
للنشر الفوري

في ختام دورته االفتتاحية

مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي
يعلن عن أسماء الفائزين بجوائز اليسر

13 ديـسمبر 2021 - جـدة، الـسعوديـة: أعـلن مهـرجـان البحـر األحـمر الـسينمائـي الـدولـي الـذي يـقام بـرعـايـة ڤـوكـس سـينما، مجـموعـة 
إم بـي سـي، والخـطوط الـجويـة الـسعوديـة، عـن أسـماء الـفائـزيـن بـجوائـز اليُسـر، وذلـك فـي حـفل تـوزيـع الـجوائـز الـذي أقـيم مـساء الـيوم فـي 

جدة البلد. 

وقـــد ضـــّمت مـــسابـــقات املهـــرجـــان 16 فـــيلماً طـــويـــالً، و18 فـــيلماً قـــصيراً، و21 مشـــروعـــاً مـــن الـــواقـــع االفـــتراضـــي والـــتقني، جـــمعت أهـــم 
إبـداعـات الـسينما الـعربـية والـعاملـية، حـيث قـّدمـت قـصصاً جـديـدة وأسـالـيب سـينمائـية مـبتكرة، وجـرأة فـي طـرح املـواضـيع ومـناقـشة قـضايـا 

مــجتمعاتــها. وتــأتــي جــوائــز اليُســر تــكريــماً لهــذه اإلبــداعــات، واحــتفاء بــالــجيل الجــديــد مــن األصــوات الــسينمائــية، إضــافــة إلــى أولــئك مــن 

أصحاب الخبرات السابقة. 

وتـوزّعـت جـوائـز اليسـر ضـمن ثـالث مـسابـقات، هـي مـسابـقة البحـر األحـمر لـألفـالم الـطويـلة والـتي تـرأس لـجنة تـحكيمها املخـرج اإليـطالـي 

جـيوسـبي تـورنـاتـوري إلـى جـانـب كـل مـن هـند صـبري وشـيريـن دعـيبس ودانـيال مـيشيل وعـبد الـعزيـز الشـالحـي، ومـسابـقة البحـر األحـمر 

لـــلفيلم الـــقصير بـــرئـــاســـة مـــروان حـــامـــد وعـــضويـــة عهـــد كـــامـــل وخـــضر عـــيدروس، وأخـــيراً مـــسابـــقة البحـــر األحـــمر لـــلسينما الـــتفاعـــلية والـــتي 
ترأست لجنة تحكيمها لوري أندرسون إلى جانب كل من فيكتوريا مابلبيك وسارة مهنا العبدلي.

د رئــيس لــجنة تــحكيم مــسابــقة الــفيلم الــطويــل جــيوســبي تــورنــاتــوري عــلى مــدى تــنوع املــواهــب واملــواضــيع املــطروحــة،  وبهــذه املــناســبة أكّــ
د عـلى الـزخـم الـذي تشهـده الـسينما فـي الـعالـم  وأضـاف ”لـقد كـانـت تجـربـة اسـتثنائـية حـيث شـاهـدنـا أعـماالً مـؤثـرة وقـويـة وجـريـئة، مـما يـؤكّـ

العربي وإفريقيا وآسيا، لذا كانت مهمتنا صعبة للغاية.“ 

قائمة األعمال الفائزة:
أفضل فيلم سعودي: تمزُّق إخراج: حمزة جمجوم - اململكة العربية السعودية

جائزة الجمهور: أنت تشبهني إخراج: دينا عامر - مصر، فرنسا، الواليات املتحدة
البحر األحمر للسينما التفاعلية، اليسر الفضي: تناسخ إخراج: سن-شني وانغ - تايوان

البحر األحمر للسينما التفاعلية، اليسر الذهبي: نهاية الليل إخراج: ديفيد أدلر - الدانمارك، فرنسا
مسابقة البحر األحمر للفيلم القصير، اليسر الذهبي: تاالفيزيون إخراج: مراد أبو عيشة - األردن، أملانيا

مسابقة البحر األحمر، شهادة تقدير: فرحة إخراج: دارين ساّلم - األردن

مسابقة البحر األحمر، أفضل مساهمة سينمائية: أمني جعفري لتصوير: على الطريق - إيران

مسابقة البحر األحمر، أفضل سيناريو: مانو خليل عن فيلم جيران - سوريا، سويسرا

مسابقة البحر األحمر، أفضل ممثل: آدم علي عن دوره في: أوروبا - العراق، إيطاليا، الكويت

مسابقة البحر األحمر، أفضل ممثلة: أرويندا كرانا عن دورها في: يوني - إندونيسيا، سنغافورة، فرنسا، أستراليا



مسابقة البحر األحمر، أفضل مخرج: أوروبا لحيدر رشيد - العراق، إيطاليا، الكويت

مسابقة البحر األحمر، جائزة لجنة التحكيم: على الطريق إخراج: بناه بناهي - إيران

مسابقة البحر األحمر، أفضل فيلم: براينت الرابع إخراج: ليفان كوجواشفيلي - جورجيا، روسيا، بلغاريا، الواليات املتحدة، موناكو

- انتهى -

حول مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي
تُــقام الــدورة االفــتتاحــية ملهــرجــان البحــر األحــمر الــسينمائــي الــدولــي بــالشــراكــة مــع مجــموعــة إم بــي ســي، والخــطوط الــجويــة الــسعوديــة، وڤــوكــس ســينما، فــي جــدة الــبلد 
املـــصنّفة إرثـــاً عـــاملـــياً وفـــق الـــيونـــيسكو، مـــن 6 - 15 ديـــسمبر 2021، وتـــعرض بـــاقـــة مـــن أهـــم وأحـــدث اإلنـــتاجـــات الـــسينمائـــية الـــعربـــية والـــعاملـــية، إلـــى جـــانـــب مـــختارات 

كـالسـيكية لـعمالـقة اإلخـراج، وبـرامـج أخـرى لـتعريـف الجـمهور بـأصـوات جـديـدة مـن املـنطقة وخـارجـها. يُـعتبر املهـرجـان مـنصة لـلسينمائـيني الـعرب والـعامـلني فـي صـناعـة 

الـسينما مـن جـميع أنـحاء الـعالـم، حـيث يـسعى لـبناء جـسور الـتواصـل، إضـافـة إلـى مـسابـقة األفـالم الـطويـلة والـقصيرة، واسـتضافـة بـاقـة مـن األنشـطة والـندوات وورش 

العمل، لدعم وتطوير الجيل الجديد من املواهب الواعدة. 


