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سحيم  بــن  محمد  الشيخ  افتتح  متميزة  احتفالية  فــي 
آل ثــانــي مــعــرض الــنــخــبــة الــعــقــاري مــســاء أمـــس األول 
عــقــاري تشهده  اقـــوى جتمع  الــدوحــة  بفندق شــيــراتــون 
الشركات  كبرى  من  متميزة  مجموعة  مبشاركة  قطر 
واملــصــريــة،  والــكــويــتــيــة واخلليجية  الــقــطــريــة  الــعــقــاريــة 
لتنظيم  جلوبل  إسكان  مجموعة  تنظيم  من  واملعرض 
املعارض واملؤمترات بالتعاون مع املجموعة االقتصادية 
– قطر، حيث جاء اسم املعرض اسم على مسمى نظراً 
ملا يضم حتت لوائه من شركات عمالقة في عالم العقار 

واالستثمار 
حــضــر حــفــل االفــتــتــاح كــل مــن الــشــيــخــة فــاطــمــة حمود 
جلوبل  اســكــان  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  الــصــبــاح  
وسعادة السيد حفيظ محمد العجي سفير دولة الكويت 
لدى البالد والسيد عبدالرحمن السليطي رئيس مجلس 
والــســيــد مــحــمــود عفيفي  االقــتــصــاديــة  املــجــمــوعــة  إدارة 
الرئيس التنفيذي ملجموعة اسكان جلوبل  والسيد قيس 
التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  الــدبــوس والــســيــد شــوقــي نصر 
ولفيف من كبار الشخصيات ورجال األعمال واملدعوين.
التي  والـــســـرور  بالبهجة  االفــتــتــاح  أجــــواء  اتــســمــت  وقـــد 
مــن منظمني وشــركــات  احلــضــور  ارتسمت على وجـــوه 
العقاري  النخبة  معرض  وإن  خاصة  وجمهور  عارضة 
قــد جــاء مبشاريع  وأنـــه  فــي قطر كما  يعقد ألول مــرة 
عــقــاريــة تـــعـــرض ألول مــــرة حــيــث تـــبـــارت الــشــركــات 

الفتة  بــصــورة  املتميزة  مشاريعها  طــرح  فــي  املــشــاركــة 
الذين  الــــزوار  مــن  غفيرة  بتجمعات  حظيت  وجــذابــة 
املشاريع  الساعات األولى لالفتتاح ملشاهدة تلك  حضروا 

الدقيق واالعداد  املبهرة. واتسم حفل االفتتاح بالتنظيم 
اجلــيــد الـــذي يــعــد مــن أبـــرز ممــيــزات مــعــارض النخبة 
الـــعـــقـــاري، وامـــتـــأت قـــاعـــة املــجــلــس الــشــهــيــرة بــفــنــدق 

الــشــيــراتــون وخــارجــهــا بــاالجــنــحــة الــعــارضــة فــي تناغم 
جلوبل  اســكــان  مجموعة  احسنت  فقد  النظير  منقطع 
الفريد  التنظيم  بالتعاون مع املجموعة االقتصادية هذا 

االقبال  بهذا  يحظى  املعرض  جعل  الــذي  األمــر  واملميز 
فإن  وباختصار  آيضا،  أمــس  ويــوم  افتتاحه  منذ  الكبير 
اقل ما يوصف به هذا املعرض هو انه جنح قبل أن يبدأ 
وبالرغم  قطر  فــي  األولـــى  دورتـــه  ينظم  انــه  خصوصاً 
من ذلك إال انه لفت االنظار بقوة وبدا ذلك واضحاً في 

احلضور الغفير الذي حضر حفل االفتتاح.
الصباح رئيس  الشيخة فاطمة حمود   من جانبها قالت 
بتنظيم  ســعــداء  نــحــن   : جــلــوبــل  اســكــان  إدارة  مــجــلــس 
يأتي جتسيد  والــذي  في قطر  العقاري  النخبة  معرض 
الكويت األمر  الوطيدة بني دولة قطر ودولة  للعالقات 

الذي شجعنا لتنظيم هذا املعرض بهذه القوة.
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معرض النخبة العقاري في قطر ... جنح قبل أن يبدأ
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ً فاطمة الصباح : سعداء بافتتاح هذا املعرض املتميز في قطر واتوقع له جناحاً كبيرا

 الشهاوي : سعيدون باملشاركة ...

بهاء أبو عليان: املعرض وفر كل السبل 
لطرح مشاريعنا بشكل مميز

شريف يحى : املعرض ناجح وقدمنا االفضل 
خللق فرص حقيقية للتملك واالستثمار

)املباني الذكية(

)اململكة اخلليجية(

املجموعة االقتصادية

فالح املطيري: املعرض أرسى مبدأ النجاح

حمزة : متمسكون باملشاركة في جميع 
معارض )إسكان جلوبل( في املنطقة

مفلح : السوق القطري في حاجة
ملعارض مثل معرض النخبة العقاري

أموال الكويت

)دار اجلوار(

)كويت إلدارة املشاريع(
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املجموعة االقتصادية
شريف يحى : املعرض ناجح وقدمنا االفضل 

خللق فرص حقيقية للتملك واالستثمار
دائماً  نؤمن  أننا  االقتصادية   باملجموعة  الدولية  العقارات  مدير  يحى   /شريف  السيد  قــال 
بأهمية املعارض العقارية في التسويق واستطاعت مجموعة شركات اسكان جلوبال لتنظيم 
املعارض واملجموعة االقتصادية  أن تؤكد على هذة القناعة من خالل االعداد اجليد جلذب 
الزائرين لتسطيع كل الشركات تسويق مشاريعها املختلفة حيث أت مجموعة إسكان جلوبال 
املجال من خالل تنظيم معارض سابقة في  املعارض متتلك خبرة كبيرة في هذا  لتنظيم 

الكويت ودول اخلليج ومصر شهد اجلميع لها بنجاحها و متيزها

رئيــس جملــس اإلدارة

عبد اهلل بن خليفة العطية
رئيــس التحريــر

صالـح بن عفصـان الكـواري
املديـــر العـــام

محمــد عــالم
مديـــر اإلعالنـــات

جيمـس جـون
حتـريــر

محمد السيد محمد
اإلعــــداد والتسويق

محمد عبد اهلل
اإلخـــراج الفـين

حسـن منجــي
طبعــت مبطابــع

اإلصدارات الخاصة

ملحق خاص لـــ

صدر مــع

حــيــث يــضــم فــعــلــيــا نــخــبــة مـــن الــشــركــات 
الــعــارضــة عــلــى أعــلــى مــســتــوى فــضــالً عن 
عرضها مشاريع عقارية نفتخر بها حتت 
مظلة اسكان جلوبل لذلك جاءت انطالقة 
نبدأ  ان  فضلنا  ألننا  القوة  بهذه  معرضنا 
ــبــدايــة حــتــى يــكــون الــنــجــاح  أقـــويـــاء مــنــذ ال
حليفنا ان شاءاهلل لذلك كله اتوقع جناحاً 
مــبــهــراً لــهــذا املـــعـــرض ألنــنــا نـــــدرك  كلما 
حتقيق  استطعنا  كلما  قوية  البداية  كانت 
مجموعة  يضم  ومعرضنا  االســتــمــراريــة 
متنوعة ومتميزة تهم القطريني واملقيمني 
فــــي قـــطـــر فـــهـــنـــاك مــــثــــالً مـــشـــاريـــع فــي 
السعودية وعمان وبالقطع تهم القطريني 
واخلــلــيــجــيــني فــضــال عـــن املـــشـــاريـــع الــتــي 

والتي بطبيعة  املصرية  الشركات  تعرضها 
احلــــال تــهــم املــقــيــمــني املــصــريــني والــعــرب 
وهكذا حاولنا ان نعرض تشكيلة متنوعة 
ـــعـــقـــارات مـــن عــــدة دول  التــاحــة  ال مـــن 

الفرصة للعمالء الختيار ما يريدون.
مـــن جــانــبــه قـــال الــســيــد مــحــمــود عفيفي 
اسكان جلوبل  التنفيذي ملجموعة  الرئيس 
النسخة  الفتتاح  السعادة  غاية  في  نحن   :
الــعــقــاري في  النخبة  األولـــى مــن معرض 
قــطــر والـــتـــي تــشــهــد منـــــواً مـــضـــطـــرداً في 
الـــذي شجعنا على  األمـــر  املـــجـــاالت  شــتــى 
ندرك  الننا  املميز  السوق  هذا  في  التواجد 
االستثمار  نحو  ملحوظاً  ازديــادا  هناك  ان 
االستثمارات  مــن  باعتباره  الــعــقــارات  فــي 

املـــزدوج »سكن-  اآلمــنــة ذات االســتــخــدام 
استثمار«.

بــدورنــا كشركة  نــحــن   : عفيفي  وأضــــاف 
للشركات  املــنــاســب  املــنــاخ  هيئنا  منظمة 
الــعــارضــة لــعــرض مــشــاريــعــهــا فـــي أجـــواء 
ــــعــــارضــــة لـــعـــرض  ـــشـــركـــات ال ـــل داعـــــمـــــة ل
فيها  تتحاور  مبهرة  أجــواء  في  مشاريعها 
مع الزوار والعمالء بكل اريحية ، كما وفرنا 
 ، املشاريع  لتلك  الالزمة  الضمانات  جميع 
بشكل  ندقق  جلوبل«  »إسكان  في  فنحن 
الــتــي تــطــرح في  كبير فــي جميع املــشــاريــع 
ـــذي منح  مــعــارضــنــا وهـــذا الــتــدقــيــق هــو ال
معارض املجموعة ثقة عمالءنا وهي ثقة 

نعتز بها ونسعى دوما للمحافظة عليها.

واختتم عفيفي كالمه بقوله : اتوقع جناحا 
لهذا املعرض وهذه الدورة ستكون  باهراً 
بــدايــة الســتــمــراريــتــه فــي دورات  قــادمــة 

بدولة قطر باذن اهلل.
من جانبه قال السيد عبدالرحمن السليطي 
رئيس مجلس إدارة املجموعة االقتصادية 
بداية  بــدأ  الــقــعــاري  النخبة  مــعــرض  إن   :
قوية حيث إنه استطاع بجدارة واقتدار أن 
يجمع حتت لوائه مجموعة من الشركات 
من  واســعــة  تشكيلة  تطرح  والــتــي  املميزة 
املــشــاريــع الــعــقــاريــة الــهــامــة والــتــي بطبيعة 
احلـــال تلبي احــتــيــاجــات الــعــمــالء لــذلــك انا 
كبيراً  زخماً  املعرض  هــذا  يشهد  أن  اتوقع 
الــزوار والعمالء وكل املهتمني بالشأن  من 

العقاري خاصة وانه يطرح كل ما يحتاجه 
العمالء 

املـــجـــمـــوعـــة  إن   : الـــســـلـــيـــطـــي  وأضــــــــــاف 
االقــتــصــاديــة تــفــخــر مبــشــاركــتــهــا فــي هــذا 
املعرض ملا فيه من اقباالً كثيفاً من الزوار 
إن شاء  اليوم وغــداً  االقبال  ونتوقع زيــادة 

اهلل 
تــام مع  تناغم  :  لقد عملنا فــي  وأضـــاف 
املعارض  لتنظيم  جلوبل  اسكان  مجموعة 
واملــؤمتــرات وهــو األمـــر الـــذي ســاعــد على 
املتميز  الشكل  بــهــذا  املــعــرض  هــذا  اخـــراج 
واعـــتـــقـــد ان جنـــــاح الــــــــدورة األولـــــــى مــن 
تنظيمه  إلــى  سيدفعنا  بالتأكيد  املــعــرض 

بصفة دورية إن شاء اهلل تعالى.

محمود عفيفي : قوة السوق القطري دفعتنا إلى تنظيم هذا املعرض
عبدالرحمن السليطي : يعرض تشكيلة واسعة من اخليارات في عالم العقار
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)باناميرا العقارية(
تركي : )ريفر مول( أكبر مجمع سكني 

جتاري في قلب العاصمة البوسنية سراييفو

)ستار هاوس(
يوسف : مشاركتنا في املعرض لطرح 

خدماتنا في السوق القطري

التي  مشاريعها  عــن  الــعــقــاريــة  بــانــامــيــرا  شــركــة  كشفت 
 / السيد  وقــال   ، املعرض  في  خــالل مشاركتها  تطرحها 
عبد اهلل تركي املطيري رئيس مجلس إدارة الشركة عن 
العقارية وشركة  باناميرا  : تطرح شركة  املشاركة  هذه 
سمارت ايجنسي في دولة البوسنة أحد أهم املشاريع في 
شركة  احلصري  وكيلهم  خــالل  من  سراييفو  العاصمة 

كي بي آي العقارية.
الذي حققه  الباهر  النجاح  بعد  أنه  املطيري  كما أوضح 
مشروع مجمع  باناميرا ون والذي متيز بتقدمي فكرة 
بالبوسنة وهــي عبارة عن شقق  نوعها  االولــى من  هي 

فندقية فاخرة والذي يعد اآلن صرح عقاري شهد له اجلميع خاصة مع بداية مراحل 
تشغيله في الصيف املاضي حيث بلغت مبيعاته %90 من إجمالي عدد الشقق.

تشارك شركة ستار هاوس العقارية في معرض النخبة 
العقاري الذي تطرح خالله خدماتها في السوق القطري.

وقــــال الــســيــد / جــرجــس يــوســف رئــيــس مــجــلــس إدارة 
تعد شركة   : املشاركة  تصريح صحفي عن  في  الشركة 
الرائدة  الشركات  العقاري  من  لالستثمار  ستار هاوس 
في مجال االستثمار والتطوير العقاري مبدينة القاهرة 
اجلديدة و مدينة الشروق  و مدينة هليوبليس اجلديدة 
عشر  عن  تزيد  خبرة  من  إكتسبتة  مبا  و  بــدر  ومدينة 
سنوات وذلك من خالل تنفيذ اكثر من أربعني مشروع 
ما بني عمارات وفيالت سكنية وموالت جتارية جميعها 

ملكأً للشركة  والتي مكنتها من حتقيق مكانة مرموقة في سوق العقار املصري خالل 
السنوات االخيرة . 

عبد اهلل تركي املطيري

أحمد جمال

جرجس يوسف

)ريادة العقارية(
 )ريادة العقارية( : حققنا أهدافنا من املشاركة في معرض النخبة

أعلن السيد / أحمد جمال املدير العام لشركة ريادة العقارية عن حتقيق شركته ألهدافها من 
املشاركة في معرض النخبة العقاري . وعن الشركة قال : شركة ريادة العقارية من الشركات 
الرائدة في مجال االستثمار العقاري داخل التجمع اخلامس، حيث أن كل أعمال الشركة داخل 
هي  الفكرة  وتلك  التميز،  اسمها  فكرة  على  سنتني  منذ  قامت  والشركة  اخلــامــس،  التجمع 
املشروعات  أماكن  في  التميز  يعني  مما  قراراتها،  وكل  مشاريعها  كل  في  الشركة  تقود  التي 
ومواصفات التشطيب، وفي نوعية املوظفني داخل الشركة ومدي ثقافتهم، والتميز في طريقة 

مقابلة العميل.
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) أموال الكويت (
فالح املطيري: املعرض أرسى مبدأ النجاح والتفوق

ووفر أجواء مميزة للتسويق والتواصل املباشر مع العمالء

)املباني الذكية(
 الشهاوي : سعيدون باملشاركة ...

ومشاريعنا في السلطنة واسبانيا توفر فرص قوية للعمالء

فالح املطيري

قال السيد فالح املطيري  املدير التنفيذي والشريك في شركة أموال 
الكويت العقارية أن معرض النخبة العقاري بدولة قطر استطاع أن 
متكن  أنــه  حيث  العقارية  للمعارض  والتفوق  النجاح  دعائم  يرسي 
من خالل االعداد والتنظيم اجليد من جذب الزوار بفعالية ليتمكن 

اجلميع من التعريف والتسويق ملشاريعه املتنوعة.
املعرض  هــذا  خــالل  مــن  تسعى  الشركة  ان  املطيري  واضـــاف 
إلى مواصلة التعريف مبشاريعها املتنوعة والتواصل املباشر مع 

العمالء .

ازميل  مجموعة  أكــدت 
الــعــقــاريــة عـــن تــفــاؤلــهــا 
بــــتــــحــــقــــيــــق أهـــــدافـــــهـــــا 
الـــــتـــــســـــويـــــقـــــيـــــة خــــــالل 
املعرض  فــي  مشاركتها 
أحمد   / الــســيــد  وقــــال   ،
ــــر الـــعـــام  شــــاهــــني املــــدي
للمجموعة إن املجموعة 
ســعــيــدة بــاملــشــاركــة في 
هــــذا املـــعـــرض املــتــمــيــز 
الــــذي أتــــاح لــهــا فــرصــة 

التعريف مبشاريعها في دولة قطر.
العديد من  العقارية  أزميل  : تقدم مجموعة  وأضــاف 
مبساحات  اخلــامــس  التجمع  فــي  املتميزة  املــشــروعــات 
املختلفة، وأجــمــل  املــواقــع  مــتــنــوعــة، وبــأرقــى وأفــضــل 
وبــالــقــرب مــن جميع  التشطيبات،  وأجـــود  الــواجــهــات، 
مناطق  فــي مختلف  والــتــرفــيــهــيــة  اخلــدمــيــة  املــنــاطــق 
التجمع اخلامس، وبالقرب أيًضا من العديد من املناطق 
اخلاصة  اإلداريـــة  واملباني  التجارية  واملــراكــز  احليوية 

بالشركات والبنوك الكبرى.

) أزميل العقارية (
شاهني : ) النخبة العقاري ( أتاح لنا 
فرصة التعريف مبشاريعنا في قطر

أحمد شاهني

العقارية  الذكية  املبانى  شركة  مبيعات  عــام  مدير  أعــرب 
الــســيــد/ احــمــد الــشــهــاوى  عــن ســعــادتــه بــاملــشــاركــة فــي هــذا 
املـــعـــرض ، وأضـــــاف : ســعــيــديــن بــاملــشــاركــة فـــي مــعــرض 

الـــذي نــطــرح خــاللــه باقة  الــعــقــاري فــي دولـــة قطر  النخبة 
االمــارات  املتميزة في سلطنة عمان ودولــة  من مشاريعنا 

العربية املتحدة واسبانيا.

أحمد الشهاوي لح
مف

مت 
حا

بهاء أبو عليان

)اململكة اخلليجية(
بهاء أبو عليان:

املعرض وفر كل 
السبل لطرح مشاريعنا 
بشكل مميز

قال السيد / بهاء أبو عليان رئيس 
املــمــلــكــة  شـــركـــة  إدارة  مــجــلــس 
النخبة  مــعــرض  أن  اخلــلــيــجــيــة  
يهيئ  ان  استطاع  بقطر  العقاري 
لــطــرح مشاريعنا  املــطــلــوب  املــنــاخ 

بشكل مميز.
املعرض  وأضـــاف : نطرح خــالل 
ــــادق  مــــــشــــــروع مــــجــــمــــوعــــة فــــن
احلــــرمــــني فــــي املـــديـــنـــة املـــنـــورة 
باملنطقة املركزية كوكيل حصري 
ـــوك ملــجــمــوعــة  لـــلـــمـــشـــروع املـــمـــل

احلرمني املتحدة.

)كويت إلدارة املشاريع(
مفلح : السوق القطري في حاجة 

ملعارض مثل معرض النخبة العقاري
أعرب السيد / حامت مفلح مدير فرع شركة كويت إلدارة املشاريع في دولة قطر 

عن اعتزازه باملشاركة في معرض النخبة العقاري وأشاد بالتنظيم الرائع والدقيق 

للمعرض وقال : فخورون مبشاركتنا في مثل هذه املعارض التي يحتاجها السوق 

القطري بالتأكيد .

الكبيرة  باثنني من مشاريعنا  : نشارك  التي تطرحها قال  الشركة  وعن مشاريع 

واملميزة وهما مشروع برج احملراب في مكة املكرمة وفندق روضة الصفوة في 

املدينة املنورة في اململكة العربية السعودية  مما لهما اثرا كبيرا في اجناح السياحة 

الدينية في املنطقة والعالم االسالمي.
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)ابن سينا للقرى والفنادق السياحية(
القاضي : )سيسلياالجونز( يقام على مساحة 123 فدان 

بتكلفة 850 مليون جنيه

)يوتوبيا للعقارات(
فرغلي : مشاريع قوية في بريطانيا وتركيا 

وتايلند ودبي نطرحها على زوار املعرض

احمد القاضي

املتميز  بالتنظيم  السياحية  والقرى  للفنادق  سينا  ابــن  شركة  أشــادت 
واالفتتاح املبهر ملعرض النخبة العقاري في قطر ، وقال السيد / احمد 
املنظمة  اجلهة  نشكر   : الشركة  فــي  التجاري  القطاع  رئيس  القاضي 
التي  املتميزة  الفرصة  هــذه  وعلى  املقدر  املجهود  هــذا  على  للمعرض 
مبشاريع  وتعريفه  القطري  اجلمهور  مــع  املباشر  التواصل  لنا  اتــاحــت 

الشركة املتميزة . وعن هذه املشاركة قال : تبدأ الشركة برئاسة املهندس 
املستشفيات  بهيئة  احمللى  املجتمع  تنمية  جمعية  مــع  قرنى  عاطف   /
املصرية  الــســوق  فــى  مشروعاتها  بــاكــورة  بتنفيذ  التعليمية  واملــعــاهــد 
مشروع  »سيسلياالجونز« مبدينة مرسى مطروح على مساحة 123 

فدانا بتكلفة 850 مليون جنيه .

ثــمــن الــســيــد / مــحــمــد حــمــزة املــديــر الــعــام 
لشركة دار اجلوار العقارية جهود القائمني 
في  الــعــقــاري مــؤكــداً  النخبة  على مــعــرض 
باملشاركة  شركته  متسك  على  الوقت  ذات 
في جميع معارض مجموعة إسكان جلوبل 

في املنطقة.
وعن شركة دار اجلوار قال السيد / حمزة 
خــالــصــة  كــويــتــيــة  شـــركـــة  اجلــــــوار«  »دار   :

ينصب جل اهتمامها على مجال االستثمار 
في  لعمالءها  وتقدم   ، العقاري  والتطوير 
الــعــروض والــفــرص  اقـــوى  الكويتي  الــســوق 
جــدوى  ذات  متميزة  أســـواق  فــي  العقارية 
غير مسبوقة ، حيث تتميز الشركة بتقدمي 
مشروعات حصرية  تناسب جميع الرغبات 
والـــتـــي تستهدف  الــشــرائــيــة   املــتــطــلــبــات  و 
ارضاء جميع اأّلذواق و املستويات مع توفير 

جميع الضمانات الالزمة مما يتيح لعمالئها 
أنسب  و  بأقل  االستثمار  و  التملك  فرصة 
كل  في  أساسي  شريك  ،والشركة  األســعــار 
مــشــاريــعــهــا الــتــي تــطــرحــهــا عــلــى عــمــالءهــا 
الشركة  تــركــيــا   وفــي   ، املستثمرين  وعــلــى 
شــريــك اســاســي مــع شــركــة مــكــة القابضة 
ملشروعي  املالكة  يابيكنوت  ميتال  وشركة 

بلوليك وتاور اوف اسطنبول.

)دار اجلوار(
حمزة : متمسكون باملشاركة في جميع 

معارض )إسكان جلوبل( في املنطقة

محمد حمزة

أعلنت شركة يوتوبيا للعقارات عن سعادتها مبشاركتها في املعرض، 
أن  ثــابــت  فــرغــلــي  محمد  الــســيــد  للشركة  التنفيذي  املــديــر  صـــرح  و 
املختارة  املشاريع  بباقة متنوعة من  تشارك  للعقارات  يوتوبيا  شركة 

فـــي بــريــطــانــيــا وحتـــديـــدا فـــي مــانــشــســتــر ولــيــفــربــول وبــيــرمــنــجــهــام 
إلي جانب مشاريع متميزة في كل من تركيا وتايلند  وبازجنستوك 

ودبي وكندا . 

محمد فرغلي

محمد املرشدي

)معمار املرشدي(
 املرشدي :

)ريحانة أفينيو( مشروع 
متميز في منطقة 
زهراء املعادي

أعلنت مجموعة معمار املرشدي حتقيق الشركة ألهدافها املرجوة 
املهندس  وقــال   ، العقاري  النخبة  املشاركة في معرض  خــالل  من 
تطلق مجموعة    : املجموعة  إدارة  رئيس مجلس  املرشدي  محمد 
معمار املرشدى مفاجأة كبرى لعمالئها، تتمثل فى طرح مشروع 

جديد فى منطقة زهراء املعادى حتت اسم “ريحانه أڤينيو”. 
أڤينيو” مبوقع مميز  يتمتع “ريحانة   : قــال  املشروع  وعــن وصــف 
وفريد، فهو يطل مباشرة علي نادى “وادى دجلة”، كما أنه يطل 
علي مناظر طبيعية خالبة مبا يوفر رؤية جمالية لسكان املشروع، 
املتكاملة،  الترفيهية واخلدمية  األنشطة  بالعديد من  يتمتع  كذلك 
مــن منطقة حــمــامــات ســبــاحــة، وجــيــم، ومــطــاعــم، وكــافــيــهــات، 
ــتــي تــلــبــي مختلف  ومـــحـــالت جتـــاريـــة وغــيــرهــا مـــن اخلـــدمـــات ال

إحتياجات العمالء.

)سيلينا العقارية(
شاهني : فكرة منتجع سيلينا باي مستوحاة

من العصر الذهبي لإلمبراطورية الرومانية في مصر
منتجع  العقارية عن طرحها مشروع  أعلنت شركة سيلينا 
سيلينا باي على زوار املعرض ، وقال السيد /  احمد شاهني 
باي  سيلينا  منتجع  فكرة  استلهمت   : للشركة  العام  املدير 
مــن العصر الــذهــبــي لــإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة فــي مصر 
وامللكة  رومــا  لقيصر  عاملًيا  الشهيرة  الغرامية  القصة  من 

كليوباترا وابنتهما أميرة مصر كليوباترا سيلني، حيث جتمع 
الهندسة املعمارية لسيلينا باي بني براعة األعمدة احلجرية 
اليونانية والرومانية واملنحوتة من الرخام مع الطراز العريق 
للحضارة الفرعونية، وأثمر عن ذلك تصميمات جذابة في 

مباني املنتجع ووحدات الفيالت.
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)معمار مكة(
أمبابي: حريصون على التواجد

في منطقة اخلليج العربي

)احلياة للتخطيط العمرانى والتنمية(
طاهر : تنظيم دقيق واقبال جماهيري منقطع النظير

احمد أمبابى

للشركات  انضمامها  العقاري  لالستثمار  مكة  معمار  شركة  أعلنت 
املشاركة في املعرض التي تطرح على زواره باقة مشاريعها املتنوعة.

وأكد رئيس مجلس ادارة الشركة السيد / احمد أمبابى حرص الشركة 
الــتــواجــد فــى منطقة  الــعــقــارى و  النخبة  املــشــاركــة فــى معرض  على 

السكنية بالتجمع  العربي و ذلك لطرح عدد من املشروعات  اخلليج 
الهول  ابــو  و  االنــدلــس 1 &2  و كمبوند جراند سيزر  اخلامس بحى 
بقلب القاهرة اجلديدة بحيث تنفرد الشركة بوجود وحدات استالم 

فورى و بتسيهالت فى السداد لعمالء املعرض الكرام.

بروفيت  شركة  أعلنت 
ـــهـــا بــنــجــاح  ـــفـــاؤل عـــــن ت
السيد  ، وقـــال  املــعــرض 
ابـــــراهـــــيـــــم  حــــــافــــــظ   /
 : للشركة  الــعــام  املــديــر 
متــثــل شــركــة بــروفــيــت 
منوذًجا رائد في مجال 
االســــتــــثــــمــــار الـــعـــقـــاري 
مبصر والوطن العربي، 
حــيــث تـــهـــدف الــشــركــة 
لــتــقــدمي رؤيــــة جــديــدة 

ــثــمــار الـــعـــقـــاري مـــن خــــالل مــنــظــومــة  لــشــركــات االســت
مــتــكــامــلــة مـــن اخلــــدمــــات املـــمـــيـــزة والـــراقـــيـــة، حيث 
االهتمام بأدق التفاصيل التي من شأنها حتقيق رضاء 
املتطورة  اخلدمات  بتقدمي  بروفيت  وتتميز  العمالء. 
واجلديدة لعمالئها الكرام حيث حتاول أن تكون دائًما 
بشكل  عمالئها  على  ينعكس  مما  اجلــديــد،  إلــى  سابقة 
أن  بروفيت  وتهدف  الدائم،  التميز  ويكسبهم  أساسي 
وملموسة  حقيقية  نتائج  حتقيق  إجنازتها  أهــم  تكون 

من خالل العائد األكبر واآلمن لعمالئها.

)بروفيت(
ابراهيم :)بروفيت( منوذج رائد في مجال 

االستثمار العقاري في الوطن العربي

حافظ ابراهيم

النخبة  الــعــمــرانــي متــيــز مــعــرض  للتخطيط  احلــيــاة  أعــلــنــت شــركــة 
العقاري بالتنظيم الدقيق واالقبال اجلماهيري املنقطع النظير.

الشركة عن  إدارة  نائب رئيس مجلس  / منصور طاهر  السيد  وقــال 
املشاركة في املعرض :  تعد شركة احلياة للتخطيط العمرانى والتنمية 
من كبرى شركات اإلستثمار العقارى منذ أكثر من 10 سنوات وهى 

شركة مساهمة مصرية برأس مال مصرى ، حيث إهتمت الشركة 
مبشروعاتها على أن جتمع بني كل عناصر النجاح من الرقى والتنوع 
مع اإلختالف واخلصوصية والترفيه، ومواكبة من الشركة للتطوير 
والتحديث وتلبيًة لرغبة عمالئها توسعت الشركة مبشروعاتها لتمتد 

على طول الساحل الشمالى.

منصور طاهر
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)البيت العاملي(
الشراح : )البيت العاملي( شكرة متخصصة في بيع 
االراضي والعقارات في جمهورية البوسنة والهرسك

طرحت شركة مركز البيت العاملي العقاري خدماتها في السوق القطري خالل مشاركتها 
في املعرض ، وعن الشركة قال السيد /خالد الشراح املدير العام ورئيس مجلس اإلدارة: 
البوسنة  األراضــي والعقارات داخل جمهورية  بيع  شركة عقارية كويتية متخصصة في 
املعامالت  أنواع  بتخليص كافة  أيضا  ببناء وحدات سكنية ونقوم  نقوم  والهرسك وكما 
داخل جمهورية البوسنة من بيع وشراء واستثمار وإعادة بيع وحجوزات فنادق وتأجير 
سيارات وفيالت وتأسيس الشركات والتسويق العقاري أما داخل الكويت فالشركة تقوم 
على بيع وشراء األراضي والعقارات وإدارة أمالك الغير واإلستثمار واإليجار واإلستئجار  
أنتظرونا دائماً في   : الشراح  املستقبلية قال  الشركة  العقاري. وعن مشاريع  والتسويق   -

اجلديد من مشاريعنا العقارية في ) جمهورية مصر العربية – تركيا (.

الشيـــــراوي لالستثمــــــار والتطويــــــر العقـــــاري
مــعــرض الــنــخــبــة الــعــقــاري 
فــــي قـــطـــر أقــنــعــنــا بــتــفــوق 
املــــنــــظــــمــــني فــــــي كــــــل شــئ 
ومجموعة معمار املرشدي 
طـــرحـــت مـــشـــاريـــع ممــيــزة 

تلبي احتياجات الزوار

والــتــقــيــنــا بــعــدد مـــن الــعــارضــني فـــي الــبــدايــة قــالــت 
الــســيــد أمــيــنــة االنــــصــــاري صــاحــبــة شـــركـــة بـــادوفـــا 
نحن  الداخلية  الــديــكــورات  تصميم  فــي  املتخصصة 
نتوقع  والــذي  املتميز  املعرض  سعداء مبشاركتنا في 
جاءت  وقد  القادمة  الفترة  خالل  مميزاً  جناحاً  له 
مشاركتنا على قناعة واقتناع بأهمية دور املعارض 
فـــي تــنــشــيــط خــدمــاتــنــا والــتــعــرف عــلــى املـــزيـــد من 

الشركات والعمالء.
وأضافت األنصاري : إن بادوفا  استطاعت أن تعمل 
تصميم  خــالل  مــن  التصميم  مفهوم  تطوير  على 
اكــمــال  وأيـــضـــا  املـــشـــروع  وإدارة  املـــشـــروع  وتــنــفــيــذ 

اخلدمات واملنتجات اخلاصة باملشروع.






