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ــيــــة  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ تــــــعــــــرض املــــــنــــــّصــــــة الــ
»أفالمنا«، بدءًا من 24 مايو/ أيار 
الراحلة  للمخرجة  وثائقيًا   ،2021
رندة الشّهال )1953 ـ 2008(، بعنوان »سهى، 
)فـــرنـــســـا، 2001، 57  الــجــحــيــم«  مـــن  الـــنـــجـــاة 
اليوم  في  نتهي 

ُ
)امل العرض  بــدء  يتزامن  د.(. 

األخير من الشهر نفسه( مع احتفاٍل لبناني 
بالذكرى الـ21 لتحرير الجنوب من االحتالل 
كهذا   

ٌ
احــتــفــال  .)2000  /5  /25( اإلســرائــيــلــي 

ُمـــصـــاب بـــأعـــطـــاٍب، أبـــرزهـــا انــقــســام داخـــلـــّي 
ــــات اقتصاد  ــؤوٍن كــثــيــرة، وأزمـ عميق فــي شــ

ومال وسياسة واجتماع وإعالم وثقافة.
القهر  أيـــام  فيها  ستعاد 

ُ
ت  ،

ٌ
تــجــربــة الــوثــائــقــّي 

الــتــي تعيشها سهى  واملــصــائــب والــتــعــذيــب، 
بــشــارة 10 أعـــوام )بينها 6 أعـــوام فــي العزلة 
ــة( فـــي »مــعــتــقــل الـــخـــيـــام«، أحــــد أســـوأ  ــامـ ــتـ الـ
اللبناني  الجنوب  في  اإلسرائيلية  املعتقالت 
حاول بشارة قتل العميل أنطوان لحد 

ُ
. ت

ّ
املحتل

)1927 ـ 2015(، قائد »جيش لبنان الجنوبي«، 
في منزله )17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988(، 
واالحتيال  املــواربــة  من  أشهٍر  بعد  بمسدٍس، 
اللذين تعتمدهما املناضلة الشيوعية لكسب 

املنزل  إلــى  الدخول  والتمّكن من  ثقة زوجته، 
املحاولة هــذه اختباٌر  إثــارة شكوك.  من دون 
ــانــــاٍت مـــتـــواضـــعـــة عــلــى  ــكــ إضــــافــــّي لــــقــــدرِة إمــ
تحقيق شيٍء مطلوٍب وأساسّي في املواجهة 

 وأبناء البلد وبناته.
ّ

الدائمة بني ُمحتل
ــزٌء مــــن مــــســــاٍر تــعــتــمــده »جــبــهــة  ــ املـــحـــاولـــة جــ
املــقــاومــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة )جـــمـــول(« منذ 
االجـــتـــيـــاح اإلســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان )6 يــونــيــو/ 
تنضّم   )1967( بــشــارة  1982(. سهى  حــزيــران 
إلى مناضلني ومناضالت في أحزاٍب علمانية 
 غير قادٍر على حماية 

ّ
لبنانية، ملقاومة محتل

جــنــوده مــن ضــربــات »جـــمـــول«، ثــم »املــقــاومــة 
اإلســـالمـــيـــة« وغـــيـــرهـــا. املــنــاضــلــة الــشــيــوعــيــة 
الــتــجــربــة، فيجري  لــخــوض  الــشــاّبــة تتحّمس 
 االغتيال غير ُمنَجز، 

ّ
التخطيط والتنفيذ. لكن

واالعـــتـــقـــال ُيــصــبــح تـــدريـــبـــًا أمــنــيــًا عــســكــريــًا 
إلســرائــيــلــيــي »مــعــتــقــل الـــخـــيـــام« ولــبــنــانــيــيــه 
ــــي مـــســـائـــل الـــتـــعـــذيـــب  ــلـــني مـــعـــهـــم، فـ املـــتـــعـــامـ
هانة، مع فشٍل ذريٍع في تحطيم 

َ
والتنكيل وامل

إرادة وتفكير، رغــم أهــــواٍل عـــّدة. »الــنــجــاة من 
ــلــي 

َ
ــق

َ
 ذاتـــــّي مــشــتــرك بـــني مــعــت

ٌ
الــجــحــيــم« فــعــل

قالته. الــوصــف املــوضــوع في 
َ
»الــخــيــام« ومعت

واقــٍع  مــن  منبثق  )الجحيم(  الوثائقي  عــنــوان 
يعيشه هؤالء، وُيدركه كثيرون بفضل أخباٍر 
تتسّرب من داخله إلى خارٍج، ُيحاول فاعلون 
فيه العثور على وسائل للتضامن، أو لتخفيف 
حــــّدة الــقــهــر، أو إلطــــالق ســــراح الــبــعــض. بعد 
ــصــدر بــشــارة كتابًا 

ُ
»الــنــجــاة مــن الــجــحــيــم«، ت

»ُمــقــاِومــة  بــعــنــوان   ،)2003( الفرنسية  باللغة 
وتأّمالتها،  سيرتها  نه  ضمِّ

ُ
ت  ،»)Resistante(

ــقــالٍت 
َ
ــال صـــمـــودهـــا، وعــالقــاتــهــا بــمــعــت ــكـ وأشـ

أخرياٍت في زنزانات مشتركة، وأخــرى فردية 
يــوضــعــن فــيــهــا أحــيــانــًا لتنفيذ عــقــوبــات، أو 
 من حّيز 

ٌ
إلضافة أهـــواٍل. رنــده الشّهال قــادمــة

نــضــالــّي يــقــتــرب كــثــيــرًا مــن ذاك الـــذي تنخرط 

يسارًا  ملتزمة  سينمائّية  فــيــه.  بــشــارة  سهى 
ر ســـرد حــكــايــة املــقــاِومــة  ـــقـــرِّ

ُ
لــبــنــانــيــًا عــربــيــًا، ت

ــيــــق، تـــتـــرافـــق مــع  ــــة عـــبـــر ُصــــــور وتــــوثــ ــاّب الــــشــ
نفسها،  والــزنــزانــة  نفسه،  املعتقل  إلــى  عـــودة 
الصغيرة نفسها،  والنوافذ  واألروقــة نفسها، 
ــبـــدو الـــشـــّهـــال  ــذا، تـ ــ واألحــــــــالم نــفــســهــا. فــــي هــ
ـــهـــا عــلــى مـــســـافـــٍة مــلــتــبــســة مـــع املــنــاضــلــة 

ّ
كـــأن

 
ٌ
ها مكتفية

ّ
وتفاصيل عيشها، فتثير وهمًا بأن

كاتبة  )الشّهال،  الكاميرا  صّوره 
ُ
ت ما  بالتقاط 

 يكشف املــونــتــاج 
ْ
الــســيــنــاريــو أيــضــًا(، قــبــل أن

)إيف ديشان( توّرط املخرجة في إعادة صوغ 
املشهد الحياتّي في قلب الجحيم.

ــقــل الــخــيــام« املـــكـــان الــوحــيــد 
َ
لـــن يــبــقــى »مــعــت

ــده  ــ ــــاالت رنـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــارة واشـ ــ ــــشـ لـــســـيـــرة ســـهـــى بـ

الشّهال. فالسيرة تذهب إلى بلدة األولى )دير 
ميماس، قضاء مرجعيون، جنوب لبنان(، في 
ــه »رحــلــة عـــودة«، تبغي 

ّ
مــســاٍر مــوصــوٍف بــأن

شــريــٍط  تحقيق  وعــبــرهــا  منها  السينمائية 
ق حكاية شاّبة ُمقاوِمة، وسيرة مقاَوَمة، 

ِّ
يوث

ويوميات أمكنٍة تعاني أهوال االحتالل أيضًا 
حاول اغتيال 

ُ
)تعود بشارة أيضًا إلى حيث ت

الظاهر،  تخترق  الشّهال  واشــتــغــاالت  لــحــد(. 
لكشِف حاالٍت أكبر من فرٍد، وأوسع من حّيز، 
ـ بحكاية  ـ أخــالقــي وثقافي وفني  الــتــزاٍم  مــع 

الفرد والحّيز معًا. 
ل الشّهال مفردات الفيلم الوثائقي  حوِّ

ُ
بهذا، ت

تيح دخواًل إلى عوالم وتفاصيل، 
ُ
إلى منافذ ت

ــٍل  ــقـ ــّبـــات وثـ ــمـــطـ ــكــــون )الــــــدخــــــول( مــلــيــئــًا بـ يــ
نَجٍز، 

ُ
مل نــواة درامــيــة  ها 

ّ
ل كل شكِّ

ُ
ت وتــحــّديــات، 

ُيـــحـــاول إزالـــــة الـــحـــّد الــفــاصــل بـــني الــتــوثــيــق 
واملــتــخــّيــل، كــاخــتــبــاٍر ســيــنــمــائــّي فـــي بــلــورة 

مفهوٍم مختلف للوثائقّي.
ــنـــة، الـــتـــي تـــعـــود بـــشـــارة إلــيــهــا بــرفــقــة  ــكـ األمـ
في  وعــواملــهــا  مناخاتها  تتناقض  الــشــّهــال، 
ــٍة منبثقٍة مــن عيٍش  ــــى، بــني راحــ ــرة األولـ ذاكــ
ها مبتورة )لبشارة وعٌي 

ّ
ٍة كأن

َ
طفولّي وُمراَهق

لبلدتها  دائــم  إزاء احتالٍل إسرائيلي  ر 
ّ
متجذ

ها لن تعرف شيئًا آخر سواه(، 
ّ
وبلدها، إذ إن

وانخراٍط في نضاٍل مبنّي على ثقافة والتزام 
ــل  وجــــرأة، وســقــوٍط فــي دهــالــيــز املـــوت املــؤجَّ
قبل  غلبته  من  الشاّبة  ستتمّكن  جحيٍم،  في 

خروجها منه، وفي أعوامه الطويلة.
 الــفــيــلــم »يــومــيــات 

ّ
ــه، ُيــــذَكــــر أن فـــي تـــعـــريـــٍف بــ

 »رحلة 
ّ
سفر سعيدة وجـــاّدة ومــتــحــّررة«. كــأن

ــراد لـــهـــا إشــــاعــــة إحــــســــاٍس،  ــ ــ ــلـــك، ُيـ ــــودة« تـ ــعـ ــ الـ
ــصــالــحــة 

ُ
»إمــكــانــيــة امل وإن لــفــتــرة قــصــيــرة، بـــ

مــع بــلــدنــا«. رغــبــة رنـــدة الــشــّهــال فــي هــذا غير 
قٍة. تحرير البلد من االحتالل اإلسرائيلي 

ِّ
متحق

)25 مايو/ أيار 2000( قبل خمسة أعوام على 
ــراج« الــجــيــش الــســوري مــنــه )26 إبــريــل/  ــ »إخـ
نيسان 2005(، بعد نحو 30 عامًا من دخوله 
إليه )5 يونيو/ حزيران 1976(، غير قادٍر على 
إصالح العالقة السوية ببلٍد وناسه. »النجاة 
ــــارة، لــقــنــاعــٍة  ــــشـ ــن الـــجـــحـــيـــم« قــــــدُر ســـهـــى بـ مــ
أقـــوى، وااللــتــزام   

ّ
الــحــق  

ّ
صلبة فيها تــقــول إن

أعمق، والتصّدي واجــب. الوثائقّي دعوة إلى 
استعادِة بعض ذاكرٍة، تصنع جزءًا من تاريخ 

بلٍد وناسه وحكاياته.

توثيق 
ذاكرة 
وسيرة

»النجاة من الجحيم« لرندة الشهال

)Getty /رنده الشّهال في مهرجان فينيسيا السينمائي )2003(: جحيم الذاكرة )فرانكو أوريْغلِيا

كيرك دوغالس في »سبارتاكوس«: غالف »بوزيتيف« )فيسبوك(

26

ة مختلفتان. ال ُيشبه فنانًا آخر. يقرأ 
ّ
لسمير غانم ابتسامة وطل

الــتــي سُيقّدمها.  ــف نــّصــه عــن الشخصية 
ّ
الــنــّص جــيــدًا، ثــم يــؤل

 شخصية. أما 
ّ

ُمتجّدد دائمًا في أدواته ومالبسه وحركاته في كل
ه أحد أوائل الكوميديني في مصر، 

ّ
ة. إن

ّ
شخصيته هو، فمستقل

وأبرزهم.
نادية لطفي

فــي مــشــهــٍد صغير  أّدى دورًا صــغــيــرًا  سمير هــو ســمــيــر، وإن 
في فيلٍم أو في أي عمٍل فني آخر، يترك بصمته الواضحة فيه. 
لوجوده معنى كبير دائمًا. عندما يصنع الفنان مكانة معّينة في 
الــدور واملشهد  إذا كان  بما  قلوب مشاهديه ومتابعيه، ال يهتّم 

صغيرين.
ميرفت أمين

الفّن، خصوصًا بفضل شخصية  أعشق  غانم جعلني  سمير 
ــي ورثـــُت منه األذن 

ّ
أن أعتقد  بــدايــاتــه.  فــي  التي قّدمها  »فطوطة« 

ر  أكــرِّ دائــمــًا، وبعضها  أعماله  أشــاهــد  الــغــنــاء.  املوسيقية وحـــّب 
 

ّ
مــشــاهــدتــي إيـــاهـــا، مــن دون أدنــــى شــعــوٍر بــاملــلــل مــنــه. فــي كــل

ه 
ّ
إن و»إيفيهات« جديدة.  أشياء  نفسه،  العمل  في  أكتشف،  مــرة 

ي إنسانة قريبة من 
ّ
ها في حياتي. صنع من

ّ
»األشياء الجميلة« كل

الناس، تشعر بهم وتحّبهم.
دنيا سمير غانم

ــان دوري وإيــمــا ماكاي  رومـ تمثيل  ــن، 
ُ
بــوربــول ملــارتــن   Eiffel

)الصورة(: يروي الفيلم حكاية غوستاف إيفل، عند بلوغه ذروة 
شهرته بعد تعاونه على تصميم تمثال الحرية وتنفيذه. عندها، 
تطلب الحكومة الفرنسية منه تحقيق شيٍء باهر لعرضه باسم 
فرنسا في »املعرض العاملي« في باريس 1889. ستتبّدل أحواله 

يًا إثر لقائه »حّب حياته«.
ّ
كل

)الــصــورة(  لـــوران  ميالني  تمثيل  آجــا،  أللكسندر   Oxygene
فاقدة  أنها  فتشعر  تستيقظ شاّبة  ذات صباح،  زيــدي:  وماليك 
الذاكرة، وتجد نفسها في صندوق بحجم تابوت. لكْن، مع بداية 
ن من 

ّ
نقص األوكسجني، تجهد في استعادة ذاكرتها كي تتمك

إنهاء هذا الكابوس الذي تعيش فيه.

The Woman In The Window لجو رايت، تمثيل آمي آدامز 
ــهــا ُمــعــاِلــجــة نفسية لــأطــفــال فــي نــيــويــورك، 

ّ
)الـــصـــورة(: رغــم أن

املفتوحة،  والــفــضــاءات  العامة  األمكنة  رهــاب  فوكس  آنــا  تعاني 
املبنى  إلى  تنتقل عائلة راســل  دائمًا. عندما  فتبقى في منزلها 
قيم، تبدأ بالتجّسس على أفرادها، إلى أْن تكتشف 

ُ
نفسه حيث ت

وقوع جريمة قتل ستكون »شاهدة عليها«.

رحلة موثّقة سينمائيًا 
في ذاكرة وأمكنة 

وتأّمالت وأحوال

ــدد الــجــديــد  ــعــ ــّمـــون صــــــدور الــ ــتـ ــهـ يــنــتــظــر املـ
املــــجــــالت  مـــــن   )2021 حــــــزيــــــران  ــو/  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ )يـ
ــرز،  ــ الــســيــنــمــائــيــة الـــشـــهـــريـــة الــفــرنــســيــة األبــ
»دفاتر السينما« و»بوزيتيف« و»بروميير«، 
الجديدة،  األفـــالم  مــع  تعاملها  كيفية  ملعرفة 
بعد أشهٍر من االحتيال على إغالق الصاالت، 
ــــروض،  ــعـ ــ ــد لــــبــــدء الـ ــيــ وعــــــــدم تـــحـــديـــد مــــواعــ
وتأجيل تصوير مشاريع وتوزيع أفالٍم إلى 
 ،

ٌ
أوقاٍت غير معروفة. احتيال املجالت ُمرتبط

ــق بـــاألفـــالم 
ّ
أســــاســــًا، بـــمـــســـاحـــٍة فــيــهــا تــتــعــل

الجديدة املنوي إطالقها في مواعيد محّددة. 
ــل بــصــفــحــات نــقــديــة، وأخـــرى 

ّ
املــســاحــة تــتــمــث

إلــى جانب  النقد،  مع بعض  باملتابعة  تهتّم 
ــدّمــجــة 

ُ
م »جـــديـــد« األســـطـــوانـــات امل حــّيــز ُيـــقـــدِّ

بأشكالها املختلفة. وفي مقابل إتاحة مجاٍل 
تلفزيونية  عرض على شاشات 

ُ
ت أفــالٍم  أمــام 

ومــنــّصــات مــخــتــلــفــة، وبــعــض تــلــك املــنــّصــات 

نتجها أو تساهم في إنتاجها، ُيفتح الحّيز 
ُ
ت

 انعدام »جديد الــصــاالت«، ملا 
ّ

األكبر، في ظــل
تعرضه األقنية التلفزيونية واملنّصات.

ــيــــال غـــيـــر ُمـــكـــتـــٍف بــــهــــذا. مــجــلــة  ــتــ  االحــ
ّ
لـــكـــن

»بــوزيــتــيــف«، الــتــي يرتكز جـــزٌء أســاســّي من 
مــشــروعــهــا الــثــقــافــي والــنــقــدي عــلــى التفكير 
ــهــــا وقـــضـــايـــاهـــا  ــل أحــــوالــ ــ ــأّمـ ــ بــالــســيــنــمــا وتـ
ومــنــاقــشــة مــواضــيــعــهــا، تلجأ ـ فــي أكــثــر من 
العالم،  فــي  السينما  إلــى مــاضــي تلك  ـ  عــدد 
وإلــــى بــعــض الــحــكــايــات غــيــر املـــرويـــة، وإلــى 
للكتابة  معروفني،  أو  مكّرسني  سينمائيني 
عــنــهــم بــمــنــظــور عـــصـــرّي، أو الســتــنــطــاقــهــم 
ـ  ــواراٍت معهم سابقة  ـ عبر كــتــابــاٍت لهم وحــ
ــاٍت وأفـــــالٍم يصنعها  عـــن ُمـــشـــاهـــداٍت وعـــالقـ
زمالؤهم، هنا وهناك. غالف عددها األخير 
لــلــعــبــوديــة،  )مـــايـــو/ أيــــار 2021( مــخــّصــص 
وصـــورة الــغــالف لكيرك دوغـــالس فــي لقطة 

لــســتــانــلــي   )1960( »ســـــبـــــارتـــــاكـــــوس«  مـــــن 
شاركة 

ُ
امل السينما«،  »دفــاتــر  مجلة  كوبريك. 

ــــوء »املــــــوجــــــة الــــجــــديــــدة  ــــشـ ــة فـــــي نـ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ بـ
في  تجديدّي   جديد 

ّ
كــل ومرافقة  الفرنسية« 

ــص صــفــحــاٍت عـــّدة ملسائل  ــخــصِّ
ُ
الــســيــنــمــا، ت

ــّي، كــاملــعــاهــد  ــتــــراضــ ــم طــغــيــان االفــ ــة، رغــ ــيـ آنـ
)توزيعًا  واملهن  تحقيقها  املنوي  واملشاريع 
وإنتاجًا وتقنياٍت، مع عاملني وعامالت في 
أحــوال  وأيــضــًا  تــحــديــدًا(،  ة 

ّ
املستقل السينما 

سينمائيني في زمن كورونا.
ــيـــر« تــحــتــفــي بــــإعــــادة فــتــح  ــيـ مــجــلــة »بـــرومـ
الصاالت في فرنسا )19 مايو/ أيار 2021(، 
خّصص صفحاٍت عّدة )مع الغالف(، في 

ُ
فت

ــار 2021(، لــهــذا  عـــددهـــا األخـــيـــر )مـــايـــو/ أيــ
املــوضــوع، إلــى حـــواٍر مــع املمثلة الفرنسية 
عرض 

ُ
فيرجيني أفيرا، التي لها 6 أفالم ست

ــــي فــرنــســا  ــيــــرة، فـ ــثــ ــكــ ــًا. املــــنــــّصــــات الــ ــاعــ ــبــ تــ
القسم  إنتاجاتها   

ّ
وأوروبــا وأميركا، تحتل

والنقدية،  الصحافية  للمتابعة  املخّصص 
ما يطرح سؤااًل عن القسم نفسه في األعداد 
املقبلة، فهناك 450 فيلمًا ُينتظر عرضها في 
فرنسا وحدها. باإلضافة إلى أنــواٍع أخرى 
راي«  »بلو  ــشــاهــدة، كأشرطة 

ُ
امل من وسائل 

 )فيها صفحتان اثنتان 
ً
و»دي في دي« مثال

التجارية  الــعــروض  بجديد  معنّيتان  فقط 
في الصاالت(.

ــنــتــظــر فــي األعـــــداد املــقــبــلــة لــن يــحــول دون 
ُ
امل

االســتــمــرار فــي تخصيص صــفــحــات لــراهــٍن 
يطغى على صناعة األفالم، إنتاجًا وتوزيعًا 
 املنّصات 

ّ
. الراهن يقول إن

ً
وعرضًا وُمشاهدة

شاهدة 
ُ
وامل تأثيرًا،  يــزداد  وحضورها  باقية، 

مرهونة بأحوال الوباء ومصيره.
نديم...

أقوالهمتحايل صحافي فرنسي: ما الُمنتظر الحقًا؟

أفعالهم

بين 24 و31 مايو/ أيار 
2021، تعرض منّصة 

»أفالمنا« وثائقيًا بعنوان 
»سهى، النجاة من 

الجحيم« للّبنانية الراحلة 
رندة الشّهال

أخبار
◆ أعلنت »الفيدرالية الوطنية 
لصاالت السينما في فرنسا« 

أّن عدد املشاهدين الذين توافدوا 
إلى الصاالت في اليوم األول 

إلعادة فتح أبوابها )19 مايو/ 
أيار 2021(، بعد أشهٍر طويلة 

ي 
ّ

على إغالقها بسبب تفش
وباء كورونا، تجاوز 300 ألف 

ُمشاهد: »هذا مستوى يوم 
عادي قبل كورونا«، كما قال 

مارك ـ أوليفييه سيّباغ، 
املندوب العام للفيدرالية. 

ُيذكر أّن القيود املعمول بها في 
إطار السالمة الصّحية العامة 

ق املشاهدين بنسبة 
ّ
تحّد من تدف

 
ً
35 باملئة، وحظر التجّول ليال

يقطع الزخم على الصاالت: »في 
وضٍع كهذا، يبدو الرقم أعاله 

قنا مبيعاِت 3 أيام في 
ّ
نا حق

ّ
كأن

يوٍم واحد فقط«.

◆ قبل تحديد موعد رسمي 
إلطالق عروضه التجارية، 

املؤّجلة مرارًا بسبب كورونا، 
م »جمعية الوثائقي عبر 

ِّ
نظ

ُ
ت

»منزل«  الصورة« عرضًا لـ
لجوديث أوفري، في األول من 

يونيو/ حزيران 2021 
)السادسة والنصف مساًء(. 

يتناول الفيلم علم النفس 
قام 

ُ
التربوي. بعد العرض، ت

ندوة ُيشارك فيها ماركو 

أوزال، رئيس تحرير املجلة 
السينمائية الفرنسية »دفاتر 
السينما«، إلى جانب أوفري. 

قبله بساعتني ونصف ساعة، 
ُيعرض فيلم وثائقي آخر عن 

 La املوضوع نفسه، بعنوان
Deviniere لبونوا ِدْرفو، املنجز 
عام 1999: فيه، رافق املخرج 19 

مراهقًا ُمصابني باضطرابات 
نفسية، وُيقيمون في مركز 
للعالج النفسي في املنطقة 

الفرنسية التي يحمل الفيلم 
اسمها.

◆ بعد تأجيل حاصل في 
ي وباء 

ّ
العام الفائت، بسبب تفش

كورونا، أعلنت إدارة 
»مهرجان البحر األحمر 

السينمائّي الدولي« أّن الدورة 
قام بني 11 و20 

ُ
االفتتاحية ست

نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. 
تح باب تقديم الطلبات 

ُ
لذا، ف

للُمشاركة في برامج الدورة 
تلك، علمًا أّن هناك 11 قسمًا: 

مسابقة البحر األحمر، مسابقة 
البحر األحمر لأفالم القصيرة، 

سينما سعودية جديدة، 
تجريب، روائع العالم، روائع 

السينما العربية، اختيارات عاملية، 
السينما التفاعلية، كنوز البحر 

األحمر، جيل جديد، حلقات 
البحر األحمر.
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