
 

 

 

تقام في السعودية  مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي يستضيف أول احتفالية 

 لتكريم املرأة في السينما 

استضاف مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي أول احتفالية لتكريم املرأة في السينما هذا األسبوع بالشراكة مع مجلة فانيتي   -2022ديسمبر    5جدة،  

والتي أقيمت  جمعت الفعالية  و   بارك حياة، جدة، وذلك لتكريم املواهب النسائية الكبيرة أمام الكاميرا وخلفها من كافة أنحاء العالم.فندق  فير وشوبارد في  

 في مختلف مجاالت صناعة السينما.  نخبة من املواهب النسائية ،على هامش الدورة الثانية من مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي

 

على مستوى العالم وإيجاد   يتعرضن لهاملواجهة التحديات التي  نيستمر مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي في دعم صانعات األفالم ومساعدتهحيث 

تعزيز دورهن في مجال السينما  و   ،، وذلك من خالل برنامج يقام طوال العام لدعم املرأة العربية واآلسيوية واإلفريقية في مجال صناعة األفالمنحلول له

  تمكين جيل جديد من املواهب والشخصيات اإلبداعية ورواة القصص.ل

 

  ؛ حيث وفر منصة لها للتعبير عن آرائهايو   ،الجمهور يلعب مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي دوًرا محورًيا في نشر قصص املرأة ألكبر قدر من  كما  

من أهم الشخصيات النسائية املؤثرة في   كبيرة   جموعةاملتميزة مل  األعمالإلى جانب العديد من    ،فيلًما من إخراج صانعات أفالم  35يقدم املهرجان هذا العام  

حفل افتتاح املهرجان   عالم السينما. فقد تم تكريم النجمة واملمثلة واملغنية الكبيرة وسفيرة األمم املتحدة للنوايا الحسنة وعضو أكاديمية السينما يسرا في

 تقديًرا إلسهاماتها الكبيرة في تاريخ السينما.

  

جلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي قائلة "نحن نثمن ونحتفي باإلرث الكبير الذي  م، رئيسة  الراشد  جمانةوبهذه املناسبة، صرحت  

جديدة. فمنذ إنشاء    آفاقطوال مشوراهن الفني سعًيا منهن ملشاركة آرائهن ودفع حدود اإلبداع إلى  صانعات األفالم من ممثالت وكاتبات مبدعات    هحققت

مسيرتهن الفنية. وسنستمر في دعم جهودهن ملواجهة مختلف   طوالصانعات األفالم  دعم ومساندة  ، حرصنا على  2019مؤسسة البحر األحمر في عام  

ضعف تمثيل املرأة في مجال  قضية    تتناول لف أنحاء العالم. فمن خالل مؤسستنا ومهرجاننا، قدمنا برامج  التحديات التي تعوق طريقهن لإلبداع في مخت

 وتدعم وتمكن الجيل الجديد من املوهوبات واملبدعات ورواة القصص." ،صناعة األفالم

 

 "لدينا  
ً
كبير من املخرجات واملنتجات في    عدد ومن جانبه، أضاف محمد التركي، الرئيس التنفيذي ملؤسسة مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي قائال

  نفتخر بدعم نحن  تالي  بالبعد، و   ىالكثير من القصص التي لم ترو تحوي  السعودية  فتزداد أعدادهن مع نمو هذا القطاع.  الالتي    السعودية واملنطقة العربية

كما يشرفنا  ج األفالم الرائعة التي تجذب الجمهور هنا ومن مختلف أنحاء العالم.  انتإل   السعوديات  أمام املبدعاتلطريق  ل  تمهيًدا   بلدنااملواهب الصاعدة في  

 أعمال."قدمه من ت مااملواهب الكبيرة والتي تعد مصدر إلهام كبير لنا في كل  نخبة من أن تنضم إلينا

  

جمايما خان، وبريانكا شوبرا، وروس ي   ممن بينه  قطاع السينما،مجموعة كبيرة من الكتاب واملنتجين واملخرجين واملمثلين العاملين في  وقد حضر الفعالية  

ونغ ستون، وغاي ريتش ي، وجاكي  دي باملا، وشارون ستون، وميشيل رودريغز، وفريدا بينتو، وكوثر بن هنيه، وجيسيكا ألبا، وكاجول، وأوليفر ستون، وتش

أليكس غونزاليس، ويسرا، وإيل   لوكا غواداغنينو، ولوكاس برافو، ونوالن فونك، ولوس ي هيل، وجوليان هوج، وماريا بيدرازا، وإينسلي، وأندي غارسيا، و 

ضيف، وتارا عماد، وكارينا كابور، وسيف علي  ماكفيرسون، وسارا سامبايو، وجاسمين توك، وهبة عبوك، ونادين لبكي، وجون كورتاخارينا، وسلمى أبو  

و  وإليسا،  تورنتوري،  وجيوزبي  ساركوزي،  كار خان،  بروني  و دهشا  جوريندرال  مايا،  ولونا  ولبلبة،  لوران،  ا،  وميالني  باربوسا،  روي  ومارينا  كابور،  سونام 

 وإيمانويلي بيار، وأندرو دومينيك. 

 .2022ديسمبر  10إلى  1السينمائي الدولي في جدة باململكة العربية السعودية خالل الفترة من هذا ويقام مهرجان البحر األحمر 

 - انتهى-

 

 حول مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي 



ن 2022ديسمبر  10-1ستقام الدورة الثانية من مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي في الفترة املمتدة من 
ٔ
فضل ٕانتاجات حيث من املتوقع ا

ٔ
تحتضن ا

 السينما العربية والعاملية مًعا في مدينة جدة.

فالم كالسيكية لعمالقة اإلخر 
ٔ
حدث اإلنتاجات السينمائية العربية والعاملية، ٕالى جانب عرضه ال

ٔ
هم وا

ٔ
خرى  ويخطط املهرجان لعرض باقة من ا

ٔ
اج، وبرامج ا

خارجها للجمهور . حيث ُيعتبر املهرجان منصة بارزة للسينمائيين العرب والفاعلين في صناعة  تعمل على تقديم تجارب سينمائية جديدة من املنطقة و 

نحاء العالم، من خالل بناءه لجسور من التواصل، ٕاضافة ٕالى مسابقة األفالم الطويلة والقصيرة، ومجموعة من الفعال
ٔ
يات والندوات  السينما من جميع ا

 الجيل الجديد من املواهب الواعدة.   وورش العمل، التي ترمي لدعم وتطوير

 

 

 

 

 

 


