
مهرجان البحر األحمر السينمائي العالمي    موعد إنطالقتحديد 

 وإطالق  2020لعام 
 " تجمع البحر األحمر" من سكريبت وفيتشر الب  جبرنام

ي السعودي  
ي جدة  األولسيقام المهرجان السينمائ 

 ف 
ة من      . 2020 مارس / آذار 21 إلى 12ما بي   الفتر

نامج تجمع البحر األحمر: من سكريبت وفيتشر الب   الذي أطلق وسيفتح باب التقديم لتر
 . 2019تاري    خ األول من يوليو  ب  "الموجة العربية الجديدة"  عليه

أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي اليوم أن النسخة االفتتاحية من المهرجان ستعقد من   -  2019يونيو    27جدة:  
مدير المهرجان والرئيس   بقيادة وذلك ، األحمر  البحر  ساحل  على العريقة جدة مدينة في م 2020 مارس 21 وحتى 12تاريخ 

 تجربة استعراض  معًا  ليعيشوالمجتمع اإلقليمي والدولي  ل  لقاء  نقطة  األولى  النسخة  ستكون  حيث  ،وفريقه  محمود صباغالتنفيذي  
المشاريع  و  المغمورةالتجارب الفنية    مجال، ومشاهدةالورش العمل التعليمية والدروس التثقيفية األولى في  حضور  األفالم و

 التجريبية وغيرها من األحداث السينمائية.  
 

حدثًا   المملكة العربية السعودية ليكونتطوير وتعزيز صناعة السينما في  إلى  البحر األحمر السينمائي الدولي    مهرجانطمح  وي
ً في المنطقة ودعم موجة السينما الجديدة الكتشاف المواهب الصاعدة  هاًما عالميًا  ،  رضيةجنوب الكرة األدول في  وخصوصا

القادمين إلى جدة  في مجال األفالم    والعاملينويرحب المهرجان بالزوار المحليين وصانعي األفالم والممثلين واإلعالميين  
 السينما على مدى تسعة أيام. صناعة لالحتفال ب

 
أطلق مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي    في هذا السياقان لدعم وعرض المواهب الصاعدة من المملكة وجيهدف المهر 

الب بالتعاون مع تورينو فيلم الب حيث سيفتح   ، من سكريبت وفيتشر العرب الجديدة"  “موجة  األحمر:برنامج تجمع البحر  

 .  2019باب التقديم في األول من يوليو  
 

   برنامج تجمع البحر األحمر:

قل من صناع األفالم مشاريع على األ  6مشروًعا عربيًا منها    12  من بين المتقدمين  "موجة العرب الجديدة"  سيختار برنامج
  لقاءاتهم من خالل  تطوير مشاريعهم    ليمكنهم منستة أشهر    لمدة  دعمسيشارك صانعو األفالم في برنامج  ، حيث  السعوديين

 خبراء صناعة األفالم المحليين والعالميين.  مع
 

األحمر جائزتين    وقد خصص البحر  تجمع  وفيتشر الب  برنامج  سكريبت    مشروعين دوالر ألفضل    500  000بمبلغ  من 
 . مشاريعهمتطوير حتى يواصلوا مشوار لصانعي األفالم الدعم المادي  تقديمل تهدف أخرىجوائز إلى  باإلضافة

 
الضوء على   ااألفالم الطويلة والقصيرة ملقي    السينمائية التي تشمل  دعم األعمالإلى  ويهدف برنامج المهرجان السينمائي  

قالب سردي وبأفكار  أالتنوع في   القصص في  المهنة  مفعمةجديدة  سلوب  البرنامج على  ير و،  بالمجازفة وتقدير  دول  كز 
 قسام. أبرامج و ضمن عدةالعربية والدولية يعرض أفضل أعمال السينما حيث س  جنوب الكرة األرضية

 
ا منصب مبرمج توثيق في  المدير الفني حسين كوريمبهوي، الذي شغل سابق    من اسماء قديرة منها   المهرجانمجلس    ويتكون

الدولي بعد  مهرجان صندانس السينمائي، والمدير العام شيفاني بانديا مالهوترا بخبرته الواسعة في مهرجان دبي السينمائي 
  ة كمدير   موصلير  هما، وس للبرنامج العربيير  أنطوان خليفة كمداألستاذ  المخضرم    ، كما يشمل المجلساعام    15إدارته لمدة  

صباغ وفريقه من  محمود  المخرج    العريق  وينضم للجمع،  عملياتال  رئيسفي منصب ، وإبراهيم مدير  للتسويق واالتصاالت
 ودعم لألفالم الجديدة    نشطةمهمة إطالق منصة    واضعين نصب أعينهم  المدراء التنفيذيينلمبرمجين السعوديين والعالميين وا

نشاء  إل  ااألفالم السعودية إقليميا ودولي  ودعم    المحلية  صناعة السينما  ووضع أسس تطوير المواهب  من خالل  ثقافة السينما  
 .بين الشعوب التبادل الثقافي والتفاهميزيد من  سوق نشط

 
وهي مؤسسة مستقلة غير ربحية ،  األحمر السينمائيان البحر  جة مهرالمهرجان مدعوم من مؤسس   أنومن الجدير بالذكر  

  ، حيث سينما في المجتمع السعودييرأسها وزير الثقافة األمير بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود وهو أول داعم لثقافة ال



ي در اوس   المحليينى رعاية رواة القصص  صناعة السينما المحلية الجديدة في البالد التي تركز عل  دعمتهدف المؤسسة إلى  
 طوال العام ويقدم البرامج  تعليميةفرصة  صانعي األفالم  القصص المحلية األصليين من خالل المهرجان، حيث يمنح البرنامج  

 .الجديدة للمبادرات ويعمل على التسويق المنوعة

   :الصفحةمته، يمكنكم زيارة ظللتقديم في برنامج تجمع البحر األحمر وللمزيد من المعلومات عن قواعد البرنامج وأن

### 

 مالحظة للمحررين: 

 : ي الدولي
 عن مهرجان البحر األحمر السينمائ 

  ساحل   على  العريقة  جدة  مدينة  في  قاممن المقرر أن ي  ي الدولي هو مهرجان سينمائي سنويمهرجان البحر األحمر السينمائ
حيث سنحتفل باألفالم واإلبداع والقصص   ، 2020 مارس  21 إلى 12وستعقد النسخة األولى في الفترة من  ،األحمر البحر 

الثقافيوال والتبادل  أ  ،تعبير والمجتمع  إلى  الدولي  السينمائي  البحر األحمر  يكون منصة حيوية ألحدث ويهدف مهرجان  ن 
وتعزيز  المحلية صناعة األفالم سسضع أم بوته، كما ية والدوليةتشجيع المواهب العربيسينما ودعم والوتنشيط ثقافة  األفالم
 سوق عمل نشط في المنطقة وحول العالم. إنشاءا ودوليً و اإقليميً  األفالم السعوديةمكانة 

 

 :على مزيد من المعلومات ، يرجى التواصل عبر للحصول 
 

 السينمائي الدولي:مهرجان البحر األحمر 

 ، سماهر موصلي. واالتصاالتالتسويق  ةمدير 
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