
 
 

 
 
 

 

ي مهرجان البندقية
   عىل هامش مشاركته ف 

ي الدولي 
ي ي فان ومجلة   مهرجان البحر األحمر السينمائ 

ي السينما  حتفيان ي  ي  ف  ت 
بدور المرأة ف   

 

ي في   مجلة  
ي ودرة زروق  فانيت  ي ال تكرم هيفاء المنصور وعهد كامل وسمية رضا وكوثر بن هنية وهند صير

الطريق    ن مهد   لوائ 

ا لصناعة السينم   

 

ي صناعة السينما، استضاف مهرجان البحر  : 2022سبتمير 3- إيطاليا - البندقية 
ي إطار االحتفاء بدور المرأة ف 

ف 

ي الدولي 
ي في  ومجلة  األحمر السينمائ 

ة فانيت   يوم الشهي 
ً
 حرصيا

ً
ي قرص روكا  جمعةالحفال

  عىل هامش ف 

ي الدولي فعاليات الدورة 
النساء وتمكي   ، وذلك لتكريم التاسعة والسبعي   من مهرجان البندقية السينمائ 

ا وخلفها، وإلهام الجيل القادم من المبدعات   ممنو  الموهوبات، أمام الكامي 
ً
ي صنعن فارقا
صناعة  عالم ف 

ي جميع أنحاء العالم.  السينما برسدهن لقصص أحدثت صدىً 
 لدى الجماهي  ف 

ً
 وتفاعال

ي صناعة السينما ست نساء رم ك  ت خالل الحفلحيث تم 
من  مبدعات من بينهن ثالث  ،العربيةيعملن ف 

و   والمرشحة المثاليةه عن أفالمها ) وجدالمخرجة المشهورة هيفاء المنصور المملكة العربية السعودية وهن: 

( والممثلة والمخرجة الحائزة  ال )مسلسل  عن عهد كامل  جوائز   العديد منعىل ماري شيىلي وفيلم  كوالتي 

ف ي  عن ه الجديد عىل الساحة السينمائيةالوجسمية رضا والممثلة  (هجدفيلم و و  شر
،  فيلم )تمزق( دورها ف 

)الرجل الذي   مي هنية عن فيلالمخرجة المرشحة لجائزة األوسكار كوثر بن وهن: وثالث مبدعات آخريات 

ي (عىل كف عفريتو  باع ظهره، البحث عن مسلسل و نورا تحلم فيلم عن ) ، والممثلة المشهورة هند صير

  ( (Zombie Goes Zombie)فيلم جدران و عن والممثلة المشهورة درة زروق أسماء(  فيلم ُعال و 

 وجميعهن من تونس. 

ي لمهرجان البندقية   رصحت المخرجة السعودية هيفاء المنصور قائلة: "وب  هذه المناسبة 
أشعر بالفخر لعودئ 

ي 
ي الدولي ومجلة السينمائ 

ي  وتكريمي من قبل مهرجان البحر األحمر السينمائ 
اكي  في   فانيت 

 إلشر
ً
، وأقول: شكرا

ي هذا الحدث المذهل مع 
منذ إطالق فيلمي  لي كبيٍت  . لقد كان مهرجان البندقية  تلك النساء المبدعاتف 

ي إل قبل عرسر سنوات هاألول وجد
ي أشعر بسعادة غامرة بعودئ 

السعودي   البندقية لمتابعة فيلمي ، إنت 

 فيلم سعودي جديد مرة أخرى". ، وكىلي أمل أن أعود ب"المرشحة المثالية"الجديد  

ي بانديا  المديرة التنفيذيةعلقت ومن جانبها 
، شيفائ  ي الدولي

ن "إقائلة:  لمهرجان البحر األحمر السينمائ 

ي الدولي 
الحكايات والقصص  مكن منأكير قدر م يكرس جهوده لضمان عرضمهرجان البحر األحمر السينمائ 

ي تروي  ها الفريدة 
ي مجال ا لذا فإننا نسىع ج، موجة جديدة من األصوات النسائية الت 

هدين لتمكي   المرأة ف 



 
 

 
 
 

ي عالمنا 
ي ف 
ي السينمائ 

اكنا اليوم مع مجلة صناعة السينما إلعادة تشكيل المشهد الثقاف  ي في  ، وبإشي 
فإننا فانيت 

 . األجيال القادمة من المبدعات" إللهام الطريق مهدن نكرم المبدعات ممن 

كي أضاف الرئيس التنفيذي وبدوره 
ي الدولي السيد محمد الي 

: "  لمهرجان البحر األحمر السينمائ 
ً
، قائال

ي رؤية 
ي عالم صناعة  هبصملهن صانعات األفالم المبدعات ممن  من االستثنائيةالمواهب النسائية يسعدئ 

ف 

ي في  مع مجلة  مهم اليومنكر حيث   ،األفالم
اقتحام عالم صناعة السينما  مواصلتهنبفضل لجدارتهن ، فانيت 

إننا ممتنون لمساهمتهن الرائعة وال يسعنا   . كرسهن للقوالب النمطية وجلبهن لقصص وروايات جديدةو  

ي المرحلة القادمةاالنتظار 
 ". لنعرف ما هو جديدهن ف 

 

ي الدولي الدورة يذكر بأن 
ي مدينة جدة بالمملكة العربية  الثانية من مهرجان البحر األحمر السينمائ 

ستقام ف 

 م. 2022ديسمير  10وحت   1السعودية من 

 

 #انتىه#

 

 


