
 

 
خبر صحفي للنشر الفوري   

 

تحصد ثالث جوائز في ‘عقارات جميرا للجولف’  

2015حفلل توزيع جوائز العقارات العربية    
ملعب روع تطوير للجولف في دبي"، و"أفضلل مشتحظى بجائزة " ‘عقارات جميرا للجولف’ •

حفلل توزيع في العالم العربي" في  ملعب الجولف المرشحالجولف المفضلل في دبي"، و"

. جوائز العقارات العربية المرموقة  

 
-العربية المتحدة اإلماراتدبي،  الجهة ، ‘عقارات جميرا للجولف’حصدت  :2015نوفمبر  26 

للعام  تطوير للجولف في دبي"أفضلل مشروع جائزة "بطولة موانئ دبي العالمية للجولف، ل ةضيفستمال

 في في العالم العربي" ملعب الجولف المرشح"المفضلل في دبي"، وجولف الملعب "والثاني على التوالي، 

.2015 ةحفلل توزيع جوائز العقارات العربية المرموق  

 

مالعب تكريم  ،في دبي‘ جي دبليو ماريوت ماركيز’الذي استضافه فندق  حفلل كبار الشخصياتوشهد 

باعتبارها من بين األفضلل في المنطقة. العالمية الطرازمشاريع التطوير العقاري الجولف و  

 

 جاهدين: "لقد عملنا ‘عقارات جميرا للجولف’ الرئيس التنفيذي لـوفي هذه المناسبة، قالل يوسف كاظم، 

وتُعتبر  ،أيضاًألعضاء والزوار لالعبي الجولف، ولعالية المستوى لعمالئنا، و ةلتقديم مشاريع عقاري

  الذي أحرزناه."الكبير على التقدم  دليالً "في دبي جولفلل جائزة "أفضلل مشروع تطوير

 

أفضلل  كإثنين من الذي حصلل عليه ملعبا النار واألرض: "نحن فخورون جداً باالعتراف قائالً وأضاف

اق الجولف من وعشمع جولف رائد يجذب العبي ، األمر الذي يعزز موقعنا كمجمالعب الجولف في دبي

الماضية رحبنا بعدد قياسي من الزوار الذين قدموا إلى في عطلة نهاية األسبوع و جميع أنحاء العالم،

 للبطولة النهائية لجولةاالتي هي بطولة موانئ دبي العالمية للجولف،  لمتابعة ‘عقارات جميرا للجولف’

".‘دبي إلى السباق’ األوروبية  

 

الجوائز المرموقة لشركات التطوير أهم تُعتبر جوائز العقارات العربية إحدى قائال: "واختتم كاظم حديثه 

من النجاح في دورة العام المقبلل."تحقيق المزيد  إلىالعقاري في الشرق األوسط، ونتطلع   



 

 

: "مرةً أخرى، تفوقت شركات برنامج جوائز العقارات الدوليةمن جانبه، قالل ستيوارت شيلد، رئيس 

من كلل منها  تتميز موعة مذهلة من المشاريع العقارية،مجلعقاري العربية في هذه المسابقة مع ر االتطوي

."التي وظفتها التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة إلىاحية الفنية والعملية باإلضافة الن  

 من والتجاري السكنيمجالل الفي  للشركات العقارية العاملةيتم2 تقديم جوائز العقارات العالمية يذكر بأنه 

هذه الجوائز المرموقة بأعلى مستويات اإلنجاز في القطاعات تحتفي  1995منذ عام وجميع أنحاء العالم، 

 ،والتصميم الداخلي ،والهندسة المعمارية ،الرئيسية األربعة الخاص5ة بالسوق العقاري، وهي االستثمارات

والعقارات.  

 

- -انتهى  
حولل عقارات جميرا للجولف:   

جميرا للجولف هي الجهة المستضيفة لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف خاتمة جوالت السباق األوروبي عقارات 

، وهي واحدة من أعرق مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، وتقدم مجموعة واسعة من 2009منذ 

ة اإلمارات العربية المتحدة، من المنازلل المصممة بشكلل فردي في دول 1700المرافق العالمية المستوى وأكثر من 

دقيقة من نخلة  15والتي منها ما هو في طور البناء أو تم االنتهاء من بنائه. تقع عقارات جميرا للجولف على بعد 

ومرسى دبي، وهي تضم ملعبي جولف " النار واألرض"، وهما مؤهالن لتقديم تجارب ال تنسى لعشاق لعبة جميرا 

الجولف والستضافة البطوالت العالمية، كما تضم عقارات جميرا للجولف مجمعات المنازلل الراقية التي تقع 

ولف بنادي جولف مبني وفقاً ألحدث بالقرب من أهم األماكن السياحية الرئيسية في دبي. تحفلل عقارات جميرا للج

التصاميم العالمية إلى جانب العديد من المطاعم، وبرك السباحة والمراكز الصحية، كما تضم عقارات جميرا 

للجولف العديد من مرافق الترفيه واالستجمام، والتي تمنح القاطنين والزوار تألقاً وتنوعاً في حياتهم.   

الذي يضم خيارات متعددة من مساحات ؤخراً مشروعها الجديد األندلس، وأطلقت عقارات جميرا للجولف م وقد

إلى جانب مجموعة- من وسائلل الراحة  التجارية،باإلضافة إلى المجمعات السكنية والمراكز  الشقق،وتصاميم 

الحديثة والفاخرة.  

، كما يسرنا متابعتكم لنا عبر منصات JumeirahGolfEstates.comللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: 

.Facebook  ،Twitter ،Instagram على:التواصلل االجتماعي لعقارات جميرا للجولف   

 

حولل جوائز العقارات الدولية:  

للعاملين في مجالل العقارات السكنية والتجارية في جميع أنحاء العالم، وقد احتفت  دوليةديم جوائز العقارات اليتم# تق

بأعلى مستويات اإلنجاز من قبلل الشركات العاملة في القطاعات الرئيسية  1995هذه الجوائز المرموقة منذ عام 

اخلي والعقارات.األربعة الخاص;ة بالسوق العقاري، وهي االستثمارات والهندسة المعمارية والتصميم الد  

 



 

وتنقسم هذه الجوائز إلى مناطق تغطي أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والسعودية وكندا ومنطقة البحر الكاريبي 

وأمريكا الوسطى والجنوبية وأوروبا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، ويتأهلل الفائزون الذي حققوا 

لجوائز الدولية الشاملة بشكللٍ تلقائي، والتي تحد2د في نهاية المطاف أرقى النقاط األعلى في كلّل منطقة إلى ا

الشركات العقارية في العالم.  

 

وتحظى جوائز العقارات الدولية بشهرة& عالمية تعود إلى تميزها، حيث يتم6 تحديد الفائزين من خاللل عملية& دقيقة 

ميع جوانب القطاع العقاري.خبيرٍ من المختصين في ج 80يقوم بها فريق يضم' أكثر من   

 

 
معلومات االتصالل:  

آزر الكيالني  

+971) 56(3973 937 هاتف:   
azar.kilani@grayling.com  

 

 

 

 


