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تدعو الضيوف للتحليق في سماء غوثام  عالم وارنر براذرز أبوظبي
 الظالم" فارس مع التحليق ن:باتمالعبة "سيتي مع 

 
، المدينة الترفيهية المغلقة األولى على عالم وارنر براذرز أبوظبي أعلنت :2018 نوفمبر 19أبوظبي، 

تجربة توفر لإضافة فريدة إلى محفظتها المميزة  عناإلطالق في العالم التي تحمل عالمة وارنر براذرز، 
: التحليق مع فارس "باتمان لعبة هاافتتاح معوذلك يتي في منطقة غوثام سلضيوفها ترفيهية أكثر إبهارًا ومتعة 

 . المحبوبة باتمان"، المستوحاة من شخصية الظالم
 

: التحليق مع فارس الظالم" إلى الباقة الواسعة التي تقدمها المدينة الترفيهية والتي تضم "باتمانوستنضم لعبة 
الطيران محاكاة بين أحدث تقنيات لعبة ومرفقًا ترفيهيًا وعرضًا تفاعليًا حيًا، وستجمع اللعبة الجديدة  29

 . والحماس ويقالتشبضيوف خوض تجربة مليئة لل لتتيح ،الممتعةالتأثيرات و والمشاهد المشوقة 
 
 باتمانلمساعدة مركبة طائرة  الصعود على متنمن خالل هذه اللعبة من والتشويق سيتمكن محبو الحماس و 

ووين تيك  مقرمدعوون لمعرض توظيف في  كما أنهم ،في غوثام سيتيلقضاء على الجريمة في مهمته ل
المدينة في خطر ليقوم باتمان بتعيينهم ، إال أن نداء الواجب قد يأتيهم في أي لحظة عندما تكون الرئيسي

 بات"تنطلق اللعبة في ، حيث قيادة أحدث المركبات المصممة للحراسةتدريبهم ليكونوا طيارين قادرين على و 
 فوق أسطح مباني غوثام سيتي المظلمة. ومن ثم تحلق "كايف

 
: التحليق مع باتمان’ لعبة من أننحن على يقين ، مدير عام عالم وارنر براذرز أبوظبي: "دون ستريكلروقال 

ضافة مميزة ‘ فارس الظالم  في التفاعلية لمرافقلالجديدة ستكون من بين األلعاب المفضلة لدى الضيوف وا 
ذات التقنية المتقدمة لمساعدة بهذه اللعبة متحمسون لمواصلة استقبال ضيوفنا واالستمتاع ، و الترفيهية المدينة

  ."باتمان في سماء غوثام سيتي
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فيلنز بما في ذلك -سوبر سي المستوحاة من شخصيات ديباقة من التجارب الترفيهية  غوثام سيتيوتضم 
من  كما سيتمكن الضيوفريدلر نفسه.  ريدلر"، التي تم تصميمها من قبل ذا ذا مع "الدوران، اإلفعوانية الدوارة

بزرع الرعب في الكفيلة و أقصى درجات التشويق بالضيوف فيها  يتمتعسكيركرو" التي  مع تجربة لعبة "الرعب
مجموعة من التحديات حيث سيتم إخضاعهم ل جوكر" المخيف، ذا عجائب "بيت وال ننسىقلوب الجميع. 

 .ألد أعداء باتمان - البدنية والذهنية المبتكرة من قبل ذا جوكر
 
الوجبات الخفيفة التي ترضي  سيتي" عند الشعور بالجوع، حيث غوثام التوجه إلى "روائع للضيوف يمكنو 

في حين يمكن لمحبي ، "دوم أوف برفقة األشرار؛ فعليه التوجه إلى "هول بتناول الطعام ن يرغبلم. أما ذوقك
يمكن لألصدقاء وأفراد العائلة االحتفاظ بذكرى عن  كما كريم". لأليس فريز مستر التوجه إلى "عربة المثلجات
بون  رو بارك من خالل التوجه إلى المتاجر حيث الهدايا التذكارية، مثل متجر لمنطقة غوثام سيتيزيارتهم 
 .الرسمية للمالبس بوت للمجوهرات وكوبل أي للحلويات وكاتس كوين وهارلي للهدايا الملكي والمسرح

 
يرجى زيارة للحصول على التذاكر أو البطاقات السنوية أو لمعرفة المزيد عن عالم وارنر براذرز أبوظبي، 

  .www.wbworld.comالموقع 
 -انتهى-

 

 نبذة حول عالم وارنر براذرز أبوظبي:
يث ُتعد مدينة "عالم وارنر براذرز أبوظبي" المدينة الترفيهية المغلقة األولى على اإلطالق التي تحمل عالمة وارنر براذرز في العالم ، ح

تقدم تجربة متكاملة لضيوفها تجمع بين ست مناطق تشمل "متروبوليس"، "غوثام سيتي"، "كارتون جانكشن"، "بيدروك"، "ديناميت غالتش" 
وعروض ترفيهية حّية فريدة من نوعها. وتمثل المدينة الترفيهية تجربة ومرفق ترفيهي عائلي، لعبة  29براذرز بالزا"، مع أكثر من و"وارنر 

"لوني تونز".  منتفاعلية مميزة؛ ابتداًء من المغامرات المشوقة من "دي سي سوبر هيروز" ووصواًل إلى شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة 
وارنر براذرز مجموعة من أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص تحت سقف واحد وألول مرة في المنطقة، مثل ويحتضن عالم 

 دو، توم آند جيري، ذا فلينستونز، وغيرها من الشخصيات.-ومان، باإلضافة إلى باغز باني، سكوبيو باتمان، سوبرمان، وندر 
 

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

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

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

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

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

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

*** 
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