
 

 

 
 خبر صحفي

 
  "حرب النجوم: القوة تستيقظ" اإلصدار الرقمي لفيلمبالتزامن مع 

 الجيداي لعارضيملحميًا  تحد  قمة أعلى برج في العالم بدبي تشهد 
 

الجيداي  عارضيانطلق اثنان من  اليوم"، القوة تستيقظ :حرب النجوملفيلم " باإلصدار الرقمياحتفااًل  :2016، أبريل 7دبي، 
من قمة برج خليفة الشهير في دبي، أطول برج  152إلى آفاق جديدة ضمن التحدي الملحمي بسيوف "اليت سيبر" في الطابق 

 .OSNوشبكة متوفرًا للتنزيل من "آي تيونز"  حرب النجوم: القوة تستيقظ"وسيكون فيلم " في العالم.
 

 تحدي في الجيداي مهاقد   التي الصعبة البطولية الحركات من سلةسل بتصوير الجوي العمل فريق قام دبي، شمس غروب ومع
 .العمالق البرج في متراً  550 عن يزيد ارتفاع على ،"اليت سيبر"
 

وفي هذا الشأن، قال ديدييه فانيست، النائب األول للرئيس، والمدير اإلقليمي في شركة "والت ديزني الشرق األوسط وشمال 
. أبوظبي فيالقوة تستيقظ" "حرب النجوم:  تصوير تم حيث ‘Star Wars’وبين األوسط الشرق بين قوي ارتباط أفريقيا": "هناك

أيضًا،  المنطقة هذه ضمن ،‘خليفة برج’أعلى في الجيداي فرسان من اثنين بين الملحمي ‘اليت سيبر’ تحدي تصوير كان وقد
 .وعلى المنصات الرقمية" DVDبإطالق الفيلم على أقراص وسيلة رائعة لالحتفال 

 
مليون دوالر خالل  528.967، حقق فيلم "حرب النجوم: القوة تستيقظ" أعلى مبيعات تذاكر بلغت 2015ديسمبر  شهروحتى 

يومًا، وهو اليوم في صدارة األفالم من حيث المبيعات في  12عطلة األسبوع عند افتتاحه. وتجاوز المليار دوالر أمريكي خالل 
 يومًا من إطالقه. 20مليون دوالر أمريكي خالل  760.5ذي حقق الواليات المتحدة، متجاوزًا فيلم "آفاتار" ال

 
 
 أبوظبي، في 2014 مايو شهر بوظبي خاللجرى تصوير الفيلم في إمارة أبوظبي لألفالم، ولجنة أ twofour54بمساعدة  و 

 فيلم وفي. أبوظبي في موقعين ضمن شخصاً  650 تعداده تجاوز عمل فريق" Star Wars " فيلم لقطات تصوير في اشترك
 الخارجية الحدود البعيد الجزء حدود على صحراوي كوكب وهو ،"جاكو" كوكب أبوظبي ُتمث ل ،"حرب النجوم: القوة تستيقظ"

 للمجرة.
 



 

 

لى جانب كونه الفيلم األعلى ايرادات على اإلطالق في الواليات المتحدة متجاوزًا  ر كمليون دوالر في شباك التذا 800وا 
 ، شملت:2015ديسمبر  16الفيلم الكثير من األرقام القياسية منذ طرحه في العالمي. حقق 

 
  عرض أول على ايردات أكبرIMAX (48  وتجاوز ،)مليون دوالر على شاشات  152مليون دوالر أمريكيIMAX 

 يومًا من بدء عرضه 19خالل 
  مليون دوالر 281أعلى مبيعات في شهر ديسمبر في التاريخ بقيمة 
 سوق  18واحد ضمن العديد من المناطق بعد تحقيق أعلى المبيعات في عطلة األسبوع األولى ضمن  الفيلم رقم

 رئيسية على أدنى تقدير.
  أيام(*،  3مليون ) 200ساعة،  21مليون دوالر خالل  100أسرع األفالم نموًا في السوق األمريكية حيث وصل إلى

 16مليون ) 700يومًا( و  12مليون ) 600أيام(،  10يون )مل 500أيام(،  8مليون ) 400أيام(،  5مليون ) 300
 يومًا(.

 
 عودة مع البعيدة المجرة إلى رحلة في مجدداً  الجمهور ليأخذوا أبرامز جيه جيه المبدع المخرج مع" فيلم لوكاس" شركة تعاونت

"Star Wars "حرب النجوم: القوة تستيقظ". الجديد الفيلم في السينما شاشات إلى" 
 

 لوبيتا آيزاك، أوسكار بويغا، جون ريبلي، ديزي درايفر، آدم فيشر، كاري هاميل، مارك فورد، هاريسون بطولة من الفيلم أن يذكر
 كاثلين من كل اإلنتاجية المهام وتولى. سيدو فون وماكس ميهيو بيتر دانيلز، أنتوني غليسون، دومنال سيركس، آندي نيونجو،
 جيه وجيه كاسدان لورانس وقام. منفذين كمنتجين ماكغاتلين وجيسون هاربر تومي مع بيرك، وبرايان أبرامز جيه وجيه كينيدي
 اإلمارات دولة في السينما دور جميع في حالياً "حرب النجوم: القوة تستيقظ"  ويعرض. السيناريو بكتابة آرندت ومايكل أبرامز
 .المتحدة العربية

 -انتهى-
Star Wars 

، وجه السينما إلى األبد ليحتل مكانة استثنائية بين األفالم 1977مايو  25"، والذي جرى يوم Star Warsاألول لفيلم "غير العرض السينمائي 
ية تدور الكالسيكية، ويحقق نجاحات غير مسبوقة على شبابيك التذاكر. وكان الفيلم ثمرة الرؤى المبدعة لمخيلة جورج لوكاس، الذي قدم ملحمة فضائ

م واسع من األماكن والشخصيات التي اتسعت أكثر فأكثر عبر خمسة أفالم أخرى، إضافة إلى المسلسالت التلفزيونية والمنشورات وألعاب أحداثها في عال
 الفيديو وغيرها الكثير. 

 
وتدور أحداثها في مجرة  في جوهرها حكايات أسطورية عميقة تصلح لكل زمان ومكان حول الصراع األزلي بين الخير والشرـ" Star Wars"وتعتبر أفالم 

الم إضافة إلى "بعيدة للغاية". وتحفل أحداث هذه األعمال بفرسان الجيداي والمخلوقات المخيفة والشخصيات الشريرة، وقدمت مفهوم "القوة" إلى لغات الع
بالنمو " Star Wars"وتستمر ملحمة  شخصيات شهيرة مثل "دارث فيدر" و"يودا" الحكيم العجوز و"لوك سكايووكر" المثالي و"تشوباكا" المحبوب.

 واالتساع لتستقطب اهتمام أجيال جديدة من المشاهدين بفضل عوالمها الغريبة ومواضيعها المميزة وقصصها الشيقة التي ال تنسى. 



 

 

 
"حرب النجوم: القوة يلم عبر ف 2015ديسمبر  18" بدءًا من Star Wars"ودخلت السلسلة مرحلة تاريخية أخرى مع إطالق ثالثية جديدة من أفالم 

والذي سيبدأ عرضه في دور  حرب النجوم"حكاية عن "واإلعالن عن سلسلة أفالم جديدة تدور في نفس عوالم القصة سيكون أولها "المتمرد:  تستيقظ"
 . 2016ديسمبر  16السينما في 

 
 عن "شركة والت ديزني الشرق األوسط" 

ه المتن وع الترفيه مجال رائدة في ديزني والت شركة تعتبر  خمسة إلى أعمالها تنقسم إعالمية مؤسسة وهي العالم، مستوى على األسرة أفراد لجميع الموج 
 .التفاعلية اإلعالمية والمجموعة االستهالكية، والمنتجات الترفيهية، المواد واستديوهات والمنتجعات، والمنتزهات اإلعالمية، الشبكات: أقسام

 
 افتتاح وتم 1997 عام المنطقة في ديزني قناة انطلقت وقد. 1993 عام منذ أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في نشاطها ديزني والت شركة بدأت
 فيلم مثل ناجحة أفالًما عرضت وقد األفالم توزيع في الصدارة ديزني شركة تحتل. 2006 عام لإلعالم دبي مدينة في للشركة مستقل مكتب أول

Marvel " ديزني عالمة الستخدام االمتياز حقوق منح على المتواصل التركيز ظل وفي". ماليفيسنت"و ،"فروزن"و ،"أمريكا: ذا وينتر سولدجركابتن 
 أنطوان المشترك المشروع مثل الرائدة االتفاقيات خالل من المنطقة في الجمهور إلى وصولها مدى توسيع الشركة تواصل الترفيه، مجال في التجارية
 Disney Media Distribution تقدم. أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة أسواق وتغطي ،Marvelو ديزني أعمال إلى تستند كتب لنشر هاشيت
 مع بالتفاعل للمستهلكين يسمح مما المنطقة في البث شركات ألهم للشبكة التابعة واألسرة لألطفال التلفزيونية والبرامج واألفالم للمسلسالت تراخيص
 سواء حد   على واأُلسر لألطفال الهائل اإلقبال ويتواصل. المحلية المنافذ خالل من تحملها ال التي أو التجارية ديزني عالمة تحمل التي سواء برامجها

 الشرق منطقة في التجارية عالمتها تحمل منطقة 75 على يزيد ما حالًيا التجزئة مجال في ديزني تواجد ويشمل للشركة االستهالكية المنتجات على
 عالمية نخبة مع أفريقيا وشمال األوسط الشرق بمنطقة ديزني والت شركة عملت والمباشرة، الحية أنشطتها يخص ما في أما أفريقيا؛ وشمال األوسط
 األوسط الشرق بمنطقة المدن من العديد في الجليد على وديزني Disney Live مثل استعراضات لتقديم محلية إعالن وشركات تراخيص على حاصلة
 .أفريقيا وشمال
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