
 

 
 

 تكشف عن األلعابعالم وارنر براذرز أبوظبي 
 غالتش"  "بيدروك" و"ديناميت في والمرافق الترفيهية 

 
األولى على و ، المدينة الترفيهية المغلقة براذرز أبوظبيعالم وارنر  كشفت :2018مارس  27أبوظبي، 
 ديناميت"و "بيدروك" منطقتي عن مشوقةعن تفاصيل ، التي تحمل عالمة وارنر براذرزفي العالم اإلطالق 

 روودمارشن،  ذا مثل مارفن ،باربيرا-هاناو تونز  ونيمن لمن شخصيات الرسوم المتحركة المستوحاة  "غالتش
 . ، وغيرها من الشخصياتورج جيتسونج، كايوتي، فريد فلينستون. إي رنر، وايل

 
 في شوارع ديناميت أنيميشن براذرز وارنر مع المرح االنضمام الىلضيوف من كافة األعمار ا سيتمكن

هذه المناطق  تضمالقابعة في العصر الحجري. و  بيدروكمنطقة لضواحي  المجاورة، غالتش المليئة باألحداث
وجميعها مستوحاة من الرسوم المتحركة وأشهر  ؛إلى مطعمين ومتجرينباإلضافة ومرافق ترفيهية،  أربع ألعاب

 جيتسونز. فلينستونز وذاذا شخصياتها، مثل 
 

بأننا وارنر براذرز أبوظبي: "نحن سعداء جدًا  لمدينة عالموتعليقًا على ذلك، قال مارك زلمان، المدير العام 
هذه الشخصيات حظيت  لقد .على أرض الواقعغالتش  بيدروك وديناميتأبرز شخصيات  تمكنا من وضع

سير في شوارع هذين األمر الذي جعل من البمحبة الجميع من كافة األعمار وعلى مدى عقود من الزمن، 
تجربة ممتعة لكافة  ستمثللعالم وارنر براذرز نضمن لكم بأن زيارتكم و  المنطقتين حلمًا للعديد من ضيوفنا.

 بنباتاتها الشاهقة ونهرها وشاللها الشهيرين، وحتىبيدروك منطقة ابتداًء من المناطق الصخرية ل أفراد العائلة،
 ". غالتش الشاسعة ديناميت صحراء

 
 !في بيدروكتبدأ دو -دابا-يابا

، وهي موطن العصر الحجريمن ديناصورات الطيور و ال على اليوميةم حياتهفي  المنطقةهذه سكان عتمد ي
بيدروك  أجواء لن تكتمل. بام رابلز-بارني وبتي وبام جيرانهم، باإلضافة إلى بيبلز فلينستونويلما و  فريد و

 غازو وديناصوره األليف دينو. غريت دون الصديق المقرب لكل من فريد وبارني، ذا
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حيث  مصنوعة من الخشب والصخور،مقصورة  عبرنهر بيدروك  الى جولةمنطقة هذه الوسينضم ضيوف 
 ذا مع بيدروك نهر مغامرة"عبر  معالم بيدروك تعكس التي المنحوتةبالصور المعلقة  تتميز هذه الجولة

 ، سيتمكننهر بيدروك جولة. ومن خالل منتزه بيدروك ستونتريللقلب الطبيعة الخالبة  الواقعة فيو " فلينستونز
باإلضافة إلى  ،معالم العصر الحجري أنحاءفي  يجوبالمضي في رحلة على متن قارب  من لضيوفا

سيستمتع الضيوف برحلتهم  .فلينستونز ورابلز كل يوم االستمتاع باألصوات والمناظر الرائعة التي يعيشها ذا
بأشجار محاطة أخرى مسارات صخرية و حيث سيسير بين  ؛على متن القارب الذي يتسع لثمانية أشخاص

تعود إلى قادة التي تماثيل الالنوافير و  القرب منيمرون خالل رحلتهم بوقد  كثيفة،أوراق أشجار ذات النخيل و 
  ذلك العصر.

 
وهناك  احتفاالت وعروض استثنائية،حيث سيتخلل جولتهم  ؛يومًا عاديًا في بيدروك يمضي الضيوف ولن

  دينو سيظهر مسببًا الكثير من الفوضى.  شائعات تقول بأن
 

األطباق من يمكنهم االختيار من بين مجموعة متنوعة ب بيدروك؛ الجوع وهم في قلبالضيوف وعند شعور 
يمكنهم الذهاب ، أو وجبة خفيفةلتناول  منجيز ماموث مطعم والتوجه إلى المستوحاة من العصر الحجري، 

ساحة  وهناك .العمالقة برغرز برونتوووجبات  اللحوم المشويةيقدم الذي  ريبز آند برغرز برونتو مطعم إلى
. تذكاريةال صورالالتقاط  من الجميع ليتمكن العصر الحجريسيارات من فيها  تصطف بالقرب من المطعم
لشراء بيدروك  التوجه إلى بوتيك العصر الحديثضيوف ليمكن  من هذه التجربة الممتعة،ولالحتفاظ بذكرى 

 !العصر الحجريمن  يلزمهمما 
 

 !ديناميت غالتش في المفاجأت تبدأ
كايوتي، . إي وايل الثنائي الشهير روود رانر و منطقةغالتش المليئة بالمفاجآت،  ديناميت تعد منطقة 

 جيتسونز.  وذا سام ويوسيميتي مارشن ذا األخرى مثل مارفن المحبوبةباإلضافة إلى الشخصيات 
 

إي.  وايلالتي تمثل المطاردة بين  فيريوس" آند لعبة "فاستمن تجربة غالتش  ديناميتوسيتمكن ضيوف 
، األداة 9000سيجرب الضيوف أكمي روود روكيت  حيثمعلقة، فعوانية ا عبر رنر  روود و كايوتي

 والفجوات المنتشرة هنا وهناك الصبارمرورًا بنباتات  عبر الصحراء شيقةرحلة في كايوتي . إي وايلالخاصة ب
 .رنر لإلمساك بروودفي محاولة جديدة 



 

 
وهي تدور  تطورةم ئيةفضاعلى متن سفينة لتحليق اللضيوف فرصة  الفضائي" جيتسونز ذا "مكوكوتتيح لعبة 

 محبي خوض المغامرات. بينما يدعو مارفن التشويقبفي رحلة ممتعة مليئة  الفضائيهبوط الحول منصة 
حيث حلبة التصادم الناتجة عن إقالع المركبة  ،مارشن" ذا مارفن مع المركبات لعبة "تصادملتجربة 

لتشغيل سفينة مارفن معًا لتوليد طاقة كافية  المركبات الفضائيةمارفن على تحطيم  فريقسيعمل و الفضائية. 
 إلعادتها لمدارها. الفضائية التالفة

 
من  ىالمستوح، المتجر للغاز" توتن روتن سام يوسيميتي زيارة "محطة سام يوسيميتييمكن لمحبي كما 

خالل  بالتقاطها سام الغريبة التي قام يوسيميتي باألدواتالمليء  "66الطريق األمريكي الرئيسي "روت 
 مغامراته. 

 
ترفيهية العروض ال باإلضافة إلى لعبة ومرفق ترفيهي عائلي، 29عالم وارنر براذرز أبوظبي  مدينة ستضم

ست مناطق تشمل "متروبوليس"،  ضمنحيث ستقدم تجربة متكاملة لضيوفها  ؛فريدة من نوعهاالو حّية ال
حتضن عالم وارنر توسزا". "غوثام سيتي"، "كارتون جانكشن"، "بيدروك"، "ديناميت غالتش" و"وارنر براذرز بال

تحت سقف  المصورة براذرز مجموعة من التجارب التي تجمع أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص
 وارنر عالم لىإابتداًء من المغامرات المشوقة من دي سي إنترتينمنت ووصواًل واحد وألول مرة في المنطقة، 

 .الرائع أنيميشن براذرز
 

 على عبر متابعتنا على مواقع التواصل االجتماعي عالم وارنر براذرزاإلعالن عن موعد افتتاح  ترقبوا
@WBWorldAD .  

 -انتهى-
 

 
 نبذة حول عالم وارنر براذرز أبوظبي:

أكبر المدن الترفيهية المغلقة في العالم،  واحدة من ،2018جزيرة ياس عام بافتتاحها عند  "،عالم وارنر براذرز أبوظبي"مدينة ستصبح 
، "بيدروك"، "ديناميت تشمل "متروبوليس"، "غوثام سيتي"، "كارتون جانكشن"مناطق ست حيث ستقدم تجربة متكاملة لضيوفها تجمع بين 
المدينة  وتمثلوعروض ترفيهية حّية فريدة من نوعها. ومرفق ترفيهي عائلي، لعبة  29غالتش" و"وارنر براذرز بالزا"، مع أكثر من 

الشهيرة " ووصواًل إلى شخصيات الرسوم المتحركة سوبر هيروزتجربة تفاعلية مميزة؛ ابتداًء من المغامرات المشوقة من "دي سي  الترفيهية



 
مثل "لوني تونز". وسيحتضن عالم وارنر براذرز مجموعة من أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص تحت سقف واحد وألول مرة في 

 المنطقة، مثل باتمان، سوبرمان، وندر ومان، باإلضافة إلى باغز باني، سكوبي دو، توم وجيري، ذا فلينستونز، وغيرها من الشخصيات.
 

 وارنر براذرز إنترتينمنت:نبذة حول 
عبر كافة  ُتعد "وارنر براذرز إنترتينمنت" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مختلف المجاالت الترفيهية واألعمال المتعلقة بها والتي يتم بثها

تجارية في العالم، ويتمتع بمكانة وسائل اإلعالم والمنصات الحالية والناشئة. ويعتبر استوديو "تايم وارنر" من أنجح مجموعات العالمات ال
وى رائدة في كل ما يتعلق بصناعة الترفيه، بما في ذلك األفالم الروائية، اإلنتاج الترفيهي التلفزيوني والمنزلي، خدمات النشر على المست

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

 
 نبذة حول دي سي إنترتينمنت:

ُتعد دي سي إنترتينمنت، موطنًا ألشهر عالمات دي سي التجارية )سوبرمان، باتمان، غرين النترن، وندر وومان، ذا فالش(، والعالمات 
، وهي أيضًا القسم اإلبداعي المتخصص بتوحيد المحتوى بشكل استراتيجي ضمن وارنر MADغو )ساندمان، فابلس( والتجارية لفيرتي

براذرز إنترتينمنت وتايم وارنر. وتعمل دي سي إنترتينمنت على التنسيق مع العديد من أقسام وارنر براذرز الرئيسية إلطالق قصصها 
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األفالم والبرامج التلفزيونية والمنتجات االستهالكية والترفيه وشخصياتها في كافة وسائل اإلعالم، بما 

لغة المنزلي واأللعاب التفاعلية، كما تنشر آالف الكتب والروايات والمجالت المصورة سنويًا، لتكون بذلك أكبر ناشر للمطبوعات المصورة بال
 اإلنجليزية على مستوى العالم. 

*** 
 
 :لموقع اإللكتروني ومواقع التواصل اإلجتماعيا

 www.wbworld.comالموقع اإللكتروني: 
  /https://www.facebook.com/WBWorldADفيسبوك: 

  https://twitter.com/wbworldADتويتر:
 / https://www.instagram.com/wbworldADإنستغرام:

 
 للتواصل اإلعالمي: 

  عالم وارنر براذرز أبوظبي
 رشاد الغضبان

 مدير االتصال والعالقات العامة
RGhadban@wbworld.com  

+971 2 497 9087  
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 ويبر شاندويك، شركة العالقات العامة لعالم وارنر براذرز أبوظبي 

 ندى البرشومي
Nelbarshoumi@webershandwick.com 

+971 2 4494457 
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