
 

 
 

  نشرة/جلوبال

الموافق ... ا&ع$نية اليوم ال" بى آر نيوز واير"التى تبثھا وكالة " ال"إليكم نشرة جلوبال : السادة المشتركون
   2012نوفمبر، تشرين الثانى ... 

  

  جنيفر لوبيز قادمة إلى إسطنبول ليس لتقديم حفلة بل ل-قامة

  

   -- / نيوز واير بى آر  / 2012 نوفمبر، تشرين الثانى 22إسطنبول فى 

  

عادت المغنية ال$تينية ذات الشھرة العالمية جنيفر لوبيز التى قدمت ث$ث حف$ت فى إسطنبول مؤخرا إلى 
 Metropolتركيا بعد تقديم حفلة غنائية فى صوفيا وأصبحت أحد المقيمين فى مشروع متروبول إسطنبول 

Istanbulمة البوب مفتاحا لشقتھا التى تطل على مشھد لبحر وتسلمت نج.  بالمركز المالى فى منطقة أتاشھير
  .البسفور وجزر خ$ل مراسم احتفال تم تنظيمھا فى مكتب المبيعات

  

  : للنظر فى نشرة الوسائط المتعددة، يرجى النقر

  

http://www.multivu.com/mnr/58655-metropol-istanbul-jennifer-lopez  

  

تروبول إسطنبول وإنه بإمكانھا أن ترى منذ الوھلة اNولى أنه سيكون  وقالت لوبيز إنھا معجبة جدا بمشروع م
وعادت لوبيز، وھى متأكدة من أنھا تريد اقتناء شقة فى ھذا . مركز إسطنبول الجديد لTمور المالية والموضة

  .المشروع، إلى إسطنبول دون تأخير بعد تقديم الحفل فى صوفيا

  

  

 مترا سيكون أحد أعلى المبانى فى 250تكون من برج يبلغ ارتفاعه ويقع مشروع متروبول إسطنبول، الذى ي
 مترا، فى مجمع تسوق من طابقين على مساحة 400أوروبا وعمارات سكنية وشارع فاخر للتسوق يبلغ طوله 

  . ألف متر مربع ومستمر فى جذب ا[نتباه فى الساحة الدولية200

  

  "لدى شعور بالفضول الشديد بشأن كاتووك"

  

 جنيفر لوبيز مكتب مبيعات متروبول إسطنبول فى التاسع عشر من شھر نوفمبر، تشرين الثانى وزارت
وجرت مراسم احتفال تسليم رئيسية . الجارى وفحصت المشروع عن قرب قبل شراء عقار فى نفس اليوم

  . بمشاركة أعضاء الصحافة من أجل ا[ھتمام الكبير لمحبى لوبيز

  



مد تاشيلديز، رئيس مجموعة شاليك للبناء، وإردينيتش فارليباش، كبير المسئولية وفى مراسم ا[حتفال، سلم أح
وقالت لوبيز التى ذكرت أنھا سعيدة جدا لتملك . التنفيذيين فى فارياب، المفتاح ووثائق الملكية إلى جنيفر لوبيز

.  التى تعجنبىأريد في المستقبل قضاء مزيد من الوقت فى إسطنبول" شقة فى مشروع متروبول إسطنبول 

وأنا متشوقة بالفعل بشأن رؤية المشھد الفريد . وسأستخدم شقتى فى متروبول إسطنبول خ$ل تلك الزيارات
 400ولدى فضول شديد بشأن شارع التسوق الطويل الذى يبلغ طوله . لبحر البسفور وجزر اNمير من شقتى

  ".مترا، متروبول كاتووك، فى المشروع

  

  "طنبولمتروبول إس"نبذة عن 

  

 أحد أكبر المشاريع المختلطة فى العالم لمستواه فى 2015سيكون متروبول إسطنبول الذى سيكتمل فى عام 
ويبرز متروبول إسطنبول كأحد أكبر . أماكن ا&قامة ومركز التسوق ومناطق ا[ستجمام الخاصة به

 ألف متر مربع ويتكون من 700المشروعات فى العالم بمنطقة بناء على قطعة أرض واحدة تقدر مساحتھا ب
وفى المشروع، الذى تم إط$ق برج متروبول الطويل فيه .  وحدة مستقلة2000ث$ثة مبانى عالية وحوالى 

ويستعد متروبول . من العمارات السكنية التى تم تسويقھا% 75به، تم بيع ) وبدون ھوائى( مترا 250بارتفاع 
ويحتوى متروبول إسطنبول على متروبول . المية والموضة الجديدإسطنبول ليكون المركز المالى والتجارة الع

 متر ويمكن الوصول إليه بسھولة فى مبنى متكامل ومن المتوقع أن 400كاتووك الذى يعد مركز تسوق بطول 
  . مليون زائر سنويا22تتسع ل

  

  : للمعلومات

  

  بيرساى ليتيشيم دانيش مانليجل 

  

: موبايل / 35- 52- 377-0212-90: +ھاتف رقم /sibel.kahraman@bersay.com.tr/ سيبيل كھرمان 

+90 -0554 -535 -49 -83  

  

  متروبول إسطنبول: المصدر
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    انتھت النشرة

  


