
 

أسئلة اإلعالم   االتحاد أر�نا |   
 
 
 
 

 أین تقع االتحاد أر�نا ؟  •
 

تتمیز  والتي  أكبر أر�نا داخل�ة متعددة األغراض في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، تم أفتتاح   2020في عام  

دقائق عن مطار أبوظبي الدولي  7�موقعها في واجهة �اس �اي المائ�ة النا�ضة �الح�اة على جز�رة �اس، وت�عد 

 دق�قة عن مدینة دبي. 45و

 
 ما هي أهم ممیزات االتحاد أر�نا؟ •

االتحاد أر�نا هي تجســــــید لرؤ�ة عدد من خبراء قطاعي الترف�ه والضــــــ�افة، و ترتقي �معاییر الترف�ه الم�اشــــــر نحو 

وتم    �مســــــاحات مختلفة �ضــــــغطة زر واحدة.تتمیز بتصــــــم�مها المرن القابل للتعدیل لتوفیر قاعات  و  آفاق جدیدة.

ــتدامة في جوهره  ــم�م المكان مع االســ ــافة مجموعة  لتوفیر  تصــ ــتضــ ــهولة الســ ــاحات للفعال�ات �مكن تحو�لها �ســ مســ

كاملة من األحداث �ما في ذلك الحفالت الموســ�ق�ة الدول�ة واســعة النطاق واأللعاب الر�اضــ�ة وفعال�ات الشــر�ات 

ثالثة أقسـام لتكو�نات متعددة وشـرفة �انورام�ة  االتحاد أر�نا   تضـم الت المجتمع المحلي.  والفعال�ات الخاصـة واحتفا

المكـان المـثالي لمـناســـــــــــــــ�ات الشــــــــــــــرـ�ات والفعـالـ�ات   الـقاعـة الكبرى ، وتعـد    واجهـة ـ�استوفر إطالالت خالـ�ة على 

الراســـــــــخة ورؤ�تها المســـــــــتقبل�ة، تجعل  انطالقًا من ثقافتها   .والمائ�ة�اي  مع إطالالت على واجهة �اس  ة الخاصـــــــــ

ــ�افة اإلمارات�ة وأحدث التقن�ات   ــى، وذلك من خالل الجمع بین �رم الضــــــ االتحاد أر�نا من �ل ز�ارة تجر�ًة ال ُتنســــــ

�قدم تجر�ة اســــــــتثنائ�ة للضــــــــیوف ودعمًا ال محدودًا  ل�ضــــــــم فر�ق العمل �فاءات عالم�ة متمیزة،  و  من حول العالم.

في ســــــــا�قة إقل�م�ة  ، ســــــــیتمكن الضــــــــیوف من طلب و  صــــــــّناع المحتوى المحلیین والعالمیین.لمنظمي الفّعال�ات و 

وتوصـیلها خالل العروض (تخضـع ألذونات الحدث) بواسـطة   أر�نا االتحاد   األطعمة والمشـرو�ات من مقاعدهم في

 .مساعدي المأكوالت والمشرو�ات 

 

 

 من �ملك االتحاد أر�نا؟  •

 .وتدیرها شر�ة فالش إنترتینمنت لشر�ة میرال إلدارة األصولمملو�ة    االتحاد أر�نا

 

 



 

 

 

 ؟االتحاد أر�نا كم عدد المساحات الخاصة المتوفرة في   ماهي القدرة اإلست�عاب�ة ل اتحاد أر�نا ؟ •

متًرا مر�ًعا والتي �مكن    3565، تم بناء الساحة حول وعاء رئ�سي �مساحة    18000ثابتة تبلغ  استعاب�ة  مع قدرة  

 3،565تتر�ع األر�نا على مساحة تبلغ  القابلة للتخص�ص.  خاصة�لها �سهولة إلى تكو�نات مختلفة �فضل ستائر  تحو 

تتكون من    �ما فیها األجنحة والمجالس المخصصة لك�ار الشخص�ات.  ،فئات متنّوعة للمقاعد ع، وتضم  مر�ّ   متر

القاعة    إحاطةمجموعة من فئات المقاعد ، والوصول العام ، والمدرج ، والممتاز ، و��ار الشخص�ات ، وقد تم  

بـ   تتوفر قاعة  �ما    •  كتمل مع صالة النادي التي تقدم إضافة حصر�ة لكل حدث.ل�جناًحا فاخًرا    17الرئ�س�ة 

�مساحة   رئ�س�ة  ا  1،188احتفاالت  مرّ�ع الستضافة  إلى  متر  �اإلضافة  الشر�ات،  وفّعال�ات  الخاصة  لفّعال�ات 

 منطقة استق�ال للترحیب �الضیوف قبل انطالق الفّعال�ات.

 

 االتحاد أر�نا؟ معلومات عن شر�ة البناء والتصم�م   •

 HOK، وهي شر�ة عالم�ة للتصم�م والهندسة المعمار�ة والتخط�ط. تصمم    HOKتم تصم�م اتحاد أر�نا من قبل  

الم�اني والمساحات التي تستجیب الحت�اجات الناس والبیئة ، مع مصممین متجذر�ن في التمیز التقني ، مدفوعین  

 . �الخ�ال و�ر�زون على تقد�م الحلول التي تلهم المجتمعات

 

 ا؟ ما هو مصدر إلهام تصم�م االتحاد أر�ن •

استرات�ج�ة التصم�م الممیزة �، وتضم الساحة میزات ثقاف�ة تتمثل    التراث اإلماراتيعناصر التصم�م مستوحاة من  

استهالك الطاقة للمبنى.    في دمج میزات التظلیل التي توفر ضوء النهار الكافي ، بینما �ساعد عزل الحرارة في تقلیل

ومنها عزل المبنى الذي یت�ح إدخال    اء الموفرة للطاقة والم�اه تحققت استدامة المبنى من خالل دمج أنظمة البن

اإلضاءة الطب�ع�ة، والتمدیدات الصح�ة التي تتمیز �الفاعل�ة، وستساهم هذه األنظمة في توفیر استهالك الطاقة  

 ٪. 28٪ والم�اه بنس�ة  20بنس�ة  

 

 حما�ة البیئة ؟ ومراعاة أحدث معاییر  االتحاد أر�نا مبني على اإلستدامة    تصم�م   لماذا •

على �جائزة   تلتزم األر�نا بتطبیق األنظمة المتوافقة مع أحدث معاییر حما�ة البیئة في تصم�مها المستدام والحائز

تحرص  األر�نا ".و  2018"التصم�م المستدام للعام" في "جوائز الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا لألبن�ة الخضراء  

 مع شر�اء معترف بهم لتحقیق رؤ�ته المتمثلة في �ونه  �التعاون   ما تفعلهكون صد�ًقا للبیئة في �ل  تعلى أن  

یدمج أنظمة فعالة تتوافق مع أحدث المعاییر  األر�نا  تصم�م  خال�ة من البالست�ك في المستقبل ، �ما أن    أر�نا



 

�ستخدم أحدث التقن�ات للتفاعل مع العمالء   والخضراء. من التذاكر اإللكترون�ة إلى رو�وتات الدردشة الذ��ة ، 

 . وخلق تجر�ة أكثر �فاءة وفعال�ة

 

 

 والهدف منه ؟   ف تم تطبیق ذلكتتمیز األر�نا بتطب�قها  حلول متكاملة ألحدث معاییر التكنولوج�ا ؟ ��  •

الرائدة في    Cisco Visionشاشة في جم�ع أنحاء المكان ، یتم التحكم فیها بواسطة شر�ة   250أكثر من   االتحاد أر�ناتوفر 

الترحیب كما یتم  الصناعة ، الفتات تفاعل�ة وأخ�ار ومعلومات عن الضیوف و�لقاء نظرة خاطفة على المحتوى المستقبلي.

�ما    م رائعة تعرض األحداث القادمة وتجسد التزام أر�نا �كفاءة الطاقة.  9م ×    32مقاس    LEDشاشة    من خالل�الضیوف  

أخذ أدق التفاصیل �عین االعت�ار لتزو�د منظمي الفّعال�ات �حلول متكاملة، �ما في ذلك التجهیزات واإلضاءة والصوت   تم

�ط مختلف مرافق االتحاد أر�نا �ش�كة عال�ة السرعة لتمكین الضیوف من االتصال �ش�كة كما ترتوالحلول اللوجست�ة وغیرها.

اإلنترنت �سهولة، ومنحهم تجر�ة سلسلة لتصفح المواقع اإللكترون�ة، والعثور على مقاعدهم، والحصول على المعلومات  

 لمشرو�ات لیتم توصیلها إلى المقعد.حول أحدث العروض �ما فیها ترق�ة المقاعد وتوفر ال�ضائع، وطلب المأكوالت وا
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