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ينطلق خالل الفترة من 6 إلى 11 أبريل

معرض »العقار واالستثمار« يستقطب 74 شركة 
تعرض 250 مشروعاً في 15 دولة

أعلنت مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات 
عن اكتمال اس���تعداداتها إلطالق فعاليات معرض العقار 
واالستثمار »معرض املعارض العقارية في الكويت« والذي 
تنظمه املجموعة بأرض املعارض مبشرف في القاعة 8 خالل 

الفترة 6-11 ابريل وبرعاية س���عادة وكيل وزارة التجارة 
املساعد لشؤون املنظمات الدولية والتجارة اخلارجية الشيخ 
منر فهد الصباح ووسط مشاركة 74 شركة عقارية ومالية 
واستثمارية تعرض اكثر من 250 مشروعا بحوالي 15 دولة 

خليجية وعربية وعاملية، وقد استعرض عدد من املشاركني 
املشاريع التي سيتم طرحها في املعرض والتي تتوزع بني 
عدة دول من ابرزها الكويت والسعودية والبحرين ومصر 

وبريطانيا وتركيا والبوسنة وبلغاريا وإسبانيا.

»توب العقارية«: شقق في مشروع »بالم فيو« بحدائق 6 أكتوبر

»العرين العقارية« تطرح خطط مشاريعها داخل الكويت وخارجها

فرصة استثمارية متميزة لـ »عقارات الشرق األوسط« في لندن

»آفاق املستقبل«: طرح مشروع جديد في البحرين

باالضافة الى وحدات دوبلكس 
مبساحات 275 لغاية 350 مترا 
وبحدائق خاصة. وأضاف أن 
اسعار الشقق مناسبة ملختلف 
الش����رائح ويبدأ س����عر املتر 
فيها م����ن 4.100 جنيه، كامل 
التشطيبات مع منح العميل مدة 
سداد 4 سنوات بدون فوائد، 
مبينا ان املشروع جاهز للسكن 
الفوري، مشيرا الى ان املجموعة 
تطرح حاليا عددا محدودا من 
الشقق.وقال سالمة ان مجموعة 
بيرميزا تقدم هدية مجانية لكل 

العقارية تطرح  الكويتي����ة 
خطط مشاريعها داخل الكويت 
وخارجها في »معرض العقار 
واالس����تثمار«، وذلك بعد أن 
قارب����ت عل����ى االنته����اء من 
العقاري السكني  مشروعها 
الكويت »مجمع  ف����ي  املميز 
أبراج العرين« لشقق التمليك 
بضاحية صباح السالم الذي 
يعتبر صرحا فريدا من نوعه 
بالكويت نظرا لنمط التصميم 
اجلديد من املشاريع السكنية 
تتالءم مع املتطلبات العصرية 
وبعيدة عن األسلوب التقليدي، 
وهو املشروع الذي يضم 10 
أب����راج مت دمجها مع بعضها 
بعضا لتش����كل فيم����ا بينها 

تسوق ملشروع »بامب تاور« 
والذي يحت����ل موقعا متميزا 
في قلب العاصمة البريطانية 
لندن احد اهم املراكز السياسية 
واالقتصادية والثقافية، الفتا 
إلى أن »لندن« كانت وما زالت 
حتظى باهتمام كبير من قبل 
املستثمرين حول العالم نظرا 
ملا تتمتع به من موقع مميز على 
مر التاريخ، فضال عن االستقرار 

االقتصادي والسياسي.
وأكد أن مش����روع »بامب 
تاور« يتمتع مبوقعه املتميز 
ش����رق مدين����ة لندنكما بني 
البحيري ان ش����ركة عقارات 

من أربعة وعش����رين دورا � 
الدور األرضي عبارة عن صالة 
استقبال وخمسة أدوار مواقف 
سيارات واخلمسة عشر دورا 
متكررة عبارة عن شقق سكنية 
ويتك����ون كل دور من ثماني 
شقق مختلفة املساحة قابلة 
للف����رز والدمج، بحيث ميكن 
ضم أكثر من شقة مع بعضها 
أو فوق بعضه����ا وفق رغبة 
العميل وتقسيمها أو حتويلها 
إلى دور مفتوح على حسب 
رغبة العميل، ومن دون حتميل 
العمالء أي مصاريف اضافية.أما 
بالنسبة لبرج ناصر وهو أول 
مشروع تطرحه الشركة ويقع 
في منطقة البسيتني ويعد من 

مشتري، وهي عبارة عن صك 
اقامة ملدة اسبوع سنويا وملدة 
15 عاما في اي من منتجعات 
املجموعة في مصر، والصك 
ميتاز بتقدمي غرفتني فندقيتني 
لعدد 4 اش����خاص، مع منح 
العميل خصوم����ات اضافية 
تصل الى 20% على مختلف 
اخلدمات االخرى التي تقدمها 
املنتجعات.من جانب آخر قال 
سالمة ان املجموعة ستعمل 
ايضا على تس����ويق مشروع 

براديس جاردنز.

مجمعا عقاريا ضخما فريدا 
من نوع����ه بالكويت يقع في 
منطقة صباح السالم مبساحة 
إجمالية 10240 مترا مربعا، 
ويطل إطاللة مباش����رة على 
طري����ق الدائري الس����ادس.

ويضم املشروع مجموعة من 
الفاخرة تبلغ  التمليك  شقق 
أمتار  مس����احة كل منها 110 
مربعة تقريبا، حيث تشتمل 
كل شقة على »صالة، 3 غرف 
نوم، غرفة خادمة، 4 حمامات 
ومطبخ«، إلى جانب مجموعة 
من الشقق التجارية، وكذلك 
التجاري����ة، ولقي  احمل����الت 
املشروع إقباال كبيرا من قبل 

املواطنني واملستثمرين.

الشرق االوس����ط ومن خالل 
مكاتب »مرابحات - س����يتي 
آند اربن« املنتشرة في اململكة 
املتحدة تقدم فرصة استثمارية 
جذابة للمستثمرين من األفراد 
أو الشركات، وذلك من خالل 
طرح منتج عقاري آمن وذي 
مردود عال في نفس الوقت، 
حيث تبدأ االس����عار في هذا 
املنتج م����ن نص����ف مليون 
جنيه استرليني، وهي أسعار 
تنافس����ية مقارنة باالسعار 
املتاحة في نفس املنطقة ذات 
املستوى العالي من اجلودة 

والرقي.

املشاريع املهمة التي حرصت 
الشركة على تنفيذها بشكل 
احترافي حيث بيعت الوحدات 
السكنية بالكامل للعمالء كما 
يوجد به ناد صحي متكامل 
وتضم األبراج جميع اخلدمات 
الضرورية للسكان مثل الكوفي 
ش����وب ومواق����ف س����يارات 
باإلضافة إلى خدمة اإلنترنت 
كما يوجد بالدور األرضي أيضا 
محالت جتارية وسوبر ماركت 
واملقاهي وغيرها وسلمت آفاق 
املستقبل الوحدات السكنية 
في 15 مارس 2014 لكل مالكها، 
وبذلك تكون الش����ركة أوفت 
بعهدها لعمالئها فالش����ركة 
تتمتع مبصداقية عالية جدا.

الشمالي بسهل حشيش.
وحول املشروع السكني 
املميز بالم فيو قال سالمة انه 
يقام على مساحة 12.5 فدانا، 
وتشكل نسبة املباني فيه %18 
من مساحة املشروع واملساحة 
املتبقية تشكل مناطق للخدمات 
العام����ة واحلدائق وحمامات 

السباحة وغيرها.
وبني أن املش����روع يتألف 
من 12 بناية سكنية باجمالي 
288 شقة سكنية مبساحات 
2-3 غ����رف ن����وم ومنافعها 

أنواع االستثمارات بالكويت 
التي  خاصة بعد االنهيارات 
شهدتها البورصات اخلليجية 

بشكل عام.
وأكد ان الطلب على شقق 
التمليك قد انتعش من جديد 
بسبب رغبة املواطنني في تأمني 
سكن مناسب ألفراد عائالتهم 
من جه����ة وتواف����ر خيارات 
متعددة ألنواع ومس����احات 
التملك مما  ومناطق ش����قق 
يعطي املواط����ن حرية أكبر 
الختيار األنس����ب واألفضل، 
لذا فإن املواطن يتطلع اليوم 
إلى اخلدمات املتوافرة له عند 

شراء شقق التمليك.
وأضاف ان شركة العرين 

املشاريع اجلديدة واملتميزة 
بكل املقاييس العاملية،

فعلى بعد أمتار قليلة من 
أشهر معالم لندن وبالقرب من 
أهم املناطق السياحية في املدينة 
يقع مجمل تلك املشاريع التي 
صممت بأعلى وأجود املقاييس 
العاملية التي توفر رفاهية عالية 
لقاطنيها، كل هذا مع األخذ في 
االعتبار أن تكون تلك املشاريع 
متعددة ملواءمة جميع الشرائح 
واألذواق ولتتماشى وطبيعة 
املدينة العتيقة.وعن أهم هذه 
املشاريع، أشار البحيري الى ان 
شركة عقارات الشرق األوسط 

يحتوي على مجموعات عديدة 
للخدمات املتكاملة التي توفر 
شعور الرضى واألمان للمالك. 
وأضافت: »وأيضا من ضمن 
مشاريعنا في مملكة البحرين 
هما: برج فيتا وأبراج ناصر«، 
وقالت يقع برج فيتا مبملكة 
البحرين في منطقة اجلفير 
وتعتبر منطق����ة اجلفير في 
وسط مملكة البحرين حيث 
يبعد عن املطار مسافة 10 دقائق 
ويقع البرج في منطقة حيوية 
حيث هناك الفنادق اخلمس 
جن����وم واملراك����ز التجارية 
واملطاع����م وتبعد عن منطقة 

السيف 10 دقائق.
وذكرت ان برج فيتا يتكون 

ق����ال مدي����ر املبيعات في 
مجموعة توب العقارية سائد 
سالمة ان املجموعة ستقوم 
خالل املعرض بعرض مشاريع 
مجموعة بيرميزا وهي الشركة 
املالك����ة واملط����ورة لعدد من 
املشاريع السكنية والسياحية 
في عدة مواقع في جمهورية 
مص����ر العربية م����ن ابرزها 
مش����روع بالم فيو السكني 
الواقع ف����ي منطقة حدائق 6 
اكتوبر ومش����اريع سياحية 
س����كنية في منطقة الساحل 

ص����رح مدير التس����ويق 
واملبيعات في شركة العرين 
العقاري����ة أحمد  الكويتي����ة 
احلبيب بأن سوق العقار في 
الكويت مازال متماسكا رغم 
املؤش����رات الناجتة عن بيع 
مجموعة من األراضي السكنية 
في بعض املناطق مؤخرا وأن 
توفر األراضي الس����كنية في 
املناطق السكنية مازال شحيحا 
وليست في متناول اليد مما 
يؤدي إلى زيادة الطلب على 
شراء شقق التمليك من قبل 
شريحة كبيرة من املواطنني 
سواء بهدف استغاللها للسكن 
أو االستثمار كون أن العقار 
مازال يعتبر املالذ اآلمن جلميع 

أعلن مدير قطاع العمليات 
بشركة عقارات الشرق األوسط 
ع����الء البحيري ان الش����ركة 
هي احدى شركات مجموعة 
مرابحات، والتي تختص ببيع 
العقارات مبختل����ف أنواعها 
في أكبر املشاريع في املنطقة 
والقارة األوروبية واألميركية، 
الفتا الى أن توجه الشركة في 
التركي����ز على عدد من الدول 
االستراتيجية واهمها اململكة 
املتحدة، حيث بدأت في تقدمي 
فرص جدي����دة لعمالئها في 
قلب العاصم����ة اإلجنليزية 
لن����دن تتمثل في ع����دد من 

صرحت مديرة التسويق 
لش����ركة آفاق املستقبل دينا 
احلفار بأن الش����ركة طرحت 
مشروعا ثالثا وجديدا واملختلف 
كليا من نوعه وهو برج آفاق 
في منطقة اجلفير في مملكة 
البحرين وهو قيد اإلنش����اء 
كما أنه ملك للشركة ويتكون 
من 23 طابقا، الستة طوابق 
األول����ى تش����تمل على صالة 
االستقبال ومواقف السيارات 
وناد صحي متكامل ومسابح، 
وميتاز أيضا بشكله البانورامي 
كما أن هذا املشروع مختلف 
كليا من حيث مساحات الشقق 
بالنسبة للمشروعني اآلخرين 
ويع����د Smart Building ألنه 

سائد سالمة

أحمد احلبيب

عالء البحيري

»دعم للتطوير العقاري« تطرح شقق متليك بأقساط شهرية
التي تطرحها الشركة متتاز 
مبواقعها االستراتيجية، حيث 
يطل أحد هذه املشاريع على 
الشريط الساحلي في منطقة 
املهبولة، فيما يقع املشروع 
الس����املية  اآلخر في منطقة 
والتي تعتب����ر أكثر املناطق 
حيوي����ة وجاذبية.على ذات 
الصعيد أكد املهنا ان »دعم« 
حقق����ت وعوده����ا وصدقت 
بالتزاماتها جت����اه عمالئها، 
فهي قد سلمت بالفعل مشاريع 
مجمعاتها السكنية في منطقة 
الساملية، فيما من املتوقع أن 
تنتهي من تس����ليم مشروع 
ضخم في الفنطاس مع نهاية 
شهر مارس اجلاري، االمر الذي 

اسعد العمالء الذين تسلموا 
الس����كنية  بالفعل وحداتهم 
وبدأوا باالس����تفادة الفعلية 
منها سواء من خالل السكن 
أو حتى م����ن خالل تأجيرها 

واالستفادة من دخلها. 
ودعا املهنا كل من يرغب 
في زيادة استثماراته داخل 
الكوي����ت إلى زي����ارة جناح 
الشركة في املعرض والتعرف 
التي تطرحها  على املشاريع 
»دعم« بنظام االقس����اط، إلى 
جانب خصومات الدفع النقدي 
التي ستقدم بشكل حصري 
خالل فت����رة املعرض والتي 
تصل إلى 15%، واخلصومات 

االخرى على بيع االقساط.

دفع مبالغ مالية كبيرة، حيث 
حرصت الشركة على حتقيق 
رغب����ة هؤالء ومس����اعدتهم 
على حتقيق حلمهم في متلك 
شقة سكنية بأقساط شهرية 
ميسرة. وأكد على ان »دعم« 
تعد اول شركة عقارية تطرح 
شقق التمليك بنظام االقساط 
الش����هرية وملدة 3 سنوات، 
كما وأن املشاريع املطروحة 
ستكون جاهزة للتسليم مع 
الع����ام احلالي، حيث  نهاية 
سيكون بإمكان العميل تسلم 
شقته الس����كنية واالستفادة 
منها قبل أن ينتهي من سداد 
كامل االقس����اط املس����تحقة 
عليه، وقال املهنا ان املشاريع 

التنفيذي  الرئيس  أعرب 
لشركة دعم للتطوير العقاري 
عدن����ان املهنا عن س����عادته 
باملش����اركة في هذا املعرض، 
مؤك����دا ان ه����ذه املش����اركة 
س����تتضمن عروضا خاصة 
تطرح ألول مرة في الكويت 
وتتضمن تسهيالت في الدفع 
بأقساط شهرية تبدأ من 1000 
دينار على مجموعة منتقاة من 
التي تطرحها  التمليك  شقق 
الش����ركة. وأضاف ان »دعم« 
ته����دف م����ن وراء طرح هذه 
العروض اخلاصة إلى الوصول 
العمالء  إلى ش����ريحة م����ن 
الراغبني في الش����راء والذين 
قد متنعهم ظروفهم املالية عن 

عدنان املهنا

دينا احلفار

لتحقيق الثقة والتفوق ولهذا 
فإننا نسير وفق منهج استثماري 
يدع����م مش����اريعنا ويجعلها 
املطل����ب األول ل����دى العمالء 
واملستثمرين«. ويؤكد البشير 
أن اململك����ة اخلليجية حصلت 
على شهرة الفتة منذ انطالقها 
ألنها تعتمد ش����عار املصداقية 
كهدف اس����تراتيجي لها إضافة 
إلى أنها تق����وم بتوزيع عوائد 
استثمارية تصل إلى 12% ملشروع 
برج اإلحسان في مكة املكرمة 
وان هذه النسبة تقوم الشركة 
عادة بتوزيعها وهذا يرجع إلى 
جناح الش����ركة واإلقبال على 
مشاريعها التنافسية.واختتم 
البشير بأن الشركة حريصة كل 
احلرص على االلتزام بضوابط 
الشريعة اإلسالمية وقد وافق ثلة 
من أفاضل العلماء من الكويت 
واململكة العربية الس����عودية 
ومن جمهورية مصر العربية 

جت����اري والعديد من اخلدمات 
مثل حمامات السباحة واملقاهي 

وقاعات السينما.
وكذل����ك مش����روع )ص����ن 
س����يت( والذي يقع في مدينة 
كوشاريتس����ا البلغارية والتي 
تبعد 6 كيلومترات عن )الشاطئ 
املشمس والذي يعد احد أشهر 
الشواطئ بالعالم( الذي يقع على 
مقربة من مطار فارنا ويتكون 
من ڤلل وشقق سكنية تقع وسط 

الطبيعة اخلالبة.
كما يحتوي املشروع على 
حمام����ات س����باحة � مطاعم � 
ساونا � جاكوزي � جيم � ملعب 

تنس.
كم����ا س����تعرض الش����ركة 
مش����روع )ش����قق بيلفي����درا( 
اجلاهزة للتسليم الفوري في 
مدينة بانسكو البلغارية ويتميز 
املشروع بإطالالت ساحرة على 
اجلب����ال ويتوافر باملش����روع 
العديد من اخلدمات مثل حمامات 
الس����باحة وملعب ك����رة قدم 
وناد صحي ومطاعم ومنطقة 
مخصصة أللعاب األطفال، حيث 
تعد مدينة بانسكو أحد أجمل 
املدن البلغارية تبعد عن مدينة 
صوفيا العاصمة 160 كيلومترا، 

وذكر الصف����ار ان املنتجع 
يحت����وي على 24 س����اعة من 
األمن، وحدائق طبيعية، حمامات 
سباحة على طراز بحيرة وكذلك 
على منطقة للعب األطفال و6 

مالعب تنس.
في السياق نفسه، بني الصفار 
ان الش����ركة تقدم مجموعة من 
الشقق املميزة في سنتر لندن � 
اململكة املتحدة، كما تقدم داون 
ت����اون العقارية خدم����ة إعادة 
جتديد الشقق للمالك الكويتيني 
واخلليجيني في سنتر لندن من 
خالل فريق عمل متكامل يشرف 
على ترميم واجهات الش����قق 
وتنس����يق احلدائق واألصباغ 
وتصليح أسقف السطوح من 

خالل أحدث التقنيات.

موقعهما املتميز حيث مت بيع ما 
يقارب 40% من املشروعني وهما 
في مرحلة إجناز 10%. كما أعلنت 
الشركة عن مشروعها اجلديد 
املستثمر 7 الذي يقع في لؤلؤة 
اخليران والذي يواكب التوجه 
الراغب في  اجلديد للمستثمر 
اجلمع بني الترفيه واالستثمار 
وهو عبارة عن منتجع متكامل 
لشاليهات ذات صبغة متميزة 
عن باقي الشاليهات مما جعل من 
املشروع أطروحة جديدة لتوفير 
فرص تتماشى مع احتياجات 
الس����وق. وكالعادة ستفاجئ 
الش����ركة عمالءها بالكثير من 
املتميزة الستقطاب  العروض 

أكبر عدد من الزوار.

»اململكة اخلليجية« تبتكر نظام التخارج اإلسالمي 

»بيوت« تطرح مشاريع في البوسنة وتركيا وبلغاريا

»داون تاون« تسوق مشروع »داما دو نوشي«

»أمان واستثمار« تطرح مشروعني بحولي والساملية

عل����ى تكوين هيئة ش����رعية 
للشركة ويترأسها - مدير عام 
هيئة األم����ر باملعروف والنهي 
عن املنكر الس����ابق بالرياض � 
فضيلة د.عبدالعزيز بن أحمد 

املسعود.

وتتميز املدينة باملناظر الطبيعية 
اخلالبة والهواء النقي وينابيع 
املياه املعدنية مما يجعلها مقصدا 
جذابا بالنسبة حملبي معاجلات 
السبا. كذلك تتميز املدينة بوجود 
العديد م����ن املتاحف واملزارات 
التاريخية. كذلك يحيط باملدينة 
سلس����لة جبال بيرن الرائعة 
املكسوة باألش����جار الكثيفة. 
كما أن مدينة بانسكو تقع على 
مقربة من شواطئ مدينة )كافاال( 

اليونانية.

قال نائب الرئيس التنفيذي 
بشركة اململكة اخلليجية صالح 
البشير إن اململكة طرحت نظام 
التخارج اإلس����المي ألول مرة 
بالس����وق العق����اري الكويتي 
وهو نظ����ام فعال يه����دف إلى 
عودة رأس املال للمستثمر مع 
حتقيق العوائد الكبيرة.  وأضاف 
البشير قائال: »فاململكة حاليا 
هي ش����ركة كويتية � سعودية 
لها أصول عقارية تصل إلى 50 
مليون دينار«. وأكد ان اململكة 
اخلليجية تهتم بالسياحة الدينية 
واألسرية معا وأنها ستبدأ قريبا 
بافتتاح أفرع للشركة في معظم 
الدول العربي����ة وبعض الدول 
األوروبية واآلس����يوية خلدمة 
الهدفني الس����ابقني.  وأشار إلى 
أن الش����ركة تقوم بالتنوع في 
املشاريع مبا يحقق التنافسية 
واملصداقية.وقال: »وكذلك اعتمدنا 
العمل بجد على إرضاء عمالئنا 

أفاد املدير التنفيذي لشركة 
بي����وت العاملية متيم مصطفى 
عن مشاركة الشركة في املعرض 
لعرض مجموعة من مشاريعها 
املميزة منها مشروع )عزايز � 
البوسنة( وهو عبارة عن كمبوند 
يتكون من 60 ڤيال، حيث يقع 
املشروع في منطقة )فيكوجا( 
ويحت����وي على ن����اد صحي � 
بحيرات صناعية � سوبر ماركت 

� ملعب كرة قدم � مسجد.
كما ستعرض الشركة مشروع 
)كوستال سيتي 1( في تركيا وهو 
مشروع فاخر يقع في منطقة 
)بيلك دوزو( في اس����طنبول 
األوروبية على مسافة 100 متر 
من البحر ويتمي����ز بإطالالت 
مباشرة على بحر مرمرة وبحيرة 
)بيوتشكموجيه(، واملشروع 
عبارة عن كمبوند سكني يحتوي 
على 208 شقق سكنية يتوافر 
ب����ه حمامات س����باحة داخلية 
وخارجية � ساونا � جاكوزي � 
قاعة سينما � حضانة الستقبال 
األطفال.باإلضاف����ة ملش����روع 
)انلوج����و( وال����ذي يعد أحد 
أضخم املشاريع املقامة حاليا في 
اسطنبول األوروبية في منطقة 
)ايسنيورت( ويحتوي على مول 

صرح عضو مجلس اإلدارة 
واملدير العام لشركة داون تاون 
العقارية م. أيوب الصفار بأن 
الشركة ستسوق مشروع داما 
دو نوش����ي املميز في ماربيا � 
اسبانيا، ويتألف املشروع من 
14 مبنى من ش����قق ذات غرفة 
نوم واحدة، غرفتني، 3 غرف و4 
غرف نوم وشقق دوبلوكس مع 
منظر مذهل نحو ملعب الغولف 

وجبال السييرابالنكا.
وأكد الصفار ان أهم ما مييز 
الشقق أنها حتتوي على مطبخ 
مجهز بالكامل من خزانات ذات 
زجاج م����زدوج، تكييف مثبت 
مسبقا، أرضيات رخامية ومدخل 
بهاتف ڤيديو، مع غرف تخزين 
وكراج منفصل خاص بالشقة.

اعتبر املدير التنفيذي لشركة 
أمان واستثمار للخدمات العقارية 
مشعل الراشد ان من أهم أسباب 
جناح الشركة هو موقعها املتميز 
في السوق العقاري، أوال شعارها 
»الثقة واألمان« وثانيا توفير 
مساحات وأسعار في متناول 
جميع املستثمرين وبالنتيجة 
فإن الشركة تغطي رغبات أكبر 

شريحة من املستثمرين.
وأعلن عن طرح مشروعي 
املس����تثمر 5 واملس����تثمر 6 
مبنطقتي حولي والس����املية، 
وهما عبارة عن برجني يتكون 
كل منهم����ا من 15 دورا ومعلقا 
وس����ردابا، واللذين لقيا إقباال 
كبيرا من املس����تثمرين بفضل 

صالح البشير

متيم مصطفى

م.أيوب الصفار

مشعل الراشد



Â2015 ”—U� 29 o�«u*« ?¼1436 …dšü« ÈœULł 9 bŠ_«

 r�œ W�dA� ÍcOHM��« fOzd�« ‰U�
 w� W�—UAL�« Ê« UMNL�« ÊU�b� d�uD�K�
 W�U� ÎU{Ëd� sLC��� ÷dFL�«
 sLC��Ë X�uJ�« w� …d� ‰Ë_ ÕdD�
 W�dN� ◊U��Q� l�b�« w�  öON��
 W�uL�� vK� —UM�œ 1000  s� √b��
 UN�dD� w��« pOKL��« oI� s� …UI�M�

ÆW�dA�«
 s� ·b??N??� år???�œò Ê« ·U???{√Ë
 W�U��« ÷Ëd??F??�« Ác??� Õd??� ¡«—Ë
 ¡öLF�« s� W��d� v�« ‰u�u�« v�«

 l�œ s� WO�UL�« rN�Ëd� rNFML� b� s�c�«Ë ¡«dA�« w� sO��«d�«
 ¡ôR� W��— oOI�� vK� W�dA�« X�d� YO� ¨…dO�� WO�U� m�U��
 ◊U��Q� WOMJ� WI� pKL� w� rNLK� oOI�� vK� rN�b�U��Ë
 ÂbI�� w��« ÍbIM�« l�b�«  U�uB� V�U� v�« …d�O� W�dN�
 ¨%15  W��� v�« qB� w��«Ë ÷dFL�« …d�� ‰ö� ÍdB� qJA�
 ‰Ë« år??�œò Ê« b??�«Ë Æ◊U??�??�ô« lO� vK� Èd??�ô«  U�uB��«Ë
 …bL�Ë W�dNA�« ◊U��ô« ÂUEM� pOKL��« oI� ÕdD� W�—UI� W�d�
 rOK��K�  …e�U�  ÊuJ��  W�ËdDL�«  l�—UAL�«  Ê√  UL�  ¨ «uM�  3
 t�I� rK�� qOLF�« ÊUJ�U� ÊuJO� YO� ¨Í—U��« ÂUF�« W�UN� l�
 ◊U��ô« q�U� œ«b� s� wN�M� Ê« q�� UNM� …œUH��ô«Ë WOMJ��«

 ÆtOK� WI���L�«

 d�bL�«Ë …—«œô« fK�� uC� ‰U�
 »u�√ W�—UIF�« ÊËU� ÊË«œ W�dA� ÂUF�«
 ŸËdA� ‚u��� W�dA�« Ê≈ —UHB�«
 UO�—U� w??� eOLL�« w??�u??� Ëœ U???�«œ
 14 s??� ŸËdAL�« n�Q��Ë ¨UO�U��«
 ¨…b�«Ë Âu� W�d�  «– oI� s� vM��
 Âu� ·d� l�—√Ë ·d� Àö� ¨ÊU��d�
 u�� q�c� dEM� l� f�uK�Ëœ oI�Ë

ÆUJ�ö�«dOO��« ‰U��Ë n�uG�« VFK�
 oIA�« eOL� U� r�√ Ê« —UHB�« b�√Ë
 q�UJ�U� eN�� a�D� vK� Íu��� UN�√

 WO�U�—  UO{—√ ¨UI��� X��� nOOJ� ¨ÃËœe� ÃU�“  «–  U�«e� s�
 ÆWIA�U� ’U� qBHM� Ã«d�Ë s�e�� ·d� l� ¨u�bO� n�UN� q�b�Ë
 oz«b�Ë ¨s�_« s� W�U� 24  vK� Íu��� l��ML�« Ê« —UHB�« d�–Ë
 VFK� WIDM� vK� p�c�Ë …dO�� “«d� vK� W�U��  U�UL� ¨WOFO��

ÆfM� V�ö� 6Ë ‰UH�_«
 s� W�uL�� ÂbI� W�dA�« Ê« —UHB�« ‰U� t�H� ‚UO��« w�
 ÊËU� ÊË«œ ÂbI� UL� ¨…b��L�« WJKLL�«– ÊbM� d�M� w� …eOLL�« oIA�«
 w� sOO�OK��«Ë sOO��uJ�« „öLK� oIA�« b�b�� …œU�« W�b� W�—UIF�«
  UN�«Ë rO�d� vK� ·dA� q�UJ�� qL� o�d� ‰ö� s� ÊbM� d�M�
 s� ÕuD��« nI�√ `OKB�Ë ⁄U��_«Ë oz«b��« oO�M�Ë oIA�«

Æ UOMI��« Àb�« ‰ö�

 …d??�b??� —U??H??�??�« U??M??�œ X??�d??�
 Ê« q�I��L�« ‚U�¬ W�d� w� o�u���«
 «b�b�Ë U��U� U�ËdA� X�d� W�dA�«
 w� dOH��« WIDM� w� ‚U??�¬ Ãd� u�Ë
 pK� t�√ UL� ¡UA�ô« bO� u�Ë s�d���«
 W���« ¨UI�U� 23  s� ÊuJ��Ë W�dAK�
 ‰U�I��ô« W�U� qLA� v�Ë_« o�«u�
 w�� ÍœU???�Ë  «—U??O??�??�« n??�«u??�Ë
 tKJA� ÎUC�√ “U�L�Ë ¨`�U��Ë q�UJ��

Æw�«—uM��«
 UMF�—UA� sL{ s� t�« ∫X�U{«Ë

 U�O� Ãd� lI� X�U�Ë d�U� Ã«d�√Ë U�O� Ãd� ∫UL� s�d���« WJKL� w�
 ÊuJ��Ë dOH��« WIDM� d��F�Ë dOH��« WIDM� w� s�d���« WJKLL�
 W�U� s� …—U�� w{—_« —Ëb�« – Î «—Ëœ s�dA�Ë WF�—√ s� U�O� Ãd�
 …—dJ�� Î «—Ëœ dA� W�L��«Ë  «—UO� n�«u� —«Ëœ√ W�L�Ë ‰U�I��«
 WK�U� W�U�L�« WHK��� oI� w�UL� s� —Ëœ q� ÊuJ��Ë WOMJ� oI�
 ‚u� Ë√ UNCF� l� WI� s� d��√ r{ sJL� YO�� ¨Z�b�«Ë “dHK�
 vK� Õu�H� —Ëœ v�« UNK�u�� Ë√ UNLO�I�Ë qOLF�« W��— o�Ë UNCF�

ÆWO�U{« n�—UB� Í√ ¡öLF�« qOL�� ÊËœ s�Ë ¨qOLF�« W��— V��
 s�dAF�«Ë Y�U��« o�UD�« v�« s�dAF�« s� —«Ëœ_« Ê« UL�
 t�dD� ŸËdA� ‰Ë√ u�Ë d�U� Ãd�� W��M�U� U�√ ÆfJOK�Ëœ oI�
 q�UJ�� w�� œU� t� b�u�Ë sO�O���« WIDM� w� lI�Ë W�dA�«
 w�uJ�« q�� ÊUJ�K� W�—ËdC�«  U�b��« lOL� Ã«d??�_« rC�Ë
 b�u� UL� X�d��ô« W�b� v�« W�U{ôU�  «—UO� n�«u�Ë »u�
 w�UIL�«Ë X�—U�d�u�Ë W�—U��  ö�� UC�√ w{—_« —Ëb�U�
 ”—U� 15  w� WOMJ��«  «b�u�« q�I��L�« ‚U�¬ XLK�Ë U�dO�Ë

ÆUN�ö� qJ� 2014   UFO�L�«Ë o�u���« d�b� ‰U??�
 W�—UIF�« WO��uJ�« s�dF�« W�d� w�
 w� —UIF�« ‚u??� Ê« ¨VO���« b??L??�√
 s� r�d�« vK� UJ�UL�� ‰«“U� X�uJ�«
 s� W�uL�� lO� s� W��UM�«  «d�RL�«
 o�UML�« iF� w� WOMJ��« w??{«—_«
 w� WOMJ��« w{«—_« d�u� Ê«Ë ¨«dO�√
 X�O�Ë ÎU�O�� ‰«“U� WOMJ��« o�UML�«
 …œU�“ v�« ÍœR??� UL� bO�« ‰ËUM�� w�
 q�� s� pOKL��« oI� ¡«d� vK� VKD�«
 ¡«u??� sOM�«uL�« s??� …dO�� W��d�

 d��F� ‰«“U� —UIF�« Ê« Êu� —UL���ô« Ë√ sJ�K� UN�öG��« ·bN�
  «—UON�ô« bF� W�U� X�uJ�U�  «—UL���ô« Ÿ«u�√ lOL�� s�ü« –öL�«

ÂU� qJA� WO�OK��«  U�—u��« UN�bN� w��«
 V��� b�b� s� gF��« b� pOKL��« oI� vK� VKD�« Ê« b??�√Ë
 d�u�Ë WN� s� rN�özU� œ«d�_ V�UM� sJ� sO�Q�� sOM�«uL�« W��—
 wDF� UL� pKL��« oI� o�UM�Ë  U�U��Ë Ÿ«u�_ …œbF��  «—UO�
 lKD�� s�«uL�« ÊU� «c� ¨qC�_«Ë V��_« —UO��ô d��√ W�d� s�«uL�«

ÆpOKL��« oI� ¡«d� bM� t� …d�u�L�«  U�b��« v�« ÂuO�«
  U�b� r�bI�� W�—UIF�« WO��uJ�« s�dF�« W�d�  eOL� b�Ë
 WO�Oz— ‰U�I��« W�U� œu�Ë ∫UNL�√ s� s�d�ü« Èb� b�u�ô …eOL��
  U�«b���ô« …œbF�� W�U� p�c�Ë ¨Ã«d??�_« s� Ãd� qJ� W�U�

ÆUF�d� «d�� ©10240® vM�L�« q�U� W�U�L� W�u�H�
 q�«œ UNF�—UA� jD� ÷dFL�« w� ÕdD� W�dA�« Ê√ ·U{√Ë
 UN�ËdA� s� ¡UN��ô« vK� X�—U� Ê« bF� p??�–Ë ¨X�uJ�« Ã—U??�Ë
 oIA� ås�dF�« Ã«d??�√ lL��ò X�uJ�« w� eOLL�« wMJ��« Í—UIF�«
 jLM� Î «dE� Î «b�d� ÎU�d� d��F� Íc�« r�U��« ÕU�� WO�UC� pOKL��«
 W�dBF�«  U�KD�L�«Ë Â¡ö�� WOMJ��« l�—UAL�« s� b�b��« rOLB��«
 UNCF� l� UN��œ r� Ã«d�√ 10 rC�Ë ¨ÍbOKI��« »uK�ô« s� …bOF�Ë
 ÕU�� WIDM� w� lI� ÎUL�{ ÎU�—UI� ÎUFL�� UNMO� ULO� qJA�� iF��«
 …d�U�� W�ö�« qD�Ë ¨UF�d� «d�� ©10240® WO�UL�« W�U�L� r�U��«
 oI� s� W�uL�� ŸËdAL�« rC�Ë Æ”œU��« Ídz«b�« o�d� vK�

ÆU��dI� WF�d� —U��« 110 UNM� q� W�U�� mK�� …d�UH�« pOKL��«

  UOKLF�« ŸU??D??� d??�b??� s??K??�√
 j??�Ë_« ‚d??A??�«  «—U??I??� W�dA�
  U??�d??� Èb????�« w??� W??�d??A??�« Ê«
 h��� w��«Ë ¨ U��«d� W�uL��
 w� UN�«u�√ nK��L�  «—UIF�« lO��
 …—UI�«Ë WIDML�« w� l�—UAL�« d��√

ÆWOJ�d�_«Ë WO�Ë—Ëô«
 —U�« l�—UAL�« Ác� r�« s�Ë
  «—UI� W�d� Ê« v�« ÍdO���« ¡ö�
 ŸËdAL� ‚u�� j???�Ëô« ‚d??A??�«
 UF�u� q��� Íc??�«Ë å—ËU??� V�U�ò

 e�«dL�« r??�« b??�« ÊbM� WO�UD�d��« WL�UF�« VK� w� «eOL��
ÆWO�UI��«Ë W�œUB��ô«Ë WO�UO��«

 vK� tz«u��U� eOL�� å—ËU??� V�U�ò ŸËdA� Ê« vK� b??�√Ë
 ÂuM�« ·d�  ULOLB� Ê« YO� …d�UH�« WAOFLK� …b�b� dO�UF�
 YO� ¨…dO�J�« d�_« »UFO��ô W�“ö�« W�ËdL�« d�u� …œÒbF�L�«
 W�U�Ë ·d??� Àö??�Ë ¨W??�U??�Ë sO��d� s�  «b??�u??�« ÊuJ��
 W��M� U??�« ¨UF�d� «d�� 128Ë 85  sO� U� ÕË«d��  U�U�L�
 l�u�L�« s�Ë ¨wMO�d��« tOM� ÊuOK� nB� s� √b�� wN� —UF�ö�
Æ%20 s� qI� ô W��M� WKOKI�« dN�ô« ‰ö� —UF�ô« Ác� b�e� Ê«

 t�II� Íc??�« dO�J�« ÕU�M�« bF�
 X�uJ�« ‚u� w� WOL�UF�«  uO� W�d�
 ÍcOHM��« d�bL�« vHDB� rOL� œU�√ bI�
 ÷dF� w� W�dA�« W�—UAL� W�dAK�
 UNF�—UA� s� W�uL�� ÷dF� —UIF�«
 …—U�� u??�Ë ©WM�u��« –  e�«e�® UNM�
 YO� öO� 60  s� ÊuJ�� b�u�L� s�
 ©U�uJO�® WIDM� w??� ŸËdAL�« lI�
  «dO�� –  w�� œU??� vK� Íu���Ë
 …d� VFK� –  X�—U� d�u� –  WO�UM�
 ŸËdA� UO�d� w� p�c�Ë Æb��� – Âb�

 w� ©Ë“Ëœ pKO�® WIDM� w� lI� d�U� ŸËdA� u�Ë ©1 w�O� ‰U��u�®
  ôö�S� eOL��Ë d���« s� d�� 100 W�U�� vK� WO�Ë—Ëô« ‰u�MD�«
 …—U�� ŸËdAL�«Ë ¨©tO�uLJA�uO�® …dO��Ë …d�d� d�� vK� …d�U��

ÆWOMJ� oI� 208 vK� Íu��� wMJ� b�u�L� s�
 l�—UAL�« r�{« b�« bF� Íc�«Ë ©u�uK�«® ŸËdAL� W�U{ôU�
 Íu���Ë © —uOM��«® WIDM� w� WO�Ë—Ëô« ‰u�MD�« w� ÎUO�U� W�UIL�«
 w�UIL�«Ë W�U���«  U�UL� q��  U�b��« s� b�bF�«Ë Í—U�� ‰u� vK�
 WM�b� w� lI� Íc�« ©XO� s�® ŸËdA� p�c�Ë ÆULMO��«  U�U�Ë
 lI� WOMJ� oI�Ë qK� s� ŸËdAL�« ÊuJ��Ë ÆW�—UGK��« U���—U�u�
 –  W�U��  U�UL� vK� ŸËdAL�« Èu���Ë ÆW�ö��« WFO�D�« j�Ë
 ŸËdAL� W�U{ôU� ÆfM� VFK� – rO� – Í“u�U� ≠ U�ËU� – r�UD�

ÆW�—UGK��« uJ��U� WM�b� w� Í—uH�« rOK��K� …e�U��« ©«—bOHKO� oI�®

 fOzd�« VzU� dOA��« Õö� ‰U�
 WO�OK��« WJKLL�« W�dA� ÍcOHM��«
 Ã—U���« ÂUE� X�d� W�dA�« ÊQ??�
 w��uJ�« ‚u��U� …d� ‰Ë_ w�ö�ô«
 ”√— …œu� v�« ·bN� ‰UF� ÂUE� u�Ë
 bz«uF�« oOI�� l� dL���LK� ‰UL�«

Æ…dO�J�«
 W�d� w� UO�U� WJKLL�U� ∫·U{«Ë
 W�—UI� ‰u??�√ UN� W�œuF�–  WO��u�
 dOA��« b�«Ë Æ—UM�œ ÊuOK� 50 v�« qB�
 W�UO��U� r�N� WO�OK��« WJKLL�« Ê«

 w� W�dAK� Ÿd�√ ÕU���U� U��d� √b��� UN�√Ë UF� W�d�ô«Ë WOM�b�«
 W�b�� W�uO�ü«Ë WO�Ë—Ëô« ‰Ëb??�« iF�Ë WO�dF�« ‰Ëb??�« rEF�

ÆsOI�U��« sO�bN�«
 qB� W�—UL���« bz«u� l�“u�� ÂuI� åWO�OK��« WJKLL�«ò Ê« ‰U�Ë
 W��M�« Ác� Ê«Ë W�dJL�« WJ� w� ÊU��ô« Ãd� ŸËdAL� %12  v�«

ÆUNF�“u�� …œU� W�dA�« ÂuI�
 Â«e��ô« vK� ’d��« q� WB�d� W�dA�« ÊQ� dOA��« r���«Ë
 s� ¡ULKF�« q{U�√ s� WK� o�«Ë b�Ë WO�ö�ô« WF�dA�« j�«uC�
 WO�dF�« dB� W�—uNL� s�Ë W�œuF��« WO�dF�« WJKLL�«Ë X�uJ�«
 d�ô« W�O� ÂU� d�b� ≠ UN�√d��Ë W�dAK� WO�d� W�O� s�uJ� vK�
 —u��b�« WKOC� ≠ ÷U�d�U� o�U��« dJML�« s� wNM�«Ë ·ËdFL�U�

ÆœuF�L�« bL�√ s� e�eF�«b��

 UNF¹—UA� jDš ÕdDð ås¹dF�«ò
X¹uJ�« Ã—UšË qš«œ

 ÊU�« W�dA� ÍcOHM��« d�bL�« ‰U�
 qFA� W�—UIF�«  U�b�K� —UL���«Ë
 w�ËdA� ÕdD�� W�dA�« Ê« b�«d�«
 w�IDML� 6  dL���L�«Ë 5  dL���L�«
 s� …—U??�??� UL�Ë ¨WOL�U��«Ë w�u�
 «—Ëœ 15  s� ULNM� q� ÊuJ�� ÊU�d�
 ôU��« U�ô s�cK�«Ë U�«œd�Ë UIKF�Ë
 ULNOF�u� qCH� s�dL���L�« s� «dO��
 %40  »—UI� U� lO� r� Íc�«Ë eOL�L�«
 “U��« WK�d� w� UL�Ë sO�ËdAL�« s�

Æ%10
 lI� Íc�« 7  dL��L�« b�b��« UN�ËdA� s� W�dA�« XMK�« UL�
 V�«d�« dL���LK� b�b��« t�u��« V�«u� Íc�«Ë Ê«dO��« …R�R� w�
 q�UJ�� l��M� s� …—U�� u�Ë —UL���ô«Ë tO�d��« sO� lL��« w�

Æ UNO�UA�

∫rO�«d�« wK� V��

 W??�d??� —U??A??�??�??� ‰U????�
 w??K??�Æœ W??C??�U??I??�« Âö???�???�«
 X�UD��« W�dA�« Ê« w�ULA�«
 WO{UL�« WKOKI�« …d�H�« ‰ö�
 q�L� —UM�œ ÊuOK� 27  œ«b??�
 U��ô ¨U??N??�u??�œ n??B??� u??�??�
 X�UD��« W??�d??A??�« Ê« v??�«
 l� W??�??�??� W??�u??�??� ¡«d?????�«
 åÂuJOKO� f�O�ò w��d�
 Ê« v�« U��ô ¨åÊËdL���L�«òË
 vK� e�d� ÂUF�« «c� W�dA�«
 vK� WO�U�� qL� W�O� oK�

ÆWIDML�«Ë X�uJ�« Èu���
 w� w??�U??L??A??�« ·U?????{√Ë
 vK� ås�u�«ò‰ ’U� `�dB�
 Íc??�« Õu�HL�« Âu??O??�« g�U�
 f�√ sOK�UFK� W�dA�« t�LE�
 WO�ËdH�«Ë bOB�« ÍœU??� w�
 …d??�??H??�« ‰ö???� W??�d??A??�« Ê«
  UOKLF�« vK� e�d�� WK�IL�«
 ‰u�_« q�u��Ë ¨WOKOGA��«
 WOKOGA� v???�« WKGAL�«dO�
 iF� s� Ã—U���« v�« W�U{«
 U�—UF�√ XK�Ë w��« ‰u�_«

Æ…Ë—c�« v�«
…—«œù« ¡u�

 Ê« w??�U??L??A??�« ·U????{√Ë

 qF� X�uJ�« w� …—«œô« ¡u�
 —UL���ö� t���  U�dA�«
 vK� U??�U??H??� Ã—U???�???�« w???�
 l�«u�« Ê« v�« U��ô UN�UL�√
 w�UF� X�uJ�« w� ÍœUB��ô«
 w� œ—«u??L??�« …—«œ« ¡u??� s�
 —U??L??�??�??�ô«Ë Â«b???�???�???�ô«
 Ê« v???�« U??�??�ô ¨n??O??�u??�??�«Ë
 V�«d� —UL���ô«  U??�d??�
 «—U??E??�??�« V??�??� s??� l??{u??�«
 …œuFK� WO�U��ô«  «d�RLK�
 s� dE�M� U??L??O??� ¨‚u??�??K??�
 d��√  «uD� –U��« W�uJ��«
 œUB��ô« rF� WO�UF�Ë W�b�
 WO����« WOM��« d�uD� d��
 s??O??�«u??I??�«Ë  U??F??�d??A??�??�«Ë

 w� VB� w��«  «—œU�L�«Ë
ÆV�U��« «c�

W�—u��«
 ‚u???� l??????�«Ë ‰u??????�Ë
 WO�UL�« ‚«—Ëú????� X??�u??J??�«
 ‰U??L??�« v??K??� t??�U??J??F??�«Ë
 `{Ë√ X�uJ�« w�  U�dA�«
 X�uJ�« W�—u� Ê« w�ULA�«
 WIDML�«  U�—u� Âb??�√ s�
 u� U??N??F??� Àb??�??� U???� Ê«Ë
 Ê« v�« «dOA� ¨å”—U� …u��ò
 w� …œu�uL�«  «—UL���ô«
 ‰U� …d�U�� œuF�� Ã—U��«
 WK�U� UN�_ ŸU??{Ë_« s���

Æl�d� qJA� qOO��K�

 Ê« v??�« w�ULA�« —U??�√Ë
 W�—UL���« W�uL�L� W�dA�«
 X�� b???�u???� X??�??� l??I??�
 w�  U�uL�� W�ö� UN�u�√
  «—UIF�«Ë WOKOGA��« ‰u�_«

ÆWHK��L�«  U�UN�ô«Ë
 WO�O�«d��« Ê« v�« —U�√Ë
 …b??� s??L??C??�??� W??�u??L??�??L??�«
 ÂUL��ô« —u�� q�L� `z«d�
 sOL�U�L�« w� q�L� v�Ë_«
  U??�d??A??�« r???�œ —U????�« w??�
 —U??F??�√ W??O??F??�«Ë ‰ö???� s??�
 r�� fJF� w??�??�« r??N??�ô«
 ¡öLF�« p??�c??�Ë ¨‰u????�ô«
 W�“ô« ‰ö� W�dA�« Ê« YO�
 UNzöL� lOL� l�  dL��«
 ¡«u??�Q??� «ËdFA� r??� s??�c??�«
 ŸËd??A??� Ê« Y??O??� W????�“ô«
 u�� sLC� Íc??�« Ê«dO��«
 w�«u�  œb��  r�  öOL�  340
 r??N??�U??�«e??�??�«  r??N??M??�  %50
 rNM� W�UO� W�dA�«  œb�Ë
 WO�u�U�  «¡«d??�« «c��� r�Ë
 …dO�ô« W��dA�«Ë ¨b�√ o��
 w��«Ë W�dA��« œ—«uL�« w�
 …—uB� W�dA�« UN� r�N�
 …d�H�«  bN� YO� …dO��
 5  u??�??� bOFB� W??O??{U??M??�«
 nB�« s� sO�cOHM� Î¡U??�ƒ—

Æw�U��«

18œUB²�«

Õu�HL�« ÂuO�«  UO�UF� s� V�U� æ

W�dA�« —UF� æ

ÕU³B�« dL½ aOA�« W¹UŽ— X×ð

W�dý 74 W�—UALÐ q³IL�« q¹dÐ√ 6 —UL¦²Ýô«Ë —UIF�« ÷dF� oKDð åu³��« »uðò
 s�  «dL�RL�«Ë ÷—UFL�« rOEM�� u���« »u� W�uL�� XMK�√
 ÷—Q� å—UL���ô«Ë —UIF�« ÷dF�ò  UO�UF� ‚ö�ù UN�œ«bF��« ‰UL��«
 …—«“Ë qO�Ë W�U�d�Ë q�d�« 11 v�« 6 …d�H�« ‰ö� 8 W�UI�« w� ÷—UFL�«
 aOA�« WO�—U��« …—U���«Ë WO�Ëb�«  ULEML�« ÊËRA� b�U�L�« …—U���«

ÆÕU�B�« bN� dL�
 WO�U�Ë W�—UI� W�d� 74  u�� ÂUF�« «c� ÷dFL�« w� „—UA�Ë
 WO�OK� W�Ëœ 15  w�«u�� ŸËdA� 250  s� d��« ÷dF� W�—UL���«Ë
 ÷dFL�« w� UN�d� r�O� w��« l�—UAL�« qLA�Ë ¨WOL�U�Ë WO�d�Ë
 dB�Ë s�d���«Ë W�œuF��«Ë X�uJ�« U??�“d??�« ‰Ëb???�« s??� b�bF�«

ÆÆUO�U��«Ë U�—UGK�Ë WM�u��«Ë UO�d�Ë UO�UD�d�Ë
 ∫ U�ËdAL�« iF� qO�UH� wK� ULO�Ë

ŸËdAL�« w� WO�d×�«Ë W¹—U−²�« WDA½_« hOš«dð `²� bFÐ

 WKŠdL�« o¹u�ð dýU³ð åWOK¼_« Êb�ò
‰u� ÊU�—√ ŸËdA� s� WO½U¦�«

 WOK�_« Êb�ò W�d� XMK�√
 o�u�� ¡b??� s??� åW??�—U??I??F??�«
 ŸËdA� s� WO�U��« WK�dL�«
 WM�b� w� l�«u�« ‰u� ÊU??�—√
 p�–Ë ¨W�—U���« s�dI�« ‚«u�√
 WDA�_« hO�«d� `�� bF�
 w� W??O??�d??�??�«Ë W??�—U??�??�??�«

ÆŸËdAL�«
 ÍcOHM��« d�bL�« ‰U???�Ë
 r�� dL� WOK�_« Êb� W�dA�
 W�dA�« Ê« w�U�� ÊUO� w�
 d�uD� s� W�ËR�� UN�HB�
 ŸËdAL�« …—«œ«Ë o�u��Ë
 WO�UL�ô« t�HKJ� mK�� Íc??�«
 l�u�� —UM�œ ÊuOK� 35  u��
 dO�Q��« V�� w� «dO�� U�UH�—«
 w��« …b�bF�« U�«eL�« qCH�

Æs�dL���LK� UN�bI�

W�uO� o�UM�
 Ê« v???�« r??�??� —U?????�√Ë
 rC� ‰u??� ÊU??�—√ ŸËdA�
 WIDM� w� lI�Ë q�«d� …b�
 WO�UJ� W�U��  «– W�uO�
 s� W??�Ëb??�??� d??O??�Ë WO�U�
 W??�—U??�??�??�« l???�—U???A???L???�«
 o�Ë ÁcOHM� r�Ë ¨WO�d��«Ë
 Y�b� Í—U??L??F??� »u??K??�√

  U??�U??O??�??�« w�K� w??K??L??�Ë
 p�c�Ë WN� s� s�d�Q��L�«
 Èd�√ WN� s� sO�u��L�«
 W�UOC�«  U�b� ULO�ôË
 v�« W??�U??{ôU??� ¨t??O??�d??�??�«Ë
 WKLJL�«  U??�b??�??�« d??�«u??�
  «—UO��« n�«uL� ŸËdALK�
 —u??D??�??� r??O??E??M??� p???�c???�Ë
 W�«d��«Ë s??�_«  U�b��

ÆU�dO�Ë W�UEM�«Ë W�UOB�«Ë
 X??�u??J??�« Ê« `?????{Ë√Ë
 s� dO�� œb� œu??�Ë r??�—Ë
 W�—U���« e�«dL�«Ë  ôuL�«
 ÂU��_«Ë ÷«d??�_« œbF��
 w� …e??�d??�??� U??N??�√ ô« ¨U??N??�

 WMOF� W??O??�«d??G??� o??�U??M??�
 vK� …—œU???� dO� X??�«“U??�Ë
 w� dO�J�« uLM�« »UFO��«
 WOz«dA�« …u??I??�«Ë V??K??D??�«
 w��« o�UML�« w� U�uB�Ë
 WL�UF�« ‚UD� Ã—U??� lI�

ÆW�bOKI��« ‚u���«  UN�ËË

e�«d� W�uL��
 ÊU??�—√® Ê« v??�« —U???�√Ë
 s� W??�u??L??�??� b??F??� ©‰u????�
 …œbF�� W�—U���« e�«dL�«
 WIDML�« pK� w� ÷«d???�_«
 d�� ·ô√ 3 W�U�� vK�
 —bI� ÊU�� W�U�L�Ë l�d�

 l�d� d??�??� 7240 u??�??M??�
 W�dO�Q��«  U�U�L�« mK��Ë
 u�� lL�LK� W??O??�U??L??�ô«
 rC� YO� ¨l�d� d�� 5600
 ·bN��� U�—U�� ö�� 238

ÆW�uM�� WDA�√
 WK�UF�«  U�dA�« Ê« b�√Ë
  UFL�L�« o�u��Ë ¡UM� w�
 b�d� X�uJ�« w� W�—U���«
  U�d� s??� «b??�«e??�??� U�K�
 w� WK�UF�« WOL�UF�« Wze���«
 U�uB�Ë W�uM��  ôU��
 lK��«Ë W�c�_«Ë f�öL�«
 `�H� U�uL� WO�öN��ô«

ÆŸËdH�« s� b�eL�«

‰u� ÊU�—√ æ©·uDI�« bL�� ∫d�uB�® r�� dL� æ

åÊËdL¦²�L�«òË åÂuJOKOð f²O¼ò l� W¹u�ð  e−½√ W�dA�« Ê√ ¶ ?� b�√

 nB½  œbÝ åÂö��«ò ∫w�ULA�« wKŽ
—UM¹œ ÊuOK� 27 l�«uÐ ÆÆUN½u¹œ

dÐu²�√ 6 oz«b×Ð wMJ��« uO� r�UÐ ŸËdA� w� ÎUIIý ÕdDð å»uðò

÷ËdŽ sŽ nAJð åd¹uD²K� rŽœò
X¹uJ�UÐ …d� ‰Ë_ W�Uš 

 bzU� W�—UIF�« »u� W�uL�� w�  UFO�L�« d�b� ‰U�
 ÷dF� ÷dFL�« ‰ö??� ÂuI�� W�uL�L�« Ê« W�ö�
 …—uDL�«Ë WJ�UL�« W�dA�« w�Ë «eO�dO� W�uL�� l�—UA�
 w� l�«u� …b� w� WO�UO��«Ë WOMJ��« l�—UAL�« s� œbF�
 wMJ��« uO� r�U� ŸËdA� U�“d�« s� WO�dF�« dB� W�—uNL�
 WO�UO� l�—UA�Ë d�u��« 6 oz«b� WIDM� w� l�«u�«
 ‰u�Ë ÆgOA� qN�� w�ULA�« q�U��« WIDM� w� WOMJ�
 vK� ÂUI� t�« W�ö� ‰U� uO� r�U� eOLL�« wMJ��« ŸËdAL�«
 s� %18  tO� w�U�L�« W��� qJA�Ë ¨Ê«b� 12.5  W�U��
  U�b�K� o�UM� qJA� WO�U��« W�U�L�«Ë ŸËdAL�« W�U��
 ÊQ� sO�Ë ÆU�dO�Ë W�U���«  U�UL�Ë oz«b��«Ë W�UF�«
 WI� 288  w�UL�S�Ë WOMJ� W�UM� 12  s� n�Q�� ŸËdAL�«
 v�« W�U{ôU� UNF�UM�Ë Âu� W�d� 3≠2   U�U�L� WOMJ�

 oz«b��Ë d�� 350  W�UG� 275   U�U�L� fJK�Ëœ  «b�Ë
ÆW�U�

 qJ� WO�U�� W�b� ÂbI� «eO�dO� W�uL�� Ê≈ W�ö� ‰U�Ë
 U�uM� Ÿu��« …bL� W�U�« p� s� …—U�� w�Ë WI� Íd�A�
 ¨dB� w� W�uL�L�«  UF��M� s� Í« w� U�U� 15  …bL�Ë
 ¨’U��« 4  œbF� sO�O�bM� sO��d� r�bI�� “U�L� pB�«Ë
 vK� %20  v�« qB� WO�U{«  U�uB� qOLF�« `M� l�
 V�U� s� Æ UF��ML�« UN�bI� w��« Èd�ô«  U�b��« nK���
 o�u�� vK� UC�« qLF�� W�uL�L�« Ê≈ W�ö� ‰U� d�¬
 WIDM� w� d���« vK� lI� Íc�«Ë e�œ—U� f�œ«d� ŸËdA�
 sO�Ë  UO�M��« W�UJ� d��« pKL��« ÂUEM� UI�Ë gOA� qN�
 qKH�«Ë  UNO�UA�«Ë oIA�« s� œb� s� ÊuJ�� ŸËdAL�« ÊQ�

ÆÂu� ·d� l�—√ v�« W�d� s� UN�U�U�� √b�� w��«Ë

 

 

 

W�ö� bzU� æ

vHDB� rOL� æ

—UHB�« »u�« æ

ÍdO���« ¡ö� æ

b�«d�« qFA� æ

VO���« bL�√ æ

—UH��« UM�œ æ

dOA��« Õö� æ

 UNF¹—UA� ÕdDð åWOL�UF�«  uOÐò
U¹—UGKÐË UO�dðË WMÝu³�« w� …eOLL�«

 ŸËdA� ‚u�ð åÊËUð ÊË«œò
UO½U³Ý« UOÐ—ULÐ wýu½ Ëœ U�«œ

 oKDð åjÝË_« ‚dA�«  «—UIŽò
ÊbM� w� W¹—UL¦²Ý« ÎU�d�

 dL¦²�L�« wŽËdA� ÷dFð åÊU�√ò
WOL�U��«Ë w�uŠ w� å6òË å5ò

 Î«b¹bł ÎUŽËdA� ÕdDð åq³I²�L�« ‚U�¬ò
s¹d×³�« WJKL� w� dOH−�« WIDM� w�

 U½dJ²Ð« ∫åWO−OK��« WJKLL�«ò
w�öÝù« Ã—U�²�« ÂUE½

UMNL�« ÊU�b� æ



•�
economy@aljarida●com ٢٢اقتصاد

«صناعات الغانم» استضافت ندوة «مهارات 
التفاوض» في فندق جميرا شاطئ المسيلة

اســتــضــافــت شــركــة صــنــاعــات الــغــانــم، فـــي إطـــار 
جــهــودهــا المتواصلة لــدعــم المنظومة التعليمية 
والــتــواصــل مــع الــمــواهــب الــكــويــتــيــة الــشــابــة، نــدوة 
بـــعـــنـــوان «مــــهــــارات الـــتـــفـــاوض الـــنـــاجـــح فـــي قــطــاع 
األعـــمـــال»، بحضور مجموعة مــخــتــارة مــن الطلبة 
الكويتيين حديثي التخرج، في فندق جميرا شاطئ 

المسيلة االربعاء قبل الماضي.
بهذه المناسبة، قــال الرئيس التنفيذي لشركة 
صناعات الغانم أحد خريجي كلية هارفارد إلدارة 
األعمال عمر الغانم: «سعداء باستضافة هذه الندوة. 
تلتزم شركة صناعات الغانم بدعم مستقبل الشباب 
الكويتي وتشجيعهم على نجاح وتطوير مسيرتهم 
الــمــهــنــيــة، وأتــمــنــى أن تــكــون هـــذه الـــنـــدوة، بــقــيــادة 
أحــد الــــرواد المفكرين لــدى قــطــاع األعــمــال، حققت 
تلك األهــداف التي أقيمت ألجلها بالنسبة لجميع 

المشاركين». 
وركــزت الــنــدوة، التي ترأسها أستاذ كلية إدارة 
األعــمــال فــي جــامــعــة هـــارفـــارد الــبــروفــيــســور بــرايــن 
جي هول، على «مهارات التفاوض الناجح في قطاع 

األعمال»، من خالل تزويد الطلبة المشاركين بأدوات 
وتــقــنــيــات عــالــمــيــة لــصــيــاغــة مستقبلهم الــمــهــنــي. 
وتطرق البروفيسور هول إلى موضوعات من بينها 
العوامل األساسية التي يجب مراعاتها عند البحث 
عــن وظــيــفــة، وكيفية الــتــحــول إلــى قــائــد مميز، إلى 
جانب أهمية االلتحاق بشركة تهتم بنموك المهني.
وبعد الــنــدوة، تم منح الحضور فرصة التعرف 
والــتــواصــل مــع اإلدارة العليا فــي شــركــة صناعات 
الغانم وموظفيها خالل بوفيه العشاء، وتعتبر هذه 
المناسبات منصة تعريفية مثالية للشركة لعرض 
قطاعاتها التجارية المتنوعة والفرص الوظيفية 

التي توفرها للطلبة حديثي التخرج.
الجدير بالذكر أن البروفيسور براين هــول هو 
أســـتـــاذ إدارة أعـــمـــال فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد، حيث 
يترأس وحدة المفاوضات والمنظمات واألســواق، 
كما أنه مستشار تنفيذي في صناعات الغانم منذ 
عــشــر ســـنـــوات. وتـــواصـــل شــركــة صــنــاعــات الــغــانــم 
تبني تنظيم فعاليات مماثلة للمواهب الشابة في 

المستقبل القريب.

ً
«العقار واالستثمار» يستقطب ٧٤ شركة تعرض ٢٥٠ مشروعا

يقام من ٦ إلى ١١ أبريل وتنظمه «توب إكسبو» في أرض المعارض
تشهد أرض المعارض بمشرف 
انطالق فعاليات معرض العقار 
واالستثمار «معرض المعارض 

العقارية في الكويت»، الذي 
تنظمه مجموعة توب إكسبو 

لتنظيم المعارض والمؤتمرات، 
بمشاركة 74 شركة عقارية 

ومالية واستثمارية، تعرض أكثر 
 في 15 دولة.

ً
من 250 مشروعا

أعلنت مجموعة تــوب اكسبو 
لتنظيم المعارض والمؤتمرات 
اكـــتـــمـــال اســـتـــعـــدادتـــهـــا الطــــالق 
فــــــعــــــالــــــيــــــات مـــــــعـــــــرض الـــــعـــــقـــــار 
واالستثمار «معرض المعارض 
العقارية في الكويت» الذي تنظمه 
الــمــجــمــوعــة بــــــأرض الـــمـــعـــارض 
بمشرف في القاعة 8 خالل الفترة 

6 - 11 ابريل.
ويـــنـــطـــلـــق الـــمـــعـــرض بــرعــايــة 
وكــيــل وزارة الــتــجــارة المساعد 
لـــــشـــــؤون الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة 
والتجارة الخارجية الشيخ نمر 
فهد الصباح وســط مشاركة 74 
شركة عقارية ومالية واستثمارية 
تــعــرض اكــثــر مــن 250 مــشــروعــا 
فـــي حـــوالـــي 15 دولـــــة خليجية 
وعربية وعالمية، ابرزها الكويت 
والــســعــوديــة والــبــحــريــن ومصر 
وبــريــطــانــيــا وتــركــيــا والــبــوســنــة 

وبلغاريا واسبانيا.

«توب العقارية»

وقــــــــال مــــديــــر الـــمـــبـــيـــعـــات فــي 
مــجــمــوعــة تـــوب الــعــقــاريــة سائد 
ســـالمـــة ان الــمــجــمــوعــة ســتــقــوم 
خالل المعرض بعرض مشاريع 
مجموعة بيرميزا، وهي الشركة 
الـــمـــالـــكـــة والــــمــــطــــورة لــــعــــدد مــن 
المشاريع السكنية والسياحية 
فـــي عــــدة مـــواقـــع فـــي جــمــهــوريــة 
مصر العربية من ابرزها مشروع 
«بــالــم فــيــو» الــســكــنــي الـــواقـــع في 
منطقة حدائق 6 اكتوبر ومشاريع 
ســـيـــاحـــيـــة ســـكـــنـــيـــة فـــــي مــنــطــقــة 
الساحل الشمالي بسهل حشيش.

وحــــــــول الــــمــــشــــروع الــســكــنــي 
المميز «بالم فيو»، اوضح سالمة 
انه يقام على مساحة 12,5 فدانا 
وتــشــكــل نــســبــة الــمــبــانــي فــيــه 18 
فــي المئة مــن مساحة المشروع 
والمساحة الباقية تشكل مناطق 
لـــلـــخـــدمـــات الــــعــــامــــة والــــحــــدائــــق 

وحمامات السباحة وغيرها. 
وبين أن المشروع يتألف من 
12 بناية سكنية، باجمالي 288 
شقة سكنية بمساحات 2-3 غرفة 
نوم ومنافعها اضافة الى وحدات 
دوبلكس بمساحات 275 لغاية 

350 مترا وبحدائق خاصة.
وأضــــــــاف أن اســــعــــار الــشــقــق 
مناسبة لمختلف الشرائح حيث 
يبدأ سعر المتر فيها من 4,100 
جنيه مصري كامل التشطيبات 
مـــع مــنــح الــعــمــيــل مــــدة ســـــداد 4 
سنوات بدون فوائد، والمشروع 
جاهز للسكن الفوري، مشيرا الى 
ان المجموعة تطرح حاليا عددا 

محدودا من الشقق.

«عقارات الشرق األوسط»

مــن جــهــتــه، أعــلــن مــديــر قطاع 
العمليات بشركة عقارات الشرق 
األوسط عالء البحيري ان شركة 
عقارات الشرق االوسط هي احدى 

شركات مجموعة مرابحات، التي 
تختص ببيع العقارات بمختلف 
أنــــواعــــهــــا فــــي أكــــبــــر الـــمـــشـــاريـــع 
فــي المنطقة والــقــارة االوروبــيــة 

واالميركية.
ولـــفـــت الـــبـــحـــيـــري الـــــى تــوجــه 
الــشــركــة لــلــتــركــيــز عــلــى عــــدد من 
الــــــدول االســتــراتــيــجــيــة واهــمــهــا 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، حــيــث بـــدأت 
في تقديم فرص جديدة لعمالئها 
فــي قــلــب الــعــاصــمــة البريطانية 
لــنــدن تــتــمــثــل فـــي شــكــل عـــدد من 
الــمــشــاريــع الــجــديــدة والمتميزة 

بكل المقاييس العالمية.
واضاف: «على بعد أمتار قليلة 
مــن أشهر معالم لندن وبالقرب 
مــــن أهــــــم الـــمـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة 
فــــي الـــمـــديـــنـــة تـــقـــع مـــجـــمـــل تــلــك 
المشاريع والتي صممت بأعلى 
وأجود المقاييس العالمية التي 
تــوفــر رفــاهــيــة عــالــيــة لقاطنيها، 
كـــل هـــذا مـــع األخــــذ فـــي االعــتــبــار 
أن تكون تلك المشاريع متعددة 
لتلبية جميع الشرائح واألذواق 
ولــتــتــمــاشــى وطــبــيــعــة الــمــديــنــة 

العتيقة».
وعــــن اهــــم مـــشـــاريـــع الــشــركــة، 
اشــــــار الـــبـــحـــيـــري الـــــى ان شــركــة 
عــقــارات الــشــرق االوســــط تسوق 
مشروع «بامب تاور الذي يحتل 
موقعا متميزا في قلب العاصمة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لـــــنـــــدن احـــــــد اهــــم 
المراكز السياسية واالقتصادية 
 إلـــى أن «لــنــدن» 

ً
والــثــقــافــيــة الفــتــا

كانت ومــازالــت تحظى باهتمام 
كـــبـــيـــر مــــن الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن حـــول 
 لــمــا تــتــمــتــع بـــه من 

ً
الــعــالــم نـــظـــرا

مـــوقـــع مــمــيــز عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ، 
 عن االستقرار االقتصادي 

ً
فضال

والسياسي.

«المملكة الخليجية»

بـــــــــدوره، قـــــال نـــائـــب الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي فــــي شـــركـــة الــمــمــلــكــة 
الــخــلــيــجــيــة صـــــالح الـــبـــشـــيـــر ان 
«الــمــمــلــكــة الــخــلــيــجــيــة» طــرحــت 
نــظــام الــتــخــارج االســـالمـــي الول 
مــرة بالسوق العقاري الكويتي، 

وهو نظام فعال يهدف الى عودة 
رأس المال للمستثمر مع تحقيق 

العوائد الكبيرة. 
واضاف البشير ان «المملكة» 
شــركــة كــويــتــيــة –ســـعـــوديـــة لها 
أصــــــول عـــقـــاريـــة تـــصـــل الـــــى 50 
مــلــيــون ديـــنـــار كـــويـــتـــي، مبينا 
ان «الــمــمــلــكــة الخليجية» تهتم 
بــالــســيــاحــة الــديــنــيــة واالســـريـــة 
مــعــا، وســتــبــدأ قــريــبــا بــافــتــتــاح 
أفـــــــــرع لــــهــــا فـــــي مـــعـــظـــم الـــــــدول 
العربية وبعض الدول االوروبية 
واآلســــيــــويــــة لـــخـــدمـــة الــهــدفــيــن 
السابقين. وأشار الى ان الشركه 
تقوم بالتنوع في المشاريع بما 
يحقق التنافسية والمصداقية.

وقـــال: «اعــتــمــدنــا العمل بجد 
عــلــى ارضــــاء عــمــالئــنــا لتحقيق 
الـــثـــقـــة والــــتــــفــــوق ولــــهــــذا فــانــنــا 
نــســيــر وفــــق مــنــهــج اســتــثــمــاري 
يــــدعــــم مـــشـــاريـــعـــنـــا ويــجــعــلــهــا 
الـــمـــطـــلـــب االول لــــــدى الـــعـــمـــالء 

والمستثمرين».
واكــــد الــبــشــيــر ان «الــمــمــلــكــة 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة» حــــصــــلــــت عــلــى 
شـــهـــرة الفـــتـــة مـــنـــذ انــطــالقــهــا 
النها تعتمد شعار المصداقية 
كهدف استراتيجى لها اضافة 
الــى انها تقوم بتوزيع عوائد 
اســتــثــمــاريــة تــصــل الـــى 12 في 
المئة لمشروع بــرج االحسان 
في مكة المكرمة وهذه النسبة 
تقوم الشركة بتوزيعها وهو 
يـــــرجـــــع الـــــــى نـــــجـــــاح الـــشـــركـــة 
واالقـــــــبـــــــال عــــلــــى مـــشـــاريـــعـــهـــا 

التنافسية.

«بيوت العالمية»

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال الـــمـــديـــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي شـــركـــة بــيــوت 
العالمية، تميم مصطفى، انه 
بعد النجاح الكبير الذي حققته 
فــي ســوق الكويت، تــشــارك في 
معرض العقار لعرض مجموعة 
مــن مشاريعها المميزة منها 
مـــشـــروع «عـــزايـــز – الــبــوســنــة» 
وهــــــو عـــــبـــــارة عـــــن «كـــمـــبـــونـــد» 
يتكون مــن 60 فــيــال، ويــقــع في 

مــنــطــقــة «فــيــكــوجــا» ويــحــتــوي 
عـــلـــى نــــــاد صـــحـــي وبـــحـــيـــرات 
صــــنــــاعــــيــــة وســــــوبــــــر مــــاركــــت 

وملعب كرة قدم ومسجد. 
واشــــــــــار مـــصـــطـــفـــى الـــــــى ان 
الــشــركــة تــطــرح ايــضــا مــشــروع 
«كوستال سيتى 1» فى تركيا 
وهــــو مـــشـــروع فـــاخـــر يــقــع في 
مـــنـــطـــقـــة «بــــيــــلــــك دوزو» فــي 
اســـطـــنـــبـــول االوروبـــــــيـــــــة عــلــى 
مـــســـافـــة 100 مـــتـــر مــــن الــبــحــر 
ويـــتـــمـــيـــز بـــــاطـــــالالت مــبــاشــرة 
عــــلــــى بــــحــــر مـــــرمـــــر، وبـــحـــيـــرة 
«بيوتشكموجيه»، وهو عبارة 
عـــن كــمــبــونــد ســكــنــي يــحــتــوي 
على 208 شقق سكنية، وفيه 
حـــــمـــــامـــــات ســــبــــاحــــة داخـــلـــيـــة 
وخارجية وساونا وجاكوزي 
وقـــــــاعـــــــة ســــيــــنــــمــــا وحــــضــــانــــة 
الستقبال األطفال، اضافة الى 
مــشــروع «انــلــوجــو» الــــذي يعد 
احد اضخم المشاريع المقامة 
 فى اسطنبول االوروبية 

ً
حاليا

فـــــــى مــــنــــطــــقــــة «ايـــــســـــنـــــيـــــورت» 
ويـــحـــتـــوي عــلــى مــــول تــجــاري 
والـــعـــديـــد مــــن الـــخـــدمـــات مــثــل 
حمامات السباحة والمقاهي 
وقــاعــات السينما، اضــافــة الى 
مشروع «صن سيت» ويقع في 
مدينة كوشاريتسا البلغارية 
الــتــي تبعد 6 كــيــلــومــتــرات عن 
«الشاطئ المشمس» الذي يعد 
احــد أشهر الشواطئ بالعالم، 
ويقع المشروع على مقربة من 

مطار فارنا.

«دعم للتطوير»

وأعــــرب الــرئــيــس التنفيذي 
لــشــركــة دعـــم لــلــتــطــويــر عــدنــان 
الــمــهــنــا عـــن فـــخـــره وســعــادتــه 
بالمشاركة في هــذا المعرض، 
 ان المشاركة ستتضمن 

ً
مؤكدا

 خاصة تطرح ألول مرة 
ً
عروضا

في الكويت وتتضمن تسهيالت 
في الدفع بأقساط شهرية تبدأ 
من 1000 دينار على مجموعة 
منتقاة من شقق التمليك التي 

تطرحها الشركة. 

وأضــــــــاف الـــمـــهـــنـــا ان «دعـــــم» 
تــهــدف مــن طــرح هــذه الــعــروض 
الــــخــــاصــــة إلـــــــى الــــــوصــــــول إلــــى 
شــريــحــة مــن الــعــمــالء الــراغــبــيــن 
فــي الــشــراء والــذيــن قــد تمنعهم 
ظروفهم المالية عن دفع مبالغ 
مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة، حـــيـــث حــرصــت 
الــــشــــركــــة عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق رغـــبـــة 
هؤالء ومساعدتهم على تحقيق 
حلمهم فــي تملك شــقــة سكنية 
بأقساط شهرية ميسرة.  واكد 
ان «دعم» تعد بمثابة اول شركة 
عـــقـــاريـــة تـــطـــرح شــقــق الــتــمــلــيــك 
بنظام االقساط الشهرية ولمدة 
3 ســــنــــوات، كــمــا أن الــمــشــاريــع 
الــــمــــطــــروحــــة ســـتـــكـــون جـــاهـــزة 
للتسليم مــع نهاية هــذا الــعــام، 
حــيــث ســيــكــون بــإمــكــان العميل 
تسلم شقته السكنية واالستفادة 
منها قبل أن ينتهي مــن ســداد 
كامل االقساط المستحقة عليه.

«العرين الكويتية»

ومن جهته، قال مدير التسويق 
والــمــبــيــعــات فـــي شـــركـــة الــعــريــن 
الكويتية العقارية، أحمد الحبيب، 
ان سوق العقار في الكويت مازال 
متماسكا رغم المؤشرات الناتجة 
عــن بــيــع مجموعة مــن األراضـــي 
الــســكــنــيــة فــــي بـــعـــض الــمــنــاطــق 
، مبينا أن توافر األراضي 

ً
مؤخرا

السكنية فــي المناطق السكنية 
 وليس في متناول 

ً
مازال شحيحا

اليد مما يؤدي إلى زيادة الطلب 
على شراء شقق التمليك من قبل 
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الــمــواطــنــيــن  
بــــهــــدف الـــســـكـــن أو االســـتـــثـــمـــار 
الن الــعــقــار مـــــازال الـــمـــالذ اآلمـــن 
لــالســتــثــمــارات بالكويت خاصة 
بــعــد االنـــهـــيـــارات الــتــي شهدتها 
البورصات الخليجية بشكل عام.
وأكــد الحبيب أن الطلب على 
شقق التمليك انتعش من جديد 
بسبب رغبة المواطنين بتأمين 
ســكــن مــنــاســب ألفــــراد عائالتهم 
من جهه وتوفر خيارات متعددة 
ألنواع ومساحات ومناطق شقق 
التملك مما يعطي المواطن حريه 
أكثر الختيار األنسب واألفضل، 
مشيرا الى ان المواطن يتطلع إلى 
الخدمات المتوافرة له عند شراء 

شقق التمليك.

«أمان واستثمار»

بدوره، اعتبر المدير التنفيذي 
لشركة امان واستثمار للخدمات 
الـــعـــقـــاريـــة، مــشــعــل الـــــراشـــــد، ان 
مـــن اهــــم اســـبـــاب نــجــاح الــشــركــة 
مـــوقـــعـــهـــا الــمــتــمــيــز فــــي الـــســـوق 

العقاري، وهي تحمل شعار «الثقة 
واألمــــان»، اضــافــة الــى انها توفر 
مــســاحــات واســـعـــارا فــي متناول 
جميع المستثمرين وبالنتيجة 
فــان الشركة تغطي رغــبــات اكبر 

شريحة من المستثمرين.
وكـــــشـــــف الـــــــراشـــــــد عــــــن طــــرح 
مــــــشــــــروعــــــي «الـــــمـــــســـــتـــــثـــــمـــــر 5» 
و»المستثمر 6» بمنطقتي حولي 
والـــســـالـــمـــيـــة، وهـــمـــا عــــبــــارة عــن 
برجين يتكون كل منهما  من 15 
دورا ومعلق وسرداب وقد شهدا 
اقـــبـــاال كــبــيــرا مـــن الــمــســتــثــمــريــن 
بــفــضــل موقعهما المتميز وقــد 
تـــم بــيــع نــحــو 40 فـــي الــمــئــة من 
الــمــشــروعــيــن، وقـــد تــم انــجــاز 10 

في المئة منهما.

«داون تاون»

وقـــــال عــضــو مــجــلــس اإلدارة 
المدير الــعــام لشركة داون تــاون 
العقارية المهندس أيوب الصفار 
ان الشركة ستسوق مشروع «داما 
دو نـــوشـــي» الــمــمــيــز فـــي مــاربــيــا 
بــاســبــانــيــا، حــيــث يــتــألــف مــن 14 
مبنى من شقق بغرفة نوم واحدة، 
وغــرفــتــيــن، وثـــــالث غــــرف وأربــــع 
غرف وشقق دوبلوكس مع منظر 
مذهل مطل على ملعب الغولف 

وجبال السييرابالنكا.
وأكــد الصفار أن أهــم ما يميز 
الشقق أنها تحتوي على مطبخ 
مـــجـــهـــز بـــالـــكـــامـــل مـــــن خــــزانــــات 
بــزجــاج مـــزدوج، وتكييف مثبت 
مـــســـبـــقـــا، وأرضـــــــيـــــــات رخـــامـــيـــة 
ومدخل بهاتف فيديو، مع غرف 
تــخــزيــن وكـــــراج مــنــفــصــل خــاص 

بالشقة.

جانب من الندوة
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ً
 جديدا

ً
الحفار: «آفاق المستقبل» تقدم مشروعا

في منطقة الجفير بالبحرين
قالت مديرة التسويق في شركة آفاق المستقبل، دينا الحفار ان 
الشركة طرحت مشروعا ثالثا وجديدا وهو برج آفــاق في منطقة 
الجفير في مملكة البحرين وهو قيد اإلنشاء وملك للشركة ويتكون 
من 23 طابقا، مشيرة الــى ان الطوابق الستة األولــى تشتمل على 
صالة استقبال ومواقف للسيارات وناد صحي متكامل ومسابح، 

ويمتاز بشكله البانورامي.
 مـــن حيث 

ً
واوضـــحـــت الــحــفــار أن هـــذا الــمــشــروع مــخــتــلــف كــلــيــا

مساحات الشقق وُيعد Smart Building  ألنه يحتوي على مجموعات 
عديدة من الخدمات المتكاملة التي توفر شعورا بالرضى واألمان 
 في مملكة البحرين برج 

ً
للمالك. واضافت ان الشركة لديها ايضا

فيتا وأبراج ناصر، مبينة ان برج فيتا يقع في منطقة الجفير التي 
تتوسط مملكة البحرين ويبعد عن المطار مسافة 10 دقائق ويقع في 
منطقة حيوية حيث هناك فنادق الخمس نجوم والمراكز التجارية 

والمطاعم ويبعد عن منطقة السيف 10 دقائق.

«توب العقارية» 
تطرح «بالم 

فيو» بالقاهرة 
ومشاريع 

سكنية في 
الساحل 
الشمالي

سالمة

«عقارات الشرق 
األوسط» 

تسوق «بامب 
تاور» الواقع 

في موقع 
متميز بلندن

البحيري

«المملكة 
الخليجية» 

ابتكرت نظام 
التخارج 
اإلسالمي

البشير

www.aljarida.com/news/index/2012728228
www.aljarida.com/news/index/2012728229


2919 مارس 2015 - العدد 2418 مال وأعمال األحد 09 جمادى اآلخرة 1436هـ

يعرض 250 مشروعًا خالل الفترة من 6-11 أبريل 

معرض »العقار واالستثمار« يستقطب 74 شركة من 15 دولة
أع��ل��ن��ت م��ج��م��وع��ة ت����وب اك��س��ب��و ل��ت��ن��ظ��ي��م امل��ع��ارض 
واملؤتمرات عن اكتمال استعدادتها الطالق فعاليات 
م���ع���رض ال���ع���ق���ار واالس���ت���ث���م���ار »م���ع���رض امل���ع���ارض 
ال��ع��ق��اري��ة ف���ي ال���ك���وي���ت« وال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه امل��ج��م��وع��ة 
بأرض املعارض بمشرف في القاعة 8 خالل الفترة 
6-11 ابريل وبرعاية وكيل وزارة التجارة املساعد 
ل���ش���ؤون امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وال���ت���ج���ارة ال��خ��ارج��ي��ة 
ال��ش��ي��خ ن��م��ر ال��ص��ب��اح ووس�����ط م��ش��ارك��ة 74 ش��رك��ة 
عقارية ومالية واستثمارية تعرض اكثر م��ن 250 
مشروعًا بحوالي 15 دولة خليجية وعربية وعاملية، 
وق��د اس��ت��ع��رض ع��دد م��ن امل��ش��ارك��ن امل��ش��اري��ع التي 
سيتم طرحها ف��ي امل��ع��رض وال��ت��ي ت��ت��وزع ب��ن عدة 
دول م���ن اب���رزه���ا ال��ك��وي��ت وال��س��ع��ودي��ة وال��ب��ح��ري��ن 
وم��ص��ر وب��ري��ط��ان��ي��ا وت��رك��ي��ا وال��ب��وس��ن��ة وب��ل��غ��اري��ا 

واسبانيا.

مشروع بالم فيو 

قال مدير املبيعات في مجموعة توب العقارية سائد 
سالمة بأن املجموعة ستقوم خالل املعرض بعرض 
م��ش��اري��ع م��ج��م��وع��ة ب��ي��رم��ي��زا وه���ي ال��ش��رك��ة امل��ال��ك��ة 
وامل��ط��ورة لعدد م��ن املشاريع السكنية والسياحية 
ف���ي ع���دة م���واق���ع ف���ي ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة من 
ابرزها مشروع بالم فيو السكني الواقع في حدائق 
ف��ي الساحل  6 اكتوبر وم��ش��اري��ع سياحية سكنية 

الشمالي بسهل حشيش.
وحول املشروع السكني املميز بالم فيو قال سالمة 
ف��دان��ًا، وتشكل نسبة  بانه يقام على مساحة 12،5 
امل��ب��ان��ي ف��ي��ه %18 م��ن م��س��اح��ة امل���ش���روع وامل��س��اح��ة 
الباقية تشكل مناطق للخدمات العامة والحدائق 
وح��م��ام��ات ال��س��ب��اح��ة وغ��ي��ره��ا. وب���ن ب���أن امل��ش��روع 
يتألف م��ن 12 بناية سكنية وب��اج��م��ال��ي 288 شقة 
س��ك��ن��ي��ة ب��م��س��اح��ات 2-3 غ���رف���ة ن�����وم. وأض�����اف ب��أن 
اسعار الشقق مناسبة ملختلف الشرائح ويبدأ سعر 
املتر فيها من4،100 جنيه مصري كامل التشطيبات 
م��ع منح العميل م��دة س��داد 4 س��ن��وات ب��دون فوائد 

مبينا بان املشروع جاهز للسكن الفوري.
وق����ال س��الم��ة ب����أن م��ج��م��وع��ة ب��ي��رم��ي��زا ت��ق��دم ه��دي��ة 
م��ج��ان��ي��ة ل���ك���ل م���ش���ت���ٍر ش���ق���ة وه�����ي ع����ب����ارة ع����ن ص��ك 
اق���ام���ة مل���دة اس���ب���وع س��ن��وي��ا ومل����دة 15 ع��ام��ًا ف���ي اي 
ف��ي مصر، وال��ص��ك يمتاز  م��ن منتجعات املجموعة 
بتقديم غرفتن فندقيتن لعدد 4 اشخاص، مع منح 
ال��ع��م��ي��ل خ��ص��وم��ات اض��اف��ي��ة ت��ص��ل ال���ى %20 على 
مختلف الخدمات االخرى التي تقدمها املنتجعات.

م��ن ج��ان��ب اخ��ر ق��ال س��الم��ة ب��أن املجموعة ستعمل 
ايضا على تسويق مشروع براديس جاردنز والذي 
ي��ق��ع ع��ل��ي ال��ب��ح��ر ف���ي س��ه��ل ح��ش��ي��ش وف���ق���ا ل��ن��ظ��ام 

التملك الحر لجميع الجنسيات.

فرص في لندن

أعلن مدير قطاع العمليات بشركة عقارات الشرق 
األوس����ط ع���الء ال��ب��ح��ي��ري ان ش��رك��ة ع���ق���ارات ال��ش��رق 
االوس����ط ه��ي اح����دى ش��رك��ات م��ج��م��وع��ة م��راب��ح��ات، 
والتي تختص ببيع العقارات بمختلف أنواعها في 

أكبر املشاريع في القارة االوروبية واالميركية. 
وع���ن اه���م ه���ذه امل��ش��اري��ع اش����ار ع���الء ال��ب��ح��ي��ري ان 
شركة عقارات الشرق االوسط تسوق ملشروع »بامب 
تاور« والذي يحتل موقعا متميزا في قلب العاصمة 
ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ل���ن���دن اح�����د اه�����م امل����راك����ز ال��س��ي��اس��ي��ة 
واالق����ت����ص����ادي����ة وال���ث���ق���اف���ي���ة الف���ت���ًا ال�����ى أن »ل���ن���دن« 
ك���ان���ت وم����ا زال�����ت ت��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ي��ر م���ن قبل 
املستثمرين، موضحا ان مشروع بامب تاور يتمتع 
بموقعه املتميز ش��رق مدينة لندن وذل��ك باطاللته 

الفريدة والساحرة مباشرة على نهر التيمز.

وأكد على أن مشروع »بامب تاور« يتميز باحتوائه 
ع��ل��ى م��ع��اي��ي��ر ج��دي��دة للمعيشة ال��ف��اخ��رة ح��ي��ث ان 
ت��ص��م��ي��م��ات غ����رف ال���ن���وم امل���ت���ع���ّددة ت���وف���ر امل���رون���ة 
ال���الزم���ة الس��ت��ي��ع��اب األس����ر ال��ك��ب��ي��رة، ح��ي��ث تتكون 
ال��وح��دات من غرفتن وصالة، وث��الث غ��رف وصالة 
ب��م��س��اح��ات ت��ت��راوح م��ا ب��ن 85 و128 م��ت��رًا مربعًا، 
م���ا ج��ع��ل��ه م��ش��روع��ًا م��م��ي��زًا وف���ري���دًا م���ن ن���وع���ه. ام��ا 
بنسبة لالسعار فهي تبدأ من نصف مليون جنيه 
استرليني، ومن املتوقع ان تزيد هذه االسعار خالل 

االشهر القليلة بنسبة ال تقل عن 20%. 
كما اشار البحيري ان شركة عقارات الشرق االوسط 
وم��ن خ��الل مكاتب »م��راب��ح��ات – سيتي آن��د ارب��ن« 
املنتشرة في اململكة املتحدة تقدم فرصة استثمارية 
جذابة للمستثمرين من األف��راد أو الشركات، وذلك 
من خ��الل ط��رح منتج عقاري آم��ن وذا م��ردود عالي 
في نفس الوقت، حيث تبدأ االسعار في هذا املنتج 
م��ن ن��ص��ف م��ل��ي��ون جنيه اس��ت��رل��ي��ن��ي، وه���ي أس��ع��ار 
تنافسية م��ق��ارن��ة ب��االس��ع��ار امل��ت��اح��ة ف��ي نفس ذات 
املستوى العالي من الجودة وال��رق��ي، بحيث يمكن 
للمستثمر االستفادة منه أثناء فترة دراسة أبنائه 
ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا وم����ن ث���م اع������ادة ب��ي��ع��ه ب��ع��د ان��ت��ه��اء 
ال��غ��رض م��ن��ه، أو حتى اس��ت��ث��م��اره لفترة م��ن الزمن 
على حسب الحاجة قبل التخارج منه، بنسبة عائد 
ال��� %500 نسبة الى  مرتفعة على االستثمار تفوق 

القيمة االصلية.

عوائد12 %

قال صالح البشير نائب الرئيس التنفيذي بشركه 
اململكه الخليجية بان اململكه طرحت نظام التخارج 
االسالمى الول مرة بالسوق العقاري الكويتي وهو 
امل��ال للمستثمر  ال��ى ع��ودة راس  نظام فعال يهدف 
مع تحقيق العوائد الكبيرة. واضاف فاململكه حاليا 
ل��ه��ا أص���ول عقارية  ه��ى ش��رك��ه كويتية - س��ع��ودي��ة 

تصل الى 50 مليون دينار. 
وأكد البشير بان اململكة الخليجية تهتم بالسياحة 
الدينية واالسريه معا وأنها ستبدأ قريبا بافتتاح 
أفرع للشركة فى معظم الدول العربية وبعض الدول 
االوروب���ي���ة واآلس��ي��وي��ة ل��خ��دم��ه ال��ه��دف��ن السابقن. 
ف��ى املشاريع  ال��ى ان الشركه تقوم بالتنوع  وأش���ار 

بما يحقق التنافسية واملصداقية.
امل��م��ل��ك��ة الخليجية حصلت ع��ل��ى شهرة  ب���ان  وق���ال 
الفتة منذ انطالقها النها تعتمد شعار املصداقية 
كهدف استراتيجى لها اضافة بانها تقوم بتوزيع 
ع���وائ���د اس��ت��ث��م��اري��ة ت��ص��ل ال����ى %12 مل���ش���روع ب��رج 
االح���س���ان ف��ي م��ك��ة امل��ك��رم��ة وان ه���ذه ال��ن��س��ب��ة تقوم 
ال��ش��رك��ة ع����ادة ب��ت��وزي��ع��ه��ا وه����ذا ي��رج��ع ال���ى ن��ج��اح 

الشركة واالقبال على مشاريعها التنافسية.

البوسنة و2 تركيا

ب��ع��د ال���ن���ج���اح ال��ك��ب��ي��ر ال�����ذى ح��ق��ق��ت��ه ش���رك���ة ب��ي��وت 
أف��اد تميم مصطفى  العاملية فى سوق الكويت فقد 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذى ل��ل��ش��رك��ة ب��م��ش��ارك��ة ال���ش���رك���ة فى 
م��ع��رض ال��ع��ق��ار ل��ع��رض م��ج��م��وع��ة م���ن م��ش��اري��ع��ه��ا 
املميزة منها مشروع )عزايز – البوسنة( وهو عبارة 
عن كمبوند يتكون من 60 فيال حيث يقع املشروع 
فى )فيكوجا(. وكذلك فى تركيا مشروع )كوستال 
سيتى 1( وهو مشروع فاخر يقع فى )بيلك دوزو( 
فى اسطنبول االوروب��ي��ة على مسافة 100 متر من 
البحر ويتميز باطالالت مباشرة على بحر مرمرة 
وب��ح��ي��رة )بيوتشكموجيه(، وك��ذل��ك م��ش��روع )صن 
سيت( والذى يقع فى مدينة كوشاريتسا البلغارية، 
ب����االض����اف����ة مل����ش����روع )ش���ق���ق ب���ي���ل���ف���ي���درا( ال���ج���اه���زه 

للتسليم الفورى فى مدينة بانسكو البلغارية.

شقق تمليك

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للتطوير عدنان 
املهنا عن فخره وسعادته باملشاركة في هذا املعرض، 
م��ؤك��دًا ان ه��ذه امل��ش��ارك��ة ستتضمن ع��روض��ًا خاصة 
ال��ك��وي��ت وت��ت��ض��م��ن تسهيالت  ف���ي  ت��ط��رح ألول م����رة 
في الدفع بأقساط شهرية تبدأ من 1000 دينار على 
ال��ت��ي تطرحها  مجموعة منتقاة م��ن ش��ق��ق التمليك 
ال����ش����رك����ة.  وأك������د ع���ل���ى ان »دع�������م« ت���ع���د ب��م��ث��اب��ة أول 
شركة عقارية تطرح شقق التمليك بنظام االقساط 
الشهرية وملدة 3 سنوات، كما وأن املشاريع املطروحة 
س��ت��ك��ون ج��اه��زة للتسليم م��ع ن��ه��اي��ة ال��ع��ام ال��ح��ال��ي، 
حيث سيكون بامكان العميل تسلم شقته السكنية 
واالس���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا ق��ب��ل أن ي��ن��ت��ه��ي م���ن س����داد ك��ام��ل 
األقساط املستحقة عليه. وقال املهنا أن املشاريع التي 
ت��م��ت��از بمواقعها االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة،  ال��ش��رك��ة  تطرحها 
حيث يطل أحد هذه املشاريع على الشريط الساحلي 
باملهبولة، فيما يقع املشروع اآلخر في الساملية. على 
أك��د املهنا ان »دع���م« حققت وع��وده��ا  ذات الصعيد، 
وصدقت بالتزاماتها تجاه عمالئها، فهي قد سلمت 
بالفعل م��ش��اري��ع مجمعاتها السكنية ف��ي الساملية، 
فيما من املتوقع أن تنتهي من تسليم مشروع ضخم 
ف��ي ال��ف��ن��ط��اس م��ع ن��ه��اي��ة ش��ه��ر م���ارس ال��ح��ال��ي،الف��ت��ا 
ال���ى ان ال��ش��رك��ة س��ت��وف��ر ن��ظ��ام االق���س���اط، ال���ى جانب 
خصومات الدفع النقدي التي ستقدم بشكل حصري 
خ���الل ف��ت��رة امل���ع���رض وال���ت���ي ت��ص��ل ال���ى ن��س��ب��ة 15%، 

والخصومات االخرى على بيع االقساط.

أبراج العرين 

ص��رح أحمد الحبيب مدير التسويق واملبيعات في 
ال��ع��ق��اري��ة ب��أن س��وق العقار  ال��ع��ري��ن الكويتية  ش��رك��ة 

امل��ؤش��رات الناتجة  ف��ي الكويت م���ازال متماسك رغ��م 
ف��ي بعض  ع��ن بيع مجموعة م��ن األراض����ي السكنية 
امل��ن��اط��ق م���ؤخ���رًا وأن ت���واف���ر األراض������ي ال��س��ك��ن��ي��ة في 
املناطق السكنية مازال شحيحًا وليست في متناول 
ال��ي��د م��م��ا ي���ؤدي ال���ى زي����ادة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ش���راء شقق 
التمليك من قبل شريحة كبيرة من املواطنن سواء 
ب���ه���دف اس��ت��غ��الل��ه��ا ل��ل��س��ك��ن أو االس���ت���ث���م���ار ل����ذا ف��ان 
ال��ى الخدمات املتوفره له عند  امل��واط��ن يتطلع اليوم 
ش�����راء ش��ق��ق ال��ت��م��ل��ي��ك. وق����د ت��م��ي��زت ش���رك���ة ال��ع��ري��ن 
الكويتية العقارية بتقديم خدمات متميزة ال توجد 
ل����دى اآلخ����ري����ن م���ن أه���م���ه���ا: وج�����ود ص���ال���ة اس��ت��ق��ب��ال 
رئ��ي��س��ة خ��اص��ة ب��ك��ل ب���رج م��ن األب�����راج وك��ذل��ك صالة 
متعددة االستخدامات مفتوحه بمساحة كامل املبنى 
)10240( م��ت��رًا م��رب��ع��ًا. وأض�����اف ب���أن ش��رك��ة ال��ع��ري��ن 
ال��ك��وي��ت في  ت��ط��رح خطط مشاريعها داخ���ل وخ���ارج 
»م��ع��رض العقار واالس��ت��ث��م��ار«، وذل��ك بعد أن قاربت 
على االنتهاء من مشروعها العقاري السكني املميز 
ف��ي ال��ك��وي��ت »م��ج��م��ع أب����راج ال��ع��ري��ن« لشقق التمليك 
ال���ذي يعتبر ص��رح��ًا فريدًا  ال��س��ال��م  بضاحية ص��ب��اح 
م���ن ن��وع��ة ب��ال��ك��وي��ت ن��ظ��رًا ل��ن��م��ط ال��ت��ص��م��ي��م ال��ج��دي��د 
من املشاريع السكنية تتالئم واملتطلبات العصرية 
وبعيده عن االسلوب التقليدي، وه��و املشروع الذي 
يضم 10 أبراج تم دمجها مع بعضها البعض لتشكل 
ف��ري��دًا م��ن نوعه  فيما بينها مجمعًا عقاريًا ضخمًا 
بالكويت يقع ف��ي ص��ب��اح السالم بمساحة اجمالية 

)10240( مترًا مربعًا.
الثقة واألمان

اع��ت��ب��ر امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة ام�����ان واس��ت��ث��م��ار 
ل���ل���خ���دم���ات ال���ع���ق���اري���ة م��ش��ع��ل ال����راش����د ان م����ن اه���م 
اس���ب���اب ن���ج���اح ال���ش���رك���ة ه���و م��وق��ع��ه��ا امل��ت��م��ي��ز في 
ال���س���وق ال���ع���ق���اري، أوال ش��ع��اره��ا )ال��ث��ق��ة واألم�����ان( 
وثانيا توفير مساحات واسعار في متناول جميع 
املستثمرين وبالنتيجة فان الشركة تغطي رغبات 
اك��ب��ر ش��ري��ح��ة م���ن امل��س��ت��ث��م��ري��ن. وق����د أع��ل��ن ان����ه تم 
طرح مشروعي املستثمر 5 واملستثمر 6 بمنطقتي 
ح��ول��ي وال��س��امل��ي��ة، وه��م��ا ع��ب��ارة ع��ن ب��رج��ن يتكون 
ك��ل منهما م��ن 15 دور وم��ع��ل��ق وس�����رداب وال��ل��ذي��ن 
اق��ب��ااًل كبيرًا من املستثمرين بفضل موقعهما  الق��ا 
املتميز والذي تم بيع مايقارب %40 من املشروعن 
وهما في مرحلة انجاز %10. كما أعلنت الشركة عن 
ف��ي لؤلؤة  ال��ذي يقع  مشروعها الجديد املسثمر 7 
الخيران وال��ذي يواكب التوجه الجديد للمستثمر 
ال��راغ��ب ف��ي ال��ج��م��ع ب��ن ال��ت��رف��ي��ه واالس��ت��ث��م��ار وه��و 
ع��ب��ارة ع��ن منتجع متكامل لشاليهات ذات صبغة 
متميزة عن باقي الشاليهات ما جعل من املشروع 
اط�����روح�����ة ج�����دي�����دة ل���ت���وف���ي���ر ف������رص ت���ت���م���اش���ى م��ع 

احتياجات السوق.

 سالمة: نطرح عددًا 
من الشقق في »بالم فيو« 

بحدائق 6 أكتوبر

البحيري: فرصة عقارية 
استثمارية متميزة في لندن

البشير: ابتكرنا نظام التخارج 
اإلسالمي الذي يحقق عوائد 

للمستثمرين بـ 12 %

تميم: بيوت »العاملية« 
تطرح مشاريعها في البوسنة 

وتركيا وبلغاريا

املهنا: »دعم للتطوير 
العقاري« تطرح شقق 

تمليك 

الحبيب: العرين تطرح 
خطط مشاريعها داخل 

الكويت وخارجها

الراشد: طرح مشروعي 
 املستثمر 5 واملستثمر

6 بحولي والساملية

»آفاق املستقبل« تطرح مشروعًا في البحرين

التسويق آلف��اق  م��دي��رة  الحفار  صرحت دينا 
أن الشركة طرحت مشروعا ثالث  املستقبل 
وج��دي��د وامل��خ��ت��ل��ف ك��ل��ي��ا م��ن ن��وع��ه وه���و ب��رج 
آف����اق ف���ي ال��ج��ف��ي��ر ف���ي م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن وه��و 
ق��ي��د االن���ش���اء ك��م��ا أن���ه م��ل��ك ل��ل��ش��رك��ة ويتكون 
الستة ط��واب��ق األول����ى، ويمتاز  م��ن 23 ط��اب��ق، 
البنورامي كما أن هذا املشروع  أيضًا بشكله 
م��خ��ت��ل��ف ك��ل��ي��ًا م���ن ح��ي��ث م���س���اح���ات ال��ش��ق��ق 
 Smart وُي��ع��د للمشروعني اآلخ��ري��ن  بالنسبة 

.Building
وأض��اف��ت واي��ض��ًا م��ن ض��م��ن م��ش��اري��ع��ن��ا في 
البحرين هما: برج فيتا وأب��راج ناصر  مملكة 

وق��ال��ت ي��ق��ع ب���رج ف��ي��ت��ا بمملكة ال��ب��ح��ري��ن في 
ال��ج��ف��ي��ر وت��ع��ت��ب��ر ال��ج��ف��ي��ر ف���ي وس����ط مملكة 
ف��ي حيوية حيث هناك  ال��ب��رج  البحرين وي��ق��ع 
ال���ف���ن���ادق ال��خ��م��س ن���ج���وم وامل����راك����ز ال��ت��ج��اري��ة 

واملطاعم.
ن��اص��ر وه���و أول م��ش��روع  ل��ب��رج  أم���ا بالنسبة 
البسيتني ويعد من  تطرحه الشركة ويقع في 
التي حرصنا على تنفيذها  الهامة  املشاريع 
بشكل احترافي حيث بيعت الوحدات السكنية 
آف�����اق املستقبل  ل��ل��ع��م��اء وس��ل��م��ت  ب��ال��ك�����ام��ل 
ال��وح��دات السكنية ف��ي 15 م��ارس 2014 لكل 

ماكها.
دينا احلفار

ق مشروعًا في إسبانيا الصفار: »داون تاون« تسوِّ

صرح عضو مجلس االدارة واملدير العام 
امل��ه��ن��دس  ال��ع��ق��اري��ة  ت����اون  ل��ش��رك��ة داون 
أي�����وب ال���ص���ف���ار ب����أن ال���ش���رك���ة س��ت��س��وق 
مشروع داما دو نوشي املميز في ماربيا 
14 مبنى  املشروع من  ويتألف  اسبانيا، 
من شقق ذي غرفة نوم واحدة، غرفتان، 
ث����اث غ����رف وأرب���ع���ة غ����رف ن����وم وش��ق��ق 

دوبلوكس. 
الذي  الرائع  أن موقعه  الصفار  ذك��ر  كما 
ي��م��ت��از ب��ق��رب��ه م��ن ب����ورت ب��ان��وس يعطي 
م��ض��اف��ة، اضافة  ع��ق��اري��ة  امل��ش��روع قيمة 
الى قربه من املرافق املحلية، من املتاجر، 

الترفيهية. البوتيكات، املطاعم واملرافق 
في السياق نفسه، 

تقدم مجموعة  الشركة  أن  الصفار  ق��ال 
م����ن ال���ش���ق���ق امل���م���ي���زة ف����ي س���ن���ت���ر ل��ن��دن 
ت��اون  داون  تقدم  امل��ت��ح��دة، كما  اململكة   -
ال��ع��ق��اري��ة خ���دم���ة اع�����ادة ت��ج��دي��د ال��ش��ق��ق 
والخليجيني في سنتر  الكويتيني  للماك 
ل���ن���دن م����ن خ�����ال ف���ري���ق ع���م���ل م��ت��ك��ام��ل 
ي���ش���رف ع��ل��ى ت��رم��ي��م واج����ه����ات ال��ش��ق��ق 
ال��ح��دائ��ق واألص���ب���اغ وتصليح  وت��ن��س��ي��ق 
أس�����ق�����ف ال�����س�����ط�����وح م������ن خ��������ال اح������دث 

التقنيات.
اأيوب ال�صفار

م�صعل الرا�صد عدنان املهنا اأحمد احلبيب �صائد �صالمة �صالح الب�صري متيم م�صطفى عالء البحريي





اآلخرين من أهمها وج��ود صالة 
اس��ت��ق��ب��ال رئ��ي��س��ي��ة خ���اص���ة بكل 
برج من األب��راج، وصاله متعددة 
االستخدامات مفتوحة بمساحة 
كامل املبنى )10240( مترا مربعا، 
بينما يحتوي املبنى على ممشى 
وحدائق صناعية وألعاب أطفال 
وم��ق��اه��ي واس���ت���راح���ات ومصلى 
ل����خ����دم����ة ق����اط����ن����ي امل����ج����م����ع، إل����ى 
السيارات  ملواقف  أدوار   3 جانب 
يتم تخصيص موقفني لكل شقة، 
باإلضافة إلى حمامات السباحة 
والحدائق في الدور الخامس من 

املجمع.
امل��ج��م��ع  أن  ال���ح���ب���ي���ب  وت�����اب�����ع 
يحتوي أي��ض��ًا ف��ي إح���دى أدواره 
امل���ك���ش���وف���ه ع���ل���ى ن�����اد ص���ح���ي ف��ي 
السكان، وتوفير  كل برج لخدمة 
خ�����دم�����ة ال�����ح�����راس�����ة وال����ص����ي����ان����ة 
ع���ل���ى م������دار ال���س���اع���ة، ب���اإلض���اف���ة 
إل�����ى م���ح���ات ت���ج���اري���ة ل��خ��دم��ات 
»ال����ع����ري����ن  أن  م���ب���ي���ن���ًا  ال�����س�����ك�����ان، 
ال�����ك�����وي�����ت�����ي�����ة« س�����ت�����ط�����رح خ���ط���ط 

مشاريعها داخل وخارج الكويت 
في »معرض العقار واالستثمار، 
بعد أن ق��ارب��ت على االن��ت��ه��اء من 
م���ش���روع���ه���ا ال����ع����ق����اري ال��س��ك��ن��ي 
أب��راج  الكويت« مجمع  املميز في 
العرين »لشقق التمليك بضاحية 
ص�����ب�����اح ال�����س�����ال�����م ال���������ذي ي��ع��ت��ب��ر 
صرحًا فريدًا من نوعه بالكويت، 
ن���ظ���رًا ل��ن��م��ط ال��ت��ص��م��ي��م ال��ج��دي��د 
م���ن امل���ش���اري���ع ال��س��ك��ن��ي��ة ت��ت��اءم 
وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��ص��ري��ة وب��ع��ي��دة 

عن االسلوب التقليدي.

أمان واستثمار للخدمات
لشركة  التنفيذي  املدير  اعتبر 
أم����������ان واس�����ت�����ث�����م�����ار ل���ل���خ���دم���ات 
العقارية مشعل الراشد، أن من اهم 
اسباب نجاح الشركة هو موقعها 
امل���ت���م���ي���ز ف�����ي ال�����س�����وق ال���ع���ق���اري 
وش�����ع�����اره�����ا )ال����ث����ق����ة واألم������������ان(، 
وت��وف��ي��ر م��س��اح��ات وأس���ع���ار في 
م����ت����ن����اول ج���م���ي���ع امل���س���ت���ث���م���ري���ن، 
م���ش���ي���رًا إل�����ى أن����ه����ا س���ت���ط���رح ف��ي 

امل����ع����رض م���ش���روع���ي»امل���س���ت���ث���م���ر 
منطقتي  6«ف�����ي  5«و»امل���س���ت���ث���م���ر 
ح��ول��ي وال��س��امل��ي��ة، وه��م��ا ع��ب��ارة 
ع����ن ب���رج���ني ي���ت���ك���ون ك����ل م��ن��ه��م��ا 
وم��ع��ل��ق��ًا وس���رداب���ًا،  دورًا   15 م���ن 
وم��ن��وه��ًا إل���ى أن���ه ت��م ب��ي��ع 40 في 
امل���ئ���ة م���ن امل���ش���روع���ني و ه��م��ا في 

مرحلة إنجاز 10 في املئة.
ال������ش������رك������ة  أن  إل�������������ى  ول��������ف��������ت 
مشروعها  ع��ن  ال��ن��ق��اب  ستكشف 
الجديد«املسثمر 7»ال��ذي يقع في 
ل���ؤل���ؤة ال���خ���ي���ران، وال�����ذي ي��واك��ب 
ال����ت����وج����ه ال����ج����دي����د ل��ل��م��س��ت��ث��م��ر 
ال���راغ���ب ف���ي ال��ج��م��ع ب���ني ال��ت��رف��ي��ه 

واالستثمار.

»آفاق املستقبل«
ك��ش��ف��ت م���دي���رة ال��ت��س��وي��ق في 
العقارية  املستقبل  آف���اق  ش��رك��ة 
الشركة طرحت  أن  الحفار،  دينا 
م���ش���روع���ًا ث���ال���ث وج����دي����دًا وه���و 
ب�����رج آف������اق ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال��ج��ف��ي��ر 
ف���ي م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن وه����و قيد 
اإلن�����ش�����اء وم����ل����ك ل����ه����ا، وي���ت���ك���ون 
م���ن 23 ط���اب���ق���ًا، م��ش��ي��رة إل����ى أن 
ال���ط���واب���ق ال��س��ت��ة األول�����ى ال��س��ت��ة 
تشمل صالة االستقبال ومواقف 
ال��س��ي��ارات ون���اد صحي متكامل 
بشكله  أيضًا  ويمتاز  ومسابح، 

البنورامي.
وأض��اف��ت أن امل��ش��روع مختلف 
الشقق  م��س��اح��ات  م��ن حيث  كليًا 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��ش��روع��ني اآلخ��ري��ن 
وُي���������ع���������د»Smart Building«ألن���������������ه 
ي������ح������ت������وي ع������ل������ى م�����ج�����م�����وع�����ات 
التي  املتكاملة  للخدمات  ع��دي��دة 
ت���وف���ر ش���ع���ور ال���رض���ى و األم����ان 
ل��ل��م��اك، الف��ت��ة إل���ى أن م��ن ضمن 

م�����ش�����اري�����ع»آف�����اق امل���س���ت���ق���ب���ل«ف���ي 
م��م��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن ب������رج ف���ي���ت���ا و 
أب�����راج ن���اص���ر، إذ ي��ق��ع ب���رج فيتا 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ج��ف��ي��ر وي��ب��ع��د عن 
امل���ط���ار م��س��اف��ة 10 دق���ائ���ق وي��ق��ع 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ح��ي��وي��ة ح��ي��ث ه��ن��اك 
وامل��راك��ز  الخمس نجوم  ال��ف��ن��ادق 
من  ويتكون  واملطاعم،  التجارية 

24 دورًا.
وذكرت أن برج ناصر وهو أول 
م���ش���روع ت��ط��رح��ه ال���ش���رك���ة وي��ق��ع 
من  وي��ع��د  البسيتني،  منطقة  ف��ي 
امل���ش���اري���ع ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ح��رص��ت 
ال���ش���رك���ة ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ش��ك��ل 
ال����وح����دات  ب��ي��ع��ت  اح����ت����راف����ي، إذ 
كما  ل��ل��ع��م��اء  ب��ال��ك�����ام��ل  السكنية 

يوجد به ناد صحي متكامل.

»داون تاون«
قال عضو مجلس اإلدارة واملدير 
العقارية  ت��اون  داون  لشركة  ال��ع��ام 
املهندس أيوب الصفار، إن الشركة 
ستسوق مشروع»داما دو نوشي« 
وال��ذي  إسبانيا،  ماربيا  في  املميز 
ي���ت���أل���ف م�����ن 14 م���ب���ن���ى م�����ن ش��ق��ق 
ذي غ��رف��ة ن���وم واح������دة، وغ��رف��ت��ني، 
وث������اث غ�����رف وأرب�����ع�����ة غ�����رف ن���وم 
وش�����ق�����ق دوب������ل������وك������س، م������ع م��ن��ظ��ر 
الغولف وجبال  مذهل نحو ملعب 

السييرابانكا.
 وأك���د ال��ص��ف��ار أن أه���م م��ا يميز 
ال��ش��ق��ق أن��ه��ا ت��ح��ت��وي ع��ل��ى مطبخ 
مجهز بالكامل من خزانات بزجاج 
م��ث��ب��ت مسبقًا،  م������زدوج، وت��ك��ي��ي��ف 
وأرضيات رخامية ومدخل بهاتف 
ف���ي���دي���و، م���ع غ����رف ت��خ��زي��ن وك����راج 

منفصل خاص بالشقة. 
امل���ن���ت���ج���ع  أن  ال�����ص�����ف�����ار  وذك����������ر 
م��ن األم��ن،  يحتوي على 24 ساعة 
وح�������دائ�������ق ط����ب����ي����ع����ي����ة، ح����م����ام����ات 
س�����ب�����اح�����ة ع�����ل�����ى ط������������راز ب����ح����ي����رة، 
وع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ل��ل��ع��ب األط���ف���ال و6 
م���اع���ب ت���ن���س.وت���اب���ع ال���ص���ف���ار أن 
الشقق  الشركة تقدم مجموعة من 
امل��م��ي��زة ف��ي س��ن��ت��ر ل��ن��دن –اململكة 
امل��ت��ح��دة، ك��م��ا ت��ق��دم خ��دم��ة إع���ادة 
الكويتيني  للماك  الشقق  تجديد 
من  ل��ن��دن  سنتر  ف��ي  والخليجيني 
يشرف  متكامل،  عمل  فريق  خ��ال 
ع����ل����ى ت����رم����ي����م واج�������ه�������ات ال���ش���ق���ق 
وت���ن���س���ي���ق ال����ح����دائ����ق واألص�����ب�����اغ 
وت���ص���ل���ي���ح أس����ق����ف ال����س����ط����وح م��ن 

خال أحدث التقنيات.
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تنّظمه »توب إكسبو« بين 6 و11 أبريل على »أرض المعارض«

انتهاء االستعدادات الفتتاح معرض »العقار واالستثمار«
إكسبو  ت��وب  مجموعة  أكملت 
ل��ت��ن��ظ��ي��م امل����ع����ارض وامل���ؤت���م���رات 
اس���ت���ع���دادت���ه���ا إلط�����اق ف��ع��ال��ي��ات 
م�����ع�����رض ال����ع����ق����ار واالس����ت����ث����م����ار 
»م��ع��رض امل��ع��ارض ال��ع��ق��اري��ة في 
الكويت« والذي تنظمه على أرض 
امل���ع���ارض ب��م��ش��رف ف��ي ال��ق��اع��ة 8 
من 6 إلى 11 أبريل املقبل، برعاية 
امل��س��اع��د  ال���ت���ج���ارة  وزارة  وك���ي���ل 
ل�������ش�������ؤون امل�����ن�����ظ�����م�����ات ال�����دول�����ي�����ة 
نمر  الشيخ  الخارجية  والتجارة 
فهد الصباح، ومشاركة 74 شركة 
من  اكثر  تعرض  ومالية  عقارية 
250 مشروع في 15 دولة بالعالم.

»توب«
قال مدير املبيعات في مجموعة 
ت����وب ال��ع��ق��اري��ة س���ان���د س���ام���ة، إن 
امل��ج��م��وع��ة س��ت��ق��وم خ���ال امل��ع��رض 
بعرض مشاريع مجموعة بيرميزا 
وهي الشركة املالكة واملطورة لعدد 
والسياحية  السكنية  املشاريع  من 
في عدة مواقع في جمهورية مصر 
العربية، ومن أبرزها مشروع بالم 
ف��ي��و ال��س��ك��ن��ي ال����واق����ع ف���ي منطقة 
أك�����ت�����وب�����ر، وم����ش����اري����ع  ح������دائ������ق 6 
س����ي����اح����ي����ة س���ك���ن���ي���ة ف������ي م��ن��ط��ق��ة 

الساحل الشمالي بسهل حشيش.
وأض������اف أن امل����ش����روع ال��س��ك��ن��ي 
امل����م����ي����ز »ب�����ال�����م ف�����ي�����و« ي�����ق�����ام ع��ل��ى 
نسبة  وتشكل  ف���دان،   12.5 مساحة 
املباني فيه 18 في املئة من مساحة 
الباقية تشكل  وامل��س��اح��ة  امل��ش��روع 
مناطق للخدمات العامة والحدائق 
وح����م����ام����ات ال���س���ب���اح���ة وغ���ي���ره���ا، 
م��ب��ي��ن��ًا أن امل���ش���روع ي��ت��أل��ف م���ن 12 
بناية سكنية وباجمالي 288 شقة 
نوم  و3غ��رف��ة   2 سكنية بمساحات 
وح��دات  إل��ى  باإلضافة  ومنافعها، 
ل��غ��اي��ة  ب��م��س��اح��ات 275  دوب���ل���ك���س 

350 مترا وبحدائق خاصة. 
وتابع أن اسعار الشقق مناسبة 
املتر  ملختلف الشرائح ويبدأ سعر 
فيها من 4100 جنيه مصري كامل 
مدة  العميل  منح  مع  التشطيبات، 
س����داد 4 س���ن���وات م���ن دون ف��وائ��د، 
موضحًا أن املشروع جاهز للسكن 

الفوري.
م���ج���م���وع���ة  أن  س�����ام�����ة  وأف�����������اد 
ت��ق��دم ه��دي��ة مجانية لكل  ب��ي��رم��ي��زا 
مشتري شقة، وهي عبارة عن صك 
إق���ام���ة مل����دة اس���ب���وع س��ن��وي��ا ومل���دة 
م��ن��ت��ج��ع��ات  م����ن  اي  ف����ي  ع����ام����ا   15
امل���ج���م���وع���ة ف����ي م���ص���ر، ك���اش���ف���ًا أن 
ال����ص����ك ي����م����ت����از ب���ت���ق���دي���م غ���رف���ت���ني 
ف��ن��دق��ي��ت��ني ل���ع���دد 4 أش���خ���اص، مع 
م��ن��ح ال��ع��م��ي��ل خ��ص��وم��ات إض��اف��ي��ة 
تصل إلى 20 في املئة على مختلف 
ال���خ���دم���ات األخ������رى ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

املنتجعات.
امل���ج���م���وع���ة  أن  س�����ام�����ة  وأف����������اد 
س����ت����ع����م����ل أي������ض������ًا ع�����ل�����ى ت���س���وي���ق 
م��ش��روع ب��رادي��س ج��اردن��ز، وال��ذي 
ي��ق��ع ع��ل��ي ال��ب��ح��ر ف��ي منطقة سهل 
الحر  التملك  لنظام  وفقًا  حشيش 
ل���ك���اف���ة ال���ج���ن���س���ي���ات، م���ن���وه���ًا إل���ى 
أن امل����ش����روع ي��ت��ك��ون م���ن ع����دد من 
والتي  والفلل  والشاليهات  الشقق 
ت����ب����دأ م���س���اح���ات���ه���ا م����ن غ����رف����ة ال���ى 
أرب���ع غ���رف ن���وم، وه���ي ب��ذل��ك تلبي 
م���خ���ت���ل���ف ح�����اج�����ات األس����������ر، ال���ت���ي 
تنشد ال��س��ي��اح��ة ال��س��اح��ل��ي��ة، وب��ني 
امل��ش��روع يحتوي على مختلف  أن 
ال��ح��دائ��ق  م��ن  الترفيهية  ال��وس��ائ��ل 
وامل�����اع�����ب وح����م����ام����ات ال���س���ب���اح���ة 

وال��ن��ادي الصحي وامل��ط��اع��م وع��دد 
من املحال التجارية.

»عقارات الشرق األوسط«
أعلن مدير قطاع العمليات في 
ش���رك���ة ع���ق���ارات ال���ش���رق األوس����ط 
عاء البحيري، إن شركة عقارات 
ال�������ش�������رق األوس�������������ط ه�������ي إح�������دى 
ش�����رك�����ات م���ج���م���وع���ة م����راب����ح����ات، 
وال���ت���ي ت��خ��ت��ص ب��ب��ي��ع ال��ع��ق��ارات 
ب���م���خ���ت���ل���ف أن�����واع�����ه�����ا ف������ي أك���ب���ر 
امل���ش���اري���ع ف����ي امل��ن��ط��ق��ة وال����ق����ارة 

األوروبية واألميركية.
وأش�����ار إل����ى أن ال��ش��رك��ة ت��رك��ز 
على عدد من الدول االستراتيجية 
وأه���م���ه���ا ف����ي امل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة، 
وب��������دأت ب���ت���ق���دي���م ف�����رص ج���دي���دة 
ل���ع���م���ائ���ه���ا ف�����ي ق���ل���ب ال���ع���اص���م���ة 
اإلن����ك����ل����ي����زي����ة ل����ن����دن ت���ت���م���ث���ل ف��ي 
الجديدة  املشاريع  شكل عدد من 
واملتميزة بكل املقاييس العاملية، 
الفتًا إلى أنه على بعد أمتار قليلة 
ل��ن��دن وبالقرب  أش��ه��ر معالم  م��ن 
م���ن أه���م امل��ن��اط��ق ال��س��ي��اح��ي��ة في 
املشاريع  تلك  تقع مجمل  املدينة 
وال����ت����ي ص��م��م��ت ب���أع���ل���ى وأج�����ود 
امل���ق���اي���ي���س ال���ع���امل���ي���ة ال���ت���ي ت��وف��ر 

رفاهية عالية لقاطنيها.
وذك�����������ر ع���������اء ال�����ب�����ح�����ي�����ري أن 
ش���رك���ة ع���ق���ارات ال���ش���رق االوس����ط 
ت���س���وق مل����ش����روع »ب����ام����ب ت�����اور« 
وال���������ذي ي���ح���ت���ل م���وق���ع���ًا م��ت��م��ي��زًا 
ف���ي ق��ل��ب ال��ع��اص��م��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
املراكز السياسية  أه��م  لندن أح��د 
واالق���ت���ص���ادي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، الف��ت��ًا 
إل�����ى أن ل���ن���دن ك���ان���ت وم�����ا زال����ت 
ت��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ي��ر م���ن قبل 

املستثمرين حول العالم.
م���ش���روع  ال���ب���ح���ي���ري أن  وأك�������د 
»ب����ام����ب ت�������اور« ي��ت��م��ت��ع ب��م��وق��ع��ه 
امل����ت����م����ي����ز ش��������رق م����دي����ن����ة ل����ن����دن، 
ب���إط���ال���ت���ه ال����ف����ري����دة وال���س���اح���رة 
م��ب��اش��رة ًع��ل��ى ن��ه��ر ال��ت��ي��م��ز، كما 
يطل على العديد من معالم لندن 
ال��ش��ه��ي��رة، وي��ب��ع��د دق��ي��ق��ة واح���دة 
م��ش��ي��ًا ع���ل���ى األق��������دام ع����ن م��ح��ط��ة 
م��ت��رو »روي����ال ف��ك��ت��وري��ا«، وسبع 
دقائق عن منطقة »كناري وارف« 
والتي تعتبر بمثابة بوابة للحي 
امل����ال����ي ال���ث���ال���ث ف����ي ل����ن����دن ح��ي��ث 
وج��ه��ة رج���ال األع��م��ال وال��س��ي��اح، 
ب�����اإلض�����اف�����ة إل��������ى وج���������ود ج��س��ر 
للمشاة متجهًا نحو محطة لندن 

ملترو األنفاق.

 »اململكة الخليجية«
التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ق���ال 
ف����ي ش����رك����ة امل���م���ل���ك���ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة 
ال����ش����رك����ة  إن  ال����ب����ش����ي����ر،  ص��������اح 
طرحت نظام التخارج اإلسامي 

للمرة األولى في السوق العقاري 
الكويتي، وهو نظام فعال يهدف 
امل���ال للمستثمر  ع���ودة رأس  إل��ى 
م����ع ت��ح��ق��ي��ق ال����ع����وائ����د ال��ك��ب��ي��رة. 
الخليجية«  »اململكة  أن  وأض���اف 
ه����ي ش���رك���ة ك��وي��ت��ي��ة –س���ع���ودي���ة 
لها أص��ول عقارية تصل إل��ى 50 
مليون دي��ن��ار، م��ؤك��دًا أن��ه��ا تهتم 
ب��ال��س��ي��اح��ة ال���دي���ن���ي���ة واألس����ري����ه 
معًا، وأنها ستبدأ قريبًا بافتتاح 
فروعها في معظم الدول العربية 
وب�������ع�������ض ال����������������دول األوروب����������ي����������ة 
واآلس�����ي�����وي�����ة ل����خ����دم����ة ال���ه���دف���ني 
ال���ش���رك���ة  أن  وأف���������اد  ال����س����اب����ق����ني. 
العمل بجد على  أي��ض��ًا  اع��ت��م��دت 
إرض�����اء ال��ع��م��اء ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ث��ق��ة 
وال����ت����ف����وق، وت���س���ي���ر وف�����ق م��ن��ه��ج 
اس���ت���ث���م���اري ي���دع���م م��ش��اري��ع��ه��ا، 
ل���دى  األول  امل���ط���ل���ب  وي���ج���ع���ل���ه���ا 
ال���ع���م���اء وامل��س��ت��ث��م��ري��ن، م��ش��ددًا 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة«  ع���ل���ى أن »امل���م���ل���ك���ة 
ح��ص��ل��ت ع��ل��ى ش���ه���رة الف���ت���ة منذ 
ان���ط���اق���ه���ا ألن���ه���ا ت��ع��ت��م��د ش��ع��ار 
امل��ص��داق��ي��ة ك��ه��دف اس��ت��رات��ي��ج��ي 

لها.
»بيوت العاملية«

لشركة  التنفيذي  امل��دي��ر  أف���اد   
بيوت العاملية تميم مصطفى، أن 
عبر  املعرض  في  تشارك  الشركة 
مشاريعها  م��ن  مجموعة  ع���رض 
امل���م���ي���زة م��ن��ه��ا م���ش���روع ) ع��زاي��ز 
– ال���ب���وس���ن���ة ( وه�����و ع����ب����ارة ع��ن 
ك���م���ب���ون���د ي���ت���ك���ون م����ن 60 ف��ي��ا، 
إذ ي���ق���ع امل�����ش�����روع ف����ي م��ن��ط��ق��ة ) 
ف��ي��ك��وج��ا ( وي���ح���ت���وي ع���ل���ى ن���اد 
ص����ح����ي، وب�����ح�����ي�����رات ص���ن���اع���ي���ة، 
وسوبر ماركت، وملعب كرة قدم، 

ومسجد.
ت����س����وق  ال������ش������رك������ة  إن  وق������������ال 
ف�����ي ت���رك���ي���ا م�����ش�����روع )ك���وس���ت���ال 
س��ي��ت��ي 1(، وه����و م���ش���روع ف��اخ��ر 
ي��ق��ع ف���ى م��ن��ط��ق��ة ) ب��ي��ل��ك دوزو( 
ف���ي اس��ط��ن��ب��ول األوروب�����ي�����ة على 
ال���ب���ح���ر،  م�����ن  م����ت����ر  م����س����اف����ة 100 
ب������إط������االت م���ب���اش���رة  و ي���ت���م���ي���ز 

• 74 شركة عقارية 
تقّدم 250 

 مشروعًا 
في 15 دولة

ع����ل����ى ب����ح����ر م�����رم�����ره وب����ح����ي����رة ) 
بيوتشكموجية(، وهو عبارة عن 
كمبوند سكني يحتوي على 208 
شقق سكنية يتوافر به حمامات 
س���ب���اح���ة داخ����ل����ي����ة و خ���ارج���ي���ة، 
وس�������اون�������ا، وج�������اك�������وزي، وق����اع����ة 
س���ي���ن���م���ا، وح����ض����ان����ة الس���ت���ق���ب���ال 

األطفال. 
ت�����ق�����ّدم  ال������ش������رك������ة  أن  وت�������اب�������ع 
ف�������ي امل�������ع�������رض أي������ض������ًا م�����ش�����روع 
)ان������ل������وج������و( وال�����������ذي ي����ع����د أح����د 
أضخم املشاريع املقامة حاليًا فى 
ف��ى منطقة  األوروب��ي��ة  اسطنبول 
)إيسنيورت( ويحتوي على مول 
ت���ج���اري، وال��ع��دي��د م��ن ال��خ��دم��ات 
مثل حمامات السباحة واملقاهي 
وقاعات السينما، ومشروع )صن 
س���ي���ت( وال��������ذي ي���ق���ع ف����ى م��دي��ن��ة 
ك��وش��اري��ت��س��ا ال��ب��ل��غ��اري��ة وال��ت��ى 
الشاطئ   ( تبعد 6 كيلو متر عن 
امل��ش��م��س وال����ذي ي��ع��د أح���د أشهر 

الشواطئ بالعالم(.

»دعم للتطوير«
أع���������رب ال�����رئ�����ي�����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ل���ش���رك���ة دع������م ل���ل���ت���ط���وي���ر ع���دن���ان 
امل����ه����ن����ا، ع������ن ف�����خ�����ره وس����ع����ادت����ه 
ب����امل����ش����ارك����ة ف�����ي ه������ذا امل����ع����رض، 
مؤكدًا ان هذه املشاركة ستتضمن 
مرة  ع��روض��ًا خاصة تطرح ألول 
تسهيات  وتتضمن  الكويت  في 
ال��دف��ع ب��أق��س��اط شهرية تبدأ  ف��ي 
ع��ل��ى مجموعة  دي���ن���ار   1000 م���ن 
التي  التمليك  ش��ق��ق  م��ن  م��ن��ت��ق��اة 

تطرحها الشركة. 
وأض����اف ان »دع����م« ت��ه��دف من 
وراء طرح هذه العروض الخاصة 
إل����ى ال����وص����ول إل����ى ش��ري��ح��ة من 
ال���ع���م���اء ال���راغ���ب���ني ف����ي ال����ش����راء، 
وال�����ذي�����ن ق����د ت��م��ن��ع��ه��م ظ���روف���ه���م 
امل����ال����ي����ة ع�����ن دف������ع م���ب���ال���غ م��ال��ي��ة 
ك��ب��ي��رة، إذ ح��رص��ت ال��ش��رك��ة على 
تحقيق رغبة هؤالء ومساعدتهم 
ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق ح��ل��م��ه��م ف���ي تملك 
ش���ق���ة س��ك��ن��ي��ة ب���أق���س���اط ش��ه��ري��ة 

ميسرة. 
وأك�����د أن »دع�����م« ت��ع��د ب��م��ث��اب��ة 
أول ش��رك��ة ع��ق��اري��ة ت��ط��رح شقق 
التمليك بنظام األقساط الشهرية 
وملدة 3 سنوات، كما وأن املشاريع 
امل������ط������روح������ة س�����ت�����ك�����ون ج�����اه�����زة 
للتسليم مع نهاية العام الحالي، 
وسيكون بإمكان العميل استام 
شقته السكنية واالستفادة منها 
ق��ب��ل أن ي��ن��ت��ه��ي م���ن س����داد ك��ام��ل 

االقساط املستحقة عليه. 

»العرين الكويتية«
قال مدير التسويق واملبيعات 
ف�����ي ش����رك����ة ال����ع����ري����ن ال���ك���وي���ت���ي���ة 
ال����ع����ق����اري����ة أح����م����د ال���ح���ب���ي���ب، إن 
س���وق ال��ع��ق��ار ف��ي ال��ك��وي��ت م���ازال 
متماسكًا رغم املؤشرات الناتجة 
ع��ن ب��ي��ع م��ج��م��وع��ة م��ن األراض����ي 
السكنية في بعض املناطق أخيرًا، 
وأن توافر األراض��ي السكنية في 
م��ازال شحيحًا  السكنية  املناطق 
ول���ي���س���ت ف����ي م���ت���ن���اول ال����ي����د، م��ا 
ي������ؤدي إل�����ى زي�������ادة ال���ط���ل���ب ع��ل��ى 
ش�������راء ش���ق���ق ال���ت���م���ل���ي���ك م����ن ق��ب��ل 
ش���ري���ح���ة ك���ب���ي���رة م����ن امل���واط���ن���ني، 
للسكن  استغالها  ب��ه��دف  س���واء 

أو االستثمار.
م�������ازال  ال����ع����ق����ار  أن  وأض�����������اف 
ي���ع���ت���ب���ر امل����������اذ اآلم����������ن ل��ج��م��ي��ع 
الكويت،  في  االستثمارات  أن��واع 
ال��ت��ي شهدتها  ب��ع��د االن���ه���ي���ارات 
البورصات الخليجية بشكل عام، 
مشددًا على أن الطلب على شقق 
ال��ت��م��ل��ي��ك ق���د ان��ت��ع��ش م���ن ج��دي��د 
ب��س��ب��ب رغ��ب��ة امل���واط���ن���ني ب��ت��أم��ني 
س��ك��ن م��ن��اس��ب ألف�����راد ع��ائ��ات��ه��م 
من جهة، وتوافر خيارات متعدده 
ألنواع ومساحات ومناطق شقق 
امل��واط��ن حرية  التملك، ما يعطي 

أكثر الختيار األنسب واألفضل.
العرين  إلى تمّيز شركة  ولفت 
ال���ك���وي���ت���ي���ة ال����ع����ق����اري����ة ب���ت���ق���دي���م 
خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة ال ت���وج���د ل��دى 

تميم مصطفى دينا الحفار

صالح البشيرعدنان املهنا أيوب الصفار مشعل الراشد أحمد الحبيب

ساند سالمة

عالء البحيري
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البشير: نظام التخارج اإلسالمي 
يحقق أعلى عوائد للمستثمرين 

الحفار: آفاق تسوق مشروع 
الجفير في البحرين

الرئيس  نائب  البشير   صالح  قال  
اخلليجية   اململكة  بشركة  التنفيذي  
التخارج  نظام  طرحت  اململكة  ان 
االسالمي الول مرة بالسوق العقاري 
يهدف  فعال  نظام  وه��و  الكويتي 
مع  للمستثمر  املال  راس  عودة  الى 
واضاف:  الكبيرة.  العوائد  حتقيق 
كويتية  شركة  هي  حاليا   فاململكه 
تصل  عقارية  أصول  لها  –سعودية 
واكد   . كويتي  دينار  مليون   50 الى 
تهتم  اخلليجية  اململكة  ان  البشير 
معا  واالسرية  الدينية   بالسياحة 
أفرع  بافتتاح  قريبا  ستبدأ  وأنها 
العربية  ال��دول  معظم  في  للشركة 
وبعض الدول االوروبية واآلسيوية  

ان الشركة تقوم بالتنوع في املشاريع  الى  السابقني. وأشار  الهدفني  خلدمه 
مبا يحقق التنافسية واملصداقية .

وقال: وكذلك اعتمدنا العمل بجد على ارضاء عمالئنا لتحقيق الثقة والتفوق 
ولهذا فاننا نسير وفق منهج استثماري يدعم مشاريعنا ويجعلها املطلب االول 
لدى العمالء واملستثمرين . ويؤكد البشير ان اململكة اخلليجية حصلت على 
شهرة الفتة منذ انطالقها  النها تعتمد شعار املصداقية كهدف استراتيجي لها 
اضافة الى انها  تقوم بتوزيع عوائد استثمارية تصل  الى 12 %  ملشروع برج 
االحسان في مكة املكرمة وان هذه النسبة تقوم الشركة عادة بتوزيعها وهذا 

يرجع الى جناح الشركة واالقبال على مشاريعها التنافسية .

التسويق  مديرة  احلفار  دينا  صرحت 
طرحت  الشركة  أن  املستقبل  آلف���اق 
كليا  واملختلف  وجديدا  ثالثا  مشروعا 
منطقة  في  آف��اق  ب��رج  وه��و  نوعه  من 
قيد  وه��و  البحرين  مملكة  في  اجلفير 
اإلنشاء كما أنه ملك للشركة ويتكون من 
23 طابقا، كما أن هذا املشروع مختلف 
كلياً من حيث مساحات الشقق بالنسبة 
 Smart وُي��ع��د  اآلخ��ري��ن  للمشروعني 
Building  ألنه يحتوي على مجموعات 
توفر  التي  املتكاملة  للخدمات  عديدة 

شعور الرضى واألمان للمالك. 
مشاريعنا  ضمن  من  وايضاً  واضافت 
فيتا  ب��رج    : هما  البحرين  مملكة  في 
فيتا  برج  يقع  وقالت  ناصر  أب��راج  و 
اجلفير  منطقة  في  البحرين  مبملكة 
وتعتبر منطقة اجلفير في وسط مملكة 
مسافة  املطار  عن  يبعد  حيث  البحرين 
منطقة  ف��ي  ال��ب��رج  وي��ق��ع  دق��ائ��ق   10
اخلمس  الفنادق  هناك  حيث  حيوية 
واملطاعم  التجارية  وامل��راك��ز  جن��وم 
دقائق.   10 السيف  منطقة  عن  وتبعد 
وعشرين  أربعة  من  فيتا  برج  ويتكون 
– الدور األرضي عبارة عن صالة  دوراً 

إستقبال وخمس أدوار مواقف سيارات 
شقق  متكررة  دوراً  عشر  واخلمسة 
العشرون  من  األدوار  أن  كما   . سكنية 
شقق  والعشرين  الثالث  الطابق  إل��ى 
ميتاز  فيتا  ب��رج  أن  كما   دوبليكس  
بالزجاج  املغطى  اجل���ذاب  مبنظره 
عن  فضالً  بانوراما«  »نظام  بالكامل 
اخلدمات  من  مجموعة  على  إحتوائه 

املتكاملة للمالك.

الحبيب: سوق العقار في الكويت مازال متماسكًا

المهنا: دعم للتطوير أول شركة كويتية 
تطرح شقق تمليك بأقساط شهرية 

البحيري: فرصة عقارية جديدة
في قلب العاصمة لندن

التسويق  صرح أحمد احلبيب مدير 
وامل��ب��ي��ع��ات ف��ي ش��رك��ة ال��ع��ري��ن 
الكويتية العقارية ، بأن سوق العقار 
رغم  متماسكا  م���ازال  الكويت  ف��ي 
املؤشرات الناجتة عن بيع مجموعة 
بعض  ف��ي  السكنية  األراض���ي  م��ن 
املناطق مؤخراً، وأن توافر األراضي 
السكنية في املناطق السكنية مازال 
شحيحاً وليست في متناول اليد مما 
شراء  على  الطلب  زيادة  إلى  يؤدي 
شقق التمليك من قبل شريحة كبيرة 
من املواطنني سواء بهدف استغاللها 
للسكن أو االستثمار كون أن العقار 
جلميع  اآلم��ن  امل��الذ  يعتبر  م���ازال 
أنواع االستثمارات بالكويت خاصة 

اخلليجية  البورصات  شهدتها  التي  االنهيارات  بعد 
قد  التمليك  شقق  على  الطلب  أن  وأك��د  ع��ام   بشكل 
سكن  بتأمني  املواطنني  رغبة  بسبب  جديد  من  انتعش 
خيارات  وتوفر  جهة  من  عائالتهم  ألف��راد  مناسب 
ما  التملك  شقق  ومناطق  ومساحات  ألن��واع  متعددة 

أكثر  ح��ري��ة  امل���واط���ن  يعطي 
لذا   ، واألفضل  األنسب  الختيار 
إلى  اليوم  يتطلع  املواطن  فإن 
اخلدمات املتوافرة له عند شراء 

شقق التمليك .
العرين  ش��رك��ة  مت��ي��زت  وق���د 
بتقدمي  ال��ع��ق��اري��ة  الكويتية 
لدى  الت��وج��د  متميزة  خ��دم��ات 
اآلخرين من أهمها: وجود صالة 
بكل  خاصة  رئيسية  استقبال 
، وكذلك صالة  األبراج  برج من 
مفتوحة  متعددةاالستخدامات 
مبساحة كامل املبنى »10240« 
مترا مربعا ويحتوي على ممشى 
وحدائق صناعية وألعاب أطفال 
ومقاه واستراحات ومصلى خلدمة قاطني املجمع، إلى 
جانب 3 أدوار ملواقف السيارات يتم تخصيص موقفني 
لكل شقة باإلضافة إلى حمامات السباحة واحلدائق في 
الدور اخلامس من املجمع ما يعطي البهجة واالنشراح 

ملستخدمي هذه املميزات.

لشركة  التنفيذي  الرئيس  أعرب 
عن  املهنا  عدنان  للتطوير  دعم 
في  باملشاركة  وسعادته  فخره 
م��ع��رض ال��ع��ق��ار واالس��ت��ث��م��ار، 
مؤكداً ان هذه املشاركة ستتضمن 
عروضاً خاصة تطرح ألول مرة 
تسهيالت  وتتضمن  الكويت  في 
تبدأ  شهرية  بأقساط  الدفع  في 
مجموعة  على  دينار   1000 من 
التي  التمليك  شقق  من  منتقاة 

تطرحها الشركة. 
وأضاف ان »دعم« تهدف من وراء 
طرح هذه العروض اخلاصة إلى 
الوصول إلى شريحة من العمالء 
قد  والذين  الشراء  في  الراغبني 

متنعهم ظروفهم املالية عن دفع مبالغ مالية كبيرة، 
هؤالء  رغبة  حتقيق  على  الشركة  حرصت  حيث 
ومساعدتهم على حتقيق حلمهم في متلك شقة سكنية 
تعد  »دعم«  ان  على  واكد  ميسرة.   شهرية  بأقساط 
مبثابة اول شركة عقارية تطرح شقق التمليك بنظام 
االقساط الشهرية وملدة 3 سنوات، كما وأن املشاريع 
العام  نهاية  مع  للتسليم  جاهزة  ستكون  املطروحة 
استالم  العميل  بإمكان  سيكون  حيث  احل��ال��ي، 
من  ينتهي  أن  قبل  منها  واالستفادة  السكنية  شقته 
إن  املهنا  وقال  عليه.  املستحقة  االقساط  كامل  سداد 

الشركة  تطرحها  التي  املشاريع 
اإلستراتيجية،  مبواقعها  متتاز 
املشاريع  ه��ذه  أح��د  يطل  حيث 
مبنطقة  الساحلي  الشريط  على 
امل��ش��روع  يقع  فيما  املهبولة، 
الساملية والتي  االخر في منطقة 
حيوية  امل��ن��اط��ق  أك��ث��ر  تعتبر 
أكد  الصعيد  ذات  وجاذبية.على 
وعودها  حققت  »دعم«  ان  املهنا 
وص��دق��ت ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا جت��اه 
بالفعل  سلمت  قد  فهي  عمالئها، 
في  السكنية  مجمعاتها  مشاريع 
منطقة الساملية، فيما من املتوقع 
مشروع  تسليم  م��ن  تنتهي  أن 
نهاية  مع  الفنطاس  في  ضخم 
شهر مارس احلالي، االمر الذي اسعد العمالء الذين 
تسلموا بالفعل وحداتهم السكنية وبدأوا باالستفادة 
الفعلية منها سواء من خالل السكن أو حتى من خالل 
من  كل  املهنا  ودعا  دخلها.  من  واالستفادة  تأجيرها 
يرغب في زيادة إستثماراته داخل الكويت إلى زيارة 
جناح الشركة في املعرض والتعرف على املشاريع 
جانب  إلى  االقساط،  بنظام  »دع��م«  تطرحها  التي 
خصومات الدفع النقدي التي ستقدم بشكل حصري 
 ،%15 نسبة  إلى  تصل  والتي  املعرض  فترة  خالل 

واخلصومات االخرى على بيع االقساط.

العمليات  ق��ط��اع  م��دي��ر  أع��ل��ن 
األوسط  الشرق  عقارات  بشركة 
عقارات  شركة  ان  البحيري  عالء 
الشرق االوسط هي احدى شركات 
مجموعة مرابحات، والتي تختص 
أنواعها  مبختلف  العقارات  ببيع 
املنطقة  ف��ي  امل��ش��اري��ع  أك��ب��ر  ف��ي 
واالميركية،  االوروبية  والقارة 
توجه  الى  البحيري  عالء  ولفت 
الشركة في التركيز على  عدد من 
في  واهمها  االستراتيجية  ال��دول 
في  ب��دأت  .حيث  املتحدة  اململكة 
في  لعمالئها  جديدة  فرص  تقدمي 
لندن  اإلجنليزية  العاصمة  قلب 
املشاريع  من  عدد  شكل  في  تتمثل 

اجلديدة واملتميزة بكل املقاييس العاملية .
فعلى بعد أمتار قليلة من أشهر معالم لندن وبالقرب 
من أهم املناطق السياحية في املدينة تقع مجمل تلك 
املقاييس  وأج��ود  بأعلى  صممت  والتي  املشاريع 
كل   ، لقاطنيها  عالية  رفاهية  توفر  التي  العاملية 
املشاريع  تلك  بأن تكون  االعتبار  األخذ في  هذا مع 
متعددة ملوائمة جميع الشرائح واألذواق ولتتماشى 

وطبيعة املدينة العتيقة.
ان  البحيري  عالء  اش��ار  املشاريع  هذه  اهم  وعن 
ملشروع   تسوق  االوس��ط  الشرق  عقارات  شركة 
في  متميزا  موقعا  يحتل  ال��ذي  و  ت��اور«  »بامب 
اVملراكز  اهم  احد  لندن  البريطانية  العاصمة  قلب 
أن  إلى  الفتاً  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 

»ل���ن���دن« ك��ان��ت وم���ا زال���ت 
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ي��ر من 
العالم  حول  املستثمرين  قبل 
موقع  من  به  تتمتع  ملا  نظراً 
فضالً  التاريخ،  مر  على  مميز 
ع��ن االس��ت��ق��رار االق��ت��ص��ادي 

والسياسي.
مشروع  ان  البحيري  وأك��د    
مبوقعه  يتمتع  ت��اور  بامب 
املتميز شرق مدينة لندن وذلك 
والساحرة  الفريدة  باطاللته 
كما  التيمز  نهر  على  مباشرة 
معالم  من  العديد  على  يطل 
يبعد  حيث  الشهيرة،  لندن 
دقيقة واحدة مشياً على األقدام 
دقائق  وسبع  فكتوريا«،  »رويال  مترو  محطة  عن 
مبثابة  تعتبر   والتي  وارف«  »كناري  منطقة  عن 
وجهة  حيث  لندن  في  الثالث  املالي  للحي  بوابة 
وجود  الى  باالضافة  والسياح.هذا  االعمال  رجال 
جسر للمشاة متجهاً نحو محطة لندن ملترو األنفاق، 
والتي مُتّكن النزالء  أيضاً من الوصول بسهولة إلى 
احملال وارقى املجمعات التجارية واملطاعم والبنوك 
العاملية في كناري وارف .ومتكنهم ايضا من  زيارة  
مواقع اجلذب السياحي في وسط مدينة لندن مثل 
بيغ بني، وشارع أوكسفورد الشهير، شارع ايدجوا 
مدام  متحف  العربية،  املطاعم  ارق��ى  حيث  رود 
، ريجنتس بارك، قصر  توسيد للشمع، هايد بارك 

باكنغهام.    

عمومية الشركة وافقت على توزيع أرباح نقدية %70 

تنظمه توب إكسبو خالل الفترة من 6-11 أبريل

آل ثاني : Ooredoo زادت حصتها السوقية المحلية إلى  %33

معرض العقار واالستثمار يستقطب
 74 شركة تعرض 250 مشروعًا

اكسبو  ت���وب  م��ج��م��وع��ة  اع��ل��ن��ت 
وامل���ؤمت���رات  امل���ع���ارض  لتنظيم 
الط��الق  استعدادتها  اك��ت��م��ال  ع��ن 
فعاليات معرض العقار واالستثمار 
في  العقارية  امل��ع��ارض  »م��ع��رض 
املجموعة  تنظمه  وال��ذي  الكويت« 
ب����أرض امل���ع���ارض مب��ش��رف في 
ابريل   11-6 الفترة  خالل   8 القاعة 
التجارة  وزارة  وك��ي��ل  وب��رع��اي��ة 
الدولية  املنظمات  لشؤون  املساعد 
منر  الشيخ  اخلارجية  وال��ت��ج��ارة 
الصباح ووسط مشاركة 74 شركة 
عقارية ومالية واستثمارية تعرض 
 15 بحوالي  مشروعا   250 من  اكثر 
وعاملية،  وعربية  خليجية  دول��ة 
املشاركني  من  عدد  استعرض  وقد 
في  طرحها  سيتم  التي  املشاريع 

املعرض والتي تتوزع بني عدة دول 
والسعودية  الكويت  اب��رزه��ا  م��ن 
والبحرين ومصر وبريطانيا وتركيا 

والبوسنة وبلغاريا واسبانيا.
مجموعة  في  املبيعات  مدير  وق��ال 
ت��وب ال��ع��ق��اري��ة س��ائ��د س��الم��ة إن 
املعرض  خ��الل  ستقوم  املجموعة 
بيرميزا  مجموعة  مشاريع  بعرض 
وهي الشركة املالكة واملطورة لعدد 
والسياحية  السكنية  املشاريع  من 
مصر  جمهورية  في  مواقع  عدة  في 
العربية من ابرزها مشروع بالم فيو 
الواقع في منطقة حدائق 6  السكني 
سكنية  سياحية  ومشاريع  اكتوبر 
بسهل  الشمالي  الساحل  منطقة  في 

حشيش.
املميز  السكني  امل��ش��روع  وح���ول 

ب��ال��م ف��ي��و ق���ال س��الم��ة ان���ه يقام 
وتشكل  فدانا،   12.5 مساحة  على 
مساحة  من   %18 فيه  املباني  نسبة 
تشكل  الباقية  واملساحة  املشروع 
واحلدائق  العامة  للخدمات  مناطق 
وبني  وغيرها.  السباحة  وحمامات 
بناية   12 من  يتألف  املشروع  بأن 
سكنية وباجمالي 288 شقة سكنية 
مبساحات 2-3 غرفة نوم ومنافعها 
دوبلكس  وح���دات  ال��ى  ب��االض��اف��ة 
مترا   350 لغاية   275 مبساحات 
وب��ح��دائ��ق خ��اص��ة. وأض���اف بأن 
ملختلف  مناسبة  الشقق  اس��ع��ار 
فيها  امل��ت��ر  سعر  وي��ب��دأ  ال��ش��رائ��ح 
كامل  مصرية  جنيهات  م��ن4.100 
مدة  العميل  منح  مع  التشطيبات 
وبني  فوائد،  بدون  سنوات   4 سداد 

الفوري،  للسكن  جاهز  املشروع  أن 
مشيرا الى ان املجموعة تطرح حاليا 

عددا محدودا من الشقق.
بيرميزا  مجموعة  إن  سالمة  وق��ال 
شقة  مشتر  لكل  مجانية  هدية  تقدم 
وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ص��ك اق��ام��ة ملدة 
في  عاما   15 ومل��دة  سنويا  اسبوع 
في  املجموعة  منتجعات  م��ن  اي 
مصر، والصك ميتاز بتقدمي غرفتني 
فندقيتني لعدد 4 اشخاص، مع منح 
العميل خصومات اضافية تصل الى 
20% على مختلف اخلدمات االخرى 

التي تقدمها املنتجعات.
من جانب اخر قال سالمة إن املجموعة 
ايضا على تسويق مشروع  ستعمل 
علي  يقع   وال��ذي  جاردنز  براديس 
البحر في منطقة سهل حشيش وفقا 

لنظام التملك احلر لكافة اجلنسيات 
وبني أن املشروع يتكون من عدد من 
والتي  والفلل  والشاليهات  الشقق 
أربع  الى  غرفة  من  مساحاتها  تبدأ 
مختلف  تلبي  بذلك  وهي  نوم  غرف 
السياحة  تنشد  التي  االسر  حاجات 
الساحلية وبني أن املشروع يحتوي 
الترفيهية  الوسائل  مختلف  على 
وحمامات  وامل��الع��ب  احل��دائ��ق  م��ن 
السباحة والنادي الصحي واملطاعم 
والتي  التجارية  احمل��ال  من  وع��دد 
سياحية  ق��ري��ة  مبجملها  تشكل 
منوذجية على ساحل البحر االحمر.

كتب ياسر ابو الريش:

اجلديد  اإلدارة  مجلس  رئيس  قال 
الشيخ  الكويت،   Ooredoo لشركة 
أقرت  الشركة  ان  ثاني  آل  سعود 
 %  70 بنسبة  نقدية  أرب��اح  توزيع 
الواح�د،  للسهم  اإلسمي�ة  القيمة  من 
انعقاد  خ��الل  كلمته  ف��ي  وأض���اف 
العادية  وغير  العادية  اجلمعيتني 
أن   ،%92.2 بلغت  حضور  بنسبة 
تبني  عاتقها  على  أخ��ذت  الشركة 
على  واحلفاظ  جديدة،  استراتيجية 
إيرادات  حيث  من  املتقدمة  مكانتها 
السوقية  حصتها  وزي��ادة  السوق، 
الشركة  تطلعات  وحتقيق  احمللية، 
الريادية والوفاء بوعودها واالرتقاء 
توفير  أهمها  م��ن  التي  بخدماتها 
اإلنترنت  وخدمات  التقنيات  أحدث 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��ق��دمي ال��ع��روض 
على  ترتكز  التي  واملنافسة  الذكية 
الفتا  عمالئها،  تطلعات  حتقيق 
مع  للشركة  املالية  النتائج  أن   إلى 
تتمتع  أصبحت   ،2014 عام  نهاية 
املزيد  الغتنام  يؤهلها  أقوى  مبركز 
من الفرص املتاحة في السوق خالل 
العام 2015 . وذكر الشيخ سعود آل 
إلى العالمة  ثاني أن حتول الشركة 
في   Ooredoo اجلديدة  التجارية 
جميع  مستوى  على  املاضي  العام 
الشركات التابعة للمجموعة كان له 
إيجابية وإجنازات عديدة منها  أثار 

إعادة تنظيم هيكلة الشركة وتطوير 
تقدمي  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  خ��دم��ات��ه��ا 
احتياجات  تلبي  تنافسية  عروض 
حتقق  والتي  وتطلعاتهم  عمالئها 

مبيعات مميزة.
باإلجنازات  ثاني،  آل  سعود  وأشاد 
التي حتققت في عهد رئيس مجلس 
آل  عبدالله  الشيخ  السابق،  اإلدارة 

ثاني، مثمنا جهوده املميزة وبصمته 
املاضية  السنوات  طوال  الواضحة 
والتي كان لها األثر اجللي والواضح 

في تعزيز مكانة الشركة ومنوها.
ومن جانبه قال املدير العام والرئيس 
ثاني،  آل  محمد  للشركة،  التنفيذي 
خالل املؤمتر الصحافي علي هامش 
حققت   »Ooredoo « ان  العمومية، 

تبلغ  حيث  عمالئها  قاعدة  في  منوا 
وزادت   مشترك،  مليون   2.5 اآلن 
احلصه السوقية احمللية إلى  %33 . 
وأكد الشيخ سعود آل ثاني أن إطالق 
»Ooredoo« أسرع شبكة في الكويت 
 ،»LTE-Advanced«و  »+4G« مع 
 150 إل��ى  تصل  ب��ي��ان��ات  بسرعة 
متنح  سوف  الثانية،  في  ميغابايت 

عمالءنا شبكة هي واحدة من أسرع 
تعتبر  حيث  العالم،  في  الشبكات 
وتقدمي  االن��ف��راد  عنوان  بلس   4G
 Ooredoo عمالء  جلميع  حصري 
ومن  جديدة  اشتراكات  أي  دون  من 
دون احلاجة إلى شراء أجهزة ذكية 
الذي  األمر  راوتر،  أجهزة  أو  جديدة 
مينح أفضل وأسرع جتربة للعمالء.
وهذا قد حتقق اليوم وذلك من خالل 
اضافة املزيد من املزايا على الشبكة 
تلك التي سوف تساعد العمالء على 
ببعضها  األجهزة  ورب��ط  التواصل 
أس��رع  بشكل  االن��ت��رن��ت  وتصفح 
عالية  بصور  والتمتع  قبل،  ذي  من 
بسرعة  الفيديو  وتنزيل  الوضوح 

فائقة وبشكل يفوق اخليال.
ولفت الشيخ سعود آل ثاني إلى ان 
لسنة  الشركة  أرب��اح  في  التراجع 
2014 يعود الى عدة اسباب السيما 
مستوى  على  املنافسة  ق��وة  منها 
عاملية  وحت��دي��ات  احمللي،  السوق 
متوقعا ان تشهد نتائج الربع االول 
من 2015 منوا وحتسنا جيدا، وعن 
مقارنة  التوزيعات  نسبة  تراجع 
ان  ثاني  آل  اوضح  املاضية  بالسنة 
الشركة استثمرت جزءا من االرباح 
لصالح  شبكتها  تطوير  و  ل��دع��م 
العامة  اجلمعية  ووافقت  عمالئها. 
امل��واد  تعديل  على  ال��ع��ادي��ة  غير 
النظام  من   56  ،43  ،24  ،23  ،17

األساسي للشركة.

المنافس��ة وتحدي��ات عالمي��ة ق��وة  األرب��اح بس��بب  تراج��ع 

• الشيخ سعود آل ثاني ترأس اجلمعية العمومية

• سائد سالمة

• عالء البحيري
 • صالح البشير  

• دينا احلفار

• أحمد احلبيب

• عدنان املهنا



W�dý 74 UN{dFð ÎUŽËdA� 250 VDI²�¹ ¢—UL¦²Ýô«Ë —UIF�«¢
v?�≈ ÍœR?¹ U??2 b???????????O??�« ‰ËU?M?²????????????� w?�
o?I????????????ý ¡«d?????????????ý v?K?Ž V?K??D?�« …œU?¹“
…d????O????³????� W????×?¹d????ý q³????� s� p?OK?L????²�«
·b??????????????N?Ð ¡«u??????????????Ý 5??M?Þ«u??*« s?�
—U????L????¦???²????Ýù« Ë√ sJ?�K?� U???N?�ö???G????²????Ý≈
–ö*« d?????³????²????F?¹ ‰«“U????� —U????I????F?�« Ê√ Êu????�
 «—U?????L?????¦?????²?????Ýù« Ÿ«u½√ l?O?????L?????' s�ü«
 «—U??????O?????N?½ù« b??????FÐ W??????�U??????š X¹u?J�U?Ð
W???O????−???OK?)«  U???�—u????³�« U???N?ðb???N???ý w?²�«
v?K?Ž V?K?D??�« Ê√ b???????????�√Ë  ÂU???????????Ž q?J?A?Ð
s?� gF???????²?½« b??????� p?O?KL???????²?�« oI???????ý
5?MÞ«u?*« W???????³????????ž— V³???????�?Ð b?¹b???????ł
œ«d?????????????�_ V?ÝU?M?� s??J?Ý 5?�Q?????????????²?Ð
 «—U?????O?????š d????�u?ðË t?????N????ł s?� rN?ðözU?????Ž
 U??????ŠU?????�??????�Ë Ÿ«u?½_ Áœb??????F?????²??????�
w?D?F?¹ U?2 p?K?L?????????²?�« o?I??????????ý o?ÞU?M?�Ë
—U??????O?????²??????šô d?????¦??????�√ t¹d??????Š sÞ«u?*«
s?Þ«u?*« ÊS????????????� «c?� ¨q?C????????????�_«Ë V?�?½_«
 U??????????�b?????????)« v?�≈ Âu??????????O?�« l?K?D?²?¹
o?I???????ý ¡«d????????ý b?MŽ t?� Ád????????�u???????²?*«

ÆpOKL²�«

¢µ dL¦²�*«¢ ∫¢ÊU�√¢
w�uŠ w� ¢∂ dL¦²�*«¢Ë

WO*U��«Ë

W????�d????A?� Íc????O????H?M²?�« d¹b*« d?????³????²????Ž«
 U?????�b?????�?K� —U?????L?????¦?????²?????Ý« Ë ÊU?????�«
s?� Ê« b?????ý«d?�« q?F?????A??????� W?¹—U??????I?????F?�«
u?¼ W??????�d??????A?�« ÕU??????$ »U??????³??????Ý« r?¼«
UO½UŁË ©ÊU�_«Ë W?I¦�«® U¼—UFý ôË√ ¨Í—UI?F�« ‚u��« w� eOL²*« UN?F�u�
ÊU� W−?O²M�UÐË s¹dL¦?²�*« lOLł ‰ËUM²� w?� —UFÝ«Ë  UŠU�?� dO�uð

Æs¹dL¦²�*« s� W×¹dý d³�«  U³ž— wDGð W�dA�«
w�uŠ w²IDM0 ∂ dL¦²�*«Ë µ dL¦²�*« wŽËdA� ÕdÞ - t½« sKŽ« b�Ë
oKF�Ë —Ëœ ±µ s�  U?LNM� q� ÊuJ²¹ ÊUłdÐ sŽ …—U?³Ž UL¼Ë¨W?O*U��«Ë
eOL²*« ULNF�u� qCHÐ s¹d?L¦²�*« s� dO³� ‰U³�« U�ô Ê«cK�«Ë »«œdÝË

Æ•±∞ “U$« WKŠd� w� UL¼Ë 5ŽËdA*« s� •¥∞ »—UI¹U� lOÐ - Íc�«Ë
…R�R� w� lI¹ Íc�« ∑ dL¦?�*« b¹b'« UNŽËdA� sŽ W�d?A�« XMKŽ« UL�
5Ð lL'« w� Vž«d�« d?L¦²�?LK� b¹b'« tłu²�« V�«u¹ Íc?�«Ë Ê«dO)«
WG³�  «–  UNO�UA� q�UJ²� l−²M� sŽ …—U³Ž u¼Ë —UL¦²Ýô«Ë tO�d²�«
dO�u²� …b¹bł WŠËdÞ« ŸËdA*« s� qFł U2  UNO�UA�« w�UÐ sŽ …eOL²�

Æ‚u��«  UłUO²Š« l� výUL²ð ’d�

WOM¹d×³�« dOH'« w� ÎUŽËdA� ÕdDð  ¢‚U�¬¢

XŠdÞ W�d?A�« Ê√ q³I²?�*« ‚U�ü o¹u�?²�« …d¹b� —UH?(« UM¹œ X�U�
WIDM� w� ‚U�¬ ÃdÐ u¼Ë t?Žu½ s� UOK� nK²<«Ë b¹błË Y�UŁ U?ŽËdA�
ÊuJ²¹Ë W�dAK� pK� t½√ UL� ¡UA½ù« bO� u¼Ë s¹d×³�« WJK2 w� dOH'«
n�«u� Ë ‰U?³I?²Ýô« W�U� qL?Að v�Ë_« oÐ«uÞ W²?��« ¨oÐUÞ ≤≥ s�
w�«—uM³�« tKJAÐ ÎUC¹√ “U²1Ë ¨`ÐU�?�Ë q�UJ²� w×� ÍœU½Ë  «—UO��«
W³?�M�UÐ oIA�«  UŠU?�� YOŠ s� ÎUOK� n?K²�� ŸËdA*« «c¼ Ê√ U?L�
vKŽ Íu?²×¹ t½_  SMART BUILDING bFÔ¹Ë s¹dšü« 5?ŽËdALK�
ÊU�_«Ë v{d�« —u?Fý d�uð w²�« WK?�UJ²*«  U�b�K� …b¹b?Ž  UŽuL?−�
∫UL¼ s¹d?×³�« WJK2 w� UMF¹—UA?� sL{ s� ÎUC¹«Ë X�U?{«Ë Æ„öLK�
WIDM� w� s¹d×?³�« WJKL0 U²O� ÃdÐ lI¹ X�U�Ë d�U½ Ã«d?Ð√Ë U²O� ÃdÐ
sŽ bF³¹ YOŠ s¹d?×³�« WJK2 jÝË w� dOH'« WIDM� d³?²FðË dOH'«
„UM¼ YO?Š W¹uO?Š W?IDM� w� Ãd³�« lI?¹Ë ozU�œ ±∞ W?�U�?� —UD*«
W?IDM� sŽ bF?³ðË rŽUD*«Ë W¹—U?−²�« e?�«d*«Ë Âu$ fL?)« ‚œUMH�«

ÆozU�œ ±∞ nO��«
w� lI¹Ë W�d?A�« tŠdDð ŸËdA?� ‰Ë√ u¼Ë d�U½ Ãd³� W³?�M�UÐ U�√
U¼cOHMð vKŽ UM�dŠ w²�« t�UN�« l¹—U?A*« s� bF¹Ë 5²O�³�« WIDM�
UL?� ¡öLFK� q�U‡J�UÐ WOMJ?��«  «bŠu�« XFOÐ YOŠ w�«d?²Š≈ qJAÐ
W¹—ËdC�«  U�b)« lOLł Ã«dÐ_« rCðË q�UJ²� w×� ÍœU½ tÐ błu¹

ÆÊUJ�K�

UO½U³Ý«  UOÐ—U0 wýu½ Ëœ U�«œ ‚u�ð  ¢ÊËUð ÊË«œ¢

»u¹√ W¹—UIF�« ÊËUð ÊË«œ W�dA� ÂUF�« d¹b*«Ë …—«œù« fK−� uCŽ ‰U�
UOÐ—U� w� eO?L*« wýu½ Ëœ U�«œ ŸËdA� ‚u�²Ý W?�dA�« ÊQÐ —UHB�«
¨…bŠ«Ë Âu½ W�dž Ë– oIý s� vM³� ±¥ s� ŸËdA*« n�Q²¹Ë ¨UO½U³Ý«
dEM� l� f�uKÐËœ oI?ýË Âu½ ·dž W?FÐ—√Ë ·dž Àö?Ł ¨ÊU²?�dž
U� r¼√ Ê√ —UHB�« b�√Ë ¨UJ½öÐ«dOO��« ‰U³łË n�uG�« VFK� u×½ q¼c�
Ë–  U½«eš s� q�U?J�UÐ eN−?� a³D� vKŽ Íu²?% UN½√ oI?A�« eO1
nðUNÐ qšb�Ë WO?�Uš—  UO{—√ ¨UI³�� X³¦?� nOOJð ¨ÃËœe� ÃUł“
Ê√ —UHB�« d�–Ë ÆWIA�UÐ ’Uš qBHM� Ã«d�Ë s¹e�ð ·dž l� ¨u¹bO�
 U�ULŠ ¨W?OFO³Þ oz«bŠË ¨s�_« s� WŽUÝ ≤¥ v?KŽ Íu²×¹ l−²M*«
VŽö� ∂ Ë ‰UHÞ_« VFK� WIDM� vKŽ p�c�Ë …dO×Ð “«dÞ vKŽ WŠU³Ý
 —uÐ s� tÐdIÐ “U²1 Íc�« lz«d?�« tF�u� Ê√ —UHB�« d?�– UL� ÆfMð
s� tÐd� v�≈ W?�U{≈ ¨W�U?C� W¹—UI?Ž WLO?� ŸËdA*« wDF¹ ”u½UÐ

ÆWONO�d²�« o�«d*«Ë rŽUD*« ¨ UJOðu³�« ¨dłU²*« s� ¨WOK;« o�«d*«

UO�dðË uHO¹«dÝ w� W¹—UIŽ ’d� ∫¢o�Qð¢

—U?IF�« ÷d?F� w� U?N?²�—U?A� sŽ W¹—U?I?F�« o�Uð W�d?ý XMKŽ√
÷—UF*« rOEM?²� u³�?�« »uð WŽuL?−� tLE?Mð Íc�« —UL¦?²Ýô«Ë
±± v�≈ ∂ s� …d?²?H�« ‰ö?š W?O�Ëb�« ÷—U?F*« ÷—√ vKŽ  «d9R*«Ë

Æq¹dÐ≈
Ê√  ÂU9 bL?Š√ o�Qð W�d?A�UÐ  UF?O³*« d¹b� ‰U?� W³?ÝUM*« ÁcNÐË
¨UO�dðË  uHO¹«dÝ s� q� w� …eO2 W¹—U?IŽ l¹—UA� ÷dF²Ý ¢o�Qð¢
uHO¹«dÝ w� bz«d�« UNŽËdA?� ÷dFÐ W�dA�« ÂuIð Ê√ —dI*« s� YOŠ
COUNTRY- SRESORT b¹UÝ Íd²M� l−²M�¢ rÝ≈ qL×¹ Íc�«Ë

ÆX¹uJ�« Ã—UšË qš«œ ¡öLF�« s� dO¦J�« ÂUL²¼UÐ wEŠ Íc�«Ë SIDE
u¼ uH?O¹«dÝ w� UN?ŽËdA� ÊuJ¹ Ê√ vKŽ X�d?Š ¢o�Qð¢ Ê√ ·U{√Ë
w²�« oIA�«Ë qKH�« rO�UBðË …dšU?H�« tðU�bš ‰öš s� p�–Ë ¨qC�ô«
¡«dC?)«  UŠU�*« s� WÐö?š WFO?³Þ jÝË wÐ—Ë_« “«dD�« vKŽ Xð√
 «dO×Ð  s� WK�U?J²*« tI�«d0 eOL?²¹ t½√ sŽ pO¼U½ ¨wIM�« ¡«uN�«Ë
VŽö* Èdš«Ë ¡Ušd²Ýö�  UŠUÝË  U?�b�K� e�«d�Ë  WOŽUM�  ôöýË
w²�« WONO�d²�«Ë WOŽU?L²łô« WDA½_« s� b¹bF�« v�≈ W�U{ùUÐ ‰UHÞô«
w¼ö� s� —UGB�«Ë —U³JK� u¼U� UNM� l−²M*« w� ”—U9 Ê√ sJL*« s�
r�UDÐ ‰UHÞú� W½UCŠ v�≈ W�U{ùUÐ ÷«d?ž_« …œbF²� VŽö�Ë W�Uš

 Æl−²M*« œ«Ë— ‰UHÞ√ W¹UŽd� hB�²�
dš¬ bO?F� vKŽË  vKŽ ÂU9 b�√ bI� U?O�dð l¹—UA0 oKF²¹ UL?O� U�«
W¹uO(« s�U�_« d¦�√ w� …eO2 l¹—U?A�  —U²š« W�dA�« Ê√ ÂU9  b�√
l¹—UA?LK� W��UM� —U?FÝQÐË ¢Ë“œ pOKOÐ¢ WID?M� w� ‰u³MDÝ« w�
dK�« f½u¹ ŸËdA� —UO?²š« - ‰«uM*« fH½ vKŽË ‚u��« w� WŠËdD*«
l¹—UA� Ê√ v�≈ Î«d?OA� ¨ÊËeÐ«dÞ w� t³ð wK�Uł ŸËd?A�Ë U�—uÐ w�
s�U�_« s� WÐdI?� vKŽË WOŠUO��« Êb*« “dÐ√ w?� lIð UO�dð w� o�Qð

ÆU¼dOžË UNM� W¹d×³�« l¹—UALK� WFz«d�«  ôöÞù« sŽ ÎöC� ¨W¹uO(«

≤∞∏ vKŽ Íu²×¹ wMJÝ b½u³L� sŽ …—U?³Ž ŸËdA*«Ë ¨©tOłuLJAðuOÐ®
Í“u�Uł ‡ U½ËUÝ ‡ WOł—UšË WOKš«œ WŠU³Ý  U�ULŠ tÐ d�u²¹ WOMJÝ WIý
©ułuK½«® ŸËdA* W?�U{ôUÐ Æ‰UHÞ_« ‰U³I?²Ýô W½UCŠ ‡ ULMO?Ý WŽU� ‡
w� WOÐË—Ëô« ‰u³MDÝ« w� ÎU?O�UŠ W�UI*« l¹—UA*« r�?{« bŠ« bF¹ Èc�«Ë
 U�b?)« s� b¹bF�«Ë Í—U& ‰u?� vKŽ Èu²×¹Ë © —u?OM�¹«® WIDM�
s�® ŸËdA� p�c�Ë ÆULMO��«  UŽU�Ë w¼U?I*«Ë WŠU³��«  U�ULŠ q¦�
uKO� ∂ bF?³ð v²�«Ë W¹—UGK³�« U�²¹—Uýu?� WM¹b� w� lI¹ Íc�«Ë ©XOÝ
lI¹Ë ©r�UF�UÐ TÞ«uA�« dNý√ b?Š« bF¹ Íc�«Ë fLA*« TÞUA�«® sŽ d²�

ÆU½—U� —UD� s� tÐdI� vKŽ ŸËdA*«
 

—UM¹œ ±∞∞∞ W¹dNý ◊U��QÐ pOK9 oIý ÕdDð ¢rŽœ¢ 

ÕdÞ sŽ UMN*« ÊU½b?Ž d¹uD²K� rŽœ W?�dA� Íc?OHM²�« fOzd�« »d?Ž√
l�b�« w�  ö?ON?�ð sLC?²ðË X¹uJ�« w� v�Ëô« …dLK� pOK9 o?Iý
oIý s� …U?I²M� WŽuL−?� vKŽ —UM¹œ ±∞∞∞ s� √b³ð W¹dN?ý ◊U��QÐ
ÕdÞ ¡«—Ë s� ·bNð ¢rŽœ¢ Ê« ·U?{√Ë ÆW�dA�« UN?ŠdDð w²�« pOKL²�«
w� 5³ž«d�« ¡öLF�« s� W×¹d?ý v�≈ ‰u�u�« v�≈ W�U)« ÷ËdF�« Ác¼
¨…dO³� W?O�U� m�U³� l�œ sŽ WO�U*« rN�Ëdþ rN?FM9 b� s¹c�«Ë ¡«dA�«
oOI% vKŽ rNðbŽU��Ë ¡ôR¼ W³?ž— oOI% vKŽ W�dA�« X�dŠ YOŠ
Ê« vKŽ b�«Ë Æ…d�?O� W¹dNý ◊U?��QÐ WOMJÝ WI?ý pK9 w� rNLKŠ
ÂUEMÐ pOKL?²�« oIý Õd?Dð W¹—UI?Ž W�d?ý ‰Ë« WÐU¦0 b?Fð ¢rŽœ¢
ÊuJ²Ý W?ŠËdD*« l¹—UA*« Ê√ UL?� ¨ «uMÝ ≥ …b*Ë W¹dNA�« ◊U?��ô«
qOL?F�« ÊUJ�SÐ ÊuJOÝ YOŠ ¨Í—U?'« ÂUF�« W¹UN½ l� rOK�?²K� …e¼Uł
q�U� œ«bÝ s� wN²M¹ Ê√ q³?� UNM� …œUH²Ýô«Ë WOMJ��« t²?Iý Âö²Ý≈
W�dA�« U?NŠdDð w²�« l¹—UA*« Ê√ UMN*« ‰U�Ë Æt?OKŽ WI×²?�*« ◊U��ô«
j¹dA�« vKŽ l¹—UA*« Ác¼ bŠ√ qD¹ YOŠ ¨WO−?Oð«d²��« UNF�«u0 “U²9
WO*U��« WIDM?� w� dšô« ŸËdA*« lI¹ ULO� ¨W�u³?N*« WIDM0 wKŠU��«

ÆWOÐ–UłË W¹uOŠ oÞUM*« d¦�√ d³²Fð w²�«Ë

X¹uJ�« Ã—UšË qš«œ l¹—UA� ÕdDð ¢s¹dF�«¢

bLŠ√ W¹—UIF�« WO²¹uJ�« s¹dF�« W?�dý w�  UFO³*«Ë o¹u�²�« d¹b� ‰U�
 «dýR?*« rž— pÝUL?²� ‰«“U� X¹u?J�« w� —UI?F�« ‚uÝ Ê« ¨VO?³(«
Î̈«dšR� oÞUM*« iFÐ w� WOMJ��« w{«—_« s� WŽuL−� lOÐ sŽ W&UM�«

X�O�Ë ÎU×?O×ý ‰«“U� WOMJ��« oÞUM*« w?� WOMJ��« w{«—_« d�uð Ê√Ë

WNłË YOŠ ÊbM� w� Y�U¦�« w�U*« w×K� WÐ«uÐ WÐU¦0  d³²Fð w²�«Ë å·—«Ë
u×½ ÎUN−²?� …UALK� d�ł œułË v�« W�U{ôUÐ «c¼ÆÕU?O��«Ë ‰ULŽô« ‰Uł—
W�uN�Ð ‰u�u�« s� ÎUC¹√  ¡ôeM�« sJLÔð w²�«Ë ¨‚UH½_« Ëd²* ÊbM� WD×�
Í—UM� w� WO*UF�« „uM³�«Ë rŽUD*«Ë W¹—U−²�«  UFL:« v�—«Ë  ö;« v�≈

Æ·—«Ë

w�öÝô« Ã—U�²�« ∫¢WO−OK)« WJKL*«¢
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WŠU?³��«  U�U?LŠË oz«b(«Ë W?�UF�«  U�b?�K� oÞUM� qJAð WO?�U³�«
≤∏∏ w�ULłU?ÐË WOMJÝ W¹UMÐ ±≤ s� n�Q²¹ ŸËdA*« ÊQÐ 5?ÐË ÆU¼dOžË
 «bŠË v�« W�U?{ôUÐ UNF�UM�Ë Âu½ W?�dž ≥≠≤  UŠU�0 W?OMJÝ WIý
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