
 للنشر الفوري 

 

ي الدولي يعرض أفالًما جديدة ومشّوقة
 مهرجان البحر األحمر السينمائ 

نت  ستبدأ عروض "تجريب" الحرصية هذا الشهر عىل اإلنتر

 

 

 2020نوفمتر  18جدة، المملكة العربية السعودية ، 

ي الدولي أن يعلن عن بداية عروض سلسلة من 
 أفالم برنامج "تجريب". يش مهرجان البحر األحمر السينمائ 

 

ي السينما 
ي الدولي من خالل عروض "تجريب" إل إبراز كوكبة المواهب الصاعدة ف 

يهدف مهرجان البحر األحمر السينمائ 

 السعودية الجديدة. 

 

ي برنامج "تجريب" هو التحرر والخروج عن المألوف. برنامج يمنح صناع األفالم الحرية للخروج لنا بأفالم ال  
األساس ف 

اع 
ّ
تخضع إل أي قيود أو أطر فنّية، ويسمح للمبدعي   منهم بإطالق العنان لخيالهم وتصوير كل ما يريدون. لن يشعر صن

نامج بأي شعور بالوحدة حيث سيجدون أنفسهم محاطي   بمن يشاطرهم نفس الشغف والميول.  ي التر
 األفالم المقبولي   ف 

 المملكة العربية السعودية.  أفالم بمدد وأنواع مختلفة قادمة من مختلف مناطق

 

، حيث ستبدأ العروض من  نت عىل مدار أسبوعي   نوفمتر عىل قناة   30وحتر  18سيتم عرض أحد عشر فيلًما عتر اإلنتر

. سيتم إتاحة كل فيلم للعرض لمدة أسبوع واحد.  ي
 اليوتيوب الخاصة بمهرجان البحر األحمر السينمائ 

 

.  30نوفمتر الساعة الخامسة مساًء بتوقيت السعودية وحتر  18ًرا من سيتم عرض أفالم جديدة كل يومي   اعتبا   نوفمتر

 

نامج أدناه:  ي الكامل للتر
 وترد تفاصيل الجدول الزمت 

، الخامسة مساًء  18األربعاء   عبدهللا الير  حمضة إخراج عار  –نوفمتر

، التاسعة مساًء  18األربعاء   لملك  قمر عبدا إخراجطريقة عمل جوازك  101 -نوفمتر

، الخامسة مساًء  21السبت   أسعد بدوي   إخراجصورة ال ذاتية  –نوفمتر

، التاسعة مساًء  21السبت  ة القمر   –نوفمتر ي حرص 
 لولوة الدهيمي  إخراجف 

، الخامسة مساًء  23اإلثني     أيمن العىلي إخراج ودقت الساعة   –نوفمتر

، التاسعة مساًء  23اإلثني     مد الحساوي أح إخراجالقاري   –نوفمتر

، الخامسة مساًء  25األربعاء  ي الزامل  إخراج نفور   –نوفمتر
 موض 

، التاسعة مساًء  25األربعاء   رزان الصغت  إخراج نفس   –نوفمتر

، الخامسة مساًء  28السبت  ي   –نوفمتر
 محمد حماد  إخراج تذكرئ 

، التاسعة مساًء  28السبت   حيدر داوودإخراج لون الغروب   –نوفمتر

، الخامسة مساًء  30اإلثني     أنهار سالم  إخراجمحطة الشمس النائمة   –نوفمتر

 

 جميع المواعيد بتوقيت السعودية 

 

 لمشاهدة عروض "تجريب"، إذهب إل: 

ikeIG982A9VHwhttps://www.youtube.com/channel/UCLPErMYhL4 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLPErMYhL4ikeIG982A9VHw


ي المنطقة الغربية من المملكة. 
ي جدة القديمة، وهي منطقة تاريخية ف 

ي الدولي ف 
يقع مقر مهرجان البحر األحمر السينمائ 

اع العرب. ومن خالل برامجها المختلفة، يدعم الجيل  
ّ
ايد بأفالم الصن ي مركز االهتمام العالمي المتر 

ويقع هذا المهرجان ف 

اع األ
ّ
 فالم السعوديي   عن تمويلهم وتوفت  اإلرشاد الالزم وابراز أعمالهم. القادم من صن

 

ي التواصل معنا عتر اإلنستغرام أو 
دد ف  ، فال تتر ي الدولي

ي معرفة المزيد حول مهرجان البحر األحمر السينمائ 
إذا كنت ترغب ف 

ي  RedSeaFilmتويتر عىل @
وئ   redseafilmfest.com، أو زيارة موقعنا اإللكتر

 

 

: للتوا  صل اإلعالمي

ي الدولي 
 رنا زيدان، منسقة العالقات العامة لمهرجان البحر األحمر السينمائ 

media@redseafilmfest.com 
 


