
 
 
 
 

  جزيرة الماريه تضئ أفق أبوظبي بعروض األلعاب النارية المبهرة في ليلة رأس السنة
  
  

ليلة رأس  متميزةأبوظبي احتفاالت  جزيرة الماريه في أحيت :2015ديسمبر  31 -اإلمارات العربية المتحدة  أبوظبي،
إيذانًا ببدء العام  عند منتصف الليل عاصمةالسماء  تألقت فيالتي  المبهرة ض األلعاب الناريةو عر من خالل السنة 
2016 . 

  
 ،إلى جزيرة الماريه، الوجهة المتميزة لألعمال والحياة العصرية في قلب العاصمة أبوظبيزائر  8,000أكثر من  استقبلو 

التي تناسب  التسلية والترفيه من خالل عروض متميزة استمتع الزوار بليلةحيث  رائعة، أجواء احتفاليةوسط  العام الجديد
"ستار  برنامج جمةًا غنائيًا قدمته نعرض"، و دي جيـ "ال وفنان فقرات قدمهاوتضمنت الفعاليات  .ةالعائل أذواق كافة أفراد

من  ناريةاللعاب األ آالف. كما تم إطالق "ثالثيوفقرة موسيقية قدمتها فرقة "الحمامي ال زينة أفتيموس المغنية" أكاديمي
والتي سطعت على امتداد أفق الواجهة بوظبي، المالي العالمي أل مركزلي للعالمي"، القلب التجار "مربعة سوق أبوظبي ا
 المائية لجزيرة الماريه. 

 
خريطة تفاعلية مجسمة ، و الضخمةحي البث شاشات ال عبر من مختلف أنحاء العالمالعام الجديد احتفاالت  الزواروتابع 

فيما  ،م أشهى المأكوالت لضيوف "الماريه"يتقدل منافذوانتشرت لسنة الجديدة. استقبل للعالم تضئ بحسب توقيت كل دولة ت
في ، ءالعشاء في "الغاليريا"، والوجبات الفاخرة في فندق "روزوود أبوظبي"، ومعرض الشتاوجبات التسوق و أنشطة توفير تم 

 .بأجواء احتفالية متميزة عماركافة الزوار من مختلف األليستمتع ألطفال، لمنطقة خصيص الوقت الذي تم ت
 

 ةفااستضب سعدنا: ""مبادلة للعقارات والبنية التحتيةلوحدة "هذه المناسبة، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي في و 
واستمتع ضيوف الماريه، الذين قدموا من داخل . في أبوظبي جزيرة الماريهبيلة رأس السنة ت متميزة مجددًا في لاحتفاال

في هذه المناسبة، فإنني و دولة اإلمارات وخارجها خصيصًا، بأمسية رائعة شّكلت انطالقة مميزة للعام الجديد في أبوظبي. 
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 جزيرة املاريهنبذة عن 

، وب ي أبوظ ية  رف ، باملناطق الثقافية وال ي قلب العاصمة أبوظ ة لألعمال والحياة العصرية  وصفها تشغل تتصل جزيرة املاريه، الوجهة املتم
، واملناطق السكنية واألعمال الجديدة، تضم جزيرة املاريه تنوعًا فريدًا من م ن قلب مدينة أبوظ رافق التجزئة، املكاتب، منطقة متوسطة ب

 . ا توفر مرافق وبنية تحتية بمستوى عالم  والفنادق، وخدمات الرعاية الصحية، فضاًل عن أ  

 "نبذة عن "مبادلة للعقارات والبنية التحتية

ى مشاريع البنية ا رك ع ي امللكية وإدارة األصول، مع ال لتحتية االجتماعية وفرص االستثمار تعمل وحدة "مبادلة للعقارات والبنية التحتية" كشريك 
 .العقاري، سواء داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة أو خارجها

ى املدى البعيد، ي إطار الخطط التنموية ألبوظ ع راتيجية تمثل أهمية مركزية  ية اس كما  تقوم الوحدة بتطوير مناطق تجارية وسكنية وترف
ي دعم مشاريع البنية التحتي رى جزءًا من خطة الحكومة تساعد  ي اإلمارة. وتمثل هذه املشاريع الك ي 2030ة الضرورية للتحول االقتصادي  ، و

ى مدينة مستدامة عاملية املستوى بيئيًا واجتماعيًا واقتصادياً  راتيجية شاملة لتطوير العاصمة وتحويلها إ  .عبارة عن اس

ي تعمل وحدة "مبادلة للعقارات والبنية التحتية" وف ر العاملية للجودة واألداء الوظيفي واالستدامة. ويساهم عدد من املشاريع املحلية  ى املعاي ق أر
ية، وهو أمر بالغ األهمية بالنسبة لق رف ي إدارة الفنادق واملجمعات ال ي استقطاب نخبة من أبرز املجموعات العاملية  طاع السياحة قطاع الضيافة 

ي الفاخرة الذي يشهد نموًا م ، قلب منطقة األعمال املركزية الجديدة  . وتضم أهم املشاريع العقارية مربعة سوق أبوظ العالم ي أبوظ لحوظًا 
ي ذلك جامعة اإلمارات الع ى الوحدة مسؤولية تطوير العديد من مشاريع البنية التحتية الرائدة بما  ي جزيرة املاريه. كما تتو ربية املتحدة، أبوظ 

ي أبوظوجامعة ب ، وحرم جامعة زايد الجديد   .اريس السوربون أبوظ  

رة التنم ي الوقت نفسه تعزيز مس ي دعم مهمة "مبادلة" من خالل تحقيق عوائد مالية اجتماعية مجزية، و ية وتساهم هذه االستثمارات مجتمعة 
ى املدى البعيد ر عائدات مالية ع  .االجتماعية واالقتصادية لإلمارة، وتوف  

 


