
 
 

 

ي الدولي يعلن عن دعمه لفيلم الدراما  
مهرجان البحر األحمر السينمائ 

ي ديب
ي القادم "جان دو باري" من بطولة مايوين وجوئ 

 التاريخ 
 

  2023يناير  12 المملكة العربية السعودية، جدة،

ي الدولي اليوم من خالل مؤسسة المهرجان؛ عن دعمه لفيلم الدراما 
أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائ 

ا، 
ً
ي كتابته أيض

ي شاركت ف 
الفرنسي القادم "جان دو باري" من إخراج وبطولة الممثلة الفرنسية مايوين، الت 

ي دور لويس الخام
ي ديب؛ ف 

؛ ملك فرنسا إّبان القرن ويشاركها بطولة الفيلم النجم األسطوري جوئ  س عشر

، بينما تلعب مايوين دور سّيدة البالط الملكي وعشيقة الملك لويس؛ مدام دو باري.   الثامن عشر

 

ي ونويمي لفوفسكي وملفيل 
ئ   من نجوم التمثيل: بيير ريتشارد وبنجامير  الفير

ّ
ي "جان دو باري" كّل

يشارك ف 

 بوبود وإنديا هير وباسكال جريجوري. 

 

ا من العام  
ً
ي ما يقارب  2019وانطالق

ا   170، دعمت مؤسسة مهرجان البحر األحمر السينمائ  فيلًما سينمائيًّ

ز "جان دو   ي وأفريقيا. وبينما يير ي مراحل التطوير واإلنتاج وما بعد اإلنتاج، لمشاري    ع من العالم العرئر
ف 

ك بير  مهرجان البحر األحمر الس د باري" بصفته كأول إنتاج دولي مشي 
ّ
ي الدولي وفرنسا؛ فإنه يؤك

ينمائ 

ا   ة، أمام الكامير ي دعم صناعة السينما المبتكرة والمواهب النسائية الممير 
ام المهرجان الدؤوب ف  عىل الي  

ي جميع أنحاء العالم. 
 وخلفها؛ ف 

 

ي فرنسا ويتم إنجازه اآلن ضمن مرحلة  
  د ما بعجدير بالذكر أن فيلم "جان دو باري"؛ الذي جرى تصويره ف 

ا بالتعاون مع  
ً
ي كتابته أيض

ي شاركت ف 
اإلنتاج، هو العمل السادس للمخرجة والممثلة الفرنسية مايوين؛ الت 

ي 
ي و   تيدي لوسي موديست 

كة نتفليكس،    استحوذت عليهالذي  و ،  نيكوالس اليڤيتسر  من   وأنتجتهشر
َّ
ال
ُ
ك

كة "إن بوين و وجريجوري سورالت، وشر كة "واي نات" ألصحابها باسكال كوشيُّ ي    " التابعةت تو شر
لجوئ 

ي  
السينمائ  األحمر  البحر  ومهرجان   ، الفرنسي التلفزيون  من  بمساهمة  ، كجهاتديب،  إنتاجّية    الدولي

 تنفيذّية. 

 

، عىل هذا   ي
السينمائ  البحر األحمر  التنفيذي لمؤسسة مهرجان  الرئيس  ؛  كي

الي  ق محمد 
ّ
من جهته، عل

  :
ً
ي، آخر أعمال المخرجة والممثلة والكاتبة مايوين، ذلك "يسعدنا أن ندعم فيلم جان دو بار الخير قائال

. وبينما   ة مايوين المذهلة من تفّرد وطموح رائعيرْ  أثار اهتمامنا عىل الفور، لما تتمتع به مسير أنه فيلم 

والمخرجان   اب 
ّ
الكت مع  للتعاون  عنا 

ّ
وتطل الجديدة  المواهب  بدعم  امنا  الي   عىل  البادرة  هذه  تشهد 



العالمي السينما والمنتجان  التعاون األّول من نوعه، عىل تعزيز العالقة بير   أن يثمر هذا  نأمل  ، فإننا  ير 

روى من عدسة  
ُ
ي ت
 إل دعم المشاري    ع السينمائّية العالمّية الت 

ً
ع مستقبال

ّ
السعودية والفرنسية، حيث نتطل

ا بمكانتهّن وموهبتهّن". 
ّ
ا من

ً
اف  النساء، اعي 

 

 -انتىه  -

 

 

 

ي الدولي حول مهرجان البحر 
 األحمر السينمائ 

 

ي جدة. حيث  
ي الدولي أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية ف 

يحتضن مهرجان البحر األحمر السينمائ 

ي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، من  
ُيعتير المهرجان منصة بارزة للسينمائيير  العرب والفاعلير  ف 

م إل  إضافة  التواصل،  من  لجسور  بناءه  من خالل  ومجموعة  ة،  والقصير الطويلة  األفالم  سابقات 

ي ترمي لدعم وتطوير الجيل الجديد من المواهب الواعدة. 
 الفعاليات والندوات وورش العمل، الت 

ي 
ا للتالقح الثقاف  ا ومركًزا عالميَّ ا سينمائيَّ

ً
عىل هامش المهرجان، ينطلق سوق البحر األحمر، باعتباره سوق

اكات بير   ي وعقد الشر
والعالم. مع برنامج ثري يحتضن مجموعة من    والفت  المملكة  ي 

السينما ف  صانعي 

ا من فرص  
ً
، مع تعزيزه أيض  والتوزي    ع الدولي

ك جنًبا إل النشر ي تعّزز من فرص اإلنتاج الُمشي 
الفعاليات الت 

 
ً
ي السعودي النابض بالحياة، فضال

 عن  التعاون الجديد. كما يفتح نافذة هاّمة تطّل عىل المشهد السينمائ 

وي    ج، واالجتماعات  احتضانه ألفضل إنتاجات السينما العربية من خالل جلسات الطرح والتقديم والي 

فعاليات  إل  باإلضافة  بالصناعة،  الخاصة  والندوات  والنقاشات  والحوارات  األفالم  وعروض  الفردية 

 التواصل. 
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