
اس��ت��ق��ط��ب م��ع��رض ال��ع��ق��ار اجل���ه���وي امل��غ��رب��ي في 
أمستردام، الذي اختتم فعالياته مساء يوم األحد املاضي، 
ف��ي مجمع امل��ع��ارض  »راي«،م����ا ي��زي��د ع��ن 28 أل��ف زائ��ر 
قدموا من مختلف املدن الهولندية ودول أوروبية مجاورة، 

حسبما أعلنه منظمو املعرض.
ملجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ال��ش��م��اع،  سمير  وق���ال 
ينظم  ال��ذي  األخ��ي��ر  ه��ذا  إن  للمعرض،  املنظمة  »س��م��اب« 
للمرة الثانية في أمستردام، عرف حضور أكثر من 28الف 
زائر، رغم أن برنامج هذه الدورة لم يتضمن فقرات فنية 
اإلقبال  أن  إلى  مشيرا  السابقة،  ال��دورة  مثل  وموسيقية 
الكثيف على املعرض يؤكد تعطش أفراد اجلالية املغربية 
والبحث عن عروض  املغرب،  في  بيت  القتناء  في هولندا 

تلبي متطلباتهم، وتتماشى مع إمكانيتهم املادية.
وأوضح الشماع أن الدورة الثانية ملعرض أمستردام 
ويروم  اجلهوية،  على  يركز  جديد  مفهوم  بإطاق  متيزت 
املقيمن  وامل��غ��ارب��ة  الهولندين  طلب  م��ن  أكثر  االق��ت��راب 
بهولندا عبر تقدمي عروض عقارية تركز على جهات املغرب 

التي ينحدر منها أفراد اجلالية املقيمة في هولندا.
في  العقار  على  أمستردام  معرض  في  التركيز  وجاء 
الدار  جهة  إلى  إضافة  والريف،  والشرق  الشمال  مناطق 
البيضاء الكبرى، بعدما تبن في الدورة األولى للمعرض 
أن  زائ��ر،  ألف   32 واستقبلت  املاضي،  العام  نظمت  التي 
الذين  هولندا،  مغاربة  لدى  طلبا  األكثر  هي  املناطق  هذه 
يبلغ عددهم حوالي 400 ألفا، بينما كان الطلب على باقي 
املناطق املغربية األخرى قليا، وهو ما أدى باملنظمن في 

جعل معرض أمستردام معرضا جهويا. 
أكثر  أم��س��ت��ردام  الثانية ملعرض  ال���دورة  ف��ي  وش���ارك 
تشمل  ببرمجة  مغربية٬  جهة   12 ميثلون  30عارضا  من 

حوالي100 مشروع عقاري.
والتعمير  السكنى  وزي���ر  ال��ل��ه،  بنعبد  نبيل  وك���ان 
وسياسة املدينة، قد عبر عن ارتياحه لتطور هذا املعرض 
املغربي،  العقار  لعرض  عنه  محيد  ال  ملتقى  أصبح  الذي 
تطبعان  اللتن  واجل��ودة  التنوع  يعكس   أنه  إلى  مشيرا 
بلورتها  طموحة  بسياسات  املسنود  املغربي  ال��ع��رض 

اململكة في هذا املجال.
وأوضح بنعبد الله أن السياسة التي تنهجها وزارة 
إدماج إشكالية  املدينة، تروم  السكنى والتعمير وسياسة 
السكن في إطار تصور مندمج يقوم على تلبية حاجيات 
عيش  ومستوى  كرمي  سكن  في  حقهم  وضمان  املواطنن 

جيد.
وشارك بنعبد الله أيضا في حوار مع الكاتب املغربي 
املقيم في أمستردام، فؤاد العروي، حضره زوار املعرض، 
وكان مناسبة تناول فيه قضايا السكنى والتعمير وسياسة 

املدينة في املغرب، وأجاب فيه على تساؤالت بعض أفراد 
اجلالية.

أساسا  ن��دوات عاجلت  تنظيم  أيضا  املعرض  وع��رف 
جهات  بعض  مستوى  على  العقار  في  االستثمار  ف��رص 
باالستثمار  املرتبط  والضريبي  القانوني  واإلطار  اململكة 
ال��زواج  إط��ار  في  ال��زوج��ن  بن  امللكية  نقل  يؤكد  العقار 

املختلط وفق القانون املغربي.
وتخلل املعرض تقدمي عروض في فن الطبخ املغربي 
من لدن سفيرة هذا الفن، شوميشة الشافعي، إضافة إلى 
املصممن  أكبر  بحضور  املغربي  للقفطان  عروض  تقدمي 

واملصممات الهولندين من أصل مغربي.
مل��ع��رض سماب  الثالثة  احمل��ط��ة  ب��روك��س��ل  وس��ت��ك��ون 
يليه  املقبل،  أبريل  26و28  مابن  سينظم  الذي  العقاري، 
 17 مابن  العاشرة،  سنته  سيكمل  الذي  باريس،  معرض 
ال��ذي  إيطاليا،  ف��ي  ميانو  معرض  ث��م  املقبل،  م��اي  و20 
ال��ذي  ل��ن��دن،  معرض  ث��م  جهويا،  معرضا  ب���دوره  سيكون 
تختتم  أن  قبل  بعد،  تنظيمه  ت��اري��خ  املجموعة  حت��دد  ل��م 
املجموعة سلسلة معارضها بتنظيم معرض في جدة نهاية 
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معرض العقار اجلهوي في أمستردام يستقطب أكثر من 28 ألف زائر

وزير السكنى نبيل بنعبدالله خالل زيارته ملعرض »سماب« بأمستردام.


