
 

 

ي  
ف  المرأة  بدور  ي 

يحتف  الدولي  ي 
السينمائ  األحمر  البحر  مهرجان 

ي 
ي مهرجان كان السينمائ 

 السينما ف 

 
 تنبيه إعالمي 

 2022مايو  21 -كان، فرنسا 

 حرصًيا 
ً
، حفال ي الدولي

ي السينما، استضاف مهرجان البحر األحمر السينمائ 
ي إطار االحتفاء بدور المرأة ف 

ف 

ي  
ي فندق كاب  إيدن روك هذا المساء ف 

، ف  ، ضمن دورته الخامسة والسبعي   ي الدولي
مهرجان كان السينمائ 

بة. 
ّ
 الرائع، عىل مطّل شبه جزيرة كاب أنتيب الخّل

اف بمكانة كّل من صانعات األفالم والممثالت، واحتفاًء بكّل األعمال  ي هذا الحفل عىل ضوء االعتر
يأئر

عر  يتم  ي 
والتر أنجزنها،  ي 

الالئ  مسؤولية  المذهلة  من  الحفل،  هذا  يعزز  وبينما  المهرجان.  أرجاء  ي 
ف  ضها 

ا وخلفها،  الكامت  أمام  الموهوبات،  النساء  تمكي    ي 
ف  المتمثلة   ، الدولي ي 

السينمائ  األحمر  البحر  مهرجان 

ي رحلة تشكيل مستقبل صناعة السينما، وإلهام الجيل القادم  
م المهرجان بخطوات ثابتة و واثقة، ف 

ّ
يتقد

 ات. من المبدع

األحمر  البحر  مهرجان  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  ؛  كي
التر محمد  من:  الحضور كّل  ضيافة  ي 

ف  كان 

المواهب  من  واسعة  نخبة  استقبال  حيث  التنفيذية،  المديرة  مالهوترا؛  بانديا  ي 
وشيفائ    ، ي

السينمائ 

ي ذلك:  
 السينمائية والتلفازية، ونجوم الموضة، بما ف 

يا غولينو؛ رئيسة لجنة ت ، و روسي دي  فالت  ي
حكيم جائزة "نظرة خاّصة" التابعة لمهرجان كان السينمائ 

، ضمن دورته الحالية   ي
ا الذهبية" التابعة لمهرجان كان السينمائ  بالما؛ رئيس لجنة تحكيم جائزة "الكامت 

، جنًبا إل نعومي هاريس وليتيتيا كاستا وطاهر رحيم وكوثر بن هنية ونعومي كامبل 
الخامسة والسبعي  

كميل رزات وساشا لوس وأنجا روبيك وليىلي دونالدسون وسوكي ووترهاوس، باإلضافة إل: فاطمة البنوي و 

وسيو وسارة سامبايو ونعمان أكار  ي وأليساندرا أمتر ي جارن وياسمي   صتر
وعهد كامل وأليكس بيتيفر وتوئ 

ي وكات جراهام وسلىم أبو ضيف. 
 وتارا عماد وميال الزهرائ 

ي فيونا"، الوجه الجديد  وقد ختمت سوكي ووتر  مت من خالله "دي جر
ّ
ي خاص، قد

هاوس بحفل موسيفر

، مما ألهب حماسة الضيوف، ودفعهم صوب ساحة   ي الباريسي
وئ  ي اإللكتر

ي المشهد الموسيفر
الساطع ف 

 الرقص. 

  :
ً
، قائلة الدولي ي 

السينمائ  البحر األحمر  التنفيذية لمهرجان  المديرة  بانديا،  ي 
قت شيفائ 

ّ
ومن جانبها، عل

ي مجال صناعة األفالم، 
ي الدولي جهوده من أجل تمكي   المرأة ف 

"يكّرس مهرجان البحر األحمر السينمائ 

ت المخرجات النساء نصيب    136حيث بادرت دورتنا األول بعرض  
ّ
% من إجمالي نسبة  38فيلم، احتل



 

ي دروتنا القادمة هذه السنة. إن مهّمتنا تقوم  
عىل قيادة الصناعة  العرض، ونأمل أن تزيد هذه النسبة ف 

ي تروي  ها موجة جديدة من  
لمكان يسمح بتسليط الضوء عىل العديد من القصص الفريدة، و الحكايات التر

ي ال تلمس  
التر النسائية اإليجابية،  الحكايات  بقّوة  ي احتفاءنا 

ّ
النسائية عتر منطقتنا، مما يغذ األصوات 

ي وحسب، بل العالم أجمع".    عالما العرئر

: "إن هذه فرصة  وأضاف محمد التر 
ً
، قائال ي

؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر األحمر السينمائ  كي

ه وإعجابه للمواهب النسائية  م توقت 
ّ
ي الدولي باستغاللها، ليقد

ثمينة يبادر مهرجان البحر األحمر السينمائ 

م من خالل منّصة   ي مهرجان كان هذه السنة. إذ أننا نلتر 
مهرجاننا، بدعم وتقديم  االستثنائية، المتواجدة ف 

اد  
ّ
ر لهم فرصة التأثت  عىل الجماهت  والنق

ّ
، مما يوف ي األصوات الجديدة البارزة القادمة من العالم العرئر

 السواء، عتر أرجاء العالم". 
ّ
 عىل حد

 

ي جدة من 
ي الدولي ف 

 . 2022ديسمتر  10إل  1تقام الدورة الثانية من مهرجان البحر األحمر السينمائ 

 

  -انتىه  -
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ي الدولي 
 حول مهرجان البحر األحمر السينمائ 

ي الدولي لعرض باقة من أهم  
اإلنتاجات السينمائية العربية والعالمية  يسىع مهرجان البحر األحمر السينمائ 

 وفق اليونيسكو.  
ً
 عالميا

ً
فة إرثا

ّ
ي جدة البلد المصن

 ف 

لعمالقة  مختارات كالسيكية  جانب  إل  العالم،  أنحاء  جميع  من  األعمال   من  نخبة  المهرجان  يعرض 

مهرجان منصة اإلخراج، وبرامج أخرى لتعريف الجمهور بأصوات جديدة من المنطقة وخارجها. ُيعتتر ال

جسور  لبناء  يسىع  حيث  العالم،  أنحاء  جميع  من  السينما  صناعة  ي 
ف  والعاملي    العرب  للسينمائيي   

ة، واستضافة باقة من األنشطة والندوات وورش   التواصل، إضافة إل مسابقة األفالم الطويلة والقصت 

 العمل، لدعم وتطت  الجيل الجديد من المواهب الواعدة.  

قام عىل هامش
ُ
ي الذي يسىع للجمع بي   صناعة السينما   ت

المهرجان فعاليات سوق البحر األحمر السينمائ 

والمبادرات  باألنشطة  ي 
غت  برنامج  عتر  والفرص،  ات  والختر المعارف  تبادل  بهدف  والمحلية،  العالمية 

، وفرص االستثمار واإلنتاج. ُيعتتر السوق ال ك، والتوزي    ع الدولي
بوابة األول  الرامية لدعم اإلنتاج المشتر

السينما  إل صناعة  إضافة  إمكانيات،  من  تحمله  بما  الواعدة  السعودية  السينما  مستقبل صناعة  إل  

 العربية، وذلك عتر سلسلة العروض واالجتماعات والندوات وجلسات التعارف والتواصل. 

 

 redseafilmfest.comلمزيد من المعلومات يرجر زيارة: 

 

 حول مجموعة ماجد الفطيم 

ي قطاعات مراكز التسّوق ومحالت 1992تأسست مجموعة ماجد الفطيم عام  
كة رائدة ف  ، وهي اليوم شر

كة قصة نجاح رائعة مبنية   ق األوسط وآسيا وإفريقيا. حققت الشر ي جميع أنحاء الشر
فيه ف  التجزئة والتر

اللح أسعد  لتحقيق  فرصة  فيه  والتر التسويق  تجربة  تصبح  أن  ي 
ف  كة  الشر مؤسس  رؤية  لكل عىل  ظات 

ي أكتر من  
كات اإلماراتية حيث تنتشر أعمالها ف   واحدة من أهم الشر

ّ
 عالمية،    17الناس، كل يوم. تعد

ً
سوقا

ف أكتر من 
ّ
ي المنطقة.   43,000وتوظ

كات الخاصة ف   شخص، محققة التقدير المالي األعىل بي   الشر

، و   13مركز تسوق، و  29تمتلك المجموعة وتدير  
ً
ي جميع  مجّمعات سكنية  4فندقا

، مع خطط توسعية ف 

  ، ي سنتر
 من مول اإلمارات، مول مرص، مول ُعمان، مراكز سيتر

ً
أنحاء المنطقة. تضم مراكز التسّوق كال

كة حقوق االمتياز  ك مع حكومة الشارقة. كما تملك الشر وع مشتر ي مشر
وخمسة مراكز تسوق مجتمعية ف 

ي أكتر من  
ي جميع أنحاء ال  30الحرصية لكارفور ف 

 ف 
ً
ق األوسط وآسيا وإفريقيا، إضافة إدارة أكتر سوقا شر

.    375من   ي بلس، وهو أول متجر بدون صندوق دفع يعمل بالذكاء االصطناعي
 بما فيها سيتر

ً
 تجاريا

ً
 موقعا



 

صالة سينمائية، إضافة إل باقة من أفضل وجهات التسلية   600تدير مجموعة ماجد الفطيم أكتر من  

المنطقة أنحاء  جميع  ي 
ف  فيه  بالنيت،  والتر ماجيك  سكيب،  دريم  مرص،  سكي   ، ي دئر سكي  فيها  بما   ،

ي قطاع البيع بالتجزئة الخاص بالمنازل واألزياء 
كة ف  . وتدير الشر ي المستكشفون الصغار، وآي فالي دئر

  ، ي آند فيتش، هوليستر والمحالت التخصصية العديد من العالمات التجارية العالمية تشمل آبركرومتر

ون دو موند، ليغو، والمتجر والتطبيق المتخصص   أولساينتس، لولوليمون أثليتيكا، كريت آند باريل، مت  

اكة مع ڤيوليا  كة متخصصة بالطاقة وإدارة المرافق بالشر باألزياء ذات. كما تدير المجموعة إنوڤا، وهي شر

ي تطوير المرافق المستدامة. 
 ف 
ً
 الرائدة عالميا
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