
 

 

 نسخة سرّية
   أبوظبي، " في جزيرة ياس وورلد "ميرال" تعلن عن خطط لتطوير مشروع "سي

البحرية  حياةلل متخصصةمدن جيل جديد من  تهدف إلى ابتكاروورلد"  "سيوميرال الشراكة بين 
عادة تأهيلمتخصص لألبحاث واإلنقاذ و أول مركز باإلضافة إلى  رجاعو  ا  األحياء البحرية في  ا 

 2022بحلول عام  دولة اإلمارات
 

 

المدرجة  نترتينمنت"إ وورلد سيميرال و" شركتا أعلنت :2016 ديسمبر 13أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
 حياة البحريةلل متخصصةال مدينةال مشروع رتطوي اليوم عن(، NYSE:SEASفي بورصة نيويورك تحت الرمز )

أول وورلد"  "سيمدن من  الجديدالجيل هذا ضّم في جزيرة ياس. وسيوذلك ، "سي وورلد أبوظبي"األول من نوعه 
عادة تأهيلو مركز متخصص لألبحاث واإلنقاذ  رجاعو  ا  مرافق باإلضافة إلى  ؛األحياء البحرية في دولة اإلمارات ا 

مدينة "سي وورلد أبوظبي" أول  مشروع كما سيكون بحرية المحلية.وحماية الحياة ال لرعاية المستوى عالميةموارد و 
للزوار فرصة التفاعل  تتيحيات التي نأحدث التقعلى  ااحتوائهمن حوت "األوركا"، إلى جانب تخلو "سي وورلد" ـلـ

 .ووجهات ترفيهية ضخمة "أكواريوم" كبيرمائي حوض  في ذلكبما  عالم األحياء البحرية على عن قرب والتعّرف
 

التي تزيد وورلد"  "سي، وخبرة الترفيهية في جزيرة ياسالوجهات تطوير  خبرة ميرال فيبين  تفاقيةوستجمع هذه اال
 ورعاية الحيوانات.  الطب البيطري والعلوم البحريةمجاالت  في عاما   50عن 

 

: ، قائل  ميرالسعادة محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة  صّرح، وفي معرض تعليقه على هذا المشروع الهامّ 
مه من تجارب ؛ نظرا  لما تقدّ إقليميا وعالميا  ن و الوجهات التي يختارها المسافر  أبرز أبوظبي من بين أصبحت"

 "سي مدينة زعزّ توس للزوار. من نوعها كلها في مكان واحد مما يوفر تجربة فريدة تجتمعترفيهية وثقافية وتراثية 
 ." في هذا اإلطار مكانة جزيرة ياس كوجهة سياحية عالمية في المنطقة وورلد أبوظبي"

 
 حيث يعتبر قطاع السياحة مستدام ومتنّوع، اقتصاد بتطوير اإلمارة طموح اإلعلن هذا يعكس"وأضاف المبارك: "

بشكل العمل . ولذلك، نحرص في ميرال على 2030 االستراتيجيةأبوظبي رؤية ل األساسية الركائز أحدفيها 
تهدف البتكار وتقديم أحدث الوجهات استحداث شراكات مستدامة متواصل للتماشي مع هذه الرؤية من خلل 

  وأكثرها تتطورا  وبأعلى المواصفات العالمية.
 



 

 

بالقول:  "إنترتينمنتسي وورلد باركس آند "الرئيس التنفيذي لشركة الرئيس و جويل مانبي، ن جانبه، أوضح وم
جيل جديد من  مشروعتطوير  من أجلشراكتنا مع ميرال عن و  ،حدائقنايسعدنا اإلعلن عن أول توسع دولي ل"

زا  مركالمدينة كما ستضم . في أبوظبييتم إطلقها  تعليمية ملهمةتفاعلية  وجهةشكل تسوالتي "سي وورلد" مدن 
عادة تأهيللألبحاث واإلنقاذ و  ا  تخصصم رجاعو  ا   الحياة رعاية على يركز األحياء البحرية في دولة اإلمارات ا 

تيح وي. عاما 50 من ألكثر البحرية الحياة في إنقاذ "وورلد سي" لجهود ا  استمرار ، ويشكل عليها والمحافظة البحرية
 الفريدة البحرية البيئة معاألحياء البحرية  تكّيفتطور و على  متعمق واالطلع بشكل للتعاون فرصة المشروع هذا
 وحماة البيئة الزوار من القادم للجيل إلهامالمنطقة. أضف إلى ذلك الدور الذي سيلعبه هذا المشروع كمصدر  في

 ".الحيوانية الرعاية وخبراء
 

عادة تأهيلوورلد أبوظبي" لألبحاث واإلنقاذ و  وسيكون مركز "سي رجاعو  ا  األحياء البحرية في جزيرة ياس أول  ا 
 المحليين والعالميين والخبراء للباحثين والعلماء متطورة موارد سيتيح، حيث اإلمارات نوعه في دولةمركز من 

حياة للالمتخصصة  مدينةالقبل المقرر أن يتم افتتاحه المركز  طبيعة وظروف الحياة البحرية في المنطقة.لدراسة 
تهم في اخبر  طويرتفي  الراغبين والمنطقة مصدرا  هاما  للمواطنين والمقيمين في دولة اإلمارات سيكون البحرية،

 المؤسسات والمشاريع المحلية والدولية المعنية بالبيئة.وسيخدم كمركز للتعاون مع  ،علوم األحياء البحرية
 

"سي وورلد أبوظبي" مشروعا  مدينة كون تسئيس التنفيذي لشركة ميرال: "الزعابي، الر  عبداهلل ، قال محمدمن جانبه
فخورون بمساهمتنا في ابتكار أكثر  إنناجزيرة ياس. المشوقة في  فريدا  في المنطقة ومكمل  لوجهاتنا الترفيهية

مع "سي وورلد"  تعاونالحياة البحرية بالمدن صميم جيل جديد من تونعتبر فرصة ، الوجهات تميزا  في أبوظبي
توفير جهات ترفيهية رائدة في جزيرة ياس بهدف في ميرال سنواصل العمل على تطوير و ونحن ة. طموحخطوة 

 ." الزواركافة تستقطب تجارب فريدة وشاملة 
   

ميرال في جزيرة  الوجهات الترفيهية التي تطّورهامجموعة  هامة إلىوورلد أبوظبي" إضافة  "سي مدينةشكل تو 
خطط  تعدّ . و 2022 بحلول عاممليون زائر  48التي من المتوقع أن يتضاعف عدد زوارها ليصل إلى و ياس، 
إلى االرتقاء بمكانة اإلمارة وجعلها مركز استقطاب سياحي عالمي من الرامية جزءا  من رؤية أبوظبي  هذه النمو

  . سياحةطاع البنية تحتية عالمية المستوى تخدم قو خلل ما تحويه من وجهات فريدة 
 

لمجموعة  كون مكمل  تس ،2022، المقرر افتتاحه بحلول عام وورلد أبوظبي" "سي مدينة الجدير بالذكر أن
إلى جانب المدينة  ،فيراري أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد"عالم التي تضم "و جزيرة ياس  الوجهات الترفيهية في



 

 

، ومشروع "كليم" الذي سيضم 2018افتتاحها في عام  المقررالترفيهية العالمية "عالم وارنر براذرز أبوظبي" 
كما توفر جزيرة ياس مجموعة واسعة أعرض نفق هوائي للقفز الحر وأطول جدار تسلق داخلي في العالم. 

 الستضافة العروضسبعة فنادق، وقاعة حلبة مرسى ياس، و بما فيها والرياضية الترفيهية المرافق  ومتنوعة من
، ياس شاطئإلى باإلضافة ، لليخوت ومرسىحفرة،  18، وملعب للغولف يحتوي على ئيةالغنا لحفلتوميدان ل

 . في أبوظبي للتسوق مركزأكبر  الذي يعد ياس مولو 
 

  -انتهى-
 

 

 نبذة عن "ميرال"
ميرال" على تطوير الوجهات في أبوظبي من خلل توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. و"ميرال" هي تعمل "

دارة جزيرة ياس، وتشمل أصول الشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية،  الشركة المسؤولة عن تطوير وا 
بي" و"ياس ووتروورلد" وملعب وفنادق ومطاعم ومتاجر وغيرها. واليوم تحتضن جزيرة ياس "عالم فيراري أبوظ

"ياس لينكس" للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وسبعة فنادق تشمل الفندق الشهير "ياس 
 seaworldabudhabi.ae و www.miral.aeفايسروي". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 
 

 المحدودة  نبذة عن شركة "سي وورلد إنترتينمنت"
شركة رائدة في  (NYSE: SEAS) "سي وورلد إنترتينمنت"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز تعتبر
 وتعتبر. المذهلالحياة البرية عالم حماية  التي تلهم وتساهم فيالترفيهية الهادفة  والتجارب تزهاتنالم مجال

 الرعاية البيطريةفي مجال رعاية الحيوانات وتدريبها وتربيتها وتوفير المؤسسات العالمية الرائدة  إحدىالشركة 
عادة تأهيل. كما تقوم الشركة بإنقاذ و لها وفاقدة الرعاية  الحيوانات البحرية واألرضية المريضة والمصابة ا 

مجموعة من العلمات منت" نشركة "سي وورلد إنترتيوترخص  وتمتلك. البرية، وذلك بهدف إعادتها إلى والمهملة
 Sea "سي ريسكيو"و  ®Busch Gardensبما في ذلك "سي وورلد"، و"بوش جاردنز"  المعروفة التجارية

Rescue® محفظة متنوعة  بتطويرعاما ، نجحت الشركة  50. وعلى مدى تاريخها الذي يمتد على مدى أكثر
الشركة مجموعة متنوعة من  تزهاتنمإقليمي في جميع أنحاء الواليات المتحدة. وتوفر  ومنتزه وجهة 12من 

ال تنسى.  قيمة بما توفره من تجارب الزوارتحظى بقبول واسع من  المرافق الترفيهية التيو األلعاب والعروض 
لمعرفة مزيد من المعلومات حول "سي وورلد إنترتينمنت"، يرجى االطلع على الموقع اإللكتروني 

www.seaworldentertainment.com. 
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