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فعاليات المعرض تستمر  حتى 28 فبراير  الحالي

^  الدوحة  

وستشمل المش��اريع والتي تتجاوز 
30 مش��روعا عقاريا على مجموعة 
من البيوت والفلل والشقق باإضافة 
إلى أراضي س��كنية واستثمارية في 
عدة دول من أبرزه��ا بريطانيا وتركيا 
وأميركا وكندا وإس��بانيا والبوسنة، 
باإضاف��ة إلى عدد م��ن دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي وتش��مل دبي 

وصالة والبحرين.

حضور متميز
وف��ي ه��ذا اإط��ار ق��ال العضو 
المنتدب لمجموع��ة توب العقارية 
السيد  للعقارات  يوتوبيا  ومجموعة 
وليد القدوم��ي إن المجموعة تعتز 
وتفخر بعاقتها الوثيقة مع السوق 
أكثر من  القطرية من��ذ  العقاري��ة 
15 عام��ا توجته��ا قبل 9 س��نوات 
بافتت��اح مق��ر دائم له��ا بالدوحة 
تحت مسمى يوتوبيا للعقارات ذلك 
ااس��م الذي يحظى بسمعة طيبة 
وعاقة وطي��دة مع مجموعة كبيرة 
من المواطنين والمس��تثمرين الذي 
تعاملوا م��ع المجموع��ة وتملكوا 
عق��ارات بمختلف المش��اريع التي 
عرضته��ا المجموعة من عدة دول. 
المستثمر  أن  إلى  القدومي  وأش��ار 
القط��ري الي��وم يع��د م��ن أه��م 
المس��تثمرين في القطاع العقاري 
الخارج��ي وخصوصا ف��ي بريطانيا 
وتركي��ا واإم��ارات وع��دد آخ��ر من 
اأس��واق، ويعد المستثمر القطري 
عل��ى رأس قائمة المس��تثمرين في 
تل��ك الدول، وبّي��ن القدومي أن ذلك 
نت��اج للوعي والح��رص الذي يتمتع 
به المس��تثمر القطري وتعلمه من 
أخطاء الغير وقدرت��ه على اقتناص 

الف��رص المجدي��ة بمختل��ف دول 
العال��م. وكش��ف القدوم��ي ب��أن 
نس��بة المس��ثمرين القطريين في 
اليوم تشكل  المجموعة  مش��اريع 
حوالي 75% وهي نسبة ممتازة في 
ظ��ل تباطؤ أس��واق خليجية أخرى, 
وبين القدوم��ي أن من أهم العوامل 
المجموعة  التي عززت من مكان��ة 
ونجاحه��ا ف��ي الس��وق العق��اري 
القطري هو عام��ل الثقة والتعامل 
بح��رص كبي��ر وش��فافية ومهنية 
المس��تثمرين  عالية مع احتياجات 
والوق��وف معهم لضم��ان تحقيق 
المج��دي  العائ��د  اس��تثماراتهم 
والحرص على تذليل كافة الصعاب 
الت��ي ق��د تواجههم م��ع مطوري 
المعني��ة  الجه��ات  أو  المش��اريع 
في بل��د العق��ار. وأش��ار القدومي 
إل��ى أن المجموعة تع��د واحدة من 
أكب��ر الش��ركات المتخصصة في 
التس��ويق العقاري في دولة الكويت 
ودولة قط��ر، وأضاف بأن المجموعة 
تسعى من خال مشاريعها المنتقاة 
بعناية أن تقدم خدمة مميزة وفرص 
اس��تثمارية ناجح��ة لعمائها في 
قط��ر والخلي��ج من خ��ال خبرتها 

الرائدة في هذا المجال.

مشاريع متنوعة
م��ن جانبه قال المدي��ر التنفيذي 
للمجموعة الس��يد محمد فرغلي 
ثاب��ت: »إن الهدف م��ن تنظيم هذا 
المعرض الخاص ه��و للتواصل مع 
عماء الشركة واستقطاب شريحة 
جديدة من العماء ويهدف أيضا إلى 
عرض مشاريع الش��ركة المتنوعة، 
ومنها ما هو جديد ويطرح أول مرة. 
وأضاف بأن المجموعة حرصت على 
اس��تضافة عدد من مط��وري تلك 

المش��اريع خال هذه الفترة إتاحة 
العماء  يرغب م��ن  لم��ن  الفرصة 
ااستفس��ار والتواصل مع مطوري 
وااس��تفادة  مباش��رة  المش��اريع 
منه��م ق��در اإم��كان خ��ال فترة 

زيارتهم القصيرة هذه. 
وبين فرغلي بأن المعرض سيشمل 
طرح أكثر من 30 مشروعا عقاريا من 
بريطانيا وتحديدا في مناطق ميلتون 

كينيز ولندن وبرمنجهام ومانشستر 
وليفربول، باإضافة إلى عدد آخر من 
فرغلي  وأضاف  البريطاني��ة.  المدن 
ب��أن المجموع��ة تميزت وم��ا زالت 
تتميز بالس��وق العقاري��ة القطرية 
بأنها الس��باقة إلى طرح المشاريع 
المجدي��ة والمناس��بة لعمائه��ا 
ف��ي بريطانيا وتحدي��دا في ميلتون 
كيني��ز التي تش��هد حالي��ا تملك 

ع��دد كبير م��ن القطريي��ن لبيوت 
فيها وأصبح��ت المنطقة وبيوتها 
الحديثة تضم أكث��ر من 500 بيت 
قط��ري وكويت��ي وخليج��ي قامت 
المجموع��ة ببيعه��ا خ��ال اأربع 
س��نوات الماضية، وكشف فرغلي 
بأن المجموعة ستطرح عدد محدود 
م��ن البيوت خ��ال فت��رة المعرض. 
وأشار فرغلي إلى أن برمنجهام تعد 
الوجه��ة الثانية اأكثر اس��تقطابا 
للمستثمرين القطريين حيث شهد 
الماضي نس��بة كبيرة من  الع��ام 
المبيعات في الش��قق الس��كنية 
بالسوق،  المجموعة  عرضتها  التي 
وبّين فرغلي بأن المجموعة ستطرح 
شقق س��كنية في مشاريع جديدة, 
وقال فرغلي إن باقي المناطق اأخرى 
ا تقل أهمية عن برمنجهام كاشفا 
أن تلك المشاريع أسعارها مناسبة 
وهي قي��د اانش��اء وتع��د فرصة 
مناس��بة للش��راء لتحقي��ق عائد 
مناس��ب على ارتف��اع قيمة العقار 
خ��ال مراحل البن��اء، باإضافة إلى 
ما تحققه تلك الش��قق من عوائد 
إيجارية مناس��بة تص��ل لغاية %8 

سنويا.
المجموعة  ب��أن  وأض��اف فرغلي 
تواصل عرض المش��اريع السكنية 
في تركيا وتشمل شقق سكنية في 
اسطنبول حيث ستعرض 4 مشاريع 
والمناطق  المطار  قريبة من  جديدة 
الحيوي��ة، باإضافة إلى عرض لفلل 
وبيوت وش��قق في منتجعات راقية 

في بدروم وكوشاداسي.
وع��ن جديد الش��ركة ق��ال إنها 
س��تكون عبارة عن ش��قق سكنية 
البحر  ف��ي مواق��ع ممي��زة عل��ى 
اأميركية  ف��ي ميام��ي  والمارين��ا 
وتتفاوت أسعارها ومواصفاتها وبين 

فرغلي بأن وفدا أميركيا من مطوري 
المش��اريع ومس��ؤولي المبيع��ات 
س��يتواجد بالمعرض للتواصل مع 
العماء والرد على استفس��اراتهم، 
مبينا بأن القطاع العقاري اأميركي 
وخصوصا في ه��ذه المنطقة يعد 
من القطاع��ات الواعدة التي تحقق 
وبين  للمس��تثمرين.  عوائد مجدية 
فرغل��ي بأن المجموع��ة متواصلة 
بطرح مش��اريع الش��قق السكنية 
في مدين��ة تورنتو الكندي��ة والتي 
تطورها ش��ركة تراي��دل والتي تعد 

اأولى واأكبر على مستوى تورنتو.
وعن جديد المعرض قال س��يكون 
والفلل  هناك مجموعة من الشقق 
في ع��دة مواقع ممي��زة في مدينة 
ماربيا والكانتي اإس��بانية منها ما 
يتمتع باط��اات بحرية أو قائما في 
منتجع��ات الجولف الش��هيرة في 
المنطقة، وبّين فرغلي بأن اأس��عار 
وتلب��ي حاج��ة مختلف  متفاوت��ة 
الشرائح, وأش��ار إلى أن المجموعة 
س��تطرح أيض��ا مش��اريع أراضي 
سكنية في س��راييفو في البوسنة 
باإضافة إلى إمكانية بناء القسائم 

للعميل الراغب بذلك.
المش��اريع  إن  فرغل��ي  وق��ال 
الخليجية ستش��مل طرح مشروع 
سباركل تاور في دبي مارينا ومشروع 
الس��يف تاور في البحرين ومشروع 
صال��ة ب��ارك في س��لطنة عمان. 
ودعا فرغلي عماء الش��ركة الكرام 
والجمهور لزي��ارة المعرض والتعرف 
عن قرب على المش��اريع المطروحة 
ولالتق��اء م��ع مطوري المش��اريع 
من  القادمين  التس��ويق  ومسؤولي 
ونك��ون جميعا  ليكونوا  دول  ع��دة 
ف��ي خدمتكم وفق��ا أفضل وأرقى 

المعايير.

»يوتوبيا للعقارات« تنظم 
 اليوم معرضً خاصً 

في الشيراتون

تنطلق صباح اليوم اأحد في فندق شيراتون الدوحة فعاليات المعرض الخاص »معرض الفرص 
العقارية« الذي تنظمه يوتوبيا للعقارات لعرض المشاريع الخاصة والتي تعمل المجموعة على 

تسويقها في السوق القطري، وتستمر فعاليات المعرض حتى 28 فبراير الجاري، حيث سيتم عرض 
مشاريع جديدة وفرص استثمارية عقارية مميزة ذات مواقع استراتجية وأسعار وتسهيات مناسبة، 
باإضافة لما تحققه هذه المشاريع من عوائد جيدة سواء على العائد السنوي أو على ارتفاع قيمة 

العقار عاما بعد عام.

 وليد القدومي: 
مشاريع جديدة 

وفرص استثمارية 
عقارية مميزة ذات 
مواقع استراتيجية 
وأسعار وتسهيات 

مناسبة بانتظار 
العماء بالمعرض

 محمد فرغلي: 
الهدف من تنظيم 

هذا المعرض 
الخاص هو للتواصل 
مع عماء الشركة 

واستقطاب شريحة 
جديدة من العماء
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ــتـــدب ملــجــمــوعــة تـــــوب الــعــقــاريــة  ــنـ  قـــــال الـــعـــضـــو املـ
ومــجــمــوعــة يــوتــوبــيــا لــلــعــقــارات ولـــيـــد الـــقـــدومـــي، 
إن املجموعة تعتز وتفخر بعالقتها الوثيقة مع 
الـــســـوق الــعــقــاري الــقــطــري مــنــذ أكــثــر مـــن ١٥ عــامــا 
ــم لها  ــ ــنـــوات بــافــتــتــاح مــقــر دائـ تــوجــتــهــا قــبــل ٩ سـ
بــالــدوحــة تــحــت مــســمــى يــوتــوبــيــا لــلــعــقــارات، ذلــك 
االسم الذي يحظى بسمعة طيبة وعالقة وطيدة مع 
الــذي  مجموعة كبيرة مــن املواطنني واملستثمرين 
تعاملوا مع املجموعة وتملكوا عــقــارات بمختلف 
املــشــاريــع الــتــي عرضتها املــجــمــوعــة مــن عـــدة دول. 
وأشار القدومي إلى أن املستثمر القطري اليوم يعد 
من أهم املستثمرين في القطاع العقاري الخارجي، 
خصوصا فــي بريطانيا وتركيا واإلمــــارات وعــدد 
آخر من األسواق ويعد املستثمر القطري على رأس 
الـــدول وبــني القدومي،  قائمة املستثمرين فــي تلك 
ــــذي يــتــمــتــع به  ــك نـــتـــاج لــلــوعــي والـــحـــرص الـ أن ذلــ
املستثمر القطري وتعلمه من أخطاء الغير وقدرته 
على اقتناص الفرص املجدية بمختلف دول العالم. 
وكشف القدومي بــأن نسبة املستثمرين القطريني 
الــيــوم تشكل حــوالــي ٧٥٪،  فــي مشاريع املجموعة 
وهي نسبة ممتازة في ظل تباطؤ أسواق خليجية 
ــرى. وبـــني الــقــدومــي أن مـــن أهـــم الــعــوامــل الــتــي  ــ أخـ
عـــززت مــن مكانة املجموعة ونجاحها فــي السوق 
العقاري القطري هو عامل الثقة والتعامل بحرص 
كــبــيــر وشــفــافــيــة ومــهــنــيــة عــالــيــة مـــع احــتــيــاجــات 
املــســتــثــمــريــن والـــــوقـــــوف مــعــهــم لـــضـــمـــان تــحــقــيــق 
استثماراتهم العائد املجدي والحرص على تذليل 
ــتـــي قــــد تـــواجـــهـــهـــم مــــع مـــطـــوري  ــة الـــصـــعـــاب الـ ــافـ كـ
املشاريع أو الجهات املعنية في بلد العقار. وأشار 
الــقــدومــي إلـــى أن املــجــمــوعــة تــعــد واحــــدة مــن أكبر 
الــشــركــات املتخصصة فــي الــتــســويــق الــعــقــاري في 
ــاف أن املجموعة  ــة قــطــر، وأضــ دولـــة الــكــويــت ودولــ
تسعى من خالل مشاريعها املنتقاة بعناية أن تقدم 
خدمة مميزة وفرص استثمارية ناجحة لعمالئها 
في قطر والخليج من خالل خبرتها الرائدة في هذا 
املجال.من جانبه قــال املدير التنفيذي للمجموعة 
مــحــمــد فــرغــلــي ثـــابـــت، إن الـــهـــدف مـــن تــنــظــيــم هــذا 
الــخــاص هــو للتواصل مــع عمالء الشركة  املــعــرض 
والستقطاب شريحة جديدة من العمالء، ويهدف 

أيًضا إلى عرض مشاريع الشركة املتنوعة ومنها 
ــطــــرح ألول مــــــرة، وأضـــــــاف بـــأن  ــو جـــديـــد ويــ ــا هــ مــ
املجموعة حرصت على استضافة عدد من مطوري 
تــلــك املــشــاريــع خـــالل هـــذه الــفــتــرة إلتــاحــة الــفــرصــة 
ملــن يــرغــب مــن الــعــمــالء االســتــفــســار والــتــواصــل مع 
مــطــوري املــشــاريــع مباشرة واالســتــفــادة منهم قدر 

اإلمكان خالل فترة زيارتهم القصيرة هذه. 
املــعــرض سيشمل على طــرح أكثر  وبـــّني فرغلي أن 
مــن ٣٠ مــشــروعــا عــقــاريــا مــن بــريــطــانــيــا وتــحــديــدا 
فـــي مــنــاطــق مــيــلــتــون كــيــنــيــز ولـــنـــدن وبــرمــنــجــهــام 
ومانشستر وليفربول، باإلضافة إلى عدد آخر من 
املـــدن البريطانية، وأضـــاف فرغلي بــأن املجموعة 
تميزت وال تــزال تتميز بالسوق العقاري القطري 
بأنها السباقة إلى طرح املشاريع املجدية واملناسبة 
لعمالئها في بريطانيا وتحديدا في ميلتون كينيز 

والتي تشهد حاليا تملك عــدد كبير من القطريني 
لبيوت فيها، وأصبحت املنطقة وبيوتها الحديثة 
تضم أكثر من ٥٠٠ بيت قطري وكويتي وخليجي 
ــــالل األربـــــــع ســـنـــوات  قـــامـــت املـــجـــمـــوعـــة بــبــيــعــهــا خـ
املــاضــيــة، وكــشــف فــرغــلــي بـــأن املــجــمــوعــة ستطرح 
عدد محدود من البيوت خالل فترة املعرض. وأشار 
فــرغــلــي إلــــى أن بــرمــنــجــهــام تــعــد الــوجــهــة الــثــانــيــة 
الــقــطــريــني، حيث  األكــثــر اســتــقــطــابــا للمستثمرين 
املــاضــي نسبة كبيرة مــن املبيعات في  الــعــام  شهد 
الشقق السكنية التي عرضتها املجموعة بالسوق، 
وبني فرغلي بأن املجموعة ستطرح شققا سكنية 
في مشاريع جديدة. وقال فرغلي إن باقي املناطق 
األخــــرى ال تــقــل أهــمــيــة عــن بــرمــنــجــهــام، كــاشــفــا أن 
تلك املشاريع أسعارها مناسبة، وهي قيد اإلنشاء 
وتعد فرصة مناسبة للشراء لتحقيق عائد مناسب 

ــفــــاع قــيــمــة الـــعـــقـــار خــــالل مـــراحـــل الــبــنــاء،  عــلــى ارتــ
بــاإلضــافــة إلـــى مـــا تــحــقــقــه تــلــك الــشــقــق مـــن عــوائــد 

إيجارية مناسبة تصل حتى ٨٪ سنويا.
ــأن املـــجـــمـــوعـــة تــــواصــــل عـــرض  ــ وأضـــــــاف فـــرغـــلـــي بـ
املشاريع السكنية في تركيا وتشمل شققا سكنية 
فـــي إســـطـــنـــبـــول، حــيــث ســتــعــرض أربـــعـــة مــشــاريــع 
ــنــــاطــــق الـــحـــيـــويـــة،  جــــديــــدة قـــريـــبـــة مــــن املــــطــــار واملــ
ــيــــوت وشـــقـــق فــي  ــــرض لــفــلــل وبــ ــــى عـ بـــاإلضـــافـــة إلـ
مــنــتــجــعــات راقـــيـــة فـــي بـــــدروم وكـــوشـــاداســـي.وعـــن 
جــديــد الــشــركــة قـــال إنــهــا ســتــكــون عــبــارة عــن شقق 
سكنية في مواقع مميزة على البحر واملارينا في 
ميامي األمريكية وتتفاوت أسعارها ومواصفاتها، 
وبني فرغلي بأن وفدا أمريكيا من مطوري املشاريع 
ومسؤولي املبيعات سيتواجد باملعرض للتواصل 
مــع الــعــمــالء والــــرد عــلــى اســتــفــســاراتــهــم، مبينا أن 
ــكـــي خــصــوصــا فـــي هــذه  ــريـ ــاري األمـ ــقـ ــعـ الـــقـــطـــاع الـ
الــواعــدة، والــتــي تحقق  املنطقة يعد مــن القطاعات 
عـــوائـــد مــجــديــة لــلــمــســتــثــمــريــن. وبــــني فــرغــلــي بــأن 
املجموعة متواصلة بطرح مشاريع الشقق السكنية 
فــي مدينة تورنتو الكندية والــتــي تطورها شركة 
تــرايــدل، والــتــي تعد األولـــى واألكــبــر على مستوى 
تـــورنـــتـــو.وعـــن جــديــد املـــعـــرض قـــال ســيــكــون هــنــاك 
مجموعة من الشقق والفلل في عدة مواقع مميزة 
فــي مــديــنــة مــاربــيــا والــكــانــتــي اإلســبــانــيــة مــنــهــا ما 
قــائــمــا فــي منتجعات  بــإطــالالت بــحــريــة أو  يتمتع 
الــجــولــف الــشــهــيــرة فــي املــنــطــقــة، وبـــني فــرغــلــي بــأن 
األسعار متفاوتة وتلبي حاجة مختلف الشرائح. 
أيــًضــا مشاريع  إلــى أن املجموعة ستطرح  وأشـــار 
أراض سكنية في سرايفو في البوسنة، باإلضافة 

إلى إمكانية بناء القسائم للعميل الراغب بذلك.
وقال فرغلي بأن املشاريع الخليجية ستشمل طرح 
مــشــروع ســبــاركــل تـــاور فــي دبـــي مــاريــنــا ومــشــروع 
السيف تـــاور فــي البحرين ومــشــروع صــاللــة بــارك 
في سلطنة عمان. ودعا فرغلي عمالء الشركة الكرام 
والجمهور لزيارة املعرض والتعرف عن قرب على 
املشاريع املطروحة ولاللتقاء مع مطوري املشاريع 
ــتـــســـويـــق الــــقــــادمــــني مــــن عــــــدة دول  ومــــســــؤولــــي الـ
ليكونوا، ونكون جميعا في خدمتكم وفقا ألفضل 

وأرقى املعايير.  ¶    بيت في ميلتون كينيز بريطانيا 

 تتتننطلق صباح اليوم األحــد في فندق شيراتون الــدوحــة فعاليات 
املعرض الخاص «معرض الفرص العقارية»، والذي تنظمه يوتوبيا 
للعقارات لعرض املشاريع الخاصة والتييي تعمل املجموعة على 
تسويقها في السوق القطري. وتستمرر فعالليات املعرض حتى 28
فبراير الجاري، حيث سيتم عررض مشارريع جججدديدة وفرص استثمارية 
عقارية مميزة ذات موااقععع إستراتيججية وأسعار وتسهيالالت مناسبة، 
باإلضضضافةة ملا تحححققه هذهه اململششاررريييع مننن عععووائد ججييددة سسواء على االعائد 

السسنوي أو ععلللى اارتفاع ققيمةة الععققار عاما بعد عامم.
3000 مششروعا عقاريا مجموععة من  ااالللتتتيي تتتتتجاوزز  ووستتتشششممملل ااملململششششاارريييعع 
االلللبببيييوووتتت ووواالللففللللل ووواالللشششششقققققق،،، ببباإلإلإلضضضااافففةةة إإإللىى أرراضض سسسكككننيييةة ووواااسستتثممااررريةة 
فففييي ععععععدددةةةةة دددووولللللل مممننن أأأببببببررررزززهههااا بببررريييطططااانننييا وووتترركككيياا وووأأأممرررييككااا ووككننندداا وووإإإسسسبببااانننيييااا  
وووااااااالللببببووووسسسسنننةةةةة،،، ببببااااإلإلإلإلإلإلضضضضضااااففففففةةة إإإإإلللىىى عععععددددددد مممننن دوولل مججللسسس اللتتعععااووونننن ااالللخخخللليييججججججيييييي وووتتتتشششششمممللل 

دددددبببيييييي وووووصصصصصالالالالللللللةةةةةة وووواااللللللبببححححححرررررييييينننننن...

 يوتوبيا للعقارات تنظم اليوم معرضا خاصا في الشيراتون  .. القدومي: يوتوبيا للعقارات تنظم اليوم معرضا خاصا في الشيراتون  .. القدومي:

مشاريع جديدة بأسعار وتسهيالت مشاريع جديدة بأسعار وتسهيالت 
مناسبة بانتظار العمالء باملعرضمناسبة بانتظار العمالء باملعرض

¶    محمد فرغلي ¶    وليد القدومي 
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رولز-رويس موتور الدوحة تحصد التقدير ألدائها المتميز

حــصــدت رولـــز-رويـــس مــوتــور كــارز 
الدوحة، الوكيل الحصري لسيارات 
رولــز-رويــس موتور كــارز في قطر، 
الــتــقــديــر عـــن أدائـــهـــا املــمــتــاز خــال 
فــي  ذلـــــــك  ـــــرجـــــم 

ُ
ت عـــــــام 2016 وقـــــــد 

فــوزهــا بخمس جــوائــز خـــال حفل 
رولــز-رويــس مــوتــور كــارز السنوي 
لــلــوكــاء اإلقليميني ملنطقة الشرق 
األوســــــــط وإفــــريــــقــــيــــا، والــــــــذي أقــيــم 

مؤخرًا في دبي.
وحصلت رولز-رويس الدوحة على 
جـــوائـــز عـــن إنـــجـــازاتـــهـــا فـــي مــجــال 
ــا بـــعـــد الـــبـــيـــع ومــــبــــادرات  خـــدمـــة مــ

التسويق لخدمة ما بعد البيع.
إضــافــة إلـــى ذلــــك، حــصــدت الــشــركــة 
شـــــهـــــادتـــــي تــــمــــّيــــز عــــــن إنــــجــــازيــــن 
ــلــــى صــعــيــد  ــن، واحـــــــــد عــ ــزيــ ــ ــّي ــمــ ــتــ مــ
ــــى صـــعـــيـــد  ــلـ ــ ــــق وآخـــــــــــر عـ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة، وذلـــــــك لــلــمــرة  ــ ــاّمـ ــ ــعـ ــ الــــعــــاقــــات الـ
ــد ســاهــم  الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، وقـ
 ذلــك فــي الــنــجــاح املــســتــمــّر الــذي 

ّ
كــل

تــحــقــقــه رولــــز-رويــــس مـــوتـــور كـــارز 
الدوحة.

ــقــــديــــر اإلقـــلـــيـــمـــي  ــتــ ويـــــأتـــــي هـــــــذا الــ
لــيــؤّكــد الــتــزام رولـــز-رويـــس مــوتــور 

ــارز الـــدوحـــة تــجــاه تــقــديــم نتائج  كــ
اســتــثــنــائــيــة عــبــر مــخــتــلــف مــجــاالت 

ــالــــح رولـــــــز-رويـــــــس  ــا لــــصــ ــهــ ــالــ ــمــ أعــ
موتور كارز.

 رولــز-رويــس 
ّ
تجدر اإلشـــارة إلــى أن

ت 
ّ
الـــدوحـــة قــد استهل مــوتــور كــــارز 

مـــمـــتـــازة حتى  بــنــتــائــج  عــــام 2017 
ع قدمًا لتتويج سنة 

ّ
تاريخه ونتطل

أخرى واعدة بالنجاح.
والـــجـــديـــر بــالــذكــر أن رولــــز-رويــــس 
ــور كــــــــارز الــــــدوحــــــة، الـــتـــابـــعـــة  ــ ــوتـ ــ مـ
لـــشـــركـــة الـــــفـــــردان لــــلــــســــيــــارات، هــي 
الــوكــيــل الــحــصــري لــســيــارات رولـــز-

رويس في قطر.
مـــوقـــع  عــــــــرض ذات  ومــــــــع صـــــالـــــة 
ــيـــجـــي فــــي الـــلـــؤلـــؤة-قـــطـــر،  ــراتـ ــتـ إسـ
ــا عـــلـــى  ــ ــهـ ــ لـ ــآت ال مـــــــنـــــــازع  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ومــ
ــيــــدي خــــدمــــة مـــــا بــــعــــد الـــبـــيـــع  صــــعــ

والصيانة. 
ــــس مــــوتــــور كــــارز  ــز-رويــ ــ تــفــخــر رولــ
الدوحة بتقديم الخدمات وتقنيات 
الـــتـــشـــخـــيـــص األكــــثــــر تـــــطـــــّورًا، كــمــا 
تـــلـــتـــزم مــــع فــريــقــهــا بــتــوفــيــر أروع 
تــــجــــربــــة قـــــيـــــادة وأفـــــضـــــل تــــجــــارب 

امللكية على اإلطاق.

خالل حفل جوائزها للوكالء اإلقليميين

¶  مسؤولو رولز رويس الدوحة خالل حفل التكريم

الدوحة -  

الدوحة -  

ــد فــــي فــنــدق  ــ ــبـــاح الــــيــــوم األحــ تــنــطــلــق صـ
ــة فـــعـــالـــيـــات املـــعـــرض  ــ ــدوحـ ــ ــراتــــون الـ ــيــ شــ
ــقـــاريـــة«  الــــخــــاص »مــــعــــرض الــــفــــرص الـــعـ
ــلــــعــــقــــارات  ــا لــ ــيــ ــوبــ ــوتــ ــه يــ ــمـ ــظـ ــنـ والـــــــــــذي تـ
لــعــرض املــشــاريــع الــخــاصــة والــتــي تعمل 
املـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى تــســويــقــهــا فــــي الـــســـوق 
القطري، وتستمر فعاليات املعرض حتى 
28 فــبــرايــر الـــجـــاري، حــيــث ســيــتــم عــرض 
مــــشــــاريــــع جــــديــــدة وفـــــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة 
عــقــاريــة مميزة ذات مــواقــع إستراتيجية 
وأســعــار وتــســهــيــات مناسبة بــاإلضــافــة 
ملا تحققه هذه املشاريع من عوائد جيدة 
سواء على العائد السنوي أو على ارتفاع 

قيمة العقار عاما بعد عام.
ــي تــتــجــاوز  ــتــ وســتــشــتــمــل املــــشــــاريــــع والــ
30 مــشــروعــا عــقــاريــا عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــبــيــوت والــفــلــل والــشــقــق بــاإلضــافــة إلــى 
أراٍض سكنية واستثمارية في عــدة دول 
ــا بــريــطــانــيــا وتــركــيــا وأمــريــكــا  مـــن أبـــرزهـ
وكندا وإسبانيا والبوسنة باإلضافة إلى 
عــدد مــن دول مجلس التعاون الخليجي 

وتشمل دبي وصالة والبحرين.
ــتـــدب ملــجــمــوعــة تـــوب  ــنـ وقــــــال الـــعـــضـــو املـ
الــعــقــاريــة ومجموعة يوتوبيا للعقارات 
وليد القدومي بأن املجموعة تعتز وتفخر 
بــعــاقــتــهــا الــوثــيــقــة مـــع الـــســـوق الــعــقــاري 
الــقــطــري منذ أكــثــر مــن 15 عــامــا توجتها 
قــبــل 9 ســـنـــوات بــافــتــتــاح مــقــر دائـــــم لها 
بالدوحة تحت مسمى يوتوبيا للعقارات 
ــــذي يــحــظــى بــســمــعــة طيبة  ــم الـ ــ ذلــــك االسـ
وعــاقــة وطــيــدة مــع مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الــذيــن تعاملوا  املــواطــنــني واملــســتــثــمــريــن 
مع املجموعة وتملكوا عقارات بمختلف 
املشاريع التي عرضتها املجموعة من عدة 
إلـــى أن املستثمر  الــقــدومــي  دول. وأشــــار 
الــيــوم يعد مــن أهــم املستثمرين  الــقــطــري 
في القطاع العقاري الخارجي وخصوصا 
في بريطانيا وتركيا واإلمارات وعدد آخر 
من األسواق ويعد املستثمر القطري على 

رأس قائمة املستثمرين في تلك الدول. 
ــك نــــتــــاج لــلــوعــي  ــ ــقــــدومــــي أن ذلــ  الــ

َ وبــــــــنيَّ
والــحــرص اللذين يتمتع بهما املستثمر 
القطري وتعلمه من أخطاء الغير وقدرته 
الــفــرص املجدية بمختلف  على اقتناص 

دول العالم.
الــقــدومــي أن نــســبــة املستثمرين  وكــشــف 
الــقــطــريــني فــي مــشــاريــع املــجــمــوعــة الــيــوم 
تشكل حوالي %75 وهي نسبة ممتازة في 
ظل تباطؤ أســواق خليجية أخــرى، وبني 
القدومي أن من أهــم العوامل التي عززت 
من مكانة املجموعة ونجاحها في السوق 
العقاري القطري هو عامل الثقة والتعامل 
بــحــرص كــبــيــر وشــفــافــيــة ومــهــنــيــة عالية 

مـــع احـــتـــيـــاجـــات املــســتــثــمــريــن والـــوقـــوف 
مــعــهــم لـــضـــمـــان تــحــقــيــق اســتــثــمــاراتــهــم 
العائد املجدي والحرص على تذليل كافة 
الــتــي قــد تواجههم مــع مطوري  الصعاب 
ــهـــات املــعــنــيــة فــــي بــلــد  املـــشـــاريـــع أو الـــجـ

العقار.
ــار الــقــدومــي إلـــى أن املــجــمــوعــة تعد  ــ وأشـ

الـــشـــركـــات املتخصصة  أكــبــر  واحـــــدة مـــن 
الــعــقــاري فــي دولـــة الكويت  فــي التسويق 
ودولــة قطر وأضــاف أن املجموعة تسعى 
من خال مشاريعها املنتقاة بعناية إلى 
أن تقدم خدمة مميزة وفرصا استثمارية 
ناجحة لعمائها فــي قطر والخليج من 

خال خبرتها الرائدة في هذا املجال.
من جانبه قال املدير التنفيذي للمجموعة 
محمد فرغلي ثابت بأن الهدف من تنظيم 
هـــذا املـــعـــرض الـــخـــاص هـــو الــتــواصــل مع 
ــاب شـــريـــحـــة  ــطــ ــقــ ــتــ عــــمــــاء الــــشــــركــــة واســ
جـــديـــدة مـــن الــعــمــاء ويـــهـــدف أيــضــا إلــى 
الــشــركــة املتنوعة ومنها  عــرض مــشــاريــع 
مــا هــو جــديــد ويــطــرح ألول مــرة وأضــاف 
أن املــجــمــوعــة حـــرصـــت عــلــى اســتــضــافــة 
عـــــدد مــــن مــــطــــوري تـــلـــك املـــشـــاريـــع خـــال 
هــــذه الــفــتــرة إلتـــاحـــة الــفــرصــة ملـــن يــرغــب 
مــن الــعــمــاء لــاســتــفــســار والــتــواصــل مع 
مــطــوري املــشــاريــع مــبــاشــرة واالســتــفــادة 
مــنــهــم قـــدر اإلمـــكـــان خـــال فــتــرة زيــارتــهــم 

القصيرة هذه.
املــعــرض سيشتمل على  وبــني فرغلي أن 
طــــرح أكــثــر مـــن 30 مــشــروعــا عــقــاريــا من 

بريطانيا وتــحــديــدا فــي مناطق ميلتون 
كــيــنــيــز ولـــنـــدن وبــرمــنــجــهــام ومانشستر 
ولــيــفــربــول بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــــدد آخــــر من 
املــــــدن الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وأضـــــــاف فـــرغـــلـــي أن 
املــجــمــوعــة تــمــيــزت ومـــا زالــــت تــتــمــيــز، في 
اقة  السوق العقاري القطري، بأنها السبَّ
إلــــى طــــرح املـــشـــاريـــع املــجــديــة واملــنــاســبــة 
لــعــمــائــهــا فـــي بــريــطــانــيــا وتـــحـــديـــدا في 
ميلتون كينيز والتي تشهد حاليا تملك 
ــــدد كــبــيــر مــــن الـــقـــطـــريـــني لـــبـــيـــوت فــيــهــا  عـ
وأصـــبـــحـــت املــنــطــقــة وبــيــوتــهــا الــحــديــثــة 
أكــثــر مــن 500 بيت قــطــري وكويتي  تضم 
وخليجي، قامت املجموعة ببيعها خال 
ــع ســنــوات املــاضــيــة. وكــشــف فرغلي  األربــ
أن املجموعة ستطرح عـــددا مــحــدودا من 

البيوت خال فترة املعرض.
ــى أن بــرمــنــجــهــام تعد  ــار فــرغــلــي إلــ ــ وأشــ
ــر اســـتـــقـــطـــابـــا  ــ ــثــ ــ ــة األكــ ــيــ ــانــ ــثــ الــــوجــــهــــة الــ
للمستثمرين القطريني حيث شهد العام 
املـــاضـــي نــســبــة كــبــيــرة مـــن املــبــيــعــات في 
الشقق السكنية التي عرضتها املجموعة 
فـــرغـــلـــي أن املـــجـــمـــوعـــة  ــســــوق وبــــــني  ــالــ بــ
ــقـــا ســـكـــنـــيـــة فـــــي مـــشـــاريـــع  ــقـ ســــتــــطــــرح شـ
جــديــدة، وقـــال فــرغــلــي بـــأن بــاقــي املناطق 
األخــــــرى ال تــقــل أهــمــيــة عـــن بــرمــنــجــهــام، 
كاشفا أن تلك املشاريع أسعارها مناسبة 
وهــي قيد اإلنــشــاء وتــعــد فــرصــة مناسبة 
للشراء لتحقيق عائد مناسب على ارتفاع 
قيمة العقار خال مراحل البناء باإلضافة 
ــــى مــــا تــحــقــقــه تـــلـــك الـــشـــقـــق مــــن عـــوائـــد  إلـ
إيجارية مناسبة تصل لغاية %8 سنويا.

وأضــــــاف فــرغــلــي أن املــجــمــوعــة تــواصــل 
ــــي تــركــيــا  عــــــرض املــــشــــاريــــع الـــســـكـــنـــيـــة فـ
وتشمل شققا سكنية في إسطنبول حيث 
ســتــعــرض أربــعــة مــشــاريــع جــديــدة قريبة 
املــطــار واملــنــاطــق الحيوية باإلضافة  مــن 
ــلـــل وبـــــيـــــوت وشــــقــــق فــي  ــفـ إلـــــــى عـــــــرض لـ
منتجعات راقية في بدروم وكوشاداسي.

وعـــن جــديــد الــشــركــة قـــال بــأنــهــا سيكون 
عبارة عن شقق سكنية في مواقع مميزة 
على البحر واملارينا في ميامي األمريكية 
وتــتــفــاوت أســعــارهــا ومــواصــفــاتــهــا وبــني 
ــن مـــطـــوري  فـــرغـــلـــي أن وفــــــدا أمـــريـــكـــيـــا مــ
املشاريع ومسؤولي املبيعات سيتواجد 
باملعرض للتواصل مع العماء والرد على 
استفساراتهم مبينا أن القطاع العقاري 
األمـــريـــكـــي وخــصــوصــا فـــي هــــذه املنطقة 
الــواعــدة والتي تحقق  يعد من القطاعات 

عوائد مجدية للمستثمرين.
وبـــــني فـــرغـــلـــي أن املـــجـــمـــوعـــة مــتــواصــلــة 
بطرح مشاريع الشقق السكنية في مدينة 
تــورنــتــو الــكــنــديــة والــتــي تــطــورهــا شركة 
تــرايــدل والــتــي تــعــد األولــــى واألكــبــر على 

مستوى تورنتو.
ــال: ســتــكــون هناك  وعـــن جــديــد املــعــرض قـ
ــي عـــدة  ــن الـــشـــقـــق والـــفـــلـــل فــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
مواقع مميزة في مدينة ماربيا والكانتي 
ــا يــتــمــتــع بـــإطـــاالت  ــيـــة مــنــهــا مــ ــبـــانـ اإلسـ
بحرية أو القائم فــي منتجعات الجولف 
ــــني فـــرغـــلـــي أن  الـــشـــهـــيـــرة فــــي املــنــطــقــة وبـ
األســعــار متفاوتة وتلبي حاجة مختلف 
الشرائح، وأشار إلى أن املجموعة ستطرح 
أيضا مشاريع أراٍض سكنية في سراييفو 
في البوسنة باإلضافة إلى إمكانية بناء 

القسائم للعميل الراغب بذلك.
وقـــــال فــرغــلــي بــــأن املـــشـــاريـــع الــخــلــيــجــيــة 
ــــرح مــــشــــروع ســـبـــاركـــل تــــاور  ســتــشــمــل طـ
فــي دبـــي مــاريــنــا ومـــشـــروع الــســيــف تــاور 
فــي الــبــحــريــن ومــشــروع صــالــة بـــارك في 

سلطنة عمان.
ودعــــــــا فــــرغــــلــــي عــــمــــاء الــــشــــركــــة الــــكــــرام 
والجمهور لزيارة املعرض والتعرف عن 
قرب على املشاريع املطروحة وااللتقاء مع 
املــشــاريــع ومــســؤولــي التسويق  مــطــوري 
الــقــادمــني مــن عـــدة دول لــيــكــونــوا جميعا 
في خدمتكم وفقا ألفضل وأرقى املعايير.

28 فبراير الجاري تنظمه »يوتوبيا للعقارات« ويستمر حتى 

اليوم انطالق »معرض الفرص العقارية« بشيراتون الدوحة 

¶  مشروع في ميامي أمريكا

¶  محمد فرغلي¶  وليد القدومي

¶  بيت في ميلتون كينيز بريطانيا

القدومي: مشاريع 
جديدة وفرص استثمارية 
عقارية مميزة في مواقع 

إستراتيجية 

فرغلي: المعرض يستعرض 
أكثر من 30 مشروعا عقاريا 

في بريطانيا
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