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خالد قطومسمر جمال عزت أبوالعز خليل الراشدضاري العيبان

ينطلق 13 يونيو اجلاري في الريجنسياملرحلة املقبلة ستكون حافلة بأنشطة املعارض املتخصصة

»معرض الكويت الدولي«
تعلن مواعيد عملها في رمضان

شركات جديدة تنضم لقائمة املشاركني
في املعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية

»داماك« تطرح عددًا من الوحدات الفندقية
في املرحلة الثانية من »غالية«

مبناس���بة حلول ش���هر 
رمضان املبارك وسعيا منها 
لتعزيز التواصل مع العمالء 
طيلة الشهر الفضيل، أعلنت 
شركة معرض الكويت الدولي 
عن مواعيد اعمالها الرسمية 
ابتداء من االول من رمضان 

املبارك.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
العامة في  الع����القات  ادارة 
الش���ركة ضاري العيبان: ال 
يس���عنا ف����ي هذه املناسبة 
الكرمية والعزيزة على قلوبنا 
جميعا إال أن نرفع الى مقام 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي عهده 
األمني الش���يخ نواف االحمد 
والش���عب الكويت���ي الكرمي 
العربية واالسالمية،  واالمة 
اسمى آيات التهاني والتبريكات 
مبناسبة حلول شه����ر رمضان 

أعلن���ت كل من ش���ركة 
العامة  راكومسكو للتجارة 
ه���وم  ماجي���ك  وش���ركة 
وش���ركة رمياكس وشركة 
ايفرست عن مشاركتها في 
املعرض الرمضاني للعقارات 
الكويتية والدولية »العروض 
الرمضانية احلصرية« من 
تنظيم شركة اكسبو سيتي 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
م���ن 13 ال���ى 16 يونيو في 

الريجنسي.
وق���ال املدي���ر العام في 
شركة راكومس���كو غروب 
العام���ة خلي���ل  للتج���ارة 
الراش���د ان الشركة ستركز 
من خالل مشاركتها على طرح 
مشروعها العقاري العمالق 
الذي يحمل اس���م »دار دي 
فوليانو« والواقع في منطقة 
التين���ا 45 كيلومتر جنوب 

غرب روما العاصمة.
وأش���ار الراش���د الى أن 
انفردت  »راكومس���كو« قد 
بامتالك بقعة نادرة مبساحة 
750 أل���ف مت���ر مربع لكي 
تقيم عليها واحد من أروع 
املنتجعات الراقية والذي يوفر 
ملستثمريه ومقيميه جميع 
أنواع الراحة واالس���تجمام 
والتمتع بعديد النش���اطات 
الرياضي���ة والبحري���ة مبا 
فيها مسابح خاصة ونادي 
جولف اوملبي وأكثر من 90 
محال جتاريا ليغطي جميع 
متطلبات النزالء، حيث يضم 
منتج���ع دار دي فوليان���و 
855 وحدة س���كنية تشمل 
فلل راقية وش���قق سكنية 
وديولكس، تتراوح مساحاتها 
ب���ني 50 و340 مترا مربعا، 
وتتميز بإطالالت على البحر 
األبيض املتوسط والبحيرة 
الطبيعي���ة واجلدول املائي 

الداخلي واحلديقة.
ان  الراشد يقول  ومضى 
املشروع يتألف من عدد من 
املراحل حيث تضم املرحلة 
األولى خمس���ة أن���واع من 
الوحدات السكنية التي يضمها 
منتجع »داردي فوليانو« منها 
النوع األول ڤلل زاهية مكونة 
من دوري���ن متيزها اطاللة 
بانوراما س���ماوية، والنوع 
الثاني شقق راقية »الروف« 
متيزها بإطاللة رائعة، والنوع 
الثال���ث: ش���قق دوبلكس 
مبساحات كبيرة مطلة على 

العقارية،  أعلنت دام����اك 
الش����ركة الرائدة ف����ي مجال 
التطوي����ر العق����اري الفاخر، 
عن ط����رح عدد مح����دود من 
الفندقية في مشروع  الشقق 
»غالية« خالل ش����هر رمضان 
للمس����تثمرين بخطط سداد 
مريحة، وذلك عقب بيع جميع 
وحدات املرحلة األولى في أول 
مشروع شقق فندقية متكاملة 
اخلدمات يحصل على شهادة 
الش����ريعة  توافق مع أحكام 
اإلسالمية في دبي. ومن املقرر 
أن تقوم شركة داماك للفنادق 
واملنتجع����ات، ذراع الضيافة 
التابعة لداماك العقارية، بإدارة 

املشروع قيد اإلنشاء. 
الواقع  البرج،  وس����يضم 
في مش����روع »قرية جميرا« 
واملؤلف م����ن 38 طابقا، 742 
وحدة مفروش����ة تتنوع بني 
االستوديو والشقق ذات الغرفة 
والغرفتني والثالث غرف، وذلك 
بأسعار تبدأ من 550 ألف درهم 
إماراتي. ويقع املش����روع في 
قلب دبي اجلنوب بالقرب من 
شارع الشيخ زايد ومطار آل 
مكتوم الدولي في دبي وورلد 
س����نترال. وتتمي����ز وحدات 
مشروع »غالية« بتصاميمها 
العصري����ة الت����ي جتمع بني 
راحة املنزل ومعايير اخلدمة 
الفندقي����ة الراقية إلى جانب 
توافقها مع أحكام الشريعة.  
الش����عار العضو  وقال زياد 
املنتدب واملدير التنفيذي في 
شركة داماك العقارية: يشهد 
السياحة احلالل  الطلب على 
املزي����د من الزخم ف����ي دبي، 
السيما مع ارتفاع عدد الزائرين 
من دول اخلليج وخاصة من 
اململكة العربية الس����عودية، 

املبارك، أعاده اهلل على اجلميع 
باخلير واليمن والبركات.

واعرب العيبان عن ترحيبه 
بجميع العمالء مبكتب اإلدارة 
الرئيسي خالل مواعيد العمل 
الرسمية الصباحية طيلة شهر 
رمض���ان من الس���اعة 9:30 
صباحا إلى 2 ظهرا، مش���يرا 
ال���ى مواعيد زيارة اجلمهور 
الكرمي ملعارض الشركة خالل 
اذ يستقبل  الفضيل،  الشهر 
املعرض زائريه ضمن اوقات 
الزيارة الرس���مية للمعرض 
والتي س���تكون على فترتني 
صباحية من الساعة 11 ظهرا 
ال���ى 3 عص�������را، وأخرى 
مسائية من الساعة 9 مساء الى 
1 صباحا، وأيام اجلمع فترة 
مس���ائية فقط من الساعة 9 
مساء الى الساعة 1:30 صباحا 
على ان تعاود الشركة مزاولة 

البحر، والنوع الرابع: شقق 
فاخ���رة مييزها اطاللة على 
البحيرتني، والنوع اخلامس: 
شقق ديلوكس مكونة من 3 
غرف نوم وجميعها بأسعار 
مقبولة وفي متناول اجلميع 
مع تسهيالت بالدفع وسيتم 

تسليمها في يوليو 2017.
وقال ان املشروع سيضم 
كذل���ك فندقني فخمني ضمن 
املرحلة الثانية، يوفران اقامة 
ملكية بغرف مفروشة فاخرة 
بإطالالت على مناظر ساحرة 

بحرية وخضراء خالبة.

ماجيك هوم 

م���ن جانب آخ���ر، قالت 
مدير مبيعات شركة ماجيك 
هوم العقارية س���مر جمال 
ان الش���ركة تق���وم بعرض 
الرائع واملميز  مش���روعها 
مبدينة صباح األحمد البحرية 
لؤلؤة اخليران ش���اليهات 
أمواج اخلي���ران وما مييزه 
من تش���طيبات راقية جدا 
ومتيزه مبوقعه الرائع على 
البحر مباشرة وخصوصيته 
الكاملة في التصميم املعماري 
اجليد وتقدمي أفضل اخلدمات 
والرفاهية للمواطن الكويتي 
الذي يرغب في قضاء عطلته 

بالشاليه.
وبينت جمال ان املشروع 
س���يتم تقدميه مع عروض 
مميزة باملعرض مبناس���بة 
الكرمي، وهي  شهر رمضان 
التقس���يط على  إمكاني���ة 
الش���ركة ملدة طويلة بدون 
فوائ���د باإلضافة إلى تقدمي 
إلى %15  عائد شهري يصل 
للعمالء الراغبني باالستثمار، 
كما ستطرح الشركة مشاريع 
أخرى ومن أهمها مشروعها 
باملهبول���ة والذي مييز هذا 
املشروع أنه مطابق لقرض 
املرأة عن طريق بنك التسليف 
القروض  وتق���دمي أفض���ل 
للمرأة وهي استالم شقتها 
وتأجيرها وس���داد قسطها 
من قيمة اإليجار وذلك لعمل 
تس���هيالت للعم���الء الذين 
القرض  يريدون استخراج 

مع االستفادة من العقار. 

ريماكس العقارية

من جانب آخر، قال املدير 
العام في مؤسسة رمياكس 
العقاري���ة خال���د قطوم في 

الذين يحرصون على اإلقامة 
في وجهات فاخرة متوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية. ويشكل 
أكبر  السائحون السعوديون 
عدد من الزائرين القادمني من 
دول اخلليج، بواقع 1.5 مليون 
شخص قاموا بزيارة دبي العام 
املاضي، إذ من املتوقع أن يصل 
العدد إلى 2.5 مليون بحلول عام 
2020. ونحن في داماك العقارية 
جند في ذلك فرصة س����انحة 
خاصة مع ارتفاع الطلب على 
هذا النوع من وحدات اإلقامة 
والعرض احملدود لها.  وأضاف 
الشعار: »ميثل مشروع »غالية« 
فرصة جيدة لالس����تثمار في 

اعماله���ا كاملعتاد بعد عطلة 
عيد الفطر السعيد مباشرة، 
وحسب اوقات الدوام الرسمية 
للشركة، مشيرا الى ان مكاتب 
الشركة ستكون مفتوحة من 
األحد الى اخلميس الستقبال 
العمالء وتقدمي  استفسارات 

افضل اخلدمات لهم.
واختتم العيبان تصريحه 
موجها الدعوة للجمهور الكرمي 
لالستفادة من عروض ومفاجآت 
شركة معرض الكويت الدولي 
مبتابع���ة اخب���ار معارضنا 
اوال ب���أول عبر اعالناتنا في 
اليومي���ة واالذاعة  الصحف 
والسينما والتلفزيون، وعبر 
التواصل االجتماعي  وسائل 
واغتنام فرصة زيارة معارضنا 
املختلفة، مشيرا الى ان املرحلة 
املقبلة ستكون حافلة بأنشطة 

املعارض املتخصصة.

تصريح صحافي إن املؤسسة 
أحرزت تقدما ملموس���ا في 
تسويق األراضي بجمهورية 
البوسنة وهي أراضي سكنية 
قابلة للبناء عليها في منطقة 
راكوفيتسا والوفو والياش، 
ونظرا لتزاي���د طلب عمالء 
الدولية  ش���ركة رمياك���س 
العقاري���ة عل���ى األراضي 
السكنية في سراييڤو وتلبية 
لرغبة عمالئن���ا فقد قامت 
الشركة بامتالك أراضي مميزة 
في قلب سراييڤو في منطقة 
بريزا، حيث تبعد عن مطار 
سراييڤو 20 دقائق وسنتر 
س���راييڤو 10 دقائق وكلها 
أراضي سكنية جاهزة للبناء 
وأيضا امتلكت قطعة أخرى 
الوفو حيث متتاز  مبنطقة 
باإلطاللة الساحرة والهدوء 
وأيض���ا مرخصة س���كنية 

وجاهزة للبناء.

إيفرست

م���ن جان���ب آخ���ر، قال 
الرئيس التنفيذي في شركة 
ايفرس���ت عزت أبو العز ان 
الشركة س���تطرح مشروعا 
ف���ي دبي خالل مش���اركتها 
في املعرض، مشيرا إلى أنه 
عندما جتتمع اخلبرات مع 
فكر اجلديدة يواكب عجلة 
الزمن  التط���ور ويس���ابق 
القمة، الفتا  للوصول نحو 
إلى أن دبي والتي تعتبر ذات 
اإلطاللة اجلميلة في حلتها 
املتجددة، ومستقبلها الشركة 

فرصا مميزة في دبي.
وتابع: »سنقدم للعمالء 
حل���م التملك ف���ي دبي في 
مش���روع »روي���ال ب���اي« 
جزيرة النخلة جميرا وعلى 
ساحل دبي الرائع بتصاميم 
عصرية مذهلة، لتضفي مزيدا 
من الراحة والهدوء للعمالء 
ولألس���رة الكويتية بخدمة 

فندقية متكاملة«.
وذكر ان املشروع يقع في 
منطقة جميلة من دبي عامرة 
في ش���ارع اجلميرة حيث 
املتميز وبالقرب من  املوقع 
األماكن الشهيرة مثل مول بن 
بطوط والذي ال يبعد عنه 5 
دقائق فقط، ودبي مارينا 8 
دقائق، الفتا إلى أن ما مييز 
املش���روع هو موقعة على 
خط مترو، ومطار آل مكتوم 

الدولي.

قطاع الضياف����ة املتنامي في 
دبي، وبشكل يتفق مع مبادئ 
وعقائد عدد كبير من العمالء. 
ويسعى املزيد من املستثمرين 
في املنطقة بشكل رئيسي إلى 
االستثمار والتمويل املتوافق 
مع أحكام الشريعة. إضافة إلى 
ذلك، فإن مؤسسات اإلقراض 
واملصارف اإلس����المية تقدم 
متويالت للفنادق التي متتثل 
ألحكام الش����ريعة فقط. ومن 
خالل حصول املشروع على 
شهادة مطابقة ألحكام الشريعة 
الش����ريعة«،  من قب����ل »دار 
يصبح »غالية« أفضل فرصة 
استثمارية متوافقة مع مبادئ 

اإلسالم«. 
ويلبي مش����روع »غالية« 
الالزمة  املعايير والش����روط 
للحصول على شهادة التوافق 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
إذ يشتمل على حوضي سباحة 
منفصلني واحد للرجال وآخر 
النس����اء، وكذل����ك صالت����ان 
منفصلتان لأللعاب الرياضية، 
فضال ع����ن مرافق أخرى مثل 
قاعات لتناول الطعام مخصصة 
للعائالت وأخرى لألفراد. كما 
يضم املشروع طوابق كاملة 
مخصصة للنساء، يعمل على 
تق����دمي اخلدمة فيها طاقم من 
املوظف����ات فق����ط. وحتتوي 
الفاخرة  الفندقي����ة  الش����قق 
واملفروش����ة عل����ى مطاب����خ 
مجهزة بالكامل، وتقدم فيها 
خدمة تنظيف الغرف يوميا. 
وميكن للمستثمرين اإلقامة 
في الوحدات اململوكة لهم، أو 
عرضها للتأجير بواسطة شركة 
داماك للفنادق واملنتجعات، 
التي ستتولى إدارة الوحدات 

وحجزها وصيانتها.

»راكومسكو« 
و»ماجيك هوم« 

و»رمياكس« 
و»إيفرست« 

تكشف عن باقة 
مشاريع مميزة

في إيطاليا 
والكويت والبوسنة 

ودبي

املشروع يهدف 
لتعزيز قطاع 

السياحة احلالل 
وتقدمي فرصة 

استثمارية كبرى 
في دبي

SUV على منت كامل مجموعتها العاملية من الشاحنات وسيارات

فورد تكرر املسيرة التاريخية نحو العقبة
مجال الش���احنات وسيارات 
SUV، فق���د باعت ف���ي العام 
املاض���ي 1.5 مليون س���يارة 
SUV عاملي���ا وما يف���وق 1.1 
مليون ش���احنة رجنر ومن 
أم���ا عدد   .F-Series ط���راز
ش���احنات F-Series التي مت 
بيعها منذ إطالقها عام 1948 
فيبلغ 33 مليون شاحنة، ما 
يجعلها املركبة األكثر مبيعا 
في أميركا على مدى 39 عاما 
التوالي. وتعتبر فورد  على 
رجنر الشاحنة األكثر مبيعا 
في أوروب���ا والثانية األكثر 

مبيعا في القارة األفريقية.
ساعدت فورد على تطوير 
الرياضية  الس���يارات  فئ���ة 
 SUV املتعددة االس���تعماالت
م���ن خالل إطالقها لس���يارة 
إكس���بلورر من���ذ أكث���ر من 
خمسة وعش���رين عاما. وقد 
باعت منذ ذلك احلني أكثر من 
سبعة ماليني سيارة منها حول 
العالم، أو ما يقارب السيارة 

كل دقيقتني. 
القليلة  الس���نوات  خالل 
املقبل���ة، من املعد أن تضيف 
فورد إلى مجموعة سياراتها 
 SUV عاملي���ا أربع س���يارات
جديدة كليا، مجهزة بتقنيات 
ذكية وميزات سالمة محسنة 
وخصائص رفيعة املستوى 
من حيث الراحة، ما سيسمح 
لسائقي سيارات SUV من فورد 
بالذهاب إلى أي مكان في أي 

وقت.

التحكم الفردي في التكييف، 
إلى تقني���ات عديدة  إضافة 
رائعة أخ���رى جتعل القيادة 
ممتعة وسهلة. وتشكل األردن 
آمنا يتميز  مسرحا تاريخيا 
مبناظر خالبة، وهي بالتالي 
البيئة املناسبة متاما لعرض 
مجموعة شاحناتنا وسيارات 

.»SUV
تتمتع فورد بتاريخ طويل 
حافل باإلجنازات الرائدة في 

»سار ت. إ.لورنس واجليش 
العرب���ي مدة ش���هرين عبر 
الصحراء لبلوغ العقبة بشكل 
مفاجئ والتمكن من السيطرة 
عليها. نح���ن نقوم بذلك في 
ظرف بضع ساعات، مع قوة 
أكبر بعشر مرات،  حصانية 
وقدرات عالية على التقدم في 
الطرق���ات الوعرة، وجلوس 
مريح جلميع الركاب وفسحة 
واسعة حلفظ األغراض، وميزة 

وقال جي���م بينينتندي، 
رئيس فورد الشرق األوسط 
وأفريقيا: »نح���ن فخورون 
جدا بأن شركة فورد تصنع 
أفضل الشاحنات وسيارات 
الدفع الرباعي في العالم، وما 
هي أفضل طريقة إلثبات قدرة 
وأداء هذه الشاحنات وسيارات 
الدف���ع الرباعي، إال من خالل 
إعادة املسيرة التاريخية إلى 

العقبة«. 

املسيرة نحو العقبة على منت 
 SUV سبع شاحنات وسيارات
 ،150-F :تش���تهر بقوتها هي
رجنر، إدج، إكسبيديش���ن، 
إس���كيب،  إكس���بلورر، 
وإيكوسبورت. ستلتقي قافلة 
الس���بع على جبل  املركبات 
الس���بعة في  أعمدة احلكمة 
وادي رم الصحراوي الفريد، 
وهو اسم كان لورنس قد أطلقه 

على اجلبل. 

سواء لالستعمال في الصحراء 
أو في التنقل اليومي. »تصميم 
 Built Ford »املت���ني ف���ورد 
Tough ه���و أكث���ر من مجرد 
التصميم  شعار، فهو عالمة 
املتوارثة لشاحنات وسيارات 
SUV من فورد التي ال يردعها 
رادع، ويشير إلى خصائص 
القدرات والراحة واالبتكار التي 

يتوقعها العمالء. 
وتعيد فورد حتديد طريق 

تعيد ف���ورد إحياء حملة 
كانت من األكثر جرأة في تاريخ 
الهجومات العسكرية، وهي 
تس���تخدم في ذلك مجموعة 
 SUV ش���احنات وس���يارات
التي ال يردعه���ا رادع والتي 
تس���توفي معايي���ر تصميم 
فورد املتني بالكامل، وتسير 
بها على خطى لورنس العرب 

عبر الصحراء.
منذ مائة ع���ام في البالد 
املعروف���ة الي���وم باململك���ة 
األردني���ة الهاش���مية، ق���اد 
املهيبة  ت.إ.لورنس املسيرة 
التي دامت شهرين عبر صحراء 
كانت بالنسبة للكثيرين غير 
قابلة للعبور، نحو ش���اطئ 
البحر األحمر للسيطرة على 
آنذاك،  العقبة. وحتى  مدينة 
كان���ت مركبات فورد جتوب 
الطرقات الصحراوية، حيث 
هناك مشاهد مصورة يظهر 
فيها لورنس يقود مركبة فورد 
من طراز T في املنطقة. ذلك أن 
فورد كانت قد مدت احلمالت 
التي ج���رت خ���الل احلرب 
ألف  العاملية األولى بأربعني 
مركبة من طراز T مت استعمالها 
كسيارات إسعاف، ودبابات، 

وناقالت.
مدة ق���رن بعد ذلك، الزال 
العمالء في الش���رق األوسط 
وأفريقيا وبالتأكيد حول العالم 
أيضا، يؤمنون بقدرات وفعالية 
ش���احنات فورد األسطورية 
وسيارات SUV التي تطورها، 

 SUV 4 سيارات
جديدة كليًا ستنضم 

إلى عائلة شركة 
فورد للسيارات 
خالل السنوات 
القليلة املقبلة


