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 أكد مدير عام شركة 
امار سيتي سمير قدومي 
ان الشركة حريصة من 
ــاركتها في  خالل مش
املعرض املصري للعقار 
واالستثمار السابع على 
ــرص مميزة  ــدمي ف تق
وعصرية وابتكار افكار 
لتنشيط حركة  جديدة 
السوق وطرح خدمات 
عقارية جديدة تساهم 
في تسهيل االمور على 
املستثمر لشراء العقارات 
واالراضي في اخلارج 

من خالل التعاون مع اكبر الشركات، مشيرا إلى أن امار سيتي 
ــركة (اي جي اي) املصرية – شركة املرام  تعاقدت مع كل من ش
الندمارك – اجياد العقارية وشركة النوران للتنمية لتكون الوكيل 

احلصري لهم في دولة الكويت.
ــركة ستعرض وحدات في مدينة ٦    وأوضح قدومي أن الش
أكتوبر وحتديدا مدينة كنانة السكنية املنفذة من قبل شركة (اي 
جي اي) املعروفة عامليا» بتقنية مشاريعها كحي األشجار وجاردينيا 
١ وجاردينيا ٢ وأشجار هايتس وجاردينا سبرجنز واآلن تطرح 
ــروع كنانة وهو عبارة عن كامبوند متكامل يتضمن شققا  مش
مبساحات ومناذج مختلفة تبدأ من ٨٠م الى ١٤٠م للشقة الواحدة 
منها ما هو دور واحد ومنها ما هو دوران وتسهيالتنا في التملك 
للشقق ميتد خلمس سنوات وما مييز املشروع انه يسلم على 
ــليم للشقق سيكون بعد ثالث  املفتاح (كامل التشطيب) والتس
ــنوات من فترة التملك، وأيضا تطرح األفضل من مشاريع  س
ــب مع رغبات كل من يريد التملك او  ــل الذي يتناس اجياد كاس
االستثمار من الكويتيني واالجانب املقيمني في الكويت إضافة 
ــروع عبارة عن  الى اجلالية املصرية في الكويت، مبينا ان املش
مجمع جتاري ضخم يتضمن محالت جتارية مبساحات مختلفة 
حتقق عوائد مرتفعة للمستثمر واملشروع يقع في قلب القاهرة 
محافظة ٦ اكتوبر، فالتميز بتنفيذ كل جديد ومبتكر هو شعار 
شركة اجياد كاسل من خالل تصاميم البناء احلديثة والتشطيبات 
الراقية فشركة اجياد تعطي كل مشروع هوية خاصة به لتلبي 

التنوع من اذواق العمالء وحتقق لهم الهدف.  

 «الوطني» يكرّم الفائزة بمسابقة التصوير على الـ «فيس بوك»  
 أعلن بنك الكويت الوطني عن تكرميه غادة فواز عبداخلالق 
الفائزة في مسابقة التصوير التي اطلقها الشهر املاضي على 
موقع الـ «فيس بوك» مبناســــبة الذكرى الـ ٥٨ لتأسيسه، 
حيث نالت صورة غادة عبداخلالق عن حساب «لِك» أكبر 
عدد من األصوات من قبل أعضاء صفحة البنك الوطني على 

الـ «فيس بوك» الذين جتاوز عددهم الـ ١٥ ألف مشترك.
  وقال البنك في بيان صحافي ان مسابقة «الوطني» على 
«فيس بوك» أتاحت ألعضاء الصفحة املشاركة بصور عن 
البنك ومنتجاته للفوز مببلغ ٢٥٠ دينارا نقدا، وشــــاركت 
عبداخلالق التي تهــــوى التصوير بصورة عبرت فيها عن 
مميزات حســــاب «لك» الذي يتميــــز بكونه معدا خصيصا 

لتلبية االحتياجات واملتطلبــــات املالية للمرأة املعاصرة، 
ويســــتهدف منحها املزيد من القيمة املضافة ســــواء عبر 
باقــــة من اخلدمات واملزايا احلصرية أو عبر سلســــلة من 
العروض اخلاصة الســــخية واملجزية التي يســــعى البنك 
الى تقدميها لتلبية احتياجات ومتطلبات هذه الشــــريحة 

املميزة من العمالء.
   وفي هذا الصدد، قالت مسؤولة العالقات العامة في بنك 
الكويت الوطني بدرية الرشــــيد: «ان الوطني يولي قنوات 
االتصال االجتماعي مثل التويتر وفيس بوك أهمية كبيرة من 
منطلق حرصه على مواكبة كافة التطورات في مجال قنوات 

االتصال مع العمالء لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم».

  واضافت: «اســــتطاعت صفحة «البنــــك الوطني» على 
موقع الـ «فيس بوك» على االنترنت أن تستقطب نحو ١٥ 
ألف مشــــترك خالل فترة وجيزة لتصبح أكثر الصفحات 
شعبية وإقباال على مستوى املؤسسات احمللية في الكويت»، 
مشيرة الى ان الصفحة حتظى بشعبية كبيرة ملا تتميز به 
من تفاعل نشط وجتاوب حر مع أعضائها من خالل إجابة 
كافة التســــاؤالت واالستفســــارات املطروحة وتقدمي آخر 
العــــروض واخلصومات احلصرية لكافة عمالء البنك، كما 
يتيح االشــــتراك في هذه الصفحة ميزة االطالع أوال بأول 
على احدث املستجدات على الســــاحة االقتصادية وأخبار 

 الفائزة غادة فواز عبداخلالق تكرم من «الوطني» البنك احمللية والعاملية. 

 انطالق المعرض المصري للعقار واالستثمار غدًا

جروب للتسويق العقارى مبعرضها 
الدائم في الكويت واملعرض املصري 
للعقار واالستثمار خير دليل على 
مصداقيتها وحرصها على مصالح 

العمالء.

  سوليدير للتنمية

  اما مدير عام شركة سوليدير 
للتنمية العقارية هاني جرجس 
مالكه فقال ان الشـــركة سوف 
تشـــارك في املعرض املصري 
الســـابع  للعقار واالســـتثمار 
من أجل االســـتمرار في نهجها 
الـــذي انتهجت منذ تأسيســـها 
قبل أكثر من عشرة أعوام وهو 
قائم على حتقيق كافة الرغبات 
اقتناء  واالحتياجات لراغبـــي 
وحدات ســـكنية بأرقى املواقع 
وأجملها على اإلطالق، مضيفا: 
«من هنـــا جاءت كل اختياراتنا 
ملشروعاتنا السكنية لكي يتحقق 
التميز والهدوء واإلطاللة  منها 
الرائعة وكذلك جاءت تصميماتنا 
لكي تلبي أغلب االحتياجات من 
حيث املساحة فتنوعت املساحات 
الســـكنية والڤيالت  للوحدات 
الداخلية لتبدأ من ١٧٥ م وحتى 

٣٥٠ م للوحدة الواحدة».
  وأوضــــح: «إننا في شــــركة 
ســــوليدير نســــعى إلى حتقيق 
أفضــــل اســــتغالل للمســــاحات 
وتقســــيماتها الداخليــــة إليجاد 
أفضل تصميم متكامل يتحقق منه 
الراحــــة والرفاهية في آن واحد، 
ولهذا نختار مشروعاتنا في أهم 
ميادين مبصر اجلديدة»، مشيرا 
إلى أن شركة سوليدير ستعرض 
وحدات ســــكنية في ارقى وأفخم 
وأهم مناطق وشــــوارع رئيسية 
مبصر اجلديدة وعلى أهم امليادين 
وفي مناطق: اجلولف وشيراتون 
الــــوزراء» وهليوبوليس  «مربع 
واحلريــــة وروكســــي وتيفولي 

هليوبوليس.

املصري واعد، وذلك لوجود إقبال 
عربي وفي مقدمتهم املستثمرون 
الكويتيون الذين يسعون لشراء 

وحدات لهم في مصر.
  وقال منسي أن حجم املشاريع 
التي تعرضها الشركة في املعرض 
تقدر بـــــ ١٠٠ مليون جنيه، ومن 
أهم املميزات التي تقدمها الشركة 
للعميل امكانية معاينة الوحدة التي 
يختارها على الطبيعة واالستالم 
الفوري مما يؤكد مصداقية الشركة 
فيما تطرحه من مشاريع، الفتا الى 
ان الشركة لديها خطط ملشاريع 
أخرى بالتجمع اخلامس والعبور 
وجار اعداد الرســــومات النهائية 

لها قريبا.

  المتحدة األولى لالستثمار

  مــــن جانبــــه، قــــال رئيــــس 
مجلــــس إدارة الشــــركة املتحدة 
األولى لالستثمار العقاري، التي 
تتبعها شــــركة فيرست جروب 
للتســــويق العقاري في الكويت، 
إميل عبداهللا عوض ان الشــــركة 
تشارك في املعرض املصري للعقار 
واالســــتثمار الســــابع للتعريف 
الواسعة  مبشروعاتها وخبراتها 
في مجال التســــويق واالستثمار 
العقــــاري ومالديها من إمكانيات 
وما تقدمــــه لعمالئها من خدمات 
تســــويقية متميزة باإلضافة إلى 
التي تتميز  العقاريــــة  صفقاتها 
باألمان وســــرعة اإلجناز وأمانة 

التعامل.
ان الشركة تتميز  الى    واشار 
التسويقية احلصرية  بوكاالتها 
ملشروعات بنك التعمير واالسكان 
في مصــــر، وشــــركة احللوانى 
العقارية، كما ان املشروعات التي 
تقوم فيرست جروب باستثماراتها 
وتسويقها عبر وكاالت تسويق 
حصرية تتجاوز ٧٥٠ مليون جنيه، 
مؤكدا أن املشروعات التي سيتم 
عرضها من خالل مشاركة فيرست 

واملصرية العربية للمباني احلديثة 
والتعميــــر والعقاريــــة للتعمير 
وسما لالستثمار العقاري وإدارة 
املشروعات ومجموعة شركات عبد 
الغني اجلمال لالستثمار العقاري 
والسياحي ومجموعة املعز القابضة 
«حدائق الكونتيننتال والشــــيخ 
زايد» وسما لالستثمار والتنمية 
والند سكيب لالستثمار العقاري 
ورياض العمار لالستثمار العقاري 
ومنازل القابضة واليان رزيدنس 
وسيتي اليت لإلنشاء والتعمير 
ومجموعة املركز العاملي وكابيتال 
هوم للتنمية وإدارة املشروعات 
الســــياحية ومجموعــــة تبارك 
القابضة وجولدن الند لالستثمار 

العقاري واحلكيم للتعمير.

  غولدن الند لالستثمار

  وفي هذا السياق، قال رئيس 
مجلس اإلدارة لشركة غولدن الند 
لالستثمار العقاري بيومي منسي 
ان الشــــركة تقدم خالل املعرض 
العقاري املصري السابع عمارات 
ســــكنية في مدينة نصر بأماكن 
متميزة جدا مبساحات ما بني ١٨٠ 
مترا و٢٦٠ مترا وعمارات سكنية 
فاخرة مبدينة العبور مبساحات 
ما بني و١٠٥ و٢٠٥ أمتار وجميع 
املشاريع قائمة وجار التشطيبات 
النهائية على أعلى مستوى ومزودة 
بأحدث وأرقى املصاعد من ماركة 
فوجي اليابانية جلميع العمارات 
إلــــى املميزات األخرى  باإلضافة 
التي ســــترونها عنــــد زيارتكم 

للمعرض.
  وأشــــار إلى أن الشركة تقدم 
إلى  تســــهيالت كبيرة باإلضافة 
إعطاء نسبة خصم مغرية خالل 
فترة املعرض، الفتا إلى أن جميع 
املشروعات واألراضي مسجلة ومن 
املمكن أن يتم تسديد األقساط في 
الكويت أو في مصر وفقا لرغبة 
العميل، مؤكدا أن السوق العقاري 

 يفتتح الســــفير املصري لدى 
الكويت طاهر فرحات، غدا أنشطة 
املعرض املصري للعقار واالستثمار 
الســــابع، وذلك بحضور أعضاء 
الديبلوماســــي ورجال  الســــلك 
الكويتيني  األعمال واملستثمرين 
واملصريني والعرب، حيث تستمر 
انشطة املعرض على مدى خمسة 
أيام، خالل الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ 

ديسمبر اجلاري.
  يشــــارك في املعــــرض، الذي 
تنظمه املتحدة للتسويق وتنظيم 
املعارض «يوني اكسبو» بالتعاون 
مــــع مكتــــب التمثيــــل التجاري 
واالقتصادي املصري في الكويت 
وحتت إشــــراف الهيئة املصرية 
العامة لشؤون املعارض واألسواق 
الدولية وبالتنســــيق مع االحتاد 
الدولي لرجــــال األعمال «عمار يا 
مصر»، تشــــارك فيه ٤١ شــــركة 
ومؤسسة عقارية تعرض عشرات 
املشروعات االستثمارية في املجال 
العقاري بينها أراضي بناء وأراضي 
زراعية ووحدات سكنية وشقق 
وڤيالت ومزارع وقرى سياحية 

ومنتجعا.

  مجموعة الخرافي

  ويقام املعرض برعاية مجموعة 
التي تعرض من خالله  اخلرافي 
منتجع بورت غالب السياحي على 
شــــاطئ البحر األحمر، ويشارك 
في املعرض العديد من الشركات 
واملؤسسات، من بينها: سوليدير 
للتنمية العقارية والنخيل للتنمية 
العقارية وشمال أفريقيا لالستثمار 
العقاري وأمالك االســــتراتيجية 
ولؤلؤة الوسام العقارية والفطيم 
مصر للتنمية واالستثمار العقاري 
ودار اخلبرة لالستشارات الهندسية 
والربان للتجارة والتسويق والنيل 
لالستثمار العقاري ومدينة نصر 
لإلسكان والتعمير والديار للتعمير 
وميكرو كاسيل بالساحل الشمالي 
وعاليا لالستثمار والتنمية العقارية 
العقارية وفيرست  وامار سيتي 
جروب وبــــاز للنظــــم العقارية 
وعمائــــر العقارية «عمائر مدينة 
نصر» وتعمير للتجارة واملقاوالت 
ونيوبيلدنيج للتسويق العقاري 
واســــكان املشــــتركة واملصرية 
الهندســــية للتنمية واالستثمار 
العقاري وأمالك للتنمية واالستثمار 
العقاري والبنــــك األهلي املتحد 
والراية للتطوير العقاري والتنمية 
الزراعية ومصر اخلضراء للتنمية 
العمرانية «كاسكادا» ومجموعة 
دجلة لالستثمار «معمار املرشدي» 

 سمير قدومي 

 بيومي منسي  إميل عوض  هاني مالكه  

 «أمار سيتي» تطرح مشاريع جديدة 


