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 مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي يعقد شراكة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدعم السينمائيين العرب
 

روائياً طويالً قيد التطوير من ملتقى القاهرة السينمائي لحضور الدورة األولى من سوق البحر األحمر  يختار مشروعاً 
 2020مارس  16ٕالى  13السينمائي في السعودية من 

 
ـه  أعـلن مهـرجـان البحـر األحـمر الـسينمائـي الـدولـي عـن عـزم – 2019نـوفـمبر  22 -جدة، المملكة العربية السعودية 

عـلى مـنح الـفرصـة لـفريـق مـن الـسينمائـيين الـعرب فـي مـلتقى الـقاهـرة الـسينمائـي لـلمشاركـة فـي الـنسخة األولـى مـن  
. وتـأتـي الشـراكـة بـين  2020مـارس  16ٕالـى  13سـوق البحـر األحـمر، وهـو سـوق سـينمائـي دولـي تسـتضيفه جـدة مـن 

ألحـمر الـسينمائـي الـدولـي ومهـرجـان الـقاهـرة الـسينمائـي الـدولـي تـأكـيداً عـلى الـرٔويـة المشـتركـة فـي  مهـرجـان البحـر ا
 دعـم جـيل جـديـد واعد من السينمائيين العرب. 

 
الـروائـية قـيد الـتطويـر، سـيختار فـريـق مهـرجـان البحـر األحـمر الـسينمائـي الـدولـي مشـروعـاً واحـداً مـن فـئة األفـالم 

ـوم  عـلى أن ُيـعلن اسـم المشـروع الـفائـز خـالل حـفل تـوزيـع جـوائـز مـلتقى الـقاهـرة الـسينمائـي، الـساعـة الـسادسـة مساًء ي
 نـوفـمبر ضمن فعاليات الدورة الحادية واألربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 26
 

ـنح فــــريــــق المشــــروع الــــفائــــز مــــن مخــــرج ومــــنتج فــــرصــــة المــــشاركــــة فــــي ســــوق يــــتم مـــ
ـامـــة، المــــشاريــــع ضــــمن ســــوق البحــــر األحــــمر الـــسينمائـــي، شـــامـــلة تـــكالـــيف الـــتسجيل والـــسفر واإلقــ

شـــخصية رائـــدة فـــي قـــطاع الـــسينما.   150ســـيقوم الـــفريـــق بـــعرض مشـــروعـــه أمـــام أكـــثر مـــن  حـــيث
مشـــروعـــاً تـــم تـــطويـــرهـــا عـــبر مــعمل البحــر   12فـــريـــقاً، بـــينها  20كـــما يـــشارك فـــي ســـوق المـــشاريـــع 

ر الــسينمائــي. تُــتبَع جــلسات عــرض المــشاريــع بــثالثــة أيــام مــن االجــتماعــات المــباشــرة المــكثفة، األحــم
 وتــحصل أفضل المشاريع على التمويل والدعم الالزمين إلنتاج هذه األفالم.

 
ـفرص الـهامـة لـلعامـلين فـي صـناعـة الـسينما مـن جـميع يـقدم مهـرجـان البحـر األحـمر الـسينمائـي الـدولـي الـعديـد مـن ال

ـامــج أنـحاء الــعالــم، بهــدف الــتواصــل مــع نــظرائــهم مــن الــقطاع الــسينمائــي المحــلي واإلقــليمي. ويشــتمل الــبرنـ
عــالقــات بــين المــنطقة الــعربــية والــعالــم،  عــلى ورشــات عــمل ونــدوات ومــحاضــرات وجــلسات تــواصــل لــبناء

 والــترويــج للمشهــد الــسينمائــي الــعربــي و السعودي.
 

  يـلتزم مهـرجـان البحـر ا ألحـمر الـسينمائـي الـدولـي بـدعـم وعـرض األفـالم الـسعوديـة والـعربـية والـدولـية بـبرنـامـج يـقدم
جــــات الــــسينمائــــية المــــعاصــــرة فــــي المــــنطقة والــــعالــــم. و يرحب المهــــرجــــان بــــطلبات أفـضل اإلنــــتا

عبر الموقع اإللكتروني للمهرجان   2019نوفمبر  28المــــشاركــــة مــــن الــــسينمائــــيين الجــــدد وأصحاب الخبرة حتى 
redseafilmfest.com 

 
 —انتهى  —
 

 مالحظة للمحررين والزمالء الصحافيين: لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني: 
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