
 

 

 

 2022 مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي يفتح باب املشاركة في دورته الثانية مع إطالقه لجوائز الُيسر للعام

 

أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي عن فتحه لباب املشاركة في دورته  - 3/7/2022اململكة العربية السعودية -جدة

ديسمبر املقبل. حيث وجه املهرجان دعوته لجميع املبدعين وصانعي األفالم من الوطن العربي   10-1 الثانية واملقرر عقدها من

 إلى  وآسيا وأفريقيا في جميع أنحاء العالم، من أجل تقديم أفالمهم للمهرجان وذلك ابتداًء من الثالث من شهر يوليو القادم 

 . 2022 الرابعة عشر من شهر  أغسطس 

القصير، إضافة  يستقبل املهرجان املشا للفيلم  البحر األحمر  البحر األحمر، ومسابقة  ركات تحت ثالث فئات وهي: مسابقة 

إلمكانية مشاركة املواهب السعودية الصاعدة في برنامج سينما السعودية الجديدة. يتم عرض واختيار املشاركات من قبل لجنة  

 االختيار التابعة ملهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي. 

يهدف مهرجان البحر السينمائي الدولي إلى تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز نمو صناعة السينما في املنطقة العربية، مع االلتزام  

الدولية، باعتباره الحدث السينمائي األهم في   السينما  العربية السعودية كوجهة ومساهم رئيس ي في صناعة  اململكة  بتقديم 

املبدعين من املواهب الشابة، إضافة إلى املخرجين اآلسيويين واإلفريقيين، وبقية اإلبداعات  املنطقة، لحرصه على استقطاب  

 السينمائية العاملية.

وقادة صناعة   األفالم  املحلية وصناع  السينما  بعشاق  الدولي  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  من  الثانية  الدورة  ستحتفي 

العالم، بحيث يشكل املهرج الروابط اإلبداعية بين السعودية والعالم وذلك من  األفالم من حول  ان منصة أساسية لتعزيز 

 خالل استقطاب أفضل االنتاجات السينمائية العاملية والعربية الكالسيكية واملعاصرة.

وبمناسبة اإلعالن عن فتح باب التسجيل فقد كشف مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي عن املزيد من التفاصيل حول  

السينما  ب وروائع  وقصيرة،  طويلة  سعودية   
ً
وأفالما معاصرة،  وعربية  عاملية   

ً
أعماال تحتضن  أقساًما  يضم  والذي  رنامجه 

الكالسيكية، إضافة إلى إبداعات مستقبلية من أعمال الواقع االفتراض ي والواقع املعزز والسينما التفاعلية، وذلك بهدف إثراء  

 لى مستوى العالم. املشهد السينمائي السعودي والعربي ع

ستتنافس األفالم التي سيتم اختيارها ضمن املسابقة على جوائز الُيسر التي تمنحها لجنة تحكيم دولية، وتندرج الجوائز تحت  

ي ألفضل  (،  ألف دوالر  30ألف دوالر(، وجائزة أفضل إخراج )  100جائزة الُيسر الذهبي ألفضل فيلم طويل ) وجائزة الُيرس الذهب 

ي ألفضل فيلم قصير )  25فيلم قصير )
الفض  الُيرس  ألف    20وجائزة لجنة التحكيم الخاصة )  ألف دوالر(،   15ألف دوالر(، وجائزة 



دوالر(، إضافة إلى جوائز أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل مساهمة سينمائية. كما ُيقّدم املهرجان جائزة  

 لم سعودي.نقدية للفيلم الفائز بجائزة الجمهور، وأفضل في

 في األقسام التالية:    submissions/-https://redseafilmfest.com/ar/filmُيذكر أن باب تقديم الطلبات مفتوح عبر

  

 مسابقة البحر األحمر 

 جريئة ومبتكرة ملواهب مخضرمة وصاعدة، سواء كانت روائية أو وثائقية، من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، بما  
ً
تعرض أعماال

فيها العالم العربي. ستقوم لجنة التحكيم الدولية التي تضّم مخرجين ومحترفين سينمائيين؛ باختيار األعمال الجديرة للفوز  

 بجوائز املسابقة. 

 

 األحمر للفيلم القصير مسابقة البحر 

 ال تزيد عن  
ً
دقيقة، ملواهب من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء كانت روائية أو وثائقية.    60تضّم أفالما

ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار األعمال الجديرة للفوز بجوائز املسابقة، وذلك ملا تقدمه من إبداع وأفكار وقصص جديدة  

 جريئة.و 

 سينما السعودية الجديدة 

أعمال روائية ووثائقية سعودية من مبدعي ورّواد موجة السينما الجديدة، تعكس مالمح سينما الوطن وما تحمله من تنوع  

 فنية طويلة وقصيرة، ستفاجئ الجمهور حول العالم. 
ً
 وحيوية وطاقة، ومستقبل قوي ومبهر. يضم البرنامج أعماال

 ضمن برنامج املهرجان والتي التستقبل طلبات املشاركة  إضافة للثالث فئات  
ً
السابقة هناك سبع فئات أخرى ستعرض أفالما

 فيها وتندرج تحت: 

 

 روائع العالم 

إبداعات من جميع أنحاء العالم، لعمالقة اإلخراج وأملع املواهب والنجوم. يضم البرنامج مختارات ألهم إنتاجات العام من أفالم 

  رض ألول مرة في العالم العربي.مرتقبة، والتي تع

 روائع عربية 

إلى   أو مستقلة، إضافة   تجارية 
ً
العربي، سواء كانت أفالما التي تعكس نبض اإلبداع  العربية  الروائع  باقة مختارة من أحدث 

 األفالم الحاصلة على جوائز، وأفالم العرض األول. 

https://redseafilmfest.com/ar/film-submissions/


 اختيارات عاملية 

أهم ما قّدمته املهرجانات السينمائية هذا العام من أفالم أبهرت الجمهور والنّقاد. بانوراما سينمائية شاملة تضم آخر مفاجآت  

 املهرجانات الدولية وأفالم الجوائز.

 السينما التفاعلية 

أو قدرتها على العرض،  في طريقة  الجديدة، سواء  السينمائية  بالتقنيات واالبتكارات  أعمال    احتفالية  الجمهور.  التفاعل مع 

 الواقع االفتراض ي، والواقع املعزز، وتجارب سمعية وبصرية تمزج الواقع بالخيال. 

 كنوز البحر األحمر 

 من املخرجين، أغلبها  
ً
روائع السينما الكالسيكية، وأفالم عاملية تركت بصمتها. مختارات من تحف وكنوز سينمائية ألهمت أجياال

  الشاشة الكبيرة في السعودية.ُيعرض ألول مرة على  

 السينما العائلية 

العائالت،  بهج 
ُ
ت العالم،  أنحاء  مختارات من جميع  السينما.  من عشاق  والعائالت  الناش ئ  والجيل  لألطفال،  قصص ساحرة 

  وتجذب الصغار، وتتفاعل معهم، وتثري عاملهم.

 نظرة مغايرة

 أفالم ذات رؤية سينمائية مختلفة وحديثة تعالج مواضيع مغايرة. 

 حلقات البحر األحمر 

العروض األولى في السعودية لحلقة أو حلقتين من أهم األعمال املسلسلة العاملية، سواء التلفزيونية أو املخصصة ملنصات  

 وشخصيات وابتكارات ت
ً
 تستحق املشاهدة، وقصصا

ً
 قنية وفنية. اإلنترنت. تقّدم أعماال

 

 - انتهى -

 

 

 حول مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي 

الجوية   والخطوط  س ي،  بي  إم  مجموعة  مع  بالشراكة  الدولي  السينمائي  األحمر  البحر  ملهرجان  االفتتاحية  الدورة  أقيمت 

 وفق اليونيسكو، من  
ً
 عامليا

ً
، حيث عرضت باقة  2021سمبر  دي  15  -  6السعودية، وڤوكس سينما، في جدة البلد املصّنفة إرثا



من أهم وأحدث اإلنتاجات السينمائية العربية والعاملية، إلى جانب مختارات كالسيكية لعمالقة اإلخراج، وبرامج أخرى لتعريف  

الجمهور بأصوات جديدة من املنطقة وخارجها. ُيعتبر املهرجان منصة للسينمائيين العرب والعاملين في صناعة السينما من  

نحاء العالم، حيث يسعى لبناء جسور التواصل، إضافة إلى مسابقة األفالم الطويلة والقصيرة، واستضافة باقة من  جميع أ

 األنشطة والندوات وورش العمل، لدعم الجيل الجديد من املواهب الواعدة.

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

 

 

 حول ماجد الفطيم 

، وهي اليوم شركة رائدة في قطاعات مراكز التسّوق ومحالت التجزئة والترفيه في  1992تأسست مجموعة ماجد الفطيم عام  

مبنية على رؤية مؤسس الشركة في أن تصبح  جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وإفريقيا. حققت الشركة قصة نجاح رائعة  

تجربة التسويق والترفيه فرصة لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم. تعّد واحدة من أهم الشركات اإلماراتية حيث  

من   أكثر  في  أعمالها  من    17تنتشر  أكثر  ف 
ّ
وتوظ عاملية،   

ً
الشركات    43,000سوقا بين  األعلى  املالي  التقدير  شخص، محققة 

 لخاصة في املنطقة. ا

 

، و  13مركز تسوق، و  29تمتلك املجموعة وتدير  
ً
مجّمعات سكنية، مع خطط توسعية في جميع أنحاء املنطقة. تضم    4فندقا

 من مول اإلمارات، مول مصر، مول ُعمان، مراكز سيتي سنتر، وخمسة مراكز تسوق مجتمعية في مشروع  
ً
مراكز التسّوق كال

 في جميع أنحاء الشرق    30كما تملك الشركة حقوق االمتياز الحصرية لكارفور في أكثر من  مشترك مع حكومة الشارقة.  
ً
سوقا

 بما فيها سيتي بلس، وهو أول متجر بدون صندوق دفع يعمل    375األوسط وآسيا وإفريقيا، إضافة إدارة أكثر من 
ً
 تجاريا

ً
موقعا

 بالذكاء االصطناعي. 

  

صالة سينمائية، إضافة إلى باقة من أفضل وجهات التسلية والترفيه في جميع أنحاء    600تدير مجموعة ماجد الفطيم أكثر من  

املنطقة، بما فيها سكي دبي، سكي مصر، دريم سكيب، ماجيك بالنيت، املستكشفون الصغار، وآي فالي دبي. وتدير الشركة  

ن العالمات التجارية العاملية تشمل آبركرومبي  في قطاع البيع بالتجزئة الخاص باملنازل واألزياء واملحالت التخصصية العديد م

آند فيتش، هوليستر، أولساينتس، لولوليمون أثليتيكا، كريت آند باريل، ميزون دو موند، ليغو، واملتجر والتطبيق املتخصص  

 في تطوير باألزياء ذات. كما تدير املجموعة إنوڤا، وهي شركة متخصصة بالطاقة وإدارة املرافق بالشراكة مع ڤيوليا الر 
ً
ائدة عامليا

 املرافق املستدامة. 

  www.majidalfuttaim.comللمزيد من املعلومات عن شركة ماجد الفطيم، ُيرجى زيارة املوقع اإللكتروني:

 اصل االجتماعي: تابعونا عبر قنوات التو 
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