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ي 
 ب�ان صح�ف

 
امن مع احتفاالت اليوم العال�ي للبيئة ف ي بن أحمد ال��ودي بال�ت

 و�حضور معا�ي الدكتور ثايف
ي "ڤوكس سينما" خاٍل من االنبعاثات ال���ون�ة  أول عرض تنظم"ماجد الفط�م" 

 لس�اراتلسينما الس�ارات �ف
 ت�سال

  االنبعاثات ال���ون�ةلدينا خال�ة من  تجميع تجارب سينما الس�ارا: "ماجد الفط�م"
 

، اإلمارات الع���ة المتحدة،  ي كة أعلنت "ماجد الفط�م"  : 2020 يونيو 7ديب ي مجال تط��ر و�دارة مرا�ز التسوق، والمدن المتكاملة ال�ش
الرائدة �ف

ف�ه ع�  ق األوسط و�ف��ق�ا وآس�اومنشآت التجزئة وال�ت ي ڤوكس سينما"مستوى ال�ش
ا من اليوم ستكون  أن جميع تجارب سينما الس�ارات �ف بدء�

امنإعالن هذا جاء . و خال�ة من االنبعاثات ال���ون�ة ف كة بتنظ�م أول احتفت به والذي  "،2020للبيئة  اليوم العال�ي مع إح�اء فعال�ات " بال�ت ال�ش
ي "ڤوكس سينما" 

ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة بالتعاون مععرض لسينما الس�ارات خاٍل من االنبعاثات ال���ون�ة �ف
ي والبيئة �ف

 . وزارة التغ�ي المنا�ف
ي بن أحمد ال��ودي وز�ر بحضور  ع� سطح مول اإلماراتاألول من نوعه العرض وأق�م هذا 

ي والبيئة بدولة اإلماراتمعا�ي الدكتور ثايف
، التغ�ي المنا�ف

 وا العرض �س�ارات ت�سال الخاصة بهم. ح�ف  نمن عشاق السينما الذي 100و
 

ي س�اق
ي "ماجد الفط�م" ، أبرمت متصل و�ف

ف�ه �ف ي مجال تط��ر و�دارة مرا�ز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة وال�ت
كة الرائدة �ف ال�ش

ق األوسط منطقة  ا�ة مع  وأف��ق�ا وآس�ا،ال�ش ي  مركز�ش ف لضبط ديب " ال���ون المتم�ي ي ي  "ك��ون ديب
لضمان أن جميع تجارب سينما الس�ارات �ف

ي تقي�م وسيتم ذلك عن ط��ق خال�ة من االنبعاثات ال���ون�ة.  "ڤوكس سينما"  �ةنبعاثات ال���وناال وتقل�ل من خالل ق�اس وخفض األثر البيئئ
ي �مكن تجنبها  �اإلضافة إ� ذلك، و مصادر الطاقة المتجددة. ع�ب (تخف�ض االنبعاثات المعتمدة) وحدة من خالل منها ما تب�ت وتع��ض  الئت

 . %100بنسبة  ها جمع النفا�ات لضمان إعادة تدو�ر آل�ة لماجد الفط�م طبقت 
 

ون ميتشل، الرئ�س التنف�ذي ل ا�د حئت  ماجد الفط�م سينماوعلق كام�ي ف  واستمر النجاح والطلب الم�ت
�
 باهرا

�
"لقد حققت سينما الس�ارات نجاحا

ي  ة. نفتخر بالتعاون مع ك��ون ديب ، فزوارنا متشوقون لمشاهدة األفالم ع� الشاشة ال�ب�ي ي ي ديب
لضمان  بعد اإلعالن عن افتتاح دور عرض السينما �ف

بح تج��ة سينما الس�ارات خال�ة من االنبعاثات ال���ون�ة. خطوة أخرى تؤكد ع� أن تطبيق أع� معاي�ي االستدامة والحفاظ ع� البيئة لتص
م بتطبيق كافة المعاي�ي للحافظ ع� البيئة لألج�ال القادمة." ف ات�ج�ة ماجد الفط�م وڤوكس سينما ح�ث نل�ت  االستدامة جزء أسا�ي من اس�ت

 
ي قال من جانبه، و  االرتقاء بممارساتنا  الم��د من الجهود نحو توج�ه إ� �س�  ": لدى ماجد الفط�م القابضة رئ�س االستدامة، إبراه�م الزعئب

ي تؤثر ع� ح�اتنا المناخ�ة بالتبعات  للتوع�ةثمينة  فرصة اليوم العال�ي للبيئةو�عد  المجتمع�ة والبيئ�ة.  و�النسبة  كوكبنا. ومجتمعاتنا و والبيئ�ة الئت
ي "ماجد الفط�م" 

ي �شمل  المستمرة جهودنا نواصل بتكرة مخالل هذە التج��ة ال ومنفإننا لنا �ف ي مجال االستدامة الئت
وجه ن، و مجتمعاتنا كل �ف

كائنا والمستأج��ن لدينا والموردين الذيلجميع  تنا دعو  .  نتعامل معهم لالنضمام لنا  ن�ش ي
ي جهودنا لمكافحة التغ�ي المنا�ف

دوا�ي �ورنا و�نه لمن �ف
كة "ت�سال"وزارة نتعاون مع أن  ي والبيئة و�ش

ل ع� دل�ٌ وهذا ، الستضافة أول تج��ة لسينما الس�ارات خال�ة من االنبعاثات ال���ون�ة التغ�ي المنا�ف
 ."إ�جاب�ة ة�عبيئ�ة ومجتمإحداث آثار� ور�ادة الممارسات الرام�ة إ�  ،المشكالتهذا الن�ع من والتعاون لمعالجة  إ�ماننا بأهم�ة تضافر الجهود 

 
ات�ج�و  ي اقتصادي واجتما�ي  أثبتت نجاحها  خاصة بجهود االستدامةط��لة األجل  ةكانت "ماجد الفط�م" قد طورت اس�ت ي إحداث أثر إ�جايب

�ف
ي تعمل فيها.  ي المجتمعات الئت

ي �ف كة وتدير تمتلك ح�ث  و�يئئ اء المعتمدة 3ما �قرب من ال�ش ف م�ت م��ــع من المساحات الخ�ف وقد أعلنت  . ماليني
كة  ي وقت سابق ال�ش
ي من �ف امها بالتخلص التدر��ب ف قد و . 2025ع�ب عمل�اتها وذلك بحلول عام المنتجات البالست�ك�ة أحاد�ة االستخدام عن ال�ت
ي عام "ماجد الفط�م" أطلقت 

ات�ج�ة "المحّص  2017�ف ي تهدف إ� تحقيق اس�ت بيئ�ة، و�شمل ترش�د استهالك الفوائد الالم��د من لة اإل�جاب�ة" الئت
امها  ،2040 الم�اە والحد من االنبعاثات ال���ون�ة بحلول عام ف ي أعلنت ال�ت ف عدد قل�ل من المؤسسات حول العالم الئت وتعد بذلك واحدة من بني

. هذا بتحقيق  ي العال�ي  الهدف البيئئ
 

ي  وكانت "ماجد 
ي   "ڤوكس سينما"الفط�م" قد أطلقت سينما الس�ارات �ف

ي شهر مايو الما�ف
تتيح لعشاق السينما مشاهدة أفالمهم مبتكرة كتج��ة �ف

ة  المفضلة خالل ي  ، و�ي التج��ةاإلغالق المؤقت لصاالت العرض السينمائ�ةف�ت ا من الجمهو الئت  واسع�
ً

بمب�عات كاملة لتذا�ر  ر القت قبو�
ي هذە التج��ة متناغمة مع جهود "ماجد الفط�م" و"ڤوكس سينما"�شكل منتظم.  العروض

معاي�ي الحفاظ ع� الصحة لتطبيق أع�  ح�ث تأيت
ي تضمن تطبيق مبدأ التباعد الجسدي ،والسالمة ي ذات الوقت إتاحة الفرصة للجمهور لالستمتاع بهذە التج��ة االستثنائ�ة ،الئت

ي أجواء من  و�ف
�ف

 الطمأنينة والراحة. 
 

"فوكس التطبيق الذ�ي أو من خالل  voxcinemas.com"ڤوكس سينما" و�مكن حجز تج��ة سينما الس�ارات من خالل الموقع الرس�ي لـ 
ي الس�ارة الواحدة) د. وتبلغ ق�مة وأندرو� iOSأجهزة المتوافق مع سينما" 

ف �ف ا  180تذا�ر الدخول (بحد أق� شخصني �بة الق�مة درهم� زائد �ف
ف التذكرة؛ ق�مة و�شمل المضافة،  و�ات لشخصني المملح وفشار شار فوال ،رقائق النا�شوز  ؛تتضمنحضور العرض و�اقة سخ�ة من األغذ�ة والم�ش

ي م�اە. إم آند إمز والجبنة، وحبات شوكوالته  ال�رام�ل و�ات الغاز�ة، وزجاجئت ف من الم�ش  ، وك��ني
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 - انت� -
 

 
كة هو  للمحرر: مالحظة  ي لهذە ال�ش

ە أو اختصارە لتفادي االلتباس مع ك�ان تجاري آخرال و  "ماجد الفط�م"االسم القانويف ي تقص�ي
 .ينب�ف

 
ي هذا  : إخالء مسؤول�ة

ي جميع الحقائق واألرقام �ف
ي  الب�ان الصح�ف

ەت �وقتدق�قة �ف  .��ش
 

  عن "ماجد الفط�م"

كة "ماجد الفط�م" عام  ف�ه ع� مستوى 1992تأسست �ش ي مجال تط��ر و�دارة مرا�ز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة وال�ت
كة الرائدة �ف ، و�ي ال�ش

ق األوسط و�ف��ق�ا وآس�ا.   ال�ش
 

ي جاءت نت�جة رؤ�ة أسسها الس�د ماجد الفط�م، الذي حلم بتغي�ي مفهوم التسوّ  ف�ه وتحفل قصة نجاح "ماجد الفط�م" بالعد�د من اإلنجازات، الئت ق وال�ت
ي دولة  أسعد اللحظات ل�ل الناس، كل يوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤ�ة تتجّسد ع�ب العد�د من مرا�ز التسّوق الحديثة والمبتكرة،"لتحقيق 

تم افتتاحها أوً� �ف
 حول العالم و�عمل بها أ��ث من  16اإلمارات الع���ة المتحدة، لتتوّسع بعدها ع�ب 

�
) BBBألف موظف. وقد نالت المجموعة أع� درجة استثمار�ة ( 44سوقا

ق األوسط.  ي منطقة ال�ش
 للمؤسسات الخاصة �ف

 
 وأر�عة مشار�ــــع مدن متكاملة باإلضافة إ� العد�د من المشار�ــــع ق�د اإل�شاء. وتتضّمن مرا�ز  13مركز �سّوق و 27تمتلك وتدير "ماجد الفط�م" اليوم 

�
فندقا

،" ي سن�ت "، ومرا�ز التسوق المجتمع�ة "ماي سيئت ي سن�ت كة "ماجد الفط�م"، "مول اإلمارات"، و"مول م�"، ومرا�ز "سيئت باإلضافة إ�  التسّوق التابعة ل�ش
ا  ي أ��ث من أر�ــع مجّمعات �سّوق بال�ش

كة امت�از االستخدام الح�ي السم "كارفور" �ف ق  30�ة مع حكومة الشارقة. كما أّن لل�ش  ع� مستوى ال�ش
�
سوقا

.  300األوسط و�ف��ق�ا وآس�ا. وتدير "ماجد الفط�م" 
�
 متجرا

 
ي صاالت "ڤوكس سينما" التابعة لها، باإلضافة 500كما تدير "ماجد الفط�م" أ��ث من 

ي المنطقة،  37إ�  شاشة سينما �ف
مركز ترف�ه عائ�ي "ماج�ك بالن�ت" �ف

ها.  ي و"در�م سك�ب"و"س�ي م�"، وغ�ي " آي فالي ديب ي فيه�ة المبتكرة مثل "س�ي ديب  والعد�د من المنشآت ال�ت
 

كة خدمات التم��ل والمتخصصة ب�صدار البطاقات االئتمان�ة االستهال  كة "نجم" �ش كة األم ل�ش كة متخصصة باألز�اء  ��ة، و"ماجد الفط�م" �ي ال�ش و�ش
ل�ة والد�كورات الداخل�ة ف ي عالم األز�اء و  والتجزئة والمفروشات الم�ف

 من أبرز األسماء والعالمات التجار�ة �ف
�
لتدير عددا ف ي آند فتش"  الم�ف كرومئب مثل "أب�ي

ون دو موند" و ف ول سينتس" و"لولول�مون أثليت�كا" و"ك��ت آند بار�ل" و "م�ي
�
" و"أ كة إدارة المرافق "إنوڤا" و"هول�س�ت "ل�غو". هذا و�شّغل "ماجد الفط�م" �ش

كة  ك مع �ش وع مش�ت ي مجال إدارة الموارد البيئ�ة. "ڤمن خالل م�ش
 يول�ا"، العالم�ة الرائدة �ف

www.majidalfuttaim.com 

  :  ير�ب متابعتنا ع�ب

    https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim 

     https //:twitter.com/majidalfuttaim 

     https //:futtaim-al-nkedin.com/company/majidwww.li 

     https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim 
 https://www.instagram.com/majidalfuttaim     

       https://medium.com/@Majid.AlFuttaim      

  
 "ماجد الفط�م للسينما"نبذة عن 

ي عالم مرا�ز التسوق والتج "ڤوكس سينما"تدار 
ي تعت�ب الذراع السينمائ�ة التابعة لماجد الفط�م، الرائدة �ف زئة من قبل ماجد الفط�م للسينما المال�ة لها والئت

ق األوسط وشمال إف��ق�ا. توفر  ي ال�ش
ف�ه �ف ق األوسط. و "ڤوكس سينما" وال�ت ي منطقة ال�ش

"ڤوكس تعد أفضل تج��ة سينمائ�ة ف��دة ع� أع� المعاي�ي �ف
ا سينما"  ي تدير حال�� ي ذلك  514صالة سينما تضّم  50الئت

ي المنطقة، بما �ف
ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة، و 201شاشة �ف

ي لبنان،  15شاشة �ف
 63وشاشة �ف

ي سلطنة ُعمان، و
ي البح��ن، و 30شاشة �ف

ي م�، و 28شاشة �ف
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة، و 71شاشة �ف

ي ال���ت، دار السينما األ��ث  شاشة 17شاشة �ف
�ف

ق األوسط ي منطقة ال�ش
ا �ف ق األوسط، كما تعد األ��ب واأل�ع نمو� ي منطقة ال�ش

ا �ف ا وتطور�  .ابتكار�

ا بق�مة  "ماجد الفط�م للسينما"وتجري  ي ( 1.2استثمار�
) لتوفر  326مل�ار درهم إمارايت �ي ي اإلمارات  2020شاشة سينما بحلول عام  300مليون دوالر أم�ي

منها �ف
كة بق�مة  ي ( 1.96والبح��ن وسلطنة عمان وال���ت وم� ولبنان، كما سوف �ستثمر ال�ش

) الفتتاح  517مل�ار درهم إمارايت �ي شاشة  600مليون دوالر أم�ي
المصممة كلٌّ وفق موقعها بالنسبة إ� السوق "ڤوكس سينما" . وتوفر صاالت 2023زعة ع� مدن الممل�ة الع���ة السعود�ة األساس�ة بحلول عام مو 

ف للسينما الفاخرة، هما  ي ذلك مفهومني
ا من التجارب المتنوعة، بما �ف ي تعاون  "جولد باي رودز"و "ثي�ت باي رودز"وتفض�الت العمالء م��ج�

مع الش�ف غاري �ف

http://www.majidalfuttaim.com/
https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim
https://twitter.com/majidalfuttaim
https://twitter.com/majidalfuttaim
https://twitter.com/majidalfuttaim
https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim
https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim
https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim
https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim
https://www.instagram.com/majidalfuttaim
https://medium.com/@Majid.AlFuttaim
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ي أتموس  "ڤوكس ما�س"بتج��ة " ڤوكس"رودس الحاصل ع� تصن�ف نجوم م�شالن. وقد ارتقت  ة وتقن�ة الصوت دولئب إ� مستوى جد�د مع الشاشة ال�ب�ي
ق األ "آ�ما�س"صالة  "ڤوكس سينما"لتناسب أحدث انتاجات األفالم. كما قدمت  ي منطقة ال�ش

ر�ة �ف ف  األو� والوح�دة مع شاشة ل�ي
ً
ة إ� تج��ة وسط إضاف

ق األوسط للسينما ر�اع�ة األبعاد  "آ�ما�س سافي�ي " ي ال�ش
، أول سينما مخصصة "ڤوكس لألطفال"، وتقوم بتشغ�ل 4DXالح��ة، وتمتلك الحقوق الح��ة �ف

ق األوسط. كما أطلقت  ي منطقة ال�ش
ي  "ڤوكس"لألطفال �ف

ا تج��ة سينما الهواء الطلق األو� من نوعها �ف المنطقة بهدف توسعة محفظة تجار�ــها عالم�ة  مؤخر�
 .www.voxcinemas.com المستوى

 
 
 

http://www.voxcinemas.com/

