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معملرالبحرراألحمرريعلنرعنرالمشاري عرالمشاركةرفرردورةربرنامجر2022
ّ
يقدمرالمعملرجائزتيررعبارةرعنردعمرإنتاجرربقيمةر100رألفردوالررلكلرمشوع
15رمارسر2022ر-رجدة،رالسعودية
أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائ الدول اليوم عن المشاري ع الت تم اختيارها للمشاركة ف برنامج معمل البحر األحمر لعام
 ،2022وه  6مشاري ع سعودية و 6من بقية أنحاء العالم العرئ ،تضم أصواتا ومواهب جديدة ستشارك ف برنامج تطوير وتدريب
ّ
مكثف بالتعاون مع تورينو فيلم الب ،وذلك ضمن التام المهرجان بدعم الجيل الجديد من المواهب السعودية والعربية.
وقد أعلن المهرجان ف دورته االفتتاحية ف ديسمت الماض عن ر
المشوعي الفائزين بمعمل البحر األحمر لعام  ،2021وهما ”فتاة
ّ
ر
المشوعان عىل منحتي
”مصورة المدينة“ لدالية بخيت من السعودية ،وقد حصل
الزرقاء“ لزيد أبو حمدان من األردن ،و
إنتاجيتي بقيمة  100ألف دوالر لكل منهما.
ّ
وف دورة برنامج  2022يقدم المعمل  5ورش عمل تم تصميمها خصيصا لتويد المشاركي بالمهارات المعرفية والعملية الت
تساعدهم عىل االنطالق ف عالم السينما ،حيث تتواصل أنشطة التنامج عىل مدى  8أشهر ،وتغط كافة مراحله العملية و
ُ
ُ
اإلنتاجية ،عىل أن تختتم فعاليات المعمل خالل الدورة المقبلة من مهرجان البحر األحمر السينمائ الدول ،والت ستقام ف جدة
من  10 - 1ديسمت .2022
ّ
ُيذكر أن المشاري ع الت تم اختيارها ه  6مشاري ع من السعودية ،و 6توزعت بي مرص والجزائر ولبنان ،فيما تشكل المواهب
ّ
النسائية ف مجاالت اإلخراج واإلنتاج والتأليف  ٪50من أعداد المشاركي .يأئ ذلك فيما تؤكد السعودية عىل التامها لتطوير قطاع
السينما ،لتكون المركز السينمائ األول ف المنطقة ،حيث يواصل قطاع السينما تحقيق نمو هائل فيما نجحت السعودية باجتذاب
العديد من اإلنتاجات العالمية الت تم تصويرها ف المملكة ،مما يشكل فرصة مثالية لتطوير المواهب ودعم صناعة السينما
المحلية واإلقليمية.
وقد ّ
ضمت لجنة اختيار المشاري ع المشاركة مجموعة من الختاء ف مجال السينما هم ساڤينا نتوئ (المديرة التنفيذية ،تورينو
فيلم الب) ،ڤيوليتا باڤا (مديرة الدراسات ف معمل األفالم الطويلة ،تورينو فيلم الب) ،جمانة زاهد (مديرة معمل البحر األحمر)،
شيفائ بانديا مالهوترا (المديرة التنفيذية ،مهرجان البحر األحمر السينمائ الدول) ،أنطوان خليفة (مدير التنامج العرئ ،مهرجان
البحر األحمر السينمائ الدول) ،كليم أفتاب (مدير التنامج الدول ،مهرجان البحر األحمر السينمائ الدول) .فيما دعم جهود
لجنة االختيار كل من فايزة أمبة (كاتبة ومخرجة سعودية) ،محمد سيد (كاتب وناقد مرصي) ،وزياد صعيت (ممثل لبنائ ومحاض
ف جامعة نوتردام).
وب هذه المناسبة قالت شيفائ بانديا مالهوترا المديرة التنفيذية لمهرجان البحر األحمر السينمائ الدول ”يسعدنا مواصلة ر
الشاكة
مع تورينو فيلم الب والكشف عن  12ر
مشعا جديدا سيتم تطويرها تحت مظلة معمل البحر األحمر ،فبعد النجاح الكبت الذي

حققه المعمل وردود الفعل اإليجابية من المشاركي خالل العامي الماضيي ،نواصل العمل عىل تطوير المزيد من المواهب
والمشاري ع بهدف رفد صناعة السينما السعودية والعربية بمواهب وأصوات جديدة قادرة عىل المنافسة عالميا ،واالنطالق ف
عالم السينما“.
المشاري ع المشاركة | المشاري عرالسعودية
مواسمرالحبروالحرب
عن رواية للكاتبة :أمل الفاران
تأليف :هناء ُ
العمت ،سىه سمت
إخراج :هناء ُ
العمت
إنتاج :سىه سمت

القيس
تأليف :لجي حسي ،عبد الرحمن حكيم
إخراج :لجي حسي
إنتاج :عبد الرحمن حكيم

آخررأيامرالصيفية
تأليف وإخراج :محمد الجتين
إنتاج :رغد باجبع

تهويدة
تأليف وإخراج :عمر العمتات
إنتاج :أسد الكريم

عشرالغربان
تأليف :فراس المشاري ،تقوى عىل
إخراج :فراس المشاري
إنتاج :رزان الصغت

ياجوج:ررلعنرإرم
تأليف :مراد الدين العمايرة
إخراج :فهم فرحات
إنتاج :جمانة القريش

المشاري ع المشاركة | المشاري عرالعربية
المستعمرة (مرص ،فرنسا)
تأليف وإخراج :محمد رشاد
إنتاج :هالة لطف

دوغماس (الجزائر ،فرنسا)
تأليف وإخراج :صالح إسعاد
إنتاج :تف الدين إسعاد

منرالرب عرإلرالخميسرفرالجزائررالعاصمة (الجزائر ،فرنسا)
تأليف وإخراج :صوفيا دجاما
إنتاج :أوريىل تورك
هابيل،رقابيل (مرص ،الواليات المتحدة ،فرنسا)
تأليف :عمر موليك
إخراج :دينا عامر
إنتاج :كريم أمت

حزبرالعلكة (لبنان)
تأليف :رائ نرص
إخراج :سماح القاض
إنتاج :ميشيل أيوب
عائشةرالرتستطيعرالطتانربعدراآلن (مرص)
تأليف وإخراج :مراد مصطف
إنتاج :سوسن يوسف

-رانتىهر-

مالحظاترللمحررين ر:
لمزيد من المعلومات يرج زيارةredseafilmfest.com :
لالستفسارات الصحفية يرج مراسلةmedia@redseafilmfest.com :
حولرمهرجانرالبحرراألحمررالسينمابررالدولر
ّ
يسىع مهرجان البحر األحمر السينمائ الدول لعرض باقة من أهم اإلنتاجات السينمائية العربية والعالمية ف جدة البلد المصنفة
إرثا عالميا وفق اليونيسكو.
يعرض المهرجان نخبة من األعمال من جميع أنحاء العالم ،إل جانب مختارات كالسيكية لعمالقة اإلخراج ،وبرامج أخرى لتعريف
الجمهور بأصوات جديدة من المنطقة وخارجهاُ .يعتت المهرجان منصة للسينمائيي العرب والعاملي ف صناعة السينما من جميع
أنحاء العالم ،حيث يسىع لبناء جسور التواصل ،إضافة إل مسابقة األفالم الطويلة والقصتة ،واستضافة باقة من األنشطة
والندوات وورش العمل ،لدعم وتطت الجيل الجديد من المواهب الواعدة.
ُ
تقام عىل هامش المهرجان فعاليات سوق البحر األحمر السينمائ الذي يسىع للجمع بي صناعة السينما العالمية والمحلية،
بهدف تبادل المعارف والختات والفرص ،عت برنامج غت باألنشطة والمبادرات الرامية لدعم اإلنتاج المشتك ،والتوزي ع الدول،
وفرص االستثمار واإلنتاجُ .يعتت السوق البوابة األول إل مستقبل صناعة السينما السعودية الواعدة بما تحمله من إمكانيات،
إضافة إل صناعة السينما العربية ،وذلك عت سلسلة العروض واالجتماعات والندوات وجلسات التعارف والتواصل.
لمزيد من المعلومات يرج زيارةredseafilmfest.com :

ماجدرالفطيم
ّ
تأسست مجموعة ماجد الفطيم عام  ،1992وه اليوم ر
التسوق ومحالت التجزئة والتفيه ف جميع
شكة رائدة ف قطاعات مراكز
شكة قصة نجاح رائعة مبنية عىل رؤية مؤسس ال ر
الشق األوسط وآسيا وإفريقيا .حققت ال ر
أنحاء ر
شكة ف أن تصبح تجربة التسويق
ّ .
شكات اإلماراتية حيث ر
تعد واحدة من أهم ال ر
تنتش أعمالها ف أكت
والتفيه فرصة لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس ،كل يوم
ّ
وتوظف أكت من  43,000شخص ،محققة التقدير المال األعىل بي ال ر
شكات الخاصة ف المنطقة.
من  17سوقا عالمية،
ّ
مجمعات سكنية ،مع خطط توسعية ف جميع أنحاء المنطقة .تضم
تمتلك المجموعة وتدير  29مركز تسوق ،و 13فندقا ،و4
ا
ّ
ر
التسوق كل من مول اإلمارات ،مول مرص ،مول ُعمان ،مراكز سيت سنت ،وخمسة مراكز تسوق مجتمعية ف مشوع مشتك
مراكز
ر
ر
مع حكومة الشارقة .كما تملك الشكة حقوق االمتياز الحرصية لكارفور ف أكت من  30سوقا ف جميع أنحاء الشق األوسط وآسيا
وإفريقيا ،إضافة إدارة أكت من  375موقعا تجاريا بما فيها سيت بلس ،وهو أول متجر بدون صندوق دفع يعمل بالذكاء االصطناع.
تدير مجموعة ماجد الفطيم أكت من  600صالة سينمائية ،إضافة إل باقة من أفضل وجهات التسلية والتفيه ف جميع أنحاء
المنطقة ،بما فيها سك دئ ،سك مرص ،دريم سكيب ،ماجيك بالنيت ،المستكشفون الصغار ،وآي فالي دئ .وتدير ال ر
شكة ف
قطاع البيع بالتجزئة الخاص بالمنازل واألزياء والمحالت التخصصية العديد من العالمات التجارية العالمية تشمل آبركرومت آند
فيتش ،هوليست ،أولساينتس ،لولوليمون أثليتيكا ،كريت آند باريل ،متون دو موند ،ليغو ،والمتجر والتطبيق المتخصص باألزياء
ذات .كما تدير المجموعة إنوڤا ،وه ر
شكة متخصصة بالطاقة وإدارة المرافق ر
بالشاكة مع ڤيوليا الرائدة عالميا ف تطوير المرافق
المستدامة.
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