
 

 
 

ي الدولي مفتوح االن! 
 باب االنتساب لمهرجان البحر االحمر السينمائ 

 

 

 تنبيه إعالم  

 

 ، جدة، المملكة العربية السعودية.  2021 أكتوبر 19

السينما من كافة أرجاء   أعلن مهرجان  الدول  عن فتح أبوابه أمام عشاق عالم    
السينمائ  البحر األحمر 

  المملكة العربية السعودية، ليكونوا جزًءا من 
العالم لالنتساب لفعاليات النسخة األول من المهرجان ف 

العرو  وفعالياته  المهرجان  برامج  تشمل  العام.  لهذا  ترقًبا  األكثر    
السينمائ  اليومية الحدث  األول  ض 

للسجادة الحمراء، والحفالت الموسيقية وبرنامج صناعة السينما الفريد من نوعه، بجانب ورش العمل  

  
ّ
إن ترميمها.  إعادة  تم    

الت  السينمائية  والكنوز  الشّيقة،  التفاعلية  امج  والثر ة،  المثثر النقاش  وحلقات 

  الدول  حتًما، هو االختمهرجان البحر األحمر السينما
 ! 2021نسب لشهر ديسمثر يار األ ئ 

 

فيلم من جميع أنحاء العالم، سيتم عرض أفضل األعمال السينمائية من المنطقة   100بجانب أكثر من  

ذهبية  فرصة  المهرجان  وسيوفر  المشهورة.  العالمية  االفالم  من  بعناية  مختارة  ومجموعة  العربية 

اع األفالم، لمشاهدة باقة من األفالم ال
ّ
  عالم  للجمهور وصن

  تجربة فريدة من نوعها ف 
ة والمشاركة ف  ممثر 

 السينما. 

 

  عىل طول ساحل البحر    2021ديسمثر   15ديسمثر إل    6كونوا عىل موعد من  
مع أكثر احتفاء سينمائ 

 األحمر!  

 

  عثر ومزاياه، الرجاء زيارة الموقع اإلللمزيد من المعلومات عن االنتساب 
وئ   الرابط لكث 

 

  عثر  للتسجيل واالنتساب
وئ    الرابط إل المهرجان، الرجاء زيارة الموقع اإللكث 

 

  للمزيد من االخبار الصحفية: 

media@redseafilmfest.com  

 

  

https://redseafilmfest.com/ar/accreditation/
https://fms.redseafilmfest.com/website/login.php?lang=ar


 

 -انتىه  -

 

 .   الدول 
 حول مهرجان البحر األحمر السينمائ 

 

 وفق  
ً
 عالميا

ً
فة إرثا

ّ
  جدة البلد المصن

  الدول  ف 
قام الدورة االفتتاحية لمهرجان البحر األحمر السينمائ 

ُ
ت

اليونيسكو، وتعرض باقة من أهم وأحدث اإلنتاجات السينمائية العربية والعالمية، إل جانب مختارات  

يدة من المنطقة وخارجها. ُيعتثر كالسيكية لعمالقة اإلخراج، وبرامج أخرى لتعريف الجمهور بأصوات جد 

  صناعة السينما من جميع أنحاء العالم عن طريق بناء  
المهرجان منصة للسينمائيير  العرب والعاملير  ف 

ة، واستضافة باقة من األنشطة   جسور التواصل، وتنظيم مسابقة لألفالم الطويلة وأخرى لألفالم القصثر

 والندوات وورش العمل.  

 

  جدة البلد من  ّيذكر أن الدورة ا
  الدول  ستقام ف 

  15  -  6الفتتاحية من مهرجان البحر األحمر السينمائ 

 . 2021ديسمثر 

 

 


