
 

 

 نجم
ّ
ّ عىل إلحياء ويجز  المرصي هوب الهيب يستعد ي

 الهواء مرسح  حفٍل موسيق 

 الدولي  األحمر  البحر  مهرجان ضمن الطلق
ّ
ي
 السينمائ 

 إعالم   تنويه

 السعودية  العربية المملكة، جدة - 2022 ديسمب   5

اق  يستمتع  بينما 
ّ
    األحمر   البحر   بمهرجان  األفالم  عش

    حدث  أكب    وهو   الدول    السينمائ 
    سينمائ 

المنطقة   ف 

ّ   حفل  ضمن  ويجز   الشهب    المرصي  هوب  الهيب  نجم  احتضان  عن  المهرجان  العام، ُيعلن  لهذا   
موسيق 

    يقع حرصي
،  7 األربعاء؛ الموافق  الحمراء، يوم جدة كورنيش  ف   .  2022ديسمب 

ان  هو   ويجز 
ّ
ته   بدأ   هوب  هيب  فن     كان  منذ   للعالمّية   وشّق طريقه  االسكندرّية  من  مسب 

  عش    التاسعة  ف 

ابة
ّ
 اآلن  تخاطب  وكلماٍت صادقة  بأغاٍن جذ

ّ
    أشهر   من  القلوب، ويعد

ائ 
ّ
  . المعارصة   العربية  الموسيق    فن

، عىل  1  من  اعتباًرا   الثانية  دورته  المهرجان  أطلق   وقد  ا   10  حت    يستمر   أن  ديسمب 
ً
؛ محتضن ة   ديسمب 

ّ
 عد

  تجمع  الحمراء  لسّجادةعروض ا  إل  جنًبا   موسيقية  حفالت
اني   الو   لنجوما  الت 

ّ
 .  العالم   أنحاء  جميع  من  فن

   الموسيقّية  الحفالت  جميع  ستقام
الحمراء؛    كورنيش  الطلق، عىل  الهواء  لعروض  األحمر   البحر   مشح  ف 

 . سعودي ريال 40 الواحدة التذكرة  سعر تكون   أن مساًء. عىل 10 الساعة ابتداًء من

    الموسيقية  الحفالت  أمتع   حضور   فرصة  تفّوت  وال   اآلن  تذكرتك  عىل  احصل
 البحر   ساحل  عىل  جدة  ف 

 . األحمر 

https://www.ticketingboxoffice.com/red-sea-film-festival-concerts-

tickets/group/864/ar 

 - انتىه-

  



 

    األحمر  البحر  مهرجان حول
 الدول   السينمائ 

    األحمر   البحر   لمهرجان  االفتتاحية  الدورة  أقيمت
اكة  الدول    السينمائ  ،    ئ     إم  مجموعة  مع  بالش  س 

    السعودية، وڤوكس  الجوية  والخطوط
فة  البلد   جدة  سينما، ف 

ّ
 وفق   المصن

ً
 عالميا

ً
 6  اليونيسكو، من  إرثا

  والعالمية، إل   العربية  السينمائية  اإلنتاجات  وأحدث  أهم  من  باقة  عرضت  ، حيث 2021ديسمب     15  -

وبرامج   لعمالقة  السيكية ك  مختارات  جانب   من   جديدة  بأصوات  الجمهور   لتعريف  أخرى  اإلخراج، 

    والعاملي     العرب  للسينمائيي     منصة  المهرجان  ُيعتب  .  وخارجها   المنطقة
  جميع   من  السينما   صناعة  ف 

ة،    الطويلة  األفالم  مسابقة  إل  التواصل، إضافة  جسور   لبناء  يسىع  العالم، حيث  أنحاء   واستضافة والقصب 

 . الواعدة المواهب من الجديد  الجيل العمل، لدعم وورش  والندوات األنشطة من باقة

كة  عن  المعلومات   من  للمزيد      األحمر   البحر   مهرجان   ش 
:  زيارة  ُيرج    السينمائ 

media@redseafilmfest.com 
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