
 
 
 

 األحمًر  البحر لمهرجانًموطنا ً ستكون"  البلد" التاريخية جدة مدينة
 الدولًي السينمائي 

 
  علًى العالمية  المدينة فًي لليونسكو العالمًي  التراثي الموقع،ًالقديمة جدًة مدينًة فًي الدولي المهرجان  يقام

 األحمر  البحر ساحل
 

  
  2021 أكتوبر 18  - السعودية العربية المملكة، جدة
  محافظًة  تاريخ  من  اجزءً   بوصفها،ًًالقديمة  التاريخية  جدة  مدينة  في  الدولي  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  يقام
.  السنين  مدار  على  مثالًي  بشكل  فيه  والثقافية  المعمارية  التصاميًم  روح  وعلى  عليًه  الحفاظ  تًم  الذي،ًالعريق  جدة

  المملكًة في الجذابة المناطق إلبراز الفرصة إلتاحة ؛تحديدا ً القديمة جدة مدينة في المهرجان  إطالق اختيار يأتي
  أنحاًء  جميع  من  الناس  دعوة  خالل  من  أهلهًا  وثقافة  المدينة  عن  حقيقية  وصورة  فهم  وتقديم،ًًالسعوديًة  العربية
  مًن  الزوار  سيتمكن  كما.  القديمة  التاريخيًة  جدة  مدينة  في  لًةالمتمث ً  للمملكة  الحقيقيًة  الثقافيًة  الصورة  لرؤيًة  العالًم

  تتمتًع  التي  ةوالثري  عةالمتنوً   المآثر بقيًة بجانًب،ًًالمملكة بهًا تتميًز  التي  األصيلة  العربية الضيافًة بكرم  االستمتاًع
 .  السعودية  العربية المملكة فًي تحدث التي  اإليجابية التغييرات على لالطالًع  مينًةث فرصة احق ً إنهًا . جدة بها
 
 

  السينمًا  صناعة  قطاًع  وتقوية،ًًالثقافات  بين  التبادل  تعزيز  إلى  الدولي  السينمائًي  األحمر  البحر  مهرجان  يهدف
  خالًل  من  الدولية  السينما  صناعة  عالم  في  ا ًمهمً   ادورً   السعودية  العربية  المملكة  تلعب  حيث،ًًوالعربية  السعودية
  عرضًه  عن  أيضا  المهرجان  أعلن  كما.  المملكة  وخارج  داخل  من  للجمهور  وتقديمه  المستوى  عالمي  حدث  تدشين

  التًي الدوليًة  األفالم  من بعنايًة  ختيرتا ً  مجموعة الى باإلضافة  العربية  المنطقة من المختارًة األفالًم من مجموعة
 للجمهور  حصرية  فرصة  االحمر  البحر  مهرجان  عتبروي ً.  العالم  أنحاء  جميع  من  مشهورة  عالمية  لجوائز  شحترً 

 . لمشاهدتها الفرصةًعادة ً تتاح اًل التي  األفالم من مجموعة لمشاهدة ً،للسينما  المحب
 
 
،ًًالقديمة  جدة  مدينة  تسمية  إن":  الدولي  السينمائًي  األحمر  البحر  مهرجان  لجنة  رئيًس  التركي  محمد  قال،ًًجانبه  من

  بالنسبًة  الكثير  ويعني  احق ً  مهم  أمر  هو  الدولي  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  موطن"،ًًًًالبلد"  باسم  والمعروفة
ًًالمملكة  فًي  جذورنا  إلى"  البلد"  تاريًخ  يعود.  لنا   فًي  والحداثًة  التاريخ  بين  تمزج  التًي  جدًة  مدينًة  جوهرة  فهي،

 ". تام تناغم
 

  ًامحورً ،ًًالعالمي  للتراث  اليونسكو  قائمة  على  المدرجة،ًًالقديمة  جدًة  تكون  أن  حقيقًي  لشرف  إنًه: "التركي  وأضاف
 ". العالمي السينمائًي  المسرح خارطًة على المملكة سيضع  والذي المنطقة فًي سينمائي مهرجان ألكبر

 
 
 



 
 
 
  الساحًة  على  فاعلة  أهمية  وذوًًفعاال ً  اسينمائي ً  امهرجان ً  ليصبح  الدولي  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  نشئأ ً

ًًالدولية  السينمائيًة ًًالعربي  العالم  مستوى  علىًًرائدا ًًًسينمائيا ًًًمهرجانا ً  ليكون،   ثقافًة  نمو  المهرجان  يدعم  كما،
  بصناعًة  المعرفًة  وتعزيز  والعربية  المحليًة  المواهب  تنميًة  خالل  من  المحلي  السينمائي  المجتمع  وإمكانياًت
 . السينما  صناعة  تأثير  خالل  من  العالمية  الثقافات  الكتشاف؛ًًالسعودي  للشباب  فرصةًًأيضا ً  المهرجان  يعد.  السينما

 
 
 

 - انتهًى -
 

 الدولي  السينمائي األحمر البحر مهرجان حول
،ًًاليونيسكو  وفقًًعالميا ًًًإرثا ً  فةالمصن ً  البلد  جدة  في  الدولي  السينمائي  األحمر  البحر  لمهرجان  االفتتاحية  الدورة  قامت ً

ًًوالعالمية  العربيًة  السينمائيًة  اإلنتاجاًت  وأحدث  أهًم  من  باقة  وتعرًض   لعمالقًة  كالسيكيًة  مختاراًت  جانًب  إلى،
ًًاإلخراج   منصة  المهرجان  عتبري ً.  وخارجها  المنطقة  من  جديدة  بأصوات  الجمهور  لتعريف  أخرى  وبرامج،

  وتنظيًم،ًًالتواصل  جسور  بناء  طريق  عن  العالم  أنحاء  جميع  من  السينما  صناعة  في  والعاملين  العرب  للسينمائيين
 .  العمل وورش والندواًت األنشطة من باقة  واستضافة،ًالقصيرة  لألفالم وأخرى الطويلة لألفالم  مسابقة

 
  ديسمبًر  15  -  6  من  البلد  جدة  في  ستقاًم الدولي  السينمائي  األحمر البحر  مهرجان  من  االفتتاحية الدورة  أن  ذكري 
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