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ص���رح رئي���س مجلس 
الدولية  البركة  إدارة شركة 
العقاري���ة مهله���ل املض���ف 
بأن ڤل���ل »درة الالجون« قد 
أشرفت على االنتهاء من أعمال 
التشطيبات النهائية آملني أن 
يتم تسليم الڤلل خالل صيف 

عام 2010.
وأضاف املضف ان الشركة 
التزمت باالستمرار في تنفيذ 
مشروع ڤلل »درة الالجون« 
الكائن���ة في منطقة اخليران 
)املرحلة األولى( بالرغم من 
األزمة املالية وذلك التزاما منا 

جتاه عمالئنا.
وعطفا على ذلك أشار املضف الى أنه بالرغم 
من األزمة املالي���ة إال أن اإلقبال من اجلمهور 
على ڤلل »درة الالجون« في تزايد خصوصا 
بعد استكمال بناء جميع الڤلل ولذا فان العدد 
املتبقي من ڤلل »درة الالجون« الذي س���يتم 
طرحه في املع���رض احلال�����ي ال يتج���اوز 

اخلم��س ڤل��ل.

وقال ان بإمكان اجلمهور 
االطالع على الڤلل في موقع 
املش���روع في مدينة صباح 
البحرية واالطمئنان  األحمد 
على جودة التنفيذ واملواصفات 
إل���ى  باإلضاف���ة  الراقي���ة 
الڤلل  التحسينات على تلك 
التي مت إدخالها لتتوافق مع 
رغبات عمالئها واحتياجاتهم 
مما القى استحسان وتقدير 

العديد منهم.
وأكد أن كثيرا من العمالء 
قد أعرب���وا عن رضاهم على 
البناء والتشطيبات  نوعية 
الراقية في األملنيوم والس���يراميك واملطابخ 
والتكييف حي���ث مت التعاقد عليها مع كبرى 
الشركات ذات النوعية املمتازة مضيفا )أنها 

.)»VIP«فعال ڤلل
وبني املضف أن الشركة تقوم حاليا بدراسة 
بعض املش���اريع العقارية األخرى في بعض 
دول اخلليج العربي والتي منها سلطنة عمان 

وكذلك في آسيا وحتديدا في اندونسيا.

التس����ويق  ص����رح مدير 
الكويتي  الباحث  ملؤسس����ة 
العقاري )كي بي اف( ماهر داود 
بأن الشركة ستقوم بعرض 
شقق متليك وڤلل سكنية في 
الكويت بأسعار مميزة ومتاحة 

للجميع.
حيث عملت »كي بي اف« 
على جتهيز مجموعة من الشقق 
الس����كنية خصيصا  والڤلل 
لهذا املعرض لتبدأ بها حملة 
»سوق عقارك ويانا« لتدعو 
من خاللها كل مالك العقارات 
ومن يرغب في تسويق عقاره 

بأسلوب متميز يضمن به عرض العقار للجميع 
وبكل وسائل اإلعالن املتاحة وبأسلوب جديد 

ومختلف.
وأضاف ان احلملة قائمة على تسهيل وتيسير 
عرض وتس����ويق العقارات بش����كل مدروس 
وبطرق متطورة وذلك بناء على ما استقرأته 

مؤسسة كي بي اف من احلاجة 
املتزايدة لدى الكثير من مالك 
العقارات لوج����ود من يقدم 
مثل ه����ذا النوع من اخلدمات 
ولتبدأ بذل����ك حملتنا األولى 
حتت شعار سوق عقارك ويانا 
والتي نوفر من خاللها خدمة 
التسويق العقاري على نطاق 

واسع وبشكل مبتكر.
وم����ن جهة أخ����رى تقوم 
الكويتي  الباحث  مؤسس����ة 
العقاري )كي بي اف( بطرح 
شتى أنواع العقارات والفرص 
االستثمارية اجلديدة خارج 
الكويت وحتديدا ف����ي ألبانيا بصفتها الوكيل 
 APF � احلصري لشركة الباحث األلباني العقاري
� في الكويت وجميع دول الشرق األوسط والتي 
سبق أن شاركت في عدة معارض والقت إقباال 
كبيرا من األفراد واملستثمرين على العقارات 

والفرص االستثمارية املثمرة في ألبانيا.

شركات جديدة تعلن مشاركتها في معرض العقار واالستثمار
أعلنت مجموعة »توب اكسبو« لتنظيم املعارض 
واملؤمترات عن اكتمال استعداداتها النطالقة 
أنشطة معرض العقار واالستثمار )معرض املعارض 
العقارية في الكويت( الذي تنظمه املجموعة بالتعاون مع شركة معرض الكويت 
الدولي في صالة رقم »6« بأرض املعارض الدولية مبشرف خالل الفترة من 12ـ16 
ابريل اجلاري ويرعاه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 

لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد.
وقد أعلنت 8 شـركات جديدة عن مشاركتها في هذا احلدث الهام، حيث 

اعلنت شـركة البركة الدولية العقارية أن ڤلل »درة الالجون« قد أشـرفت على 
االنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية آملني أن يتم تسليم الڤلل خالل صيف 
عام 2010، وأضافت أن الشركة التزمت باالستمرار في تنفيذ مشروع ڤلل »درة 
الالجون« الكائنة في منطقة اخليران )املرحلة األولى( بالرغم من األزمة املالية 

وذلك التزاما منا جتاه عمالئنا. 
كما أعلنت شـركة اخلليج املتحدة للخدمات العقارية أنها ستقوم بعرض 
وتسـويق »جواهر مدينة صباح األحمد البحرية« والتـي تعتبر واحدة من أضخم 
املشاريع التي تقوم شـركة اخلليج املتحدة بتسويقها حاليا، في حني أعلنت 

شركة »ماجيك هوم« العقارية انها ستقوم بطرح احدث مشاريعها السكنية مجمع 
»ماجيك ستارز« والذي يتميز مبوقعه الرائع وسط املجمعات التجارية وتشطيباته 
الفاخـرة التي تقدم من ماركات عاملية والتي تعودت أن تقدمها »ماجيك هوم« 
العقارية في جميع مجمعاتها إلرضاء جميع أذواق العمالء املتميزين لديها وتقدم 
»ماجيك هوم« املشروع بأسعار تنافسية وبوسائل تسعى من خاللها إلرضاء جميع 

أذواق طبقات املجتمع الكويتي. 
وفيما يلـي تصاريح املسـؤولني في الشـركات التي أعلنت عـن رعايتها 

للمعرض:

8تنظمه مجموعة »توب إكسبو« بالتعاون مع »معرض الكويت« 12 الجاري برعاية الشيخ أحمد الفهد

المطيري: »وثرة العقارية« 
تطرح مشاريع شقق 
التمليك في المعرض

تستعد مجموعة وثرة العقارية 
للمشاركة في معرض العقار وذلك 
من خالل طرح العديد من مشاريع 
شقق التمليك في البالد، وقد صرح 
بالش��ركة  التس��ويق  نائب مدير 
ب��أن مجموعة  املطيري  عب��داهلل 
وثرة العقارية منذ تأسيس��ها في 
العام 2001 جنحت في تطوير أكثر 
من 28 بناية بنظام التمليك، حيث 
استطاع تسويق جميع هذه الوحدات 
الس��كنية منذ ذلك احلني، مشيرا 
إلى أن الفترة املقبلة ستشهد طرح 
العديد من مشاريع التمليك اجلديدة 
في مناطق الشعب البحري وبنيد 
القار وأبوحليفة باالضافة إلى منطقة 
املهبولة. وقال املطيري ان مجموعة 
وثرة العقارية جنحت في تس��ليم 
أكثر من 560 شقة ملالكها موضحا 
ان »وثرة« تسعى إلى تطوير منتج 
شقق التمليك مبا يتماشي مع الذوق 
الرفيع للعميل الكويتي، حيث تستمر 
مجموعة وثرة في إدخال اجلديد من 
تصاميم البناء احلديثة في مشاريعها 
املتالحقة. وكشف عن ان مجموعة 
وث��رة العقارية بدأت في إنش��اء 
مشروع جديد في منطقة ابوحليفة 
ومبواصفات وأسعار تتناسب مع 
ميزانية املواطنني الراغبني بالشراء 

وبتصميم حديث.

الشهاب: »سالم مطر« تعرض مجمعًا سكنيًا
يضم 49 وحدة سكنية في صاللة

أعلنت شركة س���الم مطر العقارية عن 
مشاركتها في معرض العقار واالستثمار، وأكد 
مدير عام الشركة احمد الشهاب على أهمية 
هذا املعرض في التوقيت احلالي حيث يشهد 
السوق العقاري في هذه الفترة اجتاها نحو 
ال���رواج وحركة نحو النمو وذلك من خالل 
مقومات كثيرة تظهر جليا ملن يتابع سوق 
العق���ار عن قرب مس���تخدما في ذلك خبرة 

كبيرة في سوق العقار.
وأوضح أن الشركة لديها مشاريع عقارية 
عدة في سلطنة عمان في كل من والية صاللة، 
ووالية بركاء ومشاريع أخرى مختلفة تلبي 
كل الرغبات وتناسب املستويات كافة وبأسعار 

تنافسية وباستطاعة املشتري أن يشتري 
بأقساط أو على دفعات دون إضافة أي أعباء 
مالية اضافية على السعر وذلك مباشرة من 

الشركة.
وعن أهم مشاريع الش���ركة أشار أحمد 
الش���هاب إلى أنه من خالل املشاركة في هذا 
املعرض سيتم تقدمي عروض جديدة ومميزة 
في سلطنة عمان وخصوصا في والية صاللة 
من خالل مجمع سكني يضم 49 وحدة سكنية 
ذات إطالل���ة بحرية حتيط بها احلدائق من 
مختلف اجلهات، ومش���اريع أخرى مختلفة 
مما يجعل االستثمار فيها ذا عائد تصاعدي 

يخدم املستثمر النهائي للمشروع.

ق���ال املدير العام لش���ركة داري جروب 
العقارية مزاحم املشايخي إن الشركة ستطرح 
حزمة من املش���اريع العقارية في س���لطنة 
عمان بعوائد مرجحة قياسية خصوصا بعد 
جناح مشاريعها التي طرحتها في وقت سابق 
في سلطنة عمان مش���يرا إلى أن املشاريع 
احلكومية في الس���لطنة مستمرة من بنية 
حتتية وخدمات وإنش���اءات سياحية ومن 
املشاريع اجلاهزة تقريبا لالنطالق مشروع 
املدينة الرياضية في والية املصنعة والتي 

سوف تفتتح في 2010.

وأضاف أن الس���وق العقاري قد بدأ في 
املناس���ب  الوقت  التدريجي وهو  النهوض 
لالستثمار، نظرا لتراجع األسعار في السوق 
العقاري في الفترة السابقة مما يتيح الفرص 
العديدة للمستثمرين القتناص أفضل الفرص. 
وسوف تطرح الشركة أراضى سكنية وجتارية 
في جميع واليات السلطنة وخصوصا في 
والية املصنعة ووالية السويق ووالية اخلابور 
باإلضافة الى عروض مفاجئة سوف تطرح 
أيضا في املعرض وس���وف يعلن عنها في 

حينها.

المشايخي: »داري جروب« تطرح مشاريع في عمان

احمد الشهاب

مزاحم املشايخي

السليم: »ماجيك هوم العقارية« تعرض شقق التمليك

عبدالوهاب السليم

مهلهل املضف

ماهر داود

أعلنت ش���ركة ماجيك هوم 
انها س���تقوم بطرح  العقارية 
الس���كنية  احدث مش���اريعها 
)مجمع ماجيك ستارز( والذي 
الرائع وس���ط  يتميز مبوقعة 
املجمعات التجارية وتشطيباته 
الفاخرة التي تقدم من ماركات 
عاملية والتي تعودت أن تقدمها 
»ماجيك هوم العقارية« في جميع 
مجمعاتها إلرضاء جميع أذواق 
العمالء املتميزين لديها وتقدم 
»ماجيك هوم« املشروع بأسعار 
تنافسية وبوسائل تسعى من 
خاللها إلرض���اء جميع أذواق 

طبقات املجتمع الكويتي. 
وبهذه املناسبة شدد عضو 
بالش���ركة  االدارة  مجل���س 
عبدالوهاب السليم على أهمية 
املعرض، وذكر أن من أهم أهداف 

املعرض تقدمي فرص اسكانية 
واستثمارية للمواطنني، وأضاف 
السليم أن من أهم التحديات التي 
تتبناها الش���ركة توفير سكن 
ومبان مبواصفات عالية اجلودة 
وفق املقايي���س املرعية عامليا 
والتحدي يكون اكبر في حالة 
عرض هذه املساكن واملباني بأقل 
األسعار بل إنها تصل إلى اقل 
من سعر السوق حتى يتسنى 
جلميع شرائح املجتمع الكويتي 
متلكها، والتي ل���م تقدمها أي 

شركة عقارية أخرى. 
وطال���ب بض���رورة حماية 
املشتري والعميل من الناحية 
إلى  القانونية وذل���ك وصوال 
أعل���ى مس���توى م���ن الكفاءة 
اخلدمية التي تضمن مستوى 
متميزا من اخلدمة يقدم لعمالء 

ماجيك هوم العقارية احلاضرين 
واملستقبليني، وأحكام القانون 
املدني وكذا أحكام التس���جيل 
العقاري يت���م وضعها موضع 
التطبيق لصالح عمالء شركة 

ماجيك ه���وم العقارية، وذلك 
كما ص���رح هو ح���ق العمالء 
على الشركة أن ينعموا بجميع 
التي تش���عرهم  االمتي���ازات 
بالطمأنينة على استثماراتهم 
ومدخراته���م حيث ان عقارات 
العقارية« وكما  »ماجيك هوم 
هو معلوم نظ���را ملا تتميز به 
من مواق���ع متميزة وبناء راق 
وتش���طيب متمي���ز وكذلك ما 
يلح���ق على ه���ذه االمتيازات 
لصالح العميل تعتبر من قبيل 
االستثمارات طويلة املدى التي 
حتتفظ بقيمتها املادية لفترات 
زمنية طويلة، كما أن خدمات 
ما قبل البيع وما بعده وما لدى 
الشركة من أطقم موظفني مدربة 
على أعلى مستوى من الكفاءة 
املهنية والعملية وقادرة على 

التعامل مع عمالء الشركة مبا 
يضمن حسن أداء العمل املنوط 
بهم، كم���ا أن اإلدارة القانونية 
بالش���ركة جتمع ب���ني اخلبرة 
املتميزة  الشرعية والقانونية 
والق���ادرة على تنظيم العالقة 
بني شركة ماجيك هوم العقارية 
وعمالئها ووضعها في شكلها 
القانوني الصحيح الذي يضمن 
حقوق وواجبات كال الطرفني، 
وأضاف ان إدارة الش���ركة مبا 
لها من خبرات عميقة بالسوق 
العق���اري الكويت���ي قد هيأت 
الش���ركة لكي تصب���ح واحدة 
العاملة  من كبريات الشركات 
باملق���اوالت بالكويت مما أثمر 
إظهار العمل بالشركة وارتفاعه 
إلى معدالت غير مسبوقة في 

الكويت.

المضف: »البركة الدولية العقارية«
تعرض ڤلاًل في »درة الالجون«

داود: »الباحث الكويتي العقاري«
تبدأ حملة »سّوق عقارك ويانا« 

تقدم فرصًاً استثمارية في ألبانيا

أشرفت على االنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية

أعل���ن مدي���ر تطوير 
األعمال في شركة اخلليج 
املتحدة للخدمات العقارية 
وضاح الصانع ان الشركة 
ستقوم بعرض وتسويق 
»جواهر مدين���ة صباح 
األحم���د البحرية« والتي 
تعتبر واحدة من أضخم 
املشاريع التي تقوم شركة 
اخلليج املتحدة بتسويقها 

حاليا.
وذكر الصانع أن مدينة 
صباح األحمد البحرية تعد 
إجن���ازا حضاريا وبيئيا 
فري���دا من نوع���ه على 

مس���توى املنطقة، وهي تعد أول مدينة 
ساحلية متكاملة في الكويت، وأنها انفردت 
بعدم جتاوزها على البيئة البحرية عن 
طريق ردم البحر بل على العكس أدخلت 
مي���اه البحر إلى مناطق س���بخة للغاية 
محولة إياها إل���ى بيئة غنية ومتفاعلة، 
وبهدف إتاحة الفرصة للمواطنني والوافدين 
لكي ينعموا بحياة أفضل وبصورة أقرب 
للطبيعة في بيئة ساحلية مريحة، وقد 
أخذ بعني االعتبار عند إنشاء املدينة أن 
تكون صديقة للبيئة حيث ان املياه داخل 
املدينة منس���جمة متاما مع مياه اخلليج 

العرب���ي ومتوافقة مع 
شروط ومعايير الهيئة 
العام���ة للبيئة، كما أن 
حماية الكائنات البحرية 
والزراعي���ة املتواجدة 
املدين���ة وتوفير  داخل 
بيئة مناسبة لتكاثرها 
كانت م���ن أهم املعايير 
التي أخذت بعني االعتبار، 
وتتمي���ز مدينة صباح 
البحرية بجمال  األحمد 
ش���واطئها وإطاللته���ا 

البحرية.
وبع���د أن ذكر هذه 
القيمة عن  املعلوم���ات 
املدينة حتدث الصانع عن املوقع الفريد 
لألراضي التي تقوم شركة اخلليج املتحدة 
بتسويقها في املدينة والتي أطلقت عليها 
اسم »جواهر مدينة صباح األحمد« حيث 
انه���ا تقع في قلب املدينة وتتميز بقربها 
من الس���احل ومن جميع املرافق العامة، 
كما أن���ه يتوافر فيها جمي���ع اخلدمات 

التكنولوجية.
وختم الصان���ع تصريح���ه قائال ان 
البحرية«  »جواهر مدينة صباح األحمد 
هي فرصة اس���تثمارية واعدة جلمي��ع 

املستثمري��ن.

قال رئيس مجلس إدارة شركة 
بوابة الشعب العقارية مشعل حسن 
تيفوني ان الشركة متارس نشاطها 
في متل��ك وبيع وش��راء العقارات 
واألراضي وتطويرها حلسابها داخل 
وخارج الكويت، ومت تأسيسها كشركة 
مساهمة كويتية مقفلة عام 2000، 
وللشركة نشاط استثماري في مجال 
العقار منذ 5 سنوات بسلطنة عمان 
واإلمارات واألردن، وستطرح خالل 
املعرض مجموعة من األراضي في 
سلطنة عمان بوالية بركاء � مدينة 
اجلنينة وقرحة البلوش في مواقع 
مميزه ذات طابع خاص وقريبة جدا 

من الشريط الساحلي ومدينة الزرقاء العاملية. وأضاف كذلك سنطرح شققا 
سكنية في اململكة األردنية الهاشمية وهي ذات مواصفات عالية اجلودة 
وأسعار منخفضة وعروض مميزة، ويبدأ سعر الشقة الواحدة من 21 ألف 
دينار. وكش��ف تيفوني ان الشركة ستقوم ببناء برج استثماري سكني 
مبنطقة الشعب البحري خالل العام احلالي، ويحتوي هذا البرج على 51 
ش��قة، جميعها مطلة على البحر، مشيرا الى انها ذات مساحات متنوعة، 

باإلضافة إلى أن الشركة متتلك عقارات استثمارية داخل الكويت.

تيفوني: »بوابة الشعب العقارية« 
ستطرح شققًا سكنية باألردن

مشعل تيفوني

الصانع: »الخليج المتحدة للخدمات العقارية«
تعرض وتسّوق »جواهر مدينة صباح األحمد البحرية«

وضاح الصانع


