
 

 

 مستلهمًا یستضیف عرضًا مسرحیًا » سیتي سنتر مسقط«
 » جنغل بوك«حكایات األطفال  من

 
 نوفمبر 6-9ُعمان خالل الفترة بین في سلطنة یات األطفال الشهیرة في عرض أول حكا

 
سیتي سنتر مسقط، ُوجهة التسوق والحیاة یستضیف  :2014نوفمبر  03مسقط، سلطنة ُعمان، 

 6وألول مرة في السلطنة في الفترة بین ، »ماجد الفطیم«لـ التابعة  ُعمانلطنة سفي العصریة المفضلة 
شهرة الذي حقق » جنغل بوك«حكایات األطفال كتاب مستلهمًا من عرضًا مسرحیًا حیًا نوفمبر  9 ولغایة

یتحول وبناء على األحداث الجمیلة للقصة الممیزة للكاتب البریطاني رودیارك كیبلینج، س عالمیة واسعة. 
المركز إلى أرض الغابات الساحرة عبر عرض موسیقي الحي سیكون محط إعجاب وتقدیر الصغار 

 والكبار. 
 

مرتین یومیًا في سیتي سنتر مسقط حیث سیقدِّم ممثلون وعارضون » جنغل بوك«وسُیقدم عرض 
ل والرقص واأللعاب من السیرك رؤیة مختلفة للروایة الكالسیكیة عبر سلسلة من فقرات التمثیوبهلوانیون 

وهو  "ماوكلي"سیشاهد الحضور مغامرات فتى األدغال وعلى مدى ثالثة أیام متتالیة، البهلوانیة والهوائیة. 
في مملكة الحیوانات. ویشارك بالعرض الذي سیشد أنظار الصغار والكبار حشد من یومًا بعد آخر یكبر 

عًا عرضًا مسرحیًا موسیقیًا في سیتي سنتر مسقط هو الممثلین والبهلوانیین والموسیقیین الذین سیقدمون م
 ُعمان.باألول من نوعه 

 
بتوفیر سیتي سنتر مسقط یلتزم سیتي سنتر مسقط: "لدى وبهذه المناسبة، قال حسام المنذري، مدیر أول 

وستوفر  في السلطنة. فنیةوالبداعیة من خالل استضافة أجمل الفعالیات اإلاسعد اللحظات لكل الناس 
 ". محترفینالعارضین الممثلین و أبرز البمشاركة الیة "جنغل بوك" جرعة ترفیهیة عالمیة لزوارنا فع
 
 

 



 

 
 : األول الساعة الرابعة والثاني الساعة السابعة مساءالعرضینمواعید 

 نوفمبر 6الخمیس 
 نوفمبر 7الجمعة 
 نوفمبر 8السبت 
 نوفمبر 9األحد 

 
 النضمام إلى صفحة سیتي سنتر مسقط على الفیسبوك:  یمكنكم ا» جنغل بوك«لمعرفة المزید عن 

Facebook.com/CityCentreMuscat 

ع CityCentreMuscat.comأو تصفُّح موقعه:  المتسوقین على تتبُّع أخباره  سیتي سنتر مسقط. كذلك یشجِّ
 الهاش تاق واستخدام agram.com/citycentremuscathttp://instوصوره عبر إنستغرام: 

#greatmoments أو #CCMjunglebook 
 

 -انتهى-
 
 

 »سیتي سنتر مسقط«نبذة عن 
أحد أبرز وجهات التسوق والترفیه في ، 2001الذي افتتح في شهر أكتوبر من العام » سیتي سنتر مسقط«یعد 

یة دولیة ومحلیة أسس الكثیر منها لتواجده ألول مرة في عالمة تجار  142عمان. ویضم المركز أكثر من سلطنة 
قد خضع لعملیة توسعة كبیرة في العام » سیتي سنتر مسقط«مطعم وكافیه. وكان  18ُعمان، باإلضافة إلى 

عالمة تجاریة ولتزید المساحة األصلیة المخصصة للتأجیر لتصل  60تضاعفت خاللها مساحته لتقدم  2007
 عًا. مترًا مرب 60484إلى 

 
مجموعة من خیارات التسوق والطعام التي تعمل على تلبیة احتیاجات الجمیع من » سیتي سنتر مسقط«ویوفر 

أحدث توجهات األناقة والموضة، واألثاث، واإللكترونیات وغیرها الكثیر من الخدمات العملیة كخدمات الصرافة، 
، »ماجیك بالنیت«ومركز الترفیه العائلي  »هایبرماركت كارفور«والصیدلیات، والبصریات. ویشكل كل من 

، بعض أبرز المتاجر التي »صن آند ساندز سبورتس«، و»ماكس«، و»متجر إیماكس«، و»هوم سنتر«و
 ، »جاب«، و»زارا«، و»ماركس آند سبنسر«یحتضنها المركز، كما یضم عدد متاجر الموضة واألناقة مثل 

 

http://instagram.com/citycentremuscat


 

 
تویز "آر" «قسام. كما یتمم كل من متجر األلعاب المتمیز متعدد األ» سنتربوینت«، ومتجر »إتش آند إم«و

 ». سیتي سنتر مسقط«قائمة المتاجر المتمیزة التي یحتضنها » زارا هوم«، و»أص
ویقع المركز في منطقة السیب على شارع السلطان قابوس، ویتمتع بجسر علوي مخصص له، وموقع كبیر 

 زائر.  2250للسیارات یتسع ألكثر من 
 

 » سیتي سنتر القرم«ن نبذة ع
ق المتكامل الثاني الذي دشنته » سیتي سنتر القرم«یمثل  بسلطنة ُعمان بعد » ماجد الفطیم العقاریة«مركز التسوُّ

ق المتكاملة في السلطنة. یقع » سیتي سنتر مسقط«أن حقق  سیتي سنتر «نقلة نوعیة في مفهوم تجربة التسوُّ
 متر مربَّع. 20600، وتزید المساحة اإلجمالیة القابلة للتأجیر عن بمنطقة القرم التجاریة الفخمة» القرم

 
متجَر تجزئة، منها  75ویوفر لقاصدیه من المتسوقین أكثر من  2008في عام » سیتي سنتر القرم«تم افتتاح 

، »بوردرز«و» مانغو«و» بي إتش إس«و» إتش أند إم«نخبة من أشهر العالمات التجاریة العالمیة، مثل 
لة بسلطنة ُعمان لما یتیحه من » سیتي سنتر القرم«وبات ». كارفور«افة إلى متجر باإلض ق مفضَّ وجهة تسوُّ

ق متكاملة، تشمل محالت األناقة والموضة، ومجموعة متنوِّعة من محالت مستلزمات الحیاة العصریة تجربة تسوُّ 
 1000ردهة مطاعم، ومواقف تتسِّع ألكثر من » سیتي سنتر القرم«والتجهیزات المنزلیة وغیرها. كما یتضمَّن 

 سیارة ومنطقة مخصَّصة لوقوف سیارات األجرة.
 

ملیون ریـال عماني  4سیتي سنتر عن مشروع توسعة وتحدیث بقیمة إجمالیة تبلغ  ، أعلن القرم2013وفي العام 
والتي أوجدت منطقة مخصصة للتسلیة والترفیه العائلي وتضمنت مركز ماجیك بالنیت ومجمع سینما یتألف من 

 شاشات.  7
 
 

 http://www.majidalfuttaim.com/en/page/holding  نبذة عن "ماجد الفطیم"
   

، كأحد أهم الشركات الرائدة في مجال إنشاء وٕادارة مراكز التسوق، والمنشآت 1992تأسست "ماجد الفطیم" عام 
 الترفیهیة على مستوى الشرق األوسط وشمال أفریقیا. 

 

 

http://www.majidalfuttaim.com/en/page/holding


 

التي جاءت نتاجًا لرؤیة مؤسسها السید ماجد الفطیم،  وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطیم" بالعدید من االنجازات،
الذي حلم بتغییر الواقع النمطي لمفهوم التسوق، وربطه بالترفیه، وتحقیق أسعد اللحظات لكل الناس كل یوم. 
حیث بدأت مالمح تلك الرؤیة تتجسد عبر العدید من مراكز التسوق الحدیثة والمبتكرة، التي تم افتتاحها في دولة 

ألف  26سوقًا حول العالم، ویعمل بها أكثر من  12ارات العربیة المتحدة، ثم توسعت لتتواجد الیوم في اإلم
االستثماریة، وفق التصنیف االئتماني الصادر عن شركتي  BBBموظف، وقد حصلت المجموعة على درجة 

 ستاندرد أند بورز وفیتش، للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط.
 

فندقًا، وثالثة مشاریع المدن المتكاملة في منطقة الشرق  11مركز تسوق، و 17د الفطیم" وتدیر تمتلك "ماج
لمجموعة "ماجد  األوسط وشمال أفریقیا، و العدید من المشاریع قید اإلنشاء. ومن ضمن مراكز التسوق التابعة

مع حكومة الشارقة. وتمتلك  الفطیم"، مراكز "سیتي سنتر"، ومول اإلمارات، وأربع مجمعات تسوق  بالشراكة
سوقًا على مستوى الشرق األوسط، وشمال أفریقیا،  19المجموعة امتیاز االستخدام الحصري ألسم "كارفور" في 

متجرًا تجزئة  60متجر تجزئة متعدد األقسام "هایبرماركت" وأكثر من  50ووسط آسیا، حیث تدیر أكثر من 
 دولة.  14متوسط الحجم "سوبر ماركت" في 

 
من مراكز  16التابعة لها، باإلضافة إلى » ڤوكس سینما«شاشة سینما في صاالت 109 » ماجد الفطیم«تدیر 

في المنطقة، والعدید من المنشآت الترفیهیة المبتكرة مثل منتجع التزلج الداخلي » ماجیك بالنیت«الترفیه العائلي 
ماجد «وغیرها. وتعتبر » آي فالي دبي«كر ، ومركز الطیران الداخلي المبت»سكي دبي«األول في المنطقة 

الشركة األم لعدد من األعمال التجاریة الرائدة كشركة تمویل متخصصة بإصدار عدد من البطاقات » الفطیم
، وشركة متخصصة باألزیاء واألناقة تدیر عدد من أبرز األسماء »نجم فیزا«االئتمانیة االستهالكیة كبطاقة 

هالستون «و» جوسي كوتور«و» أبیركرومبي آند فتش«م األزیاء والموضة مثل والعالمات التجاریة في عال
الشركة األم لوحدة أعمال خاصة بالعنایة والرعایة الصحیة، باإلضافة إلى » ماجد الفطیم«كما تعتبر ». هیریتیج

مؤخرًا » د الفطیمماج«العالمیة لتوفیر خدمات إدارة الطاقة. وقد وسعت  »دالكیا«شراكتها اإلستراتیجیة مع شركة 
 ». غورمیه غلف«خبراتها لتضم افضل تجارب الطعام والشراب وذلك عبر شراكة ممیزة مع شركة 

 

   http://www.youtube.com/channel/UCFzNqzql_52bu14n0cI24ug  

   https://twitter.com/majidalfuttaim                  

   https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim 
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