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 «برقان» يعرف بخدماته المصرفية ترعاه مجموعة الخرافي وتعرض مشروعها العمالق «بورت غالب»

 فرحات يفتتح المعرض المصري للعقار واالستثمار اليوم    في «اإلدارة العامة لإلطفاء»
 يفتتح في اخلامسة والنصف من 
مساء اليوم السفير طاهر فرحات 
سفير جمهورية مصر العربية في 
الكويت املعرض املصري للعقار 
واالســــتثمار في دورته السابعة 
والتي تقام من ٢٢ الى ٢٦ ديسمبر 
في مركــــز املؤمتــــرات والرويال 
سويت بفندق موڤنبيك املنطقة 
احلرة مبيناء الشــــويخ، ويفتح 
املعرض أبوابه للزوار على فترتني 
صباحية من العاشرة حتى الواحدة 
ظهرا ومسائية من اخلامسة وحتى 
العاشرة ليال فيما عدا اجلمعة حيث 
يفتح أبوابه مــــن الرابعة عصرا 

وحتى العاشرة ليال.
  ويعرض املشاركون في املعرض 
عشرات املشروعات االستثمارية 
في املجال العقاري بينها أراضي 
بنــــاء وأراض زراعيــــة ووحدات 
سكنية وشــــقق وڤيالت ومزارع 
وقرى سياحية ومنتجعات، ويقام 
املعرض برعاية مجموعة اخلرافي 
التي تعرض مــــن خالله منتجع 
بورت غالب السياحي على شاطئ 
البحر األحمر ويضم املعرض من 
بني الشركات املشاركة 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 
العقارية  جروب وبــــاز للنظــــم 
وعمائــــر العقارية (عمائر مدينة 
نصر) وتعمير للتجارة واملقاوالت 
ونيوبيلدينج 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) 
واملصرية العربية للمباني احلديثة 

والتعميــــر والعقاريــــة للتعمير 
وسما لالستثمار العقاري وإدارة 
املشــــروعات ومجموعة شركات 
عبدالغنــــي اجلمال لالســــتثمار 
العقاري والسياحي ومجموعة املعز 
القابضة (حدائــــق الكونتيننتال 
والشيخ زايد) وسما لالستثمار 
والتنمية والند سكيب لالستثمار 
العقاري ورياض العمار لالستثمار 
العقاري ومنازل القابضة واليان 
رزيدنس وســــيتي اليت لإلنشاء 

والتعمير ومجموعة املركز العاملي 
وكابيتال هــــوم للتنمية وإدارة 
املشروعات السياحية ومجموعة 
تبــــارك القابضــــة وجولدن الند 
العقــــاري واحلكيم  لالســــتثمار 
للتعمير.تقيم املعرض الشــــركة 
املتحدة للتسويق وتنظيم املعارض 
(UNIEXPO) بالتعاون مع مكتب 

التجــــاري واالقتصادي  التمثيل 
املصري بالكويت وحتت إشراف 
الهيئة املصرية العامة لشــــؤون 
املعــــارض واألســــواق الدوليــــة 
وبالتنســــيق مع االحتاد الدولي 
لرجال األعمــــال «عمار يا مصر» 
مبصر.ويقــــام املعــــرض برعاية 
مجموعة اخلرافي حيث تعرض من 

خالل جناحها مشروعها العمالق 
«بورت غالــــب» الذي يعتبر درة 
اســــتثمارات املجموعة في مصر 
واملمتد على طول الساحل اجلنوبي 
للبحر األحمر والذي حقق في فترة 
وجيزة جناحات عاملية، وأصبح 
واحدا من أهم املقاصد السياحية 
العاملية في منطقة الشرق االوسط 

بفضل مــــا يتمتع به من مقومات 
ســــياحية وترفيهية، كما أنه من 
املخطــــط أن يتــــم تطوير بورت 
غالب كمدينــــة متكاملة تتضمن 
كافة اخلدمات واملرافق احليوية 
والتي بدأتها املجموعة بإنشــــاء 
الذي  الدولي  مطار مرســــى علم 
يبعد خمس دقائــــق عن منتجع 
بورت غالب ويســــتقبل طائرات 
العواصــــم االوروبية  من معظم 
والعربيــــة حيث اســــتقبل ٨٥٠٠ 
رحلة بإجمالي مليــــون ومائتي 
راكب من ١٩ جنسية مختلفة في 
عام ٢٠١٠، كذلك أنشأت مجموعة 
اخلرافي مارينا دولية في «بورت 
غالب» والتي صنفت كأفضل ميناء 
سياحي دولي مبصر وهي مجهزة 
الستقبال اليخوت الضخمة بأطوال 

تصل إلى ٧٠ مترا. 
  وقد أعلنت املجموعة أنها ستبدأ 
تسويق املرحلة الثانية من مشروع 
التي تضم  «املارينا ريزيدانس» 
التشطيب  وحدات سكنية كاملة 
مبساحات تبدأ من ٤٨ مترا مربعا 
حتى ٣١٥ مترا مربعا مفروشــــة 
بالكامــــل ومؤثثــــة بالتجهيزات 
واألثاث الفندقــــي، كذلك تعرض 
التشطيب  وحدات سكنية كاملة 
بوســــط مدينة بــــورت غالب في 
البرج باإلضافة  مشــــروع قرية 
إلــــى األراضــــي املطروحة إلقامة 
املشروعات السكنية والسياحية 
واإلدارية.وتضم قرية «املارينا» 
وحدات مارينا ريزيدانس التي تطل 
على مارينــــا بورت غالب الدولي 
وهو ميناء لليخوت الســــياحية 
احمللية واألجنبية يسع ألف يخت 
بأطوال تصــــل حتى ٧٠ مترا كما 
يحتوي املشــــروع على وحدات 
سكنية فندقية تطل على املارينا 
الســــباحة مبساحات  وحمامات 
مختلفة والتي تتميز بأنها كاملة 
التشــــطيب والفرش والتكييف 
املركــــزي، كما تضم قرية املارينا 
ثالثة فنادق عاملية فئة خمســــة 
جنوم بســــعة ألــــف غرفة وهي 
إنتركونتيننتال ذا باالس، كراون 
بالزا صحارى ساندز وكراون بالزا 
صحارى أواسيس وفندق أربعة 
جنوم هو مارينا لودج بسعة ٢٢٠ 

غرفة. 

 جامعة الخليج تطلق الملتقى التعريفي 
األول لمركز التطوير المهني 

 اعلنت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا عن انطالق أنشــــطة 
امللتقى التعريفي األول ملركز التطوير املهني والتعليم املســــتمر في 
اجلامعة أمس األول، والذي ركز على احللول التدريبية واالستشارية 
املقترحة ملؤسسات القرن ٢١، وقدمت خالله سلسلة من ورش العمل 
وحلــــول التدريب.حضر افتتاح امللتقــــى كل من نائب رئيس جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا للشؤون املالية واإلدارية د.فهد الزميع، 
ومدير مركز التعليم االلكتروني د.صالح الشــــرهان، ومساعد املدير 
العام ورئيس مجموعة املوارد البشــــرية في بنــــك الكويت الوطني 
عماد العبالني، ومدير مركز خدمة العمالء في شركة زين علي أكبر، 
ومدير مركــــز عبدالعزيز الصقر التدريبي بغرفة التجارة والصناعة 
د. عبــــداهللا العبد اجلادر، باإلضافة الى كبار مدراء التدريب واملوارد 
البشرية في كثير من الشركات واملؤسسات، وفي مقدمتها: البنك األهلي 
وبنك اخلليج والبنك التجاري وصناعات الغامن، ولفيف من مختلف 
الشركات واملؤسسات مثل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز وشركة 

نفط الكويت ومجموعة شركات علي عبد الوهاب وآخرين.  

 اعلن بنك «برقان» عن قيام فريق من إدارة قطاع اخلدمات املصرفية 
الشخصية بزيارة إلى اإلدارة العامة لإلطفاء بهدف التعريف بباقة 
حسابات البنك واخلدمات املصرفية التي تقدمها هذه احلسابات، 
إضافة إلى التعريف بالعروض التي يطرحها البنك بشكل مستمر 

لتعزيز املزايا التي تعود بالفائدة على عمالء البنك.
  واوضح البنك في بيـــان صحافي ان هذه الزيارة، التي جاءت 
انطالقا من ســـعيه املســـتمر لتعزيز قنوات التواصل مع جميع 
شـــرائح املجتمع، شهدت تقدمي توضيح تعريفي بحسابات البنك 
الرئيسية والتي تهم موظفي اإلدارة العامة لإلطفاء كحساب راتب 
الثريا، وحساب التوفير واحلســـاب اجلاري، إضافة إلى حساب 
يومي وهو احلساب الوحيد في الكويت الذي يوفر فرصا يومية 
للفوز بجائزة مقدارها ٥٠٠٠ دينار، كما قام فريق البنك باستقبال 
املوظفني واإلجابة عن استفســـاراتهم وتقدمي احللول واحلسابات 

املصرفية املناسبة الحتياجاتهم.

 فريق «برقان» في مقر اإلدارة العامة لإلطفاء

 مشروع بورت غالب عمالق مشاريع «اخلرافي» في مصر

 منوذج من وحدات املشروع 

 طاهر فرحات 

 .. و«منازل» تسوق مشروع «ليان» السكني بمصر
ــاركتها في  ــركة منازل القابضة عن مش  اعلنت ش
ــتثمار السابع «عمار يا  معرض العقار املصري واالس
مصر» الذي يقام خالل الفترة من ٢٢ الى ٢٦ ديسمبر 
اجلاري. وقالت الشركة في بيان صحافي انها ستسوق 
ــاركتها باملعرض مشروعها السكني «ليان»  خالل مش
ــذي يقع في قلب القاهرة اجلديدة بالتجمع اخلامس  ال
والذي تصل مساحته الى مليون متر مربع ويضم ٤٩٠ 
قطعة ارض باإلضافة إلى مركز جتاري خدمي، ويتميز 
املشروع بروعة التصميم وتكامل اخلدمات وقربه من 
الكثير من اجلامعات مثل اجلامعة األميركية واملجمعات 
التجارية باإلضافة إلى انه االختيار األمثل لالستثمار 
الناجح. واشارت الشركة الى انها وفرت تسهيالت كبيرة 
للعمالء من أهمها تقدمي أقساط مرنة ودون فوائد ودون 
دفعة تسليم، كما أن الوحدات ستكون جاهزة للتسليم 
خالل ٦ أشهر، مشيرة الى انه ستتوافر للزائر للمعرض 
ــالل املنظومة االلكترونية  ــة حجز الڤيال من خ إمكاني
املتكاملة للمشروع والتي تعرض كامل مواصفات الڤيال 

ونظام السداد الذي يوائم إمكانياته.  


