
 

 

اكة مع "شد" إلطالق برنامج "ألنها أبدعت" الخاص  نتفليكس تعقد شر

ي مص 
 
 بالكتابة الدرامية ف

، وذلك من أجل    عقدت نتفليكس  –  2022أغسطس    16 ي ي العالم العرب 
اب السيناريو ف 

ّ
ت
ُ
اكة مع "شد" المهتمة بدعم ك شر

ي فن الرسد القصصي والتعبير اإلبداعي عي  برنامج "ألنها أبدعت" الخاص بالكتابة  
تدريب النساء عىل الكتابة وتطوير مهاراتهن ف 

نامج عىل تدريب   ة باألدوات امرأة من مناطق خارج الق  20الدرامية. وسيعمل الي 
َ
غل
َ
اهرة، بهدف تعريف المواهب غير الُمست

 . ي
 اإلبداعية وتوّجهات القطاع الالزمة لتعزيز تطورهّن عىل المستويير  اإلبداعي والمهن 

بالكتابة الدرامية جزًءا من "صندوق    برنامج "ألنها أبدعت" الخاص 
ّ
لدعم المواهب اإلبداعية"، الذي يهدف   Netflixُيعد

جديدة   فرص  التدريب  لخلق  مبادرات  من خالل  فيه، وذلك  الير مجال  ي 
ف  ي 
الكاف  باالهتمام  تحظ   ال  ي 

النر المجتمعات  أمام 

 واالرتقاء بالمهارات. 

ي عام  
اب السيناريو الناشئير     2016تأّسست "شد" ف 

ّ
ت
ُ
ا لك

ً
ا آمن

ً
عىل يد الكاتبة الحائزة عىل الجوائز "مريم نعّوم"، لتكون مالذ

ي تحسير  مها
 راتهم الكتابية ويمنحهم الفرصة إلطالق العنان لمواهبهم اإلبداعية الكامنة. الذي ُيساهم ف 

ي حديثها: "نعتقد بأن القدرة عن التعبير عن النفس بالكتابة  
وتقول "مريم نّعوم"، الرئيس التنفيذي "لرسد" والمؤّسس لها، ف 

ن فريقنا من اكتشاف مواه
ّ
ي نعتقد بأنه  هي الخطوة األوىل نحو اكتشاف قدراتنا، وقد تمك

نامج والنر ة من خالل هذا  الي 
ّ
ب فذ

ي يجب تكثيف الجهود  
ي بالمواهب النر

ي ككل غن  ي مجال كتابة النصوص. إن مرص والعالم العرب 
ق ف  سيكون لها مستقبل مرسر

ي ليتمكّن من الحصول عىل فرص تتيح
لهّن    لرعايتها وتطويرها. والنساء هّن بأمّس الحاجة لمثل هذا الدعم والتدريب التقن 

ي ’شد‘ لتحقيق ذلك من خالل عملنا،  
ا. ونسىع ف 

ً
ي ال يزال حضور النساء فيها محدود

ي هذه الصناعة، النر
تحقيق تقدم ثابت ف 

ي المسار الصحيح". 
اكات مع مؤسسات مرموقة مثل نتفليكس، لتوجيه هذه المواهب  ف   أو من خالل عقد الرسر

ي 
نامج عىل مدار خمسة أيام ف   للتدريب عىل الرسد القصصي وجلسات إلثراء  ومن المقّرر عقد الي 

ا
 القاهرة، وسيتضمن فصوًل

فيه، تهدف إىل تعليم النساء أساليب   ي مجال الير
اء متمّرسون ف  ية يقودها خي 

 عن مناقشات وحوارات ُمير
ا
، فضًل التعبير اإلبداعي

الي   وسيتضمن  لديهن.  االستطالع  وحّب  معرفتهّن  أغوار  سي   ي 
ف  وتساعدهّن  تشمل التعاون  يومية  فنية  أنشطة  ا 

ً
أيض نامج 

 جوالت إىل المرسح والسينما. 

ي  
، ندرك ف  قاوي"، رئيس المسلسالت العربية لدى نتفليكس: "كوننا جزًءا من المجتمع اإلبداعي من جانبه قال "أحمد الرسر

م لتطوير  الحاجة  يتضمن  والذي  المجتمع،  هذا  تجاه  عاتقنا  الُملقاة عىل  المسؤولية  وتنميتها ومنح  نتفليكس حجم  واهبه 

اكتنا مع "شد"، نعمد إىل استخالص ثروة من اإلمكانات غير   الفرصة لألصوات الجديدة وتسليط الضوء عليها. ومن خالل شر

ق األوسط وشمال إفريقيا. ونعمد كذلك إىل طرح   ي منطقة الرسر
ي تمثل جانًبا متّمًما للمجتمع اإلبداعي ف 

ي مرص، والنر
غلة ف 

َ
الُمست

الق ا إلبداع محتوى متنّوع يضمن منح  الرسد 
ً
ي متاح أمام الجيل المقبل من النساء المرصيات. ونسىع أيض

صصي كخيار مهن 

هّن بالمهارات الالزمة لرسد   اكات كهذه تمنحنا الفرصة لتجهير   شر
ّ
ا وخلفها، ونؤمن بأن النساء فرص تمثيل منصفة أمام الكامير

 أفضل نسخة من قصصهّن". 

ي المنطقة،   ولطالما حرصت نتفليكس
ي القطاع من أجل تأسيس المواهب ورعايتها ف 

كاء ف  عىل العمل جنًبا إىل جنب مع الرسر

ي جميع أنحاء العالم. كما كانت  
اب العرب لتقديم القصص العربية ف 

ّ
ت
ُ
وذلك من خالل عملها مع عدد أكي  من المؤلفير  والك

مة بدعم صانعات األفالم العربيات من خالل مبادر  ، استضافت  نتفليكس ملير  ي
ات منصة "ألنها أبدعت". وخالل العام الماض 



 

 

ي قطاع األفالم، وأعقب 
نتفليكس الجلسة األوىل من هذه المبادرة بمشاركة صانعات أفالم عربيات ناقشن تطور دور المرأة ف 

،    حوارية  جلسةذلك   ي
. وخالل الشهر الماض  ي الدوىلي

ي" عىل هامش مهرجان القاهرة السينماب  ة "هند صي  مع الممثلة الشهير

ي تضمنت  "  أبدعت  ألنها "  باقةأطلقت نتفليكس  
الضوء عىل  فيلًما من إنتاج صانعات أفالم عربيات، بهدف تسليط    21النر

 . ي مجال الرسد القصصي
 أهمية التمثيل المنصف ف 

 Netflixنبذة عن  

  
ّ
عد
ُ
، إذ يستمتع أكير من     Netflixت فيهي  الير

ّ
ي مجال تقديم خدمة البث

ا ف  كة الرائدة عالميًّ ي أكير من    221الرسر
مليون عضو ف 

لروائية واأللعاب عىل األجهزة الجّوالة بمختلف  دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسالت واألفالم الوثائقية واألفالم ا  190

ي أي مكان، وعىل أي شاشة  
ي أي وقت، وف 

ي مشاهدته ف 
التصنيفات الفنية واللغات. ويستطيع األعضاء متابعة كل ما يرغبون ف 

 أخرى، وكل ذلك دو 
ا
ا ثم معاودة المشاهدة مرة

ً
نت، ويمكنهم االستمتاع بالمشاهدة وإيقافها مؤقت ن إعالنات أو  متصلة باإلنير

امات.   الير 
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