
 

 

 

  السعودية بهدف إبراز ودعم صانع  
 األفالم ف 

ي الدولي يعلن عن 
 ساعة 48األفالم خالل  صناعة تحديمهرجان البحر األحمر السينمائ 

نامج التعليم  المخصص فرنسا  إىلالسفر فائزان فرصة  سيتم منح  الستكمال البر

 للجنة التحكيم، ووا 
ً
 لجنة التحكيم لريراس أعضاًء  أبو منصور وكلود مو  ئلظافر العابدين رئيسا

 

ة
َّ
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  الدوىل  عن مسابقة
ة  تحدي  أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائ    دعم صانع  األفالم  الهادفة إىلجديدة لألفالم القصبر

    والمبدعير  
وع ثمرة لتعاون . ساعة 48خالل   سينمائية جديدةوذلك إلنتاج أعمال   ،المملكةف    المشر

المركز   من كل  يأئ 

  الفرنس  
  مدينة جدةالثقاف 

   ، والقنصلية الفرنسية ف 
  مدينة الرياض ومهرجان البحر األحمر السينمائ 

، والسفارة الفرنسية ف 

كتابة فيلم قصبر وتصويره وإنتاجه خالل يومير     لتشجيعهم عىلالمبتدئير   يشمل التحدي صانع  األفالم حيث س. الدوىل  

 فقط. 

أس لجنة التحكيم  من  لجنة التحكيمعىل عدة جوائز ظافر العابدين، وتضم  الممثل الحائز  يب 
ً
  الشهبر    كال

المخرج والصحف 

 ية كلود موريراس. وائل أبو منصور، والمخرج وكاتب السيناريو الفرنس  الحائز عىل جوائز عالم

:" إن هذه المناسبة وب   
ً
  دورته  مهرجان البحر األ علق رئيس لجنة التحكيم الممثل ظافر العابدين قائال

  الدوىل  ف 
حمر السينمائ 

  السعودية  وإمكانياتها  ينما عن صناعة الس األوىل، منحنا لمحة 
ة  ، من خالل المجموعةف    تم  و  الكببر

المتنوعة من األفالم الت 

   الإن مثل هذا النوع من المسابقات و :" عابدين وأضاف . "، وهذه ه  مجرد البداية فقطعرضها آنذاك
تحديات يساعدنا ف 

من خالل تزويدهم بالمعرفة والمهارات السعودي والعالم   جمهور وتقديمها للالبحث عن المواهب غبر المعروفة الكتشافها 

ة الالزمة إلنشاء مشاريعهم    أعو  كما ،  السينمائية الخاصةوالخبر
ل عىل الجيل القادم من صانع  األفالم السعوديير   إئ 

 لرؤية ان ومتحمس 
ً
 تاجاتهم القادمة". جدا

ود  ستشمل ة الالزمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إىل  المتنافسير   المسابقة ورش عمل إرشادية مكثفة سب   واقع  بالمعرفة والخبر

  
ساعة لتقوم الفرق المشاركة بكتابة سيناريو الفيلم القصبر   48ملموس وذلك عىل مدى ثالثة أيام، ومن ثم ستليها  سينمائ 

 وتصويره ومعالجته فن
ً
من البداية وحت  النهاية، وسيعمل القائمير  عىل المسابقة بإمالء ودمج عنارص إضافية مفاجئة  يا

 . ة التحدي بير  المشاركير   لتتصاعد وتبر

  شهر نوفمبر مع بداية عرض األفالم  وسيبلغ
حيث ستمنح لجنة التحكيم جائزتير  من تصميم   المتقدمةالتحدي ذروته ف 

ألعضاء الفريقير  الفائزين، بينما سيتم ابتعاث قادة الفريقير  الفائزين إىل فرنسا الستكمال   األخرس النحات الشهبر ربيع 

نامج التعليم  المخصص بصحبة مصورين   م. 2023 وذلك خالل العام القادم ير  عالمي و  فرنسيير   سينمائيير  البر

 

  شهر يونيو ستقام المسابقة  يذكر بأن
  قطاع السينما  وستستقطبف 

اوح   المواهب ف  من السعوديير  والمقيمير  الذين تب 

؛  25-18أعمارهم بير   يرْ  إىل خمسة مشاركير 
َ
 مخرج أو كاتب سيناريو سعودي. بقيادة  سنة، وستتشكل كل فرقة من ُمشارِك
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 - انتىه -

ي الدولي حول مهرجان 
 البحر األحمر السينمائ 

 

، والخطوط الجوية   اكة مع مجموعة إم ئر  س 
  الدوىل  بالشر

قام الدورة االفتتاحية لمهرجان البحر األحمر السينمائ 
ُ
ت

 وفق اليونيسكو، من  وكس ڤالسعودية، و 
ً
 عالميا

ً
فة إرثا

 
  جدة البلد المصن

، وتعرض باقة من  2021ديسمبر  15  - 6سينما، ف 

إىل جانب مختارات كالسيكية لعمالقة اإلخراج، وبرامج أخرى لتعريف   والعالمية،ث اإلنتاجات السينمائية العربية أهم وأحد

 الجمهور بأصوات جديدة من المنطقة وخارجها. ُيعتبر المهرجان منصة

  صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، حيث يسع لبناء جسور الت للسينمائيير  
واصل، إضافة إىل  العرب والعاملير  ف 

ة، واستضافة باقة من األنشطة والندوات وورش العمل، لدعم وتطبر الجيل الجديد من   مسابقة األفالم الطويلة والقصبر

 المواهب الواعدة. 

  ُيرجر زيارة:  
كة مهرجان البحر األحمر السينمائ   media@redseafilmfest.comللمزيد من المعلومات عن شر
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