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 خبر صحافي 
 

 مليار درهم تبلغ هااستثماراتتقع على جزيرة ياس و 

مدينة عالم وارنر " انيفتتحمحمد بن راشد ومحمد بن زايد 
 الترفيهية  "براذرز أبوظبي
 

  وتفتح "وارنر براذرز إنترتينمنت" العالمية بالشراكة مع ميرال" "شركة طورتها

 الجاري  يوليو 25أبوابها أمام الزوار اعتباراً من 

  مليون قدم مربع 1.65متميز على مساحة تناهز الللترفيه العائلي ست مناطق تضم 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس افتتح  :2018يوليو  24أبوظبي، 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 

من نوعها األولى  طاةغ، المدينة الترفيهية الم  "عالم وارنر براذرز أبوظبي" ،اليوم ،القائد األعلى للقوات المسلحة
"ميرال"، المطور الرائد  شركة وقامت بتطويرها، " العالمية الشهيرةوارنر براذرز"في العالم التي تحمل عالمة 
  " باستثمارات بلغت مليار درهم. وارنر براذرز إنترتينمنت"بالشراكة مع ، للوجهات المتميزة في أبوظبي

عرضًا  نالذي تضم  و  "وارنر براذرز بالزا" منطقة فيحفل االفتتاح الرسمي للمدينة الترفيهية سموهما حضر و 
لفيلم قصير تم إعداده خصيصًا لالحتفاء باألرشيف السينمائي المتميز لشركة "وارنر براذرز" التي تعد من 

العمل  شمل، و كبرى الشركات المتخصصة في مجال اإلنتاج السينمائي وصناعة الترفيه على مستوى العالم
 ا ستخدمت فيهامقتطفات من أشهر األعمال التي قدمتها الشركة، بينما ساد االفتتاح أجواء احتفالية مبهرة 

 أحدث المؤثرات السمعية والبصرية. 

المنّصة زايد آل نهيان، حامد بن آل نهيان، وسيف وأحمد بن بن زايد زايد بن أحمد  خو سمو الشيثم اعتلى 
بالضغط على زر ، حيث قاموا وارنر براذرزيرافقهم مجموعة من الشخصيات الكارتونية الشهيرة في عالم 

نتظر أن تستقطب آالف الزوار من داخل وخارج نطال  إيذانًا ببدء أنشطة المدينة الترفيهية التي من الم  اال
 في إطار مشّو  عالمي المستوى.     الدولة بما تشمله من تنّوع يناسب كافة األعمار ويراعي مختلف األذوا 
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المدينة التي  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايدتفق د عقب العرض، و 
زة مكانة الجزيرة كإحدى أهم مراكز الجذب السياحي في عز  م   ،اإلضافات إلى جزيرة الياسوأبرز أحدث  عد  ت  

عة تناسب كافة أفراد األسرة من العموم، بما توفره من خيارات ترفيهية متنوّ  أبوظبي ودولة اإلمارات على وجه
ة طيفًا واسعًا من المراف  الخدميّ  ،سواء من داخل الدولة أو خارجهاالذي يقصدها جميع األعمار، وتقدم للزائر 

، لتشكل في مختلف أوقات الزيارة التي تحق  له وألسرته أعلى مستويات الراحة والرفاهيةوالمنافذ التجارّية 
على المديين القادمة إلى الجزيرة سيكون له أثره في زيادة التدفقات السياحية مهمًا المدينة معلمًا سياحيًا بذلك 

 القريب والبعيد. 

قامة على مساحة ضخمة تزيد الم  " اذرز أبوظبيعالم وارنر بر "لع سموهما على مختلف مكونات مدينة واطّ  
، إلى شرح حول المناط  المختلفة التي تتشكل منها المدينةسموهما واستمعا مليون قدم مربعة،  1.65على 

ترفيهية وتتوزع على ست مناط  يوليو الجاري،  25الجمهور في  أن ت فتح أبوابها الستقبالوالتي من المنتظر 
 والديكوراتالصوتية البصرية و المؤثرات تم تجهيزها بأحدث  إذ، فريد وشخصياتها المميزةال الكل منها طابعه

 .أجواء تحاكي الخيالب ضيوفال إبهار من أجل عناية فائقةصممة بالم  

تشييد المدينة وما شملته مرحلة التخطيط من  ةعمليالتي مرت بها على المراحل المختلفة  سموهماكما تعّرف 
ودولة  ،بوظبيألبصورة م شر فة تتناسب والمكانة السياحية المتميزة بالمشروع الضخم خروج لل م حكمإعداد 

المعايير التي تم مراعاتها في تنفيذ المدينة وفي كذلك على خارطة السياحة اإلقليمية والعالمية، و  اإلمارات
استمتاعهم باأللعاب المختلفة، األمن والسالمة التي تكفل للزوار أعلى مستويات األمان خالل  عواملمقدمتها 

 عة في هذا الخصوص.تب  الممارسات العالمية الم  االشتراطات و وف  أفضل 

والكيفية التي تم توزيعها بها على  ،التي توفرها المدينةة والخدميّ ة الترفيهيّ  المراف سموهما جانبًا من تفق د و 
كذلك المناط  إسعادهم، و  ضمنيالزائر ين و مختلف جنبات المدينة مترامية األطراف بأسلوب يكفل راحة 

المدعومة بأحدث التقنيات والمؤثرات الصوتية والضوئية وهي المكونات التي تعمل على تكامل الترفيهية 
دخال البهجة والسرور على نفسه.      تجربة الزائر وا 

ل مكتوم ولي عهد آسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد " وارنر براذرز أبوظبيعالم حضر افتتاح مدينة "
نائب  ،ل نهيانآهزاع بن زايد  ، وسمو الشيخولي عهد عجمان ،عمار بن حميد النعيمي، وسمو الشيخ دبي

ل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن آسمو الشيخ نهيان بن زايد ، و رئيس المجلس التنفيذي بأبوظبي
الفري  سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء واإلنسانية، و سلطان لالعمال الخيرية 
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سمو الشيخ خالد ، و وزير الخارجية والتعاون الدولي ، ل نهيانآوسمو الشيخ عبداهلل  بن زايد ، وزير الداخلية
، رئيس دائرة النقل بأبوظبي ،ل نهيانآسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ، و ل نهيانآبن محمد بن زايد 

مدير  ،ل نهيانآوالشيخ خليفة بن طحنون بن محمد ، ل نهيانآمعالي الشيخ سلطان بن طحنون بن محمد و 
 . نالمسؤوليمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من كبار 

الشعور غمرني يمجلس إدارة شركة "ميرال": " قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيسبمناسبة افتتاح المدينة، و 
جديدًا  فصالً ي عد ذلك إذ الفخر والسعادة الفتتاح مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي على جزيرة ياس اليوم، ب
على  نحنوجهات السياحة العائلية الرائدة على مستوى العالم. و  إحدىضاف إلى مسيرة أبوظبي ومكانتها كي  

جزيرة ياس السياحية الغنية لمحفظة الفي إثراء  يكون لها إسهامهاوارنر براذرز أبوظبي سثقة أن مدينة عالم 
 بما تقدمه لزوارها."

من ‘ وارنر براذرز انترتينمنت’وأضاف معاليه: "لقد استطعنا عبر العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في 
يوفها من مختلف األعمار عبر تقديم تجربة تحقي  رؤيتنا المشتركة الرامية إلى تطوير مدينة ترفيهية تبهر ض

 ترفيهية فريدة ومميزة."

كرتون "، و"غوثام سيتي"، و"متروبوليس"، و"وارنر براذرز بالزا" من خالل مناطقها الست وهي: وتضم المدينة
لعبة ومرفقًا ترفيهيًا عائليًا، وعروض حية، لتقدم لضيوفها باقة  29"؛ ديناميت غالتش"، و"بيدروك"، و"جانكشن

منافذ بيع المأكوالت والمشروبات الراقية بما يشمل واسعة من التجارب اآلسرة. وستتميز كل منطقة بالعديد من 
تصميم المتاجر المختلفة ذات التلبي كافة األذوا ، عالوة على المطاعم والمقاهي التي و الوجبات السريعة 

المستوحاة من و منتجات وارنر براذرز الهدايا التذكارية من على التي يمكن للزائر أن يحصل منها  فريدال
 بعضها خصيصًا لعالم وارنر براذرز أبوظبي.  تم تصميمالمحبوبة و  هاشخصيات

رنر براذرز وقال كيفن تسوجيهارا، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لوارنر براذرز: "تحظى عالمة وا
بإرث طويل يمتد ألكثر من قرن من الزمن في إنتاج وتوزيع منتجات ترفيهية ذات جودة عالية لجمهورها من 
مختلف أنحاء العالم، وتعتبر مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي امتدادًا لهذا اإلرث العري ، حيث تجمع هذه 

وأضاف: "سعداء  ضيوفها تجربة ترفيهية فريدة ومشوقة."المدينة الترفيهية العالمية شخصياتنا وتحييها لتقدم ل
 ." على الدوام مواصلتهال نتطل عبعالقة الشراكة طويلة األمد التي تجمعنا بشركة ميرال، و 
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عصر هوليوود كل ما يتعل  ، التي تجسد وارنر براذرز بالزامنطقة  سيستمتع الضيوف بأجواء هوليوودية فيو 
العصرية الحديثة، حيث ناطحات السحاب التي متروبوليس إلى مدينة  بعد ذلك وينتقل الضيوف. الذهبي

، بما في ذلك سوبرمان وغيره من أبطال جستس لييغمثل  دي سي سوبر هيروزيتولى حمايتها من األعداء 
وسينطل  الضيوف بعد  .تايتنز تين، إضافة إلى ذا فالشو  سايبورغ، و النترن غرين، و أكوامانو ، ومان وندر

 ذاالفرصة لالستكشاف وخوض المغامرات مع األشرار، مثل  حيث ستتاح لهم ،غوثام سيتيلك إلى منطقة ذ
 بالتصدي لهم. باتمان ؛ حيث يقوم كوين هارلي، و جوكر

 
كرتون ذكريات الطفولة مع  وايسترجعوسيحاط الضيوف بالغيوم البيضاء الرقيقة وسط السماء الزرقاء، ل

، باغز باني، مثل رحلة مليئة بالمرح مع أشهر الشخصيات والقصص الكرتونية التي ستأخذهم في ،جانكشن
المليئة  غالتش ديناميتكما سيتعرف الضيوف على منطقة . و دافي داكو دو -سكوبي، و توم آند جيريو 

وأخيرًا، سيتمكن الضيوف من المضي . إي. كايوتي وايل و روود رانرالثنائي الشهير والخبايا مع  بالمفاجآت
واالستمتاع باألصوات والمناظر الرائعة التي تعيشها بيدروك في رحلة فريدة تجوب معالم العصر الحجري في 

 كل يوم.ذا رابلز و فلينستونز  ذاعائلتي 

بما يرة ياس إلى باقة المدن والمعالم الترفيهية التي تحتضنها جز  "مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي"وت ضاف 
، إضافة إلى "كاليم" المعلم الترفيهي الذي ستشهد "ياس ووتروورلد أبوظبي"، و"عالم فيراري أبوظبي": فيها

على  ةتقنيال تطورًا من الناحية "1الفورموال "أكثر حلبات  أحد –الجزيرة افتتاحه، لينضم إلى حلبة مرسى ياس 
وجهة التسو   –وجهة المطاعم والمقاهي والترفيه واللياقة العالمية، وياس مول  –مستوى العالم، وياس مارينا 

ملعب الجولف الحائز  – "ياس لينكس أبوظبي"متجرًا، وشاطئ ياس، و 400األكبر في أبوظبي والتي تضم 
 نجوم. 5إلى  3 عالميًا، وسبعة فناد  مميزة يتراوح تصنيفها من 46على المرتبة 

 
، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني عالم وارنر براذرز أبوظبيلحصول على التذاكر أو لمعرفة المزيد حول 

www.wbworld.com ومتابعة مستجدات المدينة الترفيهية والتفاعل معها عبر الهاشتاغ ،#WBWorld. 
  

 -انتهى-
 

 :""ميرالنبذة عن 
تعمل "ميرال" على تطوير الوجهات في أبوظبي من خالل توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. و"ميرال" هي الشركة المسؤولة عن تطوير 
دارة جزيرة ياس، وتشمل أصول الشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية، وفناد  ومطاعم ومتاجر وغيرها. واليوم تحتضن جزيرة  وا 
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الم فيراري أبوظبي" و"ياس ووتروورلد" وملعب "ياس لينكس" للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وسبعة فناد  ياس "ع
 . www.miral.aeتشمل الفند  الشهير "ياس فايسروي". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 
 أبوظبي:نبذة حول عالم وارنر براذرز 

يث ت عد مدينة "عالم وارنر براذرز أبوظبي" المدينة الترفيهية المغلقة األولى على اإلطال  التي تحمل عالمة وارنر براذرز في العالم ، ح
تقدم تجربة متكاملة لضيوفها تجمع بين ست مناط  تشمل "متروبوليس"، "غوثام سيتي"، "كارتون جانكشن"، "بيدروك"، "ديناميت غالتش" 

وعروض ترفيهية حّية فريدة من نوعها. وتمثل المدينة الترفيهية تجربة ومرف  ترفيهي عائلي، لعبة  29و"وارنر براذرز بالزا"، مع أكثر من 
"لوني تونز".  منتفاعلية مميزة؛ ابتداًء من المغامرات المشوقة من "دي سي سوبر هيروز" ووصواًل إلى شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة 

ضن عالم وارنر براذرز مجموعة من أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص تحت سقف واحد وألول مرة في المنطقة، مثل ويحت
 دو، توم آند جيري، ذا فلينستونز، وغيرها من الشخصيات.-ومان، باإلضافة إلى باغز باني، سكوبيو باتمان، سوبرمان، وندر 

 
 نبذة حول وارنر براذرز إنترتينمنت:

كافة "وارنر براذرز إنترتينمنت" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مختلف المجاالت الترفيهية واألعمال المتعلقة بها والتي يتم بثها عبر  ت عد
نة وسائل اإلعالم والمنصات الحالية والناشئة. ويعتبر استوديو "تايم وارنر" من أنجح مجموعات العالمات التجارية في العالم، ويتمتع بمكا
وى رائدة في كل ما يتعل  بصناعة الترفيه، بما في ذلك األفالم الروائية، اإلنتاج الترفيهي التلفزيوني والمنزلي، خدمات النشر على المست

(، والنشر الرقمي، والرسوم المتحركة، والكتب المصورة، وألعاب الفيديو، والمنتجات، DVDالعالم، إضافة إلى ترخيص األقراص المدمجة )
 لعالمات التجارية، باإلضافة الى السينما العالمية والبث المباشر.وا
 

 :الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل اإلجتماعي
  www.wbworld.com الموقع اإللكتروني: 

                  www.facebook.com/WBWorldADفيسبوك:
  www.twitter.com/WBWorldAD                   تويتر:

  www.instagram.com/WBWorldAD              إنستغرام:
 

 للتواصل اإلعالمي: 
  عالم وارنر براذرز أبوظبي

 رشاد الغضبان
 مدير االتصال والعالقات العامة

RGhadban@wbworld.com  
+971 2 497 9087  

 
 ويبر شاندويك، شركة العالقات العامة لعالم وارنر براذرز أبوظبي 

 ندى البرشومي
Nelbarshoumi@webershandwick.com 

+971 2 4494457 
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 JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC Comics., THE FLINTSTONES and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera., THE 
JETSONS and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera., SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera., TOM AND JERRY and 

all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co., LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc., 
WARNER BROS. WORLD, WB SHIELD © & ™ WBEI. (s18) 
 
 

 


