
 

 النسخة  الثالثة من معمل البحر  األحمر  تفتح  أبوابها للمتقدمين
 

 

 : 2022 يناير 5 – السعودية العربية المملكة جدة،

 السعوديين   السيناريو   وكتاب  والمنتجين  لمخرجينا  داعيًا  ، الثالثة  نسخته  في  التقديم   باب  فتح  عن  األحمر  البحر  معمل  أعلن

  لألفالم،  تورينو  معمل  مع  بالشراكة  دعمه،  المعمل  يبسط   إذ  ،2022  فبراير   من  11  وحتى  يناير  6  من  ءً داتبا  للتسجيل،  والعرب

  ، بالنجاح  الثانية  النسخة  تكلّلت   وبينما   العربي.  والعالم  السعودية  العربية  المملكة  في  األفالم  صانعي  من  القادم  الجيل  لتمكين

 تحفيًزا   ،دالجد  لمتقدمينا   جميع  أمام  أبوابه  امشرعً   ؛قوىاألو  كبراأل  هي  دورة  في  ام،الع  هذا  األحمر  البحر  معمل  يعود

 والعربية.  السعودية األفالم لصناعة وتطويًرا اودعمً  ،هماتطموحل

 

 في  المشاركون  فيها  يندمج  ؛عمل  ورش  خمس  خالله  من  يغطي  ،أشهر  عشرة  لمدة  اتدريبي  برنامجا   األحمر  البحر  معمل  يقدم

  صناعة   في  متخصصينال   من  خيرة  يوفّره  الذي  واإلرشاد  التوجيه  إلى  جنبًا  الفيلم،  صناعة  عملية  من  خطوة  كل  تفاصيل  مع

 سيعملون  ؛ السينمائي  المجال  في  متنوعة  بخبرات  ،العالم  أنحاء  كافة  من  ومتحدثين  ،خصصينتم   معلمينل  باإلضافة  األفالم،

 وبالشراكة  األحمر،  البحر  معمل  فإن  ،الواعدين  األفالم  لصانعي  بالنسبة  أما  مشاريعهم.  وتجسيد  تنفيذ  من  المشاركين  تمكين  على

 في  وتألقهم  نجاحهم  فرص  من  تعزز  وتطويرية،  ومهنية  وإبداعية  إرشادية  خطة  لهم  يخصص  لألفالم،  تورينو  معمل  مع

   المجال.

 

  النسخة  في هاشف تسنك التي المبدعة المواهب لرؤية  ايةللغ نتطلّع" :األحمر البحر معمل مديرة زاهد، جمانة علّقت جانبها، من

  السينما.   شاشة  على  ،فنية أعمال  إلى  األفكار  لتجسيد  مكثف  تدريبي  برنامج  إنشاءب  قمنا  حيث  ،األحمر  البحر  معمل  من  الثالثة

 مما   ، القصص  حكاية  عبر  الجماهير  إلهام  من  ،الطموحين  والعرب  السعوديين  األفالم  صانعي  تمكين  على  نحرص  وبينما

  صناعة   ازدهار   في  نساهم  أن  هو  هدفنا  فإن  ،دوليالو  ،محليال  يين؛المستو  على  السينمائية،  الصناعة   خريطة   على  يضعهم

 . "والتميّز للنجاح الالزمة واإلرشادات األدواتب وإحاطتهم المحلّية، مواهبنا في االستثمار عبر ،السعودية السينما

 

  من   مرحلة  أي  ضمن  ،طويل  فيلم  مشروع  على  يعمل  أفالم  صانع  يأل  اآلن،  مفتوحة  المعمل  على  مالتقدي  أبواب  أن  إلى  يشار

- أقصى كحدّ - مشروًعا عشر  اثنتي اختيار سيتم حيث العربي.  والعالمأ  ،السعودية العربية المملكة داخل  من ،التطوير مراحل

 السينمائية   النصوص  أن  كما   . العربي  العالم  أنحاء  من  الباقي  يكون  أن  على  السعودية،  المشاريع  من  األقل  على  منهم  ستة  ،

  المعمل  نسخة  وتشمل  .البرنامج  خصائص  من  ،وصالنص  تطوير  على  العمل  أن  حيث  التقديم،  شروط  ضمن  إلزامية  ليست

  ستعقد   كما  جدة.  مدينة  في  األخريان  الورشتان  تقام  أن  على  بُعد،  نع  منها   ةثالث  عمل،  ورش  خمس   من  برنامًجا  السنة،  هذه

 تدريب ل  ابرنامجً   النسخة  هذه  توفّر  وبينما  يحتاجها.  لمن  العربية  الترجمة  خيار  توفير  مع  اإلنجليزية،  باللغة  العمل  ورش

  فإن   للنصوص،  تطوير  برنامج  إلى  جنبًا  ،والتسويق  والمبيعات  والتمويل  واإلنتاج  المهني  التطوير  مواضيع  يغطي  ،المنتجين

 ،السينمائي  والتصوير  ،اإلخراج  مجاالت  في  دوليين  خبراء  مع  والتماسّ   العمل  فرصة   ،أيًضا  للمشاركين  تتيح  العمل،  ورش

 والمبيعات.  ،اإلنتاج بعد ما مراحلو ،الصوت وتحرير

 

 ،لممولينوا  ،المستثمرين  على   ممشاريعه  لعرض   للمشاركين  الفرصة  تتاح س  ،المكثّفة  التطوير  مراحل  بعد  أخيرة،  وكمرحلة

  تكريم  سيتم  حيث   لإلنتاج،   السنوية  األحمر   البحر  معمل  جوائز  على  ،أيًضا  المشاركين  سيتنافس  كما  .راألحم  البحر  سوق  في

  في   لفيلمهم  أول  عربي  عرض   على  الفائزون  سيحصلو  مشروع.  لكل  دوالر  000.100  قدرها  منحةب  فائزين  مشروعين

 الدولي. سينمائيال األحمر البحر مهرجان من ،المقبلة الدورة

 

 .لتألّقوا  االحتراف  عالم  إلى  ليقودهم  الطموحين  األفالم  صانعي  بيد  لألخذ  سنويًا،  يتطلع  األحمر،  البحر  معمل  أن  بالذكر  جدير

  والنجاح   لالنطالق   وتأهيلها  السينمائية  المواهب  تمكين  إلى  ،لألفالم  تورينو  معمل  مع   بالتعاونو   ،األحمر  البحر  معمل  يسعى  كما

 السينما.  عالم في

 

 

 - انتهى-

 

 

 



 

 
 الدولي   السينمائي األحمر البحر مهرجان حول

ً   المصنّفة  البلد  جدة  في  يالدول  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  يقام ً   إرثا   وأحدث   أهم  من  باقة  تعرض  حيث  ، العالمية   اليونيسكو  منظمة  وفق  عالميا

  المنطقة  من  جديدة  بأصوات  الجمهور  لتعريف  أخرى  وبرامج  اإلخراج،   لعمالقة كالسيكية  مختارات  جانب   إلى  والعالمية،  العربية  السينمائية  اإلنتاجات

  إضافة  التواصل،  جسور لبناء يسعى  حيث العالم،  أنحاء جميع من السينما  صناعة  في والعاملين العرب للسينمائيين  منصة المهرجان يُعتبر .وخارجها

   .الواعدة المواهب من الجديد الجيل وتطير لدعم العمل،  وورش والندوات األنشطة من باقة واستضافة والقصيرة،  الطويلة األفالم مسابقة إلى

 
 " MBC "مجموعة  عن نبذة 

  مدى على يمتد الذي  والمميّز الحافل سجلـّها وعبر العربي. العالم في نوعها من فريدة قنوات مجموعة أول لتصبح لندن، في 1991 عام "MBC مجموعة" تأّسست

  معهم،   والتفاعـل   التواصل  خالل  من  المشاهدين  ماليين  حياة  تثري  عالمية  إعالمية  مجموعة  لتصبح  مرموقة  مكانة "MBC مجموعة"  تبّوأت  عاماً،  ثالثين  من  أكثر 

 تلفزيونية  قناة 17من  أكثر اليوم " MBC مجموعة"  تضم  المتحدة،  العربية  راتاإلما  بدولة  لإلعالم  دبي  مدينة  في  الرئيسي  مقّرها  ومن  بالمعلومات.  وتزويدهم

  البرامج من  مزيجاً   وتضم  ألطـفال  مخصصة )قناة MBC3و الساعة(؛  مـدار  على   عالمية  )أفالم MAX MBC  & MBC2 و  العائلي(؛ )للترفـيه MBC1 هـي:

MBC و العربي؛  المغرب   لبلدان  العائلي  الترفيه  قناة MBC5و قلبها(؛  في  العربية  رأةوالم  العربية )للعائلة MBC4 و المحلية(؛  واإلنتاجات  العالمية

ACTION و  محلّي(؛  إنتاج  من  برامج  إلى  باإلضافة  والمغامرة  التشويق  ومسلسالت  )أفالمVARIETY MBC  عالمية  ومنّوعات  وبرامج  ومسلسالت  )أفالم 

MBC و  مشفرة(؛  )قناة  +DRAMA MBCو  العربية(؛  إلى  مدبلجة  وغيرها  والتينية  نديةه  وكذلك  عربية  )دراما دراما MBCو  الساعة(؛  مدار  على

PERSIA و  الساعة(؛  مدار  على  والعربية  الخليجية  )قناةاألغاني "وناسةو"  الفارسية(؛  باللغة  العائلي  الترفيه  )قناةMBC للعائلة  والهادف  الراقي  الترفيه  )قناة مصر  

 ومترجمة(؛  مدبلجة  وآسيوية  هندية وبرامج  ومسلسالت أفالم) BOLLYWOOD MBC و  المصرية(؛  لألسرة  العائلي  يهالترف  )قناة 2مصر MBCو  المصرية(؛

 من   واسعة  مروحة  لعرض   مخصصة  وهي  األميركية،   المتّحدة   الواليات  في  المتواجد  العربي  للجمهور  موّجهة  " Network Dish"  على  )قناة USA MBCو

MBC  إلى   إضافة  أفرادها(؛  بجميع  العراقية  للعائلة   الترفيه  )قناة العراق MBCو وبرامج(؛  ومسلسالت   أفالم  من ،MBC اتقنو  ألبرز   العائد  النوعي  المحتوى

STUDIOS المشارب   ومتعدّد  الطيف  واسع  وتلفزيوني  سينمائي  محتوى  صناعة  في  االستثمار  وتعزيز النوعية الدرامية  واألعمال  السينمائية  األفالم  )إلنتاج  

  تحت   المنضوي ""شاهد  ذلك   إلى  أضف الحديثة(.  العربية  االغاني  )ألنجح FM وبانوراما الخليجية(،  )للموسيقى  FM MBC  هما:  إذاعيتْين  ومحطتـْين واأللوان(؛

ً   ةالرائد  العربي  البث   منصة  تُعد  التي  "، VIP شاهد " االشتراك  بنظام  الطلب   حسب   للفيديو  الرائدة  ومنصته  "، MBC مجموعة  " مظلة   وموطن  عالميا

 من واسع  طيف  عن  ناهيك  األولى"،  شاهد  و"عروض  األصلية"   شاهد   "مسلسالت  تحتها  تندرج  إذ   العالمية،  إلى  ترقى  بمواصفات  النوعية  العربية األصلية اإلنتاجات

  مشاهدة.  األكثر العربية التلفزيونية  القنوات من لمجموعة  مباشر بث  جانب إلى  األفالم،

  

 الفطيم ماجد

  وآسيا   األوسط  الشرق   أنحاء  جميع  في  والترفيه  التجزئة  ومحالت   التسّوق   مراكز   قطاعات  في  رائدة  شركة   اليوم  وهي  ، 1992  عام  الفطيم  ماجد  مجموعة  سستتأ

 يوم.  كل  الناس،  لكل  ت اللحظا  أسعد  لتحقيق   فرصة  والترفيه  التسويق  تجربة  تصبح   أن  في  الشركة   مؤسس  رؤية  على  مبنية  رائعة   نجاح  قصة  الشركة  حققت  وإفريقيا.

 بين  األعلى   المالي  التقدير  محققة   شخص،   43,000  من  أكثر   وتوّظف  عالمية،  سوقاً   17  من  أكثر  في   أعمالها  تنتشر  حيث  اإلماراتية  الشركات   أهم   من  واحدة  تعدّ 

   المنطقة. في الخاصة  الشركات

  اإلمارات،   مول  من  كالً   التسّوق  مراكز  تضم  المنطقة.  أنحاء  جميع  في  توسعية  خطط  مع  سكنية،  مجّمعات  4و  فندقاً،  13و   تسوق،  مركز  29  وتدير  المجموعة  تمتلك

  الحصرية  االمتياز  حقوق  الشركة  تملك  كما  الشارقة.  حكومة  مع  مشترك  مشروع  في  مجتمعية  تسوق  مراكز  وخمسة  سنتر،  سيتي  مراكز  ُعمان،  مول  مصر،  مول

 بدون  متجر  أول  وهو  بلس،  سيتي  فيها  بما  تجارياً   موقعاً   375  من  أكثر  إدارة  إضافة  وإفريقيا،  وآسيا  األوسط  قالشر  أنحاء  جميع  في  سوقاً   30  من  أكثر  في  لكارفور

  االصطناعي.  بالذكاء يعمل دفع صندوق

  مصر،   سكي   دبي،  سكي  فيها  بما  المنطقة،  أنحاء  جميع  في  والترفيه  التسلية  وجهات  أفضل  من  باقة  إلى  إضافة  سينمائية،  صالة  600  من  أكثر  الفطيم  ماجد  مجموعة  تدير

 العديد  التخصصية  والمحالت  واألزياء  بالمنازل  الخاص  بالتجزئة  البيع  قطاع  في   الشركة  وتدير  دبي.  فالي  وآي  الصغار،  المستكشفون  بالنيت،  ماجيك  سكيب،  دريم

  والتطبيق   والمتجر   ليغو،   موند،  دو  ميزون  باريل،  آند  كريت   ثليتيكا،أ  لولوليمون  أولساينتس،  هوليستر،   فيتش،  آند  آبركرومبي  تشمل   العالمية  التجارية   العالمات  من

ً  الرائدة ڤيوليا مع بالشراكة المرافق وإدارة بالطاقة متخصصة شركة وهي إنوڤا، المجموعة تدير كما ذات.  باألزياء المتخصص    المستدامة.   المرافق تطوير في عالميا

 

Please follow us on 

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

   https://twitter.com/majidalfuttaim                  

   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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 األوسط.  الشرق  منطقة  في الطيران  شركات أكبر إحدى وتعد م،1945 عام  تأّسست السعودية، العربية للمملكة  الوطني الناقل هي السعودية العربية الجوية الخطوط

 ةعالمي  طيران  شركة  19  يضم  الذي  تيم  سكاي  تحالف  في  وعضو    )آكو(،  الجوي  للنقل  العربي  واالتحاد  )إياتا(  الجوي  للنقل  الدولي  االتحاد  في  عضو    السعودية  الخطوط

 م. 2012  العام منذ

  من   العالمية  الطيران  شركات  مستوى  على  نجوم  الخمس  تصنيف  على  حصولها  كان  أحدثها  المرموقة،  والتقديرات  الجوائز  من  العديد  السعودية  الخطوط  حازت

(APEX) Association Experience Passenger Airline،  تصنيف  وعلى  APEX  من  المدعوم  حياً ص   أماناً   األكثر  الطيران  لشركات  الماسي  

SIMPLIFLYING . 

 

  اإللكتروني: الموقع  زيارة يرجى السعودية، العربية الجوية الخطوط  حول المعلومات  من لمزيد

https://www.saudia.com/ 

https://www.saudia.com/

