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ھناك مدن البد من االشارة الیھا ، فھي كالشمس ال یخفي اشعتھا وبھائھا اي عارض في عالم السیاحة ،من ضمن  
 تلك المدن مدینة ابوظبي .

 
 تلك المدینة الشامخة بكل ما تحملة الكلمة من معنى ، فھي بمثابة مرسى لباقي مدن دولة االمارات .

 
 عند الحدیث عنھا فاننا نتحدث عن مدینة عصریة ومتغیرة بصورة سریعة ومذھلة .

 

 
 ابوظبي 

 
Abu Dhabi 

 



 See Dunia - Abu Dhabiابوظبي                                                          -شوف الدنیا 

فابوظبي عاصمة دولة االمارات  
وبوابتھا المشرقة لإلطاللھ  على العالم 
باسره ، وتقع مدینة ابوظبي على احد 

الجزر ، والذي میز ابوظبي عن غیرھا 
الشواطئ والمنتزھات المطلة على 

البحر ، نقاط ماسیة جعلت من ابوظبي 
وجھة سیاحیة وترفیھیة رائعة یقصدھا 

 الكثیرون ، ویتغنى بھا الشعراء .
 
 

ان ما یمیز ھذه المدینة لیس فقط 
شواطئھا بل كذلك مساحتھا الخضراء 
الشاسعة ، حیث یصاب  الزائر لمدینة 
ابوظبي بالذھول من الحلة الخضراء 

عام تشعر حتما بالذھول من  50التي كستھا والبھاء الذي انار تلك الشوارع في المدینة ، وعند المقارنة بھا منذ 
تلك المفاجأة التي تجعلك تحبس انفاسك عمیقا ، فلیس سھال ذلك الذي جادت بھ مدینة ابوظبي من جعل الصحراء 

 الصفراء الشاحبة ، خضراء في منتھى الریعان والبھاء .
 

، وھو العام الذي استقرت بھ عائلة آل نھیان على ارض  1793من التواریخ المھمة عند ذكر مدینة ابوظبي ھو عام 
ابوظبي ، وفي تلك الفترة كانت تعتبر تجارة اللؤلؤ ھي منبع االقتصاد لتلك المدینة الحانیة المفعمة باالرادة 

 والمثابرة .
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وعاشت المدینة ایام ال تنسى في ظل 
ظھور اللؤلؤ الصناعي والذي اودى 

باالقتصاد في ابوظبي إلى نقطة  سحیقة 
من التدھور ، كل ذلك واالرادة ھي 

النفس الذي استعانھ بھ ابوظبي 
لالستمرار في التقدم والمثابرة والوصول 

 إلى اعلى مراحل التقدم  .
 
 

 1966حیث تم اكتشاف البترول في عام 
، ھذا االكتشاف الذي غیر مسار تلك 

المدینة بالكامل ، لتطل على ابوظبي حیاة 
 اخرى ملیئة بالحیاة نفسھا .

 
فقد اطل على ابوظبي رمز من رموزھا التي ال تموت ذكراھا على مر السنین واالیام ، فقد تولي  1966اما في عام 

الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان  حكم مدینة ابوظبي حیث طرأ على المدینة العدید من التغیرات في وقت قیاسي ، 
 واصبحت ابوظبي من المدن العصریة التي یشار الیھا بالبنان .

 
 

یعتبر كورنیش ابوظبي من اكثر االماكن جماال وایثارة ، فامتدادة على مساحة كبیرة وروعة تصمیمة جعل  منھ 
مكان سیاحي شدید الشعبیة ، ویمكنك ادراك ذلك بكل سھولة عند ذھابك الیھ في العطالت الرسمیة حیث یزدان 

المكان بكثرة التجمعات العائلیة ویصبح اكثر ازدحام ، فیتوجد علیھ الغریب والقریب فھو مالذ یجعل من االفكار في 
 حالة استرخاء وتصالح .

 
 
 
 

 
 

 
یمكنك من خالل ھذا 

 المكان الرائع
(كورنیش ابوظبي )  

مشاھدة اكبر علم والذي 
 123وضع على ارتفاع 

متر واقعا على جزیرة 
 مارینا . 
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ان جمال مدینة ابوظبي ال یتمثل في زاویة واحدة ، فھناك زوایا متعددة للتعبیر عن جمال ھذه المدینة الرائعة ،  
فھي تحتوي على العدید من الخدمات التي تجعل من العیش فیھا اكثر رفاھیة وترفیھ ، وأحتوائھا على العدید من 

الحدائق الرائعة من اشھرھا حدیقة الخالدیة ، فموقعھا بالقرب من الكورنیش جعل منھا ذات شعبیة كبیرة ، خاصة 
 بالنسبة لالطفال فھي  متنفس رائع للبراءة .

 
 

عند ذكر ابوظبي البد من االشارة إلى جزیرة یاس والتي تعد كمتنفس سیاحي یرغب االغلبیة في مشاھدتھ وقضاء 
اوقات رائعة بھا ، فھي مزیج من االثارة والترفیة والمرح ومكان مالئم جدا للعائالت فھي تعطي االفراد فرصة 

 رائعة لالنتعاش ومسایرة الحیاة من جدید .
 

 فھي تحتوي على العدید من مراكز الترفیة والتسلیة ، ولالطفال نصیب شاسع من الترفیة والمرح . 
 
 

والمتمثل في عالم فیراري ، والحدیقة المائیة وجمیعھا مراكز تسلیة عصریة واستثنائیة وھي تبعث في داخلك 
 المزید من البھجة والفرح .

 
باالضافة للخدمات التسلیة التي توفرھا جزیرة یاس فھي  تحتوي على العدید من الفنادق ، وتقع جزیرة یاس 

 بالقرب من المطار .
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وتحتوي جزیرة یاس على خدمة یاس اكسبرس المجانیة  ،   
 30وھو للنقل الداخلي للجزیرة  والتي تبعد عن ابوظبي 

 كیلومتر .
 

اما جزیرة السعدیات والتي ال زالت قید االنشاء والتي تھیئ 
لتكون ملتقى  ثقافي في العاصمة ابوظبي ، فھي تقع بالقرب 

من ابوظبي ، ویشرع في البدأ في انشاء المتاحف الممیزة 
) و متحف (Guggenheimوغیرھا مثل متحف الفن الحدیث 

)، ابوظبي كمدینة رائعة تطل على Louvreاللوفر الشھیر (
عشاقھا بكل جدید ومفاجئ فال تكتفي وال ترضي اال ان تكون 

 كما یشار الیھا .
 
 
 

وال زال ھناك العدید من المحطات 
السیاحیة والثقافیة التي تطمح ابوظبي 

 بطرحھا في ھذه الجزیرة .
 
 

الزال بین طیات ھذه المدینة العدید 
العدید من الروعات واالبداعات 

السیاحیة ، فلعشاق جمال الصحراء 
والحالمین بالرمال الصفراء الرائعة فان 

لیواء ھي مطلبك الذي تسعي الیھ ، حیث 
 250تبعد لیواء عن ابوظبي بحوالي 

كیلو متر ، ویستغرق الوصول الیھا عن 
ساعات تقریبا ، فھي  4طریق السیارة 

استثنائیة تسر الناظر الیھا كواحة 
خضراء في وسط 

 الصحراء .
 
 
 

لعشاق الفن عالم اخر شدید 
الخصوصیة في مدینة 

ابوظبي من خالل مجمع 
ابوظبي للثقافة والفنون ، 

فھو یقدم العدید من 
البرنامج الثقافیة 

 والموسیقیة .
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 لمزید من االطالعات عن ھذا العالم الساحر  
www.admaf.org 

 
 
 

الزال ھناك االروع لتقدمة ابوظبي من 
خالل عشاق االثارة والسرعة وذلك 
بتوفیر (حلبھ مرسى یاس للسیارات 

) Yas Marina Circuitالسریعة (
فھي عالم حافل باالثارة بما تحتویة من 
ممیزات في حلبتھا ، ویقام فیھا العدید 

 . 1من المسابقات كمسابقة الفورموال 
 
 

لمزید من االطالعات عن عالم االثارة 
 ھذا 

www.yasmarinacircuit.com 
 
 

في نھایة المطاف الرائع الذي طفنا  بھ مدینة ابوظبي 
الساحرة ، البد من االشارة لمدینة العین والتي تقع 

كیلومتر من مدینة ابوظبي ،وتعتبر  160على بعد 
العین واحة غناء ، ترتدي حلتھا الخضراء الزاھیة 

وتتمیز بوجود حدیقة للحیوانات من اروع ما یكون ، 
 باالضافة للحدائق والمرافق السیاحیة االخرى .

 
 
 

 ولمزید من االطالعات عن مدینة الروعة والشموخ .
 
 

 ھیئة ابوظبي للثقافة والسیاحة 
www.visitabudhabi.ae 

 
 
 

www.tcaabudhabi.ae 
 

نتمني لعشاق مدینة ابوظبي قضاء اوقات رائعة 
 ومسلیة . 
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