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^  الدوحة  

وأض��اف القدومي بأن المجموعة 
تعتز وتفخر بعاقتها الوثيقة مع 
الس��وق العقاري��ة القطرية منذ 
أكثر م��ن 15 عام��ا، توجتها قبل 
8 س��نوات بافتتاح مقر دائم لها 
»يوتوبيا  مس��مى  تحت  بالدوحة 
للعق��ارات«، ذل��ك ااس��م الذي 
يحظى بس��معة طيب��ة وعاقة 
وطي��دة مع مجموع��ة كبيرة من 
الذين  والمس��تثمرين  المواطنين 
تعاملوا م��ع المجموعة وتملكوا 
المش��اريع  بمختل��ف  عق��ارات 
الت��ي عرضته��ا المجموعة من 
عدة دول, وأش��ار القدومي إلى أن 
المستثمر القطري اليوم يعد من 
أهم المس��تثمرين ف��ي القطاع 
في  وخصوصا  الخارجي  العقاري 
بريطانيا وتركيا، وبّين أن ذلك نتاج 
للوع��ي والحرص ال��ذي يتمتع به 
القطري وتعلمه من  المس��تثمر 
أخطاء الغير وقدرته على اقتناص 
دول  بمختلف  المجدي��ة  الفرص 
بأن  القدومي  وكش��ف  العال��م. 
في  القطريين  المسثمرين  نسبة 
مشاريع المجموعة كانت تشكل 
10% قبل 8 سنوات مضت، بينما 
اليوم تش��كل حوالي 60%، وهي 
نس��بة ممت��ازة في ظ��ل تباطؤ 
أسواق خليجية أخرى, مشيرا إلى 
أن م��ن أهم العوام��ل التي عززت 
من مكان��ة المجموعة ونجاحها 
القطرية  العقاري��ة  الس��وق  في 
والتعامل بحرص  الثقة  هو عامل 
كبير وش��فافية ومهني��ة عالية 
المس��تثمرين  احتياج��ات  م��ع 
والوقوف معه��م لضمان تحقيق 
اس��تثماراتهم العائ��د المجدي، 
والح��رص عل��ى تذلي��ل كاف��ة 

الصعاب التي ق��د تواجههم مع 
مط��وري المش��اريع أو الجه��ات 

المعنية في بلد العقار.

مشاريع جديدة
ومن جانبه قال الس��يد أدريان 
اأعمال  تطوير  مدير  أندرس��بي 

العقاري��ة  ت��وب  بمجموع��ة 
لمنطق��ة المملك��ة المتحدة 
وأوروب��ا: »إن المجموعة س��وف 
تطرح مش��اريع جديدة في مدن 
وبرمنغهام  وليفربول  مانشستر 
وباسينس��توك«. وأض��اف: »إنه 
الحال��ي ا توجد  الوق��ت  ف��ي 

أي ب��وادر عل��ى معان��اة س��وق 
كم��ا  البريطاني��ة،  العق��ارات 
كان يخش��ى البع��ض في حال 
صوت��ت المملك��ة المتح��دة 
للخ��روج من ااتح��اد اأوروبي«. 
موضحا أنه عل��ى العكس فإن 
اأجانب  المستثمرين  مشتريات 

ااس��تفتاء  من��ذ  تضاعف��ت 
مدفوع��ة بالهب��وط الكبير في 
قيمة الجنيه اإس��ترليني الذي 
له  أدني مس��توى  إل��ى  وصلت 
خال ال���20 س��نة اأخيرة مما 
جعل س��عر الصرف موات جدا 
للمس��تثمرين اأجانب. وأضاف 
أنه خال المعرض سوف تواصل 
المجموع��ة التي تعمل كوكيل 
حصري لشركات سفن كابيتال 
ونايت نوكس ف��ي كل من قطر 
والكويت بناء عاقاتها الناجحة 
من خال عرض عقارات حصرية 
ف��ي جمي��ع أنح��اء المملك��ة 
أح��دث عروض  المتح��دة. وعن 
مجموعة س��فن كابيتال، صرح 
تتطلع  الش��ركة  أن  إندرس��بي 
اآن إلى توس��يع محفظتها في 
برمنجهام  خارج  رئيسية  مواقع 
مثل آخر مش��روع للشركة وهو 
تشرشل بايس في باسينستوك 
ويقع المش��روع عل��ى بعد 40 
دقيقة فقط من لندن وفي موقع 
ولهذا  المدينة،  بوس��ط  متميز 
المس��تثمرين  اهتم��ام  يجذب 
المحليي��ن والدوليي��ن على حد 
سواء، مش��يرا إلى أن برمنجهام 
العالم  زالت تج��ذب اهتمام  ما 
حيث  مهم  اس��تثماري  كموقع 
إلى  الرئيس��ية  البن��وك  تنتقل 
المدينة مثل أتش أس بي س��ي 
وروي��ال بنك أوف س��كوتاند. إن 
وصلة لندن الس��ريعة الجديدة 
برمنجه��ام  أن  تعن��ي   )HS2(
أصبح��ت فقط عل��ى بعد 43 
دقيقة من لندن اأمر الذي يغير 
الطريقة الت��ي تتم بها اأعمال 

بين المدينتين.
أم��ا المش��اريع اأخ��رى التي 
المعرض  خ��ال  تعرض  س��وف 
ليفربول ومانشس��تر  فتقع في 
اللتين ينظ��ر إليهما على أنهما 
مرك��ز النف��وذ ف��ي الش��مال. 
»لقد حقق��ت هاتين  وأض��اف: 
متوالية  نجاح��ات  المدينتي��ن 
في الس��نوات اأخيرة حيث تم 
ضخ اس��تثمارات في المنطقة 
داخل  م��ن  الغربية  الش��مالية 
وم��ن  المتح��دة  المملك��ة 
المباش��ر.  اأجنبي  ااس��تثمار 
الكب��رى  منطق��ة مانشس��تر 
هي المنطقة اأس��رع نموا في 
المملكة المتحدة حيث تشهد 
نموا كبيرا ف��ي ااقتصاد وعدد 
الس��كان، وه��ذا يقابله س��وق 

اإسكان الذي ينمو بشكل.

شراكات استراتيجية
كم��ا وقع��ت ش��ركة ترايدل 
-وهي الشركة الرائدة في مجال 
التطوير العقاري وبناء الش��قق 
الس��كنية ف��ي كن��دا وتتمتع 
بخبرة تتج��اوز 80 عاما في بناء 
المن��ازل- اتفاقية مع مجموعة 
توب العقارية ومجموعة يوتوبيا 
للعق��ارات لتس��ويق مش��اريع 

الش��ركة في المنطق��ة, حيث 
ق��ال محم��د القدوم��ي: »منذ 
تأس��يس ترايدل وحت��ى تاريخه، 
تولت مجموعة ش��ركات ترايدل 
المس��ؤولية عن إنشاء أكثر من 
80 ألف وحدة س��كنية. كما أن 
ترايدل تتميز بالتزامها الش��ديد 
ببن��اء وح��دات س��كنية بأعلى 
معايي��ر الج��ودة وف��ازت تقريبا 
بكافة الجوائ��ز في هذا القطاع 
ع��ن التمي��ز ف��ي التصمي��م، 
العم��اء والمبيع��ات  وخدم��ة 
وتتطل��ع  والبن��اء  والتس��ويق 
إل��ى مواصلة هذا  دائما  ترايدل 
به  ال��ذي تفخر  الطويل  التاريخ 
التميز  الحصول على جوائز  من 
والتي  الحالية  محفظته��ا  عن 
تضم أكثر من 20 مجمع شقق 
س��كنية جدي��د قيد اإنش��اء 
ف��ي منطق��ة تورنت��و الكبرى. 
وش��دد القدومي علي آن ترايدل 
بصفته��ا أكب��ر ش��ركة لبناء 
الشقق الس��كنية المستدامة 
في كندا قد أخذت على عاتقها 
بن��اء مجمعات س��كنية تراعي 
استخدام  وكفاءة  البيئي  البعد 
الطاق��ة وتوفي��ر أماكن صحية 
للعي��ش فيه��ا«. وتق��ود ترايدل 
الشقق  وتطوير  إنش��اء  مسيرة 
المستدامة في كندا  السكنية 
حي��ث أنش��أت أكثر م��ن %20 
من المباني الس��كنية متعددة 
وفقا  المعتمدة  ااس��تخدامات 
يتم تصميم   .LEED لمعايي��ر 
وبناء مباني ترايدل لتوفير المزيد 
م��ن الطاق��ة والم��وارد مقارنة 
بالمبان��ي المتوافقة مع قوانين 
البناء ااعتيادية، حيث يستهلك 
مبنى تراي��دل النموذجي كهرباء 
أقل بواقع 33% والغاز الطبيعي 
أقل بواق��ع 59% والمياه العذبة 
أقل بواق��ع 40% مقارنة بنموذج 

البناء التقليدي.
جيم��س  ص��رح  وق��د  ه��ذا 
ريتش��ي نائب الرئيس التنفيذي 
والتس��ويق  المبيعات  لقط��اع 
قائ��ا: »بالنيابة عن ترايدل، نحن 
الفرص��ة  له��ذه  متحمس��ون 
الجديدة للعم��ل مع مجموعة 
توب العقارية في الكويت وقطر. 
الش��ركات  إح��دى  وباعتبارن��ا 
الرائدة في مجال تطوير الشقق 
نتش��رف  كندا،  في  الس��كنية 
بإتاحة الفرصة لنا لعرض بيوتنا 
على المجتمع الكويتي والقطري 
بشكل خاص والخليجي بشكل 
ع��ام. إن مجمع تن ي��ورك الذي 
نقوم بإنشائه، على اأخص نظرا 
لموقعه في قلب وس��ط مدينة 
تورونتو واأجنحة المتميزة التي 
يضمها في اأدوار العليا س��وف 
يك��ون جذابا للغاي��ة للمجتمع 
الخليجي«. هذا وس��وف يشارك 
فريق ترايدل في عرض مش��اريع 
الش��ركة المتميزة في وس��ط 

مدينة تورونتو وتورونتو الكبرى.

على هامش مشاركتها في معرض »النخبة العقاري«

 »توب العقارية« و»يوتوبيا للعقارات« تكشفان
عن باقة من المشاريع الجديدة

أكد العضو المنتدب لمجموعة »توب العقارية« ومجموعة »يوتوبيا للعقارات« السيد وليد القدومي 
أن المجموعة تحرص على أن تكون مشاركتها في مختلف المعارض والمناسبات ااقتصادية 

مميزة وفعالة، إذ تهدف من خال مشاركتها إلى التواصل مع عمائها بمختلف المواقع وكذلك 
إلى استقطاب شريحة جديدة من العماء، خصوصا بعد سلسلة النجاحات المتواصلة للمجموعة 

في اأسواق الخليجية، وجاء ذلك بمناسبة مشاركة المجموعة في فعاليات معرض النخبة 
العقاري والمقام في فندق شيراتون الدوحة خال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وليد القدومي: 
عامل الثقة والتعامل بحرص 
كبير وشفافية ومهنية عالية 

مع احتياجات المستثمرين 
أساس نجاحنا في السوق 

العقارية القطرية

أدريان أندرسبي:
بعد خروج بريطانيا من ااتحاد 
اأوروبي ا توجد بوادر على 

معاناة لسوق العقارات 
البريطانية

محمد القدومي وجميس ريتشي بعد توقيع ااتفاقية

أحد مشاريع سيفن كابيتال في برمنجهام

المشاريع 
الجديدة تتوزع 

في كل من 
بريطانيا وكندا 
وتاياند ودبي 

وسلطنة ُعمان





 وأضــاف القدومي بأن املجموعة تعتز 

وتفخر بعالقتها الوثيقة مــع السوق 

ــقـــطـــري مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 15  الـــعـــقـــاري الـ

عاما توجتها قبل 8 سنوات بافتتاح 

مــقــر دائــــم لــهــا بــالــدوحــة تــحــت مسمى 

ــم الــذي  يــوتــوبــيــا لــلــعــقــارات، ذلـــك االســ

يحظى بسمعة طيبة وعــالقــة وطــيــدة 

ــيـــرة مــــن املـــواطـــنـــني  ــبـ مــــع مـــجـــمـــوعـــة كـ

واملـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــــذيـــــن تـــعـــامـــلـــوا مــع 

املجموعة وتملكوا عــقــارات بمختلف 

ــتـــي عــرضــتــهــا املــجــمــوعــة  املـــشـــاريـــع الـ

الـــقـــدومـــي إلـــى  ــــدة دول. وأشـــــــار  مــــن عـ

أن املــســتــثــمــر الــقــطــري الـــيـــوم يــعــد من 

الــقــطــاع العقاري  أهــم املستثمرين فــي 

الــخــارجــي وخــصــوصــا فـــي بــريــطــانــيــا 

ــد املــســتــثــمــر  ــعـ ــيـــا واإلمــــــــــارات ويـ وتـــركـ

القطري على رأس قائمة املستثمرين 

فــي تــلــك الــــدول وبـــني الــقــدومــي أن ذلــك 

نتاج للوعي والحرص الذي يتمتع به 

املستثمر القطري وتعلمه مــن أخطاء 

الــغــيــر وقـــدرتـــه عــلــى اقــتــنــاص الــفــرص 

املجدية بمختلف دول العالم. وكشف 

ــقــــدومــــي عــــن أن نـــســـبـــة املــســثــمــريــن  الــ

الــــقــــطــــريــــني فـــــي مــــشــــاريــــع املـــجـــمـــوعـــة 

كانت تشكل %10 قبل ثماني سنوات 

ــيــــوم تــشــكــل حـــوالـــي  مـــضـــت، بــيــنــمــا الــ

فـــــي ظــل  مــــمــــتــــازة  ــبـــة  نـــسـ %60 وهـــــــي 

تــبــاطــؤ أســــواق خليجية أخــــرى. وبــني 

ــم الـــعـــوامـــل الــتــي  ــ الـــقـــدومـــي أن مــــن أهـ

عــززت من مكانة املجموعة  ونجاحها 

ــري هــو  ــطــ ــقــ ــاري الــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـــــســـــوق الـ

عــامــل الــثــقــة والــتــعــامــل بــحــرص كبير 

وشفافية ومهنية عالية مع احتياجات 

املستثمرين والـــوقـــوف معهم لضمان 

الــعــائــد املجدي  تحقيق استثماراتهم 

والـــحـــرص عــلــى تــذلــيــل كــافــة الــصــعــاب 

التي قد تواجههم مع مطوري املشاريع 

أو الجهات املعنية في بلد العقار.  

ــــوب الـــعـــقـــاريـــة  وأطـــلـــقـــت مـــجـــمـــوعـــة تــ

ويوتوبيا للعقارات مشاريع جديدة 

ــتــــحــــدة  ــلــــكــــة املــ فــــــي بــــعــــض مــــــــدن املــــمــ

ــنـــدن. حــيــث حـــددت  ــارج لـ ــ ــرة خـ املــــزدهــ

املــواقــع الواعدة  املجموعة العديد من 

ــثـــمـــار  ــتـ ــــدة لـــالسـ ــــحـ ــتـ ــ ــة املـ ــكــ ــلــ ــمــ فــــــي املــ

وستعرض هذه الفرص خالل املعرض 

وقـــد صـــرح ادريــــــان انـــدرســـبـــاي مــديــر 

ــة تــــوب  ــمـــوعـ ــمـــجـ تــــطــــويــــر األعــــــمــــــال بـ

الــــعــــقــــاريــــة ملـــنـــطـــقـــة املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة 

وأوروبــــــــا قـــائـــال إن مـــواقـــع املــشــاريــع 

تـــشـــمـــل مــــــدن مـــانـــشـــســـتـــر ولـــيـــفـــربـــول 

وبرمنجهام وباسينستوك. وأضــاف: 

كــــــان هــــنــــاك كــــــالم كـــثـــيـــر فـــــي األشـــهـــر 

األخـــــيـــــرة عــــن خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 

االتـــحـــاد األوروبــــــي وتــأثــيــر هـــذا على 

االقـــتـــصـــاد الـــبـــريـــطـــانـــي، وفــــي الــوقــت 

الحالي ال توجد أي بوادر على معاناة 

الــعــقــارات البريطانية كما كان  ســوق 

يـــخـــشـــى الــــبــــعــــض فـــــي حـــــــال صـــوتـــت 

ــروج مــن  ــ ــخـ ــ املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة عـــلـــى الـ

االتــحــاد األوروبــــي. وأضـــاف أنــه خالل 

املعرض سوف تواصل املجموعة التي 

لــشــركــات سفن  تعمل كوكيل حــصــري 

كــابــيــتــال ونـــايـــت نـــوكـــس فـــي كـــل من 

قطر والكويت بناء عالقاتها الناجحة 

مــن خــالل عــرض عــقــارات حصرية في 

جــمــيــع أنـــحـــاء املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة. وعــن 

أحدث عروض مجموعة سفن كابيتال، 

صرح اندرسباي بــأن  الشركة تتطلع 

اآلن إلى توسيع محفظتها في مواقع 

رئــيــســيــة خــــارج بــرمــنــجــهــام مــثــل آخــر 

مشروع للشركة وهو تشرشل باليس 

املــشــروع على  فــي باسينستوك ويقع 

ــنـــدن وفـــي  بـــعـــد 40 دقـــيـــقـــة فـــقـــط مــــن لـ

مـــوقـــع مــتــمــيــز بـــوســـط املــديــنــة ولــهــذا 

يــجــذب اهــتــمــام املستثمرين املحليني 

والدوليني على حد سواء. 

1212Issue No ١٠٣٨٥/ Monday ٢١ Nov ٢٠١٦

k  ◄  العدد 10385
نادي ا?عمالا'ثنين 21 صفر 1438 هـ 21 نوفمبر 2016م

{الحياة بالزا} تنظيم احتفالية متميزة في فرع الشركة بـ

 عطور {روجا العاملية} الجديدة 
تثري الفخامة في {باري جاليري} 

أطلقت شركة باري جاليري بفرعها في الحياة بالزا منظومة جديدة من منتجات "روجا" العاملية بحضور عدد من  الشخصيات املهمة 
وهواة مكونات منتج باري غاليري ومجموعة من ممثلي وسائل اإلعالم املحلية وتأتي اإلضافات الجديدة ملنتج روجا العاملي لتضيف 
بصمة عصرية في عالم العطور ابتكرها صاحب املنتج السيد روجا الذي أبهر الحضور بجودة مكنات روجا الجديدة والقصص الجميلة 
املرتبطة بإنتاجها واإلبداع في تصميمها ويقول السيد سلمان عبدالرحيم مدير عام شركة باري جاليري "إن املكونات اإلضافية 

الجديدة لعطر روجا ساهمت في تعزيز مكانته في مصفوفة الشركة.

ــا أن عـــــــــطـــــــــورات روجـــــــا  ــنــ ــيــ ــبــ  مــ

بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــهــا ســاهــمــت 

ــم حــركــة  ــ بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي دعـ

مــبــيــعــات بـــــاري جـــالـــيـــري الــعــام 

الــــــــجــــــــاري بـــمـــخـــتـــلـــف الــــــفــــــروع 

مــــوضــــحــــا أن عــــــطــــــورات روجـــــا 

الـــــجـــــديـــــدة تـــتـــســـم بـــالـــعـــصـــريـــة 

وبالتركيبات الرائعة التي تلبي 

ــال األعـــمـــال ومحبي  رغـــبـــات رجــ

الــرفــاهــيــة والــفــخــامــة مــعــربــا عن 

ســعــادة بــــاري جــالــيــري بــوجــود 

مثل هذه العطور العاملية ضمن 

منتجاتها في السوق املحلي.  

وقــال السيد سلمان عبدالرحيم 

ــطــــورات روجـــــا بمختلف  «إن عــ

ــالـــجـــودتـــه  ــا تـــتـــســـم بـ ــهـ ــاتـ ــكـــونـ مـ

العالية كما أنها تعتبر إضافة 

ــاري  نـــوعـــيـــة ملــنــظــومــة عـــطـــور بــ

جاليري مبينا أن باري جاليري 

بما يتمتع به من سمعة إيجابية 

عــلــى خـــارطـــة الــقــطــاع الــتــجــاري 

املــحــلــي ال يــضــم بـــني ثــنــايــاه إال 

املــنــتــجــات ذات الــجــودة الــدولــيــة 

والــتــي تصنف بأنها مــن أحــدث 

املستجدات التي تطلقها بيوت 

املـــوضـــة عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، 

ــطـــورات  ــى أن عـــطـــر عـ ــ مـــشـــيـــرًا إلـ

روجـــا ســـوف تحقق الــعــديــد من 

املكاسب لباري جاليري  يتبوأ 

ــاب الــنــخــبــة  ــطـ ــقـ ــتـ مـــقـــدمـــتـــهـــا اسـ

مـــن الــزبــائــن بــاعــتــبــارهــا عــطــور 

الــذوق الرفيع  النخبة وأصحاب 

نــــــظــــــرا لــــكــــونــــهــــا مـــــــن الــــعــــطــــور 

الــفــخــامــة  ــن روح  املــســتــلــهــمــة مــ

والرقي. إضافة إلى تأكيد مكانة 

باري جاليري في السوق املحلية 

بــــاعــــتــــبــــارهــــا شـــــركـــــة تـــتـــعـــامـــل 

مــــــع أصــــــحــــــاب الـــــــــــذوق الـــرفـــيـــع 

واملواكبني بشكل دائــم ملعطيات 

املــوضــة عــلــى املــســتــوى الــدولــي. 

ــال عــبــدالــرحــيــم «إن حــضــور  ــ وقـ

ــا بــنــفــســه لــتــدشــني  ــ الـــســـيـــد روجــ

الــجــديــدة من  وإطـــالق املجموعة 

روجــا دليل على أهمية العطور 

الــدولــي  ومــكــانــتــه عــلــي الصعيد 

ودليل على مكانة باري جاليري 

كــشــركــة عــاملــيــة مــتــخــصــصــة في 

املــنــتــجــات العصرية  اســتــقــطــاب 

مــــوضــــحــــا أن عــــــطــــــورات روجـــــا 

العاملية الحديثة أضحت تشكل 

ــرا رئـــيـــســـيـــا مــــن عــنــاصــر  ــنـــصـ عـ

ــة بـــــاري جــالــيــري  ــاقــ فــخــامــة وأنــ

مــعــربــا عــن شــكــره للسيد روجــا 

ــيــــري  ــالــ ــاري جــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــه بـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الهـ

ــامـــي فــي  ــنـ ــتـ وبــــــــدور الــــشــــركــــة املـ

تعزيز معطيات صناعة املوضة 

الــدولــيــة مــن خـــالل اســتــحــواذهــا 

ألحــدث املنتجات التي اشتهرت 

ــا وتــلــبــيــتــهــا  ــهــ دولـــــيـــــا بــــجــــودتــ

ألذواق الجميع. مبينا أن شركة 

روجـــــا ال يــمــكــن أن تــتــعــامــل مع 

تـــوافـــرت فيها  أي شــركــة إال إذا 

جــمــلــة مـــن االشـــتـــراطـــات الــفــنــيــة 

واملـــهـــنـــيـــة املــــتــــوافــــرة حـــالـــيـــا فــي 

ــــاري جـــالـــيـــري. مــنــوهــا إلــــى أن  بـ

بــــــــاري جــــالــــيــــري يـــمـــتـــلـــك عـــــددا 

ــذيــــن يــتــســمــون  ــفـــني الــ مــــن املـــوظـ

ة املـــهـــنـــيـــة  ــاء ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــرة والــ ــبــ ــخــ ــالــ بــ

فـــي تلبية  املــتــمــيــزة  والـــحـــرفـــيـــة 

مـــتـــطـــلـــبـــات الـــــــــزوار األمـــــــر الــــذي 

أســهــم فــي اســتــقــطــاب عـــدد كبير 

مـــن الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة والـــــزوار 

واكتساب عمالء جدد جعلوا من 

بــــاري جــالــيــري مــحــط أنــظــارهــم 

واهتمامهم. 

¶  سلمان عبد الرحيم يدشن عطر روجا 

¶  سلمان عبد الرحيم يكرم روجا 

¶   محمد القدومي وجميس ريتشي بعد توقيع االتفاقية   ¶   وليد القدومي   ¶    ادريان اندرسبي   

على هامش مشاركتهما في معرض النخبة العقاري

 توب ويوتوبيا تطرحان مشروعات جديدة 
  أعلنت توب العقارية ويوتوبيا للعقارات عن طرح مشروعات 
جديدة في كل من دبي وبريطانيا وكندا وتايلند على هامش 

مشاركتهما في معرض النخبة العقاري.
وبهذه املناسبة يقول السيد وليد القدومي العضو املنتدب 
ملجموعة تــوب العقارية ومجموعة يوتوبيا للعقارات 
«تحرص املجموعة على أن تكون مشاركتها في مختلف 
املعارض واملناسبات االقتصادية مميزة وفعالة حيث 
تهدف مــن خــالل مشاركتها إلــى التواصل مــع عمالئها 

بمختلف املواقع.
وكذلك الى استقطاب شريحة من املستثمرين للتملك 
واالستثمار في املشاريع املعروضة خصوصا بعد سلسلة 
النجاحات املتواصلة للمجموعة في األســواق الخليجية 
واستقطابها لعدد كبير من املستثمرين باإلضافة ملا 
تشكله هــذه املــعــارض أيضا من أهمية في فتح قنوات 
استثمارية جديدة واستقطاب عمالء ومستثمرين جدد 

للمشاريع التي تعرضها املجموعة».

  الدوحة - الشرق
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