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ملعرض  الثانية  ال��دورة  استقطبت 
ال���ع���ق���ار امل���غ���رب���ي  »س����م����اب إك��س��ب��و 
فعالياته  مساء  اختتم  الذي  أبوظبي«، 
األح�����د  ف���ي م���رك���ز أب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي 
للمعارض »أدنيك«، ما يزيد على 10االف 
زائ��ر، حسب ما ص��رح به سمير  و500 
ملجموعة  التنفيذي  الرئيس   ، الشماع 

سماب .
وأش�����ار ال��ش��م��اع إل���ى أن ال����دورة 
توقيع  شهد  أبوظبي،  ملعرض  الثانية 
املغربي  للعقار  ش��راء  صفقات  وإب���رام 
أن  وق���ال  الشماع  ال��ت��وق��ع��ات«،  »ف��اق��ت 
 ، الثانية  دورت��ه  في   ، أبوظبي  معرض 
منطقة  أس��واق  نحو  مهمة  خطوة  يعد 

اخلليج األخرى .
وك��ان��ت ال����دورة األول����ى مل��ع��رض » 
أبو ظبي اكسبو« قد استقطبت حوالي 

8500 زائر. 
وأوض����ح ال��ش��م��اع أن ال��ع��ارض��ني 
بفعاليات  للمشاركة  استعدادًا  أظهروا 
املعرض في السنة املقبلة، نظرًا للنتائج 
النسختني  في  حتققت  التي  اإليجابية 
االولى والثانية من » سماب ابو ظبي » .
ومت��ي��ز م��ع��رض اب���و ظ��ب��ي ،ال���ذي 
انطلقت فعالياته يوم اجلمعة املاضي ، 
بعرض  حوالي 100 مشروع عقاري في 
27 مدينة مغربية، ومشاركة اكثر من 22 
إلرضاء  وذل��ك  وبنكية،  سكنية  مؤسسة 
حلاجيات  واالستجابة  األذواق  جميع 

الزوار سواء املغاربة أو اخلليجيني.
وي��ع��د »س��م��اب إك��س��ب��و أب��وظ��ب��ي« 
م��ع��ارض  م��ن  لسلسلة  األول����ى  احمل��ط��ة 
عدد  ستنظم  في  التي  إكسبو«  »سماب 
م��ن امل����دن وال��ع��واص��م األوروب���ي���ة في 

غضون الشهور املقبلة.
العاصمة  بعد  املعرض  وسينتقل 
ما   - )بلجيكا  بروكسل  إلى  اإلماراتية، 
بني 23 و25 مارس( وميالنو )إيطاليا- 
ما بني 19و21 أبريل(،وباريس )فرنسا- 
 ، يونيو(  مايو ومطلع  29 و30  ما بني 
إلى جانب تنظيم ثالثة معارض جديدة، 
الرياض  في  قريبا،  مواعيدها  ستحدد 
وجدة باململكة العربية السعودية، وفي 
ومدينة   ، ل��ن��دن  البريطانية  العاصمة 

دوسلدورف األملانية.
ملجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ق��ال 
سماب سمير الشماع أن الدورة الثانية 
وإب��رام  توقيع  شهدت  أبوظبي  ملعرض 
»فاقت  امل��غ��رب��ي  للعقار  ش���راء  صفقات 
التوقعات«، مشيرا إلى أن املعرض يعد 
خطوة مهمة نحو أسواق منطقة اخلليج 

األخرى.
وأوض����ح ال��ش��م��اع أن ال��ع��ارض��ني 
للمشاركة في فعاليات  أبدوا استعدادا 
إلى  بالنظر  املقبلة،  السنة  في  املعرض 
في  حتققت  ال��ت��ي  اإلي��ج��اب��ي��ة  النتائج 

النسختني االولى والثانية.
أبوظبي  إك��س��ب��و  »س��م��اب  وع���رف 
2014«، تنظيم حفالت فنية وموسيقية 
مبشاركة نخبة من جنوم الطرب والفن 
جناة  ضمنهم  من  املغرب  في  الشعبي 
وطهور  الستاتي  العزيز  وعبد  عتابو 
الزبادي. ومتيزت هذه احلفالت  وفؤاد 
املغربية  اجلالية  ألفراد  كثيف  بحضور 
املتحدة  العربية  اإلم��ارات  في  املقيمني 
إلى   ، ألفا   40 ع��دده��ا  يتجاوز  التي   ،
والعرب  اإلم��ارات��ي��ني  املواطنني  جانب 

املقيمني.


