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إفتتح «العقارات الكويتية والدولية» بمشاركة  32شركة

الخالدي :ال معارض دون التأكد من سالمة وقانونية املشاريع
كتب باسم رشاد

{

{

أك��د وك�ي��ل وزارة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال�خ��ال��دي ح��رص
وزارة التجارة والصناعة على متابعة تنظيم املعارض العقارية في
الكويت وف��ق اإلج ��راءات القانونية املتعبة ،مشيرًا إل��ى أن ال��وزارة ال
تسمح بقيام أي معرض إال بعد التأكد من سامة وقانونية املشاريع
العقارية املطروحة فيه.
وق ��ال ال �خ��ال��دي ف��ي ت�ص��ري�ح��ات��ه للصحافيني ع�ق��ب اف�ت�ت��اح معرض
ال �ع �ق��ارات ال�ك��وي�ت�ي��ة وال��دول �ي��ة ال� ��ذي ت�ن�ظ�م��ه ش��رك��ة اك�س�ب��و سيتي
لتنظيم املعارض وامل��ؤت�م��رات ،ان املعارض العقارية مازالت تحظى
بإقبال كبير م��ن قبل امل��واط�ن��ني الكويتيني ،وخ��اص��ة على العقارات
املوجودة في دول الخليج العربي وتركيا وغيرها من الدول األخرى،
ال سيما بعد أن أصبحت هذه املعارض تفتقد العروض املحلية التي
يحتاجها املواطن الكويتي.
ومن جانبه ،قال عضو املجلس البلدي الدكتور حسن كمال ان توجه
املجلس البلدي الجديد سيكون العمل على توفير وتحرير املزيد من
األراضي السكنية ،باإلضافة إلى االستغال األمثل لألراضي املوجودة
في املنطقة الحضرية للمساهمة في حل القضية اإلسكانية.
وأض��اف ان محدودية األراض��ي السكنية ساهمت في تفاقم املشكلة،
لذا فا بد من العمل على إيجاد بعض التشريعات والحلول التقنية،
باإلضافة إل��ى االستفادة من الخبرات الكويتية وغير الكويتية في
هذا املجال ،معربًا عن أمله في أن يعمل املجلس البلدي بالتعاون مع
مجلس األمة إليجاد الحلول اإلسكانية املناسبة.
من جهته ،قال رئيس مجلس اإلدارة في شركة أكسبو سيتي املنظمة
للمعرض أح�م��د ال�ص�ف��ار ان امل�ع��رض ه��ذا ال�ع��ام استقطب  32شركة
ع�ق��اري��ة ت�ع��رض م�ش��اري��ع تصل قيمتها ال��ى م�ل�ي��ارات ال� ��دوالرات في
الكويت ودول خليجية وعربية وأجنبية .وأك��د الصفار ان املعرض
سيكون بداية نقلة نوعية جديدة في عالم العقار املحلي والخليجي
وال �ع��امل��ي  ،ب�ف�ض��ل ال �ف��رص ال�ك�ب�ي��رة وامل �ت �ن��وع��ة ال �ت��ي س�ت�ق��دم خ��ال
فعالياته  ،الس�ي�م��ا م�ش��ارك��ة ك�ب��رى ال�ش��رك��ات ال�ع�ق��اري��ة ال�ع��ام�ل��ة في
املجال العقاري .ولفت الصفار إلى أن املعرض سيقدم سلسلة كبيرة
من املشاريع املتنوعة في أغلب دول العالم وخصوصا األسواق التي
يهتم بها السوق الكويتي خال الفترات الحالية ،وان الشركة دأبت
على تنويع الشركات املشاركة ف��ي امل�ع��رض م��ا ب��ني ش��رك��ات تعرض
ع �ق��ارات محلية وأخ ��رى خليجية وأوروب �ي ��ة  ،وش��رك��ات م �ق��اوالت ،
وم��ؤس �س��ات تمويلية وإع��ام �ي��ة ،ح�ت��ى ت�ص��ل ب��ذل��ك ملتطلبات زوار
امل�ع��رض وتمكينهم م��ن االس�ت�ف��ادة م��ن ال�ع��روض املقدمة س��واء على
صعيد العقارات او التمويل او االستشارات العقارية وبناء العقارات
بمختلف أشكالها» .وأش��ار الصفار إل��ى أن «اكسبو سيتي» تطمح
خال انطاق املعرض اليوم إلى تأكيد تبوؤ الشركة مكانة مرموقة
وثباتها على تقديم أفضل الخدمات للشركة املشاركة والجمهور ما
بني الشركات املتخصصة في عالم املعارض العقارية وتقديم خدمات
للشركات العقارية تزيد من فرص اشتراكهم في املعارض املقبلة.
وأب��دى الصفار ترحيبه بمشاركة شركات متميزة تعرض مشاريع
فريدة وجديدة من نوعها وأكد أن مشاريع عقارية جديدة ستعرض
فقط باملعرض وستكون نقطة البداية للبيع فيها وأن أغلب الشركات
امل�ش��ارك��ة ستقدم ع��روض��ا حصرية خاصة فقط خ��ال فعاليات هذا
ال�ح��دث الكبير ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى تقديم خ��دم��ات وتسهيات يستطيع
العميل اق�ت�ن��اص ف��رص ع�ق��اري��ة س��واء محلية أو خليجية أو ايضا
عاملية.

الخالدي مفتتحًا معرض العقار

«الخليجية املتحدة» تطلق مشروع «إيفز ريزدنس»
أع�ل�ن��ت ال �ش��رك��ة الخليجية امل �ت �ح��دة ال�ع�ق��اري��ة
م �ش��ارك �ت �ه��ا ف ��ي م �ع��رض ال� �ع� �ق ��ارات ال�ك��وي�ت�ي��ة
وال ��دول� �ي ��ة م ��ن ت �ن �ظ �ي��م ش ��رك ��ة اك �س �ب��و س�ي�ت��ي
لتنظيم املعارض واملؤتمرات.
وستقدم الشركة خ��ال ت��واج��ده��ا ف��ي املعرض
م� �ش ��روع ��ات ت��رك �ي��ة ب��اس �ت �ث �م��ار م ��ال��ي ض �خ��م،
وت � �ض � �م ��ن ل �ل �ع �م �ي��ل ال � �ك ��وي � �ت ��ي راح � � � ��ة ال � �ب ��ال
واملشروعات املتميزة.
وق��ال املدير العام في الشركة ناصر شديد ان
الشركة ستقدم افضل املناطق بتركيا والتي
تكمن بمدينة كوشا داس��ي املتميزة بهوائها
ال�ن�ق��ي وال�ط�ق��س امل�ع�ت��دل امل��ائ��ل ل �ل �ب��رودة على
مدار السنة واملطلة على جبال بحرايجة.
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن ال� �ش ��رك ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل �ت �ح��دة
ال �ع �ق��اري��ة ق ��ام ��ت ب �ت �ص �م �ي��م وت �ن �ف �ي��ذ ب ��اك ��ورة
مشاريعها التي توفر الراحة وال��وئ��ام للسادة
عماء الكويت .
وت ��اب ��ع «ت� �ق ��وم ال �ش��رك��ة ح��ال �ي��ا ب �ت �س��وي��ق اول
م �ش��اري��ع ال �ش��رك��ة امل��ال �ك��ة ل�ل�م�ش��روع ب��ال�ك��ام��ل،

وك� ��ان ال �ه��دف االس ��اس ��ي إلن �ش��اء ال �ش��رك��ة رف��ع
ال � �ع� ��بء ع� ��ن امل� ��واط� ��ن ال �ك ��وي �ت ��ي م� ��ن اس��ال �ي��ب
ال�ت�س��وي��ق وال �ع �م��والت وامل �ص��روف��ات اإلداري� ��ة
املختلفة من قبل الكثيرين.
ولفت إلى أن الشركة قامت ببيع اكثر من نصف
املشروع قبل افتتاح الشركة نظرا للسعر املعلن
وال �خ��دم��ات امل�ق��دم��ة وب��األخ��ص خ��دم��ة م��ا قبل
وما بعد البيع لوجود مكتبنا في كوشا داسي
لخدمة امل��اك فقط ج��اء ه��ذا من قبل القائمني
على الشركة .
وب � نّ�ني ش��دي��د ان م �ش��روع (اي �ف��ز ري ��زدن ��س) هو
عبارة عن كمبوند سكني بكوشا داس��ي على
مساحة  8500متر مربع خمس عمارات سكنية
ب�خ�م�س��ة ادوار ب �خ��اف م �ج �م��وع��ة م ��ن امل��زاي��ا
املتعدة مثل الجيم ،والسونا ،والحمام التركي
املتميز ،وحمامات السباحة وال��ذي تم البناء
على مساحة ال� �  40ف��ي امل�ئ��ة م��ن امل�ش��روع و60
في املئة مساحات شاسعة خضراء والرفاهية
والجمال الخاب للطبيعة .

جانب من أجنحة املعرض (تصوير علي املوسى)

«األرجوان» تسوق مشاريع سياحية واستثمارية في تركيا
أعلنت شركة األرجوان املتحدة العقارية مشاركتها في
معرض العقارات الكويتية والدولية.
وقال الرئيس التنفيذي والشريك في الشركة إحسان
أبو نفيسة في بيان صحافي بمناسبة مشاركة الشركة
في امل�ع��رض ،ان الشركة باشرت تسليم عمائها احد
مشاريعها في اسطنبول ،وبدأت بالعمل على التعاقد
في التأثيث من خ��ال ع��دة شركات عاملية في تركيا ،
ليتم إع��داد وتجهيز جميع محتويات الشقة للعماء
ما يتيح لهم التمتع في إج��ازة الصيف القادمة حيث
املتعة واملرح في مدينة باهتشهير (مدينة الحدائق )
والتي تقع في الجهة االوروبية من مدينة اسطنبول.
ولفت أب��و نفيسة إل��ى أن الشركة تجعل على عاتقها
تقديم كل ما هو مميز وجديد ذي قيمة وجودة ويلبي
ح��اج��ة عمائها م��ن خ��ال ط��رح م�ش��اري��ع م�م�ي��زه ذات
قيمة عالية من ناحية السياحة واالستثمار .
وك�ش��ف أب��و نفيسة ان ش��رك��ة االرج � ��وان ب�ص��دد ط��رح
مشروع جديد عماق ايضا في نفس املنطقة وبمركز
ب��اه�ت�ش�ه�ي��ر وب ��اس �ع ��ار م �م �ي��زة خ� ��ال ف �ت��رة امل �ع��رض
فقط ،حيث يحتوي املشروع على  1037وحدة سكنية

تتنوع أحجامها من غرفة وصالة الى  4غرف وصالة،
ويحتوي على  7ابراج بعدد  10ادوار ،وبعضها يصل
ال ��ى  28ط��اب�ق��ا ذات اط� ��االت خ��اب��ة ،وت�ب�ل��غ مساحة
امل� �ش ��روع  93ال� ��ف م �ت��ر م��رب��ع م �خ �ص��ص م �ن��ه  80في
امل�ئ��ة م��ن م�س��اح��ات خ �ض��راء  ،م��اع��ب اط �ف��ال ،مسابح
مغلقة ومفتوحة  ،ن��واد صحية  ،حمام تركي  ،سونا
وج ��اك ��وزي  ،وم �ك �ت �ب��ة ع ��ام ��ة ،ان �ت��رن��ت  ،م��وق��ع رج ��ال
االع �م��ال  ،خ��دم��ة ال �ت �س��وق م��ن ال�ب�ي��ت  ،م��واق��ف تحت
االرض  ،ب��االض��اف��ة ال��ى خ��دم��ة االم��ن وال�ح��راس��ة على
مدار الساعة .
وق � ��ال أب� ��و ن�ف�ي�س��ة ان االرج � � ��وان ت �ح��رص ع �ل��ى ط��رح
وتقديم افضل املشاريع بما يتناسب مع العائلة بشكل
خ��اص م��راع��ني ف��ي ذل��ك ال �ع��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د العربية،
وم ��ن ه ��ذا امل�ن�ط�ل��ق ت �ش��ارك االرج� � ��وان ب�م�ج�م��وع��ة من
امل�ش��روع��ات املتكاملة وب�م��واق��ع مميزة ف��ي اسطنبول
الجزء االوروبي الذي يعتبر محطة انظار العالم لكون
اسطنبول من اكبر واجمل واهم املناطق التي يتوجه
اليها اكثر من  50مليون سائح سنويا بسبب جمال
طبيعتها وروعة طقسها وتاريخها القديم .

