكل والقضايا 
ال���ت���ي ك�����ان م����ن امل���م���ك���ن أن ي���ق���ع���وا ف���ي���ه���ا، ك��م��ا 
وأك��س��ب��ه��م ث��ق��ة أك��ب��ر ف���ي ه���ذه امل���ع���ارض وف��ي 
ال����ش����رك����ات امل����ش����ارك����ة ف���ي���ه���ا وال�����ت�����ي ت��خ��ض��ع 
ج��م��ي��ع��ه��ا ل��ف��ح��ص وت���دق���ي���ق م��س��ب��ق م���ن قبل 
ال��ج��ه��ات امل��س��ؤول��ة ف���ي ال���دول���ة وع��ل��ى رأس��ه��ا 

وزارة التجارة والصناعة. 

ض��م��ن س��ي��اس��ت��ه��ا ف���ي ت��وع��ي��ة ال��ع��م��ي��ل 
عليه  وم��ا  ل��ه  م��ا  ملعرفة  وتهيئته  قانونيا 
ال���ى ان ح��ج��م امل��ش��اري��ع التركية  وب��ال��ن��ظ��ر 
االكبر  النسبة  تمثل  باملعرض  امل��ع��روض��ة 
وت���ص���ل ال����ى ن��ح��و 40 ف���ي امل���ئ���ة م���ن حجم 
استضافت مجموعة  امل��ع��روض��ة  امل��ش��اري��ع 
واملؤتمرات  املعارض  لتنظيم  اكسبو  توب 
العقارعلى أرض  وضمن فعاليات معرض 
املعارض الدولية بمشرف وبجناح مستقل 
املتخصصة  التركية  املحامية  ب��امل��ع��رض، 
زليخة  العقاري  التملك  قوانن  في ش��ؤون 
ج���وزدن ب��اب��وج��و ال��ت��ي ج���اءت لتؤكد على 
أهمية وجود محاٍم ألي مواطن او مستثمر 
ي���رغ���ب ب��االس��ت��ث��م��ار أو ال��ت��م��ل��ك ال��ع��ق��اري 
في  للراغبن  النصائح  ولتقدم  تركيا،  في 
الشراء في تركيا والرد على استفساراتهم 

القانونية.
ب���اب���وج���و ان اي م���واط���ن ع��رب��ي  وق���ال���ت 
ال��ع��ق��اري ف��ي ت��رك��ي��ا يجب  ي��رغ��ب بالتملك 
ع���ل���ي���ه االس����ت����ع����ان����ة ب����م����ح����ام م��ت��خ��ص��ص 
ي����س����اع����ده ع���ل���ى ال����ت����ع����رف ع���ل���ى ال���ق���وان���ن 
اذا ما  االول��ى، خصوصًا  التركية بالدرجة 
كان املستثمر أو املواطن بصدد شراء عقار 
تحت االنشاء، ال سيما وأن شراء هذا النوع 
من العقارات فيه خطورة نسبية نوعًا ما، 

وان كانت تمتاز بعوائدها الكبيرة.
واضافت أن أهمية املحامي تكمن في أنه 
سيكون قادرًا على اجراء التحريات الالزمة 
الناحية  م��ن  العقار وسالمته  ح��ول وض��ع 
االراض���ي  ملكيات  م��ن  وال��ت��أك��د  القانونية، 
وطبيعة املشروع، من خالل مراجعة ادارات 

امل��ت��خ��ص��ص��ة، وق�����راءة املخططات  ال��ب��ل��دي��ة 
ة  املطروحة، باالضافة الى التأكد من املالء
امل��ال��ي��ة للمطور وم��ن��ف��ذ امل���ش���روع، ودراس���ة 
تاريخه املهني وسابقة أعماله ومشاريعه 

ووضعه املالي في وقت تنفيذ املشروع.
واشارت الى أن هناك بعض األمور التي 
قد ال ينتبه لها بعض املستثمرين، والتي 
م���ن ب��ي��ن��ه��ا ان ب��ع��ض االراض�������ي ق���د ت��ك��ون 
محل خالف أو ن��زاع بن شركاء متعددين 
أو ورث��ة متخاصمن، وم��ن هنا يأتي دور 
امل��ح��ام��ي ل��ل��ت��أك��د م���ن ط��ب��ي��ع��ة ه���ذه االرض 
وط��ب��ي��ع��ة ال��خ��الف��ات ب���ن ال���ش���رك���اء، وم���دى 
االرض  ه��ذه  على  امل��ش��روع  تنفيذ  امكانية 

من عدمه.

ثابت: »يوتوبيا« تطرح أراضي استثمارية

إبراهيم: »باز للنظم« تواصل 
تسويق »حصص املشاع«

املرعي: »العرين« تطرح 
مشروع »مجمع أبراج العرين«

 »بسام الصقران« ... منتجع 5 نجوم في الخيران

املهنا: »دعم« تطرح 3 مشاريع جديدة

بارفيزيان: برامج متنوعة للهجرة 
ألميركا وكندا وأوروبا والكاريبي

ان���ض���م���ت ش���رك���ة دع�����م ل��ل��ت��ط��وي��ر 
العقاري-الشركة الرائدة واالولى في 
الى  الكويت-  في  التمليك  بيع شقق 
املشاركة  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ش��رك��ات  قائمة 
ف����ي م����ع����رض ال����ع����ق����ار واالس���ت���ث���م���ار 
وح���ول ه���ذه امل��ش��ارك��ة. ق���ال الرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ش��رك��ة ع����دن����ان امل��ه��ن��ا 
ان »دع�������م« س���ت���ط���رح م��ج��م��وع��ة م��ن 
م���ش���اري���ع »اب�������راج امل���ه���ن���ا« ال��س��ك��ن��ي��ة 
امل��وزع��ة ف��ي م��واق��ع استراتيجية في 
ك���ل امل���ن���اط���ق االس���ت���ث���م���اري���ة، وال��ت��ي 
ت��وف��ر م��ج��م��وع��ة م���ن ش��ق��ق التمليك 
ال��راق��ي��ة  ال��ت��ش��ط��ي��ب��ات  امل���م���ي���زة ذات 
التسليف  بنك  ش���روط  م��ع  املتوافقة 
واالدخار وقرض املرأة االسكاني في 
مناطق مختلفة، وبأسعار مدروسة 

وخدمات تنافسية.
ال����ش����رك����ة أع�����دت  ال������ى أن  وأش���������ار 
ال����ح����ال����ي����ة 3 م���ش���اري���ع  ل���ل���م���ش���ارك���ة 
عمالقة جديدة، لعل أبرزها مشروع 
الساحلي  الشريط  على  يقع  سكني 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة امل��ه��ب��ول��ة وي��ط��ل اط��الل��ة 
يحتوي  حيث  البحر،  على  مباشرة 
هذا املشروع على 7 نماذج مختلفة 
ف���ي امل��ق��اس��ات وامل���واص���ف���ات، وال��ت��ي 
من بينها شقق الدوبلكس و»البنت 
ه�����������اوس«، ال����ت����ي الح����ظ����ت ال���ش���رك���ة 
ارت����ف����اع ال��ط��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ال��س��وق 
امل���ح���ل���ي ب���ع���د دراس�������ة م��ك��ث��ف��ة ق��ام��ت 
ب��ه��ا ف���ي ه����ذا ال���خ���ص���وص. واض����اف 
تناسب  شققًا  سيطرح  امل��ش��روع  أن 
م��خ��ت��ل��ف االح���ت���ي���اج���ات، ح��ي��ث ت��ب��دأ 
م����س����اح����ات ال���ش���ق���ق امل����ط����روح����ة م��ن 
 131 ال�����ى  62 م���ت���را م���رب���ع���ا وت���ص���ل 
ن��ف��س��ه  امل������ش������روع  وأن  ك����م����ا  م������ت������رًا، 
ي���م���ت���از ب���اح���ت���وائ���ه ع���ل���ى م��ج��م��وع��ة 
م����ن ال���خ���دم���ات امل��ت��ك��ام��ل��ة ال���ت���ي م��ن 
ش���أن���ه���ا أن ت����وف����ر ال�����راح�����ة ل���ل���م���الك، 
ح����ي����ث ي����ض����م امل�������ش�������روع ح����م����ام����ات 
س��ب��اح��ة وأن���دي���ة ص��ح��ي��ة، ك��م��ا وأن���ه 
وخدمات  بكاميرات  بالكامل  مراقب 
الحراسة، ومزود بخدمات االنترنت 

وال���س���ت���الي���ت وم�����واق�����ف ال����س����ي����ارات 
واملحال التجارية املختلفة، كما وأنه 
التي  يمتاز بالتسهيالت االئتمانية 
تصل الى نحو ثالث سنوات ونصف 
ال���س���ن���ة وب���أق���س���اط م���رن���ة وم���ري���ح���ة. 
وبن املهنا ان هناك مجموعة أخرى 
من املشاريع املميزة التي ستطرحها 
ال��ش��رك��ة خ���الل امل��ع��رض ف��ي مناطق 
ال���س���امل���ي���ة وص����ب����اح ال���س���ال���م وب��ن��ي��د 
ال����ق����ار وال���ف���ن���ط���اس، وه�����ي م��ش��اري��ع 
س���ت���ك���ون ب���م���ث���اب���ة م���ف���اج���أة ل����ل����زوار 
ال���ذي���ن س��ي��ت��ع��رف��ون ع��ل��ى ت��ف��اص��ي��ل 
هذه املشاريع بالكامل أثناء زيارتهم 
ل���ل���م���ع���رض. وأك������د امل���ه���ن���ا أن »دع�����م« 
وك���م���ا ه���ي ع���ادت���ه���ا دائ���م���ًا ح��ري��ص��ة 
املواطن  ما يحتاجه  كل  توفير  على 
الكويتي بمختلف فئاته، بمن فيهم 
ف��ئ��ة امل��ط��ل��ق��ات واالرام������ل، ك��م��ا وأن��ه��ا 
توفير  ف��ي  مسيرتها  خ���الل  نجحت 
التمليك  ش��ق��ق  م��ن  ك��ب��ي��رة  مجموعة 
التي تمتاز بجودة التصميم وكفاءة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا ل��ل��م��واص��ف��ات 
وامل��ق��اي��ي��س، ب��االض��اف��ة ال��ى األس��ع��ار 
االئتمانية  وال��ت��س��ه��ي��الت  امل���دروس���ة 
املريحة مع امكانية السداد على مدى 
15 عامًا، متميزة بذلك عن غيرها من 

الشركات املحلية املنافسة.

امل������س������ت������ش������ارة م����ي����ش����ي����ل اف�������اج 
ب���ارف���ي���زي���ان امل���دي���ر ال���ع���ام ل��وك��ال��ة 
صن لخدمات الهجرة، وهي وكالة 
للهجرة تقع في كندا ويقع مقرها 
ال���رئ���ي���س���ي ف����ي م���دي���ن���ة ت���ورون���ت���و 
ف���ي م��ق��اط��ع��ة اون���ت���اري���و، ول��دي��ه��ا 
قالت  واي����ران،  الكويت  ف��ي  مكاتب 
الهجرة منذ  اعمال  بانها تمارس 
ع��ض��و مسجل  ال���ع���ام 1997 وه����ي 
الكندي  التنظيمي  امل��ج��ل��س  ل���دى 

 .)CCRC( الستشارات الهجرة
التمثيل  نوفر  »نحن  واضافت 
واالس��ت��ش��ارة ل��أف��راد وال��ع��ائ��الت 
امل��ه��ت��م��ن ب��ال��ح��ص��ول ع��ل��ى اق��ام��ة 
دائ���م���ة أو م��واط��ن��ة )ج�����واز س��ف��ر( 
م���ن ب���الد م��ت��ع��ددة م��ث��ل ال���والي���ات 
وال��دول  وكندا  األميركية  املتحدة 
ال����ك����اري����ب����ي،  ودول  األوروب���������ي���������ة 
من  األساسين  عمالؤنا  ويعتبر 
الشرق األوس��ط. وتبن سجالتنا 
امل����ه����ن����ي����ة ال�����خ�����اص�����ة ب����ن����ا ال����دق����ة 

أعمالنا  ب��أداء  القيام  واألمانة في 
فنحن نهتم بالتعامل مع كل ملف 
بكل اهتمام وفي الوقت املناسب، 
ون����ح����ن ن���ش���ع���ر ب���امل���س���ؤول���ي���ة ع��ن 
ال�����س�����ري�����ة ال�����خ�����اص�����ة ب���ع���م���الئ���ن���ا 

ومتطلباتهم«.

املنيع: »املباني الذكية« تطرح
فلل في الكويت وقطر واإلمارات

ق��������ال م����ح����م����د ف����رغ����ل����ي ث���اب���ت 
امل�������دي�������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي مل���ج���م���وع���ة 
»ي���وت���وب���ي���ا« ل���ل���ع���ق���ارات )ش���رك���ة 
الزميلة  الشركات  اح��دى  قطرية( 
مل��ج��م��وع��ة »ت�����وب« ال��ع��ق��اري��ة ب��ان 
امل���ج���م���وع���ة س���ت���ط���رح م�����ن خ���الل 
م��ن األراض���ي  امل��ع��رض مجموعة 
االستثمارية في بريطانيا وتقع 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ك��ادن��ج��ت��ون -ل���وت���ن، 
وت�����م�����ت�����از االراض�������������ي ب���م���وق���ع���ه���ا 
امل�����م�����ي�����ز ع�����ل�����ى ش�����������ارع رئ���ي���س���ي 
بمنطقة  وم���ح���اط���ة  امل��ن��ط��ق��ة  ف���ي 
س���ك���ن���ي���ة م����ت����ك����ام����ل����ة ال����خ����دم����ات 
ب��االض��اف��ة ال���ى م���واق���ع ل��ع��دد من 
ال��ش��رك��ات ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، واض���اف 
أن اج���م���ال���ي ع�����دد االراض��������ي ف��ي 
300 قطعة  املشروع تبلغ حوالي 
ب��م��س��اح��ات ت���ب���دأ م���ن 675 م��ت��رًا 
مربعًا وباسعار تبدأ من 15 الف 
ان  ال���ى  م��ش��ي��را  استرليني  جنيه 
م��ل��ك��ي��ة االراض�����ي ح���رة وملختلف 

الجنسيات.
وبن ثابت ان موقع االراض��ي 
ي��ب��ع��د ن��ح��و 32 م��ي��ال ع���ن م��ارب��ل 
ارش ون��اي��ت��س ب��ري��دج ف��ي لندن، 
37 ميال عن مطار هيثرو  ونحو 
ونحو 19 ميال عن مدينة ميلتون 
لوتن.  مدينة  ع��ن  ميل  و3  كيينز 
شبكة  تربطها  املنطقة  ان  وب���ن 
مختلف  م��ع  متنوعة  م��واص��الت 

املدن البريطانية.
م�����ن ج����ان����ب آخ��������ر، ب�����ن ث���اب���ت 
ان امل��ج��م��وع��ة ت���راع���ي م��ج��م��وع��ة 
م�����ن ال�����ع�����وام�����ل االس�����اس�����ي�����ة ع��ن��د 

اخ��ت��ي��اره��ا ل���أراض���ي وال���ت���ي من 
اه��م��ه��ا ان ي��ك��ون م��وق��ع االراض���ي 
ام������ت������دادًا ل���ل���م���ن���اط���ق ال���ع���م���ران���ي���ة 
وان ت���ك���ون ق��ري��ب��ة م���ن ال���ش���وارع 
ال��رئ��ي��س��ة وال��داخ��ل��ي��ة وان ت��ك��ون 
م����خ����ت����ل����ف ال������خ������دم������ات م�������ن م�����اء 
وكهرباء وصرف صحي وغيرها 

متوافرة في املنطقة.
امل���ج���م���وع���ة  ان  ث�����اب�����ت  وب��������ن 
ت���ق���وم ع��ن��د ب��ي��ع ال��ع��م��ي��ل االرض 
بتوقيع اتفاقية تخول املجموعة 
ب��ه��ا  وال����ع����ن����اي����ة  االرض  ادارة 
ل���ص���ال���ح ال���ع���م���ي���ل وال���ع���م���ل ع��ل��ى 
االت�������ص�������ال ب����ال����ج����ه����ات امل���ع���ن���ي���ة 
وت���ق���دي���م ال���ط���ل���ب���ات ال�����الزم�����ة م��ن 
خ���الل م��س��ت��ش��اري امل��ج��م��وع��ة في 
ب���ري���ط���ان���ي���ا ل���ت���ح���وي���ل األراض�������ي 
م���ن ص��ف��ت��ه��ا ال��ح��ال��ي��ة ال����ى صفة 
ي��م��ك��ن اس��ت��غ��الل��ه��ا ف���ي ال��ت��ط��وي��ر 

اجتهاد  محاولة  وه��ي  مستقبال 
من املجموعة دون ضمانات بان 
ت��ك��ون ه��ن��اك م��واف��ق��ات ع��ل��ى ذل��ك 
ول��ك��ن املجموعة ت��ؤم��ن ب��ان��ه لكل 
م��ج��ت��ه��د ن��ص��ي��ب وع���ل���ي���ن���ا ط���رق 
م��خ��ت��ل��ف االب���������واب ح���ت���ى ن��ح��ق��ق 
اه���داف���ن���ا واه��������داف ع��م��الئ��ن��ا م��ن 
االستثمار باذن الله، واضاف أن 
ما نقوم به من اج���راءات تتحمل 
تكاليفه املجموعة ودون تحميل 

املشتري اي مصاريف اضافية.
ونصح ثابت كل من هو مقبل 
ع��ل��ى ش����راء ارض ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ال����ت����ح����ري ج����ي����دا ع�����ن امل����ش����اري����ع 
امل��ع��روض��ة وال��ج��ه��ات امل��ال��ك��ة لها 
والتاكد من  تقدم  التي  وال��وع��ود 
ان ك��اف��ة ال��وع��ود ت��ذك��ر ف��ي العقد 
ال���ب���ي���ع ع��ل��ى  خ���ص���وص���ا اذا ك�����ان 
او ح��ائ��زة  االراض�������ي س��ك��ن��ي��ة  ان 
على رخ��ص��ة ب��ن��اء او ه��ن��اك وعد 
م��ح��ددة،  م��دة  بالترخيص خ��الل 
واض�������������اف م�������ن خ���������الل خ���ب���رت���ن���ا 
ال���ك���ب���ي���رة ف����ي س�����وق ال���ع���ق���ار ف��ي 
الحائزة  االراض��ي  ف��ان  بريطانيا 
ع���ل���ى ت���راخ���ي���ص ب���ن���اء ي���ج���ب ان 
ت��ن��ف��ذ م����ن خ�����الل م���ط���ور ع���ق���اري 
في  التحتية  البنية  بعمل  ي��ق��وم 
امل��ش��روع وب��ن��اء املساكن وبيعها 
ول����ي����س ه����ن����اك خ����ي����ار آخ������ر ك��م��ا 
ي��ع��د ال��ب��ع��ض ب���ان ي��ق��وم العميل 
م��ث��ال ب��ش��راء االرض وب��ن��اء بيته 
وهو  بالواقع  م��وج��ود  غير  فهذا 
ل��الس��ف م��ا ي��م��ارس��ه البعض من 

تضليل للجمهور بهدف البيع.
أع�����ل�����ن�����ت ش������رك������ة ب����������از ل���ل���ن���ظ���م 
ال��ع��ق��اري��ة م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي م��ع��رض 
ال��ع��ق��ار واالس��ت��ث��م��ار ك����راٍع ذه��ب��ي، 
وقال مدير ادارة التسويق للشركة 
محمد ابراهيم بأن الشركة في هذا 
امل���ع���رض س��ت��س��ت��م��ر ب���ط���رح منتج 
»ح��ص��ص امل��ش��اع« امل��س��ت��وح��ى من 

أعماق الشريعة االسالمية. 
واضاف ان املشاركة في املعرض 
فقد  عمالئنا،  م��ع  للتواصل  ت��أت��ي 
دأب����ت ش��رك��ة ب���از للنظم ال��ع��ق��اري��ة 
ع��ل��ى ت��ق��دي��م ك���ل م���ا ه���و ج��دي��د في 
عالم العقار من مشاريع وخدمات 
متنوعة على مر السنن للمحافظة 
ع���ل���ى ت���رب���ع���ه���ا ع���ل���ى ع�����رش ال��ق��م��ة 
وم����واص����ل����ة ال����ن����ج����اح واح���������دًا ت��ل��و 
اآلخ���������ر، ب�������دءًا م�����ن م�����ش�����روع ف���ن���دق 

كبثورن في دبي.
وم��ن ثم مشروع منتجع منازل 
ال���ع���ن ف���ي م��ك��ة امل��ك��رم��ة وه����و أول 
م��ن��ت��ج��ع ف���ي ق��ل��ب م��ك��ة امل��ك��رم��ة ما 
ي���ج���ع���ل���ه اخ����ت����ي����ارًا ذك����ي����ًا وع��م��ل��ي��ًا 

لحجاج بيت الله الحرام
التملك  فترة  وتكون  ومعتمريه 
منازل  فندق  ويمتد  ع��ام��ًا.   50 فيه 
م��ت��را   3750 م���س���اح���ة  ع���ل���ى  ال���ع���ن 
م���رب���ع���ا ب���م���وق���ع اس���ت���رات���ي���ج���ي ف��ي 
م���ن���ط���ق���ة ش����م����ال ال����ع����زي����زي����ة )ق�����رب 
منى( مما يجعله مناسبًا للحركة 
ب��ات��ج��اه ال��ح��رم امل��ك��ي خ��الل دقائق 
معدودة، كما يوفر الفندق لقاطنيه 
الفندقية وامل��راف��ق  ال��خ��دم��ات  ك��اف��ة 
ال������ت������ي ت�����ض�����م م�����ط�����اع�����م م���ت���ن���وع���ة 
ون���ادي���ًا ص��ح��ي��ًا وح�����وض س��ب��اح��ة 
أخرى  وخدمات  املعلقة  والحدائق 
العائلية  االح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  تلبي 
ويضم فندق منازل العن ووحدات 
املساحة  وم��ت��ن��وع��ة  فخمة  سكنية 
أنماط  من  واسعة  لتوفراختيارات 

السكن. 
ث��م ج���اء م��ش��روع »ب����از م��اري��ن��ا« 
ف��ي منطقة )م��رس��ى ع��ل��م( ال��واق��ع��ة 
ع���ل���ى ش���اط���ئ ال���ب���ح���ر األح����م����ر ف��ي 
ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة و ال��ذي 
بواجهة  فندقيًا  منتجعًا  يتضمن 
م��ن 100 متر،  ب��ح��ري��ة تمتد ألك��ث��ر 
ب������م������ح������اذاة امل�����م�����ش�����ى ال����س����ي����اح����ي 
مل���دي���ن���ة )م����رس����ى ع���ل���م( وأج��ن��ح��ت��ه 
امل���ت���ن���وع���ة وامل���ت���م���ي���زة ب��اط��الل��ت��ه��ا 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ر األح���م���ر و ح��م��ام�����ات 
ال��س��ب��اح��ة وامل��س��ط��ح��ات ال��خ��ض��راء 
امل���ائ���ي���ة وخ���ي���ارات  ال����ش����الالت  ذات 
كثيرة ألح��ج��ام األج��ن��ح��ة وال��غ��رف 
وال���ع���دي���د م���ن امل���ح���الت ال��ت��ج��اري��ة 
وس���الس���ل امل��ط��اع��م ال��ع��امل��ي��ة. وم��ن 
خ��الل��ه ت���م ت��ط��وي��ر م��ن��ت��ج حصص 
املشاع الى ملكية تامة غير محددة 
امل������دة وت���ش���م���ل امل��ل��ك��ي��ة ح���ص���ة ف��ي 
أرض املشروع وحصة في املحالت 

والخدمات التجارية والفندقية.
ث��������م م��������ش��������روع »م�����ن�����ت�����ج�����ع ب�����از 
س��راي��ي��ف��و« ال����ذي ي��ب��ع��د ع���ن م��رك��ز 
م���دي���ن���ة س����راي����ي����ف����و20 ك���ي���ل���و م��ت��رًا 

ال��دول��ي 12.5  وع��ن مطار سراييفو 
كيلو متر تقريبًا. ويتكون املنتجع 
م����ن م����رك����ز ت����ج����اري ي���ض���م م���راف���ق 
ع��ام��ة وخ��دم��ي��ة وم��ح��الت ت��ج��اري��ة 
 4583 وقدرها  اجمالية  بمساحات 
م��ت��رًا م��رب��ع��ًا، وم��س��اح��ات خ��ض��راء 
خ��ارج��ي��ة، ب��االض��اف��ة ال���ى وح���دات 
وعددها  مختلفة  بنماذج  سكنية 
اج���م���ال���ي���ة  ب���م���س���اح���ة  وح�������دة   160
وقدرها 9700 متر مربع ويتم بناء 
في  ارض مساحتها  على  املشروع 

حدود 40 الف متر مربع.
وي��ت��م��ت��ع م��ال��ك ح��ص��ص امل��ش��اع 
في باز سراييفو بملكية تامة غير 
امل��دة وبحصة معادلة في  م��ح��ددة 
أرض امل���ش���روع وامل���رك���ز ال��ت��ج��اري، 
تحت  اسطنبول  في  ثم مشروعها 
شعار »تملك بذكاء« ويقع مشروع 
»ب���������ارك س���وي���ت���س - اس���ط���ن���ب���ول« 
ض��م��ن م���ش���روع اس���ك���ان���ي ت��ج��اري 
فاخر يتكون من خمسة أب��راج في 
 )ESENYURT( منطقة اسينيورت
بن الطريق السريع )TEM( شمااًل 

والطريق السريع )E5( جنوبًا.
وي������ت������ك������ون »ب���������������ارك س����وي����ت����س 
اسطنبول« من 192 غرفة وجناحًا 
ب����������أدواره ال���������16 )غ����رف����ة دي���ل���وك���س 
 - - ج��ن��اج ياسمن  - غ��رف��ة عائلية 
جناح اب��رار - جناح ب��از( اعتمدنا 
ف�����ي�����ه ع�����ل�����ى أح������������دث ال����ت����ص����ام����ي����م 
األوروب���ي���ة، وأج���ود م���واد الديكور 
واألث�������اث. وت����م ت��ص��م��ي��م ك���ل قطعة 
مع  الراحة  من  ملزيد  فائقة  بعناية 
مل��س��ة ج��م��ال��ي��ة س��ت��ح��وز اع��ج��اب��ك��م. 
وي���ت���م���ت���ع م����ال����ك ح���ص���ص امل���ش���اع 
ف���ي »ب������ارك س��وي��ت��س اس��ط��ن��ب��ول« 
ب��م��ل��ك��ي��ة ت���ام���ة غ���ي���ر م����ح����ددة امل����دة 
وبحصة معادلة في أرض املشروع 

والخدمات التجارية والفندقية.

ادارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  أع����ل����ن 
شركة العرين الكويتية العقارية 
مرعي املرعي عن مشاركة شركته 
واالستثمار.  العقار  معرض  ف��ي 
وق��ال املرعي ان الشركة ستنتهز 
لتعريف  املعرض  انطالق  فرصة 
عمالئها وزوار املعرض بمراحل 
االن����ج����از ال���خ���اص���ة ب��م��ش��روع��ه��ا 
العقاري املميز في الكويت والذي 

يحمل اسم
ال��ع��ري��ن«، وهو  »مجمع أب���راج 
امل����ش����روع ال�����ذي ي��ض��م 10 أب����راج 
البعض  م��ع بعضها  ت��م دم��ج��ه��ا 
ل���ت���ش���ك���ل ف���ي���م���ا ب���ي���ن���ه���ا م��ج��م��ع��ًا 
ع��ق��اري��ًا ض��خ��م��ًا ي��ق��ع ف���ي منطقة 
صباح السالم بمساحة اجمالية 
10240 مترا مربعا، ويطل اطاللة 

مباشرة على الدائري السادس.

واض��اف أن الشركة قد انتهت 
م����ن ان����ج����از امل���رح���ل���ة االول�������ى م��ن 
ب��ع��د ان ح��ص��ل��ت على  امل����ش����روع 

للبناء،  الالزمة  التراخيص  كافة 
ح��ي��ث ان��ت��ه��ت ح��ال��ي��ًا م���ن مرحلة 
ال��ح��ف��ر واالس���اس���ات وال��دع��ام��ات 
وص�����ب ال���خ���رس���ان���ة االس���اس���ي���ة، 
كبيرًا  قطعها شوطًا  ال��ى  اضافة 

في جانب املبيعات والتسويق.
واض�������اف ان�����ه م����ع ب�����دء ظ��ه��ور 
امل���الم���ح االول���ي���ة ل��ل��م��ش��روع، فقد 
ارتفاعًا  املبيعات  ح��رك��ة  ش��ه��دت 
م��ل��ح��وظ��ًا خ���الل ال��ف��ت��رة االخ��ي��رة 
بدأت  االسعار  وأن  كما  املاضية، 
تتجه نحو الصعود بشكل اكثر، 
ذل�����ك أن�����ه ك��ل��م��ا ق��ط��ع��ت ال��ش��رك��ة 
ش������وط������ًا ف�������ي ج������ان������ب االن������ج������از 
ال���ع���م���الء  ث���ق���ة  زادت  وال���ت���ن���ف���ي���ذ 
زاد  وب����ال����ت����ال����ي  وامل���س���ت���ث���م���ري���ن 
االق�����ب�����ال ع���ل���ى ت���م���ل���ك ال�����وح�����دات 

السكنية فيه.

أعلنت كويت الدارة املشاريع 
ف��ي  م���ش���ارك���ت���ه���ا   ،- ال����خ����ي����ران   -
م����ع����رض ال����ع����ق����ار واالس���ت���ث���م���ار 
وت����ه����دف م���ش���ارك���ة ال���ش���رك���ة ف��ي 
امل���ع���رض م���ن أج����ل ع����رض أك��ب��ر 
بسام  منتجع  وه��و  مشاريعها 
ال����ص����ق����ران ف����ي م��ن��ط��ق��ة ص��ب��اح 
ال��ذي القى اقباال  االحمد املائية 

كبيرا خالل الفترات املاضية.
امل��ب��ي��ع��ات  ادارة  م���دي���ر  وق�����ال 
ف�����ي ال����ش����رك����ة س���ل���ي���م���ان ال��ع��ق��ل 
ان ال���ش���رك���ة س���ت���ق���دم ل��ع��م��الئ��ه��ا 
مشروع منتجع بسام الصقران 
ف�������ي م����ن����ط����ق����ة ال������خ������ي������ران وه�����و 
يتم  منتجع سياحي  عبارة عن 
تجهيزه بمستوى فندق خمسة 
ن��ج��وم، وق���د ق��ام��ت ال��ش��رك��ة قبل 
انشاء هذا املنتجع بعمل دراسة 
ميدانية لتستكشف من خاللها 
املنتزهات  م��رت��ادي  احتياجات 

البحرية.
واض��������اف ون����ظ����را مل��ت��ط��ل��ب��ات 
ال�������س�������وق ب�������ن ال�����ع�����ق�����ل ان���������ه ت���م 
ت��وف��ي��ر جميع االح��ت��ي��اج��ات في 
الخصوصية  م��ث��ل  ال��ش��ال��ي��ه��ات 
وت��وف��ي��ر ح��م��ام س��ب��اح��ة خ��اص 

ب���ك���ل ش���ال���ي���ه وم���ص���ع���د ل��خ��دم��ة 
ك���ب���ار ال���س���ن واط����الل����ة م��ب��اش��رة 

على البحر. 
وت����اب����ع »ق����ام����ت ال���ش���رك���ة م��ن 
خ�����الل م��ن��ظ��وم��ة ح����ق االن���ت���ف���اع 
نظام  ميزات  بن  والتي جمعت 
بتوفير  التأجير  ونظام  التملك 
للتمتع  األس�����ر  آلالف  ال���ف���رص���ة 
ب���ق���ض���اء اج����ازت����ه����ا س���ن���وي���ا ف��ي 
الرفاهية  بكل  والتمتع  الخيران 
بأسعار  املنتجع  يقدمها  ال��ت��ي 

في متناول الجميع«. 
ون���ظ���را ل��الق��ب��ال ال��ك��ب��ي��ر على 
امل����ش����روع خ����الل ال���ع���ام امل��اض��ي 
أك��د على ان املشروع لقي اقباال 
كبيرا من قبل املواطن الكويتي، 
ع��ل��م��ا ان م��ن��ط��ق��ة ال���خ���ي���ران ف��ي 
وه��ذا  للغاية  ارت��ف��اع��ات سريعة 
الخور  ه��دوئ��ه��ا ومنظر  ل��ت��واف��ر 
وتعريجاته  بممراته  البحر  اي 

الجميلة. 
وأك�������د ع���ل���ى ان ه����ن����اك ط��ل��ب��ًا 
م��ت��زاي��دًا ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ال��خ��ي��ران 
م��دار  على  والعطل  الصيف  ف��ي 
ال�����خ�����ي�����ران ف��ي  ك����م����ا ان  ال������ع������ام، 
ارت���ف���اع���ات ت���ك���اد ت��ص��ل ال����ى 30 
ف����ي امل����ئ����ة س���ن���وي���ا. وق������د ق��ام��ت 
ال��ش��رك��ة أخ���ي���رًا ب��ت��ف��ص��ي��ل ن��ظ��ام 
الصغيرة  االستثمارية  املحافظ 
ل�����ذوي ال���دخ���ل امل���ت���وس���ط، وذل���ك 
لتزايد الطلب من هذه الفئة على 
االس��ت��ث��م��ار وال���ع���وائ���د امل��ج��زي��ة 
ذات االستثمار املجزي والخالي 
م��ن ال��خ��واط��ر وال��ع��واق��ب، وه��ذه 
دراس������ة ق���ام���ت ب��ه��ا ال��ش��رك��ة من 
ن���اح���ي���ة ال���ط���ل���ب امل���ت���زاي���د وع����دم 

توفير عروض مناسبة. 

ص��رح��ت ب��دري��ة امل��ن��ي��ع نائب 
الرئيس التنفيذي لشركه املباني 
ال��ذك��ي��ة ل��ل��ت��س��وي��ق واالس��ت��ث��م��ار 
ال���ع���ق���اري ع���ن م��ش��ارك��ة ال��ش��رك��ة 
ب��امل��ع��رض ك�����راٍع ذه���ب���ي، مبينة 
م���رة ستقوم  ال��ش��رك��ة ألول  ب���ان 
بطرح مشروع جرافيليا بتركيا 
ب��م��دي��ن��ة ب�����ودروم وه���و م��ش��روع 
م��ت��م��ي��ز وي����ط����رح ل��ل��ن��خ��ب��ة وه���و 
ع���ب���ارة ع���ن ف��ل��ل م��ت��ك��ام��ل��ة فلكل 
ف���ي���ال م����دخ����ل خ������اص وح���دي���ق���ة 
أم��ام��ي��ة ت��ت��م��ت��ع ب��ال��خ��ص��وص��ي��ة 
ال��ك��ام��ل��ة فنحن راع��ي��ن��ا ذل���ك في 
اختيار املشروع بان تكون الفلل 
وبينت  بالخصوصية  متمتعة 
امل����ن����ي����ع ب��������ان ال�����ش�����رك�����ة ت���س���وق 
ه����ذا امل����ش����روع ح��ص��ري��ا ف���ي كل 
م���ن ال��ك��وي��ت وق��ط��ر واالم�������ارات، 
م��ن��وه��ة ب���ان ج��م��ي��ع ال��ف��ل��ل تطل 
ولها  البحر  على  مباشر  بشكل 
فمشروع  خ��اص  ح��م��ام سباحة 
ج���راف���ي���ل���ي���ا ي���ع���ت���ب���ر م�����ن أف���ض���ل 
امل���ش���اري���ع ال���ت���ي ت���ق���وم ال��ش��رك��ة 
ل��ع��م��الئ��ه��ا في  ب��ت��س��وي��ق��ه��ا اآلن 
املنطقة، فمنطقة بودروم تتمتع 

بالهدوء وسالسة املعيشة حيث 
ت��ع��ت��ب��ر ه�����ذه امل���دي���ن���ة ل��ي��ب��رال��ي��ة 
وج���م���ي���ع امل���ت���اج���ر م��ف��ت��وح��ة 24 
ساعة لذلك سميت املدينة التي 
ال ت����ن����ام وي���ط���ل���ق ع���ل���ى م��دي��ن��ة 
ب��ودروم لؤلؤة تركيا على بحر 
اي��ج��ة وم��وط��ن م��ي��الد االغ��ري��ق��ي 
ال����ق����دي����م ''ه���������ي���������رودوت'' وق��ل��ع��ة 
ال����ق����دي����س ب���ي���ت���ر وم�����ث�����وى امل���ل���ك 
موسولوس أحد عجائب الدنيا 

مدينة  القديم  العالم  في  السبع 
ب����ي����ض����اء م���ن���ح���وت���ة ف������ي ج���ب���ال 
تكسوها الخضرة من كل جانب 
م��ي��اه خ��ل��ج��ان��ه��ا الصافية  وف���ي 
ت���رى ص��ورت��ك وعلى  أن  يمكنك 
ش�����واط�����ئ�����ه�����ا ت����م����ت����ع ن����اظ����ري����ك 
التي  وال��ي��خ��وت  املمتد  ب����األزرق 
ال��ج��زر الكبيرة  ت��ج��وب ع��ش��رات 
الصغر  ومتناهية  وامل��ت��وس��ط��ة 
ف�����ي ب����ح����ر اي����ج����ه ل����ه����ذا وغ����ي����ره 
ي��ق��ص��ده��ا م���الي���ن امل��ص��ط��اف��ن 
األج��ان��ب أم��ا األت����راك فيفخرون 
بأنهم ق��ض��وا ج���زءًا م��ن الصيف 
فيها وتنتشر املطاعم التقليدية 
ومحالت  وامل��ق��اه��ي  واملجمعات 
االلبسة واملجوهرات وفي وسط 
بحرًا  االن��ت��ق��ال  يمكنك  ب�����ودروم 
نحو شبه جزيرة بودروم حيث 
أج���م���ل امل���ن���اظ���ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة م��ع 
ب�����اردة ومنعشة  م��ن��اخ��ي��ة  مل��ح��ة 
لتأثرها  نتيجة  الصيف  في عز 
ب����ال����ت����ي����ارات ال���ب���ح���ري���ة امل��ل��ط��ف��ة 
ل���ل���ج���و وت���ن���ت���ش���ر ف����ي ارج���ائ���ه���ا 
ب��س��ات��ن ال��ح��م��ض��ي��ات واش��ج��ار 

الليمون واملندرين

محمد فرغلي

محمد ابراهيم

مرعي املرعي

سليمان العقل

عدنان املهنا

ميشيل افاج بارفيزيان

بدرية املنيع

الشيخة موضي الصباح زليخة جوزدن


