
 

 

 

 بيان صحفي

اإلمارات العربية المتحدة يطلقان مختبر األلعاب الفرنسية في سفارة الو" أبوظبي Ubisoftشركة "

"GAMELAB  " 

 مسابقة وسلسلة من ورش العمل لتدريب طالب إماراتيين على إنشاء ألعاب فيديو

 

اإلمارات العربية المتحدة  في الفرنسيةسفارة الو "ظبيأبو Ubisoft"أعلنت  -، أبوظبي 2018يونيو  27

، وهو مشروع يهدف إلى تطوير التعاون وتبادل "GAMELAB" األلعاب مختبر صباح اليوم عن إطالق

تدريب مواهب جديدة لى إي قطاع الصناعات اإلبداعية وف الخبرات بين فرنسا واإلمارات العربية المتحدة

 .جامعات اإلمارات العربية المتحدة كمطورين أللعاب الفيديوفي 

 

سفير  ،"بويلودوفيك "سعادة  بين فرنسا مقر اقامة سفيرتعاون صباح اليوم في  قتم التوقيع على اتفا

 في Ubisoft، مؤسس ومدير استوديوهات "تيليريانيك "فرنسا لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة و

ي دولة اإلمارات العربية نشطين فمطورين و الفيديو ألعاب مجال صناعةظبي، بحضور ممثلين عن أبو

 .، وكذلك ممثلي الدوائر الثقافية واألكاديمية في دولة اإلمارات العربية المتحدةالمتحدة

 

تنظيم مسابقة بين الجامعات التي ستقوم بتوظيف فريق من  في "GAMELAB" األلعاب رمختب  يتمثل 

خالل العام الدراسي، ستعقد و .فيديوللعبة سيتم تحدي كل فريق لتطوير مفهوم  .الطالب في كل جامعة

 توجيهب يونطالب اإلماراتوسيحظى ال. في أبوظبي Ubisoft سلسلة من ورش العمل في استوديوهات

من خالل ، ستتيح ورش العمل هذه للطالب تطوير مفهوم لعبتهمكما  .الفرنسيين األلعاب مصمميمن 



، خالل م منتجهم النهائي في نهاية العامتقدييتم ، حتى اتتهم في اإلبداع الفني والرسومي  تعزيز مهارا

 ."GAME PITCH"اللعبة عرض 

 

: لمتحدةاإلمارات العربية ا، سفير فرنسا لدى دولة "بوي ودوفيكل"الشراكة الجديدة، قال سعادة  وعن هذه

 Ubisoftستوديوهات من زيارتي ال بعد عشرين يوما" تيلير يانيك"مع  أنا سعيد جدا لتوقيع هذ االتفاق"

 ."54توفور" في ظبيأبو

تعزيز التعاون الثقافي  حول، 2019-2018الحوار الثقافي الفرنسي اإلماراتي  ، في اطارهدفنايتمحور 

 األلعاب مختبرمشروع و. ، مع إعطاء األولوية للشباباإلمارات العربية المتحدةع دولة والتربوي م

"GAMELAB" ويجمع عدة أطراف هو مشروع مبتكر وشامل الذي نطلقه اليوم :Ubisoft وهي شركة ،

حضور قوي في دولة اإلمارات العربية لها والفيديو ألعاب مجال صناعة في  اعالمي  فرنسية معروفة 

وفر الدعم يي الذ الفرنسية سفارةالب المتحدة العربية اإلمارات في الفرنسي الثقافي المركزالمتحدة، 

اإلمارات العربية المتحدة من الشباب من فرنسا وصممو األلعاب موكذلك وبالتأكيد المؤسسي والتقني 

 .في هذا المشروع الذين سيشاركون

من شأنها تعزيز مواهب  لهم بإبرازيشجع تنظيم المسابقة الجميع على إعطاء أفضل ما لديهم ويسمح 

لصناعات الثقافية واإلبداعية هي أيضا  قضية تعاون اقتصادي بين اان . عالم العاب الفيديو في المنطقة

 " .صطناعيعلى الذكاء اال افرنسا واإلمارات العربية المتحدة، في وقت تراهن فيه دولتان

 

التي تمثل ألعاب الفيديو و واإلبداعيةتنشط الحكومة الفرنسية بشكل خاص في دعم الصناعات الثقافية 

ا منها أن  "ديلي موشن"مع  لقاء لهافي  "نفرانسواز نيسي" ة،الثقافة الفرنسي ةوزير. وقد صرحت جزء 

 يه .متمسكون جدا بهجزء من الثقافة نحن  هي"و "أشكال الفنون األخرىفن مثل " :ألعاب الفيديو هي

: صناعة ألعاب الفيديومجال يعمل الكثير من الناس في و. اي فرنسواالبداع فط انشفي غاية القطاع 

 ".سوف ندعمهم .نون والمهندسوالمخترعون والمصمم

 

 االتفاق بهذاسعيدة  الشركة ان: "Ubisoftاستوديو  مدير، "يلريانيك ت"، قال التوقيع على االتفاق خالل

 هذا في الوظيفية الفرص من والعديد الفيديو ألعاب لصناعة اإلبداعية التقنية اإلمكانيات سيقدم الذي

 القارات، جميع في هاتلالستديو العالمية شبكتها خالل من تعاونقامت عالقات وقد سبق ان أ. المجال



 الشراكات تعدو. المستقبل مواهبلالصناعة  بمتطلبات جيدة معرفةتوفير  لضمان الجامعات من العديد مع

على المستوى  الفيديو ألعابوتعزيز عالم  لتطوير رئيسية وسيلة "GAMELAB" األلعاب مختبر مثل

 ".المحلي

 

تكون الجلسة األولى وس. طوال العام الدراسي" GAMELAB" األلعاب مختبر سيتم تشغيل ورش عمل

وسيتم بعد ذلك إطالع . الطالب وإضفاء الحيوية على األفكار الجديدةطالق العنان إلبداع مناسبة إل

كما . باالشتراك مع المعهد الوطني للملكية الفكرية، الملكية الفكرية وحقوق التأليف تحدياتالطالب على 

خبرات المتخصصين الفرنسيين في هذا ومن  يستفيدون من ورشة عمل مخصصة لفن الرسومي اتس

فأة الفائزين في سيتم مكاو المشاركين تقديم مشاريعهم سيكون على، العام الدراسي ي نهايةف. مجالال

 .في أبوظبي Ubisoft تدريب في استوديوهاتالمسابقة بفرصة 

 

 :االتفاق أطراف نبذة عن

 

 والخدمات الفيديو ألعاب وتوزيع ونشر إنشاء في العالم مستوى على رائدة شركة هي Ubisoftشركة 

 Assassin's Creed مثل عالميا   المشهورة التجارية العالمات من ثرية جموعةجرابها، م في. التفاعلية

 .Tom Clancy الفيديو ألعاب وسلسلة Watch Dogs و Far Cry و Rayman و Just Dance و

 بتزويد، التوزيع وشركات االستوديوهات من العالمية شبكتها خالل من، Ubisoft عمل فرق تلتزم

 أجهزة األلعاب ذلك في بما اللعب المعروفة منصات جميع علىفريدة ومميزة  ألعاب بتجارب الالعبين

خالل  يورو مليون 1732ها مبيعات حجم بلغ وقد. الكمبيوتر وأجهزة اللوحية واألجهزة النقالة والهواتف

 .www.ubisoft.com: الموقع االلكتروني زيارة يرجى، المعلومات من مزيدل. 2018-2017فترة 

 

سفارة  في الثقافية والحركة التعاون قسم هو المتحدة العربية اإلمارات في الفرنسي الثقافي المركز

 تعزيزعن و الفرنسية واللغة والفكر االبتكار تشجيعب المكلف، المتحدة العربية اإلمارات دولة لدى فرنسا

 واإلمارات فرنسا بين والعلمية واألكاديمية والتربوية الفنية والعالقات والثقافية التجارية الشراكات

 لحوارموضوع ا والتعليمية الثقافية يتماشى مع المسائل وهو. المتحدة العربية اإلمارات المتحدة العربية

 .الفرنسي -اإلماراتي االستراتيجي

 

http://www.ubisoft.com/


ا مجاال   وهو يغطي  الفنونك المجاالت من العديد في الثقافية لفعالياتل ميتنظمن : األنشطة من واسع 

 وكذلك الفرنسية والتعليمية الثقافية لمؤسساتل دعموالنقاش الفكري و  والسينما  الحي والترفيه  البصرية

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في التنموية مشاريعها في واإلبداعية الثقافية الصناعات

 

 العربية واإلمارات فرنسا بين القوية الصداقةب لالحتفال" اإلماراتي الفرنسي الثقافي الحوار" عام ويهدف

 .1971 عام االتحاد تأسيس منذال تنفك تتعزز أكثر فأكثر  وثيقة عالقات أقامت التي، المتحدة

 

 2019-2018 اإلماراتي الفرنسي الثقافي الحوار

 المتحدة العربية واإلمارات فرنسا بين للتعاون جديد اتفاق هو ثمرة" اإلماراتي الفرنسي الثقافي الحوار"

 ظبي أبولى إ "ماكرون إيمانويل" الجمهورية رئيس ةزيار بمناسبة، 2017 نوفمبر 9 تم توقيعه في

 توسيعوتهدف الى  المتحدة العربية واإلمارات فرنسا بين الصداقة بعالقات تحتفي مبادرةوهي . ودبي

 .الشعبين بين والتالقي التبادل إطار

 والرئيس المؤسس لذكرى إحياء   2018 عام اطالقه في تم الذي زايد، عام مع الثقافي الحوار هذا يتزامن

 .المتحدة العربية اإلمارات لدولة األول

 .2019 عام طوال ليستمر اخر عام لمدة الحوار الثقافي تمديد تم وقد

 

 

 :التصالل

 :المتحدة العربية اإلمارات لدى فرنسا سفارةب صحفي مستشار"، ريتييرالي أنطوان" -

  antoine.alheritiere@diplomatie.gouv.fr ؛ 84 89 611 50 971+

 


