
 

 
 

 
 افتتاح عالم وارنر براذرز أبوظبي موعد تعلن عن "ميرال"

 جزيرة ياس على  2018 يوليو25  في
 

 www.wbworld.com االلكتروني: عبر الموقعاآلن تتوفر التذاكر 
 

 اليوم عن ،المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي"، ميرال" شركة أعلنت :2018أبريل  18أبوظبي، 
قضاء  متيحة لهم فرصة .2018 يوليو 25 بتاريخ أبوظبيعالم وارنر براذرز  المدينة الترفيهية افتتاح موعد

، "غوثام سيتي"، "كرتون جانكشن"، "بيدروك"، ""متروبوليس: على مناطقها الست أجمل األوقات والتعرف
تتوفر التذاكر اآلن عبر الموقع اإللكتروني  ، حيث"ديناميت غالتش"، "وارنر براذرز بالزا"

www.wbworld.com . 
 
إن احتضان جزيرة ، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة "ميرال": "في هذا الصددو 

المضي إنجازات إمارة أبوظبي الرامية إلى  جديدة في سجل هو بصمةعالم وارنر براذرز أبوظبي  ياس لمدينة
عد ت  ، حيث في العالمالسياحية مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات  ترسيخالسياحة، و قطاع تعزيز قدمًا في 

 من الجوائز العديدالحائزة على معالم جزيرة ياس للتجارب الفريدة التي تقدمها جديدة  المدينة الترفيهية إضافة
 لضيوفها." العالمية

 
ي، بهنا في أبوظ المدينة الترفيهيةهذه  فتتاحالوارنر براذرز مع  التي تجمعنالشراكة سعداء با: "معاليه وأضاف

وفي إطار عالمة وارنر براذرز في العالم.  المغلقة األولى على اإلطالق التي تحمل المدينة لتكون بذلك
نحو الطموحة كجزء من سعينا لتحقيق رؤية أبوظبي و  ،كوجهة عالمية اإلمارةحرصنا على ترسيخ مكانة 
العالم  من مختلف أنحاءجزيرة ياس لضيوف نضيف تجربة جديدة ، يسعدنا أن استقطاب مزيد من الزوار

  مرح."بالتشويق وال األوقات المليئة مزيد منوقضاء  لالستمتاع بما أفرزته هذه الشراكة
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تجربة ال تنسى  بتقديم مليون قدم مربع، 1.65تبلغ مساحتها التي ، مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي تلتزمو 

لضيوفها؛ حيث أبرز شخصيات القصص المصورة والرسوم المتحركة تحت سقف واحد وألول مرة في 
ًا، باإلضافة إلى العروض عائلي اً لعبة ومرفقًا ترفيهي 29المنطقة. وستضم مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي 

إلى جانب األلعاب الشيقة والشخصيات والمقاهي، والمتاجر والمطاعم الحّية والفريدة من نوعها، الترفيهية 
 . بالنسبة لهم ، األمر الذي سيمثل تجربة ال تنسىالجميعالمفضلة لدى 

 
شركائنا في شركة  مع"لقد عملنا بجد : براذرز للمنتجات االستهالكيةوارنر قالت بام ليفورد، رئيس  من جهتها،

بأدق  على أرض الواقع باربيرا-تونز وهانا لونيو  إنترتينمنت سي دي لنضع أشهر شخصيات ومعالم ميرال
تواصل سرد الحصرية التي  والمنتجات الخبرات، معتمدين في ذلك على تقديم أجواء مشوقةضمن التفاصيل 

شراك محبيها في تجربة فريدة من نوعها، وهو ما ي عدرز التجارية، وارنر براذ قصة عالمة هدفنا األساسي،  وا 
 في المدينة الترفيهية هذا الصيف." الضيوف استقبالإلى  متطلعين

 
عالم يقاتل فيه من االستمتاع بالضيوف سيتمكن ، أبوظبيعالم وارنر براذرز لدخول األولى  اللحظةمنذ و 

التعّرف على باإلضافة إلى  ،وندر وومان ،سوبرمان ،مثل باتمان من أجل تحقيق العدالة،هيروز  سوبر
  .دو-، سكوبيإي. كايوتي وايل، باغز بانيمثل على أرض الواقع؛  شخصيات الرسوم المتحركة

 
 ما يتعلقكل ، التي تجسد التصميم المعماري العريق "آرت ديكو" و وارنر براذرز بالزايبدأ التشويق في منطقة و 

 ،إلى مختلف مناطق المدينة الترفيهيةتعد بوابة العبور د الذهبي، وهي بعالمة وارنر براذرز وعصر هوليوو 
. الغنية أفالم وارنر براذرز محفظةللنجوم الذي يستعرض أشهر المقاطع من  براذرز وارنر والتي تتميز بعرض

حيث ناطحات السحاب التي يتولى  ،العصرية الحديثة متروبوليسإلى مدينة  بعد ذلك الضيوفينتقل و 
جستس لييغ  سوبرمان، باإلضافة إلى أبطال، مثل حمايتها من األعداء فريق أبطال دي سي سوبر هيروز

الفرصة لالستكشاف  غوثام سيتيوتتيح شوارع . ، سايبورغ وأكوامان، غرين النترنذا فالشوندر ومان،  مثل
؛ حيث يقوم ريدلر ذاكوين،  جوكر، هارلي ، مثل ذافيلنز-سوبر سي ديشرار وخوض المغامرات مع أبرز أ

رحلة  فيهم والتي ستأخذ ،كرتون جانكشنذكريات الطفولة مع  كما سيسترجع الضيوف .لهم باتمان بالتصدي
وفي  دو.-جيري وسكوبي آند باني وتوم مليئة بالمرح مع أشهر الشخصيات والقصص الكرتونية مثل باغز

؛ حيث سيتمكن ضيوف المنطقة من التعرف عن كثب بيدروكدو في -دابا-يابا يبدأ ،المدينة الترفيهية ذاتها



 

المليئة  غالتش ديناميتمنطقة  سيتعرف الضيوف علىفلينستونز، العائلة المحبوبة لدى الجميع. كما  على ذا
باإلضافة إلى الشخصيات المحبوبة األخرى إي. كايوتي،  الثنائي الشهير روود رانر و وايل حيثبالمفاجآت، 
 جيتسونز. مارشن وذا ذا مثل مارفن

 
عبر فريدة ترفيهية ما تقدمه جزيرة ياس من تجارب إضافة جديدة على أبوظبي مدينة عالم وارنر براذرز تعد و 

التي  -حلبة مرسى ياس و ياس ووتروورلد أبوظبي، و ، مثل عالم فيراري أبوظبي، الهامة المعالممن أبرز  نخبة
القاعات من  باقة إلى جانبياس مول، وكذلك  ،1 سباق جائزة االتحاد للطيران الكبرى للفورموالتستضيف 
 عالمية.الوالمطاعم والفنادق الترفيهية والمسارح 

 
ي للمزيد من التفاصيل حول عالم وارنر براذرز أبوظبي أو لشراء التذاكر، يرجى زيارة الموقع اإللكترون

www.wbworld.comوالتفاعل معها من خالل قنواتها على  المدينة الترفيهيةمستجدات ة متابع ، كما يمكن
 .WBWorld# الهاشتاغ رمواقع التواصل االجتماعي عب

 
 -انتهى-

 
 :"نبذة عن "ميرال

تعمل "ميرال" على تطوير الوجهات في أبوظبي من خالل توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. و"ميرال" هي الشركة المسؤولة عن 

تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل أصول الشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية، وفنادق ومطاعم ومتاجر وغيرها. واليوم 

ي أبوظبي" و"ياس ووتروورلد" وملعب "ياس لينكس" للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى تحتضن جزيرة ياس "عالم فيرار

 . www.miral.aeياس وسبعة فنادق تشمل الفندق الشهير "ياس فايسروي". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 
 نبذة حول عالم وارنر براذرز أبوظبي:

المدينة الترفيهية المغلقة األولى على اإلطالق التي ، 2018افتتاحها بجزيرة ياس عام عند  مدينة "عالم وارنر براذرز أبوظبي"،ستصبح 
، حيث ستقدم تجربة متكاملة لضيوفها تجمع بين ست مناطق تشمل "متروبوليس"، "غوثام سيتي"،  تحمل عالمة وارنر براذرز في العالم

وعروض ترفيهية حّية ومرفق ترفيهي عائلي، لعبة  29"كارتون جانكشن"، "بيدروك"، "ديناميت غالتش" و"وارنر براذرز بالزا"، مع أكثر من 
فاعلية مميزة؛ ابتداًء من المغامرات المشوقة من "دي سي سوبر هيروز" ووصواًل إلى فريدة من نوعها. وتمثل المدينة الترفيهية تجربة ت

"لوني تونز". وسيحتضن عالم وارنر براذرز مجموعة من أشهر الشخصيات العالمية وأبطال  منشخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة 
آند دو، توم -ومان، باإلضافة إلى باغز باني، سكوبيو  القصص تحت سقف واحد وألول مرة في المنطقة، مثل باتمان، سوبرمان، وندر

 جيري، ذا فلينستونز، وغيرها من الشخصيات.
 

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

نة وسائل اإلعالم والمنصات الحالية والناشئة. ويعتبر استوديو "تايم وارنر" من أنجح مجموعات العالمات التجارية في العالم، ويتمتع بمكا
ستوى رائدة في كل ما يتعلق بصناعة الترفيه، بما في ذلك األفالم الروائية، اإلنتاج الترفيهي التلفزيوني والمنزلي، خدمات النشر على الم

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

 
 :دي سي إنترتينمنتنبذة حول 

عالمات دي سي التجارية )سوبرمان، باتمان، غرين النترن، وندر وومان، ذا فالش(، والعالمات  ت عد دي سي إنترتينمنت، موطنًا ألشهر
، وهي أيضًا القسم اإلبداعي المتخصص بتوحيد المحتوى بشكل استراتيجي ضمن وارنر MADالتجارية لفيرتيغو )ساندمان، فابلس( و

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

الت المصورة سنويًا، لتكون بذلك أكبر ناشر للمطبوعات المصورة باللغة المنزلي واأللعاب التفاعلية، كما تنشر آالف الكتب والروايات والمج
 اإلنجليزية على مستوى العالم. 

 
 :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 
 

 
 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) 
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