للنشر الفوري

بعد النجاح الكبير لدورته االفتتاحية

مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي
يعلن عن موعد إقامة دورته الثانية
من  1إلى  10ديسمبر 2022
استقطبت الدورة األولى على مدى  10أيام
أكثر من  30ألف مشاهد ،و 3,115شخصاً من محترفي صناعة السينما واإلعالم

 8فبراير  - 2022جدة ،السعودية :أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي اليوم عن مواعيد دورته الثانية ،والتي ستقام في جدة البلد
من  1إلى  10ديسمبر  ،2022وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة االفتتاحية ،حيث شهدت عرض  138فيلما ،واستقطبت أكثر من
 30ألف مشاهد من عشاق السينما ،كما شارك فيها  3,115شخصاً من محترفي صناعة السينما واإلعالميين والطلبة الذين توافدوا لحضورها.
وقد أقيمت فعاليات الدورة االفتتاحية على مدى  10أيام في البلد في جدة  -بعمقها التاريخي والثقافي ،الذي صنّفته اليونسكو إرثا إنسانيا وعالميا،
حيث ّ
توزعت العروض على  5مسارح أقيمت خصيصاً الستضافة عروض المهرجان ،إضافة إلى أنشطة أخرى أقيمت في أنحاء المدينة ،بما
فيها عروض الواقع االفتراضي والتقني ،والعديد من المشاريع والمعارض الفنية والثقافية.
وإضافة إلى عروض األفالم والندوات والمحاضرات ،استضافت السجادة الحمراء للمهرجان في دورته االفتتاحية نخبة من ألمع النجوم
والمواهب المحلية والعربية والعالمية ،بمن فيهم هيفاء المنصور ،ويُسرا ،وليلى علوي ،وكاثرين دينوڤ ،وكاليڤ أوين ،وهيالري سوانك،
ورانڤير سينغ ،وديبيكا بادوكون ،وأنطوني ماكي ،وڤينسنت كاسل ،وأكشاي كومار ،وآخرون.
عرض المهرجان في دورته االفتتاحية  138فيلماً طويالً وقصيراً من  67بلداً بـ 34لغة ٪38 ،منها هي لمواهب إخراجية نسائية .كما قدّم
 27فيلماً سعودياً جديدا ،تأكيدا على حالة الحراك الفني والثقافي التي تشهدها المملكة ،واحتفاءً بالموجة الجديدة من المواهب المحلية ،حيث فتح
الباب أمام الجمهور من جميع أنحاء العالم الكتشاف مدى تنوع المجتمع السعودي ،وبالتالي جاء المهرجان ليكون منصة ها ّمة لتقديم المواهب
واإلبداعات السعودية إلى العالم.
كما حققت فعاليات سوق البحر األحمر التي أقيمت بالتزامن مع المهرجان نجاحاً كبيراً في الربط بين صناعة السينما المحلية والعربية والعالمية،
حيث استضاف السوق على مدى  4أيام برنامجاً غنياً من األنشطة المتعلقة باإلنتاج المشترك ،والتوزيع الدولي ،وفرص اإلنتاج واالستثمار
الجديدة .وشارك في السوق نخبة من أهم العارضين من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجاالت المبيعات والتوزيع والعرض
إضافة إلى هيئات ولجان وبرامج سينمائية دولية .وقد اختتمت أنشطة السوق بتقديم جوائز مادية وعينية بأكثر من  700ألف دوالر ،توزعت
على المشاريع واألفالم المشاركة .بعد ذلك تم تنظيم أيام المواهب على مدى يومين ،وذلك للتركيز على تطوير وتدريب الجيل الجديد من
المواهب الخليجية والسعودية.

وقد شهد حفل ختام المهرجان توزيع جوائز اليُسر ألفضل اإلبداعات السينمائية في مجاالت الواقع االفتراضي ،والفيلم القصير ،واألفالم الطويلة،
والتي وصلت إلى  13جائزة ،حيث ض ّمت لجان تحكيم المسابقة الرسمية نخبة من أهم المبدعين المحليين والعالميين ،على رأسهم المخرج
اإليطالي المخضرم والفائز بجائزة األوسكار جوسيبي تورناتوري .يُذكر أن جائزة اليُسر الذهبي ألفضل فيلم روائي طويل كانت من نصيب
”برايتن الرابع“ من إخراج ليفان كوجواشفيلي ،فيما حصد فيلم ” ّ
تمزق“ لحمزة جمجوم جائزة أفضل فيلم سعودي ،و ”أنت تشبهني“ لدينا عامر
على جائزة الجمهور.
وسعى المهرجان خالل العام الفائت إلى تنظيم أنشطة وفعاليات لرعاية وتطوير الجيل الجديد من المواهب السعودية والعربية ،ودعم الموجة
الجديدة من اإلنتاج السينمائي عبر سلسلة من المبادرات والبرامج ،بما فيها معمل البحر األحمر الذي عاد مجدداً هذا العام وفتح الباب لألعمال
السينمائية السعودية والعربية ،حيث يشارك عن كل مشروع فريق يضم مخرجاً ومنتجاً وكاتباً سينضمون إلى ورش عمل تقام على مدار العام.
كما أعلن صندوق البحر األحمر عن تقديم الدعم بقيمة تصل إلى  14مليون دوالر ،والتي تم توزيعها حتى اآلن على  97مشروعاً من إفريقيا
والعالم العربي في مراحل التطوير أو اإلنتاج أو ما بعد اإلنتاج ،بهدف الوصول بها إلى الجمهور العالمي.
وحول هذا اإلعالن قال محمد التركي رئيس لجنة المهرجان” :نتقدّم بالشكر الجزيل لصناعة السينما العالمية ،ولجمهورنا المحلي على ثقتهم
بنا .ما حققناه كان بفضل تفاني وإخالص فريق العمل ،الذي استطاع تقديم دورة فاقت كل التوقعات .كان لنا الفخر باستضافة المواهب المحلية
والعربية والعالمية في هذه المنطقة التاريخية  -جدة البلد ،التي جمعتنا فيها لغة السينما وسحرها ،حيث تبادلنا األفكار والخبرات ،وفتحنا الباب
لمستقبل زاخر بالفرص واإلمكانات .أتطلع للمزيد من االزدهار للسينما السعودية ،وللترحيب بضيوفنا في الدورة الثانية من المهرجان“.
وفي السياق ذاته ،أ ّكدت شيفاني بانديا مالهوترا المديرة التنفيذية للمهرجان على النجاح الذي حققته الدورة االفتتاحية وردود الفعل اإليجابية من
ومشرف ،يحتفي
الضيوف المحليين والعالميين وأضافت” :هذه هي مجرد البداية ،حيث نواصل سعينا لترسيخ قواعد مهرجان سينمائي قوي
ّ
بأهم إبداعات السينما العالمية ،مع التركيز على دعم وتطوير صناعة السينما السعودية ،بهدف فتح الباب أمام فرص التعاون اإلنتاجي
واالستثمارات وتبادل الخبرات والمعارف“.
 -انتهى -

حول مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي
يسعى مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي لعرض باقة من أهم اإلنتاجات السينمائية العربية والعالمية في جدة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو.
يعرض المهرجان نخبة من األعمال من جميع أنحاء العالم ،إلى جانب مختارات كالسيكية لعمالقة اإلخراج ،وبرامج أخرى لتعريف الجمهور بأصوات جديدة من المنطقة
وخارجها .يُعتبر المهرجان منصة للسينمائيين العرب والعاملين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم ،حيث يسعى لبناء جسور التواصل ،إضافة إلى مسابقة األفالم الطويلة
والقصيرة ،واستضافة باقة من األنشطة والندوات وورش العمل ،لدعم وتطير الجيل الجديد من المواهب الواعدة.
تُقام على هامش المهرجان فعاليات سوق البحر األحمر السينمائي الذي يسعى للجمع بين صناعة السينما العالمية والمحلية ،بهدف تبادل المعارف والخبرات والفرص ،عبر
برنامج غني باألنشطة والمبادرات الرامية لدعم اإلنتاج المشترك ،والتوزيع الدولي ،وفرص االستثمار ،واإلنتاج .يُعتبر السوق البوابة األولى إلى مستقبل صناعة السينما
السعودية الواعدة بما تحمله من إمكانيات ،إضافة إلى صناعة السينما العربية ،وذلك عبر سلسلة العروض واالجتماعات ،والندوات وجلسات التعارف والتواصل.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارةredseafilmfest.com :

ماجد الفطيم
التسوق ًومحالت ًالتجزئة ًوالترفيه ًفي ًجميع ًأنحاء ًالشرق ًاألوسط ًوآسيا ًوإفريقياً.
تأسست ًمجموعة ًماجد ًالفطيم ًعام ًً ،1992وهي ًاليوم ًشركة ًرائدة ًفي ًقطاعات ًمراكز ً ّ
حققتًالشركةًقصةًنجاحًرائعةًمبنيةًعلىًرؤيةًمؤسسًالشركةًفيًأنًتصبحًتجربةًالتسويقًوالترفيهًفرصةًلتحقيقًأسعدًاللحظاتًلكلًالناسً،كلًيومً.تع ًّدًواحدةًمنًأهمً
الشركاتًاإلماراتيةًحيثًتنتشرًأعمالهاًفيًأكثرًمنًً17سوقاًًعالميةً،وتو ّ
ظفًأكثرًمنًً43,000شخصً،محققةًالتقديرًالماليًاألعلىًبينًالشركاتًالخاصةًفيًالمنطقةً.
التسوق ًكالً ًمن ًمول ًاإلماراتً ،مولً
تمتلك ًالمجموعة ًوتدير ًً 29مركز ًتسوقً ،وً 13فندقاً ،وً 4مج ّمعات ًسكنيةً ،مع ًخطط ًتوسعية ًفي ًجميع ًأنحاء ًالمنطقةً .تضم ًمراكز ً ّ
مصرً،مولًعُمانً،مراكزًسيتيًسنترً،وخمسةًمراكزًتسوقًمجتمعيةًفيًمشروعًمشتركًمعًحكومةًالشارقةً.كماًتملكًالشركةًحقوقًاالمتيازًالحصريةًلكارفورًفيًأكثرً
منًً30سوقاًًفيًجميعًأنحاءًالشرقًاألوسطًوآسياًوإفريقياً،إضافةًإدارةًأكثرًمنًً375موقعاًًتجارياًًبماًفيهاًسيتيًبلسً،وهوًأولًمتجرًبدونًصندوقًدفعًيعملًبالذكاءً
االصطناعيً.
تديرًمجموعةًماجدًالفطيمًأكثرًمنًً600صالةًسينمائيةً،إضافةًإلىًباقةًمنًأفضلًوجهاتًالتسليةًوالترفيهًفيًجميعًأنحاءًالمنطقةً،بماًفيهاًسكيًدبيً،سكيًمصرً،دريمً
سكيبً،ماجيك ًبالنيتً ،المستكشفون ًالصغارً ،وآي ًفالي ًدبيً .وتدير ًالشركة ًفي ًقطاع ًالبيع ًبالتجزئة ًالخاص ًبالمنازل ًواألزياء ًوالمحالتًالتخصصية ًالعديد ًمنًالعالماتً
التجاريةًالعالميةًتشملًآبركرومبيًآندًفيتشً،هوليسترً،أولساينتسً،لولوليمونًأثليتيكاً،كريتًآندًباريلً،ميزونًدوًموندً،ليغوً،والمتجرًوالتطبيقًالمتخصصًباألزياءًذاتً.
كماًتديرًالمجموعةًإنوڤاً،وهيًشركةًمتخصصةًبالطاقةًوإدارةًالمرافقًبالشراكةًمعًڤيولياًالرائدةًعالمياًًفيًتطويرًالمرافقًالمستدامةً.
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