
 

 

 دعم قطاع صناعة السينما المحلية بهدف 

 

   
    يشارك الدول   مهرجان البحر األحمر السينمائ 

 
 بنسخته الثامنة  مهرجان أفالم السعوديةف

 

ي الدولي  ستعد ي 2022يونيو  2-، المملكة العربية السعوديةالظهران
ي مهرجان  مهرجان البحر األحمر السينمائ 

للمشاركة ف 

ي مدينة الظهران ، أفالم السعودية بنسخته الثامنة
قية منوالذي سيقام ف  وذلك  ، 2020يونيو   9يونيو وحتى   2  بالمنطقة الشر

ي 
ي العالمي "إثراء". ف 

 مركز الملك عبدالعزيز الثقاف 

ي العاممهرجان أفالم السعودية   يحظ  
ن صانعي األفالم الموهوبي   عىل مدار  م برعاية مجموعة م2008منذ انطالقه ف 

ي السنوات 
ي الدولي  ر مهرجان البحر األحمر لذا توجهت أنظاأقيم فيها المهرجان، التى

ي صناعة   السينمائ 
لهذا الحدث الهام ف 

ي السعودية
اك ودعم المواهب  ،السينما ف  ي تستحق تسليط الضوء عليها  ابةالش وذلك إلشر

دعم المواهب  ، حيث يعد التى

ي الدولي  الهدف األسم لمهرجان البحر  المحلية
حاضنة صناع   "معمل البحر األحمر" برنامج جلهأالذي انشر  من  السينمائ 

 والمبدعي   السعوديي   والعرب.  السينما والمخرجيي   

ي الدولي سيشارك مهرجان البحر األحمر 
ي السينمائ 

ي مركز إثراء  قيادة ورش عملف 
،  عن تجربة "معمل البحر األحمر" وذلك ف 

وي    ج ، األفالم المحليي    ناعمشاركة القصص ورعاية صحيث سيوفر للمواهب السعودية منصة ل  عن التى
ً
ستقطاب ل فضال

ي  ي المنطقةمنتج 
ي الدولي يقيم مهرجان البحر األ   كما   . األفالم لصنع انتاجاتهم ف 

ي النسخة  خالل مشاركته حمر السينمائ 
ف 

 جناح فالم السعوديةأالثامنة من مهرجان 
 
، بارز   ا

 
امج وأنشطة يسع من خالله  ا النسخة إل تعريف الزوار وزيادة وعيهم بت 

  . الثانية من المهرجان

ي المكثف و س
ي الدولي الذي يقيمه مهرجان البحر األ يشمل برنامج التدريب اإلبداعي والمهت 

عىل دروس   حمر السينمائ 

السعوديي   والعرب، الذين  و من المخرجي   والمنتجي   وكتاب السيناريللمشاركي   خصوصية وتقديم الستشارات  

ي تعزيز المعرفة  سيساهمون
ي صناعةف 

مشاري    ع أفالمهم من أفكار مكتوبة إل واقع ملموس ومشاهد  بهدف نقل ، السينما  ف 

 عىل شاشات السينما. 

ي هذه المناسبة 
كي وف 

ي الدولي األستاذ محمد التى
عن فخرة وسعادته عت  الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر األحمر السينمائ 

  ":
ً
اكتنا قائال  لللست  ، ونتطلع السعودية الم فأمع مهرجان القيمة نحن فخورون بشر

 
 للعمل سويا

 
تمكي   المواهب   قدما

:  ". المحلية
ً
ي   "تعتت  وأضاف قائال

  البحر األحمر مهرجان مهرجان أفالم السعودية و  كل  جودة صناعة األفالم المقدمة ف 

ي 
اكة لالرتقاء   من خالل هذهنسع الناشئة، لذا كفاءة المواهب والقدرات المحلية رسالة للعالم عىل  الدولي  السينمائ  الشر

". مستوى وإيصالها لل بصناعة السينما السعودية  اإلقليمي والعالمي

ي أحمد الم  ومن جانبه 
بينما نحن  ال، عن تفاؤله وسعادته قائال:"  أعرب مدير مهرجان أفالم السعودية الشاعر والسينمائ 

ى  ، فإنه يسعدنا  صناع األفالم من الشباب السعوديابداع ننتظر بشوق انطالق مهرجان أفالم السعودية بنسخته الثامنة، لت 

ي الدو
اكتنا مع مهرجان البحر األحمر السينمائ   شر

 
ي المحىلي لي جدا

ي مصلحة المشهد السينمائ 
ي تصب ف 

ستثمر عن  ، حيث والتى

ء باإلبداع ينطلق من مملكتنا الحبيبة متجه  مستقبل مىلي
 
 نحو العالم".  ا

 



ي وي  هدف مهرجان البحر األحمر 
اكة لتقديم المزيد من الدعم والرعاية للمواهب المحلية  الدولي  السينمائ  من خالل هذه الشر

ي 
النسخة الثانية من  لتسليط الضوء عليها وتقديمها عىل المنصات الدولية، وذلك لعرض أفضل صناع األفالم السعوديي   ف 

ي مطلع شهر ديسيمت  المقبلمهال
ي ستقام ف 

ي سعيه الحثيث لالرثقاء    للمهرجانقة  . حيث يشكل هذا األمر انطالرجان التى
ف 

ي المبادرات ذات الصلة باألفالم السعودية. 
 بالتجارب الناشئة المحلية والستثمار ف 

 منمن الجدير ذكره بأنه سيتم عرض بعض
 
ي  ا

 ف 
 
ي تم عرضها مسبقا

  مهرجان البحر األحمر من ول النسخة األاألفالم التى

ي الدولي 
ضمن فئة "السينما   "كيان، ومسكون، قوارير، و جنون" مهرجان أفالم السعودية مثل فيلم   يام أخالل ، السينمائ 

 السعودية الجديدة"، كما سيتم عرض فيلم "أوروبا" تحت فئة األفالم الروائية الطويلة. 

ي الدولي من  
 جاري. عام المن ال  2022ديسمت   10-1يذكر بأنه ستقام النسخة الثانية من مهرجان البحر األحمر السينمائ 

 

 

 -انتىه-

 

  الدول  
 حول مهرجان البحر األحمر السينمائ 

 

، والخطوط الجوية   ي سي اكة مع مجموعة إم ئ 
ي الدولي بالشر

قام الدورة الفتتاحية لمهرجان البحر األحمر السينمائ 
 
ت

 وفق اليونيسكو، من  وكس ڤالسعودية، و 
 
 عالميا

 
فة إرثا

ّ
ي جدة البلد المصن

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

إل جانب مختارات كالسيكية لعمالقة اإلخراج، وبرامج أخرى لتعريف   والعالمية،أهم وأحدث اإلنتاجات السينمائية العربية 

عتت  
 المهرجان منصةالجمهور بأصوات جديدة من المنطقة وخارجها. ي 

 

ي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، حيث يسع لبناء جسور التواصل، إضافة إل   للسينمائيي   
العرب والعاملي   ف 

ة، واستضافة باقة من األنشطة والندوات وورش العمل، لدعم وتطت  الجيل الجديد من   مسابقة األفالم الطويلة والقصت 

 المواهب الواعدة. 

كة مهرجان البل رج  زيارة:  لمزيد من المعلومات عن شر ي ي 
 media@redseafilmfest.comحر األحمر السينمائ 

 

 حول مهرجان أفالم السعودية

 

ي أطلقتها الجمعية العربية  
مهرجان أفالم السعودية أحد برامج المبادرة الوطنية لتطوير صناعة األفالم السعودية التى

ي المملكة، وتوفت   
ي ف 
 للحراك الثقاف 

 
 لصناعة األفالم ومعززا

 
السعودية للثقافة والفنون بالدمام. يسع المهرجان ليكون محركا

ي صناعة األفالم، واإلحتفاء بأفضل األفالم.  يسع مهرجان الفرص للمواهب السعودية من الشب
اب والشابات المهتمي   ف 

ي عام 
ي دورته األول ف 

ي صناعة األفالم منذ انطالقه ف 
  2008أفالم السعودية إل خلق بيئة لتبادل األفكار بي   المبدعي   ف 

ي عام 
ي ضمن خطة عىل مدار ال2021وحتى دورته السابعة ف 

ي صناعة األفالم  .  المهرجان يأئى
عام تعظي أصحاب المواهب ف 

mailto:media@redseafilmfest.com


ي هذا المجال، كما يوفر لهم البنية 
ة من أجود الممارسي   المحليي   والعالميي   ف  ة  للتعلم مباشر العديد من الفرص الكثت 

 التحتية لعرض أفالمهم والتواصل مع الجمهور . 

 

رج  زيارة ال  : للمزيد من المعلومات عن مهرجان أفالم السعودية، ي  ي
وئ     https://www.saudifilmfestival.org موقع اإللكتى

 

https://www.saudifilmfestival.org/

