
 

 

 

 بهدف دعم القضايا اإلنسانية والطفولة

 مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي يشارك في دعم حفل لويزا فيا روما  الخيري  ومنظمة اليونسيف  

 

: لويزا فيا روما  2022يوليو  31األحد  -جزيرة كابري  -إيطاليا  

الخيري السنوي بالتعاون مع  الصيفي  النسخة السادسة من حفلها    اإليطاليةشركة لويزا فيا روما  أقامت الليلة املاضية 

 و للسلع اليونسيف، وذلك في جزيرة كابري اإليطالية الساحرة وقد تضمن الحدث حفل استقبال وعشاء ومزاد خيري 

.   "سيرتوزا دي سان جياكوموفي دير " وذلك  سيمون دي بوري أدار املزاد  والحصرية التي قدمها املزاد. التجارب الفريدة   

  سيعود ريع املهرجان  حيث، أصحاب األيادي البيضاء باإلضافة إلى   شاهيروامل  العديد من الضيوف البارزين  حضر الحفل

النسخة    هذه  ، وسيخصص ريعلدعم أعمال اليونسيف في توفير الرعاية والحماية لألطفال الضعفاء في جميع أنحاء العالم

ماليين يورو.   8، وقد جمع املزاد حوالي برنامج اليونسيف الطارئ للحاالت في أوكرانيا وسوريال  

و  ، لويزا بانكونيس يملنظمة اليونسيف في إيطاليا السيدة  التنفيذية، املديرة فلحلجنة الكل من رئيسة   الحفل  استضاف

ضافة للدعم  باإل  وقام بتقديم الحفل جيمي فوكس. ،رئيس جمع التبرعات ملنظمة اليونسيف في إيطاليا السيد توماس شيابرا

.الدولي مهرجان البحر األحمر السينمائي وهو هذه السنة  نظم لهالشريك املمن  الحفلالسخي الذي تلقاه    

سبايك لي وتونيا لويس لي، وناتالي إيمانويل، وماي موسك،  حضر الحفل كوكبة من النجوم العامليين املشهورين كان من بينهم: 

وناتاشا بولي، إد  ، وفريدا آسين، والرا ستون، وفانيسا هادجنز، وجاريد ليتو، وليوناردو دي كابريو، وكيس ي أفليك، وخابي الم

ويستويك، سارة سامبايو، جاسمين توكيس، لورينزو فيوتي، ماتيا ستانجا، سانجيوفاني، ليوني هان، كارولينا كوركوفا، إيمي  

، وغيرهم الكثير. وشهد  صن، هانا كروس، إيزابيل جوالرت، أنسيل إلغورت، نيالم جيل، إدوارد إينينفول، ماتيلدي جيولي 

 بارزة
ً
 خاصة للنجمة العاملية جينفير لوبيز واملمثلة واملغنية واملنتجة صوفيا كارسون.  الحفل أحداثا

ً
وعروضا  

  مع تقديم   ،استمرت األمسية باملزاد العلني املباشر لبيع تحف فنية متنوعة والعديد من القطع الفريدة الفاخرة من نوعها

. فلاملشاهير الحاضرين للحمن قبل  بعضها  والتي تم تقديم ،ةالتجارب الفريدة والحصري  

، وتجربة  "بيانات الذكاء االصطناعي"التي تحمل اسم لفنان األمريكي ذو األصول التركية رفيق أناضول لعرض املزاد لوحة كما 

اإليطالية  إس ون وسيارة  ، ، وساعة "العراب" املوسيقية الفريدة من نوعها في مدينة فرنساالختبار الطيران البهلواني النفاث 

" للفنان إنريكي كابريرا، ودراجة نارية من الفيلم الشهير  El Toro de Oro"، وتمثال الثور البرونزي الخارقة من آريس مودينا

 ". Easy Riderم "1969الذي رشح لجائزة األوسكار عام  

 



 

:    املخرج واملنتجوعبر الرئيس التنفيذي ملهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي،  
ً
محمد التركي عن فخره بهذه املشاركة قائال

"نفخر في مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي بمشاركتنا ودعمنا للحفل الخيري السنوي السادس لعالمة لويزا فيا روما  

في إيطاليا. أننا مستعدون للمساعدة في جمع األموال الكافية  لتقديم مايلزم لدعم اإلنسانية  بالتعاون مع منظمة اليونسيف 

 والطفولة. حيث يصب هذا الدعم في جوهر رسالتنا الخيرية املتمثلة في دعم املجتمع وخدمة اإلنسانية جمعاء".

قائلة:" يشرفني  خالل األمسية  في إيطاليا  اليونسيفظيم الحفل من قبل  املسؤولة عن تنلويزا بانكونيس ي  السيدة عبرت وقد 

 من هذا املشروع الطموح مع منظمة اليونسيف في إيطاليا، حيث أننا نتعاون ونعمل كعائلة واحدة منذ ست  
ً
أن أكون جزءا

. لقد أظهر التزامنا ومثابرتنا وجهودنا  يجمعنا نفس الهدف والرغبة في دعم األطفال املحتاجين في جميع أنحاء العالمو سنوات، 

ه األطفال حول  القضايا التي تواجبأنه من خالل العمل املشترك يمكننا زيادة الوعي واملساهمة في إحداث تأثير إيجابي على 

 أتقدم بالشكر الخاص ملالعالم
ً
 على تواجدكم الليلة".  نظمة. وأخيرا

ً
 اليونسيف اإليطالية ولكم جميعا

 ملنظمة اليونسيف في إيطاليا   عاماملدير ال  ضحو ومن جانبه 
ً
 بعد عام املزيد  السيد باولو روزيرا قائال

ً
:" تواجه اليونسيف عاما

 هذا األمر تحديشكل و  .من الحاالت الطارئة حيث تعمل على الدوام لضمان مستقبل أفضل لكل طفل في العالم
ً
 كبير  يا

ً
لن   ا

هذه الفعاليات التي تساعد على تسليط  مثل من خالل  نستطيع التغلب عليه إال بفضل مساهمة أصحاب األيادي البيضاء

فيا روما على مبادراتها وأشكركم  الضوء على حاالت الطوارئ التي اليمكننا تجاهلها. وبالنهاية أنتهز الفرصة ألشكر عالمة لويزا 

 على مساهماتكم". 
ً
 جميعا

: " عندما بدأت بالتعاون مع   رئيس جمع التبرعات ملنظمة اليونسيف في إيطاليا السيد توماس شيابرا،وبدوره علق 
ً
قائال

 
ً
 أساسيا

ً
 في ذلك الوقت بأن األمر سيصبح جزءا

ً
 وبعد   منظمة اليونسيف كمتطوع؛ لم أفكر أبدا

ً
من حياتي اليومية. وحاليا

مهمتهم األساسية ترتكز على دعم األطفال بال كلل أو   لم فإنه يمكنني القول بأنالعمل لعدة سنوات مع املنظمة حول العا

 لجميع من   فل ملل. إنني فخور بدعمي لهذه املنظمة وأشكر عالمة لويزا فيا روما على تنظيمها لهذا الح
ً
والشكر موصول أيضا

 حضر معنا الليلة".

 -انتىه-

 

 حول لويزا فيا روما 

من قبل عائلة   1929"لويزا فيا روما" هي واحدة من بائعي التجزئة الرائدين عبر اإلنترنت لألزياء الفاخرة. تأسست في عام 

   صغير في فيا روما في فلورنسا.  محلك  "بانكونيس ي"

إطالق موقع  أول منصة أزياء عبر اإلنترنت من خالل  ك في بداية العقد األول من القرن الحادي والعشرين أصبحت الشركة

luisaviaroma.com. 



 

دولة على مستوى العالم بإيرادات   120كثر من ألشخص وتبيع منتجاتها  200"لويزا فيا روما" اليوم أكثر من عالمة ف توظ

٪ إلى العمالء  75٪ من منتجاتها عبر اإلنترنت وأكثر من 90، حيث تم بيع أكثر من  2020مليون يورو في عام  180تبلغ حوالي 

ال واملنزل  "لويزا فيا روما" بتقديم أفضل الخيارات للمالبس الرجالية والنسائية ومالبس األطفعالمة . تفتخر حول العالم

عالمة تجارية عاملية   600مالبس الرياضية من أكثر من لل تشكيلة خاصةقسم مخصص "ستريت ستايل" و لديها  والجمال و

 واملزيد.  Valentinoو  Monclerو  Balenciagaو  Gucciبما في ذلك 

االستدامة، مما   مبدأ حرصها على تطبيق  خيري والنهج اتباعها للطورت الشركة استراتيجية تسويق قوية مرتكزة على  لقد 

مع "لويزا فيا روما"    الخيري   مثل حفل اليونيسف الصيفيلحفالت أحدثت ضجة إعالمية واجتماعية تنظيمهم أدى إلى 

 . " لتعزيز مبدأ االستدامةExtreme E" قيادة السيارات الكهربائية، وبطولة وعروض األزياء الفريدة متعددة العالمات التجارية

 

 حول اليونيسف 

بالتعاون مع  على تعزيز حقوق األطفال ورفاههم في جميع أنحاء العالم.  "اليونسيف" منظمة األمم املتحدة للطفولةتعمل 

مع التركيز على الجهود الخاصة للوصول إلى األطفال   هذا االلتزام إلى عمل  حويلدولة وإقليم لت 190يعملون في  الذين  شركائهم

 و 
ً
 .  حاجةاألكثر ضعفا

طوعية من األفراد والشركات واملؤسسات  تاليونيسف في إيطاليا هي مؤسسة خيرية مسجلة تمول بالكامل من املساهمات ال

ملتزمة باستمرار بإيجاد طرق جديدة إلنقاذ حياة األطفال، كان حفل اليونيسف الصيفي االفتتاحي فرصة  وهي  الحكومة. و 

 من أجل سالمة األطفال واملساواة.   عملجدد للمساهمين  جديدة إلشراك املزيد من الناس في قضيتهم وإيجاد

 

 حول مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي 

تجلب النسخة  ، حيث من املتوقع أن 2022ديسمبر 10-1ستقام النسخة الثانية من مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي 

 . الثانية أفضل ما في السينما العربية والعاملية إلى جدة

يكية لعمالقة  سيعرض املهرجان باقة من أهم وأحدث اإلنتاجات السينمائية العربية والعاملية، إلى جانب مختارات كالس

للسينمائيين   جديدة من املنطقة وخارجها. ُيعتبر املهرجان منصة  تجارب سينمائيةباإلخراج، وبرامج أخرى لتعريف الجمهور 

العرب والعاملين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، حيث يسعى لبناء جسور التواصل، إضافة إلى مسابقة األفالم 

 افة باقة من األنشطة والندوات وورش العمل، لدعم وتطوير الجيل الجديد من املواهب الواعدة. الطويلة والقصيرة، واستض 

ناع  العاملي وعقد الشراكات بين صبرنامج سوق البحر األحمر لصناعة األفالم واملصمم للتبادل  على هامش املهرجان، سيعقد 

 بالفعاليات لتعزيز اإلنتاج  السينما في السعودية والعالم. سيستمر السوق على مدى أربعة أيام 
ً
 مليئا

ً
وسيضم برنامجا



 

لها للمشهد السينمائي السعودي  منصة المثيل سيوفر السوق وخلق فرص تعاون جديدة. ، والنشر والتوزيع الدولياملشترك،  

 عن 
ً
الترويج واالجتماعات  من خالل جلسات العربية  السينما  قطاع صناعةمافي    عرضه ألفضلالنابض بالحياة، فضال

 وفعاليات التواصل. وعرض األفالم واملحادثات الخاصة بالصناعة الفردية 

 

 media@redseafilmfest.comللمزيد من املعلومات عن مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي ُيرجى زيارة: 
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