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أعلنت ش����ركة ايفا للفنادق واملنتجعات عن إطالق أحد 
أبرز املشاريع السكنية االستثنائية، راجادامري 185، الذي 
يقع في منطقة األعمال في بانكوك، ويدار املشروع، املتوقع 
ان يحقق مبيعات تفوق 311 مليون دوالر، من قبل ش����ركة 
التطوير العقارية التايلندية رميون الند، التي متتلك فيها 

ايفا للفنادق واملنتجعات حصة تبلغ %41.07.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان مشروع راجادامري 
185، واملق����رر االنتهاء من أعمال البناء فيه مع أواخر العام 
2013، يعد آخر املشاريع السكنية املتاحة وفق نظام التملك 
احلر في شارع راجادامري التاريخي، مشيرة الى انه نظرا 
ملوقعه الفريد، يوفر املشروع أفضل جتارب احلياة العصرية 
العاملي����ة التي تتمتع بها بانك����وك ويضعها في متناول يد 
السكان املستقبليني، كما انه يقع على مقربة من أبرز مناطق 
األعمال في املدينة ومن الكثير من وجهات التسوق الراقية، 
واملؤسسات التعليمية املرموقة، والسفارات، وأبرز فنادق 
اخلمسة جنوم، وعلى بعد خطوات فقط من نادي بانكوك 
امللكي للرياضات ومنتزه لومبيني اللذين يضيفان املزيد 
من اجلمالية والصفاء والتجارب الرياضية واالستجمامية 

املثلى.
وبهذه املناس����بة، قال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى 
ايفا للفنادق واملنتجعات ويرنر بيرغر: »شهد إطالق مشروع 
راجادام����ري 185 جناحا كبيرا، فق����د بيع أكثر من 30% من 
املشروع قبل إطالقه في السوق«، مشيرا الى ان هذا املشروع 
يتوافق متاما مع اإلستراتيجية العاملية لشركة ايفا للفنادق 
واملنتجعات الرامية إلى توفير أفضل املنتجعات واملشاريع 
الس����كنية حول العالم.  وأضاف: »حتظى تايلند باهتمام 
كبير من قبلنا، إذ انها تواصل أدائها االقتصادي اجليد عاما 
بعد عام، وهي على ما يب����دو قادرة على تفادي التأثيرات 
اخلارجية والداخلية، كما أن الطلب املتواصل على مشاريعنا 
في بانكوك، باتايا وبوكيت يثبت أن االضطرابات السياسية 
التي شهدها البلد سابقا هذا العام لم يكن لها تأثير طويل 
األم����د على قطاع العقارات، ونتيجة لذلك فإننا نتوقع بيع 

هذا املشروع بسرعة كبيرة«. 
أش����ار الى انه تعزيزا منها لتوج����ه عاملي آخر في هذه 
الس����وق التي تتسم بقلة التمويل املتاح، استطاعت شركة 
رميون الند احلصول على 91 مليون دوالر من التسهيالت 

االئتماني����ة من بنك أيودهيا، أحد أبرز املؤسس����ات املالية 
واملصرفية في تايلند، بهدف دعم أعمال الشركة في مشروع 

راجادامري 185. 
واوضح: »ان النجاحات الكبيرة التي يشهدها هذا املشروع 
تشكل أخبارا سارة بالنسبة للمستثمرين لدى كلتا الشركتني. 
وقد حققت شركة رميون الند زيادة قياسية بنسبة 100% في 
قيمة املبيعات على مدى األشهر الثمانية األولى من السنة، 
وتتوقع أن يساهم مشروع راجادامري 185 بشكل كبير في 
حتقيق توقعات الش����ركة للعام 2010 الرامية إلى حتقيق 
مبيعات تقدر ب� 131 مليون دوالر ودخل صاف يقدر ب� 114 

مليون دوالر وهي زيادة بنس����بة 15% مقارنة بعام 2009«، 
وقال: »لقد وجدنا عملنا إلى جانب ش����ركة رميون الند ذا 
منفعة مشتركة في كل جانب من جوانب العمل، ومع تزايد 
األخبار اإليجابية حول األداء املالي، فإننا نتطلع إلى تقدمي 

املزيد من املشاريع اجلديدة في املستقبل القريب«.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة رميون الند، هوبيرت 
فيريوت: »يعكس متكننا من تأمني التمويل الالزم ملشروع 
راجادامري 185 بالتعاون مع بنك أيودهيا في ظل األوضاع 
االقتصادية الراهنة الثقة واملصداقية التي توليها لنا املؤسسات 
املصرفية املرموقة، كما يعكس قوة وجودة هذا املشروع، 
وإننا نثمن غالي����ا اخلبرة الكبيرة لبنك أيودهيا واجلهود 
التي بذلت لتزويدنا بالسيولة الالزمة التي ساعدتنا كثيرا 
على إجناح هذا الصفقة«. ولفت الى ان البرج الذي يتألف 
من 35 طابقا، سيتميز بواجهة زجاجية شفافة ضخمة من 
النوافذ املزدوجة التي متتد من األرض للسقف والتي تتيح 
للس����كان إطالالت خالبة على ساحات نادي بانكوك امللكي 
للرياضات ومنتزه لومبيني ومدينة بانكوك، وقد مت تصميم 
جميع املس����احات مبرونة ومواءمة عملية واضحة بحيث 
تتيح للس����كان إمكانية إعادة تصميم مساحاتهم وأماكنهم 
اخلاصة، كما سيتميز املشروع أيضا بحوض سباحة صمم 
وفق أحدث التقنيات ليضفي مشهدا ساحرا لعناق املاء خلط 
األفق، باإلضافة إلى حمام ساونا، وناد صحي صغير، ومركز 
لياقة، وغيرها الكثير من وسائل الراحة واملتعة، وسيضم 
املشروع موقفا خاصا للسيارات صمم الستيعاب السيارات 
عالية األداء ذات الهيكل واإلطارات املنخفضة التي تنتجها 

أشهر شركات تصنيع السيارات في العالم. 
ومن املقرر أن تبدأ أعمال البناء والتش����ييد في مشروع 
راجادامري 185مع بداية الربع الرابع من العام احلالي، حيث 
سيمتد املشروع على مساحة 6.400 أمتار مربعة، وسيضم 
عند اكتماله 268 وحدة، وميكن للمشترين االختيار بني عدد 
من الوحدات املتنوعة انطالقا من الش����قق ذات غرفة النوم 
الواحدة وص����وال إلى وجدات الدوبلكس ذات األربع غرف، 
والتي صممت جميعها مبرونة ومواءمة عالية، وتبدأ أسعار 
الش����قق التي تبلغ مساحتها 61 مترا مربع اعتبارا من 394 
ألف دوالر، ومن املتوقع أن ترتفع األسعار بنسبة 20% عند 

اكتمال املشروع.

8 شركات جديدة تعرض منتجاتها العقارية بمعرض الكويت الدولي للعقار
أعلنت مجموعة من الشركات العقارية عن مش�اركتها في معرض الكويت الدولي للعقار، الذي 
تنظمه مجموعة توب اكس�بو بالتعاون مع ش�ركة معرض الكويت الدولي بأرض املعارض الدولية 

مبشرف، خالل الفترة من 11 الى 15 اجلاري وبرعاية وكيل التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي.

واستقطب املعرض في دورته احلالية حوالي 50 ش�ركة عقارية ومالية لتعرض أكثر من 100 
مشروع عقاري في 20 دولة خليجية وعربية وعاملية، وقد استعرضت عدد من الشركات املشاركة 

مشاريعها في املعرض.

تنظمه مجموعة »توب إكسبو« بالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي خالل الفترة من 11 الى 15 الجاري

الشمري: »باز« تطرح ثالثة مشاريع في مصر

»سارية األردن« تعرض عقارات في األردن
كما تش���ارك في املعرض شركة سارية االردن 
لالستثمار والتطوير، التي تقوم بشراء االراضي 
وتطويرها وتقسيمها وافرازها وعمل البنية التحتية 
لها وبيعها وكذلك إعداد الدراسات واالستشارات 
وتقارير اخلبرة والتقييم والتقدير اخلاصة باالراضي 

والعقارات.
كذلك تقوم الشركة بتقدمي خدمات عقارية شاملة 

منها ادارة عقارات الغير واالشراف عليها وتكوين 
ومتلك بنك وشبكة معلومات عقارية خلدمة اعمالها 
وغاياتها واملتعاملني معها وكذلك تقدمي االستشارات 
اإلدارية والفنية واالستثمارية في مختلف املجاالت 
لالفراد والش���ركات واملؤسسات العامة واخلاصة 
واعداد وجتهيز الدراسات االقتصادية للمشاريع 

واملواضيع املختلفة.

المضف: »البركة الدولية العقارية«
تنتهي من مشروع ڤلل درة الالجون

»العيناتي« تطرح أبراجًا سكنية في البحرين

»بن فقيه« تعرض مشاريع بعدة مواقع بالبحرين

د.خالد الشمري هشام الغريب

مهلهل جاسم املضف

جويل حامت
عبدالسالم العيناتي

التملك به 30 عاما، ومن ثم مشروع 
منتجع منازل العني كأول منتجع 
في قلب مك����ة املكرمة مما يجعله 
اختيارا ذكيا وعمليا حلجاج بيت 
اهلل احلرام ومعتمريه وتكون فترة 
التملك فيه 50 عاما، وأخيرا مشروع 
باز مارينا في منطقة مرسى علم في 
مصر والذي يتضمن منتجعا فندقيا 
بواجهة بحرية متتد ألكثر من 70 
السياحي  مترا ومبحاذاة املمشى 
للمدين����ة املتميزة باطاللتها على 
البحر األحمر، باالضافة الى حمامات 
السباحة واملسطحات اخلضراء ذات 
الشالالت املائية وخيارات كثيرة 
إلحجام األجنحة والغرف والعديد 
من احملالت التجارية وسالس����ل 
املطاع����م العاملي����ة. وتكون فترة 

التملك فيه بشكل دائم.

)جاهزة للتس����ليم فورا(، مشيرا 
الى ان����ه ميكن للزوار زيارة الڤلل 
ومعاينتها في املوقع قبل الشراء، 
مبينا انه سيتم توفير املواصالت 
اخلاصة لنقل العمالء الذين يرغبون 
في االطالع عل����ى الڤلل في موقع 
املش����روع في مدينة آللئ اخليران 
التنفيذ  واالطمئنان على ج����ودة 
واملواصفات الراقية والتحسينات 
الت����ي مت إدخالها عل����ى تلك الڤلل 
لتتواف����ق م����ع رغب����ات عمالئها 
واحتياجاتهم. وأكد املضف أن كثيرا 
من العمالء قد أبدوا إعجابهم بنوعية 
وجودة البناء والتشطيبات الراقية 
من األملنيوم والسيراميك واملصاعد 
والتكييف حيث مت التعاقد عليها مع 
كبرى الشركات ذات النوعية املمتازة 

.»VIP مضيفا »انها فعال ڤلل

مشروع فندق كبثورن في منطقة 
بور س����عيد والذي أصبح بحكم 
موقعه اخلي����ار االمثل لزوار دبي 
سواء للعمل أو للترفيه وتكون فتره 

الڤلل وإيص����ال التيار الكهربائي، 
لذا فإن العدد املتبقي من ڤلل درة 
الالجون الذي س����يتم طرحها في 
املعرض ال يتجاوز خمس ڤلل فقط 

قال مدير إدارة التس����ويق في 
شركة باز للنظم العقارية د.خالد 
الشمري إن توقيت إقامة املعرض من 
أنسب األوقات وأدقها حيث انتهاء 
العطلة الصيفية وشهر رمضان 
املبارك وبدايات الصحوة العقارية 
في الكويت، مبينا »ولتلك األسباب 
ارتأينا في شركة باز املشاركة بهذا 
املعرض لنكون في طليعة الشركات 
العقارية ذات األس����لوب والنمط 
واملنظومة احلديثة من حيث ابتكار 
وتقدمي احللول العملية في مجال 

العقار«.
واضاف أن الشركة دأبت على 
تطوير األساليب احلديثة وتقدمي 
كل ما هو جديد في عالم العقار في 
مشاريع وخدمات متنوعة ملواصلة 
النجاح واحدا تلو اآلخر، بدءا من 

او االس����تثمار، ومنها مش����روع 
»بالميرا« بدريم الند في مدينة 6 
أكتوبر والذي تحتوي على نماذج 
متميزة من الشقق السكنية ذات 
المس����احات المختلفة، ومشروع 
الثانية بالكيلو  المرحلة  كسكادا 
64 على طريق القاهرة � اإلسكندرية 
الصحراوي، ويتكون المش����روع 
من مجمع سكنى راقي يتكون من 
مجموعة ڤيالت فاخرة التصاميم 
والتشطيبات بمساحات وتصميمات 
مختلفة لتغطية كل أذواق راغبي 
التملك بالمشروع وتسهيالت في 

السداد من دون فوائد.
ثم هناك مشروع »بيال فيستا« 
وهو عبارة عن قرية متكاملة على 

أعلنت ش����ركة مزايا المتحدة 
العقاري����ة ع����ن مش����اركتها في 
العام  المدي����ر  المعرض، وق����ال 
للشركة هشام الغريب ان مشاركة 
الشركة في هذا المعرض تأتي لما 
له من نجاحات سابقة باعتباره احد 
المعارض العقارية الرئيسية التي 
تحظى بثقة العمالء والمستثمرين 
والشركات. واوضح ان شركة مزايا 
تقوم بتوجيه العمالء إلى ما يناسب 
طموح��اتهم في االستثمار العقاري 
طويل االجل، اعتمادا على ن��تائ��ج 
دراس������ات الس������وق ودراس��ات 
التي يقوم  الجدوى للمشروعات 
به����ا نخ��بة لهم ب����اع طويل في 
مجال التسويق والمبيعات بشركة 

مزايا.
وأضاف أن شركة مزايا ستقوم 
المعرض بعرض مجموعة  خالل 
كبيرة وجديدة من المش����روعات 
العقاري����ة في مصر والتي يتوقع 
أن تستقطب هذه المشاريع اهتمام 
زوار المعرض لما تش����هده مصر 
حاليا من طفرة اس����تثمارية في 
العديد من المجاالت أهمها االستثمار 

العقاري والسياحي.
المش����روعات  أن  واوض����ح 
المطروح����ة في المع����رض تلبي 
رغبات جديدة للمس����تثمرين ما 
بين عقارات وأراض بهدف السكن 

ش����واطئ البحر األحم����ر � العين 
السخنة وقع على بعد 155 كيلومترا 
م����ن القاهرة والمش����روع عبارة 
عن مجموعة ڤيالت وش����اليهات 
وفندق 4 نج����وم )إدارة عالمية( 
حمام سباحة 1500 متر، باالضافة 
الى مشروع »ون بيس« الذي يقع 
في أكبر منطقة بالقاهرة الجديدة 
وخاصة منطقة التجمع الخامس 
حيث سيتم عرض حوالي 38 ڤيال 
خالل فترة المعرض لراغبي التميز 
والخصوصية في كمبوند سكني 

خاص للصفوة.
وأف����اد الغريب بأن����ه تتوافر 
الش����ركة مجموع����ة اخرى  لدى 
متميزة من المشروعات في مصر 
ومنها: مشروع »حدائق األهرام« 
التي تناس����ب جميع احتياجات 
المواطنين والمقيمين لتنوعها في 
المس����احات والمواصفات ونظام 
الدفع، تصميمات معمارية متميزة 
تسهيالت كبرى في الس��داد تصل 
حتى أربع سنوات بدون فوائ��د، 
و»م��شروع رويال جاردنز« بمدينة 
الشيخ زايد وهو عبارة عن كمبوند 
يقع في أرقى أحياء مدينة الشيخ 
زايد – مساحات متنوعة تبدأ من 
132م الى 198م، حمامات سباحة، 
مناطق ألعاب لألطفال، جيم، أمن 

وحراسة.

قال رئيس مجلس إدارة شركة 
العقارية مهلهل  الدولي����ة  البركة 
جاسم املضف ان الشركة التزمت 
باالستمرار في تنفيذ مشروع ڤلل 
»درة الالجون« الكائنة في منطقة 
اخليران )املرحلة األولى( على الرغم 
من االزمة املالية وذلك التزاما من 
الشركة جتاه عمالئها. وأكد أنه مت 
إيصال التي����ار الكهربائي ومن ثم 
مت االنتهاء من املش����روع بالكامل، 
ونهيب بزبائنن����ا الكرام الذين لم 
يتسلموا بعد مراجعتنا لتسلم ڤللهم 
حيث مت تس����ليم بعض ڤلل »درة 
الالجون« التي مت االنتهاء من أعمال 

التشطيبات النهائية فيها.
وأضاف أن االقبال من اجلمهور 
على ڤل����ل درة الالجون في تزايد 
خصوصا بعد استكمال بناء جميع 

ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة العيناتي عبدالسالم العيناتي 
أنه لدى المجموعة س���تة أبراج في مناطق الجفير والعدلية وأم 
الحصم وتوفر هذه األبراج حوالي 265 وحدة سكنية وهي عبارة 
عن شقق تتكون من 3 غرف باإلضافة للمنافع، ومكاتب ومعارض 
وصاالت رياضية وغيرها وسيتم االنتهاء من جميع هذه المشاريع 

حسب التواريخ المحددة لها.
وأضاف ان المجموعة طورت منتجا متميزا في جزيرة الريف 
بالبحرين وهو عبارة عن برجين فخمين كشقق راقية من الدرجة 
األولى وذات إطاللة بحرية رائعة لكل الشقق ويسمى المبنى لمار 

»أي ماء الذهب«.
ولفت: »وسيتملك عمالؤنا صكوكا إسالمية تخول حاملها تملك 
حصة زمنية على مدى 50 عاما وبأسعار في متناول الجميع تبدأ 

من 83 دينارا لليلة«.

أعلنت شركة بن فقيه لالستثمار العقاري البحرينية 
عن مشاركتها االولى في معرض الكويت الدولي للعقار، 
حيث ستعرض الشركة مشاريعها املختلفة القائمة 
في مواقع مميزة في مملك����ة البحرين مثل ضاحية 
الس����يف، منطقة البسيتني اجلديدة باحملرق، إضافة 

إلى عرض الكثير م����ن األراضي في مختلف مناطق 
البحرين. وأكدت الش����ركة أن جميع املشاريع سوف 
يتم عرضهما بأسعار تنافسية ومناسبة خاصة بعد 
عملية تصحيح االسعار التي شهدتها أسواق املنطقة 

بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص.

الغريب: »مزايا« تعرض مشروعات عقارية في مصر

جويل: »أمالك بهبهاني« تكشف النقاب 
عن برج يعقوب في الكويت

المدير  قال���ت مس���اعدة 
التنفي���ذي لش���ركة أم���الك 
بهبهان���ي جوي���ل حاتم ان 
الشركة متفائلة بالم�شاركة 
في معرض الكويت العقاري 
حيث انه أكبر معرض عقاري 
في البالد من حيث المشاركة 
والحضور، مش���يرة الى أن 
الشركة س���وف تطرح عدة 
مش���اريع في كل من باريس 
والريڤييرا الفرنسية وفيري 
القريب���ة من جني���ڤ، كما 
ستس���دل الس���تار عن برج 
الواقع على  الجديد  يعقوب 
الخليج العرب���ي، مبينة ان 
الشركة تتطلع للتعرف اكثر 
أم���الك بهبهاني  على عمالء 
الطامحين القتناء أحد عقاراتها 

في المستقبل.
وبينت أن ش���ركة أمالك 
بهبهاني تعد احدى الشركات 
العقارية المتميزة في تشييد 
العقار وتسويقه في الكويت 
وخارجها مثل فرنسا والمملكة 
المتحدة، وهي متخصصة في 

بناء وتأجير أفخم الش���قق 
والمنازل المعلقة في مواقع 
مميزة من الكويت وبمساحات 
ومرافق مختلفة، بينما تقوم 
ببيع وحدات سكنية من شقق 
أو ڤلل في مدن حيوية مثل 
لن���دن وباريس ونيس وفي 
مواقع غني���ة عن التعريف، 
والتي تم تصميمها خصيصا 
لتكون بمنزلة المنزل الثاني 

أو منزل العطالت للعائلة.

»إيفا للفنادق« تطلق مشروع »راجادامري 185« في تايلند
األبرز واألكثر استثنائية في بانكوك ومبيعاته المتوقعة تفوق 311 مليون دوالر

البحر: »إيفا للفنادق« تسجل أرباحًا »جيدة« في 2011 
في ظل النظام المحاسبي الجديد

قال نائب رئيس مجلس 
املنت����دب  العض����و  اإلدارة 
في ش����ركة إيف����ا للفنادق 
واملنتجعات طالل جاس����م 
البح����ر أن أكبر األس����باب 
وراء خس����ائر الشركة في 
الس����نة املالية املنتهية في 
30 يونيو 2010 كان تغيير 
النظام احملاسبي، الفتا الى 
أنه في النظام احملاسبي في 
الس����ابق كان يتم تسجيل 
أرباح املش����اريع من خالل 
نسبة إجناز املشروع، مبينا 
أنه اآلن وفي ظ����ل النظام 

احملاسبي اجلديد فإنه يتم تسجيل األرباح بعد 
تسليم املشروع، مشيرا الى أنه من املتوقع أن 
نرى أرباحا جيدة في ميزانية عام 2011. وقال 
 CNBC« البح����ر، في مقابلة أجرتها معه قناة
عربية«، ان اخلسائر التي مت تسجيلها تضمنت 
خس����ائر محققة نتيجة بيع بعض األصول 
غير اإلستراتيجية بأسعار أقل نتيجة األزمة 
العاملية، مقدرا هذه اخلسائر احملققة بحوالي 7 
إلى 8 ماليني دينار من إجمالي اخلسائر. وبني 
أن نتائج الشركة في النصف األول جاءت أقل 
من املتوقع بكثير، مبينا أنها الس����نة األولى 
التي تس����جل فيها الشركة خسائر. وأوضح 

البحر أن الشركة قد أخذت 
مخصصات إضافية نتيجة 
نزول األسعار وركود السوق 
العقاري، وقد جاءت أغلب 
ه����ذه املخصصات ملواجهة 
نزول األس����عار في جنوب 
أفريقي����ا باإلضافة ألماكن 
أخرى. وعن سياسة الشركة 
العقارات  التركيز على  في 
الفاخ����رة والفندقية، قال 
البحر إن سياسة الشركة قد 
تغيرت قليال بالنسبة لهذه 
الناحية، حيث سيتم التركيز 
على األسواق التي بها حركة 
أكثر مثل سوق شرق آسيا خاصة سوق تايلند، 
أما األسواق األخرى التي بها ركود فإن الشركة 
س����تعمل على االنتهاء من املشاريع القائمة 
فقط ومن ثم االنتظار النتعاش هذه األسواق 
للدخول فيها مرة أخرى. وفيما يخص الوضع 
احلالي للسوق العقاري في الكويت، أوضح 
البحر أن من أهم العوامل التي أفقدت السوق 
العقاري الكويتي بريقه هو قلة السيولة، وذلك 
في ظل تشدد البنوك الكويتية في التمويل، 
مما جعل موقف الش����ركات العقارية صعبا، 
متوقعا أن يواصل سوق العقار التجاري في 

الكويت نزوله في الفترة املقبلة.

الشركة أخذت مخصصات إضافية نتيجة نزول األسعار

مجسم ملشروع »راجادامري 185«

اعلنت شركة »جي إل إم 
الدولية«، وهي  للعقارات 
ألمانية  وكال���ة ع�قاري���ة 
نش��طة في سوق العقارات 
األوروبي���ة ألك��ثر من 15 
عاما عن م��ش���اركت��ها في 
المع���رض، حي���ث تق��دم 
ال��شركة لعمالئها عقارات 
س���كنية وتجارية عالية 
المس���توى ف���ي االتحاد 
األوربي، خاصة في ألمانيا، 
النم��سا، إيطاليا، سويسرا 

وهنغاريا.
ورغبة من شركة جي إل 
إم للعق���ارات الدولية، بما 

لها من خبرة في سوق العقارات الهنغاري في إثبات جدارتها 
في هذا المجال، س���تقوم الشركة بعرض محفظتها العقارية 

في المعرض.
وقد أعرب مدير مكتب الش���ركة في دبي محمد عثمان عن 
تحمسه لما تقدمه هنغاريا »أين يمكنك في أي مكان آخر في 
أوروبا شراء بيت بمزرعة تقع على مساحة هكتار كامل بأقل 

من 185.000 درهم إماراتي؟
واضاف »تشكل هنغاريا مركز الصحة واللياقة في أوروبا، 
بما تحويه من أكثر من 300 ينبوع حراري، وصيفها الدافئ 

غير الرطب، وأكبر بحيرة في وسط أوروبا«.

عثمان: »جي إل إم للعقارات الدولية« 
تعرض مشاريع باالتحاد األوروبي

محمد عثمان

طالل جاسم البحر


