
 

 م جي عالم من المغامرات تُعمن موعد االفتتاح الرسميإآي 
 في العالم متوفر عبر الموقع اإللكتروني ترفيهيةال متعددة األغراضشراء تذاكر دخول أكبر وجهة 

  
 2016 أبريل 24دبي، اإلمارات، 

 
م جي إلزيادة وتيرة الحماس لدى الجميور، تترقب إمارة دبي افتتاح واحدة من أضخم الوجيات الترفييية في المنطقة حيث أعمنت آي 

عالم من المغامرات، أكبر وجية ترفييية مغمقة ومكيفة في العالم والممموكة من قبل مجموعة إلياس ومصطفى كمداري، اليوم عن افتتاح 
. 2016أبوابيا رسميًا أمام جميع الزوار يوم اإلثنين، الخامس عشر من شير أغسطس لمعام 

 
م جي عالم من المغامرات الوجية إ مميون قدمًا مربعًا، ستكون آي 1.5ومن خالل موقعيا في قمب مدينة دبي وامتدادىا عمى مساحة 

.  الترفييية ااولى من نوعيا في المنطقة، وستعزز ببلك من مكانة دبي عمى خارطة الوجيات الترفييية الراادة عالمياً 
 

وفي هذا الصدد، قال السيد إلياس كمداري والسيد مصطفى كمداري رئيسي مجمس اإلدارة التنفيذيين المشاركين ومالكي مجموعة 
: إلياس ومصطفى كمداري

، ونتطمع قدمًا لبدء استقبال الزوار في م جي عالم من المغامراتإي نحن في غاية الحماسة لإلعالن عن موعد االفتتاح الرسمي آل"
وباعتبارىا أول وجية ترفييية داخمية سيتم افتتاحيا في دبي، حرصنا عمى تطوير عالم متكامل من الترفيو لجميع . شير أغسطس القادم

." الزوار
 
م جي عالم من المغامرات من استقبال الزوار طيمة أيام السنة من خالل توفير تجربة ترفييية في بياة داخمية يتم التحكم إستتمكن آي "

 مميون زاار خالل العام التشغيمي ااول 4.5 ألف زاار يوميًا، ونأمل أن تستقطب 30وتستوعب الوجية ـأكثر من . في درجات حرارتيا
." ليا، مما يسيم في تعزيز مكانة دبي كوجية سياحية راادة عالمياً 

 
م جي عالم من المغامرات الطريق لتقديم مجموعة من عروض الضيافة إوانطالقًا من ريادتيا في قطاع الضيافة والترفيو، ستميد آي 

وفي إطار جيودىا لدعم . ااخرى لمتواصل مع ااسواق السياحية، وتوفير دوافع مغرية إضافية لمسياح لزيارة ىبا الجزء المثير من العالم
 2020طموحات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نااب رايس الدولة رايس مجمس الوزراء حاكم دبي، لعام 

م جي عالم من المغامرات دورًا محوريًا في استقطاب السياح الدوليين وتحفيز  إوالرامية لرسم مالمح مستقبل مشرق لإلمارة، ستمعب آي
. الزوار لتمديد فترة إقامتيم في دبي كونيا صممت خصيصًا لتكون الوجية التشويقية المفضمة لدى الجميع

 
 

م جي عالم من المغامرات بجميع أركانيا في شير أغسطس باستثناء الركن المخصص لسينما نوفو والبي يشمل إوسيتم افتتاح آي 
وسيتم توفير شراء تباكر الدخول عبر اإلنترنت بدءًا من الخامس .  شاشة سينما، عمى أن يتم افتتاحو في وقت قصير الحقاً 12تركيب 



 درىم، 300، وتبمغ قيمة التباكر لمكبار www.imgworlds.com: والعشرين من شير أبريل الحالي من خالل زيارة الموقع
 درىم، تشمل قضاء يوم كامل داخل الوجية الترفييية واالستمتاع بعشرين لعبة مبىمة، بما في بلك العروض الحية 250ولمصغار 

. وتجربة السينما بتقنية خماسية اابعاد
 

 ال تنسى كونيا تجمع بين أفضل العروض الترفييية التفاعمية  داخميةم جي عالم من المغامرات زوارىا بتقديم تجربة ترفيييةإتعد آي 
  م جي عالم من المغامراتإآي تجمع سو. عالميًا ومحميًا والشخصيات الكرتونية ومجموعة من اابطال الخارقين ااكثر شيرة عالمياً 

  وىيم جيإمفاىيم أصيمة مقدمة من قبل مجموعة آي ، و ومارفل،كارتون نتورك ، وىيأربعة عوالم فريدة من نوعيا تحت سقف واحد
ويتألف المشروع، والبي وصمت تكمفتو اإلجمالية إلى مميار دوالر أميركي، من . م جي بوليفاردإمغامرة الديناصور وآي – الوادي المفقود 

 مرفقًا تقدم أفضل المأكوالت والمشروبات العالمية، كما توظف الوجية أكثر من 28 متجرًا لمتجزاة، و25أربعة أركان بما في بلك 
 . موقفًا لمسيارات4500 موظف، و1600

 
- انتهى-

 
 :والتي سيتمكمن الزوار من االستمتاع بيا قريباً م عالم من المغامرات إلمحة عن ألعاب آي 

 

 ركن مارفل

 "باتل أوف ألترون: أفنجرز 

نضمام إلى شخصيات مارفل التي تشمل آيرون مان، ثوور، بالك ويدو، ىوكي، وكابتن أميركا وىمك في يمكن لمزوار اال
وتعتبر ىبه المعبة، الممياة باإلثارة والمغامرات، أول ألعاب أفنجرز ". ألترون"مغامرة ممتعة بطاارة الكوينجيت لمحاربة الشرير 

 .في العالم
  قاعدة همك ابسيمون ثالثية األبعاد

وتعتبر ىبه . با ليدر– في محاربتو لعدوه المدود  البطولية با ىمكأحد أبرز معارك لعبة فريدة من نوعيا تسمط الضوء عمى 

 درجة وعناصر 360، ومزيجًا من شاشات العرض بات  مقعد100المعبة المبتكرة ااولى من نوعيا في العالم حيث تضم 

 .تجربة مشاىدة مبىمة ال تُنسى لمزوارالحركة لزيادة التشويق ولتقديم 

   انتقام سبايدر مان من دوك أوك
 متر، وستأخب الزوار في رحمة خالل أفق نيويورك مع شخصية مارفل الشييرة، 400يصل ارتفاع ىبه اافعوانية الدوارة إلى 

. سبايدر مان، النقاب المدينة من عدوه الشرير دكتور أكتوبس
  عاصفة ثور الدوارة

 سيدور الزوار في مقاعدىم في مغامرة مبىمة حيث يقوم ثور الجبار بمحاولة إنقابىم من قبضة لوكي الشرير

   رحمة أفنجرز مع كوينجيت
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بات المقعدين والمشاركة في سباق مميء " الكوينجيت"تناسب ىبه المعبة الشيقة جميع ااعمار، وتسمح لمزوار بالتحكم بطاارة 

. بالمرح والتحدي

 

 مغامرة الديناصور-  الوادي المفقود ركن 
  الفيموسيرابتور

تأخبىم من  ثانية، 2.5 كم في 100 كم وبات سرعة تصل إلى 1.1 عبر أفعوانية طوليا مغامرة مثيرةسيتمتع الزوار ب
. عصور ما قبل التاريخ في الوادي المفقود إلى قمب صحراء دبي

  فوربيدن تيريتوري– المنطقة الُمحرَّمة 

 من الديناصورات المتحركة بالحجم 70رحمة سفاري خالل ااراضي المحرمة محاطين ب في سيستمتع محبي الديناصورات 
 . الطبيعي

  البريداتور

.تعتبر ىبه المعبة تجربة مثالية لمحبي المغامرة، حيث سيتفاجاون بيبوط عمودي مفاجىء إلى اارض  

  دينو كاروسيل
ويتميز الكاروسيل بالديناصورات . قم بجولة مع سكان الوادي المفقود في مغامرة مثيرة مع الديناصورات في دينو كاروسيل

 .الجميمة المنحوتة يدويًا، وسيكون أول كاروسيل ديناصور في العالم
  قمعة المغامرات

سيستمتع الزوار البين يفضمون االعاب ااكثر نشاطًا وحركة في ىبه المغامرة والتي تقع في قمب الوادي المفقود، وتقدم 

.مجموعة ممتعة من العقبات والتحديات البدنية مع الساللم واانفاق، والمزالق، والجسور، والشبكات ومغامرات التسمق  

 

 كارتون نتوركركن 

  ثورة روبوت موجو جوجو– باور بف غيرلز! 
سيتمكن محبي باور بف غيرلز من االنضمام إلييم  ومساعدتيم عمى محاربة الروبوت الشرير البي قام موجو جوجو بانشاءه 

. وأصبح ييدد المدينة في محاولة إلنقاب العالم قبل وقت النوم
 بتقنية خماسية األبعاد10وقت األبطال بن  

سيشعر الزوار أنيم في مشيد حقيقي لممعركة مع بن وروك في تجربة مثيرة ومحمسة بات تقنية خماسية اابعاد ومتعددة 
! الحواس

  لعبة - وقت المغامرةOOO مع فين وجايك 



 وعبر منافب المأكوالت والمشروبات OOOفي ىبه المعبة الرااعة، سيتمكن الزوار من التحميق عاليًا مع فين وجايك في مممكة 
 .ومتاجر البيع بالتجزاة

 لعبة غمبول المدهشة 
و سيتمكن ! غمبول وداروين لمعموم وعمت الفوضىحيث فقدت السيطرة عمى مشروع سيتمكن الزوار من زيارة مدينة إلمور 

لكاانات التي جاءت إلى الحياة نتيجة ليبا المشروع وأصبحت تيدد راكبو المعبة من التنافس مع أصدقاايم لمقضاء عمى ا
 .بالسيطرة عمى المدينة

 ممعب اليزي تاون والعرض المسرحي الحي 
أو يمكنيم التمتع بعروض حية ومبىمة مع ستيفاني وكل . يمكن لممستكشفين تجربة مغامرة الحبل والساللم في اليزي تاون

. من في مدرسة الرقص في حين اكتشافيم لمخبأ روبي روتن السري
 

ركن آي إم جي بوليفارد 

 منطقة الترحيب في الوجية الترفييية، حيث تقدم لمزوار فرصة اللتقاط أنفاسيم مع مجموعة رااعة من آي إم جي بوليفاردتعتبر 

عروض المأكوالت والمشروبات، أو القيام بنزىة خالل مجموعة فريدة من المحالت التجارية ومنافب التجزاة، أو مجرد مكان 

. لمجموس والتمتع بالعروض الفنية

 
 . م.م.الوجهة الترفيهية آي إم جي ذ

  من قبل مجموعة إلياس ومصطفى كمداري آي إم جي عالم من المغامرات إحدى المشاريع الممموكةالوجية الترفييية ُتعتبر .
  لزواره من حول العالم أربع مغامرات ممحمية يقدميعد مشروع آي إم جي عالم من المغامرات أكبر وجية ترفييية في دبي، إب

الترفييية ااربع عالمتين تجاريتين " آي إم جي عالم من المغامرات"وتمثل اثنتان من مناطق .  في مكان واحديجميعا
آي إم جي "و" مغامرة الديناصور- الوادي المفقود "، بينما تشكل منطقتي "مارفل"و" كارتون نتورك"معروفتين عالميًا ىما 

التي " آي إم جي عالم من المغامرات"وبمجرد افتتاح . مفيومين أساسيين طورتيما مجموعة إلياس ومصطفى كمداري" بوليفارد
 مميون قدم مربعة، سوف تصبح أكبر وجية ترفييية داخمية في العالم يتم التحكم في درجات 1,5تمتد عمى مساحة تصل إلى 

"آي إم جي عالم من المغامرات"وستضم . حرارتيا مجموعة مميزة من اافعونيات التي تزيد من وتيرة الحماس لدى الضيوف،  
" مارفل"وأبطال " كارتون نتورك"باإلضافة إلى ألعاب ممتعة ووجيات ترفييية مستوحاة من الشخصيات الكرتونية لمحطة 

كما ستحتضن أيضًا عددًا من المرافق الترفييية التي يتم تقديميا اول مرة في العالم، . الخارقين والديناصورات المدىشة
 شاشة عرض سينمااية 12فضاًل عن باإلضافة إلى عدد من متاجر التجزاة المتخصصة وتجارب تناول طعام حصرية، 

عمى شارع الشيخ محمد بن زايد، وُتشكل وجية " سيتي أوف أرابيا"ضمن مشروع " آي إم جي عالم من المغامرات"تقع . حديثة
.عالمية تقدم لمعااالت أفضل المرافق الترفييية في دبي والعالم  
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