
   

 خبر صحفي: 
 

، بإستثمار قيمته مليار دوالر أمريكي 2018 في عام "أبوظبي"عالم وارنر براذرز فتتاح المدينة الترفيهية ا
 يحمل نفس العالمة التجارية فتتاح فندقايتبعها 

 راذرز""وارنر بعالمة مستوحاة من متكاملة  عالمية سياحيةوجهة ُتعلن عن  جزيرة ياس
   

 اليوم وشركة "وارنر براذرز" "ميرال" شركة أعلنت :2016أبريل  19أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
والتي ستحتضنها العاصمة  "وارنر براذرز"،عالمة مستوحاة من متكاملة عن وجهة سياحية عالمية  رسميا  

 أبوظبي ضمن جزيرة ياس، الوجهة العالمية الرائدة في قطاعات الترفيه واألعمال. 
 

  ،2018عام  فتتاحهاا  يعتزم والتي براذرز أبوظبي"وارنر "عالم المدينة الترفيهية الوجهة الجديدة  وستتضمن
نتاج عمليات تطويرباإلضافة إلى اإلنشاءات المرحلة األولى من حاليا  أعمال حيث تجري  األلعاب  وا 

الفندق األول من نوعه في العالم الذي يحمل عالمة "وارنر براذرز" والذي . كما ستضّم هذه الوجهة الترفيهية
 سيتم إنجازه في مرحلة الحقة. 

 
مثل "باتمان"  "دي سي كوميكس" الخارقةأشهر شخصيات أبوظبي"  ذرزاعالم وارنر بر " يجمعوسوف 

مثل "باغز باني"، و"سكوبي  الكرتونية"وارنر براذرز" شخصيات باإلضافة إلى ، و"سوبرمان" و"واندر وومن"
عوالم "غوثام" و"متروبولس"، فضال   استكشافمن جميع األعمار  للزوارسيتاح حيث  ،دو"، و"توم وجيري"

  تحت سقف واحد. الكثير ، وغيرهاكرتونيةال"لوني تونز" و"هانا باربرا" عوالم عن 
  

 ،"فيراري أبوظبيعالم " بالقرب من موقعهاخالل  " منأبوظبي وارنر براذرزعالم " المدينة الترفيهية وستساهم
مليون زائر سنويا  في عام  25عدد زوار جزيرة ياس من في دة زيادعم ال في، "ياس ووتروورلد"حديقة و 

 . الفريدةالترفيهية للتجارب رائدة جزيرة ياس كوجهة  مكانة لتعّزز، 2018مليون في عام  30إلى  2015
 

اإلعالن نحن فخورون ب: """ميرالوبهذه المناسبة، قال سعادة محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة 
وارنر "عالم المدينة الترفيهية  مشروع عتبروي   إلى جزيرة ياس.الشهيرة  "وارنر براذرز"ستقطاب عالمة اعن 



   

 إلى هادفةالجهود الإطار في بارزا  إنجازا   مريكي،أمليار دوالر تستثمر فيه ميرال  ، والذيبراذرز أبوظبي"
  "الوجهات السياحية الرائدة في العالم. كإحدى ضع أبوظبي على الخارطة العالميةو 
 

تلبية الطلب العالمي واإلقليمي والمحلي لوجهة ترفيهية من الطراز العالمي، تدعمها  إنمبارك: "وأضاف ال
أعداد  تجاه زيادةطموحنا بالوفاء يجعلنا قادرين على  المعايير العالمية للسفر والسياحة، ترتقي إلى بنية تحتية

" لميرا" جهودو  .والزوارمقيمين إليه ال ما يتطلع كلّ تحقق  عالميةاإلمارات كوجهة  وتعزيز مكانة دولةالزوار 
 ." عمل على إطالقهانالتي  والجاذبةالمشاريع الهامة من  عدد من خالل هذا الهدف أساسية لتحقيق

 
لقد منت": "نالرئيس التنفيذي لشركة "وارنر براذرز إنترتيرئيس مجلس اإلدارة و من جانبه، قال كيفين سوجيهارا، 

نتاجاتها الشهيرة ألكثر من  عاما ، واليوم يسّرنا أن  90أمتعت شركة "وارنر براذرز" الجماهير بشخصياتها وا 
لنعمل  خبرتنا الطويلة في هذا المجال إلى جزيرة ياس، وهي إحدى الوجهات الترفيهية العالمية الرائدة، ننقل

في العيش األعمار  كافةمن  للزواروفريدة تتيح  مع شركائنا في "ميرال" على ابتكار تجربة تفاعلية مبدعة
     "به "وارنر براذرز".تشتهر  الذيالتشويق والتسلية ب مليئال عالمال
 

التوسع في  ستواصل جزيرة ياسأن  "ميرال"محمد عبداهلل الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة أّكد من جانبه، 
وجهة الوأضاف: "ستكون عروضها للزوار من خالل إبرام شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة. 

نتوقع أن تسهم هذه الوجهة و  على الزخم الذي تشهده جزيرة ياس، خطوة هامة في الحفاظالجديدة ترفيهية ال
 مشروعأعمال في تقّدم متابعة النتطّلع لفي "ميرال" فرصة عمل في اإلمارة. ونحن  1000في توفير أكثر من 

  في األشهر المقبلة." وارنر براذرز أبوظبي" عالم "
 

 " بموجب ترخيص من "وارنر براذرزعالم وارنر براذرز أبوظبيتجدر اإلشارة إلى أن ميرال تطّور مشروع "
  كونسيومر برودكتس".

-انتهى-  
 

 نبذة عن "ميرال"
المسؤولة الشركة هي "ميرال" من خالل توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. و وجهات في أبوظبيالتطوير على ميرال" "تعمل 

دارة جزيرة ياس وتشمل أصول الشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية، وفنادق ومطاعم ومتاجر  ،عن تطوير وا 



   

" وملعب "ياس لينكس" للجولف وياس مول وحلبة رلدو فيراري أبوظبي" و"ياس ووترو عالم وغيرها. واليوم تحتضن جزيرة ياس "
 مرسى ياس ومرسى ياس وسبعة فنادق تشمل الفندق الشهير "ياس فايسروي". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

www.miral.ae. 
 

 نبذة عن جزيرة ياس
 !في منطقة الشرق األوسطاألمثل للباحثين عن الترفيه والمرح والمغامرة والمتعة الوجهة  ياس تعد جزيرة

 
تحتضن جزيرة ياس معالم جذب سياحية مميزة تم تجهيزها وفق المعايير الدولية الستضافة أهم الفعاليات والحفالت، بما في 

قامة الحفالت ألبرز النجوم العالميين باإلضاف باق جائزة االتحاد س ة إلى استضافتها سنويا  لفعالياتذلك عالم فيراري أبوظبي، وا 
 .1 للفورموال للطيران الكبرى

 
كما تضم جزيرة ياس سبعة فنادق متنوعة، ومركز تجاري، ومدينة ألعاب مائية ومسرح إلقامة الحفالت ومرسى لليخوت وشاطئ 

تالي فهي توفر لزوارها التسوق والترفيه مع مطعم ومقهى ليناسب مختلف األذواق. وبال 100مجهز ومالعب غولف وأكثر من 
 تناول أشهى األطباق من مختلف دول العالم. 

أما عن الفعاليات المتعلقة بأنشطة األعمال، فهي توفر قاعات مجهزة إلقامة اإلجتماعات والمؤتمرات التفاعلية والمعارض، 
 دمات إدارة الفعاليات.حيث تقدم جزيرة ياس باقة متنوعة من القاعات إلى جانب مجموعة من خ

 
دقيقة عن مركز  25كما تتميز جزيرة ياس بموقعها االستراتيجي حيث تبعد دقائق معدودة عن مطار أبوظبي الدولي، و

 دقيقة عن إمارة دبي. فهي الخيار األمثل للعائالت واألصدقاء المتطلعين لقضاء عطلة مميزة ال ت نسى.  50العاصمة و
   

 .yasisland.aeرجى زيارة: لمزيد من المعلومات ي
 

 منت" ننبذة عن شركة "وارنر براذرز إنترتي
وسائل اإلعالم الحالية أنظمة و الترفيه عبر كافة  فنون شركة عالمية رائدة متخصصة فيهي منت" نإنترتي "وارنر براذرز

األفالم الروائية الطويلة، بما في ذلك إنتاج الترفيه،  صناعة طليعة كل جانب من جوانبفي استوديو الشركة ويأتي والناشئة. 
توزيع في جميع أنحاء العالم على شكل أقراص "دي في دي" وبلو راي، والتوزيع ال ، وعملياتواإلنتاج التلفزيوني والترفيه المنزلي

 .ث اإلعالميوتراخيص العالمة والمنتجات التجارية، والب الرسوم المتحركة، والكتب المصورة،. باإلضافة إلى الرقمي
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 للمزيد من المعلومات الصحفّية، الرجاء التواصل مع:

 
 حمادة عالء
 العامة للعالقات أوجلفي ميماك
  0097143050323: هاتف
 alaa.hamadeh@ogilvy.com :االلكتروني البريد

 
 فريق عمل وارنر براذرز

 press@wbworld.aeالبريد اإللكتروني: 
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