Embassy of India
Cairo

Press Release
Webinar on 'Soft Power of Cinema’
The Maulana Azad Centre for Indian Culture, Embassy of India, Cairo, in
cooperation with the Film & Television Institute of India, is organizing a webinar on
the theme “Soft Power of Cinema” at 12:30 PM on Thursday, 17 December 2020.
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Eminent Speakers in the webinar:
Mr. Bhupendra Kainthola, Director, Film & Television Institute of India, Pune,
India;
Prof. Sandeep Shahare, Coordinator, Skilling India, Film & Television Institute
of India, Pune, India;
Ms. Ashmita Guha Neogi, Indian Film Director
Ms. Boushra, Egyptian Actress;
Prof. Hisham Gamal, Dean, Higher Institute of Cinema, Academy of Arts
Prof. Mona Elsabban, Professor, Higher Institute of Cinema & Director of the
Arab Film & TV School; and,
Mr. Amir Ramses, Egyptian Film Director;
Mr. Sathish B. Krishnan, Third Secretary, MACIC, shall moderate the webinar.

Webinar will focus on the importance of the cinema as a soft power and
explore avenues for cooperation and collaboration.
For further details, please contact the Centre: Tel: 27371992 – 5
Web. www.eoicairo.in
Mail: macic@indembcairo.com
FB: India In Egypt (Embassy of India in Cairo)
********

نشرة صحفية
ندوة عبر اإلنترنت حول "القوة الناعمة للسينما"

بالتعاون مع معهد السينما والتليفزيون الهندي ،ينظم مركز موالنا آزاد الثقافي الهندي ،التابع
مساء
لسفارة الهند بالقاهرة ،ندوة عبر اإلنترنت حول "القوة الناعمة للسينما" ،وذلك الساعة 12:30
ً
يوم الخميس الموافق  17ديسمبر .2020
المتحدثون البارزون خالل الندوة:
 -1السيد /بهوبيندرا كاينتوال ،مدير معهد السينما والتليفزيون الهندي ،بونه ،الهند.
 -2د /سانديب شاهاري ،منسق مبادرة مهارات الهند ،معهد السينما والتليفزيون الهندي ،بونه،
الهند.
 -3السيدة /أشميتا جوها نيوجي ،مخرجة سينمائية هندية.
 -4السيدة /بشرى ،ممثلة مصرية.
 -5د /هشام جمال ،عميد المعهد العالي للسينما ،أكاديمية الفنون.
 -6د /منى الصبان ،أستاذة بالمعهد العالي للسينما ومديرة المدرسة العربية للسينما
والتليفزيون.
 -7السيد /أمير رمسيس ،مخرج سينمائي مصري.
يدير الندوة السيد /ساتيش بي .كريشنان ،سكرتير ثالث ،مركز موالنا آزاد الثقافي الهندي.
تناقش الندوة أهمية السينما كقوة ناعمة وتلقى الضوء على مجاالت التعاون المختلفة.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالمركز :تليفون27371992 – 5 :
الموقع اإلليكترونيwww.eoicairo.in :
بريد إليكترونيmacic@indembcairo.com :
صفحتنا على الفيس بوك( India in Egypt :سفارة الهند بالقاهرة)
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