
شركاء جزيرة ياس يعيدون ابتكار وتطوير الوجهة العالمية
المستوى في الميتافيرس 

هو األول من نوعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة �مشروع جزيرة ياس ميتافيرس
سيتمكن الزوار من حول العالم في أي وقت من استكشاف العالم الرقمي في

جزيرة ياس، زيارة الوجهات االستثنائية واالستمتاع بالفعاليات 
ا تمنح��دة من نوعه��ات فري��اب وفعالي��ة وألع��والم رقمي��ة وع��ارب تفاعلي��تج

المستخدمين فرصة استكشاف أفضل ما تقدمه أبوظبي
    

 دائ��رة الثقاف��ةتتع��اون كالّ من :2022سبتمبر  XX - أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
، ش��ركة أبوظ��بي إلدارة رياض��ة الس��يارات،twofour54والسياحة - أبوظبي، ال��دار، م��يرال، 

فالش انترتينمنت، إلطالق جزيرة ياس وجهة وتجربة مبتكرة في ع��الم الميت��افيرس.� وس��يتم
إعادة تقديم وجهة واقعية متكاملة في نظام بيئي متكام��ل للميت��افيرس ألول م��رة في دول��ة
اإلمارات العربية المتحدة، مما يسمح للزوار من جميع أنحاء العالم بالوصول� إلى جزيرة ياس،
وجهة الترفيه� واالستجمام الرائدة في أبوظبي، في العالم ال��رقمي لالس��تمتاع بتج��ارب فري��دة

من نوعها.

وتتيح هذه التجربة االفتراضية أمام الزوار الفرصة� للتفاعل مع المستخدمين اآلخرين، واللعب
 من شراء وبن��اء المن��ازل الرقمي��ة،،واالبتكار وإجراء المعامالت، في تجربة مستمرة ال تتوقف

إلى االستمتاع بالفعاليات الرائدة في جزيرة ياس، والمتنزهات الترفيهي��ة، ومالعب الغول��ف،
وحلبة سباقات رياضة السيارات. كما سيسمح مشروع جزيرة ياس ميتافيرس� للمس��تخدمين
بامتالك تجاربهم الشخصية الرقمية،� واالستمتاع بكّل ما تقّدمه الجزيرة من إمكان��ات الترفي��ه

اافتراضياً، إلى جانب مفاجآت ُمبهرة في كل جولة.  وسيؤدي استخدام العمالت الرقمية� أيض��ً
إلى تمكين المشروع األول من نوعه في الدولة، من خالل االقتص��ادات االفتراض��ية� المركزي��ة

والالمركزية التي تربط بين معالم وتجارب جزيرة ياس الواقعية واالفتراضية.
 

:قال سعادة سعود عب//دالعزيز الحوس//ني، وكي//ل دائ//رة الثقاف//ة والس//ياحة - أبوظ//بي
–تولي دائرة الثقافة والسياحة  أبوظبي االبتكار أهمية باعتباره رك��يزة أساس��ية في قطاع��ات "
عملها، التزاماً برؤيتها االستراتيجية.� ومن خالل مشروع جزيرة ياس ميتافيرس، ندعو الجمي��ع
من حول العالم لخوض تجربة مليئة بالترفيه والحم��اس هي أق��رب لتك��ون األولى من نوعه��ا.
ومع استمرار تطور م��ا تقّدم��ه اإلم��ارة من إمكان��ات وع��روض تج��ارب الس��ياحية والثقافي��ة،
سيوفر هذا المشروع رؤية ش��املةً  يس��هم في تعري��ف الع��الم ب��أبوظبي، وإعط��اءهم الفرص��ة
الستكشافها بطريقة مختلفة. كما ستسلط المنص��ة التفاعلي��ة والمبتك��رة رقمي��اً الض��وء� على
أسلوب الحي�اة االس�تثنائي والتج�ارب الثقافي�ة� والترفيهي�ة� ال�تي تق�دمها العاص�مة لزواره�ا
الواقعيين واالفتراض��يين،� وس��تمنحهم الق��درة على اختي��ار أبوظ��بي وجه��ة فري��دة في مس��ار

. "رحلتهم - ضمن مجال جديد لواقع مختلف كلياً



تفخر ش��ركة ال��دار العقاري��ة بكونه��ا" :وقال طالل الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار
جزءاً من منظومة الشركاء الذين ساهموا في تطوير جزيرة ياس وتعزيز سمعتها إلى أن ب��اتت
اليوم وجهة عالمية معروف��ة. ويمث��ل مش��روع ميت��افيرس� المرحل��ة التالي��ة من مس��يرة تط��ور
الجزيرة، حيث يقدم لكل شريك فرصة فريدة الستكشاف طرق جديدة لتقديم تجارب عالمي��ة
المستوى لجيل التكنولوجيا الرقمية� في جميع أنحاء العالم. ونتطل��ع من خالل ه��ذا المش��روع

. "إلى بناء حضور قوي لجزيرة ياس وأبوظبي عموماً على خارطة الميتافيرس� العالمية

"فخ��ورون ب��اإلعالن أن: بدوره، قال محمد عبد هللا الزع//ابي، ال//رئيس التنفي//ذي لم//يرال
ضيوفنا من جميع أنحاء العالم سيتمكنون قريًبا من االستمتاع بتجارب جزيرة ياس الغامرة في العالم
الرقمي. نحن نسعى دائماً لتطوير قطاع الترفيه واالستجمام من خالل التعاون م��ع مختل��ف الجه��ات

 جديدة تتيح للضيوف استكشاف معالم جزيرة ياس المتع��ددة.منصاتالمعنية، وذلك بهدف تقديم 
ويؤكد هذا المشروع االستثنائي في عالم الميتافيرس التزامنا بترس��يخ مكان��ة جزي��رة ي��اس وأبوظ��بي
على خريط��ة الس��ياحة العالمي��ة، وتعزي��ز العالق��ة م��ع ض��يوفنا من خالل تب��ني التح��ول ال��رقمي في

".عملياتنا

ومن جهته، قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي إلدارة رياض//ة الس//يارات:
"فخ��ورون في أبوظ��بي إلدارة رياض��ة الس��يارات ب��دورنا الكب��ير ومس��اهمتنا إلى ج��انب ش��ركائنا
االستراتيجيين في تطوير جزيرة ياس للميتافيرس. تؤكد هذه المب��ادرة الهام��ة على المكان��ة العالمي��ة
لجزيرة ياس وأبوظبي باعتبارهما من الرواد في مجاالت االبتكار والتطوير. وفيما نواصل حالًيا مسيرة
عالمنا الرقمي والبناء على برامج الرياضات االلكترونية التي أطلقناها خالل الف��ترة الس��ابقة، "تطوير  "
فإننا نظل نتطلع نحو المستقبل العتماد منصات جديدة والتواصل م��ع فئ��ات جدي��دة من الجمه��ور،
لالنتقال بجزيرة ياس وما تقدمه من تجارب فريدة ورائعة، بما في ذلك سباق جائزة االتح��اد للط��يران

 في أبوظ��بي، نح��و آف��اق جدي��دة. ت��تيح لن��ا ه��ذه المنص��ة الجدي��دة تعزي��ز الهوي��ة1الكبرى للفورموال
المتكاملة لجزيرة ي��اس وتجاربه��ا المم��يزة وتق�ديمها إلى الجمه�ور الع�المي. ونتوق�ع ب�أن ي��وفر ه�ذا
المشروع الجديد والرائد لجمهورنا الع��المي نقط��ة البداي��ة االفتراض��ية األمث��ل الستكش��اف المراف��ق
الرائدة عالمية المستوية التي تتمتع بها حلبة مرسى ي��اس، وجزي��رة ي��اس، كم��ا نتطل��ع للتفاع��ل م��ع

. "جمهورنا الواسع في جميع أنحاء العالم

"نحن فخورون: twofour54ومن جانبه صرح مارك وايتهيد، الرئيس التنفيذي ل/ 
–بتعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة  أبوظبي وشركائها في جميع أنحاء اإلمارة، في إطار دعم مبادرة

إطالق جزيرة ياس كوجهة وتجربة مبتكرة في عالم الميتافيرس. وتكمن أهمية هذه المبادرة في إتاحة
–الفرصة أمام الجمهور العالمي الستكشاف المنطقة� اإلبداعية  ياس والتعرّف على مجتمعها

. "اإلبداعي

وقال جيمس هارت، مدير إدارة االستراتيجية وتطوير األعمال في أبوظبي لأللعاب
يتوافق عالم األلعاب اإللكترونية تماماً مع منظومة الميتافيرس، والتيوالرياضات اإللكترونية:  "



تقدم للجماهير العالمية محتوى مميز من تجارب األلعاب ضمن قوالب جديدة. كما تتيح فضاءات
الميتافيرس للمستخدمين فرصة عرض تجارب تعليمية بشكل جديد ومختلف عن طريق دمجها

بتقنيات تطوير األلعاب المميزة، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع. نواصل تحقيق نمو استثنائي في
قطاع األلعاب والرياضات اإللكترونية في أبوظبي، وفخورون بالدعم الذي نقّدمه لدائرة الثقافة

جزيرة ياس في الميتافيرس ’والسياحة  أبوظبي وشبكة شركائها في إطار دعم مبادرة  – '."

تفخ��ر الش��ركة بتوثي��قوقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فالش للترفي//ه:  "
.� وق��د ميت��افيرس "عالقات التعاون مع الشركاء ال��ذين ي��ؤدون دوراً محوري��اً ض��من مش��روع  "
شهدت عملي��ة التح��ول ال��رقمي قف��زة اس��تثنائية في األع��وام الماض��ية، الس��يما خالل ف��ترة

. "الجائحة

ويتم حالياً إعادة ابتك��ار وتط��وير الجزي��رة في الع��الم ال��رقمي باس��تخدام العدي��د من منص��ات
الميتافيرس� الرائدة عالمًيا، بما في ذلك ساند بوكس وروبلوكس، بدعم من سوبر ليغ غيمنغ،
الشركة الرائدة عالمًيا في ألعاب وتج��ارب الميت��افيرس.� بمج��رد اكتم��ال المش��روع في الرب��ع

، سيكون جزيرة ياس ميت��افيرس ج��اهزاً للعم��ل ومتاح��اً بالكام��ل لل��زوار2023األول من عام 
الرقميين.

–- انتهى 

–لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة  أبوظبي:

–تتولى دائرة الثقافة والسياحة  أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاع��ات  الثقاف��ة والس��ياحة
والصناعات اإلبداعية في اإلم��ارة، كم��ا تغ��ذي تق��دم العاص��مة االقتص��ادي، وتس��اعدها على
تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بش��كل أوس��ع. ومن خالل التع��اون م��ع المؤسس��ات ال��تي
ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تس�عى ال��دائرة لتوحي�د منظوم�ة العم�ل في القط��اع
حول رؤية مشتركة إلمكان��ات اإلم��ارة، وتنس��يق الجه��ود وف��رص االس��تثمار، وتق��ديم حل��ول
مبتكرة، وتوظيف أفضل األدوات والسياسات واألنظم��ة ل��دعم قطاع��ات الثقاف��ة والس��ياحة

والصناعات اإلبداعية .

–وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة  أبوظ�بي ح��ول ت�راث اإلم��ارة، ومجتمعه�ا، ومعالمه�ا
الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة اإلمارة كوجهة لألصالة واالبتكار والتج��ارب المتم��يزة

متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر اإلبداعي.




