
 

 
طلق المرحلة الرابعة لمابعد اإلنتاج  صندوق البحر األحمر 

ُ
   ي

  23ويعلن عن 
ً
ي المرحلة الثانية لتطوير المشاري    ع فائزا

 
ف   

 
 

ي الدولي عن انطالق    : 2022  طسأغس  8  ملكة العربية السعودية، جدةالم
أعلنت مؤسسة مهرجان البحر األحمر السينمائ 

ة   ي السعودية    للمشاري    ع لما بعد اإلنتاج المرحلة الرابعة واألخير
ي تهدف إل دعم صانعي األفالم ورواد الثقافة السينمائية ف 

والت 
ي تحويل الرؤى إل إبداعات ماثلة عىل أرض  

ات والمساهمة ف  ي وإفريقيا وذلك من أجل تطوير المهارات والخير والعالم العرئر
 الواقع.  

 
ي  تقديم األفكار والرؤى المبتكرة والجريئعىل  يحث صندوق البحر األحمر  

ي إثراء  تعمل عىل رسد مواضيع متنوعة تة الت 
ساهم ف 

فيهمع  تجربة المشاهد   ي    الصندوقعت   وي  .  قدرتها عىل منح الجمهور جرعة من الي 
فئات  استقبال  ب  –مرحلة مابعد اإلنتاج  -ف 

عت   أما    الطويلة.   ك الوثائقية وأفالم التحريو   األفالم الروائية ي مرحلة تطوير المشاري    ع فإن الصندوق ي 
الروائية  باستقبال األفالم  ف 

ة واألفالم الوثائقية و   أفالم التحريك والمسلسالت. الطويلة والقصير
 
ي ا  

حيث  ،  طلب للمشاركة  300من مسابقة صندوق البحر األحمر أكير من    لمرحلة الثانية لتطوير المشاري    ع تلق  المهرجان ف 
    23  لجنة التحكيم   اختارت

ً
 فيلما

ً
 من المنطقة العربية و 11وذلك بواقع ، فائزا

ً
وعا مشاري    ع من    7و    مشاري    ع من إفريقيا  5مشر

ت األفالم المقدمة هذا العام بنوعيتها وكفائتها مما صعب عىل لجنة  . و السعودية سيحظ  كل   ، كما أنهالتحكيم االختيار تمير 
ي المهرجان ألف دوالر للفيلم الواحد   25منها عىل منح مادية سخية ستصل إل  

ي حال إنجازها ف 
، إضافة لفرصة عرض األفالم ف 

ي الدورة  
بنسخته القادمة، وذلك أسوة بالسنوات السابقة حيث تم عرض األفالم الممولة من قبل صندوق البحر األحمر ف 

. اال ي الدولي
 فتتاحية من مهرجان البحر األحمر السينمائ 

 
ي تنوعت  

ي فازت ف 
 من كل من    13حيث تم اختيار الدعم  فئات األفالم الت 

ً
 طويال

ً
 روائيا

ً
من ليبيا ومرص واألردن والمغرب  فيلما

فئة األفالم  وعن  وألمانيا والسوي    ج وسويشا وكندا وفرنسا وإيطاليا وغانا،  والعراق والسعودية ومورتانيا وفلسطير  والسودان  
ة تم اختيار   القصير السعودية  3الروائية  تم اختيار أفالم من  الطويلة  الوثائقية  والعراق  مرص  من    أفالم  3  ، وعن فئة األفالم 

   وسويشا وقطر والسويد، وعن فئة أفالم التحريك تم اختيار 
ً
 واحدا

ً
من    3، وعن فئة المسلسالت فازت  من السعودية  فيلما

 فرنسا والسنغال والمغرب. 
 

 من صندوق البحر األحمر  دعم عربية المختارة ومن ضمن األعمال ال
ً
كوكب لي  - )ما علينا حرج األفالم الروائية الطويلة مثلكال

ي طرابلس( من ليبيا ومرص   -)الباصطرديا    فيلمو    ،لي المزدوج( من السودان وألمانيا 
،  )االنهيار( من األردنفيلم  ، و  ذات مرة ف 

تم اختيار الروائية الطويلة  عن فئة األفالم  السعودية  األفالم    ومن ضمن .  ( من فلسطير  واألردن والسويد حشيشستان)  وفيلم 
ة تم اختيار كل م  (ليثيوم)   وفيلم(  هج لوندرالند)وفيلم    )مسألة حياة أو موت(فيلم   ن فيلم  وعن فئة األفالم الروائية القصير

 وثالثتها من المملكة العربية السعودية. )العير  الحمرا(، وفيلم ) بنت الجامعة( وفيلم )جاذرينغ( 
 
 

ي الدولي وب  هذه  
:   المناسبة علق الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر األحمر السينمائ 

ً
، قائال كي

ي    “  محمد الي 
يكمن جوهر عملنا ف 

ي 
ي العمل عىل  مهرجان البحر األحمر السينمائ 

االرتقاء بصناعة السينما المحلية واإلقليمية، والدفع بالسينما إل مستويات    ف 
المرحلة  . وعن  ”لمرحلة مابعد اإلنتاج هذه الرؤيةمسابقة صندوق البحر األحمر    تحقق. و جديدة، من خالل خلق فرص تنافسية

كي   والفائزين بالدعم قال   الثانية لتطوير المشاري    ع  
ء فهو    300أكير من  لقد تلقينا  "  : الي  ي

طلب للمشاركة وهذا إن دل عىل شر
ي الذي 

ي   ، لذلك ال تشهده السعودية  باتت   يدل عىل الحراك السينمائ 
ي  مدى    أستطيع أن أخق 

وخاصة بأن نوعية األعمال  سعادئ 
ي  
ي المنطقةمستقبل مزدهر لصناعة  وجريئة تبشر ب تجربة سينمائية عميقة ووجهات نظر إبداعية  تحمل    تلقينها الت 

 .”األفالم ف 
 
 



 

:  23األفالم   الفائزة بالدعم وهي
 

ي الطويل فيلم ال .1
مروة زين، وإنتاج  ، من إخراج  وألمانيا السودان من   (كوكب لي لي المزدوج-ما علينا حرج)الروائ 

يكس.   مايكل هي 
ي الطويل  .2

ي طرابلس( - الباصطرديا )الفيلم الروائ 
، وإنتاج من إخراج ، ليبيا ومرص   من ذات مرة ف  هالة   عبدهللا الغالي

 . ي
  لطق 

ي ال .3
، وإنتاج داليا أبو زيد. طويل )االنهيار( من األردنالفيلم الروائ   ، من إخراج مي الغوطي

ي الطويل )حشيشستان( من فلسطير  واألردن والسويد  .4
 ، وإنتاج ميس سلمان. زاغة ، من إخراج سعيد الفيلم الروائ 

ي الفيلم ال  .5
( من مرص )حلم الطويل وثائق   ، من إخراج أمير الشناوي، وإنتاج أحمد عبدالسالم. أمريكي

( من االفيلم  .6 ي
ي الطويل )نساء حيائ 

غندور، وإنتاج كل من زهراء غندور   اء، من إخراج زهر سويشا العراق و لوثائق 
 سمير جمال الدين. و 

 باركور( من قطر والسويد  .7
ا
ي الطويل )يّل

، وإنتاج  ، من إخراج  الفيلم الوثائق   باسم مولوي. عرب زعيي 
ي الطويل )مسألة حياة أو موت( من السعوديةالفيلم ال  .8

 باطهف أنس ، وإنتاج المشعريفارس ، من إخراج روائ 
ي الطويل )هج لوندرالند( من السعودية .9

، وإنتاج الفيلم الروائ  . ، من إخراج مها الساطي ي
 سارة يوسق 

ي الطويل )ليثيوم( من  .10
طلحة بن عبدالرحمن وعمرو بن عبدالرحمن،  ، من إخراج كل من  السعوديةالفيلم الروائ 

 ومحمد الغامدي.  وإنتاج كل من معن بن عبدالرحمن ويارس بن عبدالرحمن
وهال   رزان الصغير ، من إخراج كل من  ونيسيا فيلم الرسوم المتحركة )قبل أن ترحل( من السعودية واليابان وإند .11

 من الهايد 
ً
ي وبشاير عقيل. ، وإنتاج كال

 أحمد كنائ 
ي القصير )العير  الحمرا( من السعودية .12

ي محمد ، من إخراج الفيلم الروائ 
 ، وإنتاج محمد سندي. جستائ 

) بنت الجامعة(  .13 ي القصير
 . الشهد عىلي وإنتاج ، من إخراج  من السعوديةالفيلم الروائ 

ي القصير ) .14
، وليد ، من إخراج ( من السعوديةذرينغجاالفيلم الروائ  ي

اكوإنتاج عزيز القحطائ   . الير
ي الطويل )األخوة( من مورتانيا  .15

 وإنتاج سيباستيان أونومو. ،  عىلي سو ، من إخراج الفيلم الروائ 
ي الطويل )الملجأ( من المغرب .16

ي لمياء ، وإنتاج السلحمي من إخراج طالل ، الفيلم الروائ  يتر
 . الشر

ي بغداد( من  .17
ي الطويل )الحافلة الحمراء ف 

من إخراج عىلي محمد سعيد، وإنتاج  ، العراق وسويشا وكندا الفيلم الروائ 
 . عايدة شاليبفر 

ي الطويل)دجلة( من  .18
 ، إخراج وإنتاج حيدر رشيد. العراق والسعودية وفرنسا وإيطاليا الفيلم الروائ 

ي ، وإنتاج لمياء العشي، من إخراج هشام مسلسل )مسكون( من المغرب .19 يتر
 . الشر

ي الطويل فيلم ال .20
ي )الروائ  ، من إخراج نايشه حسن من زيمبابوي وفرنسا وألمانيا ( أغنية الضبع -شيمبو تشيبير

 نياموبايا، وإنتاج إرميا باالنك. 
ي الطويل )ا .21

دينالفيلم الروائ  ي أرمار من إخراج ،  ( من غانا وفرنسا لمتشر
و  حسينوت، و إنتاج كل من سيباستيان إمارئ 

 آيك يموه. 
 ، من إخراج فيير  إلياس ولدهاوارية، وإنتاج سيباستيان أونومو. فرنسا ( من  ديمبيت أند أبابامسلسل ) .22
. الحسن شي ، من إخراج السنغال وفرنسا ( من ذا الست داملمسلسل) .23 ي

 ، وإنتاج بيير جولز بوتشر
 

 
ي برنامج صندوق البحر األحمر 

،  2022 غسطسأ 8اإلنتاج اعتباًرا من لما بعد ومن الجدير ذكره بأنه سيتم فتح باب التقديم ف 

 . 2022 غسطسأ 22وحت  

  /https://redseafilmfest.comلمزيد من المعلومات، يرجر زيارة 

 
 - انتىه-

 
 

https://redseafilmfest.com/
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ي الدولي 
 حول مهرجان البحر األحمر السينمائ 

، والخطوط الجوية السعودية،   ي شي اكة مع مجموعة إم ئر
ي الدولي بالشر

قام الدورة االفتتاحية لمهرجان البحر األحمر السينمائ 
 
ت

ي جدة من  
من أهم وأحدث اإلنتاجات السينمائية العربية والعالمية،  ، وتعرض باقة  2022ديسمير    10  -   1وڤوكس سينما، ف 

عتير  
إل جانب مختارات كالسيكية لعمالقة اإلخراج، وبرامج أخرى لتعريف الجمهور بأصوات جديدة من المنطقة وخارجها. ي 

ي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، حيث يسع لبن
اء جسور التواصل،  المهرجان منصة للسينمائيير  العرب والعاملير  ف 

ة، واستضافة باقة من األنشطة والندوات وورش العمل، لدعم وتطير الجيل الجديد   إضافة إل مسابقة األفالم الطويلة والقصير

 من المواهب الواعدة. 

رجر زيارة:   ي ي 
كة مهرجان البحر األحمر السينمائ   media@redseafilmfest.comللمزيد من المعلومات عن رسر

 الفطيمحول ماجد 

ي  1992تأسست مجموعة ماجد الفطيم عام  
فيه ف  ق ومحالت التجزئة والي  ي قطاعات مراكز التسوا

كة رائدة ف  ، وهي اليوم رسر

ي أن تصبح  
كة ف  كة قصة نجاح رائعة مبنية عىل رؤية مؤسس الشر ق األوسط وآسيا وإفريقيا. حققت الشر جميع أنحاء الشر

لتحقيق أس فيه فرصة  التسويق والي  كات اإلماراتية حيث  تجربة  الشر  واحدة من أهم 
ا
تعد يوم.  الناس، كل  اللحظات لكل  عد 

ي أكير من  
ف أكير من    17تنتشر أعمالها ف 

ّ
 عالمية، وتوظ

ً
كات    43,000سوقا شخص، محققة التقدير المالي األعىل بير  الشر

ي المنطقة. 
 الخاصة ف 

، و  13مركز تسوق، و  29تمتلك المجموعة وتدير  
ً
ي جميع أنحاء المنطقة. تضم    4فندقا

عات سكنية، مع خطط توسعية ف  مجما

وع   ي مشر
، وخمسة مراكز تسوق مجتمعية ف  ي سني 

مان، مراكز سيت   من مول اإلمارات، مول مرص، مول ع 
ً
ق كال مراكز التسوا

ي أكير من  
كة حقوق االمتياز الحرصية لكارفور ف  ك مع حكومة الشارقة. كما تملك الشر ي    30مشي 

 ف 
ً
ق  سوقا جميع أنحاء الشر

ي بلس، وهو أول متجر بدون صندوق دفع يعمل   375األوسط وآسيا وإفريقيا، إضافة إدارة أكير من 
 بما فيها سيت 

ً
 تجاريا

ً
موقعا

 .  بالذكاء االصطناعي

  

ي جميع  600تدير مجموعة ماجد الفطيم أكير من  
فيه ف  أنحاء    صالة سينمائية، إضافة إل باقة من أفضل وجهات التسلية والي 

كة   . وتدير الشر ي ، سكي مرص، دريم سكيب، ماجيك بالنيت، المستكشفون الصغار، وآي فالي دئر ي المنطقة، بما فيها سكي دئر

ي   ي قطاع البيع بالتجزئة الخاص بالمنازل واألزياء والمحالت التخصصية العديد من العالمات التجارية العالمية تشمل آبركرومتر
ف 

، أولساي ون دو موند، ليغو، والمتجر والتطبيق المتخصص  آند فيتش، هوليسي  نتس، لولوليمون أثليتيكا، كريت آند باريل، مير 

ي تطوير  
 ف 
ً
اكة مع ڤيوليا الرائدة عالميا كة متخصصة بالطاقة وإدارة المرافق بالشر باألزياء ذات. كما تدير المجموعة إنوڤا، وهي رسر

 المرافق المستدامة. 

كة  : للمزيد من المعلومات عن رسر ي
وئ  رجر زيارة الموقع اإللكي    www.majidalfuttaim.comماجد الفطيم، ي 

 :  تابعونا عير قنوات التواصل االجتماعي

https://twitter.com/majidalfuttaim 

futtaim-al-https://www.linkedin.com/company/majid 

https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim 

https://www.instagram.com/majidalfuttaim 

https://medium.com/@Majid.AlFuttaim  
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