
دوجوملا سواه رياشبماه سواهتنب عابيُس
لارتنس يف بوغرملا ريدرايلملا عراش ىلع
تادازم ربع دازملا يف نتاهنام يف كراب
جريسنوك

سواه رياشبماه سواهتنب ضرعُيس

يف عيبلل قباوط ةثالث نم نوكملا

كينزير لات لالخ نم ينلعلا دازملا

نم تويلإ نوشو

زركيس تسينو تويلإ قيرف

.لانوشانرتنإ

NEW YORK, NEW YORK, UNITED

STATES, November 24, 2020

/EINPresswire.com/ -- عابُيس

رثكألا نوكيس يذلا سواهتنبلا

يف كرويوين ةنيدم يف ًةرهش

ةعبس يلتعي يذلاو لبقتسملا

كراب لارتنس طخ قوف ًاقباط نوثالثو

ىلع ًةدراي 50 لوطب دتمملا ثواس

يف لغوملاو ريدرايلملا عراش

Concierge Auctions لالخ نم تنرتنإلا ربع مداقلا رهشلا ينلعلا دازملا يف خيراتلا

اذه مدقُي .لانوشانرتنإ زركيس تسينو تويلإ قيرف نم تويلإ نوشو كينزير لات عم نواعتلاب

عاتمتسالاو ثيدحو مخف لزنم يف نكسلل رمُعلا ةصرُف ىهاضُي ال يذلا يراقعلا ضرعلا

طيطختلا قرغتسا دقل

ىلع لوصحلاو ميمصتلاو

ميدقتل ةبولطملا صخرلا

”نم تاونس ضرعلا اذه

نونرآ ،عئابلا لوقيو

زتاك

ىلإ ةفاضإلاب نتاهنام لامش ىلإ كراب لارتنس رظانمب

ةيأ نودب ةنيدملا طسو يف ةدوجوملا باحسلا تاحطان

يخيراتلا Hampshire House ىلعأ صاخ لخدمو تاقيعم

يذلاو 1930 تانيثالثلا دقع ىلإ دوعي يذلا زيمملا

رثكألا ءاضيبلا تازافقلا ينابم رثكأ دحأ دعُي

 .كراب لارتنس يف ًةيصوصخ

نويلم 40 رعسب ًايلاح ضورعملا راقعلا اذه عابُيس

ةفلكت) رالود نويلم 100 هرعس غلبي نأ ردقُملاو رالود

ربمسيد 18-22 خيراتب ىلعألا ديازُملل زجح نودب (رالود نويلم 15-20 ةردقُملا بيطشتلا

ةديازملاب نيرتشملل حمسي امب ConciergeAuctions.com ،جريسنوك تادازم رجتم ةطساوب
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.ملاعلا يف ناكم يأ نم ًاينورتكلإ

دقل" زتاك نونرآ ،عئابلا لوقيو

لوصحلاو ميمصتلاو طيطختلا قرغتسا

اذه ميدقتل ةبولطملا صخرلا ىلع

."ةفرعملاو فغشلا نم تاونس ضرعلا

ملاعلا يف هلثم رخآ ءيش كانه سيل"

."قحب ًازيمم هلعجي ام اذهو ًاقلطم

تادازم ةعمس نأ نم قثاو انأ

نوكملا اهقيرفو ةيملاعلا جريسنوك

يرتشملا ددحيس بهاوملا ةبخن نم

زيمم صخش ديكأتلاب وهو لضفألا

،هسفن راقعلا لاح وه امك ًامامت

هيدل نوكتو راقعلا ةميق كردي صخش

لهذملا سواه تنبلا اذه لعجيل ةيؤر

."ًةقيقح

ةقبسملا تاقفاوملا دوجو عمو

ةزهاجلا ميماصتلاو تاططخملاو

لضفألا ماعلا دهعتملا ىدل ذيفنتلل

يف ًةماخفو ًةيفارتحا رثكألاو

غننيالرفليس وهو كرويوين ةنيدم

عئاذ يرامعملا ميمصتلل نابسو

ةلجم ةزئاجب ميمصتلا زاف دقف تيصلا

لضفأل حنمت يتلا يلخادلا ميمصتلا

ملاعلا لوح ماعلا يف ينكس عورشم

لارتنس 150 – (ةحوللا ىلع) 2018 ماعل

نمضتت .مامتإلل زهاج ثواس كراب

نكسم ةدمتعملا ةيلاحلا تاططخملا

ةلماك تامامح 5و مون فرغ 5 نم نوكتي

ةفلكتلا ىلع ديكأت رفوي مامح فصنو

عيطتسيو وه امك ميمصتلا ءانبل

عباطلا ءافضإ ةلوهسب يرتشملا

امك ودبيل سواهتنبلا ىلع يصخشلا

.بغرت وأ بغري

ةلوطبلا سأك ةباثمب راقعلا اذه"

لامعألا ةفاك مامتإ مت .يئاهنلا

كلذ يف امب مداقلا كلاملل ًاقبسم

يتلاو زئاوجب تزاف يتلا تاططخملا

نيسدنهملا نم قيرف اهعضو

لاق امبسح "،نيممصملاو نييرامعملا

ةسدنهل نابس ريدم وهو يكسنسلب رتيب



ةعماج يف ذاتسألاو ةرامعلا

عراش طسو يف ،انه طقف" .نوتسنيرب

هذهب عاتمتسالا كنكمي ،ريدرايلملا

يف كنأكو رعشت تنأف .رظانملا

،ىنعم نم ةملكلل ام لكب كرابلا

صخش يأل ًابيرقت رفوتي ال ءيش اذهو

".رخآ

ةلهذملا ةنيدملا ريطأت رفوي

ريغتي نل ًارظنم كراب لارتنسو

زئافلا ميمصتلا بلطتيو ًادبأ

عبرم مدق 9,650 هتحاسم ام زئاوجلاب

ناردج عم ةيجراخو ةيلخاد ةحاسمك

ًادج ةريبك ذفاونو روانمو ةيجاجز

حامسلاو ةيجراخلا رظانملا بيرقتل

مدق  1,125 غلبت قدصت ال ةيجراخ ةشيعم ةحاسم دوجوبو .يعيبطلا ءوضلا نم ريبك رادقم لوخد

حبصي -كراب لارتنسلل ةلباقم ةصاخ ةفرش كلذ يف امب عبرألا تافرشلا نم ًايأ نإف عبرم

ةيناكمإ كانهو .ةيمسرلا ريغ وأ ةيمسرلا ةيهيفرتلا تايلاعفلل ةيلاثم ةيفلخ نع ةرابع

.لصفلا نع رظنلا ضغب هبجح نكمي ال باحسلا تاحطانل ًارظنم رفوي ةبقارم ضرعم لمعل

ىظحيس" .تويلإ هب حرص امبسح "نتاهنام تاراقع نم ةزيمم ةعطق كالتمال ةردان ةصرف هذه"

ةيجراخ تافرشو ةجرد 360 ةيوازب ةعئار رظانمب ًاقح ريبك سواهتنبب زيمملا يرتشملا

نم قثاو انأ .لبق نم اهب عمسُي مل ًايلمعو اهل ليثم ال اهعيمجو – كراب لارتنسلل ةلباقم

ًاددجم هعيبب بلغألا ىلع موقي نل دازملا موي راقعلا اذهب زوفلل يفكي امب ًاظوظحم نوكي

".ًاددجم رفوتت نل يتلا رمعلا ةصرف ًاقح هلعجي امم

عم ،دعصم قيرط نع اهيلإ لوصولا متي 36 قباطلا يف راظتنا ةفرغ ةيفاضإلا ايازملا نمضتتو

ليوحتلل ةلباق ةمدختسملا ريغ ةيلعلا ةحاسم ؛نكسلل صاخ دعصم لالخ نم لوصولا ةيناكمإ

لثم ءاضيبلا تازافقلا ينابم ةحار لئاسو ؛سواهتنبلا ةدحوب ًامود ةطبترم يهو ديكأت لكب

فافطصا ةمدخو يحص عجتنمو ةيندب ةقايل يدانو روطانو اًباوبو صاخ دعصم نم لوخدلا

نم طقف تاوطخ دعب ىلع اذه لك – نيقباسلا ناكسلا نم ةزراب ةمئاقو يخيرات نزخمو تارايسلا

يدينيك فإ نوج راطم ىلإ ةعاس نم لقأو لارتنس دنارغ ةطحم نم ةقيقد 15و كراب لارتنس

.يلودلا

"ملاعلا يف ًازيمت رثكألا سواهتنبلا ىلع لوصحلل يرتشمل رمعلا ةصرف عورشملا اذه لثمي"

ال ةلالطإ عم ثواس كراب لارتنس طسو يف عورشملا اذه عقي" .راب يليإ عئابلا حيرصت بسح

ينابملا رثكأ دحأ نوكيل ىوتسملا عفريس هنإف هلامتكا دنعو كراب لارتنس ىلع اهبجح نكمي

ةميقلا يف ريبكلا عافترالاو ءانتقالا ةفلكت ضافخنا عمو .ملاعلا يف ةبوغرملا ةينكسلا

يأ رعسل يسايقلا مقرلا ميطحت نم ثواس كراب لارتنس 150 يف سواهتنبلا اذه نكمتيسف

." كرويوين ةنيدم يف عابي ينكس سواهتنب

طسو نم ةبرقم ىلع بولطم عقومو رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىلإ دوعت ةريهشلا ةيرامعم ةسدنه

سواه رياشبماه لعجت 8 ةداجلاو كرابلا نيب ("ريدرايلملا عراش") ثواس كراب لارتنس



رادحنالا ديدش يساحنلا هفقسب سواهرياشبماه رهتشي .كرويوين ةنيدم يف زربألا ناونعلا

كراب لارتنس مضي ًابيرقت ضرع وأ مليف لك يف امهتيؤر نكميو نازربت نيتليوط نيتنخدم عم

ةيطايتحالا قيدانصلا يريدم رابك نم ديدعلل نكسم وهو برغ ةداج  57يف هناريج نيب

ولهاك اديرف ةنانفلا كلذ يف امب ،نيزرابلا نيقباسلا ناكسلا نم ةمئاقو نيماحملاو

،كراب لارتنس يف ةيمهأ عقاوملا رثكأ نم تاوطخ دعُب ىلعو .يتورافاب ونايشتول رونيتو

يسيئر لوصو اضيأ سواه رياشبماه رفوي .وتسباجو دنوب رسجو زوديم بيشو لوملا كلذ يف امب

.سوبمولوك راودو 5 ةداجلاو 57 ةداجلا يف قافنألا راطق تاطحم طوطخ نم ددع ىلإ

حاتمو دعوم لالخ نم ًايموي ةنياعملل رفوتم ثواس كراب لارتنس  150 يف سواهتنبلا نإ

.ةصاخ ةيضارتفا ضورعل ًاضيأ

نإف ™Giveback Homes عم ةكارشلاب جرسنوك تادازم ىدل  ®Key for Key ميلست جمانرب نم ءزجكو

.ةجاتحم ةلئاعل تيب ءانب هنع جتنيس عيبلا

طورش رظنا .يرتشملا نولثمي نيذلا نييراقعلا ءالمعلل ةلومع جريسنوك تادازم مدقت

كلذيف امب تامولعملا نم ديزملل .ةلماكلا ليصافتلا ىلع عالطالل ينلعلا دازملا ماكحأو

ةرايز ىجري ،ديزملاو طوحتلا قئاثوو ةيرصح ةيضارتفا ةلوجو راقعلا ليصافت

ConciergeAuctions.com 1.212.202.2940+ مقرلا ىلع لاصتالا وأ.

جريسنوك تادازم نع ةذبن

.ايجولونكت ثدحأب ةمعدم ملاعلا يف ةرخافلا تاراقعلل قوس ربكأ جريسنوك تادازم لكشت

ةيسايق ماقرأ تمطحو تارالودلا تارايلمب تاعيبم ةكرشلا تققح ،2008 ماع يف اهئاشنإ ذنمف

41 يف لمعتو تادازملا يف قالطإلا ىلع اهقيقحت مت يتلا ًارعس ىلعألا لزانملل ةيملاع

ىلع ةرهش رثكألا تاراقعلا جريسنوك تادازم ىعرت .ىرخأ ةلود 29 يفو ةيكيرمأ ةقطنم/ةيالو

لالخ قوسلا ةكرح بسح ةفافش تالماعم لهستو نيلهؤم نيرتشم ىلإ اهلصويو يملاعلا ىوتسملا

يعئابو يرتشمل ًءاكذو ًالومش رثكألا تانايبلا ةدعاق ةكرشلا كلتمت .لجعتسم ينمز راطإ

ىلع تارم تس ميركت ىلع ةلصاح اهتفصبو .لاجملا اذه يف ىلعألا تاورثلا باحصأ نم تاراقعلا

ةعاق ىلإ نآلا مضنت اهنإف ًاومن عرسألا ةيكيرمألا تاكرشلل ةيونسلا ةكرشلا ةلجم ةمئاق

2018 ماعل Entrepreneur 360 ™ ةمئاق يف 38 زكرملا ىلع تلصحو ؛ًةرهش رثكألا 5000 تاكرشلا

ةيراجتلا لامعألا ةيمنت ملعو نف نقتت يتلا تاكرشلا نم ماع لك ةريغص ةكرش 360 مركت يتلا

200 نم رثكأب تمهاسو ؛لامعألا مييقتو ةدايقلاو ومنلاو راكتبالاو ريثأتلا تالاجم يف

يذلاو ،™Giveback Homes عم ةكارشلاب ®Key for Key ميلست جمانرب نم ءزجك نآلا ىتح لزنم

نم ديزمل .ةجاتحم ةلئاعل ديدج لزنم ءانب متيس ،ةكرشلا هعيبت راقع لك لباقم هنأ نمضي

.conciergeauctions.com ةرايزب مق تامولعملا

Krystal Aeby

Concierge Auctions

+1 212-202-2940
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