
معارض
االربعاء 30 نوفمبر 2016

36

»إسكان جلوبل« تُطلق معرض القاهرة الدولي للعقـار   اليوم مبشاركة مجموعة من كبرى الشركات العقارية

وأعرب نائب رئيس مجلس 
إدارة مجموعة إسكان جلوبل 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
أحمــد عفيفي عن ســعادته 
بتنظيم املجموعة للمعرض 
الــذي ينــدرج حتــت مظلة 

معارض النخبة العقارية.
وقــال عفيفي: ســعيدون 
بتنظيــم معــرض القاهــرة 
الدولي للعقار، أول معارض 
املجموعة املختص بالعقارات 

املصرية.
وأضاف: يشتمل السوق 
املصري على فرص استثمارية 
قويــة خصوصا فــي قطاع 
العقــار، وســعي الســلطات 
رؤوس  جلــذب  املصريــة 
األموال األجنبية عبر تقدمي 
واملغريــات  التســهيالت 
كل  وتذليــل  والضمانــات 
العقبات التي قد تعوق تدفق 
االستثمارات األجنبية يعتبر 
من العوامل احملفزة، يضاف 
إلــى ذلــك مقومات الســوق 
املصــري مــن حيــث توافر 
العمالــة واألراضــي وكثرة 
الطلب والنمو السكاني، كل 
ذلك يعتبر من العوامل التي 
تدفع رؤوس األموال للدخول 
في مجال االستثمار في السوق 

املصري.
واستطرد بقوله: العالقات 
الكويتيــة- املصريــة قوية 
ومتينــة وضاربة في القدم، 
الكويتية في  واالستثمارات 
جمهورية مصر العربية من 
أكبر االستثمارات سواء على 
الصعيد الرسمي أو اخلاص، 
ودورنــا كمجموعــة رائــدة 
فــي مجال تنظيــم املعارض 
املتخصصة متحور في تنظيم 
معرض يتيح للشركات التي 
متتلك وتســوق مشروعات 
عقارية فــي جمهورية مصر 
العربيــة نافــذة للتعريــف 
مبشــروعاتها تلــك وإتاحة 
الفرصــة لهــا للبحــث عــن 
تفاهمــات واتفاقيــات مــع 
كيانات كويتية لديها الرغبة 
في االنخراط في استثمارات 

خارجية.
مــن جانبه، قال شــوقي 
نصر نائب الرئيس التنفيذي 
للمجموعــة: ميثــل معرض 
القاهرة الدولي للعقار إضافة 
جديدة ملظلة خدمات املجموعة 
التــي تســعى مــن خاللهــا 
لالرتقــاء بصناعة املعارض 
املتخصصة وتنشيط قطاعات 

االقتصاد املختلفة.
وأضــاف: متفائلون بأن 
القاهــرة  معــرض  يكــون 
الدولي للعقار إضافة حقيقية 
للعالقات الكويتية- املصرية 
وجلهود جذب رؤوس األموال 
األجنبيــة للســوق املصري 
ولتوفير فرص اســتثمارية 
مأمونة وبضمانات حكومية 
الكويتيــن،  للمســتثمرين 
وسنسعى لتنظيم املعرض 
قــادم  فــي  دوري  بشــكل 

السنوات.
واختتــم نصر تصريحه 
بالتأكيد علــى متيز الفرص 
املطروحة خالل املعرض التي 
اهتمــت املجموعة بأن تكون 
من التنوع مبكان بحيث تلبي 
جميع طموحــات وتطلعات 
زوار املعرض وراغبي التملك 
في جمهورية مصر العربية.

مــن جانبــه، أكد حســن 
موســى املدير العام لشركة 
باشــا كويت إحدى شركات 
مجموعــة إســكان جلوبــل 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 

ســعي املجموعة لتقدمي كل 
ما هو جديد في عالم تنظيم 

املعارض واملؤمترات.
وقــال موســى: أضحــت 
ملعارض املجموعــة طابعها 
اخلاص واملميز الذي مييزها 
عن باقي الفعاليات املشابهة 
واتسمت بطابع العاملية في 
فعالياتها املتنوعة، بســبب 
التجهيزات اخلاصة واملتطورة 
التي اســتحدثتها املجموعة 
فــي معارضها، واســتعانت 
بالتقنيــات  املجموعــة 
احلديثة لدمج عنصر اإلثارة 
الفعاليات  والتشــويق فــي 
املصاحبــة ملعارضها، حيث 
استقطبت املجموعة وسائل 
إعالم محلية ودولية لتغطية 
فعالياتهــا وأضافــت فقرات 
خاصة مبعارضها مبشاركة 
جنــوم وإعالميــن محلين 

وعرب.
واســتطرد قائال: انطالقا 
املجموعــة  إحســاس  مــن 
باملسؤولية امللقاة على عاتقها 
جتاه الشركات واملؤسسات 
العقارية وجتاه املستثمرين 
والعمالء، وسعيا منها لتقدمي 
أفضل خدمة ممكنة للجميع 
أسســت املجموعــة شــركة 
بالتجهيــزات  متخصصــة 
اخلاصة واملتطورة للفعاليات، 
وتقوم شركة »باشا كويت« 
التابعــة للمجموعة بتوفير 
التجهيــزات اخلاصة  جميع 
إضــاءات  مــن  باملعــارض 
وجتهيزات خاصة خارجية 
وداخلية، مثل شاشات العرض 
باإلضافة إلى تصميم وتنفيذ 
األجنحة اخلاصة بالشركات 
املشــاركة، ولتقــدمي أفضل 
خدمة ممكنة مت اختيار فريق 
عمل ضخم يتميــز باملهنية 

واالحترافية العالية.

»مجموعة عربية لالستثمار 
العقاري«

وأعلنــــــت مجموعــــــة 
العقاري  عربية لالســتثمار 
مشــاركتها فــي املعــرض، 
وقال م.طارق شكري رئيس 
مجلــس إدارة املجموعــة إن 
القطاع العقاري يعد الرهان 
الرابــح للمســتثمرين خالل 
الفترة املقبلة في ظل فرص 
النمــو املرتفعــة ومعــدالت 
الربحية األعلى بن األنشطة 
االستثمارية املختلفة واملثبتة 
من جتارب لسنوات سابقة الى 
جانب املناخ املهيأ الستقبال 
االستثمارات اخلليجية بعد 
اتخــاذ احلكومــة لعــدد من 
اإلجراءات احملفزة لالستثمار 

في القطاع.
املعــارض  أن  وأوضــح 
العقارية الكبيرة واملؤمترات 
فرصة جيدة ألي شركة تريد 
تسويق مشروعاتها، كما أنها 
تعد آلية قوية للترويج ملعظم 
الفرص االستثمارية املتاحة 
التــي تقدمها  والتســهيالت 
الدولة لالستثمار الى جانب 
سهولة التواصل بن املطورين 
املصريــن ونظرائهم العرب 
مبا يسهم في اقامة حتالفات 
وتنمية مشروعات بالشراكة.
وأضاف ان شركته أنهت 
املراحــل األخيرة  إجــراءات 
ملوافقــات مشــروع مدينــة 
الشمس وبدأت عقد مقابالت 
مع املستثمرين الراغبن في 
االســتثمار باملشــروع عبر 
الشــراكة، خاصة في الشق 
الســياحي الى جانــب باقي 
أنشطة املشروع التي تشمل 

الشــركة فــؤاد العلــي بأنه 
مت طــرح املرحلتــن الثانية 
والثالثة من احدث مشروعات 
الشــركة مون جاردنز وذلك 
بعد نفاد املرحلة االولى، وهو 
اقرب كمبوند ملصر اجلديدة 
ومطار القاهرة على مساحة 
40 فدانــا، والذي يعد افضل 
اختيار للســكن واالستثمار 
فهو كمبوند متكامل اخلدمات 
- مول جتاري - مركز طبي 
- ناد اجتماعــي - حضانه 
دولية - مســجد مبساحات 
وحدات تبدأ من 87م الي 265م 
وفلل دوبلكس بحديقة تبدأ 
من 175م الى 259م بأســعار 

تنافسية.
وأفاد العلــي بأن »أمكو« 
سوف تشــارك في املعرض 
املشــروعات  مــن  بعــدد 
السياحية ملجموعة مرسيليا، 
حيث ســيتم طــرح املرحلة 
الثالثة من مشروع مرسيليا 
الند العلمن متكامل اخلدمات 
مبنطقة العلمن أمام مارينا 
7 بجوار قرية بورتو جولف 
مبساحات شاليهات 93م، 113م 
تطل على املمشى وحمامات 

السباحة. 
وأضاف انه سيتم عرض 
باقي وحدات املرحلة الثانية 
من مشروع مرسيليا بيتش 
4 - الساحل الشمالي - على 
مســاحة 130 فدانــا مبنطقة 
خليــج ســيدي عبدالرحمن 
أرقى منطقة بالساحل الشمالي 
وبالقــرب من قرية مراســي 
وهايسندا مبساحات شاليهات 
وفلل تبدأ من 75م الى 680م.

»وادي دجلة«
مــن جانب آخــر، أعلنت 
وادي دجلة للتنمية العقارية 
عن مشــاركتها في املعرض، 
وقــال ماجــد حلمــي حبيب 
رئيس مجلس إدارة الشركة: 
فخورون مبشاركتنا الثانية 
في معارض مجموعة إسكان 
جلوبل الذي تشارك فيه كبرى 
الشركات العقارية في املنطقة، 
وهــذا املعرض يعكس رغبة 
الشركة في توسيع أسواقها 
على املستوى اإلقليمي، خاصة 
في منطقة اخلليج التي متثل 
واحدة من أعلى املناطق طلبا 
على الوحــدات العقارية في 
السوق املصري، وفي نفس 
الوقت تؤكد مشــاركة وادي 
العقاريــة  دجلــة للتنميــة 
مكانتهــا اإلقليمية املتميزة، 
وســعيها لدخــول أســواق 
اخلليــج وتقــدمي منتجاتها 
الراقية للمستهلك  العقارية 

الكويتي واخلليجي.
وأضاف: وخالل مشاركتها 
في هــذا املعــرض اخلليجي 
املهــم تطــرح وادي دجلــة 
العقاريــة رؤيتها  للتنميــة 
املتكاملــة للتطوير العقاري 
في مصر خالل الفترة القادمة، 
باالضافة الســتعراض عدد 
من كبــرى مشــروعاتها في 
السوق املصري مثل مشروع 
نيوبوليس مبدينة مستقبل 
سيتي بالقاهرة اجلديدة على 
مساحة 545 فدانا، ومشروعي 
بلومار السخنة ومورانو في 
العن الســخنة على مساحة 
مليون متر مربع و470 ألف 
متر مربع على التوالي، وكذلك 
تطــرح وادي دجلة للتنمية 
العقارية أحدث مشــاريعها 
بالعن السخنة وهو مشروع 
»مــدى« الذي يقــام على ما 
يقرب من مســاحة 320 ألف 

الكويت واكتسبت ثقة عمالئها 
مبصداقية مشاريعها اجلاهزة 
الفوري ومميزاتها  للتسليم 

املتنوعة.
وباحلديث عن املشــاريع 
والفرص االســتثمارية التي 
سيتم عرضها خالل املعرض 
قال املطيــري: نطرح خالله 
اثنن من مشروعاتنا املميزة 
في جمهورية مصر العربية 
حيث نطرح مشروعا مميزا 
هو مشروع جنوب اجليزة، 
مساحة املشــروع الكاملة 6 
آالف فدان وننفذ حاليا املرحلة 
االولى منه على مساحة 1550 
فدانا وهي جاهزة للتســليم 
الفوري، املشروع عبارة عن 
فلل متميزة، كل فيال مكونة 
من طابقن وحتتوي على 7 
غرف و4 غرف منها ماســتر 
باإلضافة الى مطبخ أميركي 
في الطابق األرضي ومطبخ 
حتضيري في الطابق االول، 
باالضافــة غلى غرفة خادمة 
وغرفة غسيل ومنطقة شواء 
على السطح، ولكل فيال حمام 
سباحة خاص مبساحة 5*10 
متر وكل املســاحة احمليطة 

بالفيال مزروعة بالكامل.
وعن مشروع شرم الشيخ 
قال املطيري: املشروع عبارة 
عن فندق على أعلى مستوى، 
ويتكون من وحدات فندقية 
أميرية  وأجنحــة وأجنحــة 
واألســعار تبدأ مــن 15 ألف 
دينــار واملشــروع جاهــز 

للتسليم الفوري.

»أزميل العقارية«
وأعلنــت مجموعة أزميل 
العقاريــة مشــاركتها فــي 
املعرض، وقال أحمد شاهن 
املدير العام للمجموعة: تقدم 
مجموعــة أزميــل العقاريــة 
املشــروعات  مــن  العديــد 
املتميزة في التجمع اخلامس 
مبساحات متنوعة، وبأرقى 
وأفضــل املواقــع املختلفــة، 
وأجمــل الواجهــات، وأجود 
التشــطيبات، وبالقــرب من 
املناطــق اخلدميــة  جميــع 
والترفيهية في مختلف مناطق 
التجمع اخلامــس، وبالقرب 
أيضا من العديد من املناطق 
احليويــة واملراكز التجارية 
واملبانــي االداريــة اخلاصة 
بالشركات والبنوك الكبرى.

وعن املشروعات املطروحة 
قــال: نطرح مشــروع ميني 
كمبونــد الصــرح وهو أحد 
املشروعات الكبرى واملتميزة 
ملجموعــة أزميــل العقارية، 
تتوافــر فيــه كل خصائص 
ســكن األحالم، حيث الرقي، 
واخلصوصيــة، والهــدوء، 
يطل علــى مناظــر طبيعية 
خالبــة، متكامــل اخلدمات، 
وكامل التشطيبات، وواجهات 
عصرية، يقع في أجمل مناطق 
التجمــع اخلامس، ويحتوي 
على 30% مساحات خضراء 
ومناطــق ترفيهية تتميز به 
عقاراتنا في التجمع اخلامس، 
كما أنه يحيط به العديد من 
املناطــق احليوية واخلدمية 

بالقاهرة اجلديدة.
ونطــرح كذلك مشــروع 
مينــي كمبونــد »القصـــر« 
الـــذي يضـم مزايـــا الكمبوند 
املتكامــل اخلدمات، وشــكل 
الفيـــالت الرائع فهـــو يتكون 
من ثـــــالث فيــالت محاطة 
بســـــور رائع التصميـــــم، 
ســاكنيه  مينــح  والــذي 
والراحــة،  اخلصوصيــة، 

مدرسة وجامعة وفندقا وهاي 
انــد مول وان اوت ليت مول 
ومبنى إداريا وسكنيا وطبيا 

وسيم بارك.
وعن وصف املشروع قال: 
يقام املشــروع على مساحة 
557 فدانــا، ويضم 3 فنادق 
5 جنــوم علــى شــكل مبان 
أثرية مســتوحاة من التراث 
واآلثــار، مــن بينهــا فنــدق 
على شــكل الديــر البحري، 
وآخر على أعمدة فرعونية، 
والثالــث على شــكل األوبرا 
اجلديــدة ومول على شــكل 
معبد الكرنك وحديقة مركزية 
وقاعة مؤمترات وشقق سكنية 
الى جانب عدة أنشطة أخرى.

»زيزينيا«
كما أعلنت شــركة أرضك 
للتنمية واالستثمار العقاري 

مشاركتها في املعرض،
وقال د.م.أشــرف دويدار 
العضو املنتدب عن الشركة: 
للتنميــة  أرضــك  شــركة 
واالســتثمار العقــاري مــن 
الشــركات املصريــة الرائدة 
في مجال التطوير العقاري، 
حيث بدأت سنة 1998 كشركة 
مســاهمة مصرية، ومجلس 
إدارة شركة أرضك يتكون من 
مؤسســات وبنوك وشركات 
من اهــم الركائز األساســية 
والداعمــة لنجــاح الشــركة 
وكلهــم مســاهمون لهم باع 
وتاريخ حافــل باالجنازات، 
مثــل بنــك االحتــاد الوطني 
وبنك فيصل اإلسالمي املصري 
وشركة مصر لتأمينات احلياة 
وشركة االســتثمار العقاري 
الشــن  وشــركة  العربــي 
بالست وشركة جولدن تكس 
لألصواف وشركة سيلك وول 
هاوس وصندوق االستثمار 
العقــاري العربــي املباشــر 
وصنــدوق التأمــن اخلاص 
بالعاملن مبجموعة أوليمبيك 
جروب وبافاريا مصر وشركة 
البالستيك  الشــن لصناعة 
وشركة العرفة لالستثمارات 
واالستشارات وشركة احلصن 
للمنسوجات وشركة جولدن 

تكس للمنسوجات.
وأضــاف: هدفنــا خلــق 
مجتمع مبتكر منتج ومختلف 
وهــذا هــو الــذي بدأنــا في 
اســتحداثه وتطبيقــه فــي 
مشــروعنا اجلديد )زيزينيا 
املســتقبل(، ولذلــك اخترنا 
شعار املشــروع )نقلة ومن 
أول السطر( نقلة في أسلوب 
احلياة، نقلة في تفكيرنا وفي 
رؤيتنا للغد الذي ينتظرنا.

وعــن وصــف املشــروع 
املشــروع  يتميــز  قــال: 
بتصميــم جديــد ومختلــف 
قام بتنفيــذه د.أحمد ميتو، 
ود.أكرم فاروق وبالواجهات 
املعمارية املبتكرة، باإلضافة 
الــى ان 80% مــن املشــروع 
مساحات اخلضراء وبحيرات 
اصطناعية وأماكن ترفيهية 
وخدمية واســتخدام الطاقة 
الشمسية في انارة الشوارع 
وتسخن املياه ووجود تراك 
عجل وتراك مشــي وغيرها 
من اخلدمات اللي من شأنها 
حتقيق )النقلة( اللي نطمح 

لها.

»األساليب«
مــن جانب آخــر، أعلنت 
شــركة األســاليب املتطورة 
)أمكو( مشاركتها في املعرض، 
وصرح رئيس مجلس ادارة 

متر مربــع وتنفرد مبوقعها 
املتميز بالعن السخنة. 

»كليوباترا جروب«
وأعلنت شركة كليوباترا 
جروب عــن مشــاركتها في 
املعــرض، وقــال محمــد أبو 
العينن رئيس مجلس ادارة 
الشركة: يســعدنا املشاركة 
في هذا احلدث الضخم الذي 
يعبر عن مدى متانة العالقات 

املصرية- الكويتية.
وأضاف: نهدف من خالل 
املشاركة لطرح مفهوم عصري 
العقارية يراعي  للمشــاريع 
خصوصية وإنسانية املعيشة 
لتوفيــر أعلى مســتوى من 

الرفاهية.
التــي  املشــاريع  وعــن 
خــالل  الشــركة  تطرحهــا 
املعرض، قال: نطرح مشاريع 
متميزة، حيث نطرح مشروعا 
ضخما عبارة عن مجمع سكني 
جاهز للتســليم فــي مدينة 
الشروق على طريق السويس 
الرئيســي مباشرة، ونطرح 
مشــروعا آخر فــي محور 6 
أكتوبر فــي موقع مميز جدا 
ملشروع ضخم ذي تصميمات 
إيطالية والند سكيب ومول 
جتــري وفيالت مبســاحات 
مختلفــة، باالضافة الى برج 
ســكني مبدينة االسكندرية 
خلــف مكتبــة االســكندرية 
مباشــرة ويطل على منطقة 
الشــالالت والبحر ويحتوي 
على مــول جتــاري ويتميز 
باملوقع الهادئ، باإلضافة الى 
مشروعات اخرى من ضمنها 
برج ســكني جاهز للتسليم 

في مدينة نصر. 

»معمار المرشدي«
مــن جهة أخــرى، أعلنت 
مجموعــة معمار املرشــدي 
عن مشــاركتها في املعرض، 
وقال م.محمد املرشدي رئيس 
املجموعــة:  ادارة  مجلــس 
تســتعد مجموعــة معمــار 
املرشــدي إلطــالق مفاجــأة 
كبرى لعمالئهــا، تتمثل في 
طــرح مشــروع جديــد فــي 
منطقــة زهراء املعادي حتت 

اسم »ريحانة أڤينيو«. 
وعن وصف املشروع قال: 
يتمتع »ريحانة أڤينيو« مبوقع 
مميز وفريد، فهو يطل مباشرة 
على نادي »وادي دجلة«، كما 
أنه يطل على مناظر طبيعية 
خالبة مبا يوفر رؤية جمالية 
لســكان املشــروع، كذلــك 
يتمتع بالعديد من األنشطة 
الترفيهية واخلدمية املتكاملة، 
من منطقة حمامات سباحة، 
وجيم، ومطاعم، وكافيهات، 
ومحالت جتارية وغيرها من 
اخلدمات التي تلبي مختلف 

احتياجات العمالء.

»أموال الكويت«
وأعلنــت شــركة أمــوال 
العقارية مشاركتها  الكويت 
فــي املعــرض الــذي تطرح 
خالله مجموعة من مشاريعها 
فــي  الضخمــة  العقاريــة 

جمهورية مصر العربية.
وقــال املديــر التنفيــذي 
والشــريك في شــركة أموال 
فالــح  العقاريــة  الكويــت 
املطيري ان الشركة تسعى من 
خالل هذا املعرض الى مواصلة 
التعريف مبشاريعها املتنوعة 
والتواصل املباشر مع العمالء، 
وأضاف: »أموال الكويت« من 
أكبر الشــركات العقارية في 

والهدوء، واالستمتاع بجمال 
وروعــة املــكان، باإلضافــة 
الى أن وحداته ذات تقســيم 
مميــز، وواجهــات عصرية، 

وتشطيبات عالية اجلودة.
باالضافة الى ذلك نطرح 
مشــروع قطعة 443 جنوب 
االكادمييــة وحــي جنــوب 
األكادميية أحد أرقى وأجمل 
التجمــع اخلامــس،  أحيــاء 
املنطقة كلها فيالت، املنطقة 
محاطة بالعديد من اخلدمات 
على أعلى مستوى من الفخامة 
والرقــي )كايروفيســتيفال 
الــداون تــاون(،  ســيتي - 
كما أن املنطقة بها مساحات 
خضراء شاســعة، باالضافة 
الــى الواجهات الكالســيكية 
ذات الذوق الرفيع، وقدر عال 
من الرفاهية واخلصوصية، 
وجمال املنظر، وروعة السكن 

الهادئ.

»تبارك القابضة«
من جهتها، أعلنت مجموعة 
تبارك القابضة مشاركتها في 
املعرض، وقال وليد صقر مدير 
فرع الكويت ملجموعة تبارك 
القابضة ان املجموعة نفذت 
نسبة تقارب 75% من إنشاءات 
بالقاهرة  احدث مشروعاتها 
اجلديدة، وهو مشروع ناينتي 
أڤينيو بالتجمع اخلامس الذي 
سيبدأ تسليم مرحلته االولى 
في صيف 2017، وبالفعل مت 
فتح باب احلجز للمشروع، 
وأفــاد بأن هــذه الفترة تعد 
األنســب للتعاقــد والمتالك 
العقــار مبصر بســبب فرق 
الدينار واجلنيه  العملة بن 

في الوقت احلالي.
مشــروع  وبخصــوص 
ناينتــي أڤينيو الذي يعتبر 
اكثــر املواقع متيزا بالتجمع 
اخلامس، أفاد بأن املشــروع 
ســكني جتــاري إداري على 
مســتوى عاملــي راق، ويقع 
»ناينتي أڤينيو« على شارع 
التسعن الشارع الرئيسي في 
القاهرة اجلديدة ويطل على 
اجلامعة األميركية اجلديدة 
وجامعة املستقبل وحتيط به 
املدارس الدولية مثل مدرسة 
احلياة ومدرســة M.S.A كما 
حتيط به النــوادي الكبيرة 
مثل نادي اجلزيــرة ونادي 
الزهــور ويقــع بالقــرب من 
 J.W اكبر الفنادق الفخمة مثل
 Dusit Thani وفندق Marriott
وأيضا على بعد خطوات من 
التجارية الشهيرة،  احملالت 
ففي »ناينتــي أڤينيو« انت 
تعيــش فــي قلــب القاهــرة 
اجلديدة، حيث ميتد املشروع 
علــى مســاحة 200 ألف متر 
مربــع وقد متت االســتعانة 
بكبرى الشــركات األميركية 
التصميمات  W.A.T.G لعمل 
والرســومات  املعماريــة 
الهندســية للمشــروع ومت 
التخطيط للمشروع ليكون 
عالمة فارقة في قلب القاهرة 
اجلديدة، حيــث يبلغ حجم 
مــن 3  اكثــر  اســتثماراته 
مليارات جنيه مصري ويضم 
املخطــط العــام للمشــروع 
وحدات ســكنية مميزة تدار 
الذكية  البيوت  بتكنولوجيا 
الوحــدات  وتتميــز جميــع 
باطالالت رائعة على شوارع 
رئيسية أو الندسكيب، ويضم 
املشــروع أيضا موال جتاريا 
مفتوحا عامليا ويدار من خالل 
شركة عاملية ويتميز بتواجد 
املاركات واملطاعم العاملية التي 

سامح أمير

أحمد جمال

عفيفي: املعرض
أول معارض 

املجموعة املختص 
بالعقارات املصرية

شوقي: إضافة 
جديدة ملظلة 

خدماتنا
التي نسعى

من خاللها لالرتقاء 
بصناعة املعارض

 
موسى: طابع 
عاملي مميز 

ملعارض »إسكان 
جلوبل« داخل 

الكويت وخارجها

شكري: القطاع 
العقاري يعد الرهان 
الرابح للمستثمرين 
خالل الفترة املقبلة

دويدار: هدفنا خلق 
مجتمع

مبتكر منتج وهذا
ما بدأنا بتطبيقه

في مشروع
»زيزينيا املستقبل«

العلي: طرح 
املرحلتني الثانية 

والثالثة من مشروع 
»مون جاردنز«

بعد نفاد املرحلة 
األولى

حبيب: منطقة 
اخلليج واحدة

من أعلى املناطق 
طلبًا على الوحدات 
العقارية في السوق 

املصري

أحمد عفيفي

ماجد حلمي

هاني منير

أحمد شاهني

حسني موسى

محمد أبوالعينني

شوقي نصر

أحمد القاضي

شادي سعيد

أحمد امبابي

تدشن مجموعة 
إسكان جلوبل لتنظيم 
المعارض والمؤتمرات 
اليوم فعاليات معرض 
القاهرة الدولي للعقار 
في فندق الجميرا تحت 
رعاية وزيـر التجارة 
والصناعة وبمشاركة 
كبرى الشركات العقارية 
والمطورين العقاريين، 
ويختص المعرض بطرح 
المشروعات والفرص 
العقارية في جمهورية 
مصر العربية كأول معارض 
المجموعة المتخصصة 
بالعقار المصري، ويستمر 
المعرض حتى يوم السبت 
المقبل وتصاحبه فعاليات 
متنوعة.
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»إسكان جلوبل« تُطلق معرض القاهرة الدولي للعقـار   اليوم مبشاركة مجموعة من كبرى الشركات العقارية

للتشييد وادارة املشروعات 
مشاركتها في املعرض، وقال 
محمد فؤاد رئيس مجلس ادارة 
الشــركة عن شــركته: تتخذ 
العاصمة للتشــييد  شــركة 
وإدارة املشــروعات فخامــة 
البناء هدفا لها، وفي ســبيل 
الوصول لهذا الهدف يبذل كل 
فرد من فريق عمل الشركة كل 
جهد بداية من اختيار املوقع 
املميز مرورا بأجمل تصميم 
وأدق تنفيذ حتى الوصول الى 
تســليم أفخم وحدة سكنية 
لعميل العاصمة الذي نعتبره 
أحد أفراد أسرة العاصمة منذ 

اليوم األول للتعاقد.
وأضــاف: انطالقا من هذا 
الفكر نقدم لعمالئنا األعزاء 
بالكويت عددا من املشروعات 
مبساحات ومواقع مختلفة، 
كما نقــدم عروضا حصرية 
خاصة لعمالء املعرض ونأمل 
أن حتــوز منتجاتنا رضاكم 
وأن حتوز العاصمة ثقتكم.

»امتالك«
وأعلنــت شــركة امتالك 
العقاريــة مشــاركتها فــي 
املعــرض، وقال زيــاد االمام 
العضــو املنتــدب للشــركة: 
تعتمد الشركة نهجا واضحا 
في عملها حيث تقوم بدراسة 
السوق بطريقة جيدة من خالل 
املنافســن واملشاكل  دراسة 
التي تواجههم وكيفية التغلب 
على هذه املشــاكل، ومن هذا 
املنطق نبدأ بتطوير انفسنا 
لتجنب الوقوع في مثل هذه 
األخطاء، وبعد ذلك دراســة 
السوق نفسه وكذلك العميل 
وما احتياجاته وما الشريحة 
السعرية التي يريدها وكذلك 
نظام الدفع، هذا باإلضافة إلى 
أن القدرة التمويلية للشركة 
ممتازة جدا بشكل يساعدنا في 
خلق فرص استثمارية جيدة.

وعن مشاريع الشركة التي 
تطرحها خالل املعرض قال: 
نطرح مشروعا مميزا يقع في 
املنطقة بن راس احلكمة وبن 
مرسى مطروح وهي منطقة 
استثمارية عليها اقبال شديد 
في هذه الفترة، فالبحر هناك 
هادئ وليس به امواج عالية ما 
يجعل السباحة اسهل، في هذه 
املنطقة فكرة املياه املسحوبة 
من البحر أدى الى خلق جزر 
مائية داخل املشــروع وعلى 
جزيرة من هذه اجلزر أنشأنا 
اكبر مالٍه مائية في الساحل 
 ATLANTSWATER الشــمالي

PARK
وأضــاف: تبلغ مســاحه 
املشــروع 176 فدانا وتتنوع 
الوحدات بن شاليهات وفيالت 
وتوين هوس ويبلغ إجمالي 
مبيعات املشروع مليارا و200 

ألف جنيه.

»المركز العالمي«
تشــارك  جانبهــا،  مــن 
املركــز  مجموعــة شــركات 
العاملي »آي سي جروب« في 
املعرض، وصرحت الشركة 
عن هذه املشاركة بالقول: منذ 
إنشاء مجموعة شركات املركز 
العاملي عام 1996وهي حتمل 
سجال حافال من اإلجنازات في 
مجال التطوير العقاري على 
مدار 20 عاما، مبساهماتها في 
إنشاء وتعمير املدن العمرانية 
اجلديــدة »مدينــة القاهــرة 
اجلديــدة، مدينة الشــروق، 
مدينة العبور، مدينة العاشر 

من رمضان«.

يتم تقدمي عدد منها ألول مرة 
في مصر. 

»ريادة العقارية«
مــن جانبه، أعلــن أحمد 
جمــال املدير العام لشــركة 
العقاريــة مشــاركة  ريــادة 
شــركته في املعــرض، وعن 
الشــركة قال: شــركة ريادة 
العقارية من الشركات الرائدة 
في مجال االستثمار العقاري 
داخل التجمع اخلامس، حيث 
إن كل أعمال الشــركة داخل 
التجمع اخلامس، والشــركة 
قامت منذ سنتن على فكرة 
اســمها التميز، وتلك الفكرة 
هــي التي تقود الشــركة في 
كل مشاريعها وكل قراراتها، 
ما يعنــي التميز فــي أماكن 
ومواصفــات  املشــروعات 
التشــطيب، وفــي نوعيــة 
املوظفــن داخــل الشــركة 
ومدى ثقافتهم، والتميز في 
طريقة مقابلــة العميل، فان 
كلمة التميز هي كلمة السر أو 
كلمة النجاح التي قامت عليها 
الشــركة ومازالت مســتمرة 
بها، فضال عن أن التميز هو 
الفاصل فــي أي قرار يتخذه 

مجلس إدارة الشركة.
أهــم مشــروعات  وعــن 
الشــركة التي تطرحها على 
زوار املعــرض قــال: تقــدم 
الشــركة مينــي كومبونــد 
»القصر« في منطقة القرنفل 
فيالت، عبــارة عن 3 فيالت 
متجاورين، لهم حمام سباحة 
والند سكيب وتشطيب كامل 
100%، أمن، جيم، وهو ميني 
كومبونــد متكامل اخلدمات، 
وذلك مــن أهم املشــروعات 

املتاحة للبيع.

»اتش دي جي«
وأعلنت شركة »اتش دي 
جي« مشاركتها في املعرض، 
وعن املشاريع التي تطرحها 
الشركة قال طارق عبداللطيف 
رئيس مجلس إدارة الشركة: 
نطرح عددا من املشــروعات 
السكنية واإلدارية في منطقة 
التجمع ومدينة هليوبوليس 

اجلديدة.
وأضاف: نطــرح املرحلة 
الكوربــة  الثالثــة ملشــروع 
هايتس في مدينة هليوبوليس 
اجلديدة وقد مت طرح املرحلة 
الثالثة للمشروع بعد جناح 
املرحلتن االولــى والثانية، 
وميتد املشروع على مساحة 
تبلغ 4200 متر مربع ليضع 
مفهوما غير مسبوق للتميز 
العقاري، محققا رؤية شمولية 
فريدة ملدينة متكاملة املرافق 
ذات موقــع متميــز وجذاب 

يربطها بوسط املدينة.
وأضاف: ثاني مشروعاتنا 
التــي نطرحها هو مشــروع 
فيالت كوربنتا، وهو مفهوم 
جديد للسكن الراقي من خالله 
تعيش في جو عائلي متكامل 
مجموعــة فيالت خماســية 
بنظام الـ cluster حيث ميتاز 
باجلاردن فيو وباركنج واحد 
حتت األرض واألمن واحلراسة 

وخصوصية املكان.
وقــال: يقع املشــروع في 
أرقــى أحيــاء هليوبوليــس 
اجلديدة وهو احلي اخلامس 
الســويس  األقــرب لبوابــة 
والشــروق وهو حي خاص 
ويحــاط  فقــط  بالفيــالت 
مبجموعــة مــن اخلدامــات 
ويعتبــر تصميــم فيــالت 
كوربنتا من أرقى التصميمات 

تســليم 130 وحــدة خالل 6 
أشهر.

»الوطنية«
من جهتها، أعلنت الشركة 
الوطنية إلدارة املشــروعات 
مشــاركتها فــي املعــرض، 
وعــن الشــركة قال ســامح 
الوطنيــة  الشــركة  أميــر: 
إلدارة املشــروعات شــركة 
مســاهمة مصرية تعمل في 
العقاري  مجــال االســتثمار 
وإدارة املشــروعات منــذ 16 
عاما. وتتواجد مشــروعات 
الشــركة بــكل مــن القاهرة 
اجلديــدة ومدينة الشــروق 
واملقطــم وتتميــز الشــركة 
الطبية  بتنوع مشــروعاتها 
واإلدارية والتجارية والسكنية 
والســاحلية وتقدم الشركة 
أفضل عروضها وخصوماتها 
على كل املشروعات املطروحة 
خالل فترة املعرض مع أفضل 
عــروض األســعار وتنــوع 
بأنظمة السداد، حتت شعار 

العقار أفضل استثمار.

»الحياة للتخطيط العمراني 
والتنمية«

مــن جانب آخــر، أعلنت 
شــركة احليــاة للتخطيــط 
العمرانــي مشــاركتها فــي 
املعرض، وقال منصور طاهر 
نائــب رئيس مجلــس إدارة 
الشــركة عن هذه املشاركة: 
تعد شركة احلياة للتخطيط 
العمراني والتنمية من كبرى 
شــركات االستثمار العقاري 
منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات 
وهي شركة مساهمة مصرية 
برأسمال مصري، حيث اهتمت 
الشــركة مبشــروعاتها على 
أن جتمع بن كـــــل عناصر 
النجاح مـــن الرقــي والتنوع 
مع االختالف واخلصوصية 
والترفيـــه، ومواكبــة مــن 
الشركة للتطوير والتحديث 
عمالئهــا  لرغبــة  وتلبيــة 
توسعت الشركة مبشروعاتها 
الســاحل  لتمتد علــى طول 

الشمالي.
وعــن أبــرز مشــروعات 
الشــركة قال طاهر: من ابرز 
التــي نطرحهــا  املشــاريع 
مشــروع »احلياة جاردنز- 
الساحل الشمالي« ومشروع 
»قصر بيانكي« بأرقى مناطق 
االسكندرية وقد مت تسليمه 
بالكامــل ومشــروع »نيــو 
اليكس« مبدينة احلمام ومت 
تســليمه بالكامل ومشروع 
»فينيســيا األبيــض« ومت 
تســليمه بالكامل ومشروع 
»ريف ملار« وهو أراض زراعية 
ومت بيعه بالكامل ومشروع 
الســاحل  »الميــرا بيتــش« 
الشــمالي ومت بيع املرحلتن 
االولى والثانية وجار البيع 
في املرحلة الثالثة واألخيرة.

»بلو ستارز«
مــن جانب آخــر، أعلنت 
شركة بلو ستارز لالستثمار 
الســياحي مشــاركتها فــي 
املعــرض، وصــرح م.هاني 
رشــدي رئيس مجلس ادارة 
الشركة بلو ستارز التي تقوم 
بإنشــاء وتشــييد مشــروع 
اويســتر باي مبدينة مرسى 
علــم بأنه قــد مت اجناز نحو 
40% من أعمال البناء اخلاصة 
باملشروع الذي يعد من ابرز 
املشاريع التي ستتم اقامتها 
في مرسى علم خالل الفترة 
القادمة، حيث انه يقدم فكرة 

ســوق العقار املصري خالل 
السنوات االخيرة. 

»انتجريتد سولوشن«
من جانبها، أعلنت شركة 
انتجريتد سولوشن مشاركتها 
في املعــرض، وقال شــادي 
عبداملنعــم ســعيد رئيــس 
مهمــة  إن  ادارة  مجلــس 
 Integrated Solutions شركة
العقــاري هــي  لالســتثمار 
توفيــر اخلبــرة واخلدمات 
العقاريــة  واملشــروعات 
املتميــزة فــي ســوق مصر 
املتنامي لالستثمار العقاري 
باســتخدام افضــل املصادر 
وبالتخطيط السليم وتقدمي 
مبانــي على أعلى مســتوى 
من اجلودة والــذوق بها كل 
اخلدمــات واملرافــق املمتازة 
لتتبوأ مكانتها بن الشركات 

العمالقة في هذا املجال.
وأضــاف: تتمثــل رؤيــة 
الشــركة في تصميم وتنفيذ 
افضل املشــروعات العقارية 
بــكل فروعهــا )التجاريــة 
والطبيــة واإلدارية واألكثر 
رواجا في السوق املصري أال 
وهي املشاريع السكنية( من 
خالل ايجاد افضل املواقع مثل 
)التجمع اخلامس، املعادي، 
مدينة هليوبوليس اجلديدة( 
وشــراكة افضل املستثمرين 
وتوظيــف امهــر املعمارين 
واملصممن أيضا ألن السعي 
لألفضــل ســيضع الشــركة 
دائما في املقدمة وســيمكنها 
من تقدمي افضل خدمة وتلبية 
جميــع مطالب عمالئها لنيل 

ثقتهم.

»ابن سينا للقرى والفنادق 
السياحية«

وأعلنت شركة ابن سينا 
للفنادق والقرى الســياحية 
مشــاركتها فــي املعــرض، 
وقال احمــد القاضي رئيس 
القطاع التجاري في الشركة: 
برئاســة  الشــركة  تبــدأ 
املهنــدس عاطــف قرني مع 
املجتمــع  تنميــة  جمعيــة 
احمللي بهيئة املستشــفيات 
واملعاهــد التعليمية بتنفيذ 
باكــورة مشــروعاتها فــي 
الســوق املصريــة مشــروع 
»سيســلياالجونز« مبدينة 
مرسى مطروح على مساحة 
123 فدانا بتكلفة 850 مليون 
جنيه. وأضاف: مت فتح باب 
تسويق واالعالن عن املشروع 
في مارس 2013 ومت البدء في 
التعاقــدات 2014، وذلك بعد 
اصــدار جميــع املســتندات 
والتصاريــح الالزمة للعمل 
ومن املنتظر بدء تسليم أولى 
مراحل املشــروع في أواخر 
2017، تشغيل 2018 الفتا إلى 
أن املرحلة ســتكون مكتملة 
البنــاء والتشــطيب وفقــا 
للمخططات الشركة ومنحت 
الشركة نفسها مدة ستة اشهر 
إضافية لتالفــي أي طوارئ 
في عملية التنفيذ أو حدوث 
معوقــات في ظــل اضطراب 
سوق البناء والتشييد بصفة 
خاصــة واألوضــاع العامــة 

للدولة بصورة عامة.
وأشــار الــى أن الشــركة 
تتيح أنظمة ســداد متعددة، 
الفتا أن الشركة تتبنى نظاما 
استثنائيا يســتهدف خدمة 
العمالء والراحة في الســداد 
وعدم الضغط حيث إن مقدم 
التعاقــد بلغ 15% وتقســيط 
باقــي املبلــغ علــى دفعــات 

التي متيز املشروع.

»سيلينا العقارية«
وأعلنت شــركة ســيلينا 
العقاريــة مشــاركتها فــي 
املعرض، وقال احمد شاهن 
املدير العام للشركة: استلهمت 
فكرة منتجع سيلينا باي من 
العصر الذهبي لالمبراطورية 
الرومانيــة فــي مصــر مــن 
القصــة الغرامية الشــهيرة 
عامليا لقيصــر روما وامللكة 
كليوباتــرا وابنتهمــا أميرة 
مصر كليوباترا سيلن، حيث 
الهندســة املعمارية  جتمــع 
لســيلينا بــاي بــن براعــة 
اليونانية  األعمدة احلجرية 
والرومانيــة واملنحوتة من 
الرخــام مع الطــراز العريق 
للحضارة الفرعونية، وأثمر 
عــن ذلك تصميمــات جذابة 
في مباني املنتجع ووحدات 

الفيالت.
وعــن وصــف املشــروع 
قــال: منتجــع ســيلينا باي 
أروع وأجمــل  يقــع علــى 
شــواطئ البحر األحمر على 
بعــد 6 كم من بوابات مدينة 
الغردقة، بالقرب من منتجع 
اجلونة شمال املدينة، ويعد 
املنتجع فرصة فريدة لراغبي 
التملك واالستثمار )فيالت - 
شاليهات - وحدات فندقية(، 
ســيلينا  منتجــع  يتميــز 
بــاي، التصميــم املعمــاري، 
واملوقع املتميز، واملســتوى 
الفاخــر للمعيشــة بجانــب 
اجلــودة العالية فــي البناء 

والتشطيبات.

»معمار مكة«
من جانبها، أعلنت شركة 
معمار مكة لالستثمار العقاري 
انضمامها للشركات املشاركة 

في املعرض.
وأكد رئيس مجلس ادارة 
الشــركة احمــد إمبابي على 
حرص الشركة على املشاركة 
فــي املعــرض والتواجد في 
منطقة اخلليج العربي وذلك 
لطرح عدد من املشــروعات 
الســكنية بالتجمع اخلامس 
بحي االندلس 1، 2 وكمبوند 
جراند سيزر وابو الهول بقلب 
القاهرة اجلديدة بحيث تنفرد 
الشركة بوجود وحدات تسلم 
فورا وبتسهيالت في السداد 

لعمالء املعرض الكرام.

»الديوان«
مــن جانب آخــر، أعلنت 
شــركة الديوان لالســتثمار 
العقاري عن مشــاركتها في 
املعرض، وقال املهندس نبيل 
شــوقي رئيس مجلس ادارة 
الشــركة عن املشــاريع التي 
ســتطرحها الشــركة خــالل 
املعرض: نشــارك مبشاريع 
مميزة أبرزها مشروع »جراند 
ليك ريزورت« الذي ســيقام 
علــى مســطح 22 فدانا على 
بحيرة مريوط وينقسم الى 
4 قطاعات، األول من 32 قصرا 
باتصال مباشرة مع البحيرة 

من خالل مجرى مائي.
كمــا أجنــزت الشــركة 3 
عمائر في )بانوراما سيتى( 
الــذي بــدأ تنفيذه منــذ عام 

ونصف العام.
وعــن ثانــي مشــروعات 
الشــركة قال: نطــرح كذلك 
مشــروع »بانوراما سيتي« 
الــذي انتهينا مــن 60% من 
مرحلتــه االولــى بإنشــاء 3 
عمارات ســكنية ومن املقرر 

جديدة من نوعها يتم تطبيقها 
ألول مــرة فــي مصــر وهي 
إمكانية امتالك شاليه ملكية 
كاملة داخل فنــدق 5 جنوم 

مجهز بالكامل.
من جانبــه، قال املهندس 
هاني منيــر العضو املنتدب 
بالشــركة إن الفترة القادمة 
ستشــهد طفــرة عقارية في 
مدينة مرسى علم، حيث انها 
ستصبح الوجهة السياحية 
والعقاريــة االولــى بالبحر 
االحمــر لتوجــه العديد من 
املستثمرين إلقامة مشروعات 
سياحية وعقارية بها، حيث 
ان مرســى علــم قــد احتلت 
مراتب متقدمة في التصنيفات 
العاملية وتعتبــر من أفضل 
الوجهــات الســياحية علــى 
مســتوى العالم ملــا يتوافر 
بها محميات طبيعية )بحرية 
وبريــة( ولتميزهــا مبنــاخ 

معتدل طول العام.

»تعمير لإلنشاءات«
من جانبها، أعلنت شركة 
تعمير لالنشاءات مشاركتها 
في املعرض، وقال م.أشرف 
أبوضيف مدير عام الشركة 
عن هذه املشاركة إننا نطرح 
خــالل املعرض مجموعة من 

مشاريعنا املتميزة.
وأضاف: تتميز الشــركة 
اجلديــدة  املــدن  باختيــار 
)القاهــرة اجلديدة - مدينة 
الشروق - مدينة العبور - 
مدينة هليوبوليس اجلديدة( 
الفخامــة وانتشــار  حيــث 
املساحات اخلضراء الشاسعة 
والتخطيــط اجليــد للطرق 
الداخليــة وتوفيــر العديــد 
من اخلدمــات وتتميز املدن 
اجلديدة بالهدوء ونقاء اجلو 
والبعد عن التكدس السكاني 
وقربها الشــديد من القاهرة 
عن طريق الطرق الرئيسية 
مثل طريق مصر الســويس 
وطريق مصر االســماعيلية 

والطريق الدائري. 
واختتم تصريحه بقوله: 
رســالتنا في شــركة تعمير 
لإلنشــاءات تتمحــور حول 
االســتثمار الواعي في مجال 
البنــاء والتشــييد لصالــح 
األفراد والهيئات واملؤسسات 
اخلاصة واحلكومية من خالل 
منظومة عمل متكاملة تتسم 
بالكفــاءة واملرونــة وتلتزم 
باملصداقية واجلودة والسعر 
املعادلــة  املناســب لتحــل 
الصعبــة للشــباب وتوفير 
السكن املناسب لهم في نطاق 

جمهورية مصر العربية.

»ستار هاوس«
من جانبها، أعلنت شركة 
العقاريــة  هــاوس  ســتار 
مشاركتها في املعرض، وقال 
جرجس يوسف رئيس مجلس 
ادارة الشــركة فــي تصريح 
صحافي عن املشــاركة: تعد 
شركة ستار هاوس لالستثمار 
العقاري من الشركات الرائدة 
في مجال االستثمار والتطوير 
العقــاري مبدينــة القاهــرة 
اجلديــدة ومدينة الشــروق 
ومدينة هليوبليس اجلديدة 
ومدينة بدر ومبا اكتســبته 
مــن خبــرة تزيد عن عشــر 
ســنوات مــن خــالل تنفيذ 
اكثر من أربعن مشــروعا ما 
بن عمارات وفيالت سكنية 
ومــوالت جتاريــة جميعهــا 
ملكا للشــركة والتي مكنتها 
من حتقيق مكانة مرموقة في 

متساوية على مدة تصل الى 
ست سنوات كاملة دون فوائد.

»بروجيكت«
مــن جانب آخــر، أعلنت 
شــركة مشــروعات التنمية 
واالستثمار العقاري مشاركتها 
في املعرض، وقال م.حســام 
بهــاء رئيــس مجلــس إدارة 
الشركة إن شركته ستطرح 
مشروع منتجع راق في رأس 

احلكمة.
وأضــاف: تأتــي أهميــة 
 BLUES مشــروع منتجــع
في أنها تعكس ملســة جمال 
كنوز مصر في البيئة واملناخ 
مبنطقــة رأس احلكمــة في 
منتجع BLUES ليحقق أهداف 
الشــركة مــن التطويــر بأن 
يجمــع بن التميز في املوقع 
على الساحل مبنطقة خليج 
رأس احلكمة وما بن الرمال 
ومياه البحر الفيروزية لترسم 
لوحــة بانوراميــة ال تتكرر 
إال مــع الوحــدات التــي يتم 
بناؤها على مرتفعات لتوفر 
رؤية كاملة للبحر مباشــرة 
ولتتميــز باخلصوصية من 
جهة والتحكم بكثافة اإلسكان 
داخل املنتجع من جهة أخرى 
وتوفير مســاحات شاسعة 
مــن امليــاه فــي البحيــرات 
وحمامــات  االصطناعيــة 
الســباحة املتنوعة مع أكبر 
Crystal lagoon في الســاحل 
الشمالي على مساحة 35000 
متر بقلب املنتجع مع انتشار 
الكافيهات واملطاعم بأشكالها 
املختلفة عليها و3 اكوابارك 
متفرقة باملنتجع بطريقة متنع 
التكدس على األلعاب ومنطقة 
ألعاب خاصة األطفال ومنطقة 

مالعب متكاملة. 

»بروفيت«
وأعلنت شــركة بروفيت 
مشــاركتها فــي املعــرض، 
وقــال حافــظ ابراهيم املدير 
العام للشــركة: متثل شركة 
بروفيــت منوذجــا رائدا في 
العقاري  مجــال االســتثمار 
مبصر والوطن العربي، حيث 
تهدف الشــركة لتقدمي رؤية 
جديدة لشــركات االستثمار 
العقاري مــن خالل منظومة 
متكاملة من اخلدمات املميزة 
والراقية، حيث االهتمام بأدق 
التفاصيــل التي من شــأنها 
حتقيق رضــا العمالء. وعن 
املشاريع التي تطرحها الشركة 
خالل املعرض قال: تقدم شركة 
بروفيت العديد من املشروعات 
املتميزة في التجمع اخلامس 
مبســاحات متنوعة وبأرقى 
وأفضــل املواقــع املختلفــة، 
وأجمــل الواجهــات، وأجود 
التشــطيبات، وبالقــرب من 
املناطــق اخلدميــة  جميــع 
والترفيهية في مختلف مناطق 
التجمع اخلامــس، وبالقرب 
أيضا من العديد من املناطق 
احليويــة واملراكز التجارية 
واملبانــي االداريــة اخلاصة 
بالشركات والبنوك الكبرى.
فتملك الشركة العديد من 
املشروعات في حي القرنفل 
فيالت قطعة 2/58، والقطعة 
423 األندلــس، وقطعة 2/82 
اللوتس الشــمالية، والعديد 
من القطع ببيت )34G( احلي 
الثانــي، وقطعة )58B احلي 
األول(، )112B( احلي الثاني.

»العاصمة«
العاصمة  وأعلنت شركة 

فؤاد العلي

حسام بهاء

جرجس يوسف

زياد اإلمام

أبو العينني:
هدفنا من هذه 
املشاركة طرح 
مفهوم عصري 

للمشاريع العقارية

املرشدي: 
املجموعة

تستعد إلطالق 
»ريحانة أڤينيو«

في زهراء املعادي

املطيري:
الشركة تسعى

إلى مواصلة 
التعريف مبشاريعها 
املتنوعة والتواصل 
املباشر مع العمالء

شاهني:
مجموعة أزميل 

العقارية
تقدم العديد

من املشروعات 
املتميزة

في التجمع 
اخلامس

مبساحات متنوعة

صقر:
املجموعة نفذت 
75% من إنشاءات

»ناينتي أڤينيو«
أحدث مشروعاتها 

بالتجمع
اخلامس

جمال:
»ريادة العقارية« 

تقدم ميني كومبوند 
»القصر«

في منطقة
القرنفل فيالت

فالح املطيري

طارق عبداللطيف

حافظ إبراهيم

طارق شكري

أشرف أبوضيف

وليد صقر

أشرف دويدار

محمد فؤاد

منصور طاهر

محمد املرشدي


