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تنظمه »توب إكسبو« وتنطلق فعالياته صباح غدٍ بأرض املعارض

مشاريع من 15 دولة تشارك في معرض »الكويت الدولي للعقار«
تنطلق صباح غد االثنني فعاليات الدورة الثامنة ملعرض 
الكوي�ت الدولي للعقار وال�ذي تنظمه مجموعة توب 
اكس�بو بأرض املعارض مبش�رف في القاعة 8 خالل 
الفترة 5-10 اكتوبر 2015 وبرعاية وحضور وكيل وزارة 

التجارة املساعد لشؤون املنظمات الدولية والتجارة 
اخلارجية الشيخ منر فهد الصباح ووسط مشاركة 74 
شركة عقارية ومالية واستثمارية تعرض اكثر من 250 
مشروعا بحوالي 15 دولة خليجية وعربية وعاملية، وقد 

استعرض عدد من املشاركني املشاريع التي سيتم 
طرحها ف�ي املعرض والتي تتوزع ب�ني عدة دول من 
ابرزها: الكويت والسعودية واإلمارات واألردن وتركيا 

والبوسنة وأملانيا وبريطانيا وجورجيا وبلغاريا.

متيم مصطفى 

الشيخ مبارك الصباح

حسني احلضرمي

علي العومي

محمد عبده

أحمد الرفاعي

مشاريعها حصريا في الكويت.  
ومن ضمن املشاريع التي سيتم 
طرحها في املعرض مشروع 
انلوجو والذي يعد احد أضخم 
املقامة حاليا في  املش���اريع 
اسطنبول األوروبية في منطقة 
بهجه شهير ويحتوي على مول 
جتاري والعديد من اخلدمات 
مثل حمامات السباحة واملقاهي 
واملناطق املخصصة أللعاب 
الس���ينما،  األطفال وقاعات 
وميتاز املش���روع باطالالت 
رائعة على بحر مرمرة وبحيرة 

كوشكتشكموجيه.
وأضاف أن الشركة وضعت 
عمالءها في نطاق عقاري جديد 
وس���وق واعد وهو السوق 
البلغاري من خالل مشاريع 
جديدة سوف يتم طرحها في 
املعرض ومن ضمنها مشروع 
صن س���يت، والذي يقع في 
مدينة كوشاريتسا البلغارية 
والتي تبعد 6 كيلومترات عن 
الشاطئ املشمس والذي يعد 
احد أشهر الشواطئ بالعالم 

الدولي، ومدينة  كمطار دب����ي 
دبي األكادميي����ة، وواحة دبي 
للسيليكون، والعديد من مراكز 
إلى  املهمة، باإلضافة  التسوق 
قربها من مدينة اكسبو 2020.

وقال انه في سبيل تعزيز 
العملية التس����ويقية اخلاصة 
باملشروع، فس����تقدم »املزايا« 
عرضا استثنائيا لعمالئها خالل 
انعقاد املعرض يتضمن  فترة 
أس����عارا خاصة تبدأ من 37.5 
ألف دينار، وباقة من العروض 
املتع����ددة ليتس����نى للراغبني 
اختيار ما يناسبهم منها، حيث 
تتمثل هذه العروض في خصم 
بنسبة 5% على عمليات الشراء 
النق����دي، او تس����جيل مجاني 
للوحدات الس����كنية اجلاهزة، 
أو إعفاء ملدة عام من رس����وم 
اخلدمات للوحدات قيد اإلنشاء، 
إلى جانب إمكانية حتقيق عائد 
استثماري بواقع 8%، ومتويل 
لغاية 75% من بنوك معتمدة، 
حيث قامت املزايا بالتنس����يق 
مع عدد من البنوك في سبيل 
التمويل  تس����هيل إج����راءات 
ومن����ح املوافقة الفورية خالل 
فترة انعقاد املعرض. وأضاف 
ان »املزاي����ا القابضة« ما زالت 
تركز على سوق دبي باعتباره 
أحد األس����واق الواعدة التي ما 
زالت محط أنظار املستثمرين 
من كل دول العالم، إلى جانب 
كونها نقطة جذب لكل الباحثني 
عن رفاهية العيش وفخامتها، 
وم����ن هنا جاءت ثقة ش����ركة 

عن س����عادته للمش����اركة في 
املع����رض وعن مدى متس����ك 
الش����ركة في احملافظ����ة على 
حضور املعرض وحتمس����ها 
لتقدمي كل ما هو جديد وفتح 
املجال للعمالء واملستثمرين.  
وحتدث احلضرمي عن الطفرة 
التنموية التي ش����هدتها دولة 
االمارات العربية املتحدة وعن 
م����دى خصوبتها واتس����اعها 
لالس����تثمارات العقارية فيها، 
حيث اعلن عن بعض املشاريع 
التي سيتم طرحها خالل فترة 
املعرض ومنها مشروع أراضي 
ت����الل في الش����ارقة، الفتا الى 
أهمية املش����روع ف����ي موقعه 
االس����تراتيجي عل����ى ش����ارع 
إمكانية الوصول  اإلمارات مع 
وبسهولة وفي وقت قصير إلى 
أي من اإلمارات املجاورة وعن 
شموليته جلميع اخليارات من 

شقق وڤلل ومنازل. 
وأضاف أن الشركة وقعت 
عقدا لتسويق مشروع الزاهية 
الشارقة، حيث يحظى  بإمارة 

وانتهاء بالتسليم، لذلك فقد 
اختارت الشركة منطقة شيال 
ذات املوق���ع املمي���ز، اذ تقع 
شيال في اس���طنبول وتطل 
على البحر األس���ود وتعتبر 
املناط���ق املطلة  من أجم���ل 
على البحر األسود في تركيا 
وملا حتتوي عليه من جميع 
اخلدمات التي تتناس���ب مع 

احتياجات السائح.
ولف����ت الى ان مش����روع 
سنيار الس����كني يعتبر أول 
مش����روع جار تطويره من 
قبل ش����ركة عربية في تلك 
أول  وباألخ����ص  املنطق����ة 
شركة كويتية تقوم بتطوير 
مشروع س����كني في منطقة 
شيال، وتسعى الشركة لتقدمي 
األفضل لعمالئها، حيث يتكون 
املشروع من 20 ڤيال بإطاللة 
مباشرة ومميزة على البحر 

األسود. 
وق����د مت عم����ل التصميم 
للڤي����ال مب����ا يتناس����ب مع 
متطلبات واحتياجات العائلة 
اخلليجية، وجار بدء أعمال 
البناء للمش����روع في الفترة 
احلالية ومن املتوقع االنتهاء 
من املشروع في منتصف السنة 
القادمة وتس����ليمه للعمالء 

ويحمل اس���م »أليجنت ڤيال 
اس���طنبول«، ويضم 2000 
ڤيال VIP، تبدأ أس���عارها من 
3 ماليني دوالر وحتى 5 ماليني 
دوالر، مؤكدا أن املشروع ميتاز 
باحتوائه على جميع اخلدمات 
واملرافق الت���ي يحتاجها أي 

منتجع متكامل. 
واضاف عبده أن الشركة 
تطرح مجموعة من املشاريع 
اجلديدة في مدينة »طرابزون« 
التي أصبحت تش���هد توجها 
كبيرا يفوق التوجه على كل 
املدن التركية األخرى، وذلك 
ملا متتاز به طرابزون من مناخ 
وطبيعة ومواقع س���ياحية، 
فضال عن إطاللتها على البحر 
االس���ود من جهة وقربها من 
جورجيا من اجلهة االخرى، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن أسعار 
العقارات في طرابزون أرخص 
كثيرا من أسعار اسطنبول. 

الس���وق  أما على صعيد 
االملاني فق���ال عبده إن »آمار 
سيتي« جنحت في دخول أغلب 
املدن األملانية، حيث أصبحت 
تسوق مش���اريع في كل من 
»مانهاين«، »كارلس���لوتن«، 
»بيرنسنز«، »ناين كوشن«، 
»جيلزن كوشن«، باإلضافة 

مع املباني و18 طابقا س����كنيا 
ومكتبيا موزعني على 6 مباني، 
كما تتمت����ع الغرف واألجنحة 
ابتداء من  باطاللة على البحر 
الطابق 6 فصعودا، وهناك أيضا 
أجنحة مطلة على املطار. تتراوح 
مساحات الغرف واألجنحة ما 
بني 45 و175 مترا مربعا، وتضم 
عدة أمناط م����ن األجنحة، من 

بينها 1+1، 2+1 و1+3.
أما في البوسنة والهرسك، 
فأضاف الرفاعي أن الشركة تقدم 
مش����روع »بولينا هيلز« وهو 
مشروع سكني فريد يضم 214 
في����ال بتصميم عصري حديث 
ويتضمن جميع املرافق اخلدمية 
الضروري����ة واملهمة ويقع في 
س����راييڤو مبنطق����ة بولينا، 
البقعة الس����كنية األكثر طلبا 
في العاصمة سراييڤو، بسبب 
العاصمة  قربها م����ن وس����ط 
س����راييڤو، وقد مت بناء الفلل 
على قطعة أرض ذات طبيعة 
بك����ر، تنحدر تقريب����ا باجتاه 
ف����ي منطقة حتيط  اجلنوب، 
بها اخلض����رة والطبيعة، كما 
مت تصميم بولينا هيلز بشكل 
يسمح لك باختيار منزل أحالمك 
من ب����ني ثالثة أنواع من الفلل 
املصممة بشكل جميل. وأشار 
الرفاعي إلى مش����روع الشركة 
في ش����يفلد باململك����ة املتحدة 
مش����روع »برينت ووركس« 

وقال إن الهدف الرئيس����ي من 
بناء هذا املش����روع هو توفير 
سكن للطالب في أفضل مكان 
لهم، ويتضمن »برينت ووركس« 
ستة طوابق بها أفضل املرافق 
االجتماعية والترفيهية ووسائل 
االتصاالت، مبا في ذلك سينما 
وصالة ألعاب رياضية وجناح 
لتكنولوجيا املعلومات باإلضافة 
إلى جمي����ع املرافق واخلدمات 
الالزمة لتوفير البيئة املالئمة 

للطالب الناجحني.

»بيوت« تطرح مشاريع في بريطانيا وتركيا وبلغاريا »املزايا«: عروض سخية بدبي وإسطنبول

»الشامسي«: مشاريع 
في اإلمارات واألردن وجورجيا

»سنيار« تطرح مشروعاً سكنياً في إسطنبول

»آمار سيتي« تعرض مشاريع 
متعددة في تركيا وأملانيا

»عقارات الشرق األوسط«: مشاريع 
مميزة في إسطنبول ولندن وسراييڤو

ويقع املشروع على مقربة من 
مطار فارنا، ويتكون املشروع 
من ڤلل وش���قق سكنية تقع 

وسط الطبيعة اخلالبة.

املزايا في السوق العقاري في 
دولة اإلمارات بشكل عام ودبي 
بشكل خاص، والتي ترجمتها 
بالعديد من املشاريع التي تكللت 
بالنجاح، والي����وم يتعزز هذا 
النجاح مبشروع كيو بوينت 
والذي عكس����ت نتائجه حاجة 
السوق في دبي إلى فئة اإلسكان 
املتوسط مبا يلبي طموحات عدد 
كبير م����ن الباحثني عن جودة 
املنتج واألسعار املقبولة واملوقع 

االستراتيجي.
أما على صعيد، مشاريعها 
اخلارجية، فق����ال الصباح ان 
الشركة س����تقوم باستعراض 
مش����روعها العقاري املميز في 
تركيا »ريتم اسطنبول«، والذي 
تقوم بتطويره بالش����راكة مع 
مجموع����ة دومانكايا العقارية 
التركية، مشيرا إلى ان املشروع 
يتألف من 6 أبراج، منها 3 تخدم 
القطاع السكني واألخرى تخدم 
القطاع املكتبي، عالوة على مركز 
جتاري تفوق مساحته 22 ألف 
متر مربع. ويحتل املش����روع 
موقعا اس����تراتيجيا في قلب 
اجلانب اآلس����يوي من مدينة 
اسطنبول، وبالقرب من محطة 
املترو، ويبعد 15 دقيقة من مطار 
الدولي، وبالقرب مع  صبيحة 

العديد من األماكن احليوية.
وأض����اف ان املزاي����ا تقدم 
عروضا س����خية في مشروع 
ريتم تتضمن دفعات ميسرة 
على مدى عامني وخصما بنسبة 

12% على الشراء النقدي.

مبوقع استراتيجي لقربه من 
منطقة املدينة اجلامعية ومطار 
إذ يحتوي  الدولي،  الش����ارقة 
املباني  املشروع على عدد من 
منخفض����ة االرتف����اع املكونة 
الس����كنية االنيقة  من الشقق 
والعصرية، حيث تنتشر هذه 
الشقق على طول شارع املدينة 
اجلامعية، مما يسهل الوصول 
من وإلى املجمع، وبه مزيج فريد 
من ش����قق االستوديو، وشقق 
بغرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم 
ومنازل سكنية رائعة وبأسعار 
مناسبة. وأعلن أيضا عن طرح 
مشروع الشامسي في جورجيا 
في العاصمة تبليسي ويتكون 
م����ن أراض س����كنية وزراعية 
مبساحات مختلفة في مواقع 

متميزة. 
وأوضح أن الشركة ستسوق 
مشاريع في األردن، حيث تطرح 
ف����ي محافظة  أراضي زراعية 
املف����رق )منش����ية اخلليفة - 
االشهيب - البقعاوية( وبأسعار 

تنافسية.

وتسهيل جميع إجراءات نقل 
امللكية إليهم.

وأضاف قائ����ال: »وأيضا 
يتناسب هذا مع سوقنا احمللي 
في تركي����ا واألخص منطقة 
صبنجة التي تشهد اقباال كبيرا 
من قبل السياحة اخلليجية 
وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب 
في تلك املنطقة، لذا فإننا قمنا 
بتطوير مشروع تترا السكني 
وهو عبارة عن مجمع سكني 
متكام����ل اخلدمات ويحتوي 
على شقق سكنية بتصميم 
يوفر للعائلة اخلليجية جميع 
احتياجاته����ا ويعتبر موقع 
املشروع من أهم املميزات، إذ 
يقع في مركز املنطقة ويبعد 
عن بحيرة صبنجة الشهيرة 

أقل من كيلومتر«.
وتابع: »نحن في ش����ركة 
سنيار الدولية العقارية نهدف 
لتوفير األفضل لعمالئنا من 
خالل املشاريع التي نقدمها لهم 
من حيث عدة ركائز منها موقع 
املشروع والتصميم الداخلي 
واخلارج����ي ل����ه ومن حيث 
البناء وس����هولة  مواصفات 
عملية التسجيل العقاري ومن 
خالل إدارة املشروع لهم في 

حال حاجتهم لذلك«.

إلى مشاريع في »ديزلدورف« 
و»إيسن«، حيث تقوم الشركة 
بشراء عمارات ومن ثم إعادة 
جتديدها وتأثيثها، ومن ثم 
تأجيرها لصالح املستثمرين 
مع توزيع عوائد سنوية ثابتة 
بواقع 12% لكل عميل من عمالء 

الشركة.

قال املدير التنفيذي لشركة 
بيوت العاملية متيم مصطفى ان 
»بيوت« حريصة كل احلرص 
التواصل م���ع عمالئها  على 
وتق���دمي باقة من املش���اريع 
املتميزة في األسواق العقارية 
العاملية التي حتظى باهتمام 

من قبل املستثمرين. 
ومن ضمن املشاريع التي 
سيتم طرحها، ذكر مصطفى 
مش���روع فوكس س���تريت، 
والذي يعد احد اهم املشاريع 
املخصصة لسكن الطالب في 
مدينة ليڤربول ، ويبعد عن 
جامعة ليڤرب���ول 10 دقائق 
سيرا على األقدام، ويعد أداة 
اس���تثمارية ممت���ازة، حيث 
يستطيع العميل شراء إحدى 
الوحدات ومن ثم توقيع عقد 
تأجير بعائد مادي مضمون. 
وحول استثمارات الشركة 
في تركيا، قال ان بيوت وقعت 
عقودا مع إحدى كبرى شركات 
التطوير العقاري في اسطنبول 
وهي شركة أوزوتيلر لتسويق 

أعلن مساعد املدير التنفيذي 
- التس����ويق - لشركة املزايا 
القابضة الشيخ مبارك الصباح 
عن تسليط الضوء على العديد 
من املش����اريع احلالي����ة التي 
نفذتها الش����ركة في دبي، مبا 
فيها مش����روع »كيو بوينت« 
في دبي الند، والذي يتألف من 
29 مبنى سكنيا خلدمة اإلسكان 
املتوسط، والذي يقع على شارع 
الشيخ محمد بن زايد مباشرة 
إلى مدينة  امل����ؤدي  والطريق 
العني، في موقع اس����تراتيجي 
بالقرب من العديد من األماكن 
احليوية واملهمة في إمارة دبي، 

التنفيذي  املدي����ر  أع����رب 
واإلقليمي والشريك لشركة سالم 
علي الشامسي للعقارات حسني 
اسماعيل اجلنيدي احلضرمي 

قال مدير تطوير املشاريع 
في ش���ركة س���نيار الدولية 
العقارية علي العومي: إن تركيا 
تعتبر في الفترة احلالية هي 
األبرز س���ياحيا، مشيرا الى 
ان الشركة تسعى إلى تقدمي 
مشروع سياحي مميز من جميع 
نواحيه ابتداء من املنطقة ومن 
موقع املشروع ومن التصاميم 

قال مدير املبيعات لشركة 
آمار س���يتي محمد عبده إن 
مشاركة »آمار سيتي« حافلة 
بالعديد من املشاريع اجلديدة 
واملميزة والتي تطرحها الشركة 
في كل من تركيا وأملانيا على 
وجه اخلص���وص، ملا تتميز 
به كل دولة من عوامل جذب 
للمستثمرين من شتى أنحاء 

العالم. 
وأضاف أن أول املشاريع 
الش���ركة  التي س���تطرحها 
خالل املعرض س���يكون في 
منطقة »بيوتشك ماجيك« في 
اس���طنبول، وهو عبارة عن 
11 بلوكا س���كنيا و4 بلوكات 
جتارية تط���ل جميعها على 
البحر مباش���رة، مشيرا إلى 
أن كل بل���وك يتأل���ف من 16 
شقة وبأسعار تبدأ من 350 
ألف ليرة تركية. واشار إلى 
أن املستثمر في هذا املشروع 
سيحصل على عائد بعد انتهاء 
املشروع بواقع 30%، مؤكدا أن 
هذا املش���روع يعد االول من 
نوعه الذي يطل إطاللة مباشرة 

على البحر.
الذي  الثاني  أما املشروع 
س���يطرح في املع���رض فهو 
مشروع يقع في نفس املنطقة 

قال مدير املبيعات في شركة 
عقارات الشرق األوسط أحمد 
الرفاعي ان الشركة هي إحدى 
ش����ركات مجموعة مرابحات، 
العقارات  والتي تختص ببيع 
مبختلف أنواعها في أكبر وأرقى 
املش����اريع في الشرق األوسط 
واخلليج العربي وشمال أفريقيا، 
كم����ا أنها تتعام����ل مع أضخم 

الشركات العاملية. 
ولفت إلى تنوع مش����اريع 
الش����ركة في عدد م����ن الدول 
اإلس����تراتيجية مث����ل اململكة 
املتح����دة وتركيا والبوس����نة 
والهرس����ك ومصر والواليات 

املتحدة األميركية.
وعلى صعيد مشاريع الشركة 
الرفاعي ان  في أوروبا، ذك����ر 
الشركة تسوق عددا من املشاريع 
املميزة والتي من أبرزها مشروع 
»سلطان سويتس« والذي يقع 
ضمن مش����روع nef Ataköy في 
اجلانب األوروبي من إسطنبول 
 PEKER واململ����وك لش����ركة
الى  العقارية، مشيرا   GROUP
ان مشروع »سلطان سويتس« 
يقع على شارع E-5 بالقرب من 
مطار أتاتورك الدولي وبجانب 
مركز املؤمترات ومركز سي إن 
أر إكسبو، على مسافة قريبة 
جدا من محطة املترو ومحطة 
املترو باص، ويتكون من مركز 
تس����وق جتاري مفتوح مدمج 

»أمان واستثمار«: مشاريع 
جاهزة للتسليم بالكويت

»اململكة اخلليجية«: 
مشروع باملدينة املنورة 

بعوائد %15

»تيماس«: عوائد شهرية 
مضمونة ملشاريع بتركيا

صرح املدير التنفيذي لشركة أمان واستثمار 
للخدمات العقارية مشعل الراشد عن استعدادات 
الش���ركة ملواجهة املوس���م العقاري اجلديد 
مبش���اريع جديدة طور اإلنش���اء ومشاريع 
جاهزة لالستالم في مختلف مناطق الكويت 

واملرغوب���ة م���ن 
املستثمرين  قبل 
مث���ل )حول���ي( 
 ) ملية لس���ا ا ( و
و)لؤلؤة اخليران(، 
حي���ث أعلن عن 
توفي���ر ف���رص 
استثمارية جديدة 
بالنسبة ملشروعي 
»المس���تثم������ر 
5« بحول�����������ي  
و»المستثم�ر 6« 
اللذي�ن  بالساملية 

يتميزان بتشطيبات راقية وأسعار تنافسية 
تتماش���ي مع احتياجات الس���وق. وأضاف 
وتوسعت مشاريع الشركة مبنطقة اخليران 
فبعد مشروع )A1( املستثمر 7 والذي القى إقباال 
هائال ورغبة كبيرة من املس���تثمرين طرحت 
الشركة مشروعي اللؤلؤة 2 باملرحلة A2 ولؤلؤة 
3 باملرحل���ة A3 ، والل���ذان يتمتعان مبواقع 
إس���تراتيجية بقربهما من املارينا واخلدمات 
وبتصاميم عصرية داخلية وخارجية وخدمات 

ترفيهية تخدم السكان.

صرح نائب مدير ادارة املبيعات في شركة 
اململك���ة اخلليجي���ة ابراهيم ابوعم���ارة بأن 
قوة »اململك���ة اخلليجية« تكمن في مصداقية 
املعامالت التي تنتهجها مع العمالء، مؤكدا حرص 
الشركة على تلبية رغبات املستثمر الكويتي 

من تنوع املشاريع 
أماكنها،  وتن���وع 
م���ع اظهار الوجه 
املشرق اخلالي من 
التدليس واخلداع 
العقاري  للسوق 

الكويتي. 
أن  وأض���اف 
الش���ركة قام���ت 
بطرح مش���اريع 
جديدة من أهمها 
فنادق  مش���روع 
مجموعة احلرمني 

املتحدة باملدينة املنورة باملنطقة املركزية بجوار 
املسجد النبوي بأسعار تناسب اجلميع مع متلك 
25 سنة وميتاز هذا املشروع بالعديد من الفوائد 
الهامة منها: قربه من املسجد النبوي الشريف 
وأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات ومتلك 
انتفاع ملدة 25 سنة وعوائد مجزية عالية %15 

تدفع عبر أمر بنكي شهري للعميل. 
وقال: »نظرا لإلقبال الشديد على املشروع 
خاصة في بداية طرح املشروع نتوقع ان ننتهي 
من بيع الفندق خالل االيام القادمة ملا يتمتع به 
املشروع من مزايا، خاصة العوائد االيجارية 
وس���هولة تصريف الوحدة بعد اس���تثمارها 
واحلصول على وسيلة بيع آمنة لها في حال 

رغبة العميل في بيعها«. 

أكد مساعد المدير العام للتسويق العقاري 
في شركة تيماس العقارية محمد حمدي خالد 
أن مشاركة الشركة في هذا المعرض ستتضمن 
الكشف عن رؤيتها الجديدة في عالم التسويق 
العقاري، والمتضمنة بطرح نظامها الجديد 
للتسهيالت، إلى جانب تقديم عروض العوائد 
المغرية والمرتفع���ة والمضمونة لمدة 10 
سنوات من خالل ضمانات بنكية معتمدة. 

وأشار إلى أن »تيماس« توسعت مؤخرا 
ف���ي عدد من المش���اريع ف���ي مجموعة من 
الم���دن التركية المرغوبة لدى المس���تثمر 
الخليجي والعربي بشكل عام، وذلك في كل 
من »طرابزون«، »بورصة«، »إس���طنبول«، 
»بودروم« و»كوشاداسي«، كما وانها كانت 
حريصة على اختيار المواقع المميزة وبناء 
المشاريع العمالقة بنظام المنتجعات والفنادق، 
وتوفير مختلف الخدمات والمرافق السياحية 

المساندة لها.
وأوضح خالد إلى أن منطقة كوشاداسي 
التي دخلتها الشركة مؤخرا تقع جنوب غرب 
الجمهورية التركية وتمتاز بأنها إحدى أهم 
المدن التي استقطبت مشاريع سياحية جديدة 
على مستوى أوروبا، بسبب موقعها المميز 
على بحر إيجة، وبإطاللة مباشرة على جزر 
اليونان التي يمكن الوصول إليها بسهولة 
عبر رحالت »الكروز« السياحية التي تربط 
تركيا بعدد من الدول االوروبية المجاورة، 
حت���ى أنها تعتبر بمنزل���ة بوابة تركيا إلى 

أوروبا. 

مشعل الراشد

ابراهيم ابو عمارة 


