بيان صحفي
 ٥إبريل ٢٠١٨

«مدينة نصرررإل كانرررلتع يرك إل» تسرررتع ت تتدر ي حتوزر توية بق ة 1.58
مل تر جن ه خالل ركإلبع راليل ك تم 2018
أعلنت اليوم شررر م ينينم ر ررر لن ررلان يال(كوير ل ور الاومصررم الو ررريم  – )MNHD.CAيهي شررر م ماةنب بولا
ال(طوير الكقامي في ي ررررر – اعلنت اليوم ارم قن بلغت حلم ال(كاقنات ي الحلوزات  1.58يليام جنيم في الربع االي لكام
 .2018ييرجع األراء القوي بشررلل مةي رري إل تكاقنات ي حلوزات يشررري  Lake Park Studiosبوشررري تاج رري(ي
الذي تم اطالقم في يامس .2018
يف ت يلي عإلض كل ب ت رك تتدية ي حتوزر
رك شإليع (مل وع جن ة)
تاج ي(ي
راي
أخرى
رالج تكي

ركإلبع رأليل 2017
43
1,751
4
1,798

ركإلبع رأليل 2018
1,193
311
79
1,583

يفي هذا ال ريا أعرب الوهننس أحون الهي(وي الكضرو الون(نب لشرر م ينينم ر رر لن رلان يال(كوير عن رريم باالراء
القوي خال الربع االي لكام  2018بكن االطال الناجح في يشري  Lake Park Studiosبوشري تاج ي(ي.
—رهايم الايان—
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عن شإلكة مدينة نصإل كانلتع يرك

إل

تأتي شر م ينينم ر ر لن لان يال(كوير عل مأس الشر ات الو ريم ذات الخارب في يلاالت ال(شيين يالاناء يال(طوير الكقامي في
ي ر .قايت الشر م ب(طوير ي شريعات ارى ينذ رشأتها ت(ضون يكظم حي ينينم ر ر يالذي يو(ن عل ي احم ت(لايز  40يليون
ي(ر يربع بالقاهرب اللارى ييكن بي(ا ً أل ثر ين  3يليون يواطن .يتحظ الشررر م بوخنين أما رري جذاب في القاهرب ي(ضررون ي رراحم
 3.5يليون ي(ر يربع بووقع ي(وين عل يقربم ين يطام القاهرب النيلي ي 5.5يليون ي(ر يربع عل طريق القاهرب ال ررررررويي .لونين
ين الوكلويات يرج زيامب يوقكنا اإللل(ريريwww.mnhd.com :
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