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حمدان بن محمد مفتتحًا سيتي سكيب: 
العقار يدعم االقتصاد الوطني

Ⅶ ٣ تريليونات درهم المشاريع المعروضة المقدرة نصفها لشركات إماراتية

Ⅶ  مفاهيم مبتكرة تتخطى فكرة التطوير العقاري إلى المدن المستدامة المستقبلية

Ⅶ السماح ألول مرة منذ ١5 عامًا بإبرام صفقات البيع بشكل مباشر وتسجيلها 

دبي تعزز مكانتها عاصمة لالستثمار العقاري في المنطقة والعالم

سيتي سكيب

Ⅶدبي - البيان

أكد ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل مكتــوم ولي عهد دبي 

أهمية القطاع العقاري في دعم اقتصادنا الوطني وتنويع مصادره، حيث تعتبر 

مدينــة دبي من المدن الرائــدة عالمياً في هذا الميــدان، والوجهة المفضلة 

للمســتثمرين العالميين واإلقليميين.وافتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي صباح أمس معرض » ســيتي سكيب جلوبال«  

الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثالثة أيام.

وتبرهن النســخة السادسة عشرة من معرض »سيتي سكيب جلوبال« التي 

انطلقــت فــي دبي أمس، أن اإلمــارة ماضية قدماً في تعزيــز مكانتها عاصمًة 

لالســتثمار العقاري في المنطقة والعالم. والالفت في نســخة هذا العام ليس 

فقــط هذا النضــج الذي يظهــره الالعبون األساســيون في الســوق العقاري 

المحلــي من مطورين ومقاوليــن وبنوك ممولة ومســتثمرين، ولكن ضخامة 

حجم المشــاريع المعروضة المقدرة بنحو 3 تريليونات درهم، نصفها لشركات 

إماراتيــة، والنصف اآلخــر لعارضين من 22 دولة حــول العالم. ويؤكد الزخم 

المصاحــب لفعاليات المعرض أن اســتراتيجية التطويــر العقاري لدبي ودولة 

اإلمارات بشــكل عام ليســت وقتية، وال وليــدة الُصدفة، ولكنهــا مبنية على 

دراســات معمقة وطويلة األجل، تستهدف المســتقبل، وال تؤثر فيها الظروف 

العابــرة، بدليل هذا الزخم المتزايد من المشــاريع الضخمــة الجديدة، والتي 

أعلن عن نحو 20 منها في أول أيام المعرض، ما بين جزيرة اصطناعية، ومدن 

متكاملة، وأبراج ســكنية وفندقية بمفاهيم مبتكرة. وال تثبت هذه المشــاريع 

أن الســوق العقــاري في الدولة وصل إلى مرحلة متقدمــة من النضج والنمو 

المســتدام وأصبحت أكثــر حصانة ضد األزمات والتذبذبات فحســب، ولكنها 

تعطي دفعة قوية للقطاع الذي تتسارع مشروعاته حالياً للحاق بركب »إكسبو 

2020 دبي« عبر إنجازها في وقت مناسب قبل انطالق الحدث العالمي األبرز، 

خصوصــاً أن أغلبها يحمل مفاهيم مبتكرة تتخطى فكرة التطوير العقاري إلى 

المدن المســتدامة التي تخاطب المســتقبل. ويفتح المعرض هذا العام نافذة 

جديدة ألطراف السوق عبر السماح ألول مرة منذ 15 عاماً بإبرام صفقات البيع 

وتســجيلها، مما يزيد من حدة المنافســة اإليجابية لصالــح القطاع واالقتصاد 

الوطني، بإتاحة خيارات متعددة، في مكان واحد، أمام المســتثمرين الباحثين 

عــن فرص جديدة، وهو ما تم ترجمتــه بالفعل عبر بيع العديد من الوحدات 

فــي اليــوم األول، ومن المتوقع ازدياد المحصلة بوتيرة أســرع خالل اليومين 

المتبقييــن من المعرض، وخصوصاً بعدما أصبحت البنوك أكثر ثقة وربما أكثر 

جرأة في منح التمويالت العقارية في إشارة أخرى إلى متانة القطاع الذي يعد 

إحدى أهم دعائم االقتصاد المحلي ومركز جذب لالســتثمارات األجنبية. ومن 

المؤكد أن الفترة المقبلة ســوف تشــهد تســارعاً في إبرام الصفقات العقارية 

بفضل اشــتعال المنافســة اإليجابية بين المطورين الذين يتبارون على تقديم 

خطط سداد أكثر مرونة للمشاريع المباعة على الخريطة. 

2017

■ حمدان بن محمد يستمع بحضور أحمد بن سعيد ومحمد الشحي وعلي راشد لوتاه وسعيد الطاير إلى شرح حول مشروع ديستريكت ون بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم    |   تصوير: سيف محمد
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افتتح معرض سيتي سكيب جلوبال وأكد جاذبية أسواقنا واستقرارها

حمدان بن محمد: اإلمارات من أفضل الوجهــــــــات العالمية لالستثمار العقاري

Ⅶ دبي - وام

افتتح ســمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشــد آل مكتــوم ولي عهــد دبي، صباح 

أمس، معرض »ســيتي ســكيب جلوبال«، 

الــذي يســتضيفه مركــز دبــي التجــاري 

العالمــي على مــدى ثالثة أيــام. وأبدى 

ســموه ارتياحه لمــا تقوم به الشــركات 

الوطنيــة من جهــد وعمــل ومثابرة في 

مجــال البنــاء والتطوير العقــاري، مؤكداً 

أهميــة هــذا القطاع في دعــم اقتصادنا 

الوطني وتنويع مصادره وإنعاش الســوق 

العقاري وتنشيطه محلياً وإقليمياً وعالمياً، 

حيث تعتبر مدينة دبي من المدن الرائدة 

عالمياً في هذا الميدان، والوجهة المفضلة 

للمستثمرين العالميين واإلقليميين.

واطلع ســموه عند زيارته منصة إكسبو 

2020 دبي، على مجســم ضخم للمجتمع 

»ديســتركت 2020«،  المتكامل  الحضري 

كإرث إكسبو دبي بعد إسدال الستار على 

هذا الحدث الدولي الكبير في الربع األول 

من عام 2021.

فعاليات
وأشار ســمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشــد آل مكتوم، إلى المســتقبل الواعد 

الذي ينتظــر دولة اإلمــارات خالل وبعد 

استضافة فعاليات الحدث العالمي الكبير 

)إكســبو 2020 دبــي(، وذلــك من خالل 

اســتقطاب مالييــن الزوار والمســتثمرين 

مــن شــركات عالميــة ورجــال أعمــال، 

حيث ســيتعرفون عن كثــب، وعلى أرض 

الواقــع، إلــى اإلمكانــات المتوفــرة في 

دولتنــا الحبيبة عمومــاً، ودبي على وجه 

الخصــوص، من أجل ضمــان مردود مجٍد 

اقتصاديــاً لهــذه الجهات واألفــراد الذين 

سيســتثمرون في بالدنا، خاصة في ضوء 

المزايــا والتســهيالت اللوجســتية التــي 

ستحظى بها هذه الشركات، وتطمئن على 

رؤوس أموالها، وتنعم باالســتقرار واألمن 

واألمان واألسواق المفتوحة على مستوى 

المنطقة والشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

وصوالً إلى جنوب شرق آسيا.

وفي تغريدات لسموه على تويتر، أشار 

سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتــوم، إلــى افتتاح ســموه معرض 

سيتي سكيب غلوبال، أكبر معرض عقاري 

في المنطقــة، وذلك بمشــاركة أكثر من 

300 شــركة من داخــل وخــارج الدولة، 

تعرض مشاريع بالمليارات، وقال سموه إن 

القطاع العقاري أحد أهم دعائم االقتصاد 

المحلــي، ومركــز جــذب لالســتثمارات 

األجنبية، وخالل النصف األول، تم تسجيل 

صفقات بـ 132 مليار درهم في دبي.

وأضــاف ســموه فــي تغريــدة أخرى 

قائاًل: إن ســوقنا العقارية مستقرة، وتتميز 

بالجاذبية اإلقليمية والعالمية، ومستمرون 

في إطالق المشاريع العقارية ذات القيمة 

المضافة القتصادنا المحلي، وإن اإلمارات 

من أفضــل الوجهات العالمية لالســتثمار 

Ⅶ حمدان بن محمد يستمع بحضور أحمد بن سعيد وسعيد بن مكتوم إلى شرح من عبد الله الحباي حول مشروع دبي هاربور   |  تصوير: سيف محمد

Ⅶ حمدان بن محمد يتفقد جناح إحدى الشركات الخليجية

Ⅶ حمدان بن محمد يستمع بحضور أحمد بن سعيد وسعيد بن مكتوم وهالل المري إلى شرح من أحمد الخطيب حول مشروع ديستريكت 2020 في جناح إكسبو 2020 دبي

Ⅶ ويطلع على تطبيق تفاعلي لدائرة األراضي بحضور سلطان بن مجرن

Ⅶ سموه يستمع إلى شرح من علي راشد لوتاه حول أحد مشاريع شركة نخيل

Ⅶ  ويتفقد أحد مشاريع عزيزي بحضور مرويس عزيزي Ⅶ سموه يستمع إلى شرح من سالم الموسى حول أحد مشاريع فالكون سيتي

Ⅶ مستمرون في إطالق المشاريع العقارية ذات القيمة المضافة القتصادنا 

Ⅶ القطاع يدعم اقتصادنا الوطني ويسهم في تنويع مصادره وإنعاش األسواق 

Ⅶ دبي من المدن الرائدة عالميًا في المجال العقاري ووجهة مفضلة للمستثمرين 
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افتتح معرض سيتي سكيب جلوبال وأكد جاذبية أسواقنا واستقرارها

حمدان بن محمد: اإلمارات من أفضل الوجهــــــــات العالمية لالستثمار العقاري

Ⅶ حمدان بن محمد يفتتح سيتي سكيب بحضور سعيد الطاير وعليا المري 

Ⅶ ولي عهد دبي يتعرف من عبدالله العبدولي إلى مشروع جزيرة المرجان

Ⅶ وسموه يتابع شرحاً من جاسم الصديقي حول أحد المشاريع في لندن Ⅶ ويطلع على مشاريع إكسبو 2020 دبيⅦ حمدان بن محمد يستمع إلى شرح حول مشاريع دبي القابضة من عبدالله الحباي

Ⅶ وسموه يتابع تفاصيل مشروع متحف المستقبل

العقاري، وزخم إطالق وتنفيذ المشــاريع 

سيتزايد، في ظل اســتعداداتنا الستضافة 

العالم في إكسبو 2020 دبي.

مشاريع 
وتجول ســمو الشــيخ حمدان بن محمد 

بــن راشــد آل مكتــوم فــي أرجــاء قاعة 

المعــرض في نســخته السادســة عشــر، 

وتعرف إلى أهم مشاريع التطوير العقاري 

التي  والترفيهيــة  الســياحية  والمشــاريع 

تنفذها الشركات الوطنية وشركات عربية 

وأجنبية تشارك في هذا الحدث السنوي، 

والتي يناهز عددها ثالثمئة شــركة وجهة 

متخصصة في عالم التطوير العقاري داخل 

الدولة وخارجها.

وتوقف ســمو ولــي عهد دبــي خالل 

جولته عنــد عدد من منصات الشــركات 

والمستقبلية،  الحالية  لمشاريعها  العارضة 

واســتمع من القائمين عليها إلى شــروح 

تناولت خطط هذه الشــركات للمساهمة 

فــي تطوير هــذا القطاع الحيــوي، الذي 

يشــكل محوراً رئيساً في تحقيق االستقرار 

االقتصــادي والمعيشــي لشــرائح وأفراد 

المجتمــع، ويســهم كذلــك في تنشــيط 

الحركة التجارية ودعم االقتصاد الوطني.

توقــف  التــي  المنصــات  وتمثلــت 

عندها ســموه فــي: منصة شــركة إمكان 

وشــركات ماجــد الفطيم ودبــي القابضة 

ودبــي للعقارات ومــراس القابضة ونخيل 

وفالكون وداماك والدار - أبوظبي، واطلع 

ســموه على مجسمات وخرائط المشاريع 

اإلســكانية والســياحية والترفيهيــة التي 

تنفذهــا هــذه الشــركات، واســتمع من 

رؤســائها إلى الخطط االســتراتيجية التي 

تنتهجها في تنفيذ وإنجاز ومســتقبل هذه 

المشاريع العمالقة.

كما زار ســموه دائرة األراضي واألمالك 

فــي دبي فــي المعــرض، وقــام بتجربة 

تطبيق تفاعلي جديد، يساعد المستثمرين 

والمطورين علــى تتبع التقدم المحرز في 

جميع مشاريع التطوير العقاري في جميع 

أنحاء دبي.

مرافقون
رافق ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 

راشــد آل مكتوم في الجولة، سمو الشيخ 

أحمد بن ســعيد آل مكتــوم رئيس هيئة 

دبي للطيران، الرئيــس األعلى لمجموعة 

طيران اإلمــارات، رئيس اللجنــة الوطنية 

العليا إلكســبو 2020، والشــيخ سعيد بن 

مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وعلي راشــد 

لوتاه رئيس شــركة نخيل، وســعيد حميد 

الطايــر رئيس شــركة ميــدان، وعبد الله 

أحمد الحباي رئيس دبي القابضة، وشركة 

العقاري، وهالل  للتطويــر  القابضة  مراس 

التنفيذي لســلطة  الرئيس  المري  ســعيد 

مركــز دبــي التجاري العالمــي، مدير عام 

دائــرة الســياحة والتســويق التجاري في 

دبــي، وعدد مــن الفعاليــات االقتصادية 

في الدولة.

Ⅶ زخم المشاريع سيتزايد في ظل استعداداتنا الستضافة العالم في إكسبو 2020 دبي

Ⅶ مستقبل واعد ينتظر اإلمارات خالل وبعد استضافة فعاليات الحدث العالمي الكبير 

Ⅶ ماليين الزوار ورجال أعمال سيتعرفون عن كثب إلى إمكانات دبي واإلمارات

2017
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2017
»أورينتال بيرلز« تعرض مشروعًا سكنيًا ضخمًا في دبي يتضمن 7000 شقة

يرفع الطاقة االستيعابية إلى 1.2 مليون مسافر سنويًا

مبنى ركاب ثاٍن للسفن السياحية في »دبـــــــي هاربر« من »مراس«

Ⅶ دبي - البيان

أكدت شركة ِ»مراس« أن مبنى ثانياً للركاب 

سيتم إنشــاؤه في »دبي هاربر«، باإلضافة 

إلى المبنى األول الذي تم اإلعالن عنه في 

ينايــر 2017. مبنى الركاب الثاني ســيرفع 

إلى  للوجهــة لتصل  االســتيعابية  القــدرة 

1,200,000 مســافر ســنوياً، وسيجعل من 

»دبــي هاربر« أول وجهة ســفن ســياحية 

تقوم بإنشاء مبنيي ركاب في الوقت ذاته.

الخطط الجديدة تم الكشف عنها خالل 

ســيتي ســكيب غلوبــال 2017، حيث تم 

عرض نموذج عن المشــروع ليتمكن الزوار 

مــن االطالع عليــه للمرة األولــى. وتعتبر 

إضافة مبنى الركاب الثاني مساهمة مميزة 

بترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية 

رائدة، واســتثماراً يغتنم فرصة النمو الكبير 

الــذي يحققه مجال الســفر على الســفن 

السياحية عالمياً. 

وتظهر البيانــات أنه أكثر من 40 مليون 

شــخص سيســافرون علــى متــن الســفن 

الســياحية ســنوياً بحلول عام 2030 وذلك 

بزيــادة تصل حتــى 40 % عــن مليون 24 

مسافراً في عام 2017.

رئيس مجموعة  الحبــاي،  وقال عبدالله 

ِمــراس: »دبي هاربر« سيشــكل معلماً بارزاً 

جديداً يصل بين مجموعة من مناطق دبي 

الحيوية، ويعكس المشــروع سعينا الدائم 

فــي ِمراس إلنجاز مشــاريع رياديــة بأفكار 

مبتكرة تتماشــى مع رؤية صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 

رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 

إمارة دبي، رعاه الله. ويؤكد المشروع أيضاً 

»ديار للتطوير« تطرح »ساوث باي« بمليار درهــــــــم

»بلووم« تطلع المستثمرين على مستجدات 

مشاريعها في أبوظبي ودبي

Ⅶ دبي - البيان

طرحــت »ديــار للتطويــر«، شــركة التطوير 

العقاري والخدمــات العقارية التي تتخذ من 

دبي مقراً لها، مشروعها الجديد »ساوث باي« 

بقيمــة تبلغ مليار درهم، بمســاحة بناء تقدر 

بـ1.3 مليون قدم مربع. ويجســد المشــروع 

الذي تــم اإلعالن عنه على هامش مشــاركة 

الشركة في معرض »ســيتي سكيب غلوبال« 

في دبي، اســتراتيجية الشــركة الساعية نحو 

تعزيز محفظتها من المشاريع ذات االستخدام 

المتعــدد، حيث ســيضم المشــروع وحدات 

ســكنية مميزة إلى جانب الشقق والوحدات 

الفندقيــة. ويحتــل المشــروع الذي ســيضم 

63 طابقــاً موقعــاً مميزاً فــي منطقة الخليج 

التجاري، إحدى أكثر المناطق جاذبية من قبل 

الســكان والسياح في اإلمارة. ويتمتع بإطالله 

مباشــرة علــى مجموعة مــن أبــرز المعالم 

العمرانية مثل برج خور دبي ومضمار ميدان. 

ويمتــاز التصميــم العمــودي لبرج »ســاوث 

باي« بالخطــوط العمرانية التــي تجمع بين 

األناقة والعملية، األمر الذي يظهر جلياً كذلك 

الداخلية للمشــروع. وقال  التصميمــات  في 

التنفيذي للشــركة:  محمد القطامي، الرئيس 

»يمثل هذا المشــروع إضافة مثالية لمحفظة 

Ⅶ أبوظبي - البيان

العقاريــة«،  »بلــووم  شــركة  تشــارك 

التابعــة لمجموعــة »بلــووم القابضة« 

والمتخصصــة في تطويــر المجتمعات 

النســخة  في  والمســتدامة،  المتكاملة 

16 من معرض ســيتي سكيب العالمي 

المســتثمرين  أطلعــت  2017، حيــث 

والمشترين على آخر مستجدات أعمال 

البنــاء الخاصة بمجموعــة متنوعة من 

المشــاريع في كل مــن أبوظبي ودبي. 

وقد أعلنت الشــركة المطورة أن أعمال 

البنــاء الرئيســية في مشــروع »بلووم 

هايتــس« فــي قرية جميرا ســيركل قد 

حققــت تقدماً كبيراً، وذلــك مع تقدم 

العمــل فــي األبــراج الرئيســية. ومن 

المقرر اســتكمال المشــروع فــي الربع 

الثاني من عام 2019، ويتميز المشروع 

الرئيسية  الطرق  السهل بشبكة  باتصاله 

فــي المدينة. كمــا أكدت الشــركة أن 

العمل جــار حالياً على التحضير ألعمال 

البناء فــي موقع »بلووم تــاورز«، وهو 

مشروع أعلنت الشركة عنه في معرض 

سيتي ســكيب أبوظبي 2017. ويتألف 

هذا المشــروع السكني الذي يقع أيضاً 

في قرية جميرا ســيركل فــي دبي من 

بالحداثة واألناقة  944 اســتوديو يتميز 

إلــى جانب شــقق بغرفة نــوم واحدة 

وهــي مخصصة للبيع بأســعار تبدأ من 

399 ألف درهم. وســيضم »بارك فيو« 

المتعــدد االســتخدامات النهائــي مــا 

مجموعه 207 وحدات ســكنية تتراوح 

بين اســتوديوهات وشقق بغرفتي نوم، 

في حين سيضم قسم الضيافة 217 شقة 

فندقية مفروشة ومخدومة.

كما تجري أعمال البناء الرئيسية في 

»ســوهو ســكوير« بشــكل جيد، حيث 

يتقدم العمل في البنية التحتية بسرعة. 

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي 

للشــركة: »يوفر لنا »ســيتي ســكيب« 

منصــة مثاليــة إلطــالع المســتثمرين 

والمشترين على آخر مستجدات أعمال 

البناء واإلضافات الجديدة في مجموعتنا 

المتنامية من المشاريع«.

»أراضي دبي« تطلق أول منصة  
عقارية لمساعدة المستثمرين

أبراج »جيون« مشروع سكني 
مميز لـ»آر كيه إم درر«

Ⅶ دبي - البيان

طــّورت دائــرة األراضــي واألمالك في 

دبي، الهيئة الحكومية التي تتعامل مع 

جميــع العمليات القانونيــة ومبيعات 

وشراء األراضي في دبي، تطبيقاً تفاعلياً 

متعدد المنصات يســاعد المستثمرين 

والمطوريــن على تتبــع التقدم المحرز 

في جميع مشــاريع التطويــر العقاري 

في اإلمارة.

وتم تطويرتطبيق »مشروعي« ضمن 

العقارية«،  شراكة مع مجموعة »إعمار 

المبتكرة  التكنولوجيــا  بيــن  ويجمــع 

والبيانــات المفتوحة لدفع الشــفافية 

فــي القطــاع لــكل مــن المطوريــن 

والمســتثمرين. وتســمح المنصة أيضاً 

للمطورين استعراض التطورات القادمة 

والقائمــة للمســتثمرين المحتمليــن. 

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام 

الدائرة: »تهدف مبادرة »المدن الذكية 

والبيانــات المفتوحــة«، التــي أطلقها 

أخيراً صاحب الســمو الشيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة 

رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

الله، إلــى جعل دبي واحدة من أذكى 

العالم«. وســيتم الكشــف  المدن في 

عن »مشــروعي« خالل »سيتي سكيب 

غلوبل«.

Ⅶ دبي - البيان

درر  إم  كيــه  آر  شــركة  أطلقــت 

العقارية رسمياً أمس، أبراج »جيون« 

المشروع الســكني المميز والمتعّدد 

االســتخدامات الــذي يتميز بشــكل 

منحٍن مع مطعم ســماوي على شكل 

اللؤلؤة، كما يطــل على ضفاف قناة 

دبي المائية للخليج التجاري ومشروع 

مراســي الخليج التجاري وكذلك على 

برج خليفة.

 وفــي مؤتمر صحفــي خاص ُعقد 

فــي دبــي، خاطب محمــد مقدادي 

المدير العام للشــركة المســتثمرين 

الرئيســيين والشركاء ووسائل اإلعالم 

ألبراج  المميــزة  الســمات  وناقــش 

»جيون« شــارحاً مصــدر اإللهام لهذا 

التصميم المميز.

وقــال مقدادي: »أبــراج »جيون« 

هي إحدى آللئ دبي لذلك هي عمل 

فني حقيقــي حيث صممت خصيصاً 

لتوفيــر مســاحة لحيــاة مثالية ذات 

جودة عالية لسكان األبراج«.

تصميم أبراج »جيون« مســتوحى 

من تجــارة اللؤلــؤ في دبــي والتي 

اشتهرت باستخراج أجود أنواع الآللئ 

في العالم مــن قلب خليجها العربي 

بحيــث ترمــز اللؤلؤة إلــى الفخامة 

واإلنجــاز واإلبهــار ولذلك اســتوحي 

التصميــم من محار اللؤلــؤ في إطار 

عصــري وأنيــق ممــا يعكــس القيم 

الطموحة لمتطلبات العصر.

طرحــت شــركة »أورينتــال بيرلــز« المطور 

العقــاري في دولة اإلمارات مشــروع »رويال 

بيرلــز« في معرض »ســيتي ســكيب غلوبال 

2017« المقــام فــي مركــز دبــي التجــاري 

العالمي. وســيكون المعرض المناســبة التي 

تطلق فيها شركة التطوير عمليات البيع ألول 

مرة بحسب بيان أصدرته أمس.

وتبلغ مساحة »رويال بيرلز« 4.6 ماليين قدم 

مربع وهو مجّمع ســكني مؤلف من أكثر من 

7000 شــّقة ممتازة بنظام التملك الحر. ويقع 

فــي منطقة ميــدان في دبــي، وصمم ليلبي 

حاجات تغير التركيبة السكانية في دبي التي 

تتجه إلى األســرة األصغر عدداً وسناً. واكتمل 

حتــى اآلن فعاًل أكثر مــن 10 % من المرحلة 

األولى من المشروع. وتدعم »أورينتال بيرلز« 

مــن خــالل مشــروعها الجديد مبــادرة دبي 

الذكية ورؤية صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم لتطوير 

الكفــاءة  عاليــة  الخدمــات 

وســتوفر  للســكان.  واآلمنة 

اكتمالها  الشقق للسكان عند 

خدمات األتمتة المنزلية واألمن الذكي وإدارة 

المرافق المتصلة بالشبكة.

وقال طــارق جــرار، نائب رئيــس المبيعات 

والتسويق: في هذا الســوق، ترادف الجودة 

القدرة على االتصال والتفاعل. ولطالما كانت 

دبــي رائدة االبتــكارات في المــدن الذكية، 

وســبقت العديــد مــن المــدن العالمية في 

تقديــم خدمــات شــبكية وخدمــات علــى 

اإلنترنــت. ونأمــل مــن خالل أطــالق رويال 

بيرلز في دبي أن نتوســع بهذه الخدمات إلى 

منازل المواطنيــن والمقيمين.  من المخطط 

أن يكتمل بناء المشروع بحلول العام 2020، 

واكتمل حتــى اليوم 10% من أعمال المرحلة 

دبي - البيان األولى منه.  

Ⅶ  سلطان بن مجرن

40 مليون شخص 
سيسافرون على 

متن السفن
بحلول 2030

Ⅶ  أول وجهة سفن سياحية تقوم بإنشاء مبنيي ركاب في الوقت ذاته  |  البيان

Ⅶ  مساحة البناء في المشروع تقدر بـ1.3 مليون قدم مربعة  |  البيان
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»دبي لالستثمار العقاري« تبدأ بيع وحدات »نسايم« و»جناين أفنيو«

2017

مبنى ركاب ثاٍن للسفن السياحية في »دبـــــــي هاربر« من »مراس«

»ديار للتطوير« تطرح »ساوث باي« بمليار درهــــــــم

»العقارية لالستثمار« تعرض »جرين كوميونيتي« 

وتخطط لتطوير مبان سكنية

مشــاريعنا المتناميــة، حيــث يمثــل فرصــة 

اســتثمارية مناســبة ألي شــخص يبحث عن 

عنوان مرموق للســكن أو االستثمار في قلب 

دبــي النابض. ومن ناحيــة أخرى، فإن منطقة 

الخليــج التجاري تعــد إحدى أبــرز المناطق 

الناميــة فــي إمارة دبــي، حيــث تجمع بين 

المرافق السكنية والترفيهية ومرافق األنشطة 

التجاريــة في قلــب إلمارة«. ويمثل مشــروع 

»ســاوث باي« أول مشــروع لـ»ديار للتطوير« 

بثالثة مكونات لإلقامة هي الوحدات السكنية، 

الفندقية، والفنــدق، وبمجمل 926  الشــقق 

وحدة تتنوع من االستوديوهات إلى وحدات 

بثالث غرف نوم. وسيضم المشروع 448 شقة 

ســكنية، و133 شــقة فندقيــة، و345 وحدة 

تابعة للفندق ســتديرها عالمة تجارية فندقية 

مرموقة. ومن المنتظر أن يســاهم المشــروع 

في توسيع محفظة الضيافة التابعة لـ »ديار«، 

حيث ســيضم 478 من أصــل أكثر من 2,000 

تعتزم الشــركة رفد قطاع السياحة في الدولة 

بهــا مع حلول عام 2020. وســيضم مشــروع 

»ســاوث باي« عدداً من المرافق تحت إدارة 

الفندق، التي ستلبي احتياجات القاطنين، بما 

فــي ذلك صالة لأللعــاب الرياضية، وحمامات 

ســباحة، وملعب غولف مصغــر، وغيرها من 

المرافق الترفيهية.

Ⅶ دبي - البيان

تخطــط شــركة »العقاريــة لالســتثمار« 

المملوكة بنســبة 70% لدبي لالســتثمار، 

و30% لشــركة االتحاد العقاريــة، والتي 

تعمل فــي مجــال االســتثمار والتطوير 

العقاري، لتسليم 134 وحدة تاون هاوس 

و16 شــقة دوبلكــس فــي المرحلتين 2 

و 3 من مشــروعها »جريــن كوميونيتي 

ويست- المرحلة الثالثة« في مجمع دبي 

لالستثمار بنهاية العام الجاري 2017.

ويتكــون المشــروع البالغة كلفته 97 

مليون درهم على مســاحة 1.48 مليون 

قــدم مربعــة، مــن 210 وحــدات تاون 

هاوس تم بناؤها على ثالث مراحل.

الثانية على 100  المرحلة  وستشــمل 

تــاون هاوس، ومــن المتوقع تســليمها 

بحلــول أكتوبر 2017، فــي حين يتوقع 

اكتمــال المرحلة الثالثة التــي تضم 34 

وحــدة تاون هــاوس و16 شــقة وثالث 

مســاحات للتجزئــة فــي نهايــة العــام 

الجاري. ويتم عرض مجسم المشروع في 

جناح الشــركة في معرض سيتي سكايب 

غلوبال.

وتزامنــاً مــع تقــدم العمــل في هذا 

المشــروع، أعلنــت الشــركة عن خطط 

لتطوير مبنيين ســكنيين وتوسيع مجمع 

التســوق »ذا ماركت« فــي مجمع دبي 

لالســتثمار. ومــن المتوقــع االنتهاء من 

المشــروعين اللذيــن يغطيان مســاحة 

إجمالية تزيد على 480 ألف قدم مربعة 

في الربع الثالث من العام 2019.

وقال الدكتور راشــد عبدالله الحجي، 

مدير عام الشــركة: »بالتزامن مع الطلب 

المتزايد على مشروع »جرين كوميونيتي 

ويست- المرحلة الثالثة«، تلتزم العقارية 

لالستثمار بتســليم المشروع في الموعد 

المحدد. ونظراً لموقعه االستراتيجي، من 

المتوقع أن يزداد الطلب على الوحدات 

المتبقيــة في المشــروع خالل األشــهر 

المقبلة«.

وأكــد الحجي: »توفر الشــركة خطط 

دفع تمتد من سنتين إلى ثماني سنوات 

عبر آلية التمويل الداخلي من المطور«.

»إعمار« تتصدر أفضل 100 
شركة عقارية عربيًا 2017

»شعاع كابيتال« تخطط لتشييد 
ناطحة سحاب »دباوي« في دبي

»ماجد الفطيم« تعتزم إطالق 
مجمع سكني متعدد االستخدامات 

Ⅶ دبي - البيان

اإلنشــاءات  عمالقــة  تصــدرت 

»فوربس  قائمة  »إعمار«  اإلماراتية 

 100 ألقــوى  األوســط«  الشــرق 

شركة عقارية، حيث بلغت القيمة 

السوقية إلجمالي 40 شركة عقارية 

مدرجــة، 90.5 مليــار دوالر نحــو 

»3321.1 مليــار درهم«، وإيرادات 

بقيمة 18.1 مليار دوالر، ومجموع 

أصول يقــدر بقيمــة 126.5 مليار 

الشــركات  وحققــت هذه  دوالر. 

أرباحاً بلغت 5.1 مليارات دوالر.

العقارية  الشــركات  وهيمنــت 

فــي اإلمارات علــى قائمة »أفضل 

الشــركات العقارية غير المدرجة« 

بوجود 25 شــركة، وضمت قائمة 

العشــرة الكبــار 8 شــركات مــن 

مجموعــة  تتصدرهــا  اإلمــارات، 

الوصل إلدارة األصول. 

رئيســة  العميان،  خلود  وقالت 

تحريــر )فوربــس(: »يعتبــر قطاع 

العقــارات فــي دول الخليــج من 

أســرع القطاعات نمواً في العالم، 

للنمــو  رئيســي  مقيــاس  وهــو 

االقتصــادي فــي المنطقــة. ومن 

خالل تصنيفنــا ألول مرة عن أكبر 

الصناديــق االســتثمارية العقارية، 

أبرزنــا الــدور الــذي تســهم فيه 

هذه الصناديــق في جعل القطاع 

أكثر جاذبية ألصحاب الشــأن في 

االقتصاد«.

وضمت قائمة أفضل 10 شركات 

عقاريــة كال من وصــل للعقارات 

ودبي للعقــارات والمراكز العربية 

وماجد الفطيــم العقارية والفطيم 

العقارية ونخيل وأرينكو للعقارات 

والحبتور العقارية وبلوم القابضة.

Ⅶ دبي - البيان

تعتزم شركة »شعاع كابيتال« تشييد 

ناطحة سحاب تحمل اسم »دباوي« 

فــي قلب مدينــة دبي على شــارع 

الشــيخ زايــد، حيــث كشــفت عن 

مخططها خالل مشاركتها في معرض 

»سيتي سكيب غلوبل«.

ويعتبــر البرج الجديــد من أهم 

المعالم الجديدة في واحد من أكثر 

األحياء ديناميكيًة وتميزاً بالقرب من 

منطقة الخليج التجاري النابضة. وهو 

يتمتع بإطاللة ســاحرة على الخليج 

العربي مــن جهة و»بــرج خليفة«، 

أطول ناطحة سحاب في العالم من 

جهة ثانية.

المشــروع  وتــم تطويــر مفهوم 

مــن قبــل شــركة »إن ســتوديو«، 

الهندســة  بأعمــال  المتخصصــة 

الداخلــي،  والتصميــم  المعماريــة 

آكــر«  »نــورث  لشــركة  والتابعــة 

البريطانية التي تعتبر إحدى شركات 

التطوير السكني المتكاملة مع سجل 

حافل يمتّد لـ 25 عاماً.

وقــال جاســم الصديقــي، رئيس 

مجلس اإلدارة: »بالتوازي مع إطالق 

خطط النمو االستراتيجية لدينا خالل 

النصف األول من عام 2017، بدأت 

»شــعاع« برسم مســار جديد يدعم 

مواطن القوة األساسية ويعزز الفرص 

الجديــدة لدينــا. ويعتبــر »دباوي« 

خير دليــل على طمــوح وإمكانات 

»شــعاع« بما يعكس حجم التفاؤل 

الذي يغمرنا إزاء مستقبل شركتنا«.

Ⅶ دبي - البيان

الشــركة  الفطيم«،  تخطط »ماجــد 

المتخصصة في مجال تطوير وإدارة 

مراكز التســوق والمــدن المتكاملة 

ومنشــآت التجزئــة والترفيــه على 

مســتوى منطقة الشــرق األوســط 

وأفريقيــا وآســيا، لتطويــر مجمــع 

ســكني جديد متعدد االستخدامات 

فــي دبي، كاشــفة عــن ذلك خالل 

معرض ســيتي سكيب غلوبل 2017. 

وقد تــم تصميم المجمع الســكني 

الجديد، ليكون وجهة أسلوب الحياة 

العصرية األبرز في اإلمارة، وذلك من 

خــالل تقديم تجربة عيش ومتكاملة 

لــكل من الســكان والــزوار. ويتميز 

المشروع بموقع استراتيجي في أحد 

أبــرز المناطق للنمو الســكاني في 

اإلمارة، حيث يضم وحدات ســكنية 

عالية الجودة، تم تطويرها في أحياء 

مستقلة ومترابطة في نفس الوقت.

 وتجــري »ماجد الفطيــم« حالياً 

المقاوالت  محادثــات مع شــركات 

الرائــدة إقليميــاً وعالميــاً، وتعتزم 

كشف النقاب عن المخطط الرئيس 

في النصف األول من عام 2018.

أكدت شركة »دبي لالستثمار العقاري« خالل 

مشاركتها في معرض »سيتي سكيب غلوبال 

2017«، أنها خططــت إلطالق بيع وحدات 

في منطقة »نسايم أفنيو« في مشروع »تالل 

مردف«، المشــروع الوحيــد المتاح للتملك 

الحــر في منطقة مردف حالياً، باإلضافة إلى 

بيع وحدات فــي »جناين أفنيو« التي تمثل 

المنطقة األولى.

وتقع منطقة »نســايم أفنيو« التي تحيط بها 

الحدائق من كل جانب، في وسط المشروع، 

حيث تقدم مزيج شــقق من غرفتين وثالث 

غرف، إضافة إلى شقق الدوبلكس من ثالث 

وأربــع غــرف بتصاميــم معاصــرة. وتتكون 

منطقة »جناين« من تشــكيلة من الوحدات 

الســكنية، بما فــي ذلك الشــقق من غرفة 

واحــدة وغرفتيــن وثالث غــرف، فضاًل عن 

شــقق الدوبلكــس مــن 3 و 4 غــرف. ومن 

المتوقــع أن يتم االنتهاء من 

بنــاء مشــروع تــالل مردف 

عبــر المناطق الثالث، جناين 

أفنيوز،  والملتقــى  ونســايم 

مــع بداية الربــع األخير من العــام المقبل 

2018. وسيشــتمل هــذا المشــروع متعدد 

االستخدامات الســكنية والتجارية والتجزئة، 

علــى 1500 شــقة تضــم طيًفا واســًعا من 

الوحدات تبدأ باالستوديوهات والشقق من 

غرفة واحدة وغرفتين وثالث غرف، وشــقق 

الدوبلكــس، فضاًل عن فندق مــن فئة أربع 

نجوم يضم 116 غرفة و 128 شــقة فندقية، 

ومســاحات للتجزئة ومستشــفى يضم 230 

سريًرا. وباإلضافة إلى تالل مردف الذي يمتد 

على مســاحة 3.9 ماليين قدم مربعة، تقوم 

الشــركة حالًيا بتطوير ســتة مشاريع سكنية 

وتجارية في اإلمارات بمساحة إجمالية تزيد 

دبي - البيان على 1.6 مليون قدم مربعة. 

Ⅶ جاسم الصديقي

علــى التزامنــا بتعزيز موقع دبــي كمدينة 

ذات تراث بحري عريق، والمساهمة بإثراء 

االقتصاد الوطني وتنوعه. 

بإنجاز هذه الوجهة العالمية المســتوى 

التي ستجتذب زواراً من كافة أنحاء العالم. 

ســيمثل »دبي هاربر« فرصــة مهمة لدفع 

البحريــة ونموها،  تطور قطــاع الســياحة 

وسيســهم فــي ترســيخ مكانة دبــي بين 

الوجهات السياحية األرقى عالمياً. 

ســتبلغ مســاحة مبنى الــركاب الواحد 

14,000 متــر مربــع يجمــع بينهما رصيف 

واحــد بطــول 900 متــر، وبينمــا تتضمن 

العديــد من المرافئ أكثــر من مبنى ركاب 

واحد غير أن أياً منها لم يقم ببناء اثنين في 

الوقت نفسه. وباإلضافة إلى تخديم السفن 

السياحية سيتضمن »دبي هاربر« أكبر مرفأ 

يخوت في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بـ 

1,100 مرسى قادر على استضافة مجموعة 

من أكبر اليخوت في العالم.

ومــن الجدير بالذكر أن مشــروع »دبي 

هاربــر« قــد قــام بإطالقه رســمياً صاحب 

السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، في يناير 2017، وستقوم ِمراس 

بتطويــره. وتمتــد الواجهــة المائية »دبي 

هاربر« على مســاحة 20 مليون قدم مربع 

بما فيها 875,000 قدم مربع مركز تســوق، 

وصالة للفعاليات، ووحدات سكنية فاخرة، 

ومطاعــم، ومقاٍه، وفنادق ونــاٍد لليخوت. 

وتتضمــن أيضاً »دبي اليت هاوس« التحفة 

المعمارية التي يصل ارتفاعها إلى 135 متراً 

والتــي يقع في أعالها منصــة مراقبة توفر 

إطاللة بانورامية مذهلة على دبي.

المخطط الرئيسي لمشروع »دبي هاربر« 

يضم سكاي دايف دبي، ونادي دبي الدولي 

للرياضات البحرية وجزيرة لوغو. وقد تمت 

المباشــرة باألعمال اإلنشــائية في الموقع 

وتــم ردم واســتصالح 130,000 متر مربع 

حتــى اآلن. وســيتم تعيين متعهــد لتنفيذ 

مبنى الركاب عند االنتهاء من تجهيز األرض 

المخصصة له، بينما يتم تنفيذ »دبي هاربر« 

على عدة مراحل.

»تيكوم« تضاعف مساحات المكاتب 
الفاخرة في دبي

Ⅶ دبي- وائل يوسف

6 مالييــن قدم مربع من مســاحات 

المكاتب الفاخرة ستضيفها »تيكوم« 

عبر مجمع أبــراج اإلمارات لألعمال، 

ما يضاعف مساحة المكاتب الفاخرة 

في دبي إلــى 12 مليون قدم مربع، 

وســيبدأ البنــاء في هذا المشــروع 

بالربــع الثالث مــن 2018 في حين 

ســيتم االنتهاء مــن المرحلة األولى 

التي تشمل المساحات المكتبية بعد 

4 ســنوات أي في عام 2022.  ويأتي 

هذا المشروع لتلبية حاجة الشركات 

العالميــة التي تتطلــع لنقل مقراتها 

وأعمالهــا إلى دبــي باعتبارها وجهة 

أعمــال رائــدة تتوافر بهــا مقومات 

النجاح.

الجناحي  الرحمن  وذكر فريد عبد 

الرئيــس التنفيــذي لمجمــع أبــراج 

اإلمــارات لألعمــال خــالل معــرض 

»سيتي ســكيب غلوبل 2017« إنهم 

يســعون لتلبية الطلب المتزايد على 

المكاتــب الفاخــرة في دبــي والتي 

تشكل 25 % من المساحة اإلجمالية 

لمجمل المســاحات المكتبية، وبين 

أنهم يملكون في تيكــوم 12 موقعاً 

تلبى فيها الحاجة للمكاتب الفاخرة، 

لكــن أهميــة هــذا المشــروع أنه 

عبــارة عن مجمع مخصــص بالكامل 

للمســاحات المكتبية الفاخرة والتي 

يدعمها نظــام متكامل من المرافق، 

حيث سيخصص 4-7 % من كل مبنى 

ألغراض التجزئة».

 وأضاف: ســيحوي المشــروع 13 

ألــف موقف ســيارة، وتم تقســيم 

الطابق الســفلي إلى ثالثة مستويات 

لتيســير  أحدهــا  تخصيــص  ســيتم 

حركــة الســير والمركبــات باإلضافة 

إلى جسري مشــاة مغطيين يربطان 

المشروع بمركز دبي المالي العالمي، 

كما سيرتفع عدد الغرف الفندقية في 

منطقة المجمع من 400 غرفة حاليا 

تضمهــا أبــراج اإلمارات إلــى 1000 

غرفــة بفضل 3 فنادق جديدة فاخرة 

من فئة الخمس نجوم..

Ⅶ  فريد الجناحي داخل جناح »تيكوم«  |  البيان

Ⅶ  أول وجهة سفن سياحية تقوم بإنشاء مبنيي ركاب في الوقت ذاته  |  البيان

Ⅶ  مساحة البناء في المشروع تقدر بـ1.3 مليون قدم مربعة  |  البيان
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»تالل العقارية« تطلق فندق »دبل تري باي هيلتون«

كشفت »تالل العقارية«، عن فندق »دبل تري 

باي هيلتون« الشــارقة ضمــن »مدينة تالل«. 

والــذي يضم 200 غرفــة مصممة على أحدث 

الطــرازات المعمارية. وســيتم افتتاحه بحلول 

عام 2021. 

جــاء ذلك خــالل مؤتمر عقدته شــركة »تالل 

العقاريــة« بحضور الشــيخ ســلطان بن أحمد 

القاســمي رئيس مجلــس إدارة شــركة »تالل 

العقارية«، وخليفة الشيباني مدير شركة »تالل 

العقارية«، وكارلوس خنيصر نائب رئيس شركة 

هيلتون في الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا، 

وعدد من ممثلي شركة تالل العقارية وهيلتون.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس 

مجلس إدارة شركة تالل العقارية: »منذ إطالقه 

في عام 2014، شكل مشــروع »مدينة تالل« 

اســتجابة ســريعة لجهود التنويع االقتصادي 

في إمارة الشــارقة، واستطاع أن يفرض نفسه 

العقاريــة،  الســاحة  علــى 

باعتباره أحد أكثر المشاريع 

الواعدة في اإلمارة، السيما 

وأنه أول مشــروع متكامل 

ومتعدد االســتخدامات في الشارقة«.وأضاف: 

»فــي ظــل تنامــي المقومــات االقتصاديــة 

وســياحة المعارض وعوامل الجذب السياحي 

في اإلمــارة خالل األعــوام الماضية، ازدادت 

الحاجة بصورة ملحة لبناء المزيد من المرافق 

ومنشــآت الضيافــة لتلبية النمــو في الطلب 

المتوقــع فــي أعداد النــزالء، ويأتــي فندق 

»دبــل تري باي هيلتون« الشــارقة تالل مول 

بالتعاون مع هيلتون كخطوة ناجحة في هذا 

الســياق« وأوضح: »يقع المشروع في منطقة 

حيوية تحتضن مرافق متنوعة ما يؤكد حاجة 

المنطقة الماســة لبناء منشــآت ضيافة ذات 

مســتويات خدمة عالمية، كتلك التي تقدمها 

دبي - البيان »هيلتون«. 

»جميرا الكشري ليفينج« تطلق مشروعًا 
بقيمة مليار درهم

Ⅶ دبي - البيان 

أطلقت شــركة »جميرا الكشــري ليفينج« 

مشــروع »جميرا الكشري ذا اليڤ« الذي 

يضم 291 مســكناً فاخــراً بمحاذاة ملعب 

»فايــر« للغولــف التابع لعقــارات جميرا 

للغولف بقيمة مليــار درهم ومن المزمع 

تسليم المشروع في الربع الرابع من العام 

 ..2019

ويضم مشــروع »جميرا الكشري« الذي 

يطل على البحيرة وحدائق ملعب الغولف 

195 تاون هاوس مؤلف من ثالث أو أربع 

غــرف نــوم، و96 فيال متصلــة مؤلفة من 

ثالث أو أربع أو خمس غرف نوم. 

بــدأت فعاليــات البيع الخاصــة والتي 

يقتصــر حضورهــا علــى المدعوين في 9 

اإلماراتيون،  المواطنون  سبتمبر، وحضرها 

والمقيمون في عقــارات جميرا للغولف. 

أّمــا فعاليات البيــع العامة فقد بدأت مع 

انطالق معرض ســيتي ســكيب العالمي. 

وستستمّر عمليات البيع في نادي عقارات 

جميــرا للغولــف. وتبدأ األســعار من 2.3 

مليون درهم وتتوفــر خطط دفع مبتكرة 

ومدروسة. 

وقال يوســف كاظم، الرئيس التنفيذي 

لعقارات جميرا للغولف: »يختار األشخاص 

عقارات جميرا للغولف التي تشــهد إقباالً 

هائــاًل، نظــراً لما توّفره مــن أناقة وراحة 

فــي خيــارات العيــش التــي تقدمها في 

المســاحات الداخلية والخارجية على حد 

ســواء، فضاًل عــن المخططــات العملية، 

والمزايا المجتمعية حسب متوسط أسعار 

الســوق، أو بأســعار أعلى بحسب المزايا 

الفاخــرة المطلوبــة. لقــد شــهدنا نجاحاً 

بفضل المجّمعات التي أطلقناها«.

. وبــدوره قال وليــد الضــوي، المدير 

ليفينــغ  الكشــري  لشــركة  التنفيــذي 

إنڤيستمنتس: سبق لي أن طرحُت العديد 

من المشاريع العقارية حول العالم، وحتى 

اآلن، أعتبــر أّن »جميــرا الكشــري« هــو 

واحد من أفضل المشــاريع التي شــاركُت 

فــي إطالقها. فهو مشــروع يلّبــي جميع 

المتطلبــات حيث ُتعَتبر مســاكن »جميرا 

والمســتدامة  الذكية، واآلمنة  الكشــري« 

مميــزًة بالفعــل، حيــث إّن كافــة غرفها 

فســيحة تضم حمامــاً متصاًل، ومســاحة 

مزدوجاً، وتوّفــر إمكانية  للتخزين ودّشــاً 

الدخول إلى السطح. 

Ⅶ تسليم  مشروع جميرا الكشري ذا اليڤ في الربع األخير من 2019  |  من المصدر

بيع المرحلة األولى من مشروع
»عزيزي ريفييرا«

Ⅶ دبي - البيان 

 أعلنــت »عزيــزي للتطويــر« أّن كافــة 

الوحدات العقاريــة للمرحلة األولى من 

مشروع الواجهة المائية »عزيزي ريفييرا« 

استثماراته اإلجمالية حوالي  تناهز  الذي 

12 مليار درهم، قد تّم بيعها بالكامل مع 

انطالقة معرض ســيتي ســكيب جلوبال 

2017. كما كشفت الشركة أيضاً عن بيع 

نســبة 50% من الوحــدات العقارية قيد 

التطويــر في المرحلــة الثانية من نفس 

المشروع خالل اليوم األول من المعرض.

وقــد انطلقــت أعمــال اإلنشــاء في 

بمنطقــة  ريفييــرا«  »عزيــزي  مشــروع 

ميــدان ون خالل شــهر يوليــو من هذا 

العام. وتّمكن المّطور العقاري من إنجاز 

المرحلــة األولى مــن المشــروع، ومن 

المقرر االنتهاء من المرحلة الثانية بحلول 

النصف الثاني من العام 2018.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي 

فــي عزيزي للتطوير: »بعد النجاح الكبير 

الذي شهدته مبيعات المرحلة األولى من 

ريفييرا«، قررنا إطالق  مشــروع »عزيزي 

مبيعــات المرحلة الثانية من المشــروع 

خالل معــرض ســيتي ســكيب جلوبال 

2017. ويســرنا اإلعــالن بأنه قــد تمّكنا 

من بيــع أكثر مــن 50% مــن الوحدات 

العقارية قيد التطويــر خالل اليوم األول 

مــن المعرض، حيث شــملت المبيعات 

عــدداً كبيراً من العقــارات المّطلة على 

القناة المائية. 

و شــهدت عزيــزي للتطويــر مبيعات 

ناجحــة عبر عدد من مشــاريعها األخرى 

خالل معــرض ســيتي ســكيب جلوبال 

2017، شــملت عقــارات فارهاد عزيزي 

ريزيدنــس فــي مدينــة دبــي الصحيــة 

وعزيزي مينا للشــقق الجاهزة في نخلة 

جميرا والمشــاريع السكنية قيد التطوير 

فــي منطقــة الفرجــان. وتقــدر القيمة 

اإلجماليــة لالســتثمارات في المشــاريع 

الثــالث المعروضة في ســيتي ســكيب 

حوالي 20 مليار درهم إماراتي. 

وحاليــاً، قامــت عزيــزي للتطوير من 

إنجــاز 9 مشــاريع رائدة ضمــن محفظة 

عقاراتها السكنية بمختلف أنحاء اإلمارة، 

ومــن المقرر تســليم 9 مشــاريع أخرى 

بحلول العام 2018. وســتكون السنوات 

القليلة المقبلة فترة توسع مستمر.

Ⅶ عزيزي للتطوير تبيع 50% من المرحلة الثانية من عزيزي ريفييرا في اليوم األول للمعرض  |  من المصدر

سلطان بن أحمد القاسمي لـ»                  االقتصادي«: اإلمارة تشهد نهضة عمرانية

الشارقة تواكب الطفرة العقارية بـ9 مشاريع قيمتها 60 مليارًا

Ⅶ دبي ــ مشرق علي حيدر

قال الشيخ ســلطان بن أحمد القاسمي، 

رئيس مجلس إدارة شــركة تالل العقارية، 

إن المشــاريع التي تــم اإلعالن عنها في 

الشــارقة تؤكــد أن اإلمارة تشــهد نهضة 

عمرانيــة فــي ظــل وجود طلــب على 

االســتثمار في مختلف األنشطة العقارية 

وهذا الطلب مدعوم بقوة البنية التحتية 

والتشــريعية التي ســاهمت فــي وجود 

ســوق عقاري صحــي وواعد فــي إمارة 

الشــارقة، لذلك نالحــظ أن االرتفاع في 

األســعار أو االنخفاض يكون وفق نسب 

معقولــة مقارنــة بأســواق أخــرى حتى 

خالل األزمة المالية العالمية فإن السوق 

العقاري في الشــارقة أثبــت قدرة كبيرة 

على مقاومة التحديات.

وأضــاف القاســمي أن القوانين التي 

تحكم الســوق العقاري في الشــارقة تم 

وضعهــا بطريقة اســتباقية بحيث كانت 

مشــكالت  أي  معالجــة  علــى  قــادرة 

مستقبلية قد تحدث في القطاع العقاري 

أو االستثماري بشكل عام.

وطبقاً لرصد أجراه »البيان االقتصادي« 

فقد بلغ عــدد المشــاريع العقارية التي 

جرى إطالقها خالل عامين 9 مشــروعات 

ضخمة بقيمة تجاوزت 60 مليار درهم.

وقامــت الشــارقة عــام 2014 بتطوير 

قوانين العقارات في اإلمارة، بما يســمح 

لألجانــب المقيميــن بدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحدة بشــراء العقــارات في 

المناطــق التــي تســمح فيهــا الحكومة 

بذلــك. وقد نصــت القوانيــن الجديدة 

على الســماح لألجانب مــن غير حاملي 

الجنســيات العربيــة، بتملــك 100% من 

العقــارات بنظــام حــق االنتفــاع فــي 

المشروعات المرخصة من قبل الحكومة. 

تجدر اإلشــارة إلى أنه فــي الماضي كان 

شراء العقارات يقتصر على مواطني دولة 

اإلمــارات ومواطني دول مجلس التعاون 

الخليجــي وأبنــاء الدول العربيــة الذين 

يحملون تأشــيرة إقامة سارية، وال يشمل 

العديــد مــن أبنــاء الجنســيات األخرى 

المقيمين بالدولة.

أبرز المشاريع
وبحســب رصد »البيان االقتصادي« فإن 

قائمــة المشــاريع التــي تشــكل مالمح 

النهضة العمرانية الجديدة التي تشهدها 

اإلمارة، هي: 

مشــروع »الجادة« العقاري بقيمة 24   Ⅶ

مليار درهم.

مشــروع نســمة الســكني بقيمة 1.5   Ⅶ

مليار درهم.

مشــروع »الممشى« بقيمة 3 مليارات   Ⅶ

درهم.

مشروع »الزاهية« بقيمة 5.5 مليارات   Ⅶ

درهم.

3 مشــاريع تطورهــا »عمــران« تبلغ   Ⅶ

استثماراتها 2.47 مليار درهم.

»مدينة تالل« بقيمة 2 مليار درهم.  Ⅶ

المائية  للواجهــات  الشــارقة  مدينــة   Ⅶ

بقيمة 20 مليار درهم.

Ⅶ مشروع الجادة أحدث مشاريع الشارقة وأكبرها  |  من المصدر 

بنية تحتية 
وتشريعية تدعم 

نمو الطلب على 
االستثمار العقاري

السوق العقاري 
في الشارقة أثبت 
مقدرة كبيرة على 

مواجهة التحديات 

300
كشف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة »أراد« 

عن بيع 300 وحدة ســكنية ما بين فلل وشــقق في مشــروع »الجادة«، 

خالل الســاعات األولى من انطالق معرض سيتي سكيب دبي 2017، في 

مركز دبي التجاري العالمي.

وتمتلك »الجادة« شــركة »أراد« المنبثقة عن شــراكة مجموعة بسمة 

ومجموعة »كيه بي دبليو لالســتثمار« وتم إطالقه مؤخرا كأكبر مشــروع 

من نوعه في إمارة الشارقة إذ تبلغ مساحته 24 مليون قدم مربع وبتكلفة 

24 مليــار درهم، ويشــتمل على عــدد من المرافق الصحيــة والتعليمية 

والتنموية وتحمل هندسته المعمارية روح وعبق الشارقة األصيل.

وأشــاد الشــيخ ســلطان بن أحمد القاســمي، بمكانة معرض ســيتي 

ســكيب دبي في إبراز وإلقاء الضوء على مختلف المشــاريع العقارية في 

المنطقة، الفتاً إلى أن المشــاركة في المعرض تأتي للتعريف بالمشــروع 

األضخم في إمارة الشارقة »الجادة« الذي يقام وفق أعلى وأرقى المعايير 

والمواصفات.
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رأس الخيمة أسرع أسواق الضيافة نموًا 

2017 قالت وكالــة »CBRE« في آخر تقاريرها 

المتخصصــة بســوق الضيافــة إن إمارة 

رأس الخيمة تعد أســرع أســواق الضيافة 

والســياحة نمــواً فــي المنطقــة، حيث 

شــهدت هــذه الصناعة نمــواً بلغ 8.7 % 

بيــن عامــي 2014 و2017، مقارنة بنمو 

بلــغ 5.7% في عموم مــدن الدولة خالل 

الفترة نفســها. تجدر اإلشارة إلى أن رأس 

الخيمة تســعى إلى دخول »غينيس« عن 

أطول وأعلى مســار انزالقــي في العالم، 

وسيتمكن المسار االنزالقي من استيعاب 

250 شــخصاً فــي اليــوم، أي 100 ألف 

شخص كل عام.

ويسعى العديد من كبار المستثمرين لضخ 

الطموحة  واســتثماراتهم  أموالهم  رؤوس 

فــي جزيرة المرجان، لما توفره من فرص 

واعــدة وعوائد مجزية، وهو ما يتماشــى 

مــع جهودنا فــي جذب 

المزيد من االســتثمارات 

والعقاريــة.  الفندقيــة 

ونسعى من خالل ذلك لتحقيق المزيد من 

معدالت النمــو، من خالل زيادة محفظة 

الفاخرة  جزيرة المرجان من المشروعات 

ذات الخمــس نجــوم خــالل الســنوات 

المقبلة، وبالتالي، زيادة انتعاش الســوق 

العقاري والســياحي بإمارة رأس الخيمة، 

ورفع مكانة الســياحة الدولية في اإلمارة 

بزيــادة الطلــب على الغرف الفــــندقية 

والوحدات السكنية التي تقــــع غالبيتها 

دبي- البيان داخل جزيرة المرجان.  

محمد القاضي لـ»                   االقتصادي«: نبني معالم عمرانية إماراتية بمعايير تفوق العالمية

3 مليارات من »رأس الخيمة العقارية« لتطوير »الحياة«
Ⅶ دبي - مشرق علي حيدر

كشــف محمد ســلطان القاضي، العضو 

المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس 

الخيمــة العقارية رصد 3 مليارات درهم 

لتطوير مشــروع جديد عبارة عن جزيرة 

تحمل اســم »الحياة« وتبلغ مساحتها 6 

ماليين قدم مربع تقريباً.

القاضــي فــي تصريحــات  وأوضــح 

لـ»البيــان االقتصــادي« علــى هامــش 

مشــاركة الشــركة في ســيتي ســكيب 

جلوبــال بدبــي بــأن مشــروع الجزيرة 

الجديدة عالمة فارقة في تاريخ التطوير 

العمرانــي فــي اإلمــارة وهو مشــروع 

الشركة  وتحرص  االســتخدامات  متعدد 

على تطويرها كمعلم حضاري وعمراني 

إماراتــي جديــد يتفوق علــى المعايير 

العالمية.

مناظر طبيعية
وتحتوي جزيرة »الحيــاة« على حدائق 

تمتــد على مســاحة 40,000 متر مربع، 

ومســطحات ومناظر طبيعيــة مفتوحة 

تشــكل 66% مــن المســاحة اإلجمالية 

للمشــروع يمنح أجواء مالئمة وصحية 

للســكن و لالستجمام والترفيه. ويحتوي 

المشروع أيضاً على المالعب المخصصة 

تبلــغ  بمســاحة  المختلفــة  األنشــطة 

23,925 متراً مربعاً.

ويضــم المشــروع فندقيــن مميزين 

ضمن منشــآت متكاملة توفر مجموعة 

واســعة من وســائل الراحــة للعائالت 

واألفــراد مــن بينهــا مطاعــم، ومراكز 

تســوق، ومرافق اســتجمام، وأنشــطة 

اجتماعية تناسب جميع األعمار.

ريادة
وقال »يعد مشــروع جزيــرة الحياة من 

أبــرز المشــاريع الرائدة التــي ننفذها، 

وُيعّبــر عــن الــروح الفريــدة لإلمــارة، 

وسيمثل وجهة استثنائية لكافة الشرائح 

التي  بالخدمات  المجتمعية لالســتمتاع 

ســيقدمها لهم مستقباًل، كونه يقع قبالة 

شاطئ بديع سيجعل منه الوجهة األكثر 

جاذبية في السنوات المقبلة«.

الفتاً إلى أن المشــروع مستوحى من 

الــروح الفريدة التي تتمتــع بها اإلمارة، 

حيــث يحتوي على ألفين و457 شــقة، 

منهــا 1,152 شــقة تتألــف مــن غرفة 

نــوم واحدة، و 985 شــقة مــن غرفتي 

نــوم، و320 وحــدة مــن ثــالث غرف 

نوم، وجميعها تقدم أعلى المســتويات 

المعيشــية التي تجمع بين عبق التاريخ 

التقاليــد،  وأصالــة  الطبيعــة  وجمــال 

باإلضافــة إلــى وجــود وحــدات تاون 

الســكنية  الفرص  لتكمل  هاوس وفلــل 

عالية الجودة في الجزيرة.

كمــا ســتضم الجزيرة مراكــز مغلقة 

متعددة األنشــطة لألطفال، إضافة إلى 

المناطــق المفتوحة في الهــواء الطلق 

وتنظيم  المختلفة  األنشــطة  لممارســة 

الفعاليــات الموســمية، فضــاًل عن أنه 

سيلبي كافة احتياجات القاطنين والزوار 

عبــر مجموعــة مطاعم راقيــة، ومحال 

تســوق والتي تبلغ مساحتها 1200 متر 

مربع تضم محالت ذات عالمات تجارية 

مميزة توفر تشكيالت راقية من المالبس 

الخيارات،  مــن  وغيرها  والمجوهــرات 

إضافة إلى المتنزهات وممرات المشــي 

التــي تصــل مســافتها إلــى 544 متراً، 

والحدائق والمالعب وأماكن للفعاليات.

وتتميز جزيرة الحيــاة أيضاً بتقديمها 

فرصاً ترفيهية متعددة للزوار والقاطنين، 

حيث يوجد فيهــا فندق االنتركونتننتال 

ذو الخمــس نجــوم والــذي يضم 351 

غرفة تتســم بأرقى مســتويات الفخامة 

والرفاهيــة التي تمكن الــزوار من قضاء 

إجازة ممتعة، فضاًل عن توفر 200 شــقة 

فندقية لتقديم المزيد من الخيارات التي 

ترضي أذواق جميع شرائح الزوار.

 %66
من مساحة الجزيرة خرضاء

 23925
مرتا مربعا للمرافق الرياضية

 2
عدد الفنادق يف جزيرة الحياة

 351
غرفة وشقة فندقية للسياح

غرافيك: محمد أبوعبيدةاملصدر: رأس الخيمة العقارية 

 6
مالي� قدم مربع 

مساحة الجزيرة

 2457
وحدة سكنية
 يف الجزيرة

 1152
شقة بـ1غرفة و985 

40000 شقة بـ 2 غرفة
مرت مربع 

حدائق عامة

⁃℔℆※ₗₖ ⁃ₑ℅⁙ ⁃ₙا⁆⁙ا
روعي يف تصميم جزيرة الحياة أن تكون مثاالً لالستدامة البيئية والعمرانية إذ سينفذ 
املرشوع باستخدام مواد متجددة صديقة للبيئة تالئم الطبيعة املناخية لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، إضافـــة إىل الرتابط الجµيل ب� املناطق الطبيعية والحدائق واملرافق 

املختلفة التي سيوفرها مرشوع الجزيرة لزواره وقاطنيه.

■  محمد سلطان القاضي

العبدولي لـ »          االقتصادي«: 4273 غرفة فندقية و4388 وحدة سكنية بحلول 2020

مشاريع ضيافة جديدة تلتحق بجزيرة المرجان 
Ⅶ دبي- البيان 

تواصــل »جزيــرة المرجــان«، مســاهمتها 

الفاعلة في تحقيق »مبادرة 2018« السياحية 

في إمارة رأس الخيمة، عبر شــراكات مهمة 

مع مســتثمرين محليين ودوليين، ونجاحها 

في استقطاب شــركات استثمارية وعالمات 

عالمية شهيرة في قطاعات التطوير العقاري 

والضيافة وغيرهما. 

وكشــف المهندس عبد اللــه العبدولي، 

الرئيــس التنفيــذي لجزيرة المرجــان، في 

تصريحــات لـ »البيــان االقتصــادي«، على 

الشــركة ومشــروعها في  هامش مشــاركة 

معرض ســيتي سكيب جلوبال، الذي انطلق 

بدبي أمس »أن جزيرة المرجان التي تتصدر 

الفاخرة،  والعقارية  الســياحية  المشروعات 

وجهة اســتثمارية بعوائد مجزية، تتراوح ما 

بيــن 40 % إلــى 80 % مــن بيــع الشــقق 

الســكنية، حســب كولير العالمية، وهو ما 

جذب العديد من االستثمارات الرائدة خالل 

الفتــرة الماضية، ما جعل جزيــرة المرجان 

تحقــق معدالت نمــو غير مســبوقة خالل 

فترة قياسية«. مؤكدا ان عام 2020 سيشهد 

على بلوغ عدد الغرف الفندقية في الجزيرة 

4273 غرفة فضال عن وصول عدد الوحدات 

السكنية الى 4388.

كبار المستثمرين 
التــي اصبحت  مســاهما فاعاًل فــي زيادة 

الغرف الفندقية الشــاطئية فــي إمارة رأس 

الخيمــة بنســبة 45 % في األعــوام الثالثة 

الماضيــة، وســاهمت فــي زيــادة أعــداد 

الســياح بنســبة 11 %، حســب إحصاءات 

هيئة الســياحة في إمارة رأس الخيمة لعام 

2016.ولفــت العبدولــي إلــى أن جزيــرة 

المرجــان نجحت في أن تكون نقطة جذب 

والمحلية،  واإلقليمية  العالمية  لالستثمارات 

حيث أعلنت الكثير من الشركات المعروفة 

عالمياً، عن مشاريع عمالقة في الجزيرة. 

مشاريع جديدة 
أعلنــت »فــام القابضة«، اســتحواذها على 

مســاحة 126,000 قدم مربعــة في جزيرة 

المرجان، إلنشــاء وتطوير »منتجع المهرة«، 

المقــرر افتتاحه عــام 2021، ويحتوي على 

548 غرفــة، وحمام ســباحة ومركــز لياقة 

البدنيــة، ونادي رياضي وســبا، ومســاحات 

خاصة لألطفال، تتيح لهم ممارسة النشاطات 

في بيئة آمنة وممتعة.

رقيــط  »محمــد  شــركة  أعلنــت  كمــا 

العقاريــة«، العاملــة في تطويــر العقارات 

السكنية والتجارية، عن ثاني فندق لها على 

شــاطئ جزيرة المرجان من فئة 4 نحوم، إذ 

نجحت في تطوير وتشــغيل »دبل تري باي 

هيلتون« داخــل جزيرة المرجان، وهو أكبر 

فندق في اإلمارات الشمالية، إذ يحتوي على 

723 غرفــة فندقيــة، وهو يعــد أكبر فندق 

من حيث عدد الغرف الفندقية لـ »هيلتون 

العالمية« فــي الدولة.  كما أعلنت شــركة 

»محمد رقيط العقارية«، العاملة في تطوير 

العقارات السكنية والتجارية، عن ثاني فندق 

لها على شــاطئ جزيــرة المرجان من فئة 4 

نحوم، إذ نجحت في تطوير وتشغيل »دبل 

تــري باي هيلتون« داخــل جزيرة المرجان، 

وهو أكبر فندق في اإلمارات الشــمالية، إذ 

يحتــوي على 723 غرفــة فندقية، وهو يعد 

أكبر فنــدق من حيث عدد الغرف الفندقية 

لـ »هيلتون العالمية« في الدولة. تبلغ قيمة 

االســتثمار في الفنــدق الجديد 400 مليون 

درهم، ويضم 500 غرفة فندقية.

■ منتجع المهرة |  من المصدر

■ فندق جديد في جزيرة المرجان  |  من المصدر

■  عبد الله العبدولي 
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»سيدريك« تسبق »بوبي« إلى دبي

إنجاز أعمال البنية التحتية 
في موقع إكسبو 2020

Ⅶ دبي ـ لؤي عبد الله 

كشــف أحمد الخطيب نائب رئيس التطوير 

والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي، أن 

معــدل اإلنجاز في أعمــال البنية التحتية في 

موقع إكســبو 2020 تصل إلى أكثر من %50، 

مشيرا إلى أنه سيتم االنتهاء من أعمال البنية 

التحتية قبل نهاية العام القادم.

وقال الخطيب في تصريحات صحفية على 

هامش المشــاركة في معرض سيتي سكيب، 

إنه سيتم فتح المجال للدول التي ترغب في 

بناء أجنحتهــا الوطنية في العام المقبل بعد 

االنتهاء من تجهيــز قطع األراضي المخصصة 

لها، مشيرا إلى أن هناك نحو 12 دولة أكدت 

رغبتهــا في بناء أجنحة حتــى اآلن من أصل 

120 دولة أبدت رغبتها في المشاركة.

اإلنشــاء  أعمــال  الخطيــب أن  وأوضــح 

والتجهيز لمعرض اكســبو 2020 تســير وفق 

الجــدول الزمني، متوقعاً أن انتهاء الدول من 

بناء أجنحتها الوطنيــة قبل انطالق الحدث، 

حتــى يتــم التأكــد مــن جاهزيــة األجنحة 

الستقبل الزوار.

وأضاف الخطيب أنه تم البدء في األعمال 

اإلنشائية لســاحة الوصل التي سيتم االنتهاء 

منها في أكتوبــر 2019، بالتزامن مع االنتهاء 

من تســليم الجناح الخــاص بدولة اإلمارات، 

مشــيرا إلى أن موقع الحدث سيكون جاهزا 

بشــكل كامل قبل عام مــن انطالقه وبحلول 

20 أكتوبر 2019 ســوف يكتمل بناء المناطق 

الثالث للحدث التي تضم التنقل واالستدامة 

والفرص للتأكد من جاهزيتها للتشغيل بشكل 

كامل قبل الحدث، وبما يتناسب مع السمعة 

العالمية التي اكتســبتها دولــة اإلمارات في 

استضافة األحداث والفعاليات العالمية.

قيمــة  إجمالــي  إن  الخطيــب  وقــال 

المناقصــات والعقود التي تــم اإلعالن عنها 

خالل العــام الجاري الخاصة بأعمــال البنية 

التحتية واإلنشــائية وصلت إلــى نحو 11.5 

مليار درهم، مشــيرا إلى أنه تم إرســاء جزء 

كبيــر مــن هــذه المناقصات، وســيتم طرح 

المناقصــات المتبقية قبل نهاية العام الجاري 

كما سيتم اإلعالن عن مناقصات أخرى خالل 

العام القادم تتعلق بالخدمات وإدارة المرافق 

واالستشارات.

وأوضح أنه بالنســبة لمحطــات الكهرباء 

ســيتم االنتهاء منها مع نهايــة العام الجاري، 

كما ســيتم االنتهاء من أعمال المترو في شهر 

مارس 2020.

ساحة الوصل
وعن ساحة الوصل قال الخطيب إنه تم دمج 

المفاهيم المســتدامة المتطورة في تصميم 

كل مــن نظــم الطاقة الشمســية والتقليدية 

في المشــروع بحيث يواكب أفضل المعايير 

الدوليــة فيما يخص توفير الطاقة ومســتوى 

الراحة وجودة توظيف المساحة.

ويغطــي »موقــع )إكســبو 2020 دبــي( 

مســاحة تبلغ 4.38 كيلومترات مربعة، أو ما 

يعادل 613 ملعباً دولياً لكرة القدم، سيخصص 

منها كيلومتــران مربعان لألجنحة والمعارض 

والفعالّيات ووسائل الترفيه، التي تهدف إلى 

إثراء تجربــة الزوار والجهــات العارضة على 

حد ســواء«، الفتاً إلى أنه »تم افتتاح )مجمع 

محمد بن راشــد آل مكتوم لتواصل العقول( 

فــي الموقــع، وبــات )إكســبو 2020 دبي( 

مكرساً في الوقت الحالي بالكامل للتجهيزات 

والتحضيرات الالزمة لتسليم الموقع«.

مــن جهتها قالت مرجــان فريدوني نائب 

رئيس أول لتطوير اإلرث لدى إكســبو 2020 

دبي، إن الهدف من الكشــف عن مشــروع 

دســتركت 2020 الذي ســينطلق بعد إسدال 

الســتار على اكســبو 2020 دبي، هو توعية 

المجتمع والمستثمرين بالمخطط المستقبلي 

لموقــع الحدث، مشــيرة إلــى أن المنطقة 

ستضم 5 قطاعات رئيسية.

وأضافــت أن دســتركت 2020 ســتكون 

واحداً من أكثر األماكن اتصاالً على مســتوى 

العالــم، في موقع تفصله ســاعة واحدة عن 

مركز كل من مدينتي أبوظبي ودبي، وبجانب 

ما ســيصبح أضخم مطار فــي العالم، وميناء 

جبــل علي، كما أنها ستجّســد أحدث أنماط 

العيــش واألعمــال العصرية بــكل جوانبها، 

فســتجمع بيئــات العمل والعيــش والترفيه 

فــي منظومة متكاملة تعــزز التواصل وتحفز 

اإلبداع واالبتكار.

وقالت إنه ســيتم إعادة اســتخدام %80 

من المواد المســتخدمة في إكســبو 2020 

دبي في تنفيذ دســتركت 2020، الفتة إلى 

أنه يجري حاليا العمل على إعداد الدراســة 

االقتصادية الخاصة بدســتركت 2020 التي 

ستشكل رافداً جديداً من روافد اقتصاد دبي.

 »2020 »دســتركت  وســتحتضن 

البحثية واألكاديمية  المراكــز  مجموعة من 

والتعليمية عالمية المستوى، لدعم مجتمع 

األعمــال فيه، وتمكين الشــباب واألطفال. 

ويشــمل ذلــك مركــز استكشــاف علميــاً 

)إكســبلوراتوريوم(، وعدداً من المؤسسات 

األكاديميــة والمتاحــف والمعــارض الفنية 

ضمن مختلــف المباني المتميزة إلكســبو 

2020 دبي.

% 50

Ⅶ جناح اكسبو 2020 في معرض سيتي سكيب يجذب الزوار  |  تصوير زفير ولسون

Ⅶ دبي - وائل يوسف

ســيدريك ليس اسم شــخص ألماني، ولكنه اسم سيارة من 

المســتوى الخامس للســيارات ذاتية القيادة تعرض عالمياً 

للمرة الثالثة في ســيتي ســكيب، وبإمــكان زوار المعرض 

مشــاهدة هذه المركبة في جنــاح دائرة األراضي واألمالك 

في دبي، وبذلك تكون قد ســبقت إلى دبي شقيقتها أودي 

»ار اس 7« ذاتية القيادة والمسماة »بوبي« والتي ستعرض 

فــي المؤتمر الدولــي الثالث لســيارات المســتقبل الذي 

تستضيفه دبي بالفترة 7-8  نوفمبر المقبل.

وتعتبر ســيدريك ســيارة اختبارية لم تدخل بعد مرحلة 

اإلنتاج، وتنتمي إلى مفهوم التنقل المتكامل في المستقبل، 

وتــم ابتكارهــا وتصميمهــا وتطويرها بالتعــاون مع مركز 

المســتقبل األوروبي التابع لمجموعــة فولكس واجن في 

بوتســدام ومركــز أبحــاث مجموعــة فولكــس واجن في 

فولفســبورغ. وتم عرضها للمــرة األولى في معرض جنيف 

الدولي للســيارات الذي أقيم في 6 مــارس الماضي، تالها 

ظهور ثاٍن للسيارة في معرض شانغهاي للسيارات في أبريل، 

ويمكن أن تأخذك سيدريك بين معالم المدينة، والضواحي 

والريف، ويعتبر عرضها في حدث عقاري دلياًل على أهمية 

مســتقبل التنقل في صياغة التطوير الحضــري والعمراني 

للمــدن الذكية ما يفــرض ضرورة التعاون بيــن المطورين 

العقاريين وشركات التكنولوجيا والسيارات لمراعاة تصميم 

المجمعات السكنية المستقبلية.

وفــي حيــن لــم يعلــن بعــد أي تعــاون رســمي بين 

فولكســفاغن وجهات حكومية في دبي لكن عرض السيارة 

في دائــرة األراضي واألمــالك يثير تســاؤالت كثيرة حول 

أي تعــاون محتمل بين الجهتيــن خصوصاً وأن دبي تعمل 

علــى تبني أحــدث التقنيات العالمية، حيــث بدأت هيئة 

الطــرق والمواصالت فــي نوفمبر الماضي اختبار ســيارات 

»ذكيــة« ذاتية القيادة، في منطقــة الخليج التجاري، على 

مســار طوله 650 متراً، وذلك بعد نجاح المرحلتين األولى 

والثانية في مركز دبي التجاري العالمي وبوليفارد محمد بن 

راشــد، وتعتبر تلك أولى الخطوات لتنفيذ استراتيجية دبي 

للتنقل الذكي ذاتي القيــادة، التي تهدف إلى تحويل %25 

من إجمالي الرحالت إلى رحالت ذاتية القيادة بحلول عام 

2030، كما اشترت هيئة الطرق والمواصالت في دبي 200 

سيارة تســال طراز إس سيدان )رباعية األبواب( وطراز إكس 

رباعية الدفع، مزودة بقدرات قيادية ذاتية.

2017

� جذب معرض سيتي سكيب مستثمرين من مختلف الفئات وشهد حضورا نسائيا الفتا من الباحثات عن فرص استثمار عقارية مجزية وذلك بفضل تنوع المنتجات العقارية المعروضة  |  تصوير زفير ويلسون

� سيارة »سيدريك« لدى عرضها في »سيتي سكيب«  |   البيان

� أودي آر إس 7 ذاتية القيادة  |   البيان
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