
»عقارات الشرق األوسط« تطرح مشاريع في إسطنبول ولندن وسراييڤو
ومش����روع   »RESIDENCE
 »DIZAYN RESIDENCE«
 SEVALISTA« ومش����روع 
RESIDENCE«، وتشترك هذه 
املشاريع في أنها مبان سكنية 
تقدم خيارات سكنية متنوعة 
املساحات ما بني استوديوهات 
وشقق غرفة وشقق غرفتني 
وأخرى ثالث غرف باإلضافة 
إلى البنتهاوس، وتتميز هذه 
املشاريع بتوافر أهم املرافق 
واخلدمات مثل مركز للياقة 
البدنية وحمام سباحة وحمام 
تركي وسونا ومالعب اطفال 
وس����ينما وصالون ومناطق 
ترفيهي����ة وانظم����ة امني����ة 
وحراسة. وجميع الوحدات 
مبشروع سيفاليستا جاهزة 
للتس����ليم. أما عن مشروعي 
فينوس وديزاين فمن املتوقع 
االنتهاء منهما منتصف عام 

.2017
أما في البوسنة والهرسك 
فأضاف الرفاعي أن الشركة 
تقدم مشروع »بولينا هيلز« 
وهو مشروع سكني فريد يضم 
214 ڤي����ال بتصميم عصري 
حديث ويتضمن جميع املرافق 
اخلدمية الضرورية واملهمة 
ويقع في س����راييڤو مبنطقة 
بولينا، البقعة السكنية األكثر 
طلبا في العاصمة سراييڤو، 
بس����بب قربه����ا من وس����ط 
العاصمة س����راييڤو، وقد مت 

الڤلل على قطعة أرض  بناء 
ذات طبيعة بكر، تنحدر تقريبا 
باجتاه اجلنوب، في منطقة 
حتيط بها اخلضرة والطبيعة، 
كم����ا مت تصميم بولينا هيلز 
بشكل يسمح لك باختيار منزل 
أحالمك من بني ثالثة أنواع من 
الڤلل املصممة بشكل جميل.

إل����ى  وأش����ار الرفاع����ي 
مشروع الش����ركة في شيفلد 
باململك����ة املتحدة مش����روع 
»برينت ووركس«، وقال إن 
الهدف الرئيسي من بناء هذا 
املش����روع هو توفير س����كن 
للطالب في أفضل مكان لهم، 
ويتضمن »برينت ووركس« 
ستة طوابق بها أفضل املرافق 
والترفيهي����ة  االجتماعي����ة 
ووسائل االتصاالت، مبا في 
ذلك س����ينما وصال����ة ألعاب 
رياضية وجناح لتكنولوجيا 
املعلوم����ات باإلضاف����ة إلى 
جمي����ع املراف����ق واخلدمات 
الالزمة لتوفير البيئة املالئمة 
للطالب الناجحني. يقع »برينت 
ووركس« في )شيفلد( التي 
تعتبر قلب اململكة املتحدة، 
بالقرب من وسط املدينة وكل 
وسائل املواصالت السريعة 
واملريحة والعديد من مراكز 
التسوق واحملالت التجارية 
واملطاعم، وعلى بعد مسافة 
قصيرة سيرا على األقدام من 

اثنتني من كبرى اجلامعات.

جدا من محطة املترو ومحطة 
املترو باص. ويتكون املشروع 
من مركز تسوق جتاري مفتوح 
مدمج م����ع املباني و18 طابقا 
سكنيا ومكتبيا موزعة على 
6 مبان. كم����ا تتمتع الغرف 
واألجنحة بإطاللة على البحر 
ابتداء من الطابق 6 وصعودا، 
وهناك أيضا أجنحة مطلة على 
املطار. وتتراوح مس����احات 
الغرف واألجنحة بني 45 و175 
مترا مربعا، وتضم عدة أمناط 
من األجنحة، من بينها 11، 12 
و13. اجلدير بالذكر أن جميع 
أجنحة املشروع مت تصميمها 
وجتهيزه����ا بعناي����ة فائقة 
وعصري����ة من قبل مصممني 
متخصصني وأس����ماء عاملية 
المع����ة ومش����هورة كل في 

مجاله.
وأضاف الرفاعي أن هناك 
أيضا عدة مشاريع سكنية في 
منطقة اسنيورت في اجلانب 
األوروب����ي من إس����طنبول 
بتركي����ا، والت����ي متثل احلل 
األمثل واألوفر على اإلطالق 
لراغب����ي التملك ف����ي تركيا 
والبقاء عل����ى مقربة من أهم 
املناطق احليوية بإسطنبول 
كمحطات وسائل املواصالت 
املختلفة واألماكن السياحية 
واألثري����ة واملراكز التجارية 
واألسواق الشعبية. من بني 
 VENUS« هذه املشاريع مشروع

أعلن مدير املبيعات بشركة 
عقارات الشرق األوسط أحمد 
الرفاعي عن مشاركة الشركة 
في مع����رض الكويت الدولي 
للعقار، مشيرا إلى أن شركة 
عقارات الشرق األوسط هي 
إح����دى ش����ركات مجموعة 
مرابحات، والتي تختص ببيع 
العقارات مبختلف أنواعها في 
أكبر وأرقى املشاريع في الشرق 
األوس����ط واخللي����ج العربي 
وش����مال أفريقيا، كم����ا أنها 
تتعامل مع أضخم الشركات 
العاملية. ولفت أحمد الرفاعي 
إلى تنوع مشاريع الشركة في 
عدد من الدول اإلستراتيجية 
مثل اململك����ة املتحدة وتركيا 
والبوسنة والهرسك ومصر 
والواليات املتحدة األميركية.
فعل����ى صعيد مش����اريع 
الش����ركة في أوروب����ا، تقوم 
الش����ركة بتس����ويق عدد من 
املش����اريع املميزة والتي من 
أبرزها مش����روع »س����لطان 
سويتس« والذي يقع ضمن 
مشروع nef Ataköy في اجلانب 
األوروب����ي من إس����طنبول 
 PEKER واململ����وك لش����ركة
GROUP العقاري����ة، ويق����ع 
مشروع »سلطان سويتس« 
على شارع E-5 بالقرب من 
مطار أتاتورك الدولي وبجانب 
مركز املؤمترات ومركز سي إن 
أر إكسبو، على مسافة قريبة 

أحمد الرفاعي

»املزايا« تقدم عروضاً سخية في دبي وإسطنبول

»يوتوبيا« تقدم مشاريع بتركيا بعائد إيجاري مضمون

دبي باعتباره أحد االس����واق 
الواع����دة التي ما زالت محط 
أنظار املستثمرين من جميع 
دول العالم، إلى جانب كونها 
نقطة جذب جلميع الباحثني 
عن رفاهية العيش وفخامتها، 
ومن هنا جاءت ثقة ش����ركة 
املزايا في الس����وق العقاري 
في دولة اإلمارات بشكل عام 
ودبي بش����كل خاص، والتي 
ترجمتها بالعديد من املشاريع 
التي تكللت بالنجاح، واليوم 
نعزز هذا النجاح مبش����روع 
كيو بوينت والذي عكس����ت 
نتائجه حاجة السوق في دبي 
إلى فئة االسكان املتوسط مبا 
يلبي طموحات عدد كبير من 
الباحثني عن ج����ودة املنتج 
واألس����عار املقبولة واملوقع 

االستراتيجي.

وتيراس تيما وهي املشاريع 
التي قامت بتطويرها شركة 
انانالر وهي جاهزة للتسليم 
الفوري، واضاف ان مشروع 
تيراس تيما، وهو عبارة عن 
برجني س����كنيني في منطقة 
أتاكن����ت، وهي م����ن املناطق 
الرئيس����ية واحليوي����ة في 
اس����طنبول وتبعد عن مطار 
اتاتورك حوالي 8 كلم بينما 
تبعد عن منطقة تقسيم وشارع 

االستقالل حوالي 26 كلم. 
وحول البرجني قال: يتألف 
االول من 40 دورا والثاني من 
30 دورا وباجمالي شقق 416 
شقة تتنوع مس����احتها من 
غرف����ة الى ث����الث غرف نوم 
باطالالت مميزة على البحر 
والبحيرة واحلدائق اخلالبة، 

اما على صعيد مشاريعها 
اخلارجية فق����ال الصباح ان 
الشركة ستقوم باستعراض 
مشروعها العقاري املميز في 
تركيا »ريتم اسطنبول«، والذي 
تقوم بتطويره بالشراكة مع 
مجموعة دومانكايا العقارية 
التركية، مشيرا إلى أن املشروع 
يتألف من 6 أبراج، منها 3 تخدم 
القطاع السكني واألخرى تخدم 
القط����اع املكتبي، عالوة على 
مركز جتاري تفوق مساحته 
22 ألف مت����ر مربع. ويحتل 
املشروع موقعا استراتيجيا 
في قلب اجلانب اآلسيوي من 
مدينة اسطنبول، وبالقرب من 
محطة املترو، ويبعد 15 دقيقة 
من مطار صبيح����ة الدولي، 
وبالقرب مع العديد من األماكن 

احليوية. 

وبني ان املشروع يحتوي على 
مجموعة مميزة من اخلدمات 
العامة كمواقف الس����يارات 
والصيانة واالمن واخلدمات 
الترفيهية من مسابح ونادي 
صحي ومالعب باالضافة الى 
تيراس وحدائق بأكثر من 21 
دورا من املباني لتعطي السكان 
جوا من الراحة ولالستمتاع 
باملناظ����ر اجلميلة. واضاف 
فرغلي ان الشركة بصدد طرح 
مجموعة محدودة من الشقق 
باملشروع لالستالم الفوري مع 
دفع العميل دفعة مقدمة %35 
من قيمة الشقة والباقي على 
اقساط ملدة 36 شهرا، مبينا ان 
العميل ميكنه االستفادة من 
تأجير الشقة وحتقيق عوائد 

فورية عليها. 

تبدأ من 37.500 دينار كويتي، 
وباقة من العروض املتعددة 
ليتسنى للراغبني اختيار ما 
يناسبهم منها، حيث تتمثل هذه 
العروض في خصم بنسبة %5 
على عمليات الشراء النقدي، 
او تسجيل مجاني للوحدات 
الس����كنية اجلاهزة، او إعفاء 
ملدة عام من رسوم اخلدمات 
للوحدات قيد االنش����اء، إلى 
جانب إمكانية حتقيق عائد 
استثماري بواقع 8%، ومتويل 
لغاية 75% من بنوك معتمدة، 
حيث قامت »املزايا« بالتنسيق 
مع عدد من البنوك في سبيل 
تسهيل اجراءات التمويل ومنح 
املوافقة الفورية خالل فترة 

انعقاد املعرض.
وأضاف أن »املزايا القابضة« 
م����ا زالت تركز على س����وق 

إلى قربها من مدينة إكس����بو 
2020. وقال انه في س����بيل 
تعزيز العملية التس����ويقية 
اخلاصة باملشروع، فستقدم 
»املزايا« عرضا اس����تثنائيا 
لعمالئها خ����الل فترة انعقاد 
املعرض يتضمن أسعار خاصة 

النهائية وان املرحلة االولى 
والتي تتألف من 197 ش����قة 
كاملة التش����طيبات ستكون 
جاهزة قبل نهاية العام احلالي، 
مشيرا الى ان الشركة املطورة 
بصدد تأجير عدد من الوحدات 
من مالكها ملدة ثالث سنوات 
وبعائد صافي يصل الى %8 
س����نويا، وبني ان املش����روع 
ميتاز مبوقعها االستراتيجي 
والقريب من املطار ومناطق 
اخلدمات ومالع����ب الغولف 
فيما يبعد حوالي 20 دقيقة 
عن وسط مدينة بدروم، وان 
للمشروع شاطئ خاص على 
البحر الستخدام مالك الوحدات 
السكنية. من جانب آخر، قال 
فرغلي ان املجموعة تواصل 
عرض مشاريع تيراس مكس 

أعلن مساعد املدير التنفيذي 
� التسويق � لش����ركة املزايا 
القابضة الشيخ مبارك الصباح 
أن املشاركة احلالية في املعرض 
ستتضمن تسليط الضوء على 
العديد من املشاريع احلالية 
التي نفذتها الشركة في دبي، 
مبا فيها مشروع »كيو بوينت« 
في دبي الن����د، والذي يتألف 
من 29 مبنى س����كنيا خلدمة 
اإلسكان املتوسط، والذي يقع 
على شارع الشيخ محمد بن 
زايد مباشرة والطريق املؤدي 
إلى مدين����ة العني، في موقع 
استراتيجي بالقرب مع العديد 
من األماكن احليوية واملهمة في 
إمارة دبي، كمطار دبي الدولي، 
ومدينة دبي األكادميية، وواحة 
دبي للسيليكون، والعديد من 
مراكز التسوق املهمة، باإلضافة 

ق����ال املدي����ر التنفي����ذي 
ملجموعة يوتوبيا للعقارات 
)ش����ركة قطري����ة( اح����دى 
الش����ركات الزميلة ملجموعة 
توب للتسويق العقاري محمد 
فرغلي ان املجموعة ستطرح 
مشروعا جديدا خالل املعرض 
التركية  في منطقة ب����دروم 
وهي من املناطق السياحية 
املهمة في تركيا وتستقطب 
عشرات اآلالف س����نويا من 
السياح االوروبيني والعرب 
واالت����راك. وب����ني فرغلي ان 
املش����روع عبارة عن وحدات 
سكنية تتألف من غرفة نوم 
وغرفتني ويقع املشروع على 
تلة جبلية لها اطاللة مميزة 
على البحر والغابة، واش����ار 
الى ان املش����روع في املراحل 

الشيخ مبارك الصباح

محمد فرغلي

التي تتواكب مع اجلو الفندقي 
لتوفير أعلى العوائد االستثمارية 
في املنطقة وتوفير العديد من 
اخلدمات الفندقية املتميزة منها 
على س����بيل املثال ال احلصر: 
مطع����م ومقاه راقي����ة بالدور 
األرضي، سوبر ماركت، خدمات 
األمن واحلراسة، الندري، روم 
س����يرفس، روف كافيه بالدور 
العلوي خاص بسكان املجمع 
فقط، وكذل����ك حرصا منا على 
راحة جميع عمالئنا الكرام فقد 
متت مراعاة ذوي االحتياجات 
اخلاصة واملرضى وكبار السن 
ونزالء مصح����ة تيرما للعالج 
الطبيعي س����واء ف����ي تصميم 
املبنى أو في اخلدمات املقدمة 
لهم وذلك كله لتشجيع وتدعيم 

فكرة االستثمار.
ووضعت الش����ركة دراسة 
جدوى ش����املة ع����ن العوائد 
االس����تثمارية التي سيجنيها 
املالك للوحدة عن طريق تأجيرها 
لزوار ورواد املعالم السياحية 
في »أليجا« والقاصدين مصحة 
تيرما للعالج الطبيعي والتي 
تق����ع بجانب املجم����ع، وايضا 

»باناميرا« تسوّق مجمعاً سكنياً راقياً في البوسنة
ميكن تأجي����ر الوحدة للطالب 
الدارسني في اجلامعات اخلاصة 
هناك والتي توجد بالقرب من 
املجمع وذلك في أيام الدراسة 
وأيضا تأجيرها في فصل الشتاء 
للسياحة الشتوية حيث ان موقع 
املشروع يوجد بالقرب من جبل 
ايجمن الذي تقام عليه األلعاب 
األوملبية الشتوية، مما يضمن 
للمستثمر اخلليجي على وجه 
اخلصوص، واملستثمرين بشكل 
عام، استرجاع ما دفعه في امتالك 

وحدته خالل مدة بسيطة.

ق����ال املدير العام لش����ركة 
بانامي����را العقاري����ة ألودي����ن 
محمودفيتش ان الشركة تقدم 
باكورة مشاريعها االستثمارية 
وهو أول مش����روع من نوعه 
يعرض في البوسنة ويقع في 
سراييڤو وسط منطقة أليجا 
السياحية داخل احملمية الطبيعية 
األكثر جماال في البوسنة والتي 
يقصدها آالف السياح للتنزه 
طوال أيام الس����نة ملا فيها من 
أماكن ترفيهية وحدائق شاسعة 
والعدي����د من املطاعم واملقاهي 
والقرب من نبع نهر البوسنة، 
كما ان وقوع مشروع »باناميرا 
وان« في قلب العاصمة البوسنية 
سراييڤو مييزه القرب من املطار 
الدولي وكذلك وقوعه بجانب 

أهم املرافق اخلدماتية.
واضاف: يتكون املشروع من 
مجمع سكني استثماري به شقق 
فاخرة تقوم الشركة باستثمارها 
للمالك في حال رغبته في ذلك 
بإدارة فندقية ذات خبرة في هذا 
املجال ليكون املجمع عبارة عن 
شقق فندقية بأرقى التشطيبات 
ألودين محمودفيتش األوروبية الداخلية واخلارجية 

ملساعدة املالك وحديقة زهور 
وبحيرات وجندول مائي.

من ناحية أخرى، لفت عالم 
إلى أن الش����ركة تطرح خالل 
املعرض مش����روع »مس����اكن 
كارلتون« الذي يقع في مدينة 
ليدز في بريطانيا وتقدر تكلفته 
بحوالي مليون ومئتني وخمسني 
دينارا. وبني أن للمشروع إطاللة 
س����احرة على البحر وتربطه 
مبدينة مانشيستر وليڤربول 
وسائل نقل متعددة مما يسهل 
على املقيمني االستمتاع بأوقاتهم 
وزيارة األماكن السياحية. وتابع 
»)مساكن كارلتون( هو مشروع 
استثماري بعوائد مجزية وتبدأ 
أس����عار الغرف فيه من 19500 

دينار«. 
الش����ركة  أن  وأض����اف 
ستطرح مش����روع »ماي فير« 
في مانشيس����تر وه����و عبارة 
عن مساكن استثمارية بعوائد 
استثمارية مميزة تصل إلى %10. 
واجلدير بالذكر أن املش����روع 
يقع بالقرب من معظم األماكن 
الس����ياحية والترفيهي����ة في 

»مسلك« تطرح مشاريع
في تركيا وبريطانيا وسراييفو

»مينا« تطرح مشاريع في صبنجة التركية
أعلن الرئيس التنفيذي بالوكالة في ش����ركة 
مينا العقارية عبدالرحمن النصف، أن الشركة 
ستقوم بطرح مشروعها في مدينة صبنجة التركية 
»منظرة السكني«، ويعني باللغة التركية اإلطاللة 
الطبيعية، ويعتبر املشروع رابع املشاريع العقارية 
التي نفذتها شركة مينا العقارية في اجلمهورية 
التركية خالل السنوات الس����ابقة، حيث قامت 
بتسليم كل املشاريع خالل صيف عام 2013، بعدد 
114 ڤيال سكنية لعمالئها من الكويت ودول اخلليج 
العربي، وبذلك تعتبر شركة مينا العقارية أكبر 
مطور عقاري كويتي في منطقة صبنجة التركية.  
وأوضح النصف أن شركة مينا العقارية تعمل 
على قدم وساق لالنتهاء من األعمال اإلنشائية 
اخلاصة باملشروع حيث تتجاوزه نسبة اإلجناز 
أكثر من 70% علما بأنه من املتوقع االنتهاء من 
كل األعمال وتسليم املشروع للعمالء خالل شهر 
نوفمبر املقبل بإذن اهلل. ويتكون مشروع »منظرة 
السكني« من 54 ڤيال س����كنية بتصاميم رائعة 
وإطاللة بانورامية على بحيرة صبنجة الشهيرة، 
حيث متت مراعاة أعل����ى درجات اخلصوصية 

للعم����الء باإلضافة إلى املواصف����ات العالية في 
جودة البناء والتش����طيبات، كما راعت الشركة 
في تصميمها للمش����روع التضاريس الطبيعية 
للموقع وزيادة نسبة املناطق اخلضراء بأقصى 
قدر ممكن، ويحتوي املشروع على نوعني من الڤلل 
منها ڤلل منفصلة/ مستقلة تتكون من )3( غرف 
نوم وغرفة معيش����ة مع بركة سباحة خارجية 
باإلضافة الى غرفة وحمام للمساعدة املنزلية، 
وڤلل متصلة/ متالصق����ة تتكون من )2( غرفة 
نوم رئيسية وغرفة معيشة وغرفة للمساعدة 
املنزلية، كما يحتوي على مركز اجتماعي للسكان 
ومالعب لألطفال، ومصليات للرجال والنساء، 
ومن اجلدير بالذكر اإلشارة إلى أن جميع الڤلل 
مؤثثة ومفروشة لتوفير الراحة للعمالء.  وقال 
النص����ف: إن من أهم األمور التي حرصت عليها 
الشركة هي خدمات الصيانة واإلدارة واحلراسة 
على مدار الس����اعة، من خالل تخصيص فريق 
متكامل لهذا الغرض، لينعم السكان بأقصى قدر 
ممكن من األمن واخلصوصية والراحة، وذلك من 

خالل إدارة العقار بعد التسليم.

مانشيستر مما يوفر للسكان 
قضاء وقتا ممتعا. 

ويعتبر مش����روع »جرين 
فاتس����ا« هو أحدث مش����اريع 
»مسلك اخلير العقارية« حيث 
يقع في مدينة أوردو في تركيا 
ويتمي����ز بخدم����ات وإطالالت 

ساحرة.

قال املدير العام في ش����ركة 
مس����لك اخلير العقارية إيهاب 
عالم إن »مسلك اخلير« ستطرح 
مجموعة مميزة من املش����اريع 
العقارية منها مشروع »منتجع 
الصفوة« في سراييڤو والذي مت 
بيع 75% منه في فترة قصيرة 
منذ بداية طرح����ه، مضيفا أن 
ما مييز املشروع أنه استثمار 
حقيقي بأسعار حقيقية مميزة 
وعائد استثماري يعتبر األعلى 
ف����ي اخلليج حيث تقدر تكلفة 
املش����روع ب� 4 مالي����ني دينار، 
واجلدي����ر بالذك����ر أن منتجع 
الصفوة ملكية خاصة لشركة 
وإدارة كويتي����ة وهي ش����ركة 
إجنازات املس����تقبل العقارية 
بإدارة نايف أبو شيبة الذي قال 
انه مت اختيار املوقع بعناية حتى 
يتناس����ب مع متطلبات الذوق 
العربي واخلليجي، حيث يتكون 
من مس����جد وعدد 3 ديوانيات 
للرجال والنساء، مطاعم، كوفي 
شوب، سوبر ماركت، غرفة ألعاب 
لألطفال، مالعب كرة قدم وسلة، 
إيهاب عالم باإلضافة إلى مكتب س����ياحة 

»ريالتي بورت«: استشارتنا دليلك العقاري األمثل في تركيا
ق����ال مدي����ر عام ش����ركة 
ريالتي العقارية فاحت ارغوفان 
ان الش����ركة س����وف تشارك 
في املع����رض حتت ش����عار 
»مستش����ارك االول للعق����ار 
التركي« حيث تقوم الشركة 
بتسويق جميع العقارات ذات 
العائد املضمون وفي جميع 
انح����اء تركية وتوفير فرص 
استثمارية حقيقية حيث ان 
مقولة »االس����تثمار احلقيقي 
واآلمن« ه����ي الهدف احلالي 
للشركة، كما ان لشركة ريالتي 
بورت رسالة مختلفة عن باقي 
الشركات، فقد اقدمت على فتح 

فرعها االول خارج تركيا في 
الكويت نظرا لإلقبال الكبير 
على طلب العقار التركي بجميع 
انواعه سواء من قبل الشركات 
التي تري����د العمل في العقار 
التركي او من خ����الل االفراد 
الذين يبحثون على االستثمار 
املباشر. ويتضح ذلك في شكل 
تقدمي جميع الدعم واخلدمات 
املتكاملة للشركات العقارية 
الكويتي����ة س����واء كان ذلك 
بواسطة استشارات خدمية 
وقانونية وإدارية او حتى في 
شكل دعم الشركات مبشاريع 
عقاري����ة مميزة م����ن ناحية 

نظم السداد املرنة او العوائد. 
وأضاف ان الش����ركة تشارك 
مبشاريع تتناسب مع ما يتجه 
اليه السوق حاليا الى االستثمار 
العقاري ذي العائد املضمون 
وهو ما ترتكز عليه ش����ركة 
»ريالتي بورت« لعمالئها الكرام 
حيث تقدم فرصا استثمارية 
حقيقية وقوية مبا تعنية كلمة 
االستثمار العقاري ومشاريع 
في اسطنبول وانطاليا وديدم 
وأماكن اخرى في تركيا وقد 
مت اختيار تلك املشاريع بناء 
على دراسات وافية حلساب 
العائد املالي على االستثمار 

خ����الل فت����رات متقاربة بناء 
على ما تتمت����ع به تركيا من 
منو اقتصادي سريع وقوي 
وأيضا من طبيعة س����احرة 
جتعلها وجه للسياحة وبالتالي 
الطلب املتواصل على العقار 
باالضافة الى ما تتمتع به تركيا 
من استقرار داخلي بخالف ما 
يدور في املنطقة من توترات 
وقالئل وهي كلها عوامل تهم 
املستثمر في املقام االول لقياس 

استثماره العقاري.
وأوضح مدير التسويق في 
شركة ريالتي بورت العقارية 
مصطفى محمود أن الشركة 

تطرح خالل مش����اركتها في 
املع����رض اكثر من مش����روع 
رائع وضخم منهم »انوفيا 4« 
ومشروع »سيمبول« وتتميز 
تلك املشاريع بأنها في جتمع 
س����كني راق وأنيق بأسعار 
غير مس����بوقة حيث تقع في 
منطقة ايسنيورت/ بليك دوزو 
� اسطنبول بالقرب من املطار 
نحو 20 دقيقة فقط وبجوار 
الطرق الس����ريعة باإلضافة 
الى قربه من جميع اخلدمات 
واألس����واق التجارية وأيضا 
اجلامعات والكليات ووسائل 

املواصالت.

مش���روع املدينة الفضية في 
مدينة إسطنبول االوروبية 
بتركيا، وحتديدا في منطقة 
مبدين���ة  دوزو«  »بيلي���ك 
املعارض، معربا عن أمله في 
أن تستطيع الشركة اكتساب 
ثقة عمالئها خالل مرحلة عملها 

املقبلة.

»عقود« تطلق مشاريع متميزة في تركيا
أعلنت شركة عقود العاملية 
عن مش���اركتها في املعرض، 
وتعد مشاركة »عقود العاملية« 
األولى من نوعها بشكل عام، 
السيما ان الشركة تعتبر من 
التأسيس  الشركات احلديثة 
الس���وق  والتي انطلقت في 

العقاري مؤخرا.
وبهذه املناسبة، قال املدير 
املالي للشركة طارق معوض 
العاملية«  ان مشاركة »عقود 
طارق معوضفي املعرض ستتضمن طرح 
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