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أكد مدير عام شركة دار اجلوار العقارية محمد 
حمزة أن مشاركة »دار اجلوار في املعرض« ستتركز 
على طرح مشاريع عقارية مميزة في تركيا، حيث 
ستطرح الشركة مشروعها االستثماري في مدينة 
»أنقرة« الذي يســتهدف املستثمرين اخلليجيني 
للجانب االستثماري، واملواطنني األتراك جلانب 
السكن واالنتفاع. وأضاف أن املشروع عبارة عن 
مدينة سكنية مصغرة تبعد عن انقرة مبا يقارب 
6 كيلومتــرات، ويضــم 20 مبنى ســكنيا تضم 
1500 شــقة و60 ڤيال ومستشفى وكلية دراسات 
ومدرســة وفندق ومجمعني جتاريــني و3 أبراج 
جتارية ومسطحات مائية ومسطحات خضراء. 
كذلك ستقوم »دار اجلوار« بالتسويق احلصري 
لكمبوند ســكني 7 جنوم في مدينة اســطنبول 
األوروبية، ويتألف من 8 أبراج متصلة تضم أكبر 

ممشى متصل على السطح بطول 1300 متر، إلى جانب 3 مسابح و3 مقاه، حيث 
تطل هذه األبراج على البحيرة مباشــرة، مشــيرا إلى أن ســعر املتر في املشروع 
يبدأ من 5000 دوالر. وأكد حمزة أن العقار التركي مازال يحتفظ ببريقه اجلذاب 
لدى شريحة كبيرة من املستثمرين الباحثني عن االستثمار اآلمن واملجدي بعيدا 
عن املخاطر، حيث ما زالت تركيا حتظى بقبول شــريحة كبيرة من املســتثمرين 
فــي ظل اإلصالحــات الكبيرة واملتنامية التي تشــهدها مختلف مدن اجلمهورية، 
إلى جانب العديد من املشــاريع التنموية الكبرى التي رأت النور خالل السنوات 
األخيرة، والتي ساعدت في منو وازدهار البلد وجذب املستثمرين بصورة الفتة.

أعلنت شركة تبيان للتطوير العقاري االماراتية 
أن املســتثمرين الكويتيــني يحتلــون حتى اآلن 
املرتبة الثالثة بني اجمالي مالكي شــقق مشروع 
ســباركل تاورز في دبي مارينا واملرصع بروائع 
الكريستال من سواروفسكي. وأشار ناجي عالية 
املدير التنفيذي لشركة تبيان الى وصول نسبة 
االجناز في املشروع ألكثر من 80% بحسب التقرير 
الصادر عن دائرة األراضي واألمالك في دبي، وانه 
مخطط أن يكتمل املشروع خالل األشهر القليلة 
القادمــة بــإذن اهلل. وأضاف عالية أن مشــروع 
ســباركل تاورز يعتبر املشروع األول من نوعه 
في االمارات واملنطقة، وذلك حتت شعار العالمة 
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الذي يستلهم عنصر الكريستال في أعمال الديكور 
الداخلية مبا فيها أنظمــة االضاءة وتطبيقاتها. 

وأضاف: يشــيد املشــروع في قلب مدينة دبي وحتديدا في منطقة املارينا، حيث 
يتألف من برجني: يرتفع األول 29 طابقا، إذ يوفر لقاطنيه إطاللة بانورامية آسرة 
على مياه املارينا من ثالثة جوانب، أما الثاني فيتألف من 14 طابقا تطل على جميرا 
بيتش ريزيدنس مع إطاللة جزئية على منطقة املارينا والبحر. ويرتبط البرجان 
مببنــى ســكني ذي إطاللة جزئية على املارينا مكون مــن أربعة طوابق وأرضي، 

األمر الذي يجعل جتربة العيش في هذه األبراج متعة ال مثيل لها.

قال مدير املبيعات بشركة امار سيتي محمد عبده 
ان »آمار ســيتي« ستقوم بطرح منتجها العقاري 
املبتكر الذي يناسب مختلف شرائح العمالء، والذي 
يعتبر حال مثاليا لشريحة كبيرة من املستثمرين، 
الســيما في ظل الظروف االقتصادية والسياسية 
احلالية التي يشهدها العالم بعد انخفاض أسعار 
النفــط وتراجــع اقتصاديات العديد مــن الدول. 
وأضاف أن »آمار سيتي« بدأت مؤخرا بتملك عمارات 
اســتثمارية في أملانيا قابلة للتحويل الى شــقق 
فندقية، حيث من املقرر أن يتم طرح هذه الوحدات 
على املستثمرين من خالل حصص مستقلة بسعر 
2000 دينار للحصة الواحدة، وبعائد سنوي وقدره 
13%، على أن يتم التخارج من هذه احلصص بعد 
3 سنوات من التملك. وأشار الى أن هذه املنتجات 
تعتبر مناسبة جدا لألوضاع احلالية التي يبحث 

فيها املستثمر عن فرص ذات عوائد مجدية ومخاطر محدودة، السيما في ظل تراجع 
العديد من االسواق واألدوات االستثمارية االخرى عن حتقيق العوائد املرجوة في 

ظل تقلبات االسواق احلالية.
من جهة أخرى أكد عبده أن »آمار سيتي« مستمرة في طرح مشاريعها العقارية 
في أملانيا وتركيا، حيث تواصل تســويق مشروعها في منطقة »بيوتشك ماجيك« 
في اســطنبول، وهو عبارة عن 11 بلوكا ســكنيا و4 بلوكات جتارية تطل جميعها 
على البحر مباشــرة، مشــيرا الى أن كل بلوك يتألف من 16 شقة وبأسعار تبدأ من 
350 ألف ليرة تركية. وأشار الى أن املستثمر في هذا املشروع سيحصل على عائد 
بعد انتهاء املشــروع بواقع 30%، مؤكدا أن هذا املشــروع يعد االول من نوعه الذي 

يطل اطاللة مباشرة على البحر.

 أوضح حارب سالم العرياني مدير عام دائرة 
األراضي واألمالك بعجمان في دولة االمارات العربية 
املتحدة أن الدائرة تهدف من وراء مشــاركتها في 
معرض الكويت الدولي للعقار إلى الترويج للسوق 
العقاري في إمارة عجمان وللتواصل مع املستثمرين 
الكويتيني وحتديث بياناتهم وطرق التواصل معهم 
باإلضافة إلى تعريف زوار املعرض بأبرز خدمات 
الدائرة وجتربتها املتميزة في خدمة املتعاملني التي 
أثمرت حصول مركز خدمة املتعاملني في الدائرة 
علــى تصنيف خمس جنوم وفــق نظام النجوم 
العاملــي لتصنيف اخلدمات كأول دائرة حكومية 
محلية على مستوى الدولة يتم تصنيفها في هذه 
الفئة. كما أكد العرياني أن الدائرة فخورة بحصولها 
على املركز األول عربيا والتاسع عامليا في سهولة 
ممارسة أنشطة األعمال بتسجيل املمتلكات وفق 

التقرير الصادر من البنك الدولي لعام 2016 مما يسهم بشكل مباشر في خلق بيئة 
استثمارية محفزة ورفع معدالت النمو االقتصادي في االمارة. 

قال مدير تطوير االعمال في تركيا ملجموعة توب 
العقارية ايكوت اكوسو: يسر املجموعة وبصفتها 
وكيل التسويق والبيع احلصري ملشاريع شركتي 
انانالر وغول، االعالن عن مشروعني جديدين في 
ايسنيوت وبيليكدوزو وهما تراس لوتس وفيرا 
اسطنبول. وأضاف: يوفر مشروع تراس لوتس 
 5-E نظرا ملوقعه الفريد على الطريق الســريع
سهولة ممتازة للتنقل. فمن املمكن الوصول الى 
مراكز التعليم والصحة والتسوق الرئيسية في 
املنطقة في بضع دقائق. يقع املشروع على بعد 10 
دقائق من مطار أتاتورك و3 دقائق من طريق تيم 
السريع، و6 دقائق من محطة سيباص و15 دقيقة 
من مرمرة. وأيضا سوف يكون املشروع على بعد 
دقيقتــني فقط من محطة مترو األنفاق اجلديدة، 
التي سيتم االنتهاء منها بحلول عام 2019. وتتم 

اقامة املشــروع في املوقع األكثر قيمة في املنطقة حيث تتراوح مســاحات شــقق 
تراس لوتس بني 90 و240 مترا مربعا. وسيتم االنتهاء من املشروع بحلول الربع 

الرابع من عام 2017 مع توقعات بزيادة نسبتها 40% في قيمة العقار.
وأضاف: وهناك أيضا مشــروع فيرا اســطنبول، الذي تقوم بتطويره شــركة 
غول بروجكت، وهي واحدة من أقدم الشــركات العقارية املوثوقة في اســطنبول 
- تركيا، وتتميز بخبرة اســتثنائية في مجال االبداع املعماري وحققت جناحات 
باهرة منذ أكثر من 35 عاما. تعمل شركة غول بروجكت على تعزيز خبراتها في 
تطوير املجمعات الســكنية املتكاملة، التي أصبحــت اليوم تتمتع بحضور قوي 
في واحد من أهم املشاريع قيد االنشاء وهو مشروع )فيرا اسطنبول( في منطقة 
بيليكدوزو احلديثة، التي تعد إحدى أكثر املناطق حتضرا وتوسعا في اسطنبول.

صرح جاســم محمد الفجي الرئيس التنفيذي 
لشــركة الراية املتحدة عن توجهها للمشاركة في 
جميع املعارض العقارية املهمة الداخلية واخلارجية 
وحرصها على التواجد في جميع الفعاليات العقارية 
التــي تعتبرها نافذة مهمة للتواصل املباشــر مع 
اجلمهور، كما أكد توجه »الراية املتحدة« لالستثمار 
في السوق األوروبي واملاليزي واملصري والتركي 
ملا توليه هذه االســواق العقارية من اهتمام كبير 
وملحوظ للســياحة الدينية، مشيرا الى تخطيط 

الشركة للتوسع خليجيا وإقليميا.
وأفاد الفجي بأن »الراية املتحدة« شركة كويتية 
متخصصة تعمل في املجال العقاري كمالك ومطور 
في االســاس، وتعتبر الشركة جديدة نوعا ما في 
السوق الكويتي ولكن جنحت في وضع بصمتها 
ونقش اســمها على صدر قائمة الشركات العاملة 

في املجال العقاري مبشروعاتنا املتميزة مـــــن ناحية اجلاهزية والتسليم الفوري 
باالضافة الى الصدق وااللتزام الكامل مع العمالء مـــــــن ناحية الوقت والتســليم 

واخلدمة.
وأضاف أن اســتراتيجية عمل الشــركة تقوم على السياحة الدينية في األماكن 
املقدسة، وترتكز رؤية عملنا على الوضوح املطلق والثقة املتبادلة مع العميل حيث 
ان املشاريع قائمة بالفعل وجاهزة للتسليم والتشغيل الفوري، وتعمل الشركة على 
اختيار االســواق اآلمنة ذات اجلدوى االقتصادية املجزية للدخول فيها بعد دراسة 
شاملة من قبل طاقم عمل مختص داخل الشركة وذي خبرة عالية في هذا املجال.

أكد د. ســامح املغربــي املستشــار القانوني 
للشــركة النموذجية املتحدة أن الشــركة وعلى 
مدار عمرها تتبع استراتيجية ترتكز على توفير 
مجموعة متنوعة من املشروعات العقارية التي 

تلبي متطلبات واحتياجات العميل الكويتي. 
وقال: ينظر الى االستثمار العقاري على أنه مالذ 
آمن ومضمون لالستثمار، وفي ظل الظروف احلالية 
من االنهيار املستمر ألسعار النفط وتقلبات أسواق 
األسهم والبورصات حول العالم يبقى االستثمار 
العقاري القطاع األنسب ذا العائد املضمون واملجدي 
لرؤوس األموال، وأكثر ما مييز مجال االستثمار 
العقاري لشــركتنا هو انتقاؤه لألســواق اآلمنة 
واملستقرة، والشــركة النموذجية ليست مجرد 
شــركة تســويق، بل هي املالــك واملطور جلميع 
مشاريعها، وتعرض مشاريع قائمة وجاهزة للبيع 

والتسليم بأقل األســعار وبتسهيالت كبيرة في السداد تتناسب مع جميع أنواع 
الدخل. وأضاف: للشركة السبق والريادة مع شركات أخرى قليلة في العمل داخل 
تركيا وخصوصا اســطنبول وكوشاداســي. وعن أحدث مشروعات الشركة قال: 
مشــروع ڤيالت ديليك بكوشاداســي، وهو عبارة عن 28 ڤيــال متكاملة اخلدمات 
بحمامات الســباحة والڤيال مســاحتها 190 مترا مربعا مبا فيها مســاحة الشرفة، 

وذات تصميمات رائعة. الڤيال تتكون من 3 طوابق مبا فيها الطابق األرضي.

ينطلق من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري.. ويستقطب 60 شركة تعرض 250 مشروعاً من 15 دولة

مشاريع مميزة من اإلمارات والسعودية وكندا 
وتركيا تنتظر زوار معرض »الكويت الدولي للعقار«

أعلنــت مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات عن اكتمال استعداداتها إلطالق فعاليات الدورة التاسعة ملعرض 
الكويت الدولي للعقار، الذي تنظمه املجموعة في أرض املعارض مبشرف في القاعة 8 خالل الفترة من 7 - 12 نوفمبر اجلاري، 
وذلك وســط مشــاركة 60 شــركة عقارية ومالية واستثمارية تعرض اكثر من 250 مشــروعا بحوالي 15 دولة خليجية وعربية 
وعاملية، وقد استعرض عدد من املشاركني املشاريع التي سيتـــــم طـــــرحها في املعرض والتـــــي تتوزع بني عــــــدة دول من 

أبرزهــــا اإلمارات والسعودية وكندا وتركيا وأملانيا.

حمزة: »دار اجلوار« تطرح مشاريع مميزة
في أنقرة وإسطنبول األوروبية

عالية: املستثمرون الكويتيون ثالث أكثر مشتٍر 
ملشروع سباركل تاورز دبي مارينا

عبده: »امار سيتي« تطرح منتجات عقارية
في أملانيا ملختلف شرائح العمالء

العرياني: نهدف الترويج
للسوق العقاري في إمارة عجمان

ايكوت: شقق سكنية
في إسطنبول مبواقع وأسعار مميزة

الفجي: إستراتيجية »الراية املتحدة« 
تقوم على السياحة الدينية باألماكن املقدسة

املغربي: »النموذجية املتحدة« تطرح ڤلاًل 
بتصاميم رائعة في كوشاداسي التركية

وليد القدومي ومايكل شان وزير التجارة اخلارجية في والية انتاريو الكندية ومحمد القدومي وبرايان ويلفروت 
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محمد حمزة

ناجي عالية 

حارب سالم العرياني

إمارة عجمان وعالقة متميزة مع املستثمرين الكويتيني

هناك شيء جديد يتميز باالبداع مثير لالهتمام 
سوف تشهده تورنتو، كندا خالل الفترة من 16 الى 
18 مايو املقبل. هذا ما قاله برايان ويلفروت مستشار 
العالقات احلكومية والتخطيط االستراتيجي، حيث 
أضاف: »لقد جاءت مجموعة توب اكسبو، وهي شركة 
رائدة في الترويج الدولي واملعارض ومتخصصة 
في مجال العقارات واالســتثمار، الى كندا لتدشني 
املعرض الدولي لالستثمار العقاري حتت اسم السوق 
العقاري الدولي الكندي«.وميثل هذا احلدث فرصة 
فريدة للمســتثمرين من الكويت ومنطقة اخلليج 
للحضور الى كندا حيث يوجد مناخ استثماري جاذب 
يتميز باالستقرار. وقال: تعد دول مجلس التعاون 
اخلليجي ســوقا له األولوية بالنسبة لكندا، حيث 
يشــهد التبادل التجــاري ارتفاعا مطردا على مدى 
السنوات القليلة املاضية. فيما بلغ حجم التجارة 6.8 
مليارات دوالر في عام 2012، وتقوم هيئة مفوضي 
التجارة الكندية بترويج الفرص التجارية الكندية 
في جميع أنحاء املنطقة بصورة فعالة.وقال: بالرغم 

مــن أن كندا فتحت ســفارتها فــي الكويت في عام 
1978، اال أن اقامة العالقات الديبلوماسية الرسمية 
كانــت في عام 1965. وقد جتلت العالقات الثنائية 
القويــة بني كندا والكويت خالل حرب اخلليج عام 
1991 حيث عمل أفراد القوات املســلحة الكندية مع 
القوات املسلحة الكويتية باالضافة الــى الدور الذي 
لعبــه رجال االطفاء الكنديون في اطفــــاء حرائق 
وانفجارات آبار النفط الكبيرة. وأضاف قائال: أما اآلن 
وأكثر من أي وقت مضى تعتبر كندا املكان األمثل 
لالستثمار وعلى وجه اخلصوص في منطقة تورنتو 
الكبرى. ان ريادة الســوق الكندية من خالل إدراك 
االمكانات الهائلة لدولة كندا قد ترجمت الى تقدمي 
عرض في مركز تورنتو للمؤمترات الذي ســيضم 
أكثــر من 170 شركة عارضة منهـا شركات تطويـــر 
األراضــي والبناء واجلهــات احلكومية والبلديات 
واملدن والبنوك. لقــد أدوا واجبهم على نحو جيد 
وأدى ذلك الى توفير فرصة مجزية للمســتثمرين 
الدوليــني البرام صفقات في ســوق آمن. وأضاف: 

وسيلقي سفير الكويت لدى كندا، كلمة في افتتاح 
هذا املعرض )في املناقشات التي جرت مع السفير 
أعرب عن سعادته للمشاركة بهذه الفرصة الهامة(، 
باالضافــة الى عمدة مدينــة تورنتو، جون توري 
وشــخصيات أخرى رفيعة املســتوى. وهذا يبرز 
مدى أهمية هذا املعرض بالنسبة للقادة السياسيني 
واالعتراف باملســاهمات الكبيرة التي سوف يقوم 
بها املستثمرون من الكويت في كندا. وأشار الى ان 
معرض السوق الكندي للعقار الذي يقوده الرئيس 
التنفيذي محمد القدومي متكن من اقامة عالقة متثيل 
حصري مع شــركة ترايدل وهي من أكبر شــركات 
التطوير العقاري ومقرها في تورنتو، وتعد واحدة 
من أكبر شركات البناء للوحدات السكنية في كندا. 
مت تأسيس هذه الشركة خالل الثالثينيات من القرن 
املاضي من قبل عائلــة ديل زوتو، الذين اليزالون 
لديهم حصص مســيطرة في الشركة حتى اليوم. 
وتشتهر الشركة باالمكانات والتفرد في انشاء سوق 

»التسوق حتت سقف واحد«.

ويلفروت: »توب إكسبو« تدخل السوق الكندي بالعالمة التجارية »السوق العقاري الدولي الكندي«



أعلنت شركة جي. اف. اتش. العقارية وهي 
الـــذراع العقارية لمجموعة جــي. اف. اتش. 
المالية عن تعيين شركة المؤيد للمقاوالت 
كــمــقــاول رئــيــســي لــمــشــروع الــهــاربــر رو في 

مرفأ البحرين المالي.
وبـــحـــســـب هـــــذا االتــــفــــاق يـــتـــم اســــنــــاد كــافــة 
األعمال المتعلقة باألساسات والمقاوالت 
االنشائية والميكانيكية باالضافة ألعمال 
التشطيبات الداخلية والــخــارجــيــة لشركة 
المؤيد للمقاوالت وذلك لمشروع «الهاربر 
الـــمـــتـــكـــون مـــــن 450 شـــقـــة ســكــنــيــة،  رو»، 
الــى محالت تجارية ذات اطاللة  باالضافة 
بحريه ضمن مشروع مرفأ البحرين المالي 
فــــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة الـــمـــنـــامـــه، والـــــــذي مــن 
المتوقع أن تبلغ تكلفته حوالي 150 مليون 

دوالر أمريكي.
تم توقيع رسالة الترسية من قبل الرئيس 
التنفيذي لشركة جي. اف. اتــش. العقارية، 
الــــســــيــــد مـــــاجـــــد الـــــــخـــــــان، والــــــســــــيــــــدة هــال 
المؤيد، الرئيس التنفيذي لشركة المؤيد 
لـــلـــمـــقـــاوالت، وذلـــــك بــحــضــور الــســيــد ليث 
الــرئــيــس التنفيذي للتطوير في  المعمار، 
شركة جــي. اف. اتــش. العقارية وفــريــق من 
أعــضــاء االدارة التنفيذية لــشــركــة المؤيد 

الــخــان، الرئيس  للمقاوالت. وصــرح ماجد 
التنفيذي لشركة جي. اف. اتش. العقارية،  
بقوله: «يسر شركة جي. اف. اتش. العقارية 
الـــذي نطمح أن  الــمــضــي قــدمــا بمشروعنا 
يـــرســـي مـــعـــيـــارا لـــلـــجـــودة والــقــيــمــة، ولــهــذا 
الــغــرض فقد قمنا باختيار شــركــة المؤيد 
لــلــمــقــاوالت لــتــولــي تــنــفــيــذ هـــذا الــمــشــروع، 

وتـــلـــبـــيـــة مــتــطــلــبــاتــنــا الــــفــــريــــدة مــــن حــيــث 
المعايير ذات المواصفات العالية. تتمتع 
الـــشـــركـــة بـــخـــبـــرة فــنــيــة كـــبـــيـــرة، فـــضـــال عــن 
وضعها المالي القوي وادارتها المتميزة، 
مــمــا يــمــنــحــنــا الــثــقــة بــــأن الـــمـــشـــروع سيتم 
استكماله فــي الموعد المقرر وعلى أعلى 

مستويات الجودة.  

بريطانيا : إتاحة مجال للتحفيز املالي 
انــه يخطط  نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن وزيــر المالية البريطاني فيليب هاموند قوله 
لتبني هيكل مالي مرن يسمح لعجز الموازنة باالرتفاع اذا ما أضر خروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي بالنمو االقتصادي. 
ونقلت الصحيفة عــن مــســؤول مــقــرب مــن مناقشات الحكومة البريطانية أن هاموند يخطط 
لتحفيز مالي متواضع وذلك في بيان السياسة المالية الذي سيصدر في وقت الحق هذا الشهر 

لكن مع وجود مجال للقيام بالمزيد اذا اقتضت الضرورة. 18
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تطرح مشاريع في 15 دولة خليجية وعربية وعاملية 

6 شركات جديدة انضمت إلى معرض الكويت الدولي للعقار
أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة تـــــوب اكـــســـبـــو لــتــنــظــيــم 
الـــــمـــــعـــــارض والـــــمـــــؤتـــــمـــــرات عـــــن اكـــتـــمـــال 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا الطـــــالق فــعــالــيــات الـــــدورة 
التاسعة لمعرض الكويت الدولي للعقار  
والذي تنظمه المجموعة بأرض المعارض 
بــمــشــرف فــي الــقــاعــة 8 خـــالل الــفــتــرة 12-7 
نــوفــمــبــر 2016 وســـط مــشــاركــة 60 شــركــة 
عـــقـــاريـــة ومـــالـــيـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة تــعــرض 
اكثر من 250 مشروعا بمشاركة 15 دولة 
خليجية وعربية وعالمية، وقد استعرض 
عدد من المشاركين المشاريع التي سيتم 
طــرحــهــا فــي الــمــعــرض والــتــي تــتــوزع بين 
عدة دول من ابرزها االمــارات والسعودية 

وكندا وتركيا والمانيا. 
الــعــقــاري  وأعــلــنــت شــركــة تــبــيــان للتطوير 
االمـــاراتـــيـــة أن الــمــســتــثــمــريــن الــكــويــتــيــيــن 
يــحــتــلــون حــتــى اآلن الــمــرتــبــة الــثــالــثــة بين 
اجـــمـــالـــي مــالــكــي شــقــق مـــشـــروع ســبــاركــل 
تـــاورز فــي دبــي مارينا والــمــرصــع بروائع 

الكريستال من سواروفسكي. 
 واشــــــار نـــاجـــي عــالــيــة الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة تبيان الى وصـــول نسبة االنــجــاز 
في المشروع أكثر من 80 في المئة بحسب 
الـــتـــقـــريـــر الـــــصـــــادر عـــــن دائـــــــــرة األراضـــــــي 
فـــي دبـــــي، ومــخــطــط أن يكتمل  واألمـــــــالك 

المشروع خالل األشهر القليلة القادمة.
 وأضـــــــــاف عـــالـــيـــة أن مـــــشـــــروع ســـبـــاركـــل 
تــاورز يعتبرالمشروع األول من نوعه في 
االمـــــــارات والــمــنــطــقــة، وذلـــــك تــحــت شــعــار 
 Space Marveled by الــتــجــاريــة الــعــالمــة 
SWAROVSKI®. والـــذي يستلهم عنصر 
الــكــريــســتــال فــي أعــمــال الــديــكــور الداخلية 
أنــظــمــة االضـــــاءة وتطبيقاتها،  فــيــهــا  بــمــا 
الــمــشــروع فــي قلب مدينة  وأضـــاف يشيد 
 في منطقة المارينا، حيث 

ً
دبــي وتحديدا

 ،
ً
يتألف من برجين: يرتفع األول 29 طابقا

اذ يوفر لقاطنيه اطاللة بانورامية آسرة 
على مياه المارينا من ثالثة جــوانــب، أما 
 تــطــل على 

ً
الــثــانــي فــيــتــألــف مــن 14 طــابــقــا

جميرا بيتش ريزيدنس مع اطاللة جزئية 
عــلــى مــنــطــقــة الــمــاريــنــا والــبــحــر. ويــرتــبــط 
البرجان بمبنى سكني ذي اطاللة جزئية 
عــلــى الـــمـــاريـــنـــا مـــكـــون مـــن أربـــعـــة طــوابــق 
وأرضــي، األمر الذي يجعل تجربة العيش 

في هذه األبراج متعة ال مثيل لها.
وأكد مدير عام شركة دار الجوار العقارية 
الــجــوار في  محمد حمزة أن مشاركة «دار 
الــمــعــرض» ســتــتــركــز عــلــى طـــرح مــشــاريــع 
عــقــاريــة مــمــيــزة فــي تــركــيــا، حــيــث ستطرح 
الشركة مشروعها االستثماري في مدينة 
«أنــــقــــرة» والـــــذي يــســتــهــدف المستثمرين 

الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن لــــلــــجــــانــــب االســــتــــثــــمــــاري، 
والــــمــــواطــــنــــيــــن االتـــــــــــراك لـــجـــانـــب الــســكــن 
واالنـــتـــفـــاع. وأضـــــاف أن الــمــشــروع عــبــارة 
عــــن مـــديـــنـــة ســكــنــيــة مـــصـــغـــرة تـــبـــعـــد عــن 
انـــقـــرة بــمــا يـــقـــارب 6 كــيــلــومــتــرات، ويــضــم 
20 مــبــنــى ســكــنــيــا تــضــم 1500 شــقــة و60 
فيال ومستشفى وكلية دراســات ومدرسة 
وفــنــدقــا ومــجــمــعــيــن تــجــاريــيــن و3 أبــــراج 
الــــجــــوار»  كــــذلــــك ســـتـــقـــوم «دار  تــــجــــاريــــة. 
الــحــصــري لكمبوند سكني 7  بالتسويق 
نــجــوم فـــي مــديــنــة اســطــنــبــول األوروبــــيــــة، 
 الـــى ان سعر 

ً
ويــتــألــف مــن 8 أبــــراج مــشــيــرا

المتر في المشروع يبدأ من 5000 دوالر. 
وأكــد الدكتور سامح المغربي المستشار 
الــنــمــوذجــيــة المتحدة  لــلــشــركــة  الــقــانــونــي 
بـــــان الـــشـــركـــة وعـــلـــى مــــــدار عـــمـــرهـــا تــتــبــع 
استراتيجية ترتكز على توفير مجموعة 
مــتــنــوعــة مــن الــمــشــروعــات الــعــقــاريــة التي 
تـــلـــبـــي مــتــطــلــبــات واحــــتــــيــــاجــــات الــعــمــيــل 

الكويتي. 
وقـــال ان أكــثــر مــا يميز مــجــال االســتــثــمــار 
الــعــقــاري لشركتنا هــو انــتــقــاؤه لــألســواق 
اآلمــنــة والمستقرة، والــشــركــة النموذجية 
ليست مجرد شركة تسويق، بل هي المالك 
والـــمـــطـــور لــجــمــيــع مــشــاريــعــهــا، وتــعــرض 
مشاريع قائمة وجــاهــزة للبيع والتسليم 
بـــاقـــل االســــعــــار وبــتــســهــيــالت كـــبـــيـــرة فــى 
انـــواع الدخل  الــســداد تتناسب مــع جميع 
واضـــــاف ولــلــشــركــة الــســبــق والــــريــــادة مع 
شركات أخرى قالئل في العمل داخل تركيا 

 اسطنبول وكوشادا
ً
وخصوصا

وعــــــن أحــــــــدث مــــشــــروعــــات الــــشــــركــــة قـــــال: 
مــشــروع فيالت ديليك بكوشاداسي وهو 
عــــبــــارة عــــن 28 فـــيـــال مــتــكــامــلــة الـــخـــدمـــات 
الــســبــاحــة والــفــيــال مساحتها  بــحــمــامــات 
190 مترا مربعا بما فيها مساحة الشرفة، 
وذات تصميمات رائعة. الفيال تتكون من 3 

طوابق بما فيها الطابق األرضي 
امــار سيتي  وقــال مدير المبيعات بشركة 
مــحــمــد عـــبـــده أن «آمــــــار ســيــتــي» ســتــقــوم 
بـــطـــرح مــنــتــجــهــا الـــعـــقـــاري الــمــبــتــكــر الـــذي 
يــنــاســب مختلف شــرائــح الــعــمــالء، والـــذي 
 لــشــريــحــة كــبــيــرة من 

ً
 مــثــالــيــا

ً
يــعــتــبــر حــــال

الــمــســتــثــمــريــن، ال ســيــمــا فــي ظــل الــظــروف 
االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الــحــالــيــة الــتــي 
يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم بــعــد انـــخـــفـــاض أســعــار 
الــنــفــط وتـــراجـــع اقــتــصــاديــات الــعــديــد من 

الدول. 
 
ً
وأضـــــاف أن «آمـــــار ســيــتــي» بــــدأت مــؤخــرا
بــتــمــلــك عـــمـــارات اســتــثــمــاريــة فـــي ألــمــانــيــا 
الـــى شــقــق فــنــدقــيــة، حيث  قــابــلــة للتحويل 

من المقرر أن يتم طرح هذه الوحدات على 
المستثمرين مــن خــالل حصص مستقلة 
الـــــواحـــــدة،  لــلــحــصــة  بــســعــر 2000 ديــــنــــار 
وبعائد سنوي وقـــدره 13 فــي المئة، على 
أن يتم التخارج من هذه الحصص بعد 3 

سنوات من التملك. 
من جهة أخرى أكد عبده أن «آمار سيتي» 
مستمرة في طرح مشاريعها العقارية في 
ألــمــانــيــا وتـــركـــيـــا، حــيــث تـــواصـــل تــســويــق 
مشروعها في منطقة «بيوتشك ماجيك» 
فــي اســطــنــبــول، وهـــو عــبــارة عــن 11 بلوك 
سكنيا و4 بلوكات تجارية تطل جميعها 
 الــــى أن كل 

ً
عــلــى الــبــحــر مـــبـــاشـــرة، مــشــيــرا

بــلــوك يــتــألــف مــن 16 شــقــة وبــأســعــار تبدأ 
مــن 350 ألـــف لــيــرة تــركــيــة. واشــــار الـــى أن 
الــمــســتــثــمــر فـــي هــــذا الـــمـــشـــروع سيحصل 
على عائد بعد انتهاء المشروع بواقع 30 

في المئة. 
الــــشــــركــــة تـــطـــرح   قـــــــال مـــحـــمـــد عــــبــــده أن 
مجموعة من المشاريع الجديدة في مدينة 
«طــــــرابــــــزون» وبـــالـــتـــحـــالـــف مــــع شــريــكــهــا 
AKS فــي طـــرابـــزون، فــانــهــا تــقــدم للعمالء 
عـــوائـــد عــلــى االســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري هــنــاك 

بواقع 25 في المئة، حيث يتم توثيق هذا 
الــعــمــالء. وحــول أحــدث  البند ضمن عقود 
مشاريع الشركة في طرابزون كشف عبده 
عن طرح مشروع «خليج بارك ريزيدنس» 
المؤلف من 4 بلوكات تطل 3 منها اطاللة 
مــبــاشــرة عــلــى الــبــحــر فـــي مــنــطــقــة «يــمــرا» 
الى جانب مشروعين آخرين هما مشروع 

«آرسن VIP» ومشروع «آرسن 7». 
أمــــا عــلــى صــعــيــد الـــســـوق االلـــمـــانـــي فــقــال 
عبده أن «آمــار سيتي» نجحت في دخول 
أغـــلـــب الـــمـــدن األلـــمـــانـــيـــة، حــيــث أصــبــحــت 
تــســوق مــشــاريــع فـــي كـــل مـــن «مــانــهــايــن»، 
«كـــــارلـــــس لـــــوتـــــن»، «بـــيـــرنـــســـنـــز»، «نـــايـــن 
كــوشــن»، «جيلزن كــوشــن»، باالضافة الى 
مشاريع في «ديزلدورف» و«ايسن»، حيث 
تقوم الشركة بشراء عمارات ومن ثم اعادة 
تــجــديــدهــا وتــأثــيــثــهــا، ومـــن ثـــم تــأجــيــرهــا 
لــصــالــح الــمــســتــثــمــريــن مـــع تـــوزيـــع عــوائــد 

سنوية ثابتة بواقع 12 في المئة. 
وصــــــرح جـــاســـم مــحــمــد الـــفـــجـــي الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي شــركــة الـــرايـــة الــمــتــحــدة تــوجــه 
«الشركة لالستثمار في السوق االوروبــي 
والماليزي والمصري والتركي لما توليه 
هـــذه االســــواق الــعــقــاريــة مــن اهــتــمــام كبير 
 
ً
ومـــلـــحـــوظ بــالــســيــاحــة الــديــنــيــة ، مــشــيــرا

 
ً
لــلــتــوســع خليجيا الــشــركــة  الــــى تــخــطــيــط 

. وأفــــــــاد الـــفـــجـــي بــــــأن «الــــرايــــة 
ً
واقـــلـــيـــمـــيـــا

المتحدة» شركة كويتية متخصصة تعمل 
فـــي الــمــجــال الــعــقــاري كــمــالــك ومـــطـــور في 
االســـــاس ، ونــجــحــت فـــي وضــــع بصمتها 
ونـــقـــش اســـــم الـــشـــركـــة عـــلـــى صـــــدر قــائــمــة 
الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي الــمــجــال الــعــقــاري 
بــــمــــشــــروعــــاتــــنــــا الــــمــــتــــمــــيــــزة مــــــن نـــاحـــيـــة 

الجاهزية والتسليم. 
وأضـــــاف: بـــأن اســتــراتــيــجــيــة عــمــل الشركة 
تــقــوم على السياحة الدينية فــي األمــاكــن 

المقدسة. 

قــــــال مــــديــــر تـــطـــويـــر االعـــــمـــــال فـــــي تــركــيــا 
ايــكــوت اكوسو:  لمجموعة تــوب العقارية 
يسر المجموعة وبصفتها وكيل التسويق 
والبيع الحصري لمشاريع شركتي انانالر 
وغـــــول، االعـــــالن عـــن مــشــروعــيــن جــديــديــن 
فــي ايــســنــيــوت وبــيــلــيــكــدوزو وهــمــا تــراس 
لــوتــس وفـــيـــرا اســطــنــبــول. واضـــــاف يــوفــر 
 لموقعه الفريد 

ً
مشروع تراس لوتس نظرا

على الطريق السريع E-5 سهولة ممتازة 
للتنقل. 

وتــتــم اقــامــة الــمــشــروع فــي الــمــوقــع األكــثــر 
قيمة في المنطقة حيث تتراوح مساحات 
لــــوتــــس مـــــن 90-240 مــتــر  تــــــــراس  شــــقــــق 
مربع. يتكون هذا المشروع من 40 طابقا 
. يضم مــشــروع تــراس 

ً
وبــارتــفــاع 150 مــتــرا

 في 
ً
لوتس 149 وحــدة سكنية و44 متجرا

مـــركـــز لــلــتــســوق. تــتــنــوع االخـــتـــيـــارات من 
غرفة وغرفتي نــوم و3 و4 غــرف نــوم تبدأ 
أسعارها من 567 الف ليرة تركية، وتبلغ 

قيمة الدفعة المقدمة 20 في المئة، ودفع 
االنجاز 20 في المئة والباقي على أقساط 

لمدة 40 شهرا. 

«توب» تدشن شققًا في إسطنبول

تراجعت األسهم األوروبية في المعامالت 
الــى االنــخــفــاض للجلسة  المبكرة لتتجه 
الثامنة على التوالي مع تأثر المعنويات 
قــــبــــل انــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــة األمـــريـــكـــيـــة 
األســـبـــوع الـــقـــادم وهـــبـــوط ســهــم ايـــــه. بي 

مولر-ميرسك بعد اعالن نتائج الشركة.
وهــبــط مــؤشــر ســتــوكــس 600 بنسبة 0.8 

في المئة مسجال أدنى مستوياته منذ 11 
يوليو تموز وسط خسائر لكل القطاعات. 
كــــانــــت األســــهــــم األمـــريـــكـــيـــة واآلســــيــــويــــة 

تراجعت.
وتصدرت أسهم البنوك خسائر القطاعات 
بــهــبــوط نــســبــتــه 2.1 فـــي الــمــئــة مــواصــلــة 
انخفاضها بعد خسائر الجلسة السابقة 

وكــانــت أســهــم بنكو بــوبــوالري االيطالي 
وبنك دانسكه من أكبر الخاسرين.

وهــــــوت أســـهـــم بــنــكــا مـــونـــتـــي دي بــاشــي 
دي سيينا ستة في المئة في المعامالت 
الـــمـــبـــكـــرة مـــمـــا أدى الـــــى تــعــلــيــق تــلــقــائــي 
لــلــتــداوالت اثـــر ســحــب خــطــة انــقــاذ بديلة 

لثالث أكبر بنك ايطالي.

األسهم األوروبية تتجه لالنخفاض لليوم الثامن على التوالي

أوضــــــح حــــــارب ســـالـــم الـــعـــريـــانـــي مــديــر 
عــام دائـــرة األراضــــي واألمــــالك بعجمان 
فـــي دولـــــة االمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
الـــدائـــرة تــهــدف مــن وراء مشاركتها  أن 
الــدولــي للعقار الى  في معرض الكويت 
الـــتـــرويـــج لـــلـــســـوق الـــعـــقـــاري فــــي امـــــارة 
عــجــمــان ولــلــتــواصــل مـــع الــمــســتــثــمــريــن 
بــيــانــاتــهــم وطــرق  الكويتيين وتــحــديــث 
الــتــواصــل معهم بــاالضــافــة الــى تعريف 
زوار الــمــعــرض بـــأبـــرز خـــدمـــات الـــدائـــرة 
وتــــجــــربــــتــــهــــا الــــمــــتــــمــــيــــزة فـــــــي خــــدمــــة 
أثــمــرت عــن حصول  المتعاملين والــتــي 
مـــركـــز خـــدمـــة الــمــتــعــامــلــيــن فـــي الـــدائـــرة 
على تصنيف خمس نــجــوم وفــق نظام 
الــنــجــوم الــعــالــمــي لــتــصــنــيــف الــخــدمــات 
كــــــــأول دائــــــــــرة حـــكـــومـــيـــة مـــحـــلـــيـــة عــلــى 
الــدولــة يتم تصنيفها في هذه  مستوى 

الفئة. 
كــمــا أكـــد الــعــريــانــي أن الـــدائـــرة فــخــورة 

 
ً
الــمــركــز األول عــربــيــا بــحــصــولــهــا عــلــى 

 فــي ســهــولــة ممارسة 
ً
والــتــاســع عــالــمــيــا

أنشطة األعمال في تسجيل الممتلكات.

العرياني: نستهدف الترويج العقاري
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ويلفروت: مجموعة توب 
إكسبو تدخل السوق الكندي 

أكــــد مــســتــشــار الـــعـــالقـــات الــحــكــومــيــة 
والــــتــــخــــطــــيــــط االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي فــي 
تــورنــتــو، كــنــدا بـــرايـــان ويــبــفــروت ان 
هــنــاك شــــيء جــديــد يــتــمــيــز بـــاالبـــداع 
مـــثـــيـــر لــــالهــــتــــمــــام مـــــن خـــــــالل اقــــامــــة 
معرض الكويت الدولي للعقار خالل 

الفترة من 16-18 مايو 2017. 
 واضــــاف لــقــد جـــاءت مجموعة تــوب 
اكسبو، وهي شركة رائدة في الترويج 
الــــدولــــي والــــمــــعــــارض ومــتــخــصــصــة 
فــــي مـــجـــال الــــعــــقــــارات واالســـتـــثـــمـــار، 
الــدولــي  الــى كــنــدا لتدشين المعرض 
لـــالســـتـــثـــمـــار الـــــعـــــقـــــاري تــــحــــت اســــم 
الــــســــوق الـــعـــقـــاري الــــدولــــي الـــكـــنـــدي. 
واضــــاف ويــمــثــل هـــذا الــحــدث فرصة 
فــــريــــدة لــلــمــســتــثــمــريــن مــــن الــكــويــت 
الــى كندا  ومنطقة الخليج للحضور 
حيث يوجد مناخ استثماري جاذب 
يتميز بــاالســتــقــرار. وقــال وتعد دول 
الــتــعــاون الخليجي ســوق له  مجلس 
األولوية بالنسبة لكندا، حيث يشهد 
 
ً
الــتــبــادل الــتــجــاري ارتــفــاعــا مضطردا

على مدى السنوات القليلة الماضية. 
فيما بلغ حجم التجارة 6.8 مليارات 
فـــي عــــام 2012، وتـــقـــوم هيئة  دوالر 
مــفــوضــي الــتــجــارة الــكــنــديــة بترويج 
الفرص التجارية الكندية في جميع 
أنحاء المنطقة بصورة فعالة. وقال 
بالرغم مــن أن كندا فتحت سفارتها 
في الكويت في عام 1978، اال أن اقامة 
العالقات الدبلوماسية الرسمية كان 

في عام 1965. 
وأضــاف قائال: أما اآلن وأكثر من أي 
وقت مضى تعتبر كندا المكان األمثل 
لــالســتــثــمــار وعــلــى وجـــه الخصوص 
في منطقة تورنتو الكبرى. ان ريادة 
مـــــن خــــــالل ادراك  الـــكـــنـــديـــة  الـــــســـــوق 

االمـــكـــانـــات الــهــائــلــة لـــدولـــة كـــنـــدا قد 
الــى تقديم عــرض فــي مركز  ترجمت 
تــورونــتــو لــلــمــؤتــمــرات الـــذي سيضم 
أكـــثـــر مـــن 170 شـــركـــة عـــارضـــة منها 
شــــركــــات تـــطـــويـــر األراضــــــــي والـــبـــنـــاء 
والــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــبـــلـــديـــات 

والمدن والبنوك الخ.
 لقد أدوا واجباتهم على وجــه جيد 
الــى توفير فرصة مجزية  وأدى ذلــك 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــدولــــيــــيــــن البـــــــرام 

صفقات في سوق آمن. 
وأضـــــاف وســــوف يــلــقــي ســفــيــر دولـــة 
الــكــويــت لــدى كــنــدا، كلمة فــي افتتاح 
هــذا المعرض (فــي المناقشات التي 
جــرت مــع السفير أعــرب عــن سعادته 
لــلــمــشــاركــة بـــهـــذه الــفــرصــة الــهــامــة)، 
باالضافة الى عمدة مدينة تورونتو، 
جـــــــون تــــــــوري وشــــخــــصــــيــــات أخـــــرى 

رفيعة المستوى. 
وهذا يبرز مدى أهمية هذا المعرض 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلـــــقـــــادة الـــســـيـــاســـيـــيـــن 
واالعــــتــــراف بــالــمــســاهــمــات الــكــبــيــرة 
الــتــي ســـوف يــقــوم بــهــا المستثمرين 

من الكويت في كندا. 
الــــســــوق  مـــــعـــــرض  الــــــــى ان  واشــــــــــــار 
الــذي يقوده الرئيس  الكندي للعقار 
الــتــنــفــيــذي مــحــمــد الـــقـــدومـــي تــمــكــن 
مــن اقــامــة عــالقــة تمثيل حــصــري مع 
شركة ترايدل وهي من أكبر شركات 
الــــتــــطــــويــــر الـــــعـــــقـــــاري ومــــقــــرهــــا فــي 
تورونتو، التي تعد واحــدة من أكبر 
شركات البناء للوحدات السكنية في 
كندا. تم تأسيس هــذه الشركة خالل 
الــمــاضــي من  الــقــرن  الثالثينيات مــن 
قبل عائلة ديل زوتو، الذين ال يزالون 
لديهم حصص مسيطرة في الشركة 

حتى اليوم. 
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«داماك» تمنح «تشاينا ستيت كونستراكشن» 
عقدًا بقيمة 554 مليون درهم 

أعــلــنــت دامــــــاك الــعــقــاريــةعــن مــنــح شـــركـــة الـــمـــقـــاوالت الــصــيــنــيــة 
الــشــرق األوســط  «تشاينا ستيت كونستراكشن انجينيرينغ» 
 بقيمة 554 مليون درهم 

ً
المحدودة (تشاينا كونستراكشن) عقدا

اماراتي لتنفيذ أعمالها االنشائية في «باراماونت ريزيدنسز» 
ضمن مشروع «باراماونت تاور هوتيل آند ريزيدنسز». 

وُمنحت الشركة العمالقة العقد الرئيسي لبناء البرج المكون من 
 والــذي يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية 

ً
27 طابقا

الفاخرة. ويتألف «باراماونت تاور هوتيل آند ريزيدنسز» الذي 
يــقــع عــلــى شـــارع الــشــيــخ زايـــد مــن فــنــدق فــاخــر يــضــم 826 وحــدة 

سكنية، باالضافة الى وحدات سكنية فندقية. 
وتــحــّدث محمد الطحاينه، نائب رئيس أول للشؤون التجارية 
: «ُيَعد «باراماونت 

ً
في داماك العقارية، خالل حفل التوقيع قائال

 في 
ً
 استراتيجيا

ً
تاور هوتيل آند ريزيدنسز»، الذي يمتلك موقعا

الــبــرج، أحــد مشاريعنا المرموقة في دبــي والــذي يحمل  منطقة 
 مــن مشاريع الضيافة 

ً
عالمة تجارية عالمية. كما يمثل واحـــدا

الفاخرة األربعة في محفظة الشركة التي نعمل على تطويرها 
بالتعاون مع «باراماونت هوتيلز آند ريــزورتــس»، والتي تضم 
 فندقية وسكنية بتصميم مستوحى من 

ً
 فندقية وشققا

ً
غــرفــا

سحر هــولــيــوود، فــي كــل مــن دبــي والــريــاض. كما يسرنا تعيين 
شـــركـــة «تــشــايــنــا كــونــســتــراكــشــن» لــتــقــديــم خـــدمـــات الـــمـــقـــاوالت 

وتسليم هذا المشروع المرتقب». 
وقال يو تاو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «تشاينا ستيت 
الــمــحــدودة: «نحن  كونستراكشن انجينيرينغ» الشرق األوســط 

سعداء الختيارنا من ِقبل داماك العقارية. 

«جي. إف. إتش العقارية» تمنح «املؤيد»
عقد تطوير مشروع «الهاربر رو»





60 شركة تتنافس تحت سقف واحد في فعاليات املعرض

250 مشروعًا في 15 دولة تنتظر زوار »الكويت الدولي للعقار«

انتهت مجموعة »توب إكسبو«، لتنظيم املعارض 
واملؤتمرات، من استعداداتها إلطالق فعاليات الدورة 

التاسعة ملعرض »الكويت الدولي للعقار«، التجمع 
العقاري الرائد واملميز في الكويت، والذي تنظمه في 

أرض املعارض بمشرف في القاعة 8 من 7 إلى 12 
نوفمبر الجاري.

ويشهد املعرض مشاركة 60 شركة عقارية ومالية 
واستثمارية، تعرض أكثر من 250 مشروعًا في 15 

دولة خليجية وعربية وعاملية.
واستعرض عدد من املشاركني، املشاريع التي سيتم 
طرحها في املعرض، والتي تتوزع بني دول عديدة، 

وأبرزها اإلمارات والسعودية وكندا وتركيا وأملانيا.

العرياني: نهدف 
للترويج  للسوق 

العقاري في عجمان 

أوضــــــــــــح مــــــديــــــر عــــــــــام دائــــــــــرة 
األراضـــــــــــــــــــــــي واألمـــــــــــــــــــــــاك فــــي 
عـــجـــمـــان، فــــي دولــــــة اإلمـــــــارات 
حــارب سالم  املتحدة،  العربية 
الــعــريــانــي، أن الـــدائـــرة تــهــدف 
من وراء مشاركتها في معرض 
الــكــويــت الـــدولـــي لــلــعــقــار، إلــى 
الــتــرويــج للسوق الــعــقــاري في 
إمــــــــارة عـــجـــمـــان، ولـــلـــتـــواصـــل 
ــع املــســتــثــمــريــن الــكــويــتــيــن  مــ
وتــــحــــديــــث بـــيـــانـــاتـــهـــم وطــــرق 

التواصل معهم.
وقـــــال إن الــــدائــــرة تـــهـــدف إلــى 
تــعــريــف زوار املـــعـــرض، بــأبــرز 
املتميزة  وتجربتها  خدماتها 
فــي خــدمــة املــتــعــامــلــن، والــتــي 
أثمرت عن حصول مركز خدمة 
املــتــعــامــلــن فـــي الــــدائــــرة على 
تصنيف 5 نــجــوم، وفــق نظام 
ــاملــــي لــتــصــنــيــف  ــعــ ــنــــجــــوم الــ الــ
الخدمات، كأول دائرة حكومية 
مــحــلــيــة عــلــى مــســتــوى الــدولــة 

يتم تصنيفها في هذه الفئة. 
الــــدائــــرة  الـــعـــريـــانـــي أن  ــــد  وأكـــ
فخورة بحصولها على املركز 
عامليًا  والــتــاســع  عــربــيــًا،  األول 
فـــي ســهــولــة مــمــارســة أنــشــطــة 
األعمال في تسجيل املمتلكات، 
وفق التقرير الصادر من البنك 
الدولي لعام 2016، ما يساهم 
بــشــكــل مــبــاشــر فــي خــلــق بيئة 
ــع  ــ ــفــــزة، ورفـ اســـتـــثـــمـــاريـــة مــــحــ
معدالت النمو االقتصادي في 

اإلمارة. 

عالية: الكويتيون 
ثالث أكبر املالكني 

في »سباركل تاورز«

للتطوير  تبيان  شركة  أعلنت 
الــــــعــــــقــــــاري اإلمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة، أن 
ــيــــن  ــتــ ــويــ ــكــ ــــن الــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ املـ
املــرتــبــة  اآلن،  حـــتـــى  يــحــتــلــون 
الــثــالــثــة بـــن إجـــمـــالـــي مــالــكــي 
شـــــقـــــق مـــــــشـــــــروع »ســـــبـــــاركـــــل 
ــا«،  ــ ــنـ ــ ــاريـ ــ تـــــــــــاورز فــــــي دبــــــــي مـ
ــع الــكــريــســتــال  ــروائــ املـــرصـــع بــ
ــي.  واشــــــار  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــواروفـ ــ ــن سـ ــ مـ
املدير التنفيذي للشركة ناجي 
عــــالــــيــــة، إلـــــــى وصـــــــــول نــســبــة 
أكثر  إلــى  اإلنجاز في املشروع 
من 80 في املئة، حسب التقرير 
الــــصــــادر عـــن دائــــــرة األراضـــــي 
واألمــــاك فــي دبـــي، ومبينًا أن 
مـــن املــخــطــط أن يــكــتــمــل خــال 

األشهر القليلة املقبلة. 
وأضــاف أن »سباركل تــاورز«، 
مــن  األول  يــــعــــتــــبــــراملــــشــــروع 
نــوعــه فــي اإلمـــــارات واملــنــطــقــة، 
التجارية  العامة  تحت شعار 
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يــســتــلــهــم عــنــصــر الــكــريــســتــال 
الداخلية،  الــديــكــور  فــي أعــمــال 
بـــمـــا فـــيـــهـــا أنـــظـــمـــة اإلضــــــــاءة 
ــه  ــًا إلــــــى أنـ ــتــ وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــه، الفــ
يــشــيــد فــــي قـــلـــب مـــديـــنـــة دبـــي 
املارينا،  منطقة  فــي  وتــحــديــدًا 
ــألــــف مـــــن بــــرجــــن:  ــتــ ــيـــث يــ بـــحـ
يرتفع األول 29 طابقًا، ويوفر 
لــقــاطــنــيــه إطـــالـــة بــانــورامــيــة 
آســــرة عــلــى مــيــاه املـــاريـــنـــا من 
ــة جـــــوانـــــب، أمــــــا الـــثـــانـــي  ــاثــ ثــ
فــيــتــألــف مــــن 14 طـــابـــقـــًا تــطــل 
ريزيدنس  بيتش  جميرا  على 
مع إطالة جزئية على منطقة 

املارينا والبحر. 
وذكـــــر أن الـــبـــرجـــن يــرتــبــطــان 
إطــــالــــة  ــنـــي ذي  ــكـ سـ بـــمـــبـــنـــى 
جزئية على املارينا مكون من 
4 طوابق وأرضـــي، األمــر الذي 
يجعل تجربة العيش في هذه 

األبراج متعة ال مثيل لها.

حمزة: »دار الجوار« 
تطرح مشاريع 

في أنقرة وإسطنبول 

أكــــــــد مـــــديـــــر عــــــــام شـــــركـــــة دار 
الجوار العقارية محمد حمزة، 
في  الـــجـــوار  »دار  مــشــاركــة  أن 
املـــعـــرض، ســتــتــركــز عــلــى طــرح 
مـــشـــاريـــع عـــقـــاريـــة مــمــيــزة في 
تــركــيــا، وســتــطــرح مــشــروعــهــا 
أنقرة،  مدينة  في  االستثماري 
املستثمرين  يستهدف  والـــذي 
الــــــخــــــلــــــيــــــجــــــيــــــن لـــــلـــــجـــــانـــــب 
ــــن  ــنـ ــ ــــواطـ االســـــتـــــثـــــمـــــاري، واملـ
االتــــــــــــــــــــراك لــــــجــــــانــــــب الــــســــكــــن 
واالنتفاع. وأضاف أن املشروع 
ــة ســكــنــيــة  ــنــ ــديــ ــن مــ ــ ــارة عــ ــ ــبــ ــ عــ
مــصــغــرة، تبعد عــن أنــقــرة بما 
يــقــارب 6 كــيــلــومــتــرات، ويضم 
 1500 تــضــم  سكنيًا  مبنى   20
ومــســتــشــفــى  ــيـــا  فـ و60  ــقـــة  شـ
وكــــلــــيــــة دراســـــــــــــات ومـــــدرســـــة 
وفــنــدقــا ومــجــمــعــن تــجــاريــن 
و3 أبــراج تجارية ومسطحات 

مائية ومسحطات خضراء.
الـــجـــوار«  »دار  أن  إلـــى  وأشـــــار 
الحصري  بالتسويق  ستقوم 
في  نــجــوم   7 سكني  لكمبوند 
مــديــنــة إســطــنــبــول األوروبـــيـــة، 
ويــتــألــف مــن 8 أبــــراج متصلة 
تضم أكبر ممشى متصل على 
إلى  متر،   1300 بطول  السطح 
جانب 3 مسابح و 3 مــقــاه، إذ 
تطل هذه األبراج على البحيرة 
إلــــى أن سعر  مـــبـــاشـــرة، الفـــتـــًا 
ــبــــدأ مــن  ــتــــر فــــي املـــــشـــــروع يــ املــ

5000 دوالر. 
التركي  العقار  أن  وأكــد حمزة 
بــــبــــريــــقــــه  يــــحــــتــــفــــظ  زال  مــــــــا 
ــذاب لــــدى شــريــحــة كــبــيــرة  الـــجـ
عن  الباحثن  املستثمرين  مــن 
االســــتــــثــــمــــار االمـــــــن واملــــجــــدي 
ــر، بــحــيــث  بـــعـــيـــدًا عــــن املــــخــــاطــ
بقبول  تركيا تحظى  زالــت  مــا 
شريحة كبيرة من املستثمرين، 
فـــي ظـــل اإلصـــاحـــات الــكــبــيــرة 
واملـــتـــنـــامـــيـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
مختلف مدن الجمهورية، إلى 
جـــانـــب الـــعـــديـــد مـــن املــشــاريــع 
الــــتــــنــــمــــويــــة الــــــكــــــبــــــرى، الــــتــــي 
ــنـــوات  الـــسـ خــــــال  ــــور  ــنـ ــ الـ رأت 
األخــــيــــرة، والـــتـــي ســـاعـــدت في 
نـــمـــو وازدهـــــــــار الـــبـــلـــد وجــــذب 

املستثمرين بصورة الفتة.

الفجي: 
»الراية املتحدة« ترّكز 

على السياحة الدينية 

أشار الرئيس التنفيذي لشركة 
الــرايــة املــتــحــدة، جــاســم محمد 
الفجي، إلى توجهها للمشاركة 
العقارية  املــعــارض  فــي جميع 
الخارجية،  و  الداخلية  املهمة 
التواجد  على  مــؤكــدًا حرصها 
العقارية  الفعاليات  في جميع 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا نـــافـــذة مهمة 
لـــــــلـــــــتـــــــواصـــــــل املــــــــبــــــــاشــــــــر مــــع 

الجمهور.
وكــــشــــف عـــــن تــــوجــــه الـــشـــركـــة 
لـــــاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــــي الــــــســــــوق 
واملصري  واملاليزي  االوروبـــي 
والــــــتــــــركــــــي، ملــــــا تــــولــــيــــه هــــذه 
اهتمام  مــن  العقارية  األســـواق 
كـــبـــيـــر ومـــلـــحـــوظ بــالــســيــاحــة 

الدينية.
ــــى تــخــطــيــط الــشــركــة  ــفـــت إلـ ولـ
لــلــتــوســع خــلــيــجــيــًا وإقــلــيــمــيــًا، 
مــنــوهــًا بـــأن »الـــرايـــة املــتــحــدة« 
ــة كـــويـــتـــيـــة مــتــخــصــصــة  ــركــ شــ
ــال الـــعـــقـــاري  ــ ــجـ ــ ــي املـ ــ تـــعـــمـــل فـ
ــــاس،  كــمــالــك ومـــطـــور فـــي االسـ
وتــعــتــبــر جـــديـــدة نــوعــًا مـــا في 
ــي، ولــكــنــهــا  ــتــ ــويــ ــكــ الـــــســـــوق الــ
ــع بــصــمــتــهــا  ــ نــجــحــت فــــي وضـ
ونقش اسم الشركة على صدر 
قــائــمــة الـــشـــركـــات الــعــامــلــة في 
بمشروعاتها  العقاري  املجال 
الجهوزية  ناحية  من  املتميزة 

والتسليم الفوري. 
وأضــاف أن إستراتيجية عمل 
الــشــركــة تــقــوم عــلــى الــســيــاحــة 
املقدسة،  األمــاكــن  فــي  الدينية 
ــز رؤيـــــــة عــمــلــهــا  ــكـ ــرتـ بـــيـــنـــمـــا تـ
عـــــلـــــى الــــــــوضــــــــوح املـــــطـــــلـــــق و 
الــثــقــة املـــتـــبـــادلـــة مـــع الــعــمــيــل، 
بالفعل  قائمة  املــشــاريــع  إن  إذ 
والتشغيل  للتسليم  وجــاهــزة 

الفوري.
أول مشاريع  إن  الــفــجــي  ــال  وقـ
ــا، هـــو  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ ــة وأضــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
مــشــروع »فــنــدق نسك املدينة« 
ــنــــورة،  ــة املــ ــنـ ــديـ ــائـــن فــــي املـ ــكـ الـ
ــّكـــل نــقــطــة انــطــاقــة  والـــــــذي شـ
نحو النجاح الذي تم تحقيقه 
خال الفترة املاضية والحالية.

وكــــشــــف عـــــن تــــوجــــه الـــشـــركـــة 
لــطــرح الــبــيــع بــنــظــام الصكوك 
عـــلـــى  و  مــــــشــــــاريــــــعــــــهــــــا  فـــــــــي 
ــروع نــســك  ــ ــشــ ــ ــي مــ ــ األخـــــــــص فــ
املـــدنـــيـــة بـــأســـعـــار تــلــبــي كــافــة 
ــات، مــنــوهــًا بــأنــهــا  ــاجـ ــيـ ــتـ االحـ
ستطرح خال معرض الكويت 
الدولي، مشاريعها املميزة في 

كل من تركيا وإسبانيا.

 ويبفروت: 
»توب إكسبو«  بصدد 

الدخول إلى كندا

ــات  ــ ــــاقـ ــعـ ــ أفـــــــــــاد مــــســــتــــشــــار الـ
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة والــــتــــخــــطــــيــــط 
برايان  الكندي  االستراتيجي 
ــاك شــيــئــا  ــنــ هــ أن  ــــروت،  ــفـ ــ ــبـ ــ ويـ
بــاإلبــداع مثيرا  جــديــدا يتميز 
تــورنــتــو،  ستشهده  لــاهــتــمــام 
مــن 16 إلــى 18 مايو 2017، إذ 
ــــوب إكــســبــو«  إن مــجــمــوعــة »تـ
ســــتــــقــــوم بــــتــــدشــــن املــــعــــرض 
الـــدولـــي لــاســتــثــمــار الــعــقــاري 
ــم الــــســــوق الـــعـــقـــاري  ــ تـــحـــت اسـ

الدولي الكندي.
ــذا الــــحــــدث يــوفــر  ــ وقـــــــال إن هــ
فـــرصـــة فــــريــــدة لــلــمــســتــثــمــريــن 
الخليج  ومنطقة  الــكــويــت  مــن 
ــدا، حــيــث  ــ ــنـ ــ ــلـــحـــضـــور إلــــــى كـ لـ
يــــــوجــــــد مــــــنــــــاخ اســــتــــثــــمــــاري 
جـــــــاذب يــتــمــيــز بـــاالســـتـــقـــرار، 
مبينًا أن دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي ســــوق لـــه األولـــويـــة 
يــشــهــد  إذ  ــدا،  ــنــ ــكــ لــ بـــالـــنـــســـبـــة 
ــًا  ــاعـ ــفـ الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري ارتـ
السنوات  مــدى  على  مضطردًا 
الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، فــيــمــا بــلــغ 
حجم التجارة 6.8 مليار دوالر 

في عام 2012.
وأكـــــد أنــــه اآلن وأكـــثـــر مـــن أي 
وقت مضى، تعتبر كندا املكان 
األمثل لاستثمار وعلى وجه 
الخصوص في منطقة تورنتو 

الكبرى. 
الــــســــوق  ريــــــــــادة  أن  وأوضــــــــــح 
إدراك  خـــــــــال  ــن  ــ ــ مـ ــة  ــ ــــديـ ــنـ ــ ــكـ ــ الـ
اإلمـــكـــانـــات الــهــائــلــة فـــي كــنــدا، 
قد ترجم إلى تقديم عرض في 
ــتـــو لــلــمــؤتــمــرات  مـــركـــز تـــورونـ
الـــــــــــــــذي ســـــيـــــضـــــم أكــــــــثــــــــر مـــن 
مــنــهــا  عــــــارضــــــة،  شــــركــــة   170
شــــــركــــــات تــــطــــويــــر األراضــــــــــي 
الحكومية  والــجــهــات  والــبــنــاء 

والبلديات واملدن والبنوك.
وأشــار إلــى ان معرض السوق 
ــــذي يــقــوده  الــكــنــدي لــلــعــقــار الـ
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي مــحــمــد  ــرئــ الــ
ــة  ــامـ ــــن إقـ ــــي، تـــمـــكـــن مـ ــــدومـ ــقـ ــ الـ
ــــري مــع  ــــصـ ــيـــل حـ ــثـ ــمـ ــة تـ ــ ــــاقـ عـ
ــي مــن  ــ شــــركــــة »تـــــــرايـــــــدل«، وهــ
أكبر شركات التطوير العقاري 
ومــقــرهــا فـــي تـــورونـــتـــو، الــتــي 
تــعــد واحــــدة مــن أكــبــر شــركــات 
في  السكنية  لــلــوحــدات  البناء 

كندا. 
ولــفــت إلـــى أن مــعــرض الــســوق 
الــــكــــنــــدي يـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــمـــاء 
الكويتين وغيرهم من منطقة 

الخليج في مايو 2017.

املغربي: 
»النموذجية املتحدة« 

ر فلاًل رائعة 
ّ
توف

في كوشاداسي 
ــار الـــقـــانـــونـــي  ــشـ ــتـ ــسـ كـــشـــف املـ
لــشــركــة الــنــمــوذجــيــة املــتــحــدة 
الـــدكـــتـــور ســـامـــح املـــغـــربـــي، أن 
ــدار عــمــرهــا  ــ ــلـــى مــ الـــشـــركـــة وعـ
تتبع إستراتيجية ترتكز على 
من  متنوعة  مجموعة  تــوفــيــر 
ــة، الــتــي  ــاريـ ــقـ ــعـ املــــشــــروعــــات الـ
واحــتــيــاجــات  متطلبات  تلبي 

العميل الكويتي. 
وقــــال إن االســتــثــمــار الــعــقــاري 
هـــــــو مــــــــــاذ آمــــــــــن ومــــضــــمــــون 
ــي ظــل  ــ ــار، وانـــــــــه فــ ــمــ ــثــ ــتــ لــــاســ
االنهيار  من  الحالية  الظروف 
ــفــــط،  ــنــ املــــســــتــــمــــر ألســـــــعـــــــار الــ
وتــــقــــلــــبــــات أســــــــــــواق األســــهــــم 
ــم،  ــالـ ــعـ والـــــبـــــورصـــــات حــــــول الـ
ــــب ذا  ــــسـ ــقــــطــــاع األنـ ويـــبـــقـــى الــ
الــــعــــائــــد املــــضــــمــــون واملــــجــــدي 
لــــــــرؤوس األمــــــــــوال، مــبــيــنــًا أن 
أكثر ما يميز مجال االستثمار 
انتقاؤه  هو  للشركة،  العقاري 

لألسواق اآلمنة واملستقرة.
وذكر أن »النموذجية املتحدة« 
تسويق،  شــركــة  مــجــرد  ليست 
املالك واملــطــور لجميع  بل هي 
مشاريع  وتعرض  مشاريعها، 
قــــــائــــــمــــــة وجـــــــــــاهـــــــــــزة لـــلـــبـــيـــع 
ــم بـــــأقـــــل االســـــعـــــار  ــيــ ــلــ ــســ ــتــ والــ
ــرة فـــي  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ وبـــــتـــــســـــهـــــيـــــات كــ
الــــســــداد، تــتــنــاســب مـــع جميع 

أنواع الدخل.
ــبـــق  الـــسـ ــة  ــركــ ــلــــشــ لــ أن  وذكــــــــــر 
ــركـــات أخـــرى  والــــريــــادة مـــع شـ
تركيا،  داخــل  العمل  فــي  قليلة 
خــــــصــــــوصــــــًا اســــــطــــــنــــــبــــــول و 
كوشاداسي، والتي زاد اإلقبال 
عـــلـــيـــهـــا ملـــوقـــعـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي 

املميز.
مـــشـــروع  أن  املـــغـــربـــي  وتــــابــــع 
ــي  ــ »فــــــــــــــيــــــــــــــات ديـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــك« فـ
كوشاداسي، عبارة عن 28 فيا 
بحمامات  الــخــدمــات  متكاملة 
مترا   190 بمساحة  السباحة، 
ــا فـــيـــهـــا مـــســـاحـــة  ــمــ ــا بــ ــعــ ــربــ مــ
تــصــمــيــمــات  وذات  الــــشــــرفــــة، 

رائعة.
ــانـــي  ــثـ الـ املــــــشــــــروع  أن  وأفــــــــــاد 
هــو مــشــروع »مــنــتــجــع فيستا 
امتداد  على  ويقع  بــانــورامــا«، 
شـــاطـــئ مــنــطــقــة كـــوشـــاداســـي، 
ــات  ــ ــوكـ ــ ــلـ ــ بـ  5 مــــــــن  ــون  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـ
شـــقـــة   133 ومـــــــــن  مــــنــــفــــصــــلــــة 

سكنية.

إيكوت: »توب« 
تسّوق شققًا

بأسعار ممّيزة 
في إسطنبول

ــال  ــمــ ــر تـــطـــويـــر األعــ ــديــ ذكــــــر مــ
ــة تــــوب  ــوعـ ــمـ ــجـ فـــــي تــــركــــيــــا، ملـ
الــعــقــاريــة إيـــكـــوت أكـــوســـو، أن 
املـــجـــمـــوعـــة وبــصــفــتــهــا وكــيــل 
الــتــســويــق والـــبـــيـــع الــحــصــري 
ملـــشـــاريـــع شـــركـــتـــي »أنــــانــــار« 
و »غـــــــول«، ســتــقــوم بـــاإلعـــان 
عــــن مـــشـــروعـــن جـــديـــديـــن فــي 
وهما  وبيليكدوزو  إيسنيوت 
ــرا  ــ ــيـ ــ »فـ لـــــــوتـــــــس« و  »تـــــــــــــراس 

اسطنبول«. 
»تــــــــراس  مــــــشــــــروع  إن  وقــــــــــال 
الفريد  ونــظــرًا ملوقعه  لــوتــس« 
 ،)E-5( الــســريــع الــطــريــق  عــلــى 
للتنقل،  ممتازة  سهولة  يوفر 
إذ مــــن املـــمـــكـــن الــــوصــــول إلـــى 
مــــــراكــــــز الــــتــــعــــلــــيــــم والــــصــــحــــة 
والــــــتــــــســــــوق الــــرئــــيــــســــيــــة فـــي 
ــــق،  ــائـ ــ املـــنـــطـــقـــة فـــــي بــــضــــع دقـ
الفتًا إلى أنه يقع على بعد 10 
دقــائــق مــن مــطــار أتـــاتـــورك و3 
دقائق من طريق تيم السريع، 
و6 دقائق من محطة سيباص 
مـــــــرمـــــــرة،  مــــــــن  ــة  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ دقــ و15 
ــه ســـيـــكـــون عــلــى  ــأنـ ــًا بـ ومـــنـــوهـ
محطة  مــن  فقط  دقيقتن  بعد 
والتي  الجديدة،  األنفاق  مترو 
ســيــتــم االنــتــهــاء مــنــهــا بحلول 

عام 2019. 
وأضاف أكوسو أنه تتم إقامة 
املشروع في املوقع األكثر قيمة 
فـــي املــنــطــقــة، بــحــيــث تـــتـــراوح 
مـــــــســـــــاحـــــــات شــــــقــــــق »تـــــــــــراس 
لــوتــس« مــن 90 إلـــى 240 مترًا 
طابقًا   40 من  ويتكون  مربعًا، 
وبارتفاع 150 مترًا، كما يضم 
149 وحدة سكنية و44 متجرًا 

في مركز للتسوق. 
ولــفــت إلـــى تــنــوع االخــتــيــارات 
من غرفة وغرفتي نــوم و3 و4 
غـــرف نـــوم تــبــدأ أســعــارهــا من 
تــركــيــة، وتبلغ  لــيــرة  ألـــف   567
قــيــمــة الــدفــعــة املــقــدمــة 20 في 
ــاز 20 في  املـــئـــة، ودفـــعـــة اإلنـــجـ
ــة، والـــبـــقـــيـــة عـــلـــى أقـــســـاط  ــئــ املــ
يــتــم  أن  عـــلـــى  ــرًا،  ــهــ ملـــــدة 40 شــ
االنــتــهــاء مــن املــشــروع بحلول 
الربع الرابع من عام 2017، مع 
 40 نسبتها  بـــزيـــادة  تــوقــعــات 

في املئة بقيمة العقار.
ــًا  أيــــضــ هــــــنــــــاك  أن  وأضــــــــــــــاف 
ــرا اســـطـــنـــبـــول«،  ــيــ ــروع »فــ ــشــ مــ
الـــــذي تـــقـــوم بــتــطــويــره شــركــة 
»غول بروجكت«، وهي واحدة 
ــدم الـــشـــركـــات الــعــقــاريــة  ــ مـــن أقـ

املوثوقة في اسطنبول.

عبده: »آمار سيتي« 
تواجه التحديات 

بالتواجد في أملانيا

قــال مــديــر املبيعات فــي شركة 
ــار ســيــتــي مــحــمــد عـــبـــده، إن  آمــ
»آمــــار ســيــتــي« ســتــقــوم بطرح 
ــاري املــبــتــكــر  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ مـــنـــتـــجـــهـــا الـ
يناسب مختلف شرائح  الــذي 
 
ً
الـــعـــمـــاء، والــــــذي يــعــتــبــر حــا

مـــثـــالـــيـــًا لـــشـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن 
ــن، الســــيــــمــــا فــي  ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ املــ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــل الــــــظــــــروف االقــ ــ ظــ
والـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة، الــتــي 
يشهدها العالم بعد انخفاض 
أســـــــــعـــــــــار الــــــنــــــفــــــط وتـــــــراجـــــــع 

اقتصادات العديد من الدول. 
وأضاف أن »آمار سيتي« بدأت 
بتملك عمارات استثمارية في 
أملـــانـــيـــا قـــابـــلـــة لــلــتــحــويــل إلـــى 
املقرر  من  فندقية، حيث  شقق 
ــذه الــــوحــــدات  ــ ــــرح هـ أن يـــتـــم طـ
عــلــى املــســتــثــمــريــن، مـــن خــال 
ــعـــر  ــــص مــــســــتــــقــــلــــة بـــسـ ــــصــ حــ
الواحدة،  للحصة  دينار   2000
وبــعــائــد ســنــوي قــــدره 13 في 
املئة، على أن يتم التخارج من 
هذه الحصص بعد 3 سنوات 

من التملك.
وأكــــد عــبــده أن »آمــــار سيتي« 
طــرح مشاريعها  فــي  مستمرة 
الــعــقــاريــة فــي أملــانــيــا وتــركــيــا، 
ــق  ــويــ ــســ ــث تــــــــواصــــــــل تــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ بـ
ــة  ــقــ ــنــــطــ مـــــــشـــــــروعـــــــهـــــــا فــــــــــي مــ
»بــــــيــــــوتــــــشــــــك مـــــــاجـــــــيـــــــك« فـــي 
ــارة عــن  ــبــ ــو عــ ــ اســـطـــنـــبـــول، وهـ
بلوكات  و4  سكنيا  بلوكا   11
تـــجـــاريـــة تــطــل جــمــيــعــهــا على 
الــبــحــر مـــبـــاشـــرة، مــشــيــرًا إلــى 
ــألـــف مــــن 16  ــتـ ــلــــوك يـ أن كــــل بــ
شــقــة وبــأســعــار تــبــدأ مــن 350 
ألف ليرة تركية، ولفت إلى أن 
على  سيحصل  فيه  املستثمر 
بــواقــع 30  انتهائه  عــائــد، بعد 

في املئة. 
وكشف عبده أن »آمار سيتي« 
نجحت في دخول غالبية املدن 
األملـــانـــيـــة، إذ أصــبــحــت تــســوق 
كــل مــن مانهاين،  فــي  مشاريع 
ــن، وبــيــرنــســنــز،  ــوتـ وكــــارلــــس لـ
ونـــــــايـــــــن كـــــــوشـــــــن، وجــــيــــلــــزن 

كوشن، وديزلدورف وإيسن،
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