ذا بــــــردجـــــــز

3

ذا بــــــردجـــــــز

5

ذا بــــــردجـــــــز
7

أبوظبـــــي ،عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تســـــتقطب الناس من جميع أنحاء العالم ليســـــكنوا
فيها و ينعموا بطقســـــها الدافئ ،و يســـــتمتعوا بمشهدها الثقافي و اإلبداعي ،و يستمدوا اإللهام
يتميز بالحيوية و االســـــتقرار.
مـــــن أصالتها ،و يســـــتثمروا في قطاع األعمال الذي
ّ

ا لـــــد ا ر
تحرص شـــــركة الدار العقارية على تجاوز فكرة بناء عقارات لتصل إلى هدفها األساســـــي و هو تصميم مجتمعات و وجهات نوعية

ً
ً
رائدا في مجال تطوير العقارات في دولة اإلمارات العربية
دورا
تثري حياة القاطنين فيها و الزوار على حد ســـــواء .و تلعب الشـــــركة
المتحدة ،و تتمتع بســـــمعة طيبة و مكانة مرموقة يشهد لها ســـــجلها الحافل بالمشاريع االستثنائية.
ذا بــــــردجـــــــز
9

ذا بــــــردجـــــــز

وجهتكــم
في وســط
العاصمــة..
جزيــرة الريــم

11

جزيــرة طبيعية
بمرافــق عصريــة و موقع مميز
تقدم جزيرة الريم لســـــكانها و زوارها أسلوب حياة عصري بطابع جديد ،مع مجموعة واسعة من المشاريع الخدمية
تشـــــمل متاجر تجزئة و مقاهي و مراكز تســـــوق ،باإلضافة إلى الشواطئ و المدارس و الكثير غيرها .جزيرة الريم
جزيـــــرة طبيعية على مســـــافة دقائق قليلة فقط عن وســـــط مدينـــــة أبوظبي ،و يحيط بها مراكـــــز ثقافية و مالية
ً
مقرا لها.
معروفة تتخذ من جزيرة الســـــعديات و المارية

ذا بــــــردجـــــــز
13

الموق ــع
ﻣﺘﺤﻒ زاﻳﺪ

 2 0د ﻗﻴﻘــﺔ

اﻟﺤﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

ﻣﻨﺎرة اﻟﺴﻌﺪﻳﺎت

 2 0د ﻗﻴﻘــﺔ

اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮﻇﺒﻲ
)ﻓﻦ وﺛﻘﺎﻓﺔ(

 2 0د ﻗﻴﻘــﺔ

اﻟﻤﻴﻨﺎء

ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺴﻌﺪﻳﺎت ﻣﺎرﻳﻨﺎ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك

 2 2د ﻗﻴﻘــﺔ

ﻣﻴﻨﺎء زاﻳﺪ
ﻣﻌﺮض WAREHOUSE 421
 2 0د ﻗﻴﻘــﺔ

ذا ﺑﺮدﺟﺰ
ﺣﺪﻳﻘﺔ
اﻟﺘﺮاث

ﻣﺪرﺳﺔ رﻳﺒﺘﻮن

د ﻗﻴﻘــﺔ و ا ﺣــﺪ ة
د ﻗﻴﻘﺔ و ا ﺣــﺪ ة

ذا بــــــردجـــــــز

ﺟﺰﻳﺮة
اﻟﻤﺎرﻳﺔ

ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺷﻤﺲ

ﺟﺰﻳﺮة اﻟﺮﻳﻢ  -ﺷﺮق

 1 5د ﻗﻴﻘــﺔ

ﻣﻴﺮا

15

اﻟﻐﺎﻟﻴﺮﻳﺎ

أﺷﺠﺎر اﻟﻤﺎﻧﻐﺮوف

اﻟﻤﺮﺳﻰ

 1 0د ﻗﺎ ﺋــﻖ

ﻓﻨﺪق روزوود
أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﺿﻮاء

 3د ﻗﺎ ﺋــﻖ

ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ﻛﻠﻴﻨﻚ
ﻣﺮﺑﻌﺔ
اﻟﺼﻮة
ّ
ﺑﻮﺗﻴﻚ
ﻣﻮل

ﺷﺎﻃﺊ روﺗﺎﻧﺎ

ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻷﺿﻮاء

أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻣﻮل

اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ
)اﻟﺸﺎﻃﺊ(
 2 0د ﻗﻴﻘــﺔ

ُﺑﺮﺟﺎ ﺻﻦ
أﻧﺪ ﺳﻜﺎي

أﺑﺮاج اﻟﺒﻮاﺑﺔ
 1 0د ﻗﺎ ﺋــﻖ

ﺷﺎرع
ﻫﺰاع ﺑﻦ زاﻳﺪ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺴﻮرﺑﻮن – أﺑﻮﻇﺒﻲ

 1 0د ﻗﺎ ﺋــﻖ

ﺟــﺰﻳــﺮة
اﻟــﺮﻳــﻢ

ﻣﺎرﻳﻨﺎ ﺳﻜﻮﻳﺮ

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪاﻧﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت

ﻧﺠﻤﺎت أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻣﻄﺎر أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
 3 0د ﻗﻴﻘــﺔ

ﻣﺨﺮج
ﺟﺰﻳﺮة اﻟﺮﻳﻢ

إﻟﻰ دﺑﻲ

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺟﻴﻤﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺮﺟﻴﻞ

 1 0د ﻗﺎ ﺋــﻖ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
دار اﻟﺸﻔﺎء

ﻗﺼﺮ اﻹﻣﺎرات

 2 7د ﻗﻴﻘــﺔ

ذا بــــــردجـــــــز
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20
د قـــيـــقـــة
عن جزيرة الريم

الصورة مقدمة من قبل هيئة السياحة و الثقافة في أبوظبي

جــزيــــرة الســـعديــــات
موطــن الفــن و الثقافة
ذا بــــــردجـــــــز

جزيرة الســـــعديات هي مركز أبوظبي الجديد للفنون المحلية و العالمية،
و مقر متحف اللوفر أبوظبي ،كما ستســـــتقبل الجزيرة متحف زايد الوطني
ً
حاليا.
و متحف جوجنهايـــــم أبوظبي اللذان يجري العمل عليهما

19

اللوفر أبوظبي .الصورة مقدمة من قبل هيئة الســـــياحة والثقافة في أبوظبي

منارة السعديات .الصورة مقدمة من قبل هيئة السياحة و الثقافة في أبوظبي

دقائق
عن جزيرة الريم

الصورة مقدمة من قبل سوق أبوظبي العالمي

04

جــزيــ ــرة المـــــاريــــــ ــة
موطــن للراحــة و مقــر لألعمال
كليفالنـــــد كلينك المعروفـــــة على مســـــتوى العالم .باإلضافة إلـــــى مجموعة
اســـــتثنائية من المطاعم العالمية و الفنادق الراقية و محالت األزياء الشـــــهيرة
ً
عنوانا لها.
التي اختارت من هذا المكان

ذا بــــــردجـــــــز

هنا ،فـــــي جزيرة الماريـــــة يقع مقر ســـــوق أبوظبي العالمي ،و مستشـــــفى

21

الصورة مقدمة من قبل سوق أبوظبي العالمي

الغاليريا .الصورة مقدمة من قبل هيئة الســـــياحة و الثقافة في أبوظبي

ذا بــــــردجـــــــز

ذا
بــردجــــز

23

اســـــتمتع بحياة العاصمة في جزيرة طبيعية و على ضفاف قناة مائية،
و بالمرافق العصرية و أجواء المدينة فيها.

ذا بــــــردجـــــــز

ـا بـــــــــك
أهـــــــ ً
فــــــي لـــــــــون الـعـــــاصمــــــة
فـــــي الـــريــــــم

25

نقدم لكم ذا بردجز ،المشـــــروع السكني المكون من  6أبراج متوسطة االرتفاع،
ابتداء من االســـــتوديوهات،
كل بـــــرج منهـــــا يحتوي على  212شـــــقة ســـــكنية.
ً

يمكن أن تقدمه حياة المدينة هنا في جزيرة الريم ،مع شـــــرفات بإطالالت على
القنـــــاة المائية ،الحديقة ،البحر أو على أفق المدينة.

ذا بــــــردجـــــــز

وصوال إلى شـــــقق بثالث غرف ،تم تصميم كل شقة كي تقدم لكم أفضل ما
ً

27

ذا بــــــردجـــــــز

29

ســـــيضم المشروع مرافق متنوعة و مقهى مميز
و أجهزة لياقة بدنية في الهواء الطلق لنلهم الجميع على

االســـــتمتاع بأحدث حديقة في العاصمـــــة ،و التي تضم
 99,409م  2من المرافق و نشاطات الجذب السياحي.

ذا بــــــردجـــــــز

االســـــتمتاع بأسلوب حياة جديد .كما باستطاعة المقيمين

31

ذا بــــــردجـــــــز

33

ً
طابقا
يتألف المشـــــروع من مرحلتين ،ســـــتتألف كل مرحلة من  3أبراج مكونة من 26
ذا بــــــردجـــــــز

تحيط بها مساحات خضراء و برك ســـــباحة ،تفصل بينهما القناة المائية.

35

ا خــــتـــــر
ا لـمـخـطـــط
ا لمثــــا لــــــي
ذا بــــــردجـــــــز
37

مخطط االستوديو

ذا بــــــردجـــــــز
39

متوسط المساحة  38متر مربع

المخطط الرئيسي

*مقاسات الشقة الواردة أعاله هي للداللة فقط و تستند إلى مبادئ المقاييس الداخلية للدار.

إخالء مسؤولية :يرجى األخذ بعين االعتبار أن هذه المخططات تم رسمها قبل االنتهاء من عمليات البناء و هي مخططات إرشادية و غير دقيقة و ال تعكس النسبة الحقيقية .قد يتم إجراء تغييرات خالل عمليات
التطوير على المساحات و التجهيزات و التشطيبات و المواصفات دون إشعار مسبق وفقاً لعقد المقاسات .األثاث المصور في المخطط غير مشمول ضمن عملية البيع ،و يجب عدم اعتبار مآخذ الطاقة
و وصالت التلفزيون و الخ ،على أنها في مواقعها النهائية .يجب على المشترين المحتملين االعتماد على استفساراتهم الخاصة من وقت آلخر .الحواجز الضرورية للخدمات و البناء لم يتم تصويرها.

مخططات لشقة
بغرفة نوم

ذا بــــــردجـــــــز
41

المخطط  - Bمتوســـــط المساحة  63متر مربع
*مقاسات الشقة الواردة أعاله هي للداللة فقط و تستند إلى مبادئ المقاييس الداخلية للدار.

المخطط  - Aمتوســـــط المساحة  64متر مربع
*مقاسات الشقة الواردة أعاله هي للداللة فقط و تستند إلى مبادئ المقاييس الداخلية للدار.

المخطط الرئيسي

المخطط الرئيسي

إخالء مسؤولية :يرجى األخذ بعين االعتبار أن هذه المخططات تم رسمها قبل االنتهاء من عمليات البناء و هي مخططات إرشادية و غير دقيقة و ال تعكس النسبة الحقيقية .قد يتم إجراء تغييرات خالل عمليات
التطوير على المساحات و التجهيزات و التشطيبات و المواصفات دون إشعار مسبق وفقاً لعقد المقاسات .األثاث المصور في المخطط غير مشمول ضمن عملية البيع ،و يجب عدم اعتبار مآخذ الطاقة
و وصالت التلفزيون و الخ ،على أنها في مواقعها النهائية .يجب على المشترين المحتملين االعتماد على استفساراتهم الخاصة من وقت آلخر .الحواجز الضرورية للخدمات و البناء لم يتم تصويرها.

ذا بــــــردجـــــــز

43

مخططات لشقة
بغرفتي نوم

ذا بــــــردجـــــــز

المخطط  - Bمتوســـــط المساحة  104متر مربع
*مقاسات الشقة الواردة أعاله هي للداللة فقط و تستند إلى مبادئ المقاييس الداخلية للدار.

45

المخطط الرئيسي

المخطط  - Aمتوســـــط المساحة  96متر مربع

المخطط الرئيسي

*مقاسات الشقة الواردة أعاله هي للداللة فقط و تستند إلى مبادئ المقاييس الداخلية للدار.

المخطط  - Cمتوســـــط المساحة  97متر مربع

المخطط الرئيسي

*مقاسات الشقة الواردة أعاله هي للداللة فقط و تستند إلى مبادئ المقاييس الداخلية للدار.

إخالء مسؤولية :يرجى األخذ بعين االعتبار أن هذه المخططات تم رسمها قبل االنتهاء من عمليات البناء و هي مخططات إرشادية و غير دقيقة و ال تعكس النسبة الحقيقية .قد يتم إجراء تغييرات خالل عمليات
التطوير على المساحات و التجهيزات و التشطيبات و المواصفات دون إشعار مسبق وفقاً لعقد المقاسات .األثاث المصور في المخطط غير مشمول ضمن عملية البيع ،و يجب عدم اعتبار مآخذ الطاقة
و وصالت التلفزيون و الخ ،على أنها في مواقعها النهائية .يجب على المشترين المحتملين االعتماد على استفساراتهم الخاصة من وقت آلخر .الحواجز الضرورية للخدمات و البناء لم يتم تصويرها.

مخططات لشقة
بثالث غرف نوم

ذا بــــــردجـــــــز
47

المخطط  - Bمتوســـــط المساحة  128متر مربع

المخطط الرئيسي

*مقاسات الشقة الواردة أعاله هي للداللة فقط و تستند إلى مبادئ المقاييس الداخلية للدار.

المخطط الرئيسي
المخطط  - Aمتوســـــط المساحة  137متر مربع
*مقاسات الشقة الواردة أعاله هي للداللة فقط و تستند إلى مبادئ المقاييس الداخلية للدار.
إخالء مسؤولية :يرجى األخذ بعين االعتبار أن هذه المخططات تم رسمها قبل االنتهاء من عمليات البناء و هي مخططات إرشادية و غير دقيقة و ال تعكس النسبة الحقيقية .قد يتم إجراء تغييرات خالل عمليات
التطوير على المساحات و التجهيزات و التشطيبات و المواصفات دون إشعار مسبق وفقاً لعقد المقاسات .األثاث المصور في المخطط غير مشمول ضمن عملية البيع ،و يجب عدم اعتبار مآخذ الطاقة
و وصالت التلفزيون و الخ ،على أنها في مواقعها النهائية .يجب على المشترين المحتملين االعتماد على استفساراتهم الخاصة من وقت آلخر .الحواجز الضرورية للخدمات و البناء لم يتم تصويرها.

ذا بــــــردجـــــــز

49

كل ما
تــحـتــا جـه

التي تلبي تطلعات أكثر األشخاص حيوية و حركة .انظر حولك و ستكتشف برك سباحة ،و صاالت رياضية للرجال
و أخــرى للنســاء ،و معــدات لياقــة بدنيــة فــي الخارج ،و حدائق.

ذا بــــــردجـــــــز

حياتك هي المحور الرئيسي الذي تم تصميم ذا بردجز حوله ،لذلك قمنا بتخصيص مساحة للمرافق و وسائل الراحة
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ذا بــــــردجـــــــز
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ذا
بارك

حديقـــــة عصريـــــة على مســـــافة بضع خطـــــوات فقط ،تضم
مجموعة من المرافق و وسائل الراحة التي تشمل منتزهات
مفتـــــوح ،و مطاعم في الهواء الطلق و الكثير غيرها.

ذا بــــــردجـــــــز

خضـــــراء ،و أماكـــــن للتزلج ،و ألعاب ،و مســـــجد ،و شـــــاطئ
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ذا بــــــردجـــــــز
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 99,409م  2من الراحة
و االســـــتجمام تحيط بك
فـــــي هذا المـــــكان اجتمعت أفضـــــل مظاهر الحيـــــاة العصرية،
ً
رحبا يعيد تعريف مفهـــــوم الحياة في المدينة.
فضاء
لتبنـــــي
ً

أفكــــــار تفــــــــوق الخيـــــــال

جمي ــع أعمالي
الفنيــة تحمــل في
داخلها مس ــتوى
معيــن مــن التأمل
و الروحانيــة

مــــع الفنـــــــــــان إدريــــــس خـــــــــان

إدريـــــس خـــــان فنـــــان ذاع صيته بفضـــــل أعمالـــــه الفنية من صـــــور فوتوغرافيـــــة و فيديوهـــــات و منحوتـــــات ،حيث تتميـــــز أعمالـــــه باحتوائها على كم من المشـــــاعر المدروســـــة.
يعتبـــــر خـــــان أحد أهم الفنانين البريطانيين من أبناء جيله ،و هو الفنان الذي تم اختياره لتصميـــــم نصب واحة الكرامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ما هي األشياء التي تلهمك في أبوظبي؟
ما أحـبـــــه في أبـوظبي هو شــغـفـــــها للـفـن و الـثـقـافــــة،
و سعيها الدائم لدعوة الشخصيات االستثنائية و العقول
ً
أيضا فكرة أن
المتميزة و جمعها في مكان واحد .تُ لهمني
ً
أفقا للنمو بال حدود.
أرى

كيــــف بدأت العمل على إبداع مشــــروع ضخم
بحجم واحة الكرامة؟
عمــــل بهــــذا الحجــــم حررنــــي ،و جعلنــــي أطلــــق العنــــان
هــــو العالقة مــــع الذاكــــرة ،و جميع أعمالــــي الفنية تحمل
فــــي داخلهــــا مســــتوى معيــــن مــــن التأمــــل و الروحانية.
أنا أؤمـن بـأن أي عمـــــل فني ال بـد أن يفيض بالمشــاعـر،
و هذا المســــتوى من الفهم هو الذي شكّل أساس عملي
عمال
علــــى تصميــــم هذا النصــــب التــــذكاري الذي أعتبــــره
ً
ً
فريدا .هذا أول عمل لي اســــتخدم فيه مواد بهذا الحجم.
و ال أظــــن أن هناك عمل يضاهيه في العالم.

لماذا تحظــــى النصب التذكاريــــة في الهواء
الطلق بهذا القدر من الخصوصية و اإلبداع؟
إن إبــــداع منحوتــــة فــــي الهواء الطلــــق ال يمكــــن أن يتم
بــــدون مفهــــوم التعــــاون .تخصصــــات و جهــــود متنوعــــة
ً
معــــا لتبــــدع هــــذا الكيــــان الضخــــم ،و هــــذا جهــــد
تجتمــــع
ال يســــتهان به ،جهد يمكن وصفــــه بالعالمي ،فاأللمنيوم
تم ســــكبه و طــــاءه فــــي أســــتراليا و الصيــــن ،و الحديد
الصلــــب هنا في اإلمارات ،أما زجاج الجناح فقد صنع في
ألمانيا .كما تم تكريس جهود عظيمــــــة في مجالي اإلدارة
و المتابعة .إنجاز مشروع كهذا في زمن قياسي ال يتعدى
ً
مذهال ،و هــــذا ما يمنحــــه المزيد من
أمــــرا
 8شــــهور كان
ً
الخصوصية ،باســــتطاعة أي إنســــان أن يشعر بحجم الجهد
الــــذي تطلبه هــــذا النصب .هذا العمــــل الفني أصبح اآلن
جزء من مخيلة هذه األمة.

ذا بــــــردجـــــــز

لنفســــي ألرى المشــــهد بكل أبعــــاده .الفن بالنســــبة لي
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#آخــــر_أخـــبـــار_الــــريـــم

ﺟﺰﻳﺮة
اﻟﺴﻌﺪﻳﺎت
1

5

مطعم
ليوبولدز اوف لندن

زوما

بوتيك مول ،جزيرة الريم

مربعة الصوة،
جزيرة المارية

هنا يلتقي المذاق الرائع بمتعة األجواء.

طعم راقي يجمع بين األصالة
في التقاليد و االبتكار.

نادي شاطئ السعديات

أوربان ميل الونج

ً
قســـــطا من الراحة بجانب بركة السباحة ،أو استمتع
خذ

وجهة الرجل األنيق ليظهر بكامل أناقته.

المخرج ،14
جزيرة السعديات

7

ذا
ﺑــﺮدﺟــﺰ

ذا جاليريا مول ،مربعة الصوة،
جزيرة المارية.

ﺟﺰﻳﺮة
اﻟﻤﺎرﻳﺔ

ذا بــــــردجـــــــز

2

6

3

4&6
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5
بجولة على الشاطئ أو بجلسة مساج .لك الخيار!
1

3

7

مــنـــارة
الـــســـعديـــات

معرض
WAREHOUSE 421

الحي الثقافي ،شارع الشيخ خليفة،
جزيرة السعديات

ميناء زايد،
بجانب مركز الميناء

استمد إلهامك من مجموعة مذهلة من المعارض

الملتقى الرسمي لمجتمع أبوظبي اإلبداعي.

المحلية و الدولية.

استمتع بالفعاليات الموسمية ،و تأمل بكل بساطة

ﺟــﺰﻳــﺮة
اﻟــﺮﻳــﻢ
أﺑﻮﻇﺒﻲ

روعة األعمال الفنية المعروضة.

4
جاليريا مول

8
صالون ألدو كوبوال

مربعة الصوة،
جزيرة المارية.

فيال  ،306بجانب فندق
إنتركونتيننتال ،البطين

سلسلة من أرقى العالمات التجارية ،بنكهة مميزة

دللي نفسك حيث عراقة الخبرة

تضفيها أفضل مطاعم أبوظبي.

اإليطالية تعتني بالجمال.

8

12
د قـــيـــقـــة
عن جزيرة الريم

فهم ــي العمي ــق للتقالي ــد
الياباني ــة األصيل ــة
فــي الطعــام ،و كذلــك
الثقاف ــة الياباني ــة
المذهلــة هــي مصــدر
اإللهــام الرئيســي لــي
فــي كل مــرة أقــوم فيهــا
بإعــداد أطباقنــا المميــزة.

مـــا هـــي مصـــادر إلهامـــك عندما تقـــوم بابتـــكار أطباق
زوما المميزة؟
أنا أؤمن بأن جميع أطباقنا يجب أن تتمتع بثالثة عناصر رئيســـية ،هي:
المذاق الشهي ،المكونات الطازجة و المنظر الجميل .و أعتبر أن فهمي
العميق للتقاليد اليابانية األصيلة في الطعام ،و كذلك الثقافة اليابانية
المذهلة هي مصدر اإللهام الرئيسي لي في كل مرة أقوم فيها بإعداد

نـــــكـــــهـــــــة زومــــــا

جديدة ،و التعرف على أشخاص و على أساليب جديدة في الطبخ .كل
ذلك يساعدني و يحفز العملية اإلبداعية لدي عندما أقوم بابتكار أطباق
ً
طبعا مؤسس مطعمنا الشيف رينيه بيكر الذي يقدم لنا
جديدة .و هناك

ذا بــــــردجـــــــز

مع باول كازانوفسكي
الشيف الرئيس في الشرق األوسط و تركيا

أطباقنـــا المميـــزة .و بحكم عملي كشـــيف أحب الســـفر و تذوق نكهات

الدعم باستمرار و يشاركنا في العملية اإلبداعية في زوما.

هـــل تفضل إدخال المكونـــات المحليـــة و اإلقليمية
في الئحة الطعام؟
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ألننا مطعم ياباني ،نحن نقوم عادة باســـتيراد معظم مكونات أطباقنا
ً
طبعـــا إلى مجموعة من
مـــن أفضل الموردين فـــي اليابان ،باإلضافة
أفضـــل األســـواق العالمية .أما بالنســـبة للمكونـــات المحلية فهي بال
ً
ً
رئيسيا في مطبخنا ،لذلك نقوم بالتواصل مع أفضل
دورا
شك تلعب
الموردين في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتزويدنا بمجموعة متنوعة
من المكونات .فنحن على سبيل المثال نستخدم الطماطم الرائعة التي
يتـــم زراعتهـــا و إنتاجها هنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة .و يتمتع
طبق سلطة الطماطم و الباذنجان لدينا بنكهة ال تنسى.

ما هي الهوايات المفضلة لديك هنا في أبوظبي؟
تقدم أبوظبي لسكانها و زوارها خيارات ال تحصى .فيها ستجد سلسلة
ً
أيضا
واسعة و متنوعة من المطاعم المحلية و العالمية الرائعة .و هناك
العديـــد مـــن المهرجانـــات و الفعاليات المذهلة و مـــن ضمنها مهرجان
أبوظبي الدولي للكتاب الذي أستمتع ً
جدا بوقتي خالله .و أكثر ما أحبه
فعال ،هو لعب كرة القدم مع فريق زوما.
هنا
ً

مـــا هـــي الخطـــوة التاليـــة لــــ زومـــا؟ و كيـــف تـــرى
مستقبل تطورها؟
ً
مؤخرا بافتتاح مطعم زوما
مجموعة زوما في تطور مستمر ،حيث قمنا
فـــي الس فيجاس ،و هو العضو الجديد في أســـرتنا العالمية ،و نحن
بشـــكل دائم إلى تقديم أفضل المنتجات و الخبرات في جميع مطاعم
زوما في جميع أنحاء العالم ،و ســـنواصل العمل بهذا المبدأ في زوما
ً
أيضا .و تُ عتبر قدرتنا على تقديم تجربة طعام مذهلة و متواصلة
أبوظبي
و متناســـقة لضيوفنا أحد أهـــم عوامل تطورنا ،لكن في نفس الوقت
البد من االســـتمرار في توسيع حدودنا و مواصلة االبتكار كي نضمن
عودة ضيوفنا مرة بعد مرة.

الصور مقدمة من قبل مطعم زوما

ً
دائما نتطلع إلى التواجد في المدن الحيوية و الممتعة .نحن نســـعى
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