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¶ مجسم مشروع مشيرب قلب الدوحة ¶  جناح شركة مشيرب في املعرض 

 القدومي: مشروع تيراس تيما في اسطنبول جاهز للتسليم

توب العقارية تطرح مشروعات سكنية تركية أمام املستثمرين القطريني 
   قــــال الــعــضــو املـــنـــتـــدب ملــجــمــوعــة تــوب 

الــعــقــاريــة ولــيــد الــقــدومــي إن املجموعة 

ســـتـــشـــارك فـــي مـــعـــرض ســيــتــي سكيب 

قــــطــــر والـــــــــــذي يـــعـــقـــد فــــــي مـــــركـــــز قــطــر 

الفترة من 2-4 يونيو  للمعارض خالل 

الــــــجــــــاري. حـــيـــث ســـتـــعـــرض بــــاقــــة مــن 

ــــار  ــع املـــمـــيـــزة فــــي تـــركـــيـــا. وأشـ ــاريـ ــشـ املـ

الــقــدومــي بــأن املجموعة ستركز خالل 

هــذا املعرض على املشاريع التي تقوم 

بتطويرها مجموعة انانالر لإلنشاءات 

وهـــــــي مـــــن كــــبــــرى شـــــركـــــات الـــتـــطـــويـــر 

العقاري في تركيا والتي تمتد خبرتها 

ــا قـــامـــت مـــن خــاللــهــا  لـــحـــوالـــي 49 عـــامـ

أكــثــر مــن 200 مــشــروع عقاري  بتطوير 

في مواقع مختلفة من مدينة اسطنبول 

باإلضافة إلى بعض املشاريع في مدن 

الــقــدومــي بأن  تركية رئيسية وأضـــاف 

املجموعة قــد بــاشــرت مــؤخــرا بتسليم 

الــــــوحــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة ملـــالكـــهـــا الـــجـــدد 

واملــســتــثــمــريــن مـــن الــكــويــت وقـــطـــر في 

مــشــروع تــيــراس تيما والـــذيـــن أشـــادوا 

بـــمـــســـتـــوى املــــــشــــــروع وجــــــــــودة بـــنـــائـــه 

ــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  ــلـ وتــشــطــيــبــاتــه الـــداخـ

ووصفه الكثيرون منهم بأنه من أرقى 

وأفخم وأجمل املشاريع السكنية التي 

تم تنفيذها في مدينة اسطنبول. وقال 

القدومي إن املشروع عبارة عن برجني 

سكنيني جاهزين للتسليم في منطقة 

املــنــاطــق الرئيسية  أتــاكــنــت. وهـــي مـــن 

والــحــيــويــة فـــي اســطــنــبــول وتــبــعــد عن 

مطار أتاتورك حوالي 8 كم بينما تبعد 

عــن منطقة تقسيم وشــــارع االســتــقــالل 

حوالي 26 كــم. وأشــار القدومي إلــى أن 

املنطقة تشهد حاليا تنفيذ أكبر عدد 

مـــن املـــشـــاريـــع الـــتـــي تــنــفــذ بــاســطــنــبــول 

وتــســمــى بــاســطــنــبــول الــجــديــدة مشيرًا 

ــر مــديــنــة  ــبــ ــاء أكــ ــ ــــشـ إلــــــى أنــــــه جـــــــاري إنـ

ــارك) باإلضافة  بـ ترفيهية فيها (تيما 

ــن الــجــامــعــات واملــجــمــعــات  ــدد مـ ــى عــ إلــ

التجارية وأضاف إلى أن املنطقة تتمتع 

بوجود شبكة طرق ومواصالت كبيرة 

تــربــطــهــا بــمــخــتــلــف املـــنـــاطـــق واملــــراكــــز 

ــة بـــشـــكـــل ســلــس  ــنــ ــديــ ــاملــ ــة بــ ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــ

وسريع.

ووصـــف الــقــدومــي املــشــروع قــائــال بأنه 

بــرجــني األول مـــن 40 دورا  يــتــألــف مـــن 

والــثــانــي مــن 30 دورا وبــإجــمــالــي 416 

شــقــة تــتــنــوع مــســاحــتــهــا مــن غــرفــة إلــى 

ثــالث غــرف نــوم بــإطــالالت مميزة على 

الــبــحــر والــبــحــيــرة والـــحـــدائـــق الــخــالبــة 

وتيما بارك. وبني القدومي أن املشروع 

يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مــن 

الــخــدمــات الــعــامــة كــمــواقــف الــســيــارات 

والصيانة واألمن والخدمات الترفيهية 

مـــــن مــــســــابــــح ونــــــــاد صــــحــــي ومــــالعــــب 

بــاإلضــافــة إلــى تــيــراس وحــدائــق بأكثر 

من 21 دورا من املباني لتعطي السكان 

الــراحــة ولالستمتاع باملناظر  جــوا من 

الجميلة.

وبــــني الـــقـــدومـــي بــــأن أســـعـــار الـــوحـــدات 

ــعــــد مــنــاســبــة  ــــروع تــ ــاملـــــشـ ــ ــيـــة بـ ــنـ ــكـ الـــسـ

ومـــمـــيـــزة مـــقـــارنـــة بـــاملـــشـــاريـــع املــمــاثــلــة 

مـــن حــيــث الـــجـــودة واملـــوقـــع. وبـــني بــأن 

املــــشــــروع قـــد تـــم االنـــتـــهـــاء مـــن تــنــفــيــذه 

ــر مـــــــارس مــــن الــــعــــام 2014  ــهـ خــــــالل شـ

وجــــاري الــعــمــل عــلــى تسليم الــوحــدات 

السكنية ملالكها الجدد من تركيا ودول 

املنطقة وأضــاف القدومي بــأن الشركة 

بــصــدد تــقــديــم فــرصــة مــمــيــزة مــن خــالل 

عـــرض مــجــمــوعــة مـــحـــدودة مـــن الشقق 

ــفـــوري مـــع دفــع  بــاملــشــروع لــالســتــالم الـ

الــعــمــيــل دفـــعـــة مــقــدمــة %25 مـــن قيمة 

الشقة والباقي على أقساط بدون فوائد 

ملدة 36 شهرا مبينا بأن العميل يمكنه 

االســتــفــادة مــن تأجير الشقة وتحقيق 

عوائد فورية عليها. 

مـــن جــانــب آخـــر تــطــرح أيــضــًا مــشــروع 

"تــيــراس مــكــس" والـــذي يعد واحـــدا من 

الشركة  التي تنفذها  الرائدة  املشاريع 

ــيـــز فــي  ــمـ ــيـــجـــي ومـ ــتـــراتـ فــــي مــــوقــــع اسـ

اســنــيــورت  اســطــنــبــول بمنطقة  مــديــنــة 

مــنــطــقــة حــيــويــة  فـــي  Esenyurt. ويـــقـــع 

الــعــديــد مــن املجمعات  تــمــتــاز بــوجــود 

ــنـــيـــة والـــجـــامـــعـــات  ــاريــــة والـــســـكـ ــتــــجــ الــ

بـــاإلضـــافـــة إلـــــى مـــقـــار عـــــدد كــبــيــر مــن 

الــشــركــات الــكــبــرى. وأكــد الــقــدومــي بأن 

تــــيــــراس مـــكـــس يـــعـــد فــــرصــــة حــقــيــقــيــة 

الناجح. لالستثمار 

وحـــــــول املـــــشـــــروع قــــــال الــــقــــدومــــي إنـــه 

األدوار  مـــتـــعـــددة  مـــبـــان   5 مـــن  يــتــألــف 

حتى 15 دورا. منها 3 مبان سكنية و2 

الشقق  تــجــاري. وتتنوع  مبنى سكني 

فيها مــن أســتــوديــو. 2.1. 3 غــرفــة نــوم 

بــتــشــطــيــبــات عـــالـــيـــة الــــجــــودة. وأشــــار 

إلــى أن املــشــروع تــتــوفــر فــيــه الــخــدمــات 

املــتــكــامــلــة مـــن حـــدائـــق ومـــالعـــب ونـــاد 

صـــحـــي. ومــــواقــــف ســــيــــارات وخـــدمـــات 

صيانة وأمن على مدار الساعة. وحول 

أسعار الوحدات السكنية قال القدومي 

الفئات  إن أســعــارهــا مناسبة ملختلف 

ألـــف دوالر وتــســهــيــالت  وتــبــدأ مــن 60 

بالدفع تصل لغاية 36 شهرا.

املــــشــــروع  إلــــــى أن  الــــقــــدومــــي  وأشـــــــــار 

يـــبـــعـــد حـــــوالـــــي 18 كـــيـــلـــو مـــــن مـــطـــار 

31 كيلو عن  أتــاتــورك. ويبعد حــوالــي 

ــقـــالل  ــتـ مـــنـــطـــقـــة تـــقـــســـيـــم وشــــــــارع االسـ

بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى مــــالصــــقــــة املـــــشـــــروع 

شــبــكــة الـــطـــرق الــرئــيــســيــة فـــي املــدنــيــة 

وسهولة الوصول إليه أيضًا من خالل 

النقل  املــتــروبــاص والـــذي يعد وسيلة 

األســـهـــل فـــي املـــديـــنـــة والـــتـــي ال تــتــأثــر 

بــالــزحــام إطـــالقـــا. وبـــني الــقــدومــي بــأن 

املـــشـــروع قــيــد اإلنـــشـــاء والــتــســلــيــم في 

الربع الرابع من العام 2014. 

خالل مشاركتها بمعرض «سيتي سكيب قطر» ٢٠١٤

«مشيرب العقارية» تستعرض الفرص املتاحة بمشروعها «قلب الدوحة»

•    الدوحة – الشرق

أعلنت شركة "مشيرب العقارية"، التابعة 

لـ"مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

املـــجـــتـــمـــع"، عــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مــعــرض 

"سيتي سكيب قطر" 2014 حيث تستعرض 

الــشــركــة أهـــم مــالمــح مــشــروعــهــا الــعــقــاري 

ــد "مـــشـــيـــرب قــلــب الــــدوحــــة" لــتــطــويــر  ــرائــ الــ

وإعــــادة إحــيــاء الــوســط الــتــاريــخــي القديم 

لــلــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــــة، بــتــكــلــفــة 20 

مليار ريال قطري. 

وســتــعــمــل شــركــة "مــشــيــرب الــعــقــاريــة"عــلــى 

الــتــعــريــف بـــنـــمـــوذج الــعــمــل املــتــمــيــز الـــذي 

املــســتــدام  الــتــطــويــر  فـــي عــمــلــيــات  تنتهجه 

ملشروع "مشيرب قلب الدوحة". ومن خالل 

املـــعـــرض ستستعرض  املـــشـــاركـــة فـــي هــــذا 

الـــــشـــــركـــــة أيـــــضـــــًا املــــــســــــاحــــــات املــــتــــعــــددة 

واملــخــصــصــة ملــتــاجــر الــتــجــزئــة الــتــي تمتد 

على مساحة 90 ألف متر مربع واملساحات 

الــتــجــاريــة املكتبية املــتــوفــرة فــي املــشــروع، 

ــفـــرص  ــتـــكـــشـــاف الـ ــلـــى اسـ كـــمـــا ســتــعــمــل عـ

الستقطاب تجار التجزئة والشركات من 

خالل تعريفهم على مجموعة من خيارات 

التأجير الواسعة واملالئمة ألرقى شركات 

ــاء واملــوضــة، املــقــاهــي واملطاعم  عــالــم األزيــ

الراقية واملتجر املتعدد األقسام، واملرافق 

الترفيهية التي تتضمن سينما ومنطقة 

ــمــــع تــــجــــاري  مـــخـــصـــصـــة لــــألطــــفــــال ومــــجــ

وغيرها.

الــدوحــة"أول  يعتبر مشروع "مشيرب قلب 

مــــشــــروع مـــســـتـــدام إلعــــــــادة إحــــيــــاء وســـط 

مــديــنــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم يــضــم مــرافــق 

الــراقــي وتــقــدم مستوى  تتميز بالتصميم 

عــالــيــا مــن عــنــاصــر االســتــدامــة الــتــي تقلل 

من انبعاثات الكربون وتعمل على توفير 

الطاقة واملوارد. تسعى "مشيرب العقارية" 

 
ً
من خالل هذا املشروع والذي يجّسد مثاال

ــادة تطوير  ــ حــيــًا ُيــقــتــدى بـــه فـــي كــيــفــيــة إعـ

مـــراكـــز املــــدن والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، مـــن خــالل 

الــدمــج مابني املفاهيم املتبعة فــي األبنية 

التقليدية مع مبادئ االستدامة والتقنّيات 

الحديثة. ويهدف هذا املشروع إلى تعزيز 

التاريخية  انتماء املواطنني إلى جذورهم 

العريقة، ومنحهم فــرصــة إعـــادة اكتشاف 

الــراســخــة التي  القيم االجتماعية املحلية 

تستند إلــى الــتــالحــم واأللــفــة بــني مختلف 

شرائح املجتمع.

ــه، ســيــتــضــمــن مـــشـــروع  ــالـ ــمـ ــكـ ــتـ ــد اسـ ــنــ وعــ

"مشيرب قلب الدوحة" أكبر تجمع مستدام 

ــالـــم حـــيـــث يـــحـــتـــوى عــلــى  ــعـ مــعــتــمــد فــــي الـ

مـــا يـــزيـــد عــلــى 100 مـــن املــبــانــي املــتــعــددة 

االستخدامات، تتضمن 900 وحدة سكنية، 

5200 لوحة شمسية، و40 محطة لتوزيع 

الكهرباء تحت األرض باإلضافة إلى أربعة 

فــنــادق، مدرسة ومتاحف. تستهدف كافة 

مــبــانــي املــشــروع الــحــصــول عــلــى تصنيف 

الذهبي ضمن نظام ترخيص معايير(ليد 

الــطــاقــة والتصميم  فـــي  "الــــريــــادة   (LEED

البيئي"، والذي يجعل من مشروع "مشيرب 

قلب الدوحة" أكبر مجمع لألبنية الصديقة 

للبيئة في العالم. 

بدأ العمل باملشروع في عام 2010 واألعمال 

جــاريــة عــلــى قـــدم وســـاق حــالــيــًا فــي جميع 

مراحل البناء. وقد شارفت املرحلة األولى 

ــتــــي تـــتـــضـــمـــن: مــبــانــي  ــاء والــ ــهــ ــتــ عـــلـــى االنــ

الــوطــنــي، وترميم  حكومية، دار األرشــيــف 

وبــنــاء أربــعــة مــنــازل أثــريــة وتحويلها إلى 

مــتــاحــف بـــاإلضـــافـــة إلــــى جـــامـــع ومــصــلــى 

الــعــيــد املـــعـــروف فــي مــديــنــة الـــدوحـــة. ومــن 

املتوقع أن يحتضن املشروع أكثر من 2500 

ساكن و13 ألــف موظف وأكثر من 60 ألف 

زائر على مساحة 310 آالف متر مربع.

وبهذا السياق قال املهندس عبدالله حسن 

التنفيذي فــي شركة  الــرئــيــس  املــحــشــادي، 

"مشيرب العقارية":"إنه ملن دواعي سرورنا 

ــي مـــعـــرض ‘ســـيـــتـــي ســكــيــب  ــارك فــ ــشــ أن نــ

قطر 2014’ لكونه منطلقًا مثاليًا لتفعيل 

تــواصــلــنــا مــع الــشــركــات وأفـــــراد املجتمع، 

واســتــعــراض مــبــادراتــنــا الــرائــدة فــي قطاع 

التطوير العمراني املستدام. وكلنا ثقة بأن 

ــذا الــحــدث سيمكننا مــن تــقــديــم صــورة  هـ

مــعــّمــقــة عــن أبــــرز مــزايــا مــشــروع "مــشــيــرب 

قـــلـــب الــــــدوحــــــة" الــــــــذي يـــســـاهـــم فـــــي رســـم 

مالمح جــديــدة ملستقبل القطاع التجاري 

إلــى الترويج  الــدولــة. ويهدف املعرض  في 

ــة الـــتـــي  ــتــــطــــويــــريــــة الــــطــــمــــوحــ لـــلـــخـــطـــط الــ

تعتمدها قطر على الصعيدين اإلقليمي 

والــدولــي، ونحن حريصون على التقارب 

والــتــفــاعــل مـــع أبــــرز الــالعــبــني فـــي الــقــطــاع 

الســـتـــكـــشـــاف الـــتـــوجـــهـــات الـــجـــديـــدة الــتــي 

تشكل رافـــدًا حيويًا ملساعي قطر الرامية 

ألن تصبح مركزًا استثنائيًا للتمّيز".

سيقام معرض "سيتي سكيب قطر" خالل 

الفترة من 2 إلى 4 يونيو في الدوحة، وهو 

ــة األحــــــدث إلــــى ســلــســلــة مــعــارض  ــافــ اإلضــ

"ســيــتــي ســكــيــب" الـــتـــي تـــقـــام فـــي املــنــطــقــة. 

ــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030،  وانــطــالقــًا مــن رؤيــ

تــشــمــل إســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 

األولى 2011-2016 استثمارات بقيمة 125 

مليار دوالر فــي مشاريع البنية التحتية 

والتطوير العقاري، عبر شركات حكومية 

وخــاصــة. وبــعــد نــجــاح ملفها الستضافة 

بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم بـــكـــرة الـــقـــدم 2022، 

تعمل قطر على تزويد الشركات العقارية 

واملــســتــثــمــريــن بــفــرص ال مــثــيــل لــهــا للعب 

دور بـــارز فــي تحقيق أهــــداف رؤيـــة الــعــام 

.2030

وســيــتــم خـــالل املـــعـــرض تــنــظــيــم مــنــتــديــات 

ــل 
ّ
لــيــشــك بــمــحــتــواهــا،  وورش عــمــل غــنــيــة 

ــيـــة فــي  ــافـ ــفـ ــــن الـــشـ ــعــــزز مـ ــة تــ ــ ــيـ ــ مـــنـــصـــة راقـ

هـــذه الـــســـوق املــتــنــامــيــة وتــســتــعــرض أبـــرز 

ــام جــمــهــور عــريــض من  املــشــاريــع فــيــهــا أمــ

مختلف أنحاء العالم. ومن أبرز الفعاليات 

خـــالل دورة هـــذا الــعــام مــن املـــعـــرض، تقام 

قمة قطر العقارية حيث يشارك املهندس 

املـــحـــشـــادي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ملــشــيــرب 

الــــــذي يــركــز  ــة فــــي يـــومـــهـــا األول  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ

عــلــى مــواضــيــع الــتــوجــهــات والــتــنــمــيــة، في 

الــدوافــع،  "اخــتــبــار  جلسة نقاشية بعنوان 

ــاعــــات  ــقــــطــ املــــــحــــــركــــــات، والـــــــفـــــــرص فــــــي الــ

املختلفة". 

وعلى هامش املعرض، سيتم تنظيم حفل 

تــوزيــع جــوائــز "ســيــتــي ســكــيــب" فــي يـــوم 3 

يونيو، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات" 

بــالــدوحــة. وقــد قــدمــت "مــشــيــرب العقارية" 

مــلــفــهــا لــلــتــرشــح لـــجـــائـــزة"أفـــضـــل مــشــروع 

تجاري ومتعدد االستخدامات"، و"جائزة 

أفـــضـــل مـــشـــروع تـــجـــزئـــة". وكـــــان قـــد سبق 

فـــازت بــجــائــزة "االســتــدامــة"مــن  للشركة أن 

جــوائــز "سيتي سكيب جــلــوبــال لــألســواق 

الــنــاشــئــة 2013" الــتــي أقــيــمــت فــي دبـــي في 

العام املاضي.  

ُيــقــام مــعــرض "ســيــتــي سكيب قــطــر" 2014 

ــايــــة كـــريـــمـــة مــــن مـــعـــالـــي الــشــيــخ  تـــحـــت رعــ

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وسيجمع 

املـــعـــرض تــحــت ســقــف واحــــد أكــثــر مـــن 10 

آالف مــن ممثل للجهات املعنية بالقطاع 

عــلــى الصعيدين اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، بما 

رين واملهندسني 
ّ

يشمل املستثمرين واملطو

 عن ممثلني 
ً
املعماريني واملصممني، فضال

الجهات الحكومية مـن أكثر مــن 70 دولــة، 

حيث سيتيح لهم املعرض واملؤتمر فرصة 

الــتــواصــل ومناقشة فــرص األعــمــال وعقد 

الصفقات العقارية الواعدة ولقاء نظرائهم 

ودراسة الحلول الكفيلة بتطوير أعمالهم. 

سيتي سكيب قطر.. ملتقى العقاريينسيتي سكيب قطر.. ملتقى العقاريين مركز قطر الوطني للمؤتمرات

٢-٢٠١٤/٦/٤

¶ رفع العلم التركي بأرض املشروع إعالنا عن انتهاء األعمال اإلنشائية ¶ القدومي يتسلم مفتاح شقته في تيراس تيما من خدمة العمالء

¶  عبد الله املحشادي 
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