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حظي المهرجان التسويقي 
التمويل  الذي نظمه بي���ت 
الكويتي )بيتك( لش���ريحة 
الس���يدات م���ن عم�يالت���ه 
وغيرهن تحت شعار »تألقي« 
والذي اختتم أنشط�ته مؤخرا، 
بإقبال مميز على مدار ثالثة 
أي���ام بفضل دق���ة التنظيم 
واألنش���طة الت���ي تضمنها 
المهرج���ان والت���ي تنوعت 
التسوق والمحاضرات  بين 
التي  التوعوية والتثقيفية 
الممارس���ات  تعاطت م���ع 
اليومية الت���ي تمس صحة 
اإلنسان عموما والمرأة على 

وجه الخصوص كما تناولت التع�ريف بخدمات 
وم�نتجات »بي�تك«.

وقالت مس�ؤولة حس�اب السندس لل�سيدات 
ن���دى الوقيان ان »بيتك« نج���ح من خالل ه�ذا 
الحضور الكثيف ف���ي تحقيق أهدافه المبتغاة 
والتي تجسدت ف�ي تعزيز الع�القة الت�ي بناها 
م���ع عميالته على مدار أكث���ر من ثالثة عق�ود، 
وتمييز هؤالء العميالت عل���ى والئه�ن لبيتك 
وتفض�يله���ن لخدماته ومنتجات���ه، فضال عن 
است�قطاب ش�رائح جديدة من النساء في وقت باتت 

فيه المرأة تشكل هدفا أساسيا 
للبنوك في ضوء تنامي دورها 
االقتص���ادي والتجاري في 

الكويت والمنطقة.
الوقيان: على  وأضاف���ت 
م���دار األيام الثالث���ة ظ��لت 
قاع���ة الش���يخة س���لوى 
الصب���اح مقصدا للعديد من 
السيدات من مختلف المراحل 
العمرية الراغبات في التسوق 
والشغوفات بمتابعة أحدث 
ابتكارات الماركات العالمية، 
اللواتي وجدن ضالتهن هناك 
حيث تبارت نحو 28 شركة 
من كبريات الشركات المحلية 
المتخصصة في العرض والترويج ألبرز الماركات 
العالمية من الس���يارات وحتى الساعات مرورا 
بالعطور والمالبس وخدمات الرعاية الصحية 

والعقار جميعها تحت سقف واحد.
وحرص���ت العديد من هذه الش���ركات، التي 
ترتبط بعالقات وثيقة مع »بيتك«، على عرض 
منتجات تطرح ألول مرة محليا لس���ابق علمها 
بحجم ش���ريحة عميالت البن���ك، وتوجت هذه 
الباقة من الع���روض بخصومات اختصت بها 

عميالت »بيتك«.

»بيتك«: مهرجان »تألقي« التسويقي 
حظي بإقبال مميز ونجح في تحقيق أهدافه

غنيم: »العقارية للتعمير« تعرض
وحدات في مدينة سما الشروق 

قال مدير عام الش����ركة العقاري����ة للتعمير عادل 
منصور غنيم ان الشركة تطرح العديد من املشروعات 
السكنية الفاخرة ووحدات في مدينة سما الشروق حيث 
الفخامة في التصميم وكذلك وحدات هيليوبوليس 
اجلديدة قصر تبارك حيث الرقي والواجهات الفاخرة 
وتوجد في كل عمارة مصعد وانتركم وحراسة وأمن على 
مدار الساعة باإلضافة لوجود مناذج متعددة تناسب 
كل االحتياجات واألذواق وتقع املدينة مبحاذاة مدينة 
الشروق بني طريق السويس وطريق اإلسماعيلية، 
وللمدينة طابع معماري مميز وسيتم ربطها بالطريق 

الدائري اإلقليمي وخط مترو االنفاق اجلديد. وأشار 
غنيم الى أن الش����ركة س����تعرض كذلك مشروعات 
سكنية في مدينة الشيخ زايد حيث تعرض وحدات 
سكنية فاخرة مبساحات مختلفة، كما ستعرض في 
اإلسكندرية مشروع منتجع واحة كرير عند الكيلو 
40 بالساحل الش����مالي طريق اإلسكندرية مطروح 
بجوار قرية الفيروز ويتميز بأن جميع الوحدات ترى 
البحر باإلضافة إلى أمن وحراسة على مدار الساعة 
وحمامات س����باحة خاص والبناء فيه على مساحة 

60% فقط والباقي مساحات خضراء.

أنشطة مميزة مزجت بين التسوق والتوعية 

ندى الوقيان

بدرية الرشيد ويعقوب الباقر من العالقات العامة مع طلبة مدرسة الشرقية ومعلماتهن

جتول السفير املصري في أروقة املعرض

»الوطني« يستقبل طالبات ثانوية الشرقية للبنات
اس����تقبل بنك الكويت الوطني طالبات 
املرحلة الثانوية في مدرسة الشرقية للبنات 
في جولة تعريفية عن عمل مختلف إدارات 
البنك ونش����اط القط����اع املصرفي عموما. 
وقد نظم موظفو العالقات العامة في بنك 
الكوي����ت الوطني جولة ميدانية للطالبات 

داخل املبنى الرئيسي للبنك، قمن خاللها 
باالطالع عن كثب على طبيعة عمل البنك 
مبختلف إداراته، باإلضافة إلى التعرف على 
املنتجات واخلدمات املصرفية التي يقدمها 
البنك لعمالئه. كما اطلعت الطالبات على 
املزايا والعروض العديدة التي يقدمها كل 

من حساب األزرق وحساب الشباب لطلبة 
املرحلة الثانوية واجلامعات واملعاهد. وقال 
مس����ؤول العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني يعقوب الباقر ان الوطني يواظب على 
تنظيم هذا النوع من اجلوالت لطلبة املدارس 
بهدف زيادة الوعي لديهم بعمل املصارف 

وأنشطتها ومساعدتهم في هذه املرحلة من 
حياتهم على اتخاذ القرارات املهنية األنسب 
لهم. وقد أبدت الطالبات اهتماما كبيرا مبعرفة 
طبيعة العمل املصرفي وقد طرحن العديد 
من األسئلة واالستفهامات التي قام موظفو 

»الوطني« باإلجابة عنها.

في جولة تعريفية عن عمل البنوك

إقبال كبير من المستثمرين على المشروعات العقارية 
واالستثمارية بالمعرض المصري للعقار واالستثمار السابع

مصطفى: »المصرية الهندسية للتنمية« تعرض »واحة الريحان« 

ذك���رت العض���و املنت���دب 
العربية  للش���ركة املصري���ة 
للمباني احلديثة والتعمير منى 
عبود أن الش���ركة تعرض في 
جناحها مشروعها املتميز جاردن 
هيلز مبدينة 6 أكتوبر على بعد 
عشرين كيلومترا فقط من ميدان 
الذي يتميز  لبنان باملهندسني 
بالروعة واالنسيابية واجلمال 
وكث���رة املس���احات اخلضراء 
وتوزيعها وتنس���يقها بشكل 

رائع فتش���عر وكأن منزلك مت 
بناؤه داخل حديقة كبيرة تصل 
إلى 85% من إجمالي املس���احة 
محاطة ببحيرات رائعة حيث 
التميز والرقي على مساحة 150 
فدانا ووحدات سكنية متميزة 
مبساحات تبدأ من 120 وتصل 
إلى 200 مت���ر وتتميز جاردن 
هيلز بالند اسكيب بالتميز الذي 

مينحك خصوصية املكان.
وأضافت عب���ود أن جاردن 

هيلز تضم 4000 وحدة سكنية 
متميزة ومصممة بأعلى املعايير 
الهندسية من قبل كبرى الشركات 
االستشارية الستغالل جميع 
املساحات ومشطبة بشكل كامل 
من اخلارج ونصف تش���طيب 
م���ن الداخل لنتي���ح لك وضع 
ملس���اتك الفنية وتش���ترك مع 
الوحدات األخ���رى مبجموعة 
من اخلدم���ات املميزة كالنادي 
الصحي والرياضي والبحيرات 

واملساحات اخلضراء.
وأش���ارت إل���ى أن جاردن 
املرافق  العديد من  هيلز تضم 
واخلدمات م���ن بينها مواقف 
سيارات وناد اجتماعي ورياضي 
وم���والت جتارية ومدرس���ة 
وحضانة لألطفال ومركز طبي 
شامل وستاليت مركزي ونظام 
أمني متطور على مدار الساعة 
العامة  إلى اخلدمات  باإلضافة 

والصيانة للطرق واحلدائق.

عبود: المشروع يضم 4 آالف وحدة سكنية مصممة بأعلى المعايير

يختتم املعرض املصري للعقار واالستثمار السابع أنشطته 
غدا األحد وسط إقبال جماهيري كبير من املستثمرين الكويتيني 
واملصريني والعرب حيث يعرض عشرات املشروعات العقارية 
واالستثمارية في جميع أنحاء مصر بينها أراضي بناء وأراضي زراعية 
ووحدات سكنية وشقق وڤيالت ومزارع وقرى سياحية ومنتجعات، 

ويفتح املعرض أبوابه للزوار على فترتني صباحية من العاشرة حتى 
الواحدة ظهرا ومسائية من اخلامسة وحتى العاشرة ليال.

وتقيم املعرض الشركة املتحدة للتسويق وتنظيم املعارض 
)UNIEXPO( بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري واالقتصادي 
املصري بالكويت وحتت إشراف الهيئة املصرية العامة لشؤون 

املعارض واألسواق الدولية وبالتنسيق مع االحتاد الدولي لرجال 
األعمال »عمار يا مصر« مبصر، ويقام املعرض في مركز املؤمترات 
والرويال س�ويت بفندق موفنبيك املنطق�ة احلرة حتت رعاية 

السفير املصري طاهر فرحات..
وفيما يلي التفاصيل:

ذكر نائ����ب رئي����س مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للشركة 
املصري����ة الهندس����ية للتنمي����ة 
واالس����تثمار العقاري م.حس����ام 
مصطفى أن الش����ركة تعرض في 
جناحها مشروعها املتكامل واحة 
الريحان والذي يبعد عشر دقائق 
من ميدان الرماية حيث التصميم 
الرائع للكومباوند املتكامل فما أن 
تدخل من اح����دى بوابتي الواحة 

تشعر باالستقاللية واخلصوصية 
فالكومباوند محاط بسور كبير 
يحيط كامل مساحة املدينة والتي 
تبلغ ثالثون فدانا � مت التخطيط 
له����ا، ألن تكون رقع����ة خضراء 
يق����ام عليها 49 عمارة س����كنية 
مستقلة يقام فيما بينها البحيرات 
الصناعية ومناطق العاب األطفال 
وممشى رياضي للتجول والتنزه 
داخل املدينة. وأضاف أن الشوارع 

الى  التي يصل عرضها  الداخلية 
26م وتنس����يقها ال����ذي ال يخلو 
من املزروعات اجلميلة وأشجار 
النخي����ل في اجلزيرة الوس����طى 
للطريق وبنظرة س����ريعة داخل 
املدينة تكتشف أنها مدينة متكاملة 
اخلدمات حيث املول التجاري الذي 
يخطط، ألن يحت����وي على باقة 
متنوعة من احملال التجارية التي 
تفي باحتياجات سكان املدينة من 

متطلبات أساسية للحياة اليومية 
واملتطلبات الكمالية واملتنوعة � 
هذا باإلضافة للن����ادي الرياضي 
االجتماعي الذي يحوي العديد من 
األنشطة الرياضية واالجتماعية � 
والذي ينفرد سكان الواحة فقط 
بإمكانية االشتراك فيه، يضاف إلى 
ذلك املس����جد واحلضانة واملركز 
الطبي، كما أن العمارات السكنية 
ذات املش����هد احلضاري والراقي 

املتميزة.  العم����ارات  لواجه����ات 
وأشار مصطفى إلى أن كل عمارة 
لها مدخل فاخر من الرخام واملرايات 
وأحواض الزهور وركن لالستقبال 
انها بحق ميكن أن  واالستراحة، 
نطلق عليها مداخل فندقية، كما 
أن كل عمارة حتتوي على كراج 
ومصع����د خاص بها مم����ا يكمل 
منظومة التكام����ل اخلدمي داخل 

املدينة والوحدات السكنية.

يختتم أنشطته غدًا

»المصرية العربية« تعرض »جاردن هيلز« في مدينة 6 أكتوبر 

 منى عبود 

عمرو عبدالعزيز 

د. سمير البناني

عبدالعزيز: »ماربيال جاردنز« تتسم
بخدماتها المتكاملة وتنوع وسائل الترفيه

»رياض العمار« تطرح  مجمع رياض في اإلسكندرية
قال مدير فرع ش���ركة رياض العمار لالس���تثمار 
العقاري أشرف نوح ان الشركة تعرض في جناحها 
مجمع ري���اض العمار الس���كني املتمي���ز في مدينة 
اإلس���كندرية الساحرة حيث يقع في شارع مصطفى 
كامل مقابل معرض اإلسكندرية الدولي مباشرة وفي 
ملتقى مجموعة من الطرق الرئيسية التي تربط بني 
الكورنيش وطريق احلرية والطريق الدائري، ويتكون 
املشروع من ثمانية عمارات سكنية ذات تصميم راق 
لتحقيق اإلحساس باخلصوصية والراحة والفخامة. 
وأشار نوح إلى أن مجمع رياض العمار السكني يتميز 

كذلك بواجهات خارجية فاخرة وبتصميم كالسيكي 
رائع ومداخل وساللم من أجود أنواع الرخام واجلرانيت 
وثالثة مصاعد في كل عمارة وستاليت مركزي وانتركم 
ومواقف سيارات باإلضافة إلى خدمات األمن واحلراسة 
والصيانة للمرافق العامة وأضاف أن ش���ركة رياض 
العمار لالستثمار العقاري لها خبرة تزيد على خمسة 
وعشرين عاما في مجال التنمية العقارية وقامت باجناز 
العديد من املشروعات اإلسكانية الضخمة من بينها 
عمارات سكنية في محرم بك وسموحة ومصطفى كامل 

ولوران وغيرها من أحياء مدينة اإلسكندرية.

البناني: »مدينة نصر لإلسكان«
تعرض مشروع حي الواحة 

األولى 42 فدانا )تسليم سبتمبر 
2011( مبسطحات 63 مترا نصف 
تشطيب بأس���عار تبدأ من 12 
ألف جنيه مصري بدفعة حجز 
خمس���ة آالف جنيها وقس���ط 
شهري 589 جنيها، والتقسيط 
في املشاريع مباشر إلى الشركة 
ويصل إل���ى 20 عاما من دون 
إجراءات أو مصاريف التمويل 

العقاري.
 وأش���ار إلى أن الشركة قد 
تأسست في عام 1959 وتقوم 
الشركة مبزاولة كل األنشطة 
املتعلق���ة بالتنمي���ة العقارية 
لألراضي واملباني وإنشاء وإدارة 
املشروعات السكنية، وأن أحد 
األهداف الرئيس���ية للش���ركة 
هو إقام���ة مجتمعات عمرانية 
مستهدفة القطاع العريض من 

املجتمع.

أيضا مشروع حدائق النصر � 
اسكان قومي مبدينة السادس 
من أكتوبر خلف مدينة اإلنتاج 
االعالمي على مسطح 160 فدانا 
وجار االنتهاء من أعمال املرحلة 

قال مدير املبيعات في شركة كابيتال هوم للتنمية العقارية عمرو 
عبدالعزيز إن الش���ركة تعرض مش���روعها املتميز ماربيال جاردنز 
بالكيلو 66 بالساحل الش���مالي على واجهة بحرية بطول ألف متر 
بطراز معماري متميز وڤيالت ذات مس���احات مختلفة حتتوي على 
حديقة رائعة وحمام سباحة ومواقف سيارات باالضافة للشاليهات 

والتاون هاوس.
وأضاف أن ماربيال جاردنز تتس���م بخدماته���ا املتكاملة وتنوع 
وس���ائل الترفيه فيها حيث توجد حديقة حيوان لألطفال باإلضافة 
الى منطقة ألعاب مجهزة ومنطقة أبراج حمام ومسجد كبير ومول 

جتاري ضخم ومطاعم وكافتيريات.
وأش���ار عبدالعزيز الى أن ماربيال جاردنز تتميز بوجود ڤيالت 
وعمارات ش���قتني وعمارات ثالث شقق وعمارات خمس شقق حتى 
تناس���ب جميع األذواق وتغطي كل االحتياجات للعائالت واألس���ر 

الصغيرة مبساحات مختلفة.

ق���ال مستش���ار العضو 
املنتدب ورئيس قطاع املبيعات 
بشركة مدينة نصر لإلسكان 
والتعمير د.سمير البناني ان 
الشركة تشارك مبشروعاتها 
املتميزة منها حي الواحة بقلب 
مدينة نصر وجار حاليا تشييد 
العمارات وكذلك  وتس���ليم 
التطوير الشامل حلي الواحة 
واس���تكمال أعمال الرصف، 
والتشجير واإلنارة وتطوير 
املناطق احمليطة، املسطحات 
املتوافرة باملشروع تبدأ من 
115 مت���را مربع���ا حتى 280 
مترا مربعا، تش���طيب كامل 
أو نصف تشطيب، بأسعار 
تبدأ من 299000 ألف جنيه 
وموعد انتهاء املشروع يونيو 

.2012
وأض���اف البنان���ي هناك  أحد املشاريع املعروضة ضمن أجنحة املعرض

»سما« تعرض منتجع »سما بيتش« بالساحل الشمالي
قال مدير بشركة سما لالستثمار 
العقاري وإدارة املشروعات أحمد 
شاكر مطر ان الشركة تعرض في 
جناحها منتجع س���ما بيتش على 

الش���مالي ويتكون من  الس���احل 
الڤيالت والش���اليهات  العديد من 
واالستوديوهات مبساحات تبدأ من 
60 مترا مربعا باإلضافة إلى احلدائق 

والفن���ادق واملس���احات اخلضراء 
وحمامات السباحة الداخلية وصاالت 
اجليمينزي���وم واملالعب واملوالت 

التجارية وألعاب األطفال.


