
 

 
 للنشر  الفوري

 
 

 مهرجان  البحر  األحمر  السینمائي  الدولي  یحتفي یوم ١٤ دیسمبر  بمسیرة  المخرج  القدیر  خیري
  بشارة في جدة

 
 یعرض  خمسة  من  أهم  أفالمه  التي  تم  إعادة  ترمیمها  في   جدة والریاض  و  الظهران

 
  ویعلن عن نشر كتاب خیري بشارة "المتمرد" بقلم  ال  ناقد  محمد  السید عبدالرحیم

 
 

 
 10 دیسمبر  2020،  جدة،  المملكة  العربیة  السعودیة

16 إلى 14 من بشارة خیري القدیر المصري المخرج مسیرة لتكریم خاصة احتفالیة إقامة عن الدولي السینمائي األحمر البحر مهرجان                      أعلن
وجدة الظهران من كل في الكبیرة الشاشة على لها عرض أول في أفالمه أهم من خمسة تقدیم االحتفالیة هذه تشمل الجاري .                       دیسمبر

على للحفاظ سعیها ضمن القدیر المخرج أفالم من باقة ترمیم بإعادة قامت قد السینمائي األحمر البحر مهرجان مؤسسة وكانت                     والریاض .
  اإلرث  السینمائي  العربي .

 
14 االثنین یوم جدة في العرب بمول سینما موڤي في تقام تخصصیة ندوة في سیشارك الذي بشارة خیري المخرج المهرجان یستضیف                       كما
العربیة السینما تجدید في خبراته و مسیرته خاللها من یستعرض واألداء “، والقصة الحبكة في السینمائي ”التجدید حول الجاري                    دیسمبر

قال المناسبة وبهذه خلیفة . أنطوان المهرجان في العربي البرنامج مدیر بمشاركة وذلك عقود، أربعة من ألكثر استمرت مالمحها، رسم                     وإعادة
 بشارة  في  تعلیق  له  عن  مشاركته  ”جمیل  بالنسبة  لي،  وربما  لكم،  أن  أتذكر  وأستعرض  معكم  57 عاماً  من  حیاتي  في  السینما  وخارج  السینما .“

 
مسیرة یوّثق جدید كتاب وهو ، عبدالرحیم السید محمد الناقد بقلم المتمّرد “ بشارة : ”خیري كتاب من نسخة على الندوة حاضري                      ویحصل

  المخرج،  كما  یضم  صوراً  أرشیفیة  تنشر  ألول  مرة .

 
في السبعینات فترة قضى ثم ،1967 عام القاهرة في السینما معهد من تخّرج القاهرة . في وترعرع طنطا في ولد بشارة خیري أن                        ُیذكر
عالم في مكانته على التأكید بشارة استطاع الثمانینات وخالل التسجیلیة “. السینما ”نجم لقب على لیحصل والتسجیلیة القصیرة األفالم                    إخراج
الرحمن عبد مثل الكّتاب أهم من العدید مع بشارة عمل والعربیة . المصریة السینما في الجدیدة الواقعیة تیار مؤسس كان حیث                      اإلخراج
كما ،(1988) حلو “ یوم مر … ”یوم سیناریو كتب الذي غالي وفایز ،(1986) واإلسورة “ ”الطوق سیناریو بكتابة شاركه الذي                    األبنودي
یكون أن قبل الشعبیة، الفانتازیا سینما إلى بشارة انتقل التسعینات خالل حمامة . وفاتن شریهان، زكي، أحمد أمثال السینما نجوم كبار مع                       عمل

  واحداً  من  أوائل  المخرجین  العرب  الذین  تحّولوا  إلى  السینما  الرقمیة .
 

 



 

  خمسة  أفالم  في  ثالث  مدن
األحمر البحر مهرجان مؤسسة قامت نسخ وهي بشارة، خیري أفالم أهم من خمسة والریاض وجدة الظهران في سینما موڤي                     تعرض

  السینمائي  بإعادة  ترمیمها . ومن  الجدیر  بالذكر  بأن  هذه  هي  المرة  األولى  التي  تعرض  فیها  أفالم  بشارة  على  الشاشة  الكبیرة  في  المملكة .
 

 ”الطوق  واالسورة “ (1986)،  فیلم  درامي  مثیر،  وأحد  أهم  األعمال  السینمائیة  في  تاریخ  السینما  المصریة  والعربیة،  یتمیز  بموضوعه
  ونظرته  المجتمعیة  الثاقبة،  وأسلوبه  الشاعري . یعرض  في  جدة  یوم  االثنین  14 دیسمبر .

 
 ”یوم  مر … یوم  حلو “ (1988) هو  تحلیل  للمجتمع  المصري  في  فترة  االنفتاح،  وكیف  تغّیر  المجتمع،  ونتائج  هذه  التغّیرات،  تلعب  فیه  سیدة

 الشاشة  العربیة  فاتن  حمامة  دور  عائشة،  أرملة  ترك  لها  زوجها  خمسة  أبناء،  والمواجهة  مع  زوج  ابنتها  الكبرى  عرابي  النجار  الذي  یلعب
  دوره  محمد  منیر . یعرض  في  الریاض  والظهران  یوم  الثالثاء  15 دیسمبر .

 
 ”آیس  كریم  في  جلیم “ (1992) هو  فیلم  عن  حیاة  الشباب  وبحثهم  عن  أنفسهم،  هو  فیلم  عن  األمل  في  مواجهة  التحدیات . یلعب  فیه  المطرب
 المصري  الشهیر  عمرو  دیاب  دور  سیف،  بائع  أفالم  الفیدیو  الذي  یتطلع  إلى  حیاة  أفضل،  ویحاول  إثبات  موهبته  في  الغناء،  لكنه  ُیطرد  من

 عمله  ویدخل  في  مغامرات  تنتهي  به  إلى  السجن . بعدها  یتعّرف  سیف  على  كاتب  متمرد  وملحن  عجوز،  ویشكلون  فرقة  غنائیة،  تجوب  الشوارع
  وتلهم  األجیال . یعرض  في  الظهران  وجدة  والریاض  یوم  الثالثاء  15 دیسمبر .

 
 یتناول  فیلم  ”أمریكا  شیكا  بیكا “ (1993) مشكلة  الهجرة  من  أجل  العمل،  وتوابع  سیاسة  االنفتاح  بعد  حرب  أكتوبر،  حیث  تدور  أحداثه  عام

 1973،  ویروي  قصة  مجموعة  من  المصریین  الذي  یخططون  للهجرة  إلى  الوالیات  المتحدة  من  العاصمة  الرومانیة  التي  تشكل  محطة  مؤقتة
 لهم،  لكنهم  سرعان  ما  یكتشفون  بأنهم  ضحایا  عملیة  نصب،  وبأن  علیهم  تجاوز  خالفاتهم  والتكاتف  للمرور  من  هذه  المحنة . یعرض  في

  الظهران  والریاض  یوم  االثنین  14 دیسمبر،  وفي  جدة  یوم  الثالثاء  15 دیسمبر .
 

 أما  ”إشارة  مرور “ (1995) فهو  مغامرة  إخراجیة  حیث  تم  تصویره  بالكامل  في  شوارع  القاهرة،  خصوصاً  شوارع  وسط  البلد  األكثر
 ازدحامًا،  ویسّلط  الضوء  على  المجتمع  المصري  في  منتصف  التسعینات،  ویروي  قصة  شخصیات  متوقفة  عند  إشارة  مرور . هناك،  تولد  قصة

  حب،  ویولد  طفل،  وُیشعل  رجل  بنفسه  النار . یعرض  في  الظهران  وجدة  والریاض  یوم  األربعاء  16 دیسمبر .
 

 إلیكم  جدول  العروض  ومواقعها :
 

 جدة،  مول  العرب
 

 
 
 

 الریاض،  نخیل  مول
 

 
 
 

 الظهران،  مول  الظهران  في  الشرقیة
 

 

  الطوق واإلسورة 21:30 االثنین 14 دیسمبر

 أمریكا شیكا بیكا 19:00 الثالثاء 15 دیسمبر

 آیس كریم في جلیم 22:00 الثالثاء 15 دیسمبر

 إشارة مرور 19:00 األربعاء 16 دیسمبر

 أمریكا شیكا بیكا 21:30 االثنین 14 دیسمبر

 آیس كریم في جلیم 19:00 الثالثاء 15 دیسمبر

 یوم مر … یوم حلو 22:00 الثالثاء 15 دیسمبر

 إشارة مرور 19:00 األربعاء 16 دیسمبر

 أمریكا شیكا بیكا 21:30 االثنین 14 دیسمبر
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