
 

  

 خبر صحفي

 ألعضاء�ا ةالخاص ة" الحصر�9"ذا صالة �طلق  مول اإلمارات

 

" اإلمارات"مول  من �األعمالوالخاصة  مساحة أنیقة مع مجموعة شاملة من المرافق االجتماعیة
 �مبینسكي فندق في

 للسیجار وردهة ممیز تراسمع وخارجیة  ةداخلی مطعم ومقهى "جارث" المبتكر �صالتین إطالق
 مكتبةو 

 ةالفاخر ) The 9(" 9ذا " صــــــالةرســــــمیًا "مول اإلمارات"  أطلق :2021ســــبتمبر  28دبي، اإلمارات في 
في تجر�ة غیر مسبوقة في أي من وجهات التسوق  وتعد الصالة الجدیدة �األعضاء الحصر�ین، ةوالخاص

تجر�ة زّواره،  �عزز حیث اإلمارات، مول تطو�ر خطط من األولى المرحلة اهافتتاح �شــــــــــــــكل�ما المنطقة، 
 أ�حاث عقب" 9 ذا" إنشـــــــاء تمو  .الحیاة وأســـــــلوب والمشـــــــرو�ات المأكوالت صـــــــعید على خدماته مجموعةو 

 والحصر�ة، الخاصة األعضاء نوادي وتجر�ة المستوى  عالمیة التسوق  مراكز مزا�ا بین جمعت حیث مكثفة؛
 .بتجر�تهم واالرتقاء ازواره جمیع إللهام وذلك

 إضــــافًة إلى ؛والتواصــــل مع اآلخر�ن للترفیهبة مناســــ ، و�وفر فســــحةممیزاً  تراســــًا خارجیاً  "9"ذا  وتحتضــــن
 أندر�تشــینكو ســیرجي الروســي الشــیف بین �جمعوالذي  ،األورو�ي المتوســطي) GARTH(مطعم "جارث" 

�ما . الصـــالة ألعضـــاء الرائعة األصـــناف من متنوعة �اقة لتوفیر المشـــرو�ات ومزج تقد�م خبراء من وفر�ق
 فر�دة طعام تجر�ة لخلق المتخصـــــصـــــین أمهر ید على الموســـــمیة المكونات اســـــتیراد على �حرص المطعم

 النكهات ذات والفرنســـــــــــــیة الجنو�یة والیونانیة اإل�طالیة المأكوالت �ألذ االســـــــــــــتمتاع تتیح الكلمة معنى �كل
 أشـــــــــهى تذوق  تتیح التي ،العصـــــــــر�ة دبي وجهات أشـــــــــهر من قر�باً " جارث" �غدو أنمن المتوقع و . الغنیة

 . واألفرو�یتس والد�سكو والجاز والسول فانكو�ف ال موسیقى أنغام على الطعام أصناف

 مع هذه الصالةفي مشروع  تعاون  فقد ،من األز�اء والممیزة العصر�ة �عروضه "مول اإلمارات" �شتهرو�ذ 
 األقمشــة أنواع �اســتخدام أفخر ،الطلب حســب ممكنة خیاطة خدمة �أفضــل األعضــاء ســیزود عالمي خیاط
 عشــــــاق جمیع شــــــك بال ترضــــــي رائعة أز�اء على الحصــــــول إمكانیة الخدمة هذه تتیحو  العر�قة، الخبرةمع 

 خدمة" 9ذا " تقدمأكثر في عالم األز�اء والموضـــة،  �االنغماسولمن یرغب  .التمیز عن الباحثین الموضـــة



 

مر�ز  في تمیزاً  األكثر المنتجات من عدد اختیار في �سـاعد متخصـص فر�ق خالل من شـخصـیة مسـاعدة
 .األذواق الشخصیة لكل منهم یرضي �ما ،التسوق 

 نحن: ""العقار�ة الفطیم ماجد" لدى "مول اإلمارات" في التنفیذي المدیر موسى، و�هذه المناسبة، قال حسین
 مخصصة غامرة تجارب لخلق طموحة رؤ�ة على القائمة االبتكارات بتوظیف "مول اإلمارات" في ملتزمون 
عة  و�عد الدراســـات. ذلك على مثال خیر "9 ذا" و�عتبر ُتنســـى، ال وممیزة لمســـتهلكین، أدر�نا افتقار لالموســـّ

ولذا نتطلع الســتقبال األعضــاء في المجتمع الفر�د الســوق لمثل هذه المســاحات الفاخرة في مراكز التســوق. 
 الدراسات".هذه ثمرة  والتي تعد، ‘9ذا ’ لصالة

مع االســــــــتمتاع �ألذ ومســــــــاحة هادئة للحالقة ، الراقیةالرقمیة  الكونســــــــیرجخدمة  الصــــــــالة مزا�اوتتضــــــــمن 
 وفســـــحة ،وردهة للســـــیجار، وغرفة اجتماعات، إضـــــافًة إلى مكتبة ،حســـــب الطلب والمشـــــرو�ات المأكوالت

 نوم. للوجناح  ،ألعاب

 المجانیة، الســـــیارات ر�ن وخدمة الهدا�ا تغلیفو  الثیابمثل خدمة تعدیل خدمات أخرى  توفر الصـــــالةكما 
 مول" ضمن ةالسیاحی الجذب وجهات أشهر في خاصة تجارب عن فضالً  المطار، في الوصول وتسجیل
 ."اإلمارات

 أ�ضــاً  المقرر من واألنشــطة، �الفعالیات غني برنامج في المشــار�ة إلى یتطلعون  الذین لألعضــاء و�النســبة
 مول في الفاخرة التجزئة متاجر من عدد إلطالق الحصـــــر�ة الفعالیات من ســـــلســـــلة" 9 ذا" ســـــتضـــــیفت أن

 ،مجموعة من الخبراء المتخصـــــــــصـــــــــین في عدة قطاعات مع ونقاش حوار جلســـــــــات جانب إلى اإلمارات،
 المتكامل الحیاة نمط ضــــــــــمن تندرج التي التجارب من وغیرها العمل، وورش المأكوالت، تذوق  ومنصــــــــــات

 .للصالة

موقع الیرجى ز�ارة ، "مول اإلماراتفي "فندق �مبینســــــــــــكي " في 9ذا " صــــــــــــالةللمز�د من المعلومات حول 
 .www.malloftheemirates.comاإللكتروني 

 �جري حالیًا قبول طلبات التقدم للعضو�ة. 

 -انتهى-

 
 :المعلومات من للمز�د

 العالقات اإلعالمیة –�ول  هانا
 hannah.cole@ogilvy.comااللكتروني  البر�د

 971+ (0) 58 519 2067: الهاتف
 

http://www.malloftheemirates.com/
mailto:hannah.cole@ogilvy.com


 

 تجاري  �یان مع االلتباس لتفادي اختصاره أو تقصیره عدم و�جب ،"الفطیم ماجد" هو الشر�ة لهذه القانوني االسم: للمحرر مالحظة

 .آخر

 .إصدارها وقت في دقیقة اإلصدار هذا في الواردة واألرقام الحقائق جمیع: المسؤولیة إخالء

  "الفطیم"ماجد  عن

 التجزئة ومنشآت المتكاملة والمدن التسوق، مراكز و�دارة تطو�ر مجال في الرائدة الشر�ة وهي، 1992 عام" الفطیم"ماجد  شر�ة تأسست

 .وآسیا و�فر�قیا األوسط الشرق  مستوى  على والترفیه

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطیم" �العدید من اإلنجازات، التي جاءت نتیجة رؤ�ة أسسها السید ماجد الفطیم، الذي حلم بتغییر مفهوم 

أسعد اللحظات لكل الناس، �ل یوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤ�ة تتجّسد عبر العدید من مراكز التسّوق الحدیثة "التسّوق والترفیه لتحقیق 

ألف  43سوقًا حول العالم و�عمل بها أكثر من  17والمبتكرة، تم افتتاحها أوًال في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، لتتوّسع �عدها عبر 

 ) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط.BBBدرجة استثمار�ة ( موظف. وقد نالت المجموعة أعلى

فندقاً وأر�عة مشار�ع مدن متكاملة �اإلضافة إلى العدید من المشار�ع قید اإلنشاء.  13مر�ز تسّوق و 29تمتلك وتدیر "ماجد الفطیم" الیوم 

"، ومراكز "سیتي سنتر"، ومراكز عمانو"مول مصر"، و"مول وتتضّمن مراكز التسّوق التا�عة لشر�ة "ماجد الفطیم"، "مول اإلمارات"، 

التسوق المجتمعیة "ماي سیتي سنتر"، �اإلضافة إلى خمس مجّمعات تسّوق �الشراكة مع حكومة الشارقة. �ما أّن للشر�ة امتیاز 

وتدیر "ماجد الفطیم" أكثر من سوقًا على مستوى الشرق األوسط و�فر�قیا وآسیا.  30االستخدام الحصري السم "كارفور" في أكثر من 

 اإلضافة إلى المتجر اإللكتروني.� �ارفور سیتي+، أول متجر خال من صنادیق الدفع في المنطقة،و�شمل ذلك متجرًا،  375

توى شاشة سینما في صاالت "ڤو�س سینما" التا�عة لها، �اإلضافة مراكز ترفیه عائلي عالمیة المس 500أكثر من كما تدیر "ماجد الفطیم" 

من بینها "ماجیك بالنیت" و"سكي دبي" و"آي فالي دبي" و"در�م سكیب"و"سكي مصر"، وغیرها. وتعد "ماجد الفطیم" هي الشر�ة األم 

وتدیر عددًا من أبرز األسماء والعالمات التجار�ة  والمفروشات المنزلیة والدیكورات الداخلیة والتجزئة األزیاءفي متخصصة لشر�ة 

مثل "أبیر�رومبي آند فتش" و"هولیستر" و"ُأول سینتس" و"لولولیمون أثلیتیكا" و"كر�ت آند �ار�ل" و "میزون دو  المنزلو في عالم األز�اء 

رك موند" و"لیغو" و"ذات" المتجر والتطبیق اإللكتروني لألز�اء. �ما تشّغل "ماجد الفطیم" شر�ة إدارة المرافق "إنوڤا" من خالل مشروع مشت

 العالمیة الرائدة في مجال إدارة الموارد البیئیة. یولیا"، "ڤمع شر�ة 

www.majidalfuttaim.com/ar 

 یرجى متا�عتنا عبر:

https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim   

https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim    

 https://www.instagram.com/majidalfuttaim   

 https://www.tiktok.com/@majidalfuttaim   

 https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim   

 twitter.com/majidalfuttaim://https 
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