
11 أسواق
العدد 10172     |    ااثنين 11 رجب 1437هـ  |    18 أبريل 2016م

 

 مدير التحرير
jnmarri@AlArab.QA | جابر بن ناصر المري

 سكرتارية التحرير
ahassan@AlArab.QA | عبدالرحمن حسن

sabdelghany@AlArab.QA | شريف عبدالغني

 مشرف المحليات والتحقيقات
aalhammadi@AlArab.QA | عبدالعزيز الحمادي 

 قسم المحليات
هاتف: 44997351 | فاكس: 44997417

local@AlArab.QA

 قسم التحقيقات
هاتف: 44997421 | فاكس: 44997417

investigation@AlArab.QA

 القسم ااقتصادي
هاتف: 44997344 | فاكس: 44997417

economics@AlArab.QA

 قسم الثقافة والفنون
هاتف: 44997364 | فاكس: 44997417

culture@AlArab.QA

 القسم الرياضي
هاتف: 44997326 | فاكس: 44997413

sport@AlArab.QA

التسويق وااعانات
- التسويق

هاتف: 44997360 | فاكس: 44997412
 marketing@AlArab.QA

- ااعانات
هاتف: 44553584 - 44677658

فاكس: 44678973 - 44677879
advertising@AlArab.QA

 التوزيع وااشتراكات
هاتف: 44997384 - 44997312 - 44997319

فاكس: 44997410 
distribution@AlArab.QA

 العنوان
شارع الفتح | الدوحة | ص.ب: 22612

البدالة الرئيسية: 44997333

للتواصل عبر الخطوط 
الساخنة للصحيفة

التحرير: 66654215
ااعانات: 33561775
التوزيع:  33088671

 هاتف: 44997421
فاكس: 44997417

 جريدة يومية سياسية تصدر
عن دار العرب منذ 1972

AlArab.QA | العرب.قطر

فتح خط قطر الدولي  974+

إبرام شراكة استراتيجية مع »جلوبال سكيورتيز«

»مزايا قطر« تتجه إنشاء 
شركة لاستثمار العقاري 

في تركيا

 ̂  الدوحة  

وفي نهاية ااجتم��اع قام الطرفان 
لب��دء  اتفاقي��ة تفاه��م  بتوقي��ع 
العمل على دراس��ة إمكانية إنشاء 
شراكة اس��تراتيجية تتماشى مع 
ااستثمار  في  اإسامية  الشريعة 
العق��اري، وذل��ك م��ن أج��ل جذب 
مستثمرين محليين وعالميين ذوي 
كفاءة عالية إنشاء صندوق مالي 
لاس��تثمار العقاري في المشاريع 
التركي��ة. وتأتي الخطوة تماش��يً 
م��ع ااس��تراتيجية الجديدة التي 
وضعها رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
شركة مزايا قطر للتطوير العقاري 

بالتوجه إلى أسواق أخرى.
"مزاي��ا قطر  وبن��اء على تطل��ع 
لرؤيته��ا  العق��اري"  للتطوي��ر 
المستقبلية في تنويع محفظتها 
ااستثمارية جغرافيً، تدرس شركة 
مزايا قطر للتطوير العقاري الدخول 
في ش��راكة مع ش��ركة الخدمات 
تركيا بهدف  الب��ارزة ف��ي  المالية 

مع  المتوافقة  الصنادي��ق  هيكلة 
الشريعة اإسامية في تركيا.

جاذبية
ااس��تثمار  صن��دوق  ويعتب��ر 
العقاري جديدا نس��بيً في السوق 
التركي��ة، ومن المتوق��ع أن يجذب 
كل م��ن المس��تثمرين المحليين 
والدوليين. ويعتقد كل من الطرفين 
على حد س��واء أن الش��راكة بين 
مج��ال  ف��ي  الرائ��دة  الش��ركات 
العقاري كش��ركة مزايا  التطوي��ر 
العقاري، وش��ركة  للتطوي��ر  قطر 
رائ��دة ف��ي الخدم��ات المالية في 
تركيا كش��ركة جلوبال سكيورتيز، 
يمك��ن أن توفر اأس��س المائمة 
لاس��تثمار  ناجحة  صناديق  لبناء 
العق��اري.  ووقع مذك��رة التفاهم 
في مركز اسطنبول للمؤتمرات من 
شركة مزايا قطر للتطوير العقاري 
المهندس حمد ب��ن علي الهدفة، 
والرئي��س  اإدارة  مجل��س  عض��و 
التنفي��ذي، والس��يد إي��رول جوكر 

والسيدة  سكيورتيز،  جلوبال  رئيس 
غاي بريدة فرنانديز رئيس��ة جلوبال 
MD إدارة المحافظ. وحضر توقيع 

مذكرة التفاهم أيضا مجموعة من 
فريق اإدارة بما في ذلك السيد علي 
أونوك مدي��ر أول لتطوي��ر اأعمال 
وااس��تراتيجية في ش��ركة مزايا 
والس��يد  العقاري،  قطر للتطوي��ر 
جوخ��ان أوزي��ر، الرئي��س التنفيذي 
المالية  ل��أوراق  جلوبال  لش��ركة 
والس��يد س��يركان أني��ل، الرئيس 
 MD التنفي��ذي لش��ركة جلوبال 

إدارة المحافظ.

ثقة 
وأضاف المهندس الهدفة، عضو 
مجل��س اإدارة والرئي��س التنفيذي 
لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري. 
"نح��ن نث��ق ب��أن ش��ركة جلوبال 
س��كيورتيز، من خ��ال العديد من 
اإنجازات المتقدمة في جميع أنحاء 
السوق التركية، س��يكون الشريك 
اأمث��ل لطرح صناديق ااس��تثمار 

العقاري في تركي��ا. ومراعاة النظر 
في اس��تراتيجية العاق��ة اأخوية 
وتركيا وكذلك لمصلحة  بين قطر 
إقليمي��ة قوية في س��وق العقارات 
التركي، ونحن على يقين من أن هذا 
الصندوق الجديد سيؤدي إلى جذب 
والمؤسسات  المؤهلين  اأشخاص 

ااستثمارية في منطقتنا".
ولفت الس��يد إيرول جوكر، رئيس 
ش��ركة جلوب��ال س��كيورتيز، إلى 
أهمي��ة اس��تمرار جه��ود اأخيرة، 
 MD وهي ش��ركة فرعي��ة جلوبال
إدارة المحاف��ظ، الذي��ن تركوا ربع 
قرن كامل من النج��اح واإنجازات، 
إلى هيكل��ة منتجات اس��تثمارية 
جديدة ومربحة لس��وق رأس المال 
الرائدة  التركي انسجاما مع رؤيتها 
، وفي س��ياق هذه الرؤية، أعتقد أن 
هذا ااتفاق مع واحدة من الشركات 
الرائدة في مج��ال التطوير العقاري 
في قطر س��وف ينعش الش��ركات 
والدولي��ة  والمحلي��ة  الخاص��ة 
جوكر:  السيد  وذكر  والمستثمرين. 

"نحن فخ��ورون للغاية وس��عيدون 
لتحقيق إنج��از آخر واأول من نوعه 
في تركي��ا الذي يهدف إلى خلق أول 

صندوق دولي لاستثمار العقاري".

جاذبية 
بري��دة  غ��اي  الس��يدة  وذك��رت 
فيرنانديز، رئيسة جلوبال MD إدارة 
المحاف��ظ، أن صندوق ااس��تثمار 
العقاري سوف يكون جذابا لكل من 
والدوليين،  المحليين  المستثمرين 
أش��ارة إل��ى أن "جمي��ع اأط��راف 
في ه��ذا ااتفاق يؤمن��ون بأن هذه 
الشراكة القوية قد وضعت أساسا 
ااستثمار  صناديق  إنشاء  مناسبا 
العقاري الناج��ح. هذه اأموال التي 
نه��دف إنش��ائها وإدارتها في إطار 
الوقت  في  ااستراتيجية،  الشراكة 
من  للمستثمرين  نفسه سنسمح 
دول الخليج لاستثمار في القطاع 
العقاري من خ��ال أداة مالية آمنة 
للغاية بدا من ااس��تثمار مباشرة 

في العقارات".

 »توب العقارية« تشجع
على ااستثمار في برمنجهام

 ̂  الدوحة  

صرح السيد أدريان أندرسبي مدير 
توب  بمجموعة  اأعم��ال  تطوي��ر 
العقارية ف��ي المملكة المتحدة، 
أنه لم يكن هناك وقت أفضل من 
هذا الوقت لاس��تثمار في س��وق 
العق��ارات ف��ي ثاني أكب��ر مدينة 
ف��ي المملك��ة المتح��دة مدينة 
برمنجهام التي يزيد عدد سكانها 
عن 3 مليون نس��مة وعدد الطاب 
فيه��ا اأعلى م��ن أي وقت مضى 
موزعين عل��ى جامعات برمنجهام 
المش��روع  جانب  إل��ى  العدي��دة 
العماق لطريق السكك الحديدية 
السريع رقم )HS2( والمخطط له 
لندن بمدينة  العاصم��ة  يربط  أن 
برمنجهام والعكس ليختصر مدة 
الرحلة إل��ى 45 دقيقة فقط بعد 
أن كانت تس��تغرق قرابة الساعة 

ونصف. 

خط مباشر 
الخط��وط  إع��ان  أن  وأض��اف 
الجوي��ة القطرية ع��ن فتح خط 
طي��ران مباش��ر من الدوح��ة إلى 
برمنجه��ام بداي��ة م��ن 30 مارس 
الماضي ق��د قوبل بارتي��اح كبير 
بين أوس��اط الم��ال واأعمال في 

برمنجهام لم��ا تمتلكه الخطوط 
الجوي��ة القطرية م��ن ثقل كبير 
في سوق الطيران العالمي وأعربوا 
عن تفاؤلهم أن تؤدي هذه الخطوة 
إل��ى انتع��اش كبي��ر ف��ي حركة 
الس��ياحة حيث تع��د برمنجهام 
مرك��زا أكبر تجمع تج��اري خارج 
لن��دن والذي يض��م قرابة 35 ألف 
ش��ركة م��ن بينها 700 ش��ركة 
المدين��ة  وتس��تقطب  عالمي��ة 
حوالي 34 مليون ش��خص سنويا 
الس��يد  والترفيه. وذكر  لأعم��ال 
أندرسبي أن أس��عار العقارات في 
ارتفعت بمع��دل من 8  المدين��ة 
إلى 10% س��نويا خال الس��نتين 

أعلى  والذي يعتبر من  الماضيتين 
بالوقت  بريطاني��ا  ف��ي  المعدات 
الحال��ي. وأضاف أن ه��ذه الموجة 
السكنية  التطويرات  الجديدة من 
في وس��ط المدينة تقودها شركة 
س��يفن كابيتال التي اس��تحوذت 
على مس��احات واس��عة وس��ط 
المدينة مما يعتبر مؤشرا رئيسيا 
آخ��ر يبين أن برمنجهام في القمة، 
ويس��ر مجموعة توب العقارية أن 
تعل��ن عن عملها جنب��ا إلى جنب 
مع شركة سيفن كابيتال كوكيل 
تس��ويق وبيع حصري في الكويت 
وقطر. وأشار إلى أن شركة سيفن 
المس��تثمر  أصبح��ت  كابيت��ال 

المدينة في  اأكثر اس��تثمارا في 
السنة الماضية، حيث طورت عددا 
ضخما من العقارات، وسط خطط 
لبن��اء 5 آاف ش��قة ف��ي وس��ط 
المدينة اس��تكماا استثماراتها 

طويلة اأمد في برمنجهام.

جاذبية 
ازدهرت مدينة برمنجهام كموقع 
ج��اذب لاس��تثمار ف��ي العقارات 
الس��كنية باعتباره��ا ثان��ي أكبر 
مدين��ة بعد لن��دن. وكانت عملية 
تجدي��د العق��ارات تدريجية خال 
تعاف��ي  م��ع  الماض��ي  العق��د 
برمنجهام من اانهيار الشديد في 
أنشطة التصنيع في الثمانينيات. 
بصورة  فعلي��ا  اأس��عار  ارتفعت 
قوية تماما في معظم اأحياء ومن 
المتوقع أن تس��تمر ف��ي اارتفاع 
خال الس��نوات القادمة مدفوعة 
عن  البريطانية  الحكوم��ة  بإعان 
خطته��ا الطموحة لتطوير البنية 
التحتي��ة في وس��ط المدينة من 
خال ضخ حوالي 4 مليارات جنيه 
إسترليني لتطويرها، وأضاف يجب 
عل��ى المس��تثمرين الراغبين في 
ش��راء العقارات بغ��رض اإيجار أن 
ينظروا إلى برمنجهام وأن يبتعدوا 
ع��ن إيج��ارات لن��دن المرتفع��ة 

المرتفعة طبقا  العوائ��د  لصالح 
لأبح��اث ذات الصلة. وقد تم بيان 
نقاط الدخل الساخنة لمستثمري 
الوطنية  البيان��ات  ف��ي  العقارات 
إل��ى عوائد  الش��املة التي تنظر 
وإي��رادات اإيج��ارات كنس��بة من 

سعر شراء العقار.
ويمكن أن تحق��ق بعض اأحياء 
ف��ي وس��ط مدين��ة برمنجه��ام 
إيجارية  عوائ��د  العق��ارات  لماك 
إجمالية بنسبة 7 إلى 10% طبقا 
للبيان��ات المتواف��رة بينم��ا ت��در 
مس��احات كبيرة من مدينة لندن 
الكب��رى حاليا متوس��ط أقل من 
3.5%. ويرج��ع الس��بب في عوائد 
لن��دن المتدنية إلى أنه بالرغم من 

ارتف��اع اإيجارات فإن العقارات في 
العاصمة مكلفة جدا.

ميزة 
وقال أندرسبي: تتمتع برمنجهام 
بميزة كبيرة حيث تقدم نفس��ها 
كمدينة عظيمة للدراسة والعمل 
والس��كن. ويختار عدد متزايد من 
الط��اب اأجان��ب القادمي��ن من 
برمنجهام  في  ااس��تقرار  الخارج 
حيث إنه��ا توفر نمط حياة مفعم 
بالحي��اة والنش��اط باإضافة إلى 
وروابط  المعيشة  مائمة تكاليف 
النقل والمواصات ااستثنائية إلى 
باقي المملكة المتحدة وخارجها.  
أح��دث مش��اريع س��يفن  وع��ن 
كابيتال، أجاب أندرسبي أنه سوف 
يتم توفي��ر مجموعة من العقارات 
التي تحتوي عل��ى غرفة وغرفتين 
وثاث غ��رف نوم في كاف��ة أنحاء 
برمنجهام وتبدأ أس��عار العقارات 
من 90 ألف جنيه إسترليني )480 
ألف ري��ال قط��ري تقريب��ا( وتبلغ 
قيمة الدفعة المقدمة 30% تدفع 
مقدما وتستحق نسبة 70% عند 
إنجاز المش��روع مش��ددا على أن 
التقدي��رات المتوقعة لزيادة قيمة 
العقار عند ااستام تتراوح من 20 

إلى 25 ألف جنيه إسترليني.

برمنجهام ثاني أكبر المدن البريطانية

أندرسبي:
الوقت المثالي 
لاستثمار في 

عقارات برمنجهام

الهدفة يبرم اتفاق إنشاء صندوق مالي لاستثمار العقاري في المشاريع التركية

قام المهندس حمد بن علي الهدفة عضو مجلس اإدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري ويرافقه السيد علي أونوك 

مدير أول لتطوير اأعمال وااستراتيجية، بزيارة إلى تركيا في اأسبوع اأخير 
من شهر مارس الماضي وذلك لاجتماع مع اإدارة العامة لشركة جلوبال 

سكيورتيز لمناقشة إمكانية إنشاء شركة مشتركة لاستثمار العقاري.

الشركة تتماشى 
مع الشريعة 

اإسامية في 
ااستثمار العقاري

 الهدفة:
الصندوق الجديد 

سيسهم في 
جذب اأشخاص 

المؤهلين 
والمؤسسات 

ااستثمارية في 
منطقتنا



SHE&HESHE&HE

ملسة قطرية .. لألسرة العصرية

حالياً باألسـواقحالياً باألسـواق

ريةقطرية .. لألسملسة العصريةألسسرة قطريةملسة قطرية .. لألسسرة العصرية رة ا . قطرية لألملسة .. طرية العصمل رة للمل لأل ة ط

أماكن البيع أماكن البيع ::   مـــع الباعـــة  مـــع الباعـــة - - اللولو اللولو --محـطات وقـودمحـطات وقـود  - - كارفور كارفور - - المكتـباتالمكتـبات
55
رياالترياالت

السعرالسعر



ــــالن الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة   وأضـــــاف أن إعـ

عـــن فــتــح خـــط طـــيـــران مــبــاشــر مـــن الــــدوحــــة إلــى 

برمنجهام بداية من ٣٠ مارس املاضي قد قوبل 

بــارتــيــاح كــبــيــر بـــني أوســـــاط املــــال واألعـــمـــال في 

برمنجهام ملا تمتلكه الخطوط الجوية القطرية 

من ثقل كبير في سوق الطيران العاملي، وأعربوا 

عن تفاؤلهم أن تؤدي هذه الخطوة إلى انتعاش 

كبير فــي حركة السياحة حيث تعد برمنجهام 

مـــركـــزا ألكــبــر تــجــمــع تـــجـــاري خــــارج لــنــدن يضم 

قرابة ٣٥ ألف شركة من بينها ٧٠٠ شركة عاملية 

وتــســتــقــطــب املــديــنــة حـــوالـــي ٣٤ مــلــيــون شخص 

سنويا لألعمال والترفيه. 

وذكـــر أنــدرســبــي أن أســعــار الــعــقــارات فــي املدينة 

ارتــفــعــت بــمــعــدل مـــن ٨- إلـــى ١٠ بــاملــائــة سنويا 

خالل السنتني املاضيتني والذي يعتبر من أعلى 

املعدالت في بريطانيا في الوقت الحالي.

وأضــاف أن هذه املوجة الجديدة من التطويرات 

السكنية في وسط املدينة تقودها شركة سيفن 

كابيتال التي استحوذت على مساحات واسعة 

في وسط املدينة مما يعتبر مؤشر رئيسي أخر 

الــقــمــة.. ويــســر مجموعة  يبني أن برمنجهام فــي 

تــوب العقارية أن تعلن عــن أنهم يعملون جنبا 

ــة ســيــفــن كـــابـــيـــتـــال كــوكــيــل  ــركـ ــــى جـــنـــب مــــع شـ إلـ

تسويق وبيع حصري في الكويت وقطر.

وأضـــــــــــاف أصــــبــــحــــت شـــــركـــــة ســــيــــفــــن كـــابـــيـــتـــال 

ــنــــة فــي  ــثــــمــــارا فـــــي املــــديــ ــتــ ــــر اســ ــثـ ــ املـــســـتـــثـــمـــر األكـ

الــســنــة املــاضــيــة، حــيــث طـــورت عـــددا ضخما من 

الـــعـــقـــارات وســــط خــطــط لــبــنــاء ٥ آالف شــقــة في 

وســـط املــديــنــة اســتــكــمــاال الســتــثــمــاراتــهــا طويلة 

األمــد في برمنجهام. ازدهــرت مدينة برمنجهام 

كموقع جاذب لالستثمار في العقارات السكنية 

باعتبارها ثاني أكبر مدينة بعد لندن. وكانت 

الــعــقــارات تدريجية خــالل العقد  عملية تجديد 

ــن االنـــهـــيـــار  ــع تـــعـــافـــي بـــرمـــنـــجـــهـــام مــ املــــاضــــي مــ

الشديد في أنشطة التصنيع في الثمانينيات.

ــار فــعــلــيــا بـــصـــورة قــويــة تماما  ــعـ  ارتــفــعــت األسـ

املــتــوقــع أن تستمر في  فــي معظم األحـــيـــاء ومـــن 

االرتفاع خالل السنوات القادمة مدفوعة بإعالن 

الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عـــن خــطــتــهــا الــطــمــوحــة 

لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي وســـط املــديــنــة من 

خــالل ضــخ حــوالــي ٤ مــلــيــارات جنيه إسترليني 

لــتــطــويــرهــا. وأضــــــاف يــجــب عــلــى املــســتــثــمــريــن 

الراغبني فــي شــراء الــعــقــارات بغرض اإليــجــار أن 

ينظروا إلى برمنجهام وأن يبتعدوا عن إيجارات 

لــنــدن املــرتــفــعــة لــصــالــح الــعــوائــد املــرتــفــعــة، طبقا 

لألبحاث ذات الصلة. 

وقــد تــم بــيــان نــقــاط الــدخــل الساخنة ملستثمري 

الــعــقــارات فــي الــبــيــانــات الــوطــنــيــة الــشــامــلــة التي 

تنظر إلى عوائد وإيرادات اإليجارات كنسبة من 

سعر شراء العقار.

ــعـــض األحـــــيـــــاء فــــي وســـط  ــكـــن أن تـــحـــقـــق بـ ــمـ ويـ

مدينة برمنجهام ملالك العقارات عوائد إيجارية 

إجــمــالــيــة بــنــســبــة ٧ إلــــى ١٠ % طــبــقــا لــلــبــيــانــات 

املــتــوفــرة بينما تــدر مساحات كبيرة مــن مدينة 

ــل مـــن 3.5%.  لـــنـــدن الــكــبــرى حــالــيــا مــتــوســطــا أقــ

ويرجع السبب في عوائد لندن املتدنية إلى أنه 

رغم ارتفاع اإليجارات فإن العقارات في العاصمة 

مكلفة جدا. 

وقــال أندرسبي: تتمتع برمنجهام بميزة كبيرة 

حــيــث تـــقـــدم نــفــســهــا كــمــديــنــة عــظــيــمــة لــلــدراســة 

والعمل والسكن. 

ــانــــب  ــتــــزايــــد مــــن الــــطــــالب األجــ ــــدد مــ ــار عــ ــتــ ويــــخــ

الــقــادمــني مــن الــخــارج االســتــقــرار فــي برمنجهام 

حــيــث إنـــهـــا تـــوفـــر نــمــط حـــيـــاة مــفــعــمــا بــالــحــيــاة 

والنشاط.

إلــى مالءمة تكاليف املعيشة وروابــط  باإلضافة 

النقل واملواصالت االستثنائية إلى باقي اململكة 

املتحدة وخارجها. 

 وعــــن أحـــــدث مـــشـــاريـــع ســيــفــن كـــابـــيـــتـــال، أجـــاب 

أنــدرســبــي أنـــه ســـوف يــتــم تــوفــيــر مــجــمــوعــة من 

الـــعـــقـــارات الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى غـــرفـــة وغــرفــتــني 

وثـــــالث غــــرف نــــوم فـــي كـــافـــة أنـــحـــاء بــرمــنــجــهــام 

لــزيــادة قيمة  وشــدد على أن التقديرات املتوقعة 

العقار عند االستالم تتراوح من ٢٠% إلى ٢٥%. 

نادي االعمال14 Al-Sharq ► MONDAY ١٨ APRIL ٢٠١٦ – No ١٠١٦٨
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أندرسبي: الوقت مثالي لالستثمار في عقارات برمنجهام 

«توب العقارية» تعلن عن فرص استثمارية في اململكة املتحدة

 Baccarat» الصالون األزرق» يطلق عطر »
 «Rouge 540

ــــور عــــــــــدد مـــن     وســــــــــط حـــــــضـــ

قـــــيـــــاداتـــــه تـــقـــدمـــهـــم الـــســـيـــد 

أشـــرف أبـــو عــيــســى، والسيد 

نــبــيــل أبـــــو عــيــســى والــســيــد 

فواز إدريسي أطلق الصالون 

الـــرائـــدة في  الــعــالمــة  األزرق، 

مــــجــــال الــــعــــطــــور الــــفــــاخــــرة، 

مـــــــن دار  الـــــجـــــديـــــد  ــر  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ الـ

Francis Kurkdjian الــــذي 

 Baccarat Rouge" يحمل اسم

540"، وذلــــك بــحــضــور طيف 

واســـع مــن مسؤولي الشركة 

ومــحــبــي الـــعـــطـــور الـــفـــاخـــرة، 

فـــضـــال عــــن مــمــثــلــي اإلعــــــالم 

املحلي. ويعد العطر الجديد 

ــاء اســـتـــثـــنـــائـــي  ــ ــقـ ــ ــة لـ ــ ــــالصـ خـ

بــني اثــنــني مــن رمـــوز التميز: 

 Francis ودار Baccarat دار

لــتــعــكــس سحر   ،Kurkdjian

اللقاء بني الطبيعة والرجل، 

ــواد الــخــام  حــيــث تــتــحــول املــــ

ــنــــصــــر حــــســــي آســــــر،  إلــــــــى عــ

بــمــثــابــة تعبير  يـــأتـــي  الـــــذي 

مـــوحـــد بـــني أقـــطـــاب الــخــبــرة 

الفائقة. بهذه الطريقة خرج 

 Baccarat Rouge 540 عــطــر

ــتــــمــــع مــن  ــــنــــــور وتــــجــ إلــــــــى الــ

خالله مواد العنبر ونفحات 

األزهار الخشبية. 

◄ اسم ال شك فيه
 Baccarat ــر ــطــ يـــســـتـــلـــهـــم عــ

انــطــالقــا  Rouge 540 بــريــقــه 

من التاريخ العريق والخبرة 

الطويلة لتلك الدار، بالتزامن 

مـــــــع االحــــــتــــــفــــــال بـــــالـــــذكـــــرى 

الــســنــويــة رقــــم 250 بــإطــالق 

ــذي يــتــصــف  هــــــذا الـــعـــطـــر الــــــ

ا من  بـــالـــقـــوة والـــتـــمـــيـــز، بـــــدء

زجـــــاجـــــتـــــه الــــــفــــــاخــــــرة الـــتـــي 

تــــحــــول الـــكـــريـــســـتـــال الــنــقــي 

ــــع مـــســـحـــوق  واملــــــخــــــلــــــوط مـــ

قـــيـــراطـــا  ــار 24  ــ ــيـ ــ الـــــذهـــــب عـ

وصهره في 540 درجة، األمر 

الذي يكسبه املظهر املتوهج 

ــتـــي تــتــنــاقــض  والـــشـــفـــاف والـ

ــمــــر  ــة الـــــلـــــون األحــ ــافــ ــثــ مـــــع كــ

الـــفـــريـــد والــــحــــصــــري. وكــــان 

الــطــبــيــعــي أن يــتــم إدراج  مــن 

 Baccarat Rouge 540 عــطــر

الــرائــعــة التي  ضمن العطور 

 Maison Francisاحــتــفــل دار

بـــإطـــالقـــهـــا فــي   Kurkdjian

العام 2014 كإصدار محدود 

بــلــغ 250 زجـــاجـــة كــريــســتــال 

 Francis مرقمة، تأتي بتوقيع

Kurkdjian أكسبت املجموعة 

زخما جديدا.

◄ كيمياء الحواس

ــر الــــجــــديــــد مــن  ــطـ ــعـ ــفــــوح الـ يــ

Baccarat Rouge 540 بعبق 

الياسمني والــزعــفــران وقطع 

ــــي تــحــمــل  ــتـ ــ الـ خــــشــــب األرز 

الــلــمــســات الخشبية: العنبر 

ــم خــشــب  ــلــــســ ــبــــي، وبــ الــــخــــشــ

التنوب. 

¶ أحد املشروعات االستثمارية¶  أدريان اندرسبي   

  صرح أدريان أندرسبي - مدير تطوير األعمال بمجموعة توب العقارية في اململكة املتحدة، 
بأنه لم يكن هناك وقت أفضل من هذا الوقت الستثمار األموال في سوق العقارات في ثاني 
التي يزيد عدد  املتحدة من خــالل االستثمار في مدينة برمنجهام  اململكة  أكبر مدينة في 
الطالب فيها األعلى من أي وقــت مضى موزعني على  سكانها عن 3 ماليني نسمة وعــدد 
جامعات برمنجهام العديدة إلى جانب املشروع العمالق لطريق السكك الحديدية السريع رقم 
(HS2) واملخطط له أن يربط العاصمة لندن بمدينة برمنجهام والعكس ليختصر مدة الرحلة 

إلى ٤٥ دقيقة فقط بعد أن كانت تستغرق قرابة الساعة ونصف. 

نظمتها «ناصر بن خالد» بالشراكة مع الصالون األزرق وهيلتون وتوتال

نجاح بطولة كأس مرسيدس األولى للجولف في الدوحة
   أقــامــت شــركــة نــاصــر بــن خــالــد للسيارات، 

الـــوكـــيـــل املـــعـــتـــمـــد والــــحــــصــــري لـــســـيـــارات 

مرسيدس بنز في قطر، بطولة مرسيدس-

ــى لــلــجــولــف فـــي قــطــر الـــيـــوم في  ــ بــنــز األولـ

نـــــــادي الـــــدوحـــــة لـــلـــجـــولـــف بـــمـــشـــاركـــة 88 

العبًا مــن أعــضــاء نــادي أصــحــاب سيارات 

مرسيدس–بنز فــي قطروعشاق الجولف 

فـــي قــطــر. وتــنــافــس املـــشـــاركـــون فـــي ثــالث 

ــال الــفــئــة أ ورجــــال الــفــئــة ب  فــئــات هـــي: رجـ

رجال، وفئة النساء.  

وشــــهــــدت الـــــجـــــوالت مـــنـــافـــســـة قــــويــــة بــني 

املــشــاركــني انــتــهــت بــفــوز آالن بــاســنــت في 

الفئة أ رجال بـ 441 نقطة تاله علي محمد 

الثاني والثالث،  وجاكي تان في املركزين 

بينما حقق محمد نصير املركز األول في 

الفئة ب رجــال بـ 41 نقطة، وحل ريتشارد 

هـــالم فــي املــركــز الــثــانــي وبـــول سميث في 

املـــركـــز الـــثـــالـــث.  وفـــي فــئــة الــنــســاء تــوجــت 

بــالــلــقــب بــعــد تحقيقها 40  مــي كــيــونــغ إم 

نــقــطــة، بينما جـــاءت يــونــغ ســـوك كــيــم في 

مـــركـــز الـــوصـــافـــة وحـــلـــت أوزمـــــــا مـــيـــر فــي 

املـــركـــز الــثــالــث. كــمــا حــصــل أربـــعـــة العــبــني 

على جوائز تقديرية ألدائهم االستثنائي 

فــي بــعــض الــحــفــر وهـــم ريــتــشــارد بارتلت 

ــة املــــســــافــــة األطــــــــــول، جــــو بــالنــكــت  ــربـ لـــضـ

ــافــــة األقـــــــــرب إلــــــى الـــحـــفـــرة،  لـــضـــربـــة املــــســ

ومحمد نصير وداني جارفي ألفضل أول 

تسعة حفر وآخر تسعة حفر على التوالي. 

وحــــصــــل جـــمـــيـــع املــــشــــاركــــني عـــلـــى هـــدايـــا 

قيمة من شركة ناصر بن خالد للسيارات 

ــاء الــبــطــولــة الـــصـــالـــون األزرق  ــركـ ومــــن شـ

ــة وتــــوتــــال. وقـــال  وفـــنـــدق هــيــلــتــون الـــدوحـ

الــعــام لشركة  املــديــر  السيد خــالــد شعبان 

:"يسّر  ناصر بن خالد للسيارات في قطر 

شــركــة نــاصــر بـــن خــالــد لــلــســيــارات إقــامــة 

النسخة األولى من بطولة كأس مرسيدس 

للجولف في قطر. إنها مجرد البداية فقط 

الله فــي األعـــوام املقبلة  وسنعمل إن شــاء 

على أن تضم البطولة املزيد من املشاركني 

وأن تشمل عدد جوالت أكبر".

:"نشكر جميع املشاركني  وأضــاف شعبان 

عــلــى حــضــورهــم ومــشــاركــتــهــم كــمــا نتقدم 

بــالــشــكــر إلـــى شــركــائــنــا الــصــالــون األزرق 

وفــــنــــدق هــيــلــتــون الــــدوحــــة وتــــوتــــال عــلــى 

دعمهم الكبير للبطولة، ونتقدم بالتهاني 

للفائزين ونــدعــو الجميع للمشاركة في 

الــبــطــولــة فــي الــعــام املــقــبــل خــصــوصــًا وأن 

ــى  الــبــطــولــة أصــبــحــت مــنــذ الــلــحــظــة األولــ

النــطــالقــتــهــا واحــــــدة مـــن أهــــم الــفــعــالــيــات 

ــلـــى أجـــنـــدة  ــيــــة عـ ــتـــمـــاعـــيـــة والــــريــــاضــ االجـ

ــا". وتـــظـــهـــر هـــــذه الـــبـــطـــولـــة مـــدى  ــنـ ــتـ ــركـ شـ

الـــتـــزام شــركــة نــاصــر بــن خــالــد لــلــســيــارات 

ومرسيدس–بنز بتقدير جميع أصحاب 

سيارات مرسيدس-بنز الفاخرة والعريقة 

وإلقامة حدث اجتماعي ورياضي يعكس 

قــيــمــة الــعــالمــة الــتــجــاريــة ملــرســيــدس-بــنــز 

التي تقوم على الفخامة والتميز والجودة. 

الــــــ 26 عــلــى  الــــذكــــرى  ــام 2016  ــعــ الــ يــمــثــل 

انطالقة بطولة كــأس مرسيدس للجولف 

العاملية ألول مرة. 

 طيران الخليج تعزز خدماتها إلى القصيم 
في اململكة العربية السعودية 

   أعــلــنــت شــركــة طــيــران الــخــلــيــج – الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة ململكة 

البحرين – عن زيــادة رحالتها إلى مطار األمير نايف بن 

عبد العزيز اإلقليمي بمدينة القصيم باململكة العربية 

أبــريــل 2016..  ا مــن 24  بـــدء السعودية بــواقــع رحــلــة يوميًا 

هـــذا وكــانــت طــيــران الخليج قــد رفــعــت مــن عـــدد رحالتها 

إلى العاصمة الرياض فى مارس املاضي بواقع 32 رحلة 

أسبوعيا، في حني تم زيادة الرحالت إلى مدينة جدة إلى 

أربع رحالت يومية في فبراير 2016،.

إلــى محطة القصيم، وهــي ثالث  الــرحــالت  وتعتبر زيـــادة 

الناقلة عدد  الــســعــوديــة تــرفــع  وجــهــة فــي اململكة العربية 

رحالتها خالل الثالثة أشهر املاضية.

الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئـــيـــس الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري الــســيــد أحــمــد 

جناحي، قــال "تأتي هــذه الــزيــادة في الــرحــالت إلــى مدينة 

إلــى الوجهات األخــرى التي تم زيادتها  القصيم كامتداد 

في اململكة العربية السعودية. ويساعد  الجدول الزمني 

املعد للرحالت إلى مدينة القصيم لتلبية حاجة الركاب.

كذلك لخلق رحالت ربط ممتازة على شبكة طيران الخليج 

حــــول الـــعـــالـــم. يــســعــدنــا تــقــديــم حــلــول الــســفــر الــتــي تلبي 

احتياجات عمالئنا املتزايدة من اململكة العربية السعودية 

التى نوليها الكثير من االهتمام". 
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