
 

 

 

 

 حمر مهرجان البحر األيختتمان وديبيكا بادوكون   غرانفير سين

 "83"ول لفيلم السينمائي الدولي بالعرض العالمي األ

  .وموهيندر "جيمي" أمارناث ،الكريكت كابيل ديف تاسطورأو ،المخرج كبير خان تواجدباختتام مثير للمهرجان   •

عرض الفيلم الرياضي في كافة دول الخليج من خالل شاشات شريك المهرجان فوكس    سوف يتم  •

 سينما 

 

حمر السينمائي  ولى من مهرجان البحر األالنسخة األ  ليلةال  تمتاخت    -  2021ديسمبر    15  –جدة، المملكة العربية السعودية  

. " 83"   رتقبالفيلم الهندي المعرض  من خالل  والخطوط السعودية    ، م بي سيإومجموعة    ،الدولي بالشراكة مع فوكس سينما

للمهرجان  حيث الحمراء  السجادة  الفيلم كبير خان  ،شهدت   ةوالممثل  ،رانفير سينغالممثل  الفيلم    يمبرفقة نج  ،حضور مخرج 

  - الرياضة   ميحكي الفيلم قصة مسيرته  نالذي-الكريكت  اطيرسأ  ة الحمراء أيضا تواجددكما شهدت السجا.  ديبيكا بادوكونوالمنتجة  

 الفيلم نهاية مميزة للدورة األولى من المهرجان. ليمنح ،سريكانثو ،موهيندر "جيمي" أمارناثو ،كابيل ديف

المهرجان خالل   قدم  البرامج  إ ضافة  باإل  ،لغة  34  عبر  دولة  67ا من  وقصير    ا طويال  فيلم    138  ،يامأ  10وقد  السينمائية لى 

بمنطقة   أقيم المهرجانحيث  .  دوليالمحلي والعلى المستويين    الف من الزوار آلاالتي استمتع بها  و  ،والحفالت الموسيقية المتنوعة

  .قائمة المواقع التراثية ضمن المدرجة في منظمة اليونيسكوو ،حمراأل على الشاطيء الشرقي للبحر، الواقعة تاريخيةالبلد ال

الذي قاد فريق الهند   -سينغ   يرڤدوره النجم ران  مثليالذي    –  ڤالعب الكريكيت الهندي الشهير كابيل دي قصة  "  83" يروي فيلم  

لقب في لندن، منتزعا  الفوز من فريق ويست إنديز الذي كان ي    1983عام  في    ببطولة كأس العالم   ،ول فوز لهألتحقيق  للكريكيت  

من أجل تحقيق   ،جهدمزيد من الوبذل ال  ب من العبي الكريكيت في الهند للتدر    يدالفريق الذي ال يقهر. هذا الفوز ألهم الجيل الجدب

ليستعيد  ؛فيلم أدق التفاصيلالينقل عام.  38حتى بعد مرور  اوال يزال االحتفال بالذكرى السنوية للفوز قائم ،البطوالت والنجاح

تحت إشراف الرياضيين الذين    ،البطولة التي ألهمت الماليين، حيث قام الممثلون بقضاء أشهر طويلة يتدربون خاللها  ويجس د

 يمثلون أدوارهم. 

 ضلعرالبحر األحمر السينمائي الدولي ا مهرجان وسيشهد خان، كبير وأفالم فيلمز، فانتومو إنترتينمت، ريالينس تاجإن من الفيلم

من خالل  ،الخليجدول  في السينما صاالت إلى الفيلم وصول قبل وذلك ديسمبر، 15 يوم متتاخاال حفل عبر ،للفيلم األول العالمي

 . ديسمبر 24 في العالم وحول ديسمبر، 23 شاشات عرض فوكس سينما يوم

 شاشات الملهمة علىو"نحن فخورون بعرض هذه القصة الحقيقية  ح المدير العام لفوكس سينما:يمسوني الط من جهته، قالو

حمر السينمائي مهرجان البحر األ ، عبرفي العالمللمرة االولى  ة الفيلممشاركب أيضا المنطقة، وسعيدون في أرجاء عمالقةال فوكس

 دون نسيان أنللنسخة االفتتاحية للمهرجان.  الختامي لعرضا كونلي "83" فيلم فوكس سينما الختيارنا نفخر في كما أنالدولي. 

توقع حضور لذا ن ،إطالقهفي اليوم األول من على مشاهدة في بوليوود رقام بكونه العرض األاأل قد حّطم العرض التشويقي للفيلم

 ر الشهر الحالي." في أواخطالقه إالسينما للفيلم عندما يتم  محبيعدد هائل من 

 -انتهى-



 

 الدولي السينمائي األحمر البحر مهرجان حول

 السينمائية اإلنتاجات وأحدث أهم من باقة وتعرض اليونيسكو، وفق عالميا   إرثا   المصن فة البلد جدة في الدولي السينمائي األحمر البحر لمهرجان االفتتاحية الدورة ت قام

 منصة المهرجان ي عتبر .وخارجها المنطقة من جديدة بأصوات الجمهور لتعريف أخرى وبرامج اإلخراج، لعمالقة كالسيكية مختارات جانب إلى والعالمية، العربية

 واستضافة القصيرة، لألفالم وأخرى الطويلة لألفالم مسابقة وتنظيم التواصل، جسور بناء طريق عن العالم أنحاء جميع من السينما صناعة في والعاملين العرب للسينمائيين

  .العمل وورش والندوات األنشطة من باقة

 

  .2021 ديسمبر 15 إلى 6 من الدولي السينمائي األحمر البحر مهرجان من االفتتاحية الدورة ت قام

 


