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عبدالعزيز الرومي بيومي منسي

محمود بوشهري يقدم شرحا عن »منازل ـ مصر« للسفير املصري

السفير املصري يستمع لشرح عن مشاريع »جولدن الند« العقارية

طاهر فرحات مستمعا لشرح عن مشروع بورت غالب عمالق استثمارات مجموعة اخلرافي في مصر

السفير املصري طاهر فرحات يقص شريط افتتاح املعرض املصري للعقار واالستثمار

أحمد يوسف
افتتح أول من أمس السفير 
املص���ري ف���ي الكوي���ت طاهر 
فرحات املعرض املصري للعقار 
واالستثمار في دورته السابعة 

حتت شعار »عمار يا مصر«.
وعقب جولة في املعرض الذي 
ضم أكثر من 40 شركة تعرض 
مش���اريع عقاري���ة متميزة في 
إقامة  مصر، قال فرح���ات: »ان 
العقاري���ة املصرية  املع���ارض 
في الكويت تس���اهم في توطيد 
الكويتية   � العالقات املصري���ة 
الش���عبني  التقارب بني  وزيادة 
الش���قيقني، باإلضافة الى زيادة 

االستثمارات«.
وأضاف قائ���ال: »حقيقة ان 
ما ملس���ناه في الدورة السابعة 
للمعرض يعد اجنازا ملجموعة 
كبيرة من املشاريع املعروضة، 
والتي تراعى فيها جميع األذواق، 
وحتظى بإقب���ال كبير من قبل 
الكويتيني واملصريني  املواطنني 

والعرب«.
وأشار الى ان اإلقبال الكبير في 
املعرض يعكس مدى قوة العالقة 
بني الشعبني الكويتي واملصري، 
وان هناك فرصا استثمارية جاذبة 

ميكن للمستثمر اقتناصها.
وقال ان اللجنة العليا املصرية 
� الكويتية املشتركة التي عقدت 
اجتماعها 20 اجلاري في القاهرة 
برئاس���ة نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

املصرية في الكويت.
وأضاف انه مت التدقيق على 
الشركات املشاركة في املعرض 
م���ن قبل ثالث جهات هي مكتب 
التمثيل التجاري املصري والهيئة 
املصري���ة لش���ؤون املع���ارض 
واالسواق الدولية واالحتاد الدولي 
لرج���ال االعمال. وبني ان وزارة 
الكويت  التجارة والصناعة في 
تضع شروطا أخرى مهمة إلقامة 
املعارض من شأنها حماية املواطن 
واملقيم م���ن أي تالعب، وهو ما 
الراغبني في االستثمار  يطمئن 
والش���راء والتملك ملشروعات 
مطروحة في املع���ارض املقامة 

في الكويت.
وحول عدد الشركات املشاركة 
في املعرض قال الهواري ان عددها 
بلغ 42 ش���ركة منها 6 شركات 
تشارك للمرة االولى، مشيرا الى 
ان املشروعات املطروحة متنوعة 

وتلبي كل رغبات الزائرين.
يذكر ان املعرض يقام برعاية 
التي تعرض  مجموعة اخلرافي 
من خالل���ه منتجع بورت غالب 
الس���ياحي مبدينة مرسى علم 
على ش���اطئ البحر األحمر، كما 
يقام بالتنسيق مع مكتب التمثيل 
التج���اري املص���ري بالكويت 
وبإش���راف من الهيئة املصرية 
العامة لشؤون املعارض واألسواق 
الدولي���ة وبالتعاون مع االحتاد 
الدولي لرج���ال األعمال مبصر 

)عمار يا مصر(.

الشركات على التمثيل املشرف.
من جانب���ه ق���ال مدير عام 
الشركة املنظمة للمعرض »املتحدة 
للتس���ويق« مجدي الهواري ان 
االقبال الكبير على املعرض خالل 
االفتتاح يعكس مدى الثقة التي 
يحظى بها العقار املصري لدى 
املواطن الكويتي وأبناء اجلالية 

الشركات امللتزمة.
وبني ان ما مييز هذا املعرض 
في دورته الس���ابعة هو تقدمي 
القائم���ة بالفعل  املش���روعات 
وطرح وحدات جاهزة للتسليم 
الفوري وتوفير فرص استثمارية 
وأراض معدة لالس���تخدام في 
مجاالت متعددة ومنها الزراعية 

استثمارية أو جتارية أو شققا 
أو ڤي���الت أو أراض���ي إمنا جاء 
الزوار  ليلبي جميع احتياجات 
الباحثني عن فرص عقارية جدية 
في الس���وق العقاري املصري، 
داعيا في الوقت نفس���ه جميع 
أفراد املجتمع الكويتي الى زيارة 
املعرض والتعرف على الفرص 

والصناعية.
وأكد ان اهم ما مييز املعرض 
املصداقية، مبينا ان الش���ركات 
املش���اركة تفرض على نفسها 
غرام���ات تأخير ف���ي حالة عدم 
تسليم العقار في الوقت احملدد، 
وهو م���ا يعكس اإلدراك بأهمية 
عنص���ر الوقت وح���رص هذه 

االس���تثمارية املتاحة في سوق 
العقار املصري.

وأك���د ان جميع الش���ركات 
ملتزمة بحقيقة املش���اريع التي 
تعرضه���ا، حيث ان الش���ركات 
املخالفة س���تتعرض لعقوبات 
وغرامات قاسية، مؤكدا في الوقت 
نفسه على تقدمي كل الدعم الى 

د.محمد الصباح ووزير اخلارجية 
املصري أحمد ابوالغيط أكدت ان 
إقامة مثل هذه املعارض تشجع 
تب���ادل االس���تثمارات وتعمق 
العالقات وجتذرها بني البلدين.
ولفت ال���ى ان التنوع الذي 
يتمتع به املعرض من مشاريع 
عقاري���ة مختلفة س���واء أكانت 

أكد أن المعرض يقدم فرصًا استثمارية واعدة وأراضي صالحة لمختلف األنشطة التجارية والصناعية

السفير المصري مفتتحًا المعرض المصري للعقار واالستثمار:
جميع الشركات ملتزمة بحقيقة المشاريع المطروحة بالمعرض

الهواري: 42 شركة بالمعرض منها 6 شركات تشارك للمرة األولى والمشروعات المطروحة متنوعة وتلبي كل االحتياجات

)فريال حماد(.. ومطلعا على أحد املشاريع العمالقة إلحدى الشركات املشاركة باملعرض

الرومي: »منازل ـ مصر« تعرض المرحلة الثانية
من »ليان ريزيدنس« في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

منسي: »جولدن الند« تطرح عقارات سكنية
في أرقى أحياء القاهرة بأسعار وميزات تنافسية

تذاكر السفر والفنادق جلميع 
أنحاء اجلمهورية، وكذلك احلجز 
باملسارح واملطاعم واالستقبال 
في املطار وتوفير السيارات. 

واختتم حديثه قائال: »نحن 
نعمل في هذا املش���روع بهدف 
ان يصبح مركزا متميزا بأرقى 
اخلدمات كمنتجع سكني يحتوي 
على جميع اخلدمات الفندقية 
الت���ي توفر لس���كانها الراحة 
وحتويل املفهوم املستقبلي من 
مجمعات السكنية إلى منتجع 
س���كني يحتوي عل���ى جميع 
الفندقية س���يتبع  اخلدم���ات 
نهجه اآلخرون، وكذلك من خالل 
التصامي���م املعمارية اجلذابة 
واحلدائق واله���دوء لتحقيق 
الصفاء واخلصوصية وهو كل 
ما يصبو إليه أي فرد.. أو هو 

حلم كل فرد«.

جميع األذواق.
وعن التس�����هيالت التي تقدم في املعرض، قال ان الش���ركة 
حترص على تق���دمي مجم���وعة متميزة من التس���هيالت منها 
إعطاء خصومات فورية خالل فت���رة إقامة املعرض، باإلضافة 
الى إمكانية تس���ديد ثمن العقار سواء عبر البنوك املصرية أو 

الكويتية.
وع���ن الظروف التي مير بها الس���وق املصري حاليا، أكد ان 
االستثمار العقاري في السوق املصري واعد، وذلك نظرا لوجود 
إقبال كبير س���واء من قبل املصريني أنفسهم او من قبل االخوة 

العرب من مخلف البلدان العربية واخلليجية.
وقال ان أهم ما مييز الس���وق املصري هو االستقرار وثبات 
األسعار، حيث يعد في الوقت الراهن من اقل األسعار العقارية 
في أسواق املنطقة، وهذا يعطي ميزة إضافة تنافسية له، ويزيد 

اإلقبال عليه.
وتوقع ان يش���هد الس���وق املصري منوا غير مسبوق خالل 
الفترة القلية املقبلة، مش���يرا في الوقت نفس���ه الى ان شركة 
جولدن الند لالس���تثمار العقاري تس���عى الى التميز من خالل 

املواقع التي يتم انتقاؤها.

إدارة  قال رئي���س مجلس 
شركة جولدن الند لالستثمار 
العق���اري بيومي منس���ي ان 
الش���ركة تعرض مش���اريع 
في املع���رض املصري للعقار 
واالستثمار السابع بقيمة 100 

مليون جنيه.
وتوقع ان يصل حجم استثمارات الشركة املتوقعة خالل العام 

املقبل الى نحو 25 مليون جنيه.
وأضاف في تصريح خ���اص ل� »األنباء« على هامش افتتاح 
املعرض ان الشركة لديها العديد من املشاريع العقارية في القاهرة 
في التجمع اخلامس وفي مدينة نصر باإلضافة الى أراض ومزارع 

على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي.
وأك���د أن الش���ركة تقدم من خالل املعرض مجموعة متميزة 
من الش���قق الراقية مبس���احات مختلفة لتلبي جميع األذواق، 
باإلضافة الى تسه���يالت في السداد الفوري على مشاريع الشركة 
في ريجنس���ي مكرم عبيد أو س���ارة بلس بجانب السراج مول 
في مدينة نص���ر او كرون هاوس وجول���دن هاوس في مدينة 

العبور.
وأش���ار إلى أن عمارات الشركة السكنية التي تقع في مدينة 
نصر بأماكن متميزة ومبساحات مختلفة ما بني 180 و260 مترا 
باإلضافة الى عمارات س���كنية في مدينة العبور مبساحات ما 

بني 105 و205 أمتار.
وأكد على ان هذه املش���اريع قيد التشطيبات النهائية والتي 
حترص الش���ركة على ان تكون ذات جودة عاملية ويتم مراعاة 

التصميم وتكامل اخلدمات وقربه 
الكثير من اجلامعات مثل  من 
اجلامعة األميركية واملجمعات 
انه  الى  التجارية، باإلضاف���ة 
االختي���ار األمثل لالس���تثمار 

الناجح.
الش���ركة وفرت  ان  وأك���د 
تس���هيالت كبيرة للعمالء من 
أهمها ان التس���ليم خالل ستة 
أشهر ومرونة في السداد دون 
فوائ���د ودون دفعة تس���لم، 
باإلضافة إلى ضمان على املبنى 

ملدة 10 سنوات. 
وأوضح ان السعر سيشمل 
التكييف املركزي ومحطة مركزية 
الس���تقبال القنوات الفضائية 
ومتدي���دات ألي���اف ضوئي���ة 
خارجية للهاتف والتلفزيون 
واالنترنت وخدمات احلراسة 
على مدار الساعة كما ان هناك 

رعاية صحية من خالل عيادة 
طبية على مدار الساعة مزودة 
بس���يارة إس���عاف حديثة مع 
خدمة الرعاية الطبية املنزلية 
وصيدلية وناد اجتماعي رياضي 
خلدمة سكان املشروع يحتوي 
على قاع���ة حف���الت ضخمة 
ومالعب تنس واسكواش وكرة 

سلة وطائرة وحمام سباحة.
وأضاف أن املجمع يشتمل 
على مطاعم ومقاه وسوق مركزي 
ومصبغة وصالونات جتميل 
وس���ينما، كما يوفر املشروع 
الكثير م���ن اخلدمات املنزلية 
مثل خدمات الصيانة الصحية 
والكهربائي���ة وتنظيف املنزل 
والعناية باحلدائق وحمامات 
السباحة وجليسات لألطفال 
ومكتب للخدمات اخلاصة لتلبية 
جمي���ع االحتياجات من حجز 

إدارة  قال رئيس مجل���س 
شركة منازل للتطوير العقاري 
في مصر عبدالعزيز الرومي ان 
الشركة تعرض املرحلة الثانية 
من مشروع »ليان ريزيدنس« 
الواقع في قلب القاهرة اجلديدة 
»التجمع اخلامس«، والذي تصل 
مس���احته الى كيلومتر مربع 
ويضم 441 ڤيال باإلضافة إلى 

مركز جتاري خدمي. 
وأضاف في تصريح خاص 
ل� »األنباء« على هامش افتتاح 
املع���رض املص���ري للعق���ار 
واالستثمار السابع ان مشروع 
»ليان« هو تكملة ملنظومة احلياة 
األساسية التي تتناغم بانسجام 
بكل س���بل الراحة والرفاهية، 
مش���يرا الى ان املشروع يضم 
ڤلال وقصورا و80% من مساحته 
خضراء، سيتم بيعه بأسعار 

مناسبة. 
وأشار الى ان مشروع »ليان« 
سيكون إضافة حقيقية للعمالء، 
التي تتميز  فهو من املشاريع 
باإلطالل���ة اخلالب���ة وروعة 


