
                                                                                                                                          
 

بأجمل الفعاليات  شتاءوارنر براذرز أبوظ�ي �ستقبالن موسم الوعالم عالم ف��اري أبوظ�ي 

 االحتفالية 
 

ــت  :2022نوفم��    28أبوظ�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة،   ــم ال قبل�سـ ــتاء عالم ف��اري أبوظ�ي وعالم وارنر براذرز أبوظ�ي موسـ شـ

ــــتــاء �� عــالم ف��اري أبوظ�ي واحتفــاليــة  فعــالي�ي ببــاقــة متنوعــة من الفعــاليــات والعروض االحتفــاليــة خالل   ــــــــ روائع مهرجــان الشـ

 . 2023يناير  8لغاية اللت�ن ستتواصالن وارنر براذرز أبوظ�ي عالم الشتاء �� 

 

ــــــــيوف ــــــــيخت�� الضـ ــــــــيفها اثنت�ن من أبرز الوجهات ال��ف��ية العاملية �� جز�رة ياس،   وسـ ــــــــتضـ خالل هذه الفعاليات املم��ة ال�ي �سـ

ع�� قلوب العائالت واألصــدقاء وتتيح  الب�جة والفرح  ســتدخل  وال�ي ســتتم�� بأك�� عدد من األ�شــطة والتجارب االحتفالية ال�ي  

 حتفالية ال�ي ستمكن الضيوف من قضاء أوقات ترف��ية ال تن�ىى. اللقاء بال�خصيات ا�جديدة والعروض اال لهم فرصة 

 

�ســـــتعد عالم ف��اري أبوظ�ي لهذا العام بمجموعة متنوعة من العروض املذهلة، حيث   شـــــتاءلضـــــيوف موســـــم الوســـــيســـــتقبل ا

األضــواء  األ�ــجار املغطاة بالثلوج و والكرات الث�جية املتأللئة، و الســاحرة  والدي�ورات ،  املم��ة�ــجرة البإنارة  لالحتفال باملوســم  

ــ��ين أرجاء املدينةا�خيالية وأ�اليل الزهور االحتفالية   �� منطقة    االحتفالية منذ �حظة وصـــول الضـــيوفاملظاهر وتبدأ .  ال�ي سـ

اط أجمل  اللتق�شــ�ل خلفية فر�دة  وال�ي   قصــة الشــتاء �� شــوارع إيطاليامن دي�ورا��ا الفر�دة املســتوحاة  واالســتمتاع بالبالزا  

ـــــــــور التذ�ار�ة.  ـــــــــيتمكن اع�� �عد خطوات قليلة،  و   الصـ ـــــــــيوف  سـ ـــــــــرح البياتزا لضـ ـــــــــتمتاع  من �� مسـ ـــــــــاهدة االسـ مجموعة من بمشـ

وعرض ا�جموعــة الفنيــة ال�ــاملــة بمجرد رائعــة  تمــاثيــل جليــديــة  بنحــت  عــدد من الفنــان�ن حيــث يقوم  ،  املبتكرةاألعمــال الفنيــة  

 .  اكتمالها

 

ــــــــــــتعم بب�جة األعياد �� ــــــــــــارع وسـ ــــــــــــرة مثل عروض الفرقة اإليطا��" الذي  "الشـ  من العروض الفنية واألدائية املباشـ
ً
ــــــــــــهد عددا �شـ

 لل���ج ع��   يســـــتضـــــيف املســـــرح األحمركما ســـــة املوســـــم.  جاإليطالية ال�ي ســـــتضـــــفي أجواء مم��ة �عكس روح و��
ً
 مذهال

ً
ــــا عرضـ

ــاركة عدد من امل���ج�ن  1من  ا�جليد ابتداءً  ــــــــ ــة إيطالية احتفالية بمشـ ــــــــ ــــــــــول قصـ ــــــــــد هذا العرض فصـ ــــــــــيجسـ ــم��، حيث سـ ــــــــ د�سـ

فعالية �� الشـارع اإليطا�� ملشـاهدة "من�ل إنزو" �مكن للضـيوف التوجھ إ�� و ا�ح��ف�ن ومؤدي ا�حر�ات ال��لوانية واألكرو�اتية.  

 من العرو  األعياد إنارة �جرة 
ً
 عددا

ً
 ال�ي �ستخدم أحدث تكنولوجيا اإلضاءة.  والبصر�ة  ض الضوئية ال�ي ستتضمن أيضا

 

باإلضـافة إ��   "سـيدة خ�� الزنجبيل"و "سـيدة كرة الث�ج"وسـم املفضـلة مثل  املوسـيشـهد هذا املوسـم عودة عدد من �ـخصـيات  

ـــــم االحتفاالت.   ـــــاركة �� موسـ ـــــية "بيفانا" ا�جديدة ال�ي تظهر للمرة األو�� �� عالم ف��اري أبوظ�ي للمشـ ـــــخصـ ـــــ��ر  �ـ "بيفانا" �� �شـ

ـــــفات ا�جود والكرمالفول�لور اإليطا�� ح�ايات  ـــــتوى العالم  ،  بصـ ـــــيوف املدينة ال��ف��ية الرائدة ع�� مسـ ـــــتقوم بال��حيب بضـ وسـ

 تذ�ار�ة عل��م عند وصولهم. وتوزيع الهدايا ال



                                                                                                                                          
 

ــائق قليلـــةد  �عـــد  وع�� ــالم ف��اري أبوظ�يمن    قـ ــة املغعـ ــة ال��ف��يـ ــدينـ ــالم وارنر براذرز أبوظ�ي، املـ ــــــــــــ��حـــب عـ ــاه، سـ األك�� ع��   طـ

أك�� إنتاج مســر�� يتم تقديمھ مع «باغز با�ي» و«دا�� داك» وفر�ق عاملي من ســتمتعون بســيمســتوى العالم، بالضــيوف الذين  

 يقـــدمون العرض ا�جـــديـــد «ذا نت�واكر»، و�قـــدمـــھ الثنـــائي ا�حبوب إ�� جـــانـــب «لوال بـــا�ي»   50
ً
 ��لوانيـــا

ً
 والعبـــا

ً
ــــــا ــــــــ  وراقصـ

ً
مغنيـــا

باليھ «كســـارة البندق» الكالســـيكية ضـــمن  و«تو��ي» و«ســـيلفســـ��» و«تاز» و«توم آند ج��ي»، ليقوم �ل م��م بدوره ا�خاص ��

ــــــــيقى االحتفالية   ــــــــة واملوسـ ــــــــوئي واملؤثرات ا�خاصـ ــــــــقاط الضـ أجواء احتفالية و�حظات مم��ة. وتتم�� هذه الفعالية �عروض اإلسـ

 لا�خاصة بموسم الشتاء، بما ف��ا أغنية جديدة 
ً
 ). Let it Shineم (هذا العرض باسصممت خصيا

 

دو» وطاقم «ذا ميســــ��ي إنك» وهم  -مع �ــــخصــــية «ســــ�و�ي  بأوقات فر�دة  ســــيحظى الضــــيوف  �� منطقة «كرتون جانكشــــن»، 

ــــــــــــهم االحتفـاليـة ــــتـاء املـذهلـة. وملز�ـد من املرح، يمكن املم��ة  يرتـدون مال�سـ ــــــــ ــــــــــــتعـدون �حـل األلغـاز خالل فعـاليـة روائع الشـ ، ويسـ

ســــت�ون �ــــخصــــية «دا�� داك» بانتظارهم ألداء للضــــيوف االنضــــمام إ�� «دا�� داك» �� حفل دا�� الراقص لهذا املوســــم، حيث 

ــــــة.  ــــــــ ــــــــــــفــاء املز�ــد من الب�جــة ع�� هــذه التجر�ــة  ا�حر�ــات الراقصـ ، يرحــب مطعم «بيغ بي�� برغر» �� منطقــة «م��و�وليس»  وإلضـ

بالضــيوف ملشــاهدة املؤدين يحتفلون مع موســيقى البوب والروك أند رول وحر�ات الرقص املم��ة، حيث ســيســتمتع الضــيوف  

ــــــــــــخــة االحتفــاليــة ا�جــديــدة من عرض البوب «بيغ بي�� بوب»بتجر�ــة   و�� منطقــة «بيــدروك» ال�ي �عود إ�� .  ال مثيــل لهــا �� الن�ـ

ـــــل  ـــــر ا�حجري لتطلعهم ع�� كيفية االحتفال بفصـ ـــــيوف �� العصـ ـــــتونز» الضـ ـــــتقبل عائلة «ذا فلينسـ ـــــور ما قبل التار�خ، �سـ عصـ

طقة «غوثام ســي�ي» ، يمكن للضــيوف التعرف ع�� ال�ــخصــيات ال�ي �عد خطوات قليلة �� من �وع� .ا�خاصالشــتاء بأســلو��م 

 إ�� املدينة ال��ف��ية، «بو�زن أيفي» و«تو  
ً
ـــــــاف��ا مؤخرا ـــــــور رائعة مع «ذا جوكر» و«هار��  -تمت إضـ فيس»، كما يمكن التقاط صـ

 .  �و�ن» وهم يرتدون مال�سهم االحتفالية ا�جديدة

 

��ية ال�ي يزخر ��ا هذا املوســــم، ســــي�ون الضــــيوف وأصــــدقا��م ع�� موعد مع أوقات ومع الكث�� من الفعاليات واأل�شــــطة ال��ف

ـــــــــتكمال هذه  ـــــــــيتمكنون من اسـ حافلة باملرح والب�جة �� املدينت�ن ال��ف��يت�ن ا�حائزت�ن ع�� العديد من ا�جوائز العاملية، كما سـ

ــــــــــــ� �ا جز�رة ياس مثل فندق وارنر براذرز أبوظ�ي، األول األجواء االحتفالية من خالل اإلقامة �� أحد الفنادق الراقية ال�ي تحتضـ

والـــذي يـــأخـــذ نزالئـــھ �� رحلـــة غـــامرة من التـــذ�ـــارات والتجـــارب   من نوعـــھ �� العـــالم الـــذي يحمـــل عالمـــة وارنر براذرز التجـــار�ـــة، 

 الفر�دة املستوحاة من عالم وارنر براذرز. 

 

لضيوفها   ياس  جز�رة  ع��  أبوظ�ي  ف��اري  عالم  ياس وتقدم  من  �ل  عن  دقائق  مسافة  وتبعد  مم��ة،  عائلية  ترف��ية  تجارب 

ووتروورلد أبوظ�ي، مدينة األلعاب املائية املستوحاة من ال��اث اإلمارا�ي للغوص ع�� اللؤلؤ، وعالم وارنر براذرز أبوظ�ي، املدينة  

وكاليم أبوظ�ي، مرفق ال��فيھ الر�ا�ىي واملغامرات ال��ف��ية املغلقة ال�ي توفر أروع التجارب الغامرة �� أجواء تفاعلية واقعية، 

 .الداخلية األبرز �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة 

 -انت�ى-



                                                                                                                                          
 

 عالم فیراري أبوظبي  

 ر�یع ر�مان 

miral.aerriman@ 
 

 عالم وارنر براذرز أبوظبي  

 رنا الحمود 

 مدیر العالقات العامة 

rahmoud@miral.ae 
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