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يقام خالل الفترة من11 إلى 15 الجاري برعاية وكيل التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي

شركات جديدة تعلن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للعقار
أعلنت مجموعة من الش��ركات العقارية عن مش��اركتها في معرض 
الكويت الدولي للعقار والذي تنظمه مجموعة »توب اكس��بو« بالتعاون 
مع شركة معرض الكويت الدولي بأرض املعارض الدولية مبشرف قاعة 
B- 4 خ��ال الفترة من 11 الى 15 اكتوبر اجلاري وبرعاية وكيل التجارة 

والصناعة رشيد الطبطبائي. 
وقالت الش��ركة في بيان له��ا: ان املعرض قد اس��تقطب في دورته 
احلالية نحو 50 ش��ركة عقارية ومالية لتعرض أكثر من 100 مش��روع 

عقاري في 20 دولة خليجية وعربية وعاملية. 
وقد استعرضت عددا من الشركات املشاركة مشاريعها في املعرض، 
حيث تعرض ش��ركة »مدينة النخيل« مشروعا عبارة عن مدينة سكنية 

متكاملة تقع على أرض تبلغ مساحتها االجمالية نحو 29 فدانا، وتتألف 
من 50 برجا سكنيا الى جانب مجموعة من املرافق واخلدمات املصاحبة 
له، حيث يضم املش��روع ناديا صحيا ومجمعا جتاريا ضخما باالضافة 

الى مسجد ومساحات خضراء كبيرة.
كما تعرض شركة احلياة العقارية مجموعة من الڤيات التي تناسب 
الذوق الكويتي بأسعار وأحجام ومساحات مختلفة، كما تعرض مؤسسة 
رفي��را مجموعة من أفضل االس��تثمارات العقارية ف��ي عدد من الدول 

تشمل مصر واألردن وسلطنة عمان.
وتعرض خال املعرض ش��ركة »س��ما مس��قط« للعق��ارات تطرح 
مجموعة من املشاريع بجمهورية مصر العربية وهي عبارة عن وحدات 

سكنية مبنطقة العجمي باالسكندرية وقد نفذت تلك الوحدات بأكملها، 
كما قامت الشركة ببيع شاليهات في رأس سدر، وأيضا مشروع مربيا 

جاردينز وهو عبارة عن وحدات شقق وڤلل سكنية.
وتطرح ش��ركة دارى جروب العقارية حزمة من املش��اريع العقارية 
في سلطنة عمان بعوائد مرجحة قياسية خصوصا بعد جناح مشاريعها 
التي طرحتها في وقت سابق في سلطنة عمان مشيرة الى أن املشاريع 
احلكومية في الس��لطنة مس��تمرة من بنية حتتية وخدمات وانشاءات 
س��ياحية ومن املش��اريع اجلاهزة تقريب��ا لانطاق مش��روع املدينة 
الرياضي��ة ف��ي والي��ة املصنعة والتي س��تفتح ف��ي 2010، وفيما يلي 

التفاصيل:

»النخيل« تطرح المرحلتين الثانية والثالثة 
من 50 برجا سكنيا في مدينة النخيل

»سما مسقط« تعرض مشاريع  عقارية 
في عمان ومصر واألردن

قال مدير التسويق 
النخي����ل  بش����ركة 
أح��م����د  العقاري����ة 
عب�����د املنعم: ن شركة 
النخيل سعيدة جدا 
باملشاركة في املعرض 
والتي ستكون مبثابة 
فرصة ذهبية تطل من 
خاللها الشركة على 
عمالئها في الكويت 
بعد أن بدأت األسواق 
العقارية في املنطقة 
العربية واخلليجية 
لتطرح  بالتعاف����ي، 

عليهم املرحلتني الثانية والثالثة من مشروعها الضخم في 
مدينة النخيل الواقعة على الطريق الدائري بجمهورية مصر 
العربية. وأضاف أن مشروع »مدينة النخيل« عبارة عن مدينة 
سكنية متكاملة تقع على أرض تبلغ مساحتها االجمالية نحو 
29 فدانا، وتتألف من 50 برجا سكنيا الى جانب مجموعة من 
املرافق واخلدمات املصاحبة له، حيث يضم املشروع ناديا 
صحيا ومجمعا جتاريا ضخما باالضافة الى مسجد ومساحات 
خضراء كبيرة. وأكد عبد املنعم على أن الوحدات السكنية 
ضمن مشروع مدينة النخيل متتاز بالتنوع واخلصوصية، 

فهناك شقق التمليك، وڤلل الدوبلكس.

قال رئيس مجلس 
ادارة »سما مسقط« 
للعق����ارات مرتضى 
الفاضل، أن الشركة 
تعتبر من الشركات 
الرائدة بسلطنة عمان 
وقد بدأت أعمالها منذ 
1984 ولديها خبرات 
ف����ي املجال  كبي����رة 
العق����اري امتدت الى 
زه����اء ال����� 25 عاما، 
الش����ركة  وتق����وم 
بالعديد من األنشطة 
العقارية منها الوساطة 

العقارية، وبيع وشراء األراضي والڤلل والبنايات وتأجير 
الشقق والڤلل وادارة وصيانة املشاريع.

وأضاف: قامت الشركة مؤخرا بطرح مجموعة من املشاريع 
بجمهورية مصر العربية وهي عبارة عن وحدات س����كنية 
مبنطقة العجمي باالس����كندرية وقد نف����ذت تلك الوحدات 
بأكملها، كما قامت الش����ركة ببيع شاليهات في رأس سدر، 
وأيضا مش����روع مربيال جاردينز وهو عبارة عن وحدات 

شقق وڤلل سكنية.
ومن مشاريع الشركة االخرى قال: نعمل على بيع أراض 
مبختلف االس����تعماالت، سكني، جتاري وصناعي باململكة 
األردنية الهاشمية وكذلك بيع أراض ببريطانيا في مناطق 

ستارمنستر وأكسفورد وكامبرج.

أحمد عبداملنعم

حسن بوعباس

الشيخ طال اخلالد يقص شريط افتتاح املعرض   )قاسم باشا(..ومكرما من قبل الشركة املنظمة

محمد الصفار

علي اجلهوري

مزاحم املشايخي

مرتضى الفاضل

»الحياة العقارية« باشرت بناء ڤلل 
في عمان لمالك كويتيين

 »رفيرا« تعرض مشاريع في األردن ومصر و عمان 

»المسيلة المتحدة« تعرض 
مشاريع عقارية بسلطنة عمان 

مجموعة إيتاب تستهدف االرتقاء بمفهوم السكن 
»داري جروب« تطرح حزمة  من المشاريع العقارية

 في سلطنة عمان بعوائد مربحة

ذكر املدير العام لشركة احلياة العقارية حسن بوعباس أن الشركة 
باش����رت بالفعل توقيع عقود بناء ڤلل في سلطنة عمان لعدد من املالك 
الكويتيني في مناطق عدة بالس����لطنة قبل اطالق حملتها التس����ويقية 
املقبل����ة بعنوان »بناء أرضك هو اس����تثمارك«، وتأتي هذه اخلدمة بعد 
دراسة مستفيضة امتدت أكثر من سنتني للسوقني العماني والكويتي، 
حي����ث ان كثيرا من مالك العقار يرغبون في بن����اء أراضيهم من داخل 
الكويت لضمان حس����ن التعاقد واحلصول على خدمة مميزة وشاملة 
دون احلاجة لتكبد العميل معاناة السفر، وتنفذ هذه اخلدمة من خالل 
فرع شركة احلياة العقارية للتجارة العامة واملقاوالت في السلطنة كما 
حرصت الشركة على أن يتم تنفيذ هذه األعمال عبر إشراف مهندسينا 
لضمان جودة األعمال. وأضاف: وفرت الش����ركة مناذج متعددة تناسب 
حاجات وذوق املواطن الكويتي والعماني، حيث جاءت التصاميم لتوافق 
رغبات وحاجات املالك سواء كان الهدف من البناء التأجير أو البيع أو 
االستجمام. وبني أن انخفاض أسعار مواد البناء واحلاجة امللحة للسكن 
ساهم في رفع العائد االستثماري في حال بيع العقار القائم ليصل إلى 

25% والعائد االيجاري السنوي إلى 13% في بعض املناطق.

صرح املدير التس����ويقي ملؤسسة رفيرا للتجارة العامة واملقاوالت 
محمد الصفار بأن املؤسسة تعتبر احدى املؤسسات الكويتية الرائدة 
في عالم االس����تثمار املالي والعقاري والسياحي داخل وخارج الكويت 
وعلى مستوى دول اخلليج العربي والدول العربية الشقيقة في مصر 

واالردن ولبنان وغيرها من البلدان العربية. 
وأضاف ومنذ أن تأسس����ت مؤسس����ة رفيرا ع����ام 1996 انصب جل 
اهتمامه����ا مبا لها من خب����رات وكفاءات على خلق فرص اس����تثمارية 
فري����دة والبحث عن كل ما هو جديد ومتميز ف����ي كل مكان من العالم 
ملنحه لعمالئها بطريقة احترافية تنمي من عائد اس����تثماراتهم وتؤمن 
مدخراتهم والتي تتسم بالشفافية واملصداقية، وقال: ومن نشاطاتنا بيع 
وتسويق االراضي والعقارات في دولة االمارات العربية املتحدة، وبيع 
وتس����ويق العقارات واالراضي والشاليهات والڤلل السياحية والشقق 
بجمهورية مصر العربية وبيع وتسويق العقارات واالراضي السكنية 
واالستثمارية والزراعية والتجارية في سلطنة عمان باالضافة الى بيع 

وتسويق االراضي باململكة االردنية الهاشمية.

قال املدير العام لش���ركة املس���يلة املتحدة علي اجلهوري وهي 
شركة عمانية � كويتية تختص بجميع االستثمارات العقارية احمللية 
واخلارجية تأسست عام 2008 وبدأت تأخذ بصمة في السوق العقاري 
بعد عدة صفقات ناجحة والتي عكست مدى مصداقية شركة املسيلة 
املتحدة في التعامل في الس���وق العقاري الكويتي والعماني بشكل 
عام، وتهدف شركة املسيلة املتحدة إلى وضع بصمة قوية في سوق 
العقار تس���اعد على التطور املعماري في سلطنة عمان )وبالتحديد 
والية صحار( والتي تشهد ازدهارا وانتشارا عقاريا كبيرا. وبني أن 
الشركة بصدد عرض خدماتها ومشاريعها العقارية بسلطنة عمان 

في املعرض التي تلبي رغبات املستثمرين.

قالت مجموعة إيتاب انه على 
مدى أكثر م����ن ثالثني عاما، منت 
ائتالف  الى  املجموعة وتفرع����ت 
مكون من إحدى عشرة شركة ذات 
هدف مؤكد ومشترك، أال وهو تقدمي 
مشاريع سكنية وسياحية راقية 
تصاحبه����ا كل اخلدمات واملرافق 
كجزء ال يتجزأ من تخطيط املشاريع 
وتركز على العميل كقيمة كاملة. 
وتعتبر مجموعة إيتاب منوذجا 
لفرص االستثمار السليمة، وكذلك 
املشاركة في التنوع احلقيقي في 
التنمية  املجاالت املختلفة مث����ل 
السياحية  العقارية واملشروعات 
والبناء والزراعة. وقالت في بيان 

صحافي: نضع نصب أعيننا دائما 
االرتقاء مبفهوم السكن ومستوى 
املعيشة سواء كان في مكان العمل 
او في أي مشروع تقوم املجموعة 
بإنش����ائه وتطويره او تسويقه، 
إن العوملة تهيمن وتغير مس����ار 
حياتنا وتقارب جميع أطراف العالم 
بحي����ث جتعلها كقري����ة صغيرة 
وبالتالي فالهدف هو الوقوف على 
احتياج����ات عمالئنا والعمل على 
حتقيقها، السيما ونحن نعيش في 
عالم متغير دائما.وأضاف البيان 
املوارد  ان املجموعة تستثمر في 
البشرية في جميع القطاعات، حيث 
تقوم بتحدي����ث املهارات اإلدارية 

وطرق العمل من أجل تطوير قوة 
عمل مدربة ومؤهلة بالكامل.

وقال بيان الشركة: »نحن نعرف 
كذلك ان أفضل املوارد البش����رية 
املؤهلة يجب ان تكون ملمة بآخر 
م����ا توصلت الي����ه التكنولوجيا 
ليتس����نى لها مواجهة التحديات 
العاملية. ونحن نصر على القيام 
ببحوث تسويقية شاملة الكتشاف 
املتطلبات املس����تقبلية ألسواقنا 
وعمالئنا والتركي����ز على الوفاء 
بهذه االحتياج����ات. ونحن نؤمن 
بأننا نعزز جناحنا بالسعي دائما 
وراء حل����ول جديدة وتصميمات 

إبداعية.

أعلن املدير العام لشركة داري جروب العقارية مزاحم املشايخي 
أن الش���ركة ستطرح حزمة من املشاريع العقارية في سلطنة عمان 
بعوائد مربحة قياسية خصوصا بعد جناح مشاريعها التي طرحتها 
في وقت سابق في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن املشاريع احلكومية 
في السلطنة مستمرة من بنية حتتية وخدمات وإنشاءات سياحية 
ومن املشاريع اجلاهزة تقريبا لالنطالق مشروع املدينة الرياضية في 
والية املصنعة والتي ستفتح في 2010. وأضاف ان السوق العقاري 
بدأ في النهوض التدريجي وهذا هو الوقت املناسب لالستثمار، نظرا 
لتراجع األسعار في الس���وق العقاري في الفترة السابقة مما يتيح 

الفرص العديدة للمستثمرين القتناص أفضل الفرص.
وبني ان الش���ركة ستطرح أراضي س���كنية وجتارية في جميع 
واليات الس���لطنة، خصوصا في والية املصنعة ووالية الس���ويق 
ووالية اخلابورة وش���قق متليك في والية صحار قريبة من املطار 
اجلديد، بأسعار مناسبة جدا. باإلضافة إلى تقدمي عروض ومفاجآت 

خالل فترة املعرض.

افتتح مؤتمر ومعرض الكويت لتكنولوجيا األنابيب بالنيابة عن وزير النفط

الخالد: ال توجد »واسطة« في تعيينات قياديي القطاع النفطي

 أحمد مغربي
نفى العضو املنتدب للعالقات 
احلكومية والبرملانية والعالقات 
العامة واالعالم في مؤسسة البترول 
الكويتية الشيخ طالل اخلالد وجود 
واسطة في تعيينات قياديي القطاع 
النفط����ي، مش����يرا إل����ى أن هناك 
اختبارات من اجلهات املعنية في 
املؤسسة وش����ركاتها ومن ير أنه 
يس����تطيع اجتيازها فهو األنسب 
لش����غل هذا املنصب.وقال اخلالد 
ف����ي تصريح����ات صحافية على 
هامش افتتاحه مؤمتر ومعرض 
الكويت لتكنولوجيا االنابيب التي 
انطلقت انش����طته أمس في فندق 
هيلتون املنقف ويختتم انشطته 

اليوم بالنيابة ع����ن وزير النفط 
واالعالم الش����يخ أحمد العبداهلل 
والذي نظمته شركة بروميديا، أن 
هناك نظاما موحدا لهذه األمور وال 
توجد جتاوزات بل هناك شفافية 
وعدالة. وبني اخلالد أن مشروعي 
املصفاة الرابعة والوقود البيئي 
لدى املجلس األعلى للبترول إلعادة 
النظر فيهم ومبجرد املوافقة عليهما 
فان املؤسس����ة وشركاتها جاهزة 
للتنفيذ، مؤكدا على أهمية املشروعني 
باعتبارهما مشاريع بيئية تنموية 
إس����تراتيجية بحتة أكثر من انها 
مشاريع جتارية.ولفت اخلالد إلى أن 
مشاريع القطاع النفطي في اخلطة 
التنموية احلكومية تتعدى ال� 20 

مليار دينار س����واء في اإلنتاج أو 
التكرير حتتاج إلى التكنولوجيا 
احلديثة تفاديا ألي مشاكل تقليدية 
حتدث في مثل هذه املشاريع، الفتا 
إلى أهمية مثل هذه املعارض في 
توفير الفرصة للتعرف على اجلديد 
واحلديث في التكنولوجيا النفطية 
التي تخص قطاعا مهما في الصناعة 
النفطية وهو األنابيب.واعتبر اخلالد 
أن األنابيب النفطية مثل املواصالت 
في الشارع وأي خلل في املصافي 
أو االنتاج يكلفنا الكثير من املال 
واجلهد والوقت وبالتالي متكننا 
التكنولوجيا والتقنية احلديثة من 
إصالح هذا اخللل في مكانه باالضافة 
إلى منع تلوث البيئة وعدم إغالق 

املنشأة التي حدث فيها اخللل وهو 
ما يؤدي في النهاية إلى انسيابية 
العم����ل وهذا ما متثل����ه الصناعة 
احلديثة لألنابيب التي نراها اليوم. 
م����ن جانبه، أكد مدير التس����ويق 
واالعالم في شركة بروميديا جمال 
عمران ان صناعة االنابيب بجميع 
اشكالها سواء النفطية او املتعلقة 
باملاء والكهرباء واالعمال املختلفة 
االخرى تشهد تطورا كبيرا على 
الصعي����د التكنولوج����ي مما كان 
لزاما علينا مشاركة صفوة اخلبراء 
واملتحدثني من مختلف دول العالم 
للبحث ولالطالع على ما وصلت 
إليه التقنية احلديثة في هذا املجال 
وكيفية احملافظة على األنابيب من 

التآكل وإطالة العمر اإلنتاجي لها 
وحمايتها بجميع الطرق احلديثة 

اضافة لهذه الصناعة املتطورة.
واعتبر عم����ران في كلمته أن 
انعق����اد هذا املؤمتر ف����ي الكويت 
مبنزلة رسالة الى العالم بأهمية 
مالحقة التطورات واالطالع على 
آخر ما توصلت إلية تكنولوجيا 
صناع����ة األنابي����ب مبش����اركة 
اخلب����راء واملتحدثني القادمني من 
اميركا واملانيا وبريطانيا وتايلند 
وايطاليا وكندا، الفادتنا واالستفادة 
من خبراتهم واالستفادة ايضا من 
خبرتنا وللتواصل والتفاعل مع 
مجريات االم����ور العاملية في هذا 

الشأن.

يقام خالل 20 و21 الجاري بغرفة التجارة والصناعة

المنتدى الكويتي ـ السوري األول لالستثمار  
يعرض مشاريع بنظام الـ »B.O.T« في سورية

 اعلن رئيس مجلس رجال األعمال الس���وري 
في الكويت بش���ار كيوان انه ستتم اقامة املنتدى 
الكويتي � الس���وري األول لالستثمار »حان وقت 
االستثمار في سورية« وذلك خالل 20 و21 اجلاري 

في غرفة جتارة وصناعة الكويت.
وقال كيوان ف���ي تصريح صحافي ان املنتدى 
ستتولى تنظيمه هيئة االستثمار السورية بالتعاون 
مع مجلس رجال األعمال السوري في الكويت وذلك 
توافقا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء السوري 
م.ناجي العطري للكوي���ت والوفد املرافق والذي 
يضم ع���ددا كبيرا من ال���وزراء ونخبة من رجال 

األعمال السوريني.
واشار إلى ان املنتدى يهدف الى تقدمي تعريف 
ش���امل لواقع العالقات االقتصادية الس���ورية - 
الكويتية وأهم املش�����اريع االستثم��ارية بنظ��ام 
ال� »B.O.T« في سورية وألول مرة، وذلك في اطار 
تعزيز الشراكة السورية الكويتية واالستثمارات 
املشتركة، مضيفا ان املنتدى سيكون وسيلة لتقدمي 
طرح واقعي وشفاف للمشاريع املطروحة لالستثمار 
في سورية أمام اجلهات املهتمة من خالل تقدمي هذه 

املشاريع بكامل تفاصيلها وتوضيح أهميتها.
وشدد على ان احلكومة السورية خطت خطوات 
ج���ادة وطيبة في فتح آفاق االس���تثمار االجنبي 
والعربي في سورية، وذلك من خالل اصدار مجموعة 
من القوانني والتش���ريعات التي مت تطويرها في 
العديد من املجاالت في مقدمتها اإلصالح املصرفي 
واإلصالحات املالية والسياسية النقدية وحترير 
التجارة مبا يفت���ح ابوابا جدي���دة ومتنوعة في 

سورية.
واك���د ان املنت���دى الكويتي � الس���وري األول 

لالس���تثمار »حان وقت االس���تثمار في سورية« 
س���يقوم بتكرمي عدد من رجال االعمال الكويتيني 
والس���وريني الذين حققوا جناحات في االستثمار 

بسورية .
واشار الى ان املنتدى سيشهد طرح العديد من 
الفرص االستثمارية في مجاالت السياحة والنقل 
والصناعة والزراعة واالستثمار العقاري وغيرها 
من املجاالت االس���تثمارية، داعي���ا رجال االعمال 
الكويتيني حلضور املنتدى وعرض رؤيتهم خالل 
املنتدى على الطاولة املستديرة التي ستتم اقامتها 

لكل قطاع بحضور الوزراء املعنيني.

بشار كيوان

 »فوكس العقارية« تسوق أراضي سكنية
وصناعية  في سلطنة عمان وكربالء

أعلنت شركة فوكس انترناشيونال العقارية عن امتام استعداداتها 
للمش����اركة في املعرض، وحدد رئيس مجلس إدارة الش����ركة سليمان 
البلوش����ي في تصريح صحافي أهم أهداف هذه املش����اركة، مشيرا الى 
انها تأتي في ظل تأس����يس فرع الشركة اجلديد في الكويت خالل العام 
احلالي، الفتا إلى أن أهم ما مييز شركة فوكس انترناشيونال هو الرؤية 
العقارية املختلفة عن اآلخرين وعدم اتباع األساليب التقليدية وهو ما 

تتغنى به أغلب الشركات األخرى.
وأضاف أن سياس����ة الشركة مبنية على عدم شراء العقار من املالك 
وبيعه مرة أخرى للعمالء، حيث انه سيكون أغلى من السعر احلقيقي، 
لذا فإن »فوكس« قد انتهجت نهج الشراكة الفعالة مع املالك الثقات حيث 
تربطها بهم عقود حصرية وقانونية لعرض العقار بس����عره احلقيقي 
دون التضخم الناجت عن شراء العقار وبيعه، مضيفا »نحن ال نضارب 
بالعقار ونبيعه للعميل بسعر أغلى بل نسعى لتحقيق أفضل الفرص 
وبأنسب األسعار فلذلك ستكون العقارات املعروضة لدينا هي حصرية 

سليمان البلوشيوبسعرها احمللي في بلد املشروع وهذه هي مفاجأتنا في املعرض«.


