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تنظمه »إسكان جلوبل« في فندق هيلتون املنقف األسبوع املقبل

شركات جديدة تعلن عن مشاركتها في معرض فبراير العقاري

ال���ذي يع���د ثالث مش���روع 
للش���ركة وهو مختلف كليا 
عن مشاريعنا السابقة، حيث 
يتكون من 23 طابقا، الستة 
طوابق األولى تش���مل صالة 
االستقبال ومواقف السيارات 
وناديا صحيا متكامال ومسابح، 
وميتاز أيضا بشكله البانورامي 
كما أن هذا املشروع مختلف 
كلي���ا م���ن حيث مس���احات 
الشقق بالنسبة للمشروعني 
 Smart Building اآلخرين ويعد
ألنه يحتوي على مجموعات 
عديدة للخدمات املتكاملة التي 
توفر ش���عور الرضا واألمان 

للمالك.
وأضافت احلفار: وأيضا 
من ضمن مشاريعنا في مملكة 
البحرين ب���رج فيتا وأبراج 
ناصر، حيث س���يتم تسليم 
برج فيتا للعمالء خالل شهر 
فبراير اجلاري، وبرج فيتا يقع 
البحرين في منطقة  مبملكة 
اجلفير، التي تعتبر في وسط 
مملك���ة البحرين حيث يبعد 
عن املطار مس���افة 10 دقائق 
ويقع البرج في منطقة حيوية 
حيث هناك الفنادق ال�5 جنوم 
واملراك���ز التجارية واملطاعم 
وتبعد عن منطقة السيف 10 

دقائق. 
ويتك���ون ب���رج فيتا من 
أربع���ة وعش���رين دورا  - 
ال���دور األرضي عب���ارة عن 
صالة استقبال وخمسة أدوار 
مواقف سيارات وثمانية عشر 
دورا متكررة ش���قق 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 حس���ب 
رغبة العميل، ومن دون حتميل 
العمالء أي مصاريف اضافية. 
كما أن األدوار من العش���رين 
إلى الطابق الثالث والعشرين 
شقق دوبليكس، كما أن برج 
»فيتا« ميتاز مبنظره اجلذاب 
املغطى بالزجاج بالكامل »نظام 
بانوراما« فضال عن احتوائه 
على مجموع���ة من اخلدمات 
املتكاملة للمالك والتي من بينها 
مسبح لألطفال وآخر للكبار 
وناد صح���ي متكامل بأحدث 
األجهزة الرياضية واستراحة 
للس���كان ومواقف للسيارات 

مخصصة لكل شقة.
وأضاف���ت احلف���ار: أم���ا 
بالنس���بة ألبراج ناصر فقد 
مت تس���ليم عمالئن���ا الكرام 
صك���وك امللكية م���ن مملكة 
البحرين وهذا املشروع يعد 
أول مشروع تطرحه الشركة 
في منطقة البس���يتني، ويعد 
التي  املهم���ة  من املش���اريع 
حرصنا على تنفيذها بشكل 
احترافي حيث بيعت الوحدات 
السكنية بالكامل للعمالء، كما 
يوجد به ناد صحي متكامل 
وتضم األبراج جميع اخلدمات 
الضرورية للسكان ومواقف 
سيارات باإلضافة إلى خدمة 
اإلنترن���ت وس���لمت آف���اق 
الوحدات السكنية  املستقبل 
في مارس 2014 لكل عمالئه.

واختتم ش���ديد تصريحه 
إلى طقس  بقوله: وباإلضافة 
الدائم  يس���مح باالس���تمتاع 
بكوش���ا داس���ي فنحن نتبع 
أسلوبا جديدا في البيع وهو 
س���فر جميع العمالء دون أي 
تكلفة مالية ملشاهدة املشروع 
الواقع بدال من االعتماد  على 

على الصور والفيديوهات.

»أركان المستدامة«

من جهة أخ���رى، أعلنت 
ش���ركة اركان املستدامة عن 
مشاركتها في املعرض، وبهذه 
املناسبة قال مدير التسويق 
بالش���ركة صالح رش���يد إن 
»أركان« س���تطرح من خالل 
مشاركتها في املعرض مجموعة 
من املشاريع العقارية في عدة 
دولة خليجية وإقليمية هي 
العربية السعودية،  »اململكة 
العربي���ة املتحدة،  االمارات 
س���لطنة عمان واجلمهورية 

التركية«.
وأش���ار إلى أن الش���ركة 
ستطرح مجموعة من األراضي 
السكنية والتجارية في مدينة 
حفر الباطن باململكة العربية 
إلى جانب شقق  السعودية، 
فندقية وأراضي V.I.P. بإمارة 
رأس اخليمة بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة ضمن مشروع 
مجموعة أبراج )جار اخلور(، 
وأراض س���كنية ف���ي إمارة 

عجمان.
أما بخصوص مش���اريع 
س���لطنة عمان فأكد على أن 
املش���اركة س���تتضمن طرح 
عق���ارات وأراض مميزة جدا 
في كل من محافظتي الباطنة 
وظف���ار، فيما س���يتم طرح 
مش���روع »منازل الصنوبر« 
أبانت« في  في مدينة »بولو 
تركيا وال���ذي هو عبارة عن 
مجموعة من املنازل املكسوة 
بش���جر الصنوبر في منتزه 
الطبيعة الساحرة  يحتضن 
اخلالبة، إلى جانب ڤلل وشقق 
س���كنية في مختل���ف أنحاء 
تركيا وبالتحديد في »يلوا«، 
»بورص���ة«، »اس���طنبول« 
و»صبنجة« املوجودة مبواقع 
مميزة بإطالالت خالبة، بعضها 
البح���ر والبعض  قريب من 

اآلخر يطل على النهر.
وأعرب رشيد عن أمله في 
أن تكون مشاركة »اركان« في 
هذا املعرض ناجحة، خاصة 
أنها تضم باقة من املشاريع 
العقارية املميزة التي يبحث 
الكويتي،  عنه���ا املس���تثمر 
والتي حرصت الش���ركة من 
خالل اهتمامها بتلبية رغبات 
العقار  املستثمرين وعشاق 
عل���ى أن تختار لهم أنس���ب 
وأفض���ل املواق���ع وحتق���ق 
العوائد املرجوة واالستثمار 
الناجح وأفضل اختيار على 

حد سواء.

»آفاق المستقبل« 

أعلنت دينا احلفار مديرة 
التسويق آلفاق املستقبل عن 
مشاركة شركتها في املعرض، 
وكشفت عن بيع املرحلة األولى 
والثانية لبرج آفاق في منطقة 
اجلفير ف���ي مملكة البحرين 

التركية وه���و البدء في بناء 
صرح جديد كمباوند متكامل 
اخلدمات يحتوي على مائة شقة 
مقسمة ما بني الغرفتني والثالث 
غ���رف )يونايتد ريذدنس 2( 
مع وجود حمامات السباحة 
وجميع اخلدمات التي جتلب 
الراحة واالستمتاع  لعمالئنا 
ويتميز املشروع بعلو مكانة 
وبإطاللة مباش���رة على بحر 

ايجا.
وأض���اف ش���ديد: تضمن 
الشركة للعميل الكويتي راحة 
البال، جاء ه���ذا بعد اختيار 
افضل التصاميم املتميزة لكل 
وحدة، حيث تتميز كوشا داسي 
ازمير بهوائها النقي والطقس 
املعتدل املائل للبرودة على مدار 
السنة واملطلة على جبال بحر 

ايجة.
وتابع ش���ديد: لقد قامت 
الش���ركة اخلليجية املتحدة 
العقارية بتصميم وتنفيذ عدة 
الراحة  مشاريع سابقة توفر 
والوئام لعمالء الكويت بوجه 
خاص والسادة عمالئها في كل 

دول اخلليج.
ونظرا لالستثمار العقاري 
الهائل للكويت في اجلمهورية 
التركية فقد اخذت الشركة على 
عاتقها تصميم وتنفيذ مجموعة 
من املشروعات املتميزة والتي 
مت تنفيذها واستالم صكوك 
ملكيتها م���ن معظم عمالءنا 
وتتمي���ز الش���ركة بامتالكها 
لألرض واملشروع واملتابعة 
املس���تمرة من الي���وم األول 
وحتى تسليم جميع الوحدات 
والڤيالت املعروضة بشكل القى 

إحسان جميع عمالئنا.
وأضاف: وبعد أن انتهينا من 
تسويق وبيع أول مشروعاتنا 
مبدينة كوش���ا داس���ى )ايفز 
ريزدنس 1( املتميزة وهي اثنان 
وسبعون وحدة سكنية مختلفة 
املساحات، قمنا بتصميم وتنفيذ 
ثاني وأضخم مشروعاتنا وهي 
)ايفز في���ال( وال أحدثكم عن 
الشكل اخلارجي لها، بل يكفي 
االستقاللية واإلطاللة املتميزة 
والذي يتكون من ثالثة طوابق 
وخمس غرف وأربعة حمامات 
وجاء تصميم الڤلل بناء على 
طلب العديد من العمالء والذين 
طالبون���ا ببن���اء ڤلل خاصة 
بهم وهذا نظرا ألننا منلك ما 

نبيع.
وقد قمنا ببي���ع أكثر من 
نصف املشروع قبل االنتهاء 
من بنائه للكثير والعديد من 

األسباب التي ذكرناها.
وأضاف ش���ديد: وأخيرا 
وليس آخرا ثالث مشروعاتنا 
)يونايتد ريسدنس 2( مشروع 
ضخم من حيث عدد الوحدات 
املطروح���ة، ه���ذا بخالف أن 
منطقة كوشا داسي إلى جانب 
كونها من الوجهات السياحية 
التركية وخاصة جذبها للطبقة 
املثقف���ة فإنها أح���د مصادر 
رؤوس األموال حملافظة ازمير 
الس���ياحية إضافة إلى ميناء 
نش���ط يس���مح للقاطنني في 
املنطقة باحلصول على مختلف 
التركية واألجنبية  املنتجات 
التجارية  والتمتع باملراك���ز 

العريقة واملقاهي املتنوعة.

وتبادر الشركة إلى طرح 
خدمة جديدة للعمالء وذلك عن 
طريق متلك الوحدة السكنية 
مع عقد إيجار ملدة 3 سنوات 
ويعتبر األعل���ى عائدا على 

مستوى الكويت.
إلى  ودع���ا زوار املعرض 
زي���ارة جن���اح الش���ركة في 
املعرض، وذلك قبل اتخاذ قرار 
الشراء، خاصة في ظل املميزات 
الكبيرة التي تتمتع بها مشاريع 
الش���ركة في السوق احمللي، 
األم���ر ال���ذي يجعلها من بني 
أفضل اخليارات للمستثمرين 
واملواطنني الباحثني عن التميز 

في شقق التمليك.
وبني أن الش���ركة حترص 
على أن يتم التواصل مع العمالء 
مباشرة، حيث ان املصداقية 
ومعايير اجلودة حتتم علينا 
التعاقد املباشر مع العميل بعيدا 
عن شركات التسويق األخرى، 
ومن أجل ذلك فإن الشركة ال 
تقوم بتسويق أي مشاريع غير 

مملوكة للمجموعة.
وتابع: »إن املعايير الصارمة 
التي تتبناها الشركة تفرض 
عليه���ا البن���اء وف���ق أحدث 
التصاميم العصرية املناسبة 
جلمي���ع األذواق وجتهي���ز 
الس���كنية بأعلى  الوح���دات 
مس���تويات اجلودة وااللتزام 
باملخططات والقوانني الصادرة 
من اجلهات الرس���مية سواء 

داخل الكويت أو خارجها«. 
وذكر أن مشاريع الشركة 
الس���ابقة متي���زت باإلتقان 
واجل���ودة العالية التي نالت 
رضا العمالء بامتياز، األمر الذي 
أدى إلى طرح عدة مشروعات 
س���كنية في ضاحية صباح 
السالم االستثمارية والتي تقع 
في ملتق���ى طريق الفحاحيل 
السريع مع الدائري السادس، 
ومتتاز هذه املنطقة بنوعية 
وحج���م املش���اريع العمالقة 
وقربه���ا من جمي���ع مناطق 

الكويت.
وأكد أنه سيتم تشييد البناء 
بأفضل تصميم هندسي حديث 
يلبي جميع احتياجات الرفاهية 
واجلودة حيث نهتم بتوفير 
عدة خدمات ومزايا للرفاهية 
منها أحواض سباحة )رجالي - 
أطفال - نسائي مغطى(، أندية 
صحية )رجالي - نس���ائي(، 
مركز رجال أعمال وإنترنت، 
مكتبة، صال���ة ألعاب أطفال، 
مصل���ى، مواقف للس���يارات 
)السرداب + مواقف مظللة(، 
مول تسوق صغير مكون من 
عدة مح���الت جتارية يراعى 
في استثمارها خدمة ساكني 
املجمع، حراس���ة عل���ى مدار 
الساعة )مع كاميرات مراقبة(، 
اس���تراحات خارجي���ة حول 

أحواض السباحة.

»الخليجية المتحدة«

م���ن جانب آخ���ر، أعلنت 
الش���ركة اخلليجية املتحدة 
العقارية عن مش���اركتها في 
املعرض، وقال مدير عام الشركة 
ناصر ش���ديد ش���ديد: تقوم 
الشركة حاليا بفتح باب احلجز 
الثالث مبدينة  في مشروعها 
كوشا داسى ازمير باجلمهورية 

إلي مساحات خضراء ونادي 
صح���ي ومالع���ب رياضية 
ومنطق���ة ألع���اب لألطف���ال 
باإلضاف���ة لوج���ود محالت 
جتارية ومطاعم شهيرة داخل 
املشروع باإلضافة إلي عائداتها 
االستثمارية املمتازة، ويعتبر 
املواقع  موقع املش���روع من 
املميزة والراقية، حيث يبعد 
أمتار بس���يطة من املجمعات 
التجارية الضخمة واملوالت 
الش���هيرة داخل إس���طنبول 
األوروبي���ة، كما أنه وس���ط 
اخلدمات وقريب جدا من املترو 
باص ومطل على اشهر الطرق 
الرئيس���ية وقريب من مطار 

أتاتورك.
وكش���ف املش���لوم ع���ن 
حتالفات ومشاركات جديدة 
مع كيان���ات جتارية عمالقة 
ف���ي أس���واق تركي���ا وقطر 
والسعودية حيث تتجه إليها 
شركة مسلك العقارية خالل 
املوسم العقاري اجلديد والذي 
يتزامن مع افتتاح فرع الشركة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
الوقت  إمارة أبوظبي، في   -
الذي تتفاوض فيه الش���ركة 
على فرص توسعية عقارية 
واستثمارية جديدة في مصر 
واألردن لتأت���ي بالتزامن مع 
تنفيذ اس���تراتيجية الشركة 
املتمثلة في  للموسم اجلديد 
تطوير ادائها ألعمالها وفتح 
أسواق عقارية واعدة جديدة 
والتي تلبي احتياجات ورغبات 
التملك  املستثمرين وراغبي 
الدولي س���واء من  العقاري 
املواطن���ني أو املقيم���ني، كما 
ستقدم الشركة في املعرض 
تس���هيالت عدة، حيث توفر 
امكاني���ة متل���ك  لعمالئه���ا 
العقارات وأطول مدة تقسيط 
مبا يناس���ب قدرات العمالء 
ومن دون أي شروط ائتمانية 
حيث يستطيع العمالء متلك 
العقارات واستالمها قبل تسديد 

كامل قيمة العقارات.

»بافاريا الدولية«

من جهة اخ���رى، أعلنت 
شركة مجموعة بافاريا الدولية 
عن مش���اركتها في املعرض، 
وأوضح رئيس مجلس إدارة 
شركة مجموعة بافاريا الدولية 
بدر الش���ريفي أن الش���ركة 
ستطرح خالل مشاركتها في 
املعرض مشاريعها املتعددة 
التي تقع في ضاحية صباح 
الس���الم، والتي تضم العديد 
من النماذج السكنية املتنوعة 

واملساحات املختلفة. 
وأش���ار إلى أن مش���اريع 
»بافاريا« متتاز بأعلى ضمان 
البناء  للج���ودة في أعم���ال 
التشطيب وتنوع  ومستوى 
اخلدمات، كم���ا أن مجموعة 
بافاريا تعتبر هي املالك جلميع 
مشاريع الشركة، وأيضا هي 
املنفذ جلميع األعمال اإلنشائية 
)شركة بافاريا للتجارة العامة 
واملقاوالت( وكذلك املس���وق 
احلصري ملشاريع الشركة فقط 
وذلك في محاولة للجمع بني 
أرقى التشطيبات واخلدمات مع 
أقل األسعار مقارنة باألسعار 

احلالية في السوق احمللي.

املستثمرون وتصل لكل راغبي 
العقاري مبشروعات  التملك 
الش���ركة والتي نقدمها لهم 
وفق أعلى معايير ومستويات 

اخلدمة اقليميا ودوليا.
وأكد املشلوم حرص شركة 
مسلك العقارية على املشاركة 
في املعرض نظرا للعديد من 
معطياته االيجابية بدءا بكونه 
متخصصا واثبت جناحاته 
من خالل قدرة منظميه على 
متيزه���م وانفرادهم لتقدمي 
األفض���ل طيل���ة الس���نوات 
املاضي���ة، ناهيك انه يحظى 
مبشاركة واس���عة واهتمام 
كبير م���ن قبل فئ���ة كبيرة 
من املواطنني واملس���تثمرين 
العقاري وراغبي  القطاع  في 

التملك.
وأعلن املشلوم أن الشركة 
س���تقوم بطرح مشاريع في 
مملك���ة تايلند، حيث التملك 
اآلمن في تايلند بلد العجائب 
نظرا ملا يشهده الوقت احلالي 
من نزاعات وخالفات سياسية 
في بعض الدول، حيث ان مملكة 
تايلند بعي���دة كل البعد عن 
هذه األحداث، وخصوصا في 
مدينة باتايا حيث جتمع ما بني 
جمال الطبيعة وروعة املعالم 
السياحية والترفيهية فضال 
عن توافر كل اخلدمات. وهذا ما 
يجعل مدينة بتايا التايلندية 
من أفضل املدن التي يفضلها 
السائح وال ميل من زيارتها. 
فهي بحق مدينة جتمع على 
أراضيها كل مقومات السعادة 
في م���كان واحد مما يجعلها 

االفضل استثماريا.
وتقع مدين���ة بتايا على 
الش���رقي خلليج  الس���احل 
تايلند، عل���ى بعد نحو 165 
كم جنوب شرق بانكوك، مبا 
يعادل ساعة ونصف الساعة 
بالسيارة من مطار العاصمة 
التايلندية بانكوك. وتعد من 
الس���ياحية في  املناطق  أهم 
تايلند، وهي مدينة ساحلية 
بدأت تس���تقبل السياح منذ 
أوائل التسعينيات ملا تتميز 
به من جمال الشواطئ وتنوع 
النشاطات الرياضية والرحالت 

السياحية الرائعة.
الى  العام  املدير  وأش���ار 
ان املشاريع جاهزة للتسلم 
الفوري بأس���عار تنافس���ية 
ومفروشة بالكامل، وحتتوي 
املشاريع على مختلف الوحدات 
واالحجام مع جميع اخلدمات 
من مطاعم وحمامات سباحة 
- ص���االت الع���اب رياضية 
قس���م خاص للرجال وآخر 

للنساء.
وأشار الى أنه في املعرض 
سيتم طرح مشاريع جديدة 
في تايلند باألخص العاصمة 
بانكوك مع عروض استثمارية 

واعدة.
الش���ركة  كما س���تطرح 
في تركيا مش���روعها بقلب 
إسطنبول »فالي ساملية« حيث 
االستثمار األمثل نظرا ملوقعه 
املميز وأس���عاره التنافسية 
ويحتوي فالي س���املية على 
وحدات سكنية فاخرة مكونة 
من غرفة أو غرفتني أو ثالث 
غرف مع االستقبال باإلضافة 

أعلن���ت س���ت ش���ركات 
جدي���دة عن مش���اركتها في 
معرض فبراير العقاري الذي 
يس���تضيفه فندق هيلتون 
املنقف خ���الل الفترة من 15 
حت���ى 18 فبراير اجلاري من 
تنظيم مجموعة إسكان جلوبل 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
مبشاركة أكثر من 25 شركة 
ومؤسسة عقارية من داخل 
الكويت وخارجها تطرح خالله 
أكثر من 100 مشروع وفرصة 
اس���تثمارية بس���وق العقار 

الكويتي وحول العالم.

»إنجازات المستقبل العقارية«

أعلنت ش���ركة إجنازات 
العقاري���ة ع���ن  املس���تقبل 
مشاركتها في املعرض، وبهذه 
املناسبة قال مدير عام الشركة 
ان  أشرف يسري الصباحي 
»إجن���ازات املس���تقبل« هي 
إحدى الشركات الكويتية التي 
متتلك أراضي ومشاريع تقوم 
بتطويرها وبيعها وتسويقها 
ف���ي جمهوري���ة البوس���نة 
والهرسك منذ 7 سنوات، حيث 
متتلك الشركة مجموعة من 
املنتجعات في البوس���نة من 
بينها الصف���وة 1، والصفوة 
2، »روابي سراييڤو«، »تالل 
فيس���يكو«، وأخيرا مشروع 
»هجيج برادايز« وغيرها من 
املشاريع التي تعمل الشركة 
على تسويقها مثل املشروع 

اجلديد »جنان بريزا«.
وأضاف الصباحي: يسرني 
أن أزف البش���رى لعمالئن���ا 
الك���رام باالنتهاء م���ن بيع 
مشروع »هجيج برادايز« خالل 
الفترة القليلة املاضية بالكامل 
وستقوم الشركة اآلن بطرح 
مشروع جديد في منطقة بريزا 
البوسنية يحمل اسم »جنان 

بريزا«.
وحول »جنان بريزا«، قال 
الصباحي: يتكون املش���روع 
من 50 قطعة أرض خالية من 
املوانع وجاهزة لالس���تغالل 
ومكتملة االجراءات، وسيكون 
بإمكان العمالء اختيار القطع 
التي تناسبهم والبناء عليها 
فورا، وأعلن بهذه املناس���بة 
عن تقدمي الش���ركة عروضا 
خاصة لرواد املعرض تتمثل 
في منح تذكرة ذهاب وعودة 
إلى البوس���نة والهرسك مع 

اقامة فندقية ل� 3 ليال.
وأضاف ان عمل الشركة ال 
يقتصر على السوق البوسني 
فحسب، حيث تقوم الشركة 
بتسويق ش���قق ومنتجعات 
في االمارات وتركيا بأسعار 
أن الشركة  مناس���بة، مبينا 
س���تنفرد بطرح مش���اريع 
في دول���ة البرتغ���ال قريبا 

وحصريا.

»مسلك العقارية«

م���ن جانب آخ���ر، أعلنت 
شركة مس���لك العقارية عن 
إلى  مش���اركتها وانضمامها 
املعرض، وعن هذه املشاركة 
قال املدير العام محمد املشلوم 
انها جاءت لتجس���د اهتمام 
وحرص الشركة على التواجد 
واملشاركة في هذه املعارض 
العقارية املتخصصة والتي 
تعزز تفاعلها مع األنش���طة 
االقتصادي���ة الت���ي تقام في 
الكويت بصفة عامة باإلضافة 
إلى تأثي���ره االيجابي البالغ 
الترويجية  عل���ى احلرك���ة 
والتسويقية للشركة، معتبرا 
املعرض مبنزلة النافذة التي 
نطل من خاللها على قاعدتنا 
اجلماهيرية العريضة والطريق 
املباشر الذي يصلنا مبختلف 
الشرائح املجتمعية األخرى 
الستقطابهم وتعريفهم بتميز 
مشروعات الشركة ونشاطاتها 
املتنوعة وطرق  وخدماته���ا 
السداد امليسرة التي يفضلها 

جانب من املعرض 

معرض »فبراير العقاري« 2015 سجل إقباال جماهيريا

أشرف الصباحي محمد املشلومدينا احلفار ناصر شديد

صباحي: عمل 
»إجنازات املستقبل 
العقارية« ال يقتصر 

على السوق 
البوسني فحسب 

حيث تقوم الشركة 
بتسويق شقق 
ومنتجعات في 
اإلمارات وتركيا 
بأسعار مناسبة

املشلوم: »مسلك 
العقارية« تطرح 
مشاريع جديدة 

في تايلند باألخص 
العاصمة بانكوك

مع عروض 
استثمارية واعدة

الشريفي: مشاريع 
»بافاريا« متتاز 
بأعلى ضمان 

للجودة في أعمال 
البناء ومستوى 

التشطيب وتنوع 
اخلدمات

رشيد: »أركان« 
ستطرح من خالل 

مشاركتها في 
املعرض مجموعة 

من املشاريع 
العقارية في عدة 

دول خليجية 
وإقليمية


