
دليل املهرجان



يعت� مهرجان أفالم السعودية والذي أقيم عام 2008م حتت مسمى 
مسابقة أفالم السعودية – الدورة ا�و�، هو أول حدث جماه�ي � 

تاريخ ا�فالم السعودية.

حققــت مســابقة أفــالم الســعودية، منــذ نشــأت فكرتهــا وحتــى 
اختتــم تنفيذهــا، بالعديــد مــن املنجــزات، بــدء� بــأول تعــاون مشــ�ك 
الســعودية  العربيــة  اجلمعيــة  همــا  ثقافيتــني  مؤسســتني  بــني 
للثقافــة والفنــون بالدمــام، وبــني ا�نديــة ا�دبيــة ممثلــة � نــادي 
الثقافــة  لــوزارة  التابعــة  بصفتهمــا  ا�دبــي،  الشــرقية  املنطقــة 
وا²عــالم، إضافــة إ� إتاحــة الفرصــة ا�و� لصنــاع ا�فــالم الســعوديني 
للتعــارف علــى جتــارب بعضهــم البعــض، وعــرض أفالمهــم التــي 
صالــة   � اجلمهــور،  علــى   ،ºســعودي فيلمــا   40 قاربــت 

اجلمعية بالدمام.
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� ملح البصر

نشعل شمعة صغ�ة � فضاء الفن السابع.. 
ــداع واجلمــال؛ يضبــط ضــوءه..  ــا بصــ�ة شــباب متوقــد الهمــة.. شــباب يحفــر الليــل بعــني اب تقودن

يسدد عدسته.. يفتح عينه ل�صد مشهد الشمس تشرق رويد� رويد�. . 

هكــذا ينطلــق املهرجــان متكئــ¨ علــى حجــر كــرمي مــن صالبة وإصــرار صنــاع ا¡فــالم الســعوديني، فرادى 
دون ســند وال عــون ســوى مــا صنعتــه أيديهــم املشــغولة بالتعلــم الذاتي واملعرفــة الفردية .. يشــّقون 

طريق¨ غ� مأهولة.. يعّبدونها ويزيحون الع«ات اجلالميد � كل خطوة دومنا استسالم وال كلل. 

� ســنوات خلــت حققــت ا¡فــالم الســعودية جناحــات عــدة .. وحلقــت � Áافــل دوليــة .. هاهي حتط 
للمرة ا¡وÅ على شجرة الدار.. � الدمام العاصمة الثقافية للوطن العزيز.

حلٌم شاب، يرسم مالÁه شباب يتطلعون با¡مل وهو يبشر ويش� إÅ مشارف املستقبل. 

جمعيــة الثقافــة والفنــون بالدمــام متمثلــة � إدارة املهرجــان، تقــدر لــكل املتقدمــني الذيــن ســجلوا 
إنتاجهم � موقع املهرجان منذ إعالنه ا¡ول.. وتثمن مبادراتهم الشغوفة  وعددهم 104 فيلم¨ قص�� 

و 74 سيناريو غ� منفذ. وحتيي املقبولني � مسابقة ا¡فالم (66) و� السيناريو (34).

يعــود املهرجــان � حلتــه الثانيــة بصــورة جديــدة كجــزء مــن برنامــج وطنــي لتطويــر صناعــة ا¡فــالم 
ــاع ا¡فــالم � Ìتلــف مــدن اململكــة،  ــق أهــداف وتطلعــات صن ــذي يســعى اÅ حتقي الســعودية، وال
يرافقــه إشــهار موقــع Ðتمــع أفــالم الســعودية الكÏوÎ، ليكــون املنصــة اجلامعة لــكل العاملني � 

Ðال صناعة ا¡فالم � بالدنا، يقف إÅ جانبنا وين� دربنا، مركز امللك عبدالعزيز الثقا� العاملي.
ــو  ــا ه ــن .. ه ــداÓ احمليس ــتاذ عب ــد ا¡س ــرج الرائ ــرمي اخمل ــه ا¡وÅ تك ــان � دورت ــّن املهرج ــا س وكم
ــ¨  ــ¨ نوعي ــد� ثقافي ــخ تقلي ــة ل�س ــه الثاني ــة � دورت ــخصية املكرم ــار الش ــتمر � اختي ــان يس املهرج

نحرص على استمراره � الدورات الالحقة.

ا¡ســتاذ إبراهيــم القاضــي الشــخصية املكرمــة للمهرجــان � دورة الثانيــة؛ ليــس رائــد� مــن رواد 
ــرقيتني �  ــني ش ــرق حضارت ــني أع ــا ب ــر� ثقافي ــراه جس ــا ن ــل أنن ــط، ب ــاÜ فق ــة � الع ــون والثقاف الفن
التاريــخ انســاÎ. . باعتبــاره جتســيد� حقيقيــ¨ للحــوار احلضــاري بــني الثقافــة العربيــة والثقافــة الهنديــة، 
كونــه ينحــدر مــن عائلــة ســعودية وســاهم بريــادة الفنــون � الثقافــة الهنديــة املعاصــرة واســتحق 

أعلى أوسمتها والتقدير املستحق � طليعة املشهد الثقا� الهندي.
    

Ü يعلــن املهرجــان عــن جوائــز ماديــة قبــل وأثنــاء فــÏة التســجيل ومــع هــذا كان اقبــال يدعــو 
للدهشــة والغبطــة � آن، وجتــيء اجلوائــز املاديــة � هــذه الــدورة علــى هيئــة منــح للفائزيــن؛ 

تعينهم على مواصلة إنتاجهم ¡فالم قادمة.  

ال يســعنا إال الفــرح والســعي  إÅ جنــاح املهرجــان واالســتفادة مــن إجنــازه علــى أفضــل وجــه، والعمــل 
.Óعلى استمراره وتطويره إن شاء ا

وال يسعنا إال الشكر واالمتنان ملعاâ وزير الثقافة والفنون على رعايته للمهرجان.
كمــا نخــص بالتقديــر والعرفــان شــركائنا ورعــاة املهرجــان، الذيــن قدمــوا الدعــم الكامــل الجنــازه، ولــوال 
قناعتهــم العميقــة بأهميتــه الثقافيــة، ودورهــم الواعــي باملســؤولية االجتماعيــة ملــا تســنى لنــا 

تقدميه بهذه احللة. 

باســم كل العاملــني واملتطوعــني واملشــاركني � املهرجــان نتقــدم بالشــكر لصاحــب الســمو 
ــم لشــباب املنطقــة  ــف أمــ� املنطقــة الشــرقية علــى اهتمامــه الدائ ــن ناي امللكــي ا¡مــ� ســعود ب

والوطن.
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أحمد �مد املال
مدير املهرجان



الدورة الثانية للمهرجان
جلهــود  اســتمرار�  2015م،   ف�ايــر   24-20 الثانيــة  دورتــه   � الســعودية،  أفــالم  مهرجــان  يأتــي   
التعريــف با�فــالم الســعودية، وتشــجيع املبدعــني فيهــا وتطويــر ثقافــة صناعــة ا�فــالم بشــكل عــام. 
يحتفــي هــذه الــدورة بأفضــل مــا أنتــج مــن ا�فــالم الســعودية منــذ مطلــع عــام 2012م حتــى اليــوم. 
وفــق  بالدمــام،  والفنــون  للثقافــة  الســعودية  العربيــة  اجلمعيــة  املهرجــان؛  تنظيــم  علــى  يقــوم 

ضوابطها وأنظمتها.

يتضمن املهرجان أربع مسابقات وهي :

مسابقة ا�فالم الروائية القصة
مسابقة ا�فالم الوثائقية القصة

مسابقة أفالم الطلبة
مسابقة السيناريو.

شــخصية  تكــرمي  ســيتم  حيــث  ا�فــالم.  لعــروض  مصاحبــة  ثقافيــة  وفعاليــات  متعــددة  برامــج 
املهرجــان لهــذا العــام: الفنــان واخملــرج إبراهيــم القاضــي وتدشــني كتــاب "إبراهيــم القاضــي .. جســٌر 

بني الثقافات" وستقام ورشة موسيقى الفيلم و ورشة فن كتابة السيناريو و ورشةا¹خراج.
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جوائز ومنح املهرجان

يحصل الفائزون � مسابقات مهرجان أفالم السعودية 2015م، على جوائز عينية ومنح@ مالية، �موع قيمتها 180,000 ريال سعودي، ستصرف 
للفائزين لتنفيذ أفالم جديدة.

@املنــح تقــدم لــكل مــن الفائزيــن لغــرض دعــم إنتــاج فيلمــه القــادم، حســب إتفاقيــة خاصــة مــع كل فائــز، علــى أن يعــرض الفيلــم � مهرجــان أفــالم 
السعودية عرض¨ أوًال � دورته الثالثة.  

مسابقة ا�فالم الروائية القص�ة :

الفائز ا¯ول – النخلة الذهبية + 25,000 ريال + هدية

الفائز الثا± – النخلة الفضية + 20,000 ريال

الفائز الثالث – النخلة ال²ونزية + 15,000 ريال
 

مسابقة أفالم الطلبة :

الفائز ا¯ول – النخلة الذهبية + 15,000 ريال + هدية

الفائز الثا± – النخلة الفضية + 10,000 ريال

الفائز الثالث – النخلة ال²ونزية + 5,000 ريال

مسابقة السيناريو :

الفائز ا¯ول – النخلة الذهبية + 20,000 ريال + هدية

الفائز الثا± – النخلة الفضية + 15,000 ريال

الفائز الثالث – النخلة ال²ونزية + 10,000 ريال

مسابقة ا�فالم الوثائقية القص�ة :

الفائز ا¯ول – النخلة الذهبية + 20,000 ريال + هدية

الفائز الثا± – النخلة الفضية + 15,000 ريال

الفائز الثالث – النخلة ال²ونزية + 10,000 ريال
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أفــالم  ملهرجــان  املكرمــة  الشــخصية  القاضــي،  إبراهيــم 
الســعودية � دورتــه الثانيــة، � كتــاب "إبراهيــم القاضــي .. 
جســٌر بــني الثقافــات" الــذي تدّشــنه جمعيــة الثقافــة و الفنــون 

بالدمام � مهرجان أفالم السعودية 2015م.  

الشخصية املكرمة
إبراهيم القاضي

إبراهيــم بــن حمد القاضي، املولود عام 1925م � مدينة بونا - 
الهند.

بــن علــي  التاجــر الســعودي حمــد  بــال  مــا كان ليخطــر علــى 
القاضــي، عنــد انتقالــه إ� الهنــد، � بدايــة القــرن العشــرين 
اخلليــج،  إ�  وا�قمشــة  الشــاي  توريــد   � جتارتــه  ليباشــر 
بــني  املمتــد  واجلســر  الهنــدي  املســرح  أيقونــة  ينجــب  أن 
الثقافــة الهنديــة والعربيــة، وليكــون ابنــه إبراهيــم الــذي تعّلــم 
اللغــة العربيــة والعلــوم ا§ســالمية علــى يــد معلــم ســعودي 
ــة  ــة الهندي ــك املدين ــة � تل ــراد العائل ــد أف ــم كأح ــاش معه ع
والفنــون  الثقافــة   � تأثــ°¯  ا�كــ²  الشــخصية  الصغــ°ة؛ 
علــى  جــدارة  بــكل  ويحصــل  العشــرين،  القــرن   � الهنديــة 
وســام فيبوشــان، ثــا¹ أعلــى وســام مــد¹ متنحــه احلكومــة 

الهندية عام 2010م.

تلقــى إبراهيــم القاضــي تعليمــه � املــدارس الهنديــة وانخرط 
� ســلك املســرح مبكــر¯ و½ يكــن ذا توجــه ثقــا� أحــادي. كان 
القاضــي يقــرأ ا�عمــال ا�دبيــة العربيــة باحثــ¿ عّما ميكــن ترجمته 

منها إ� أعمال فنية تندمج فيها الثقافتان.

بــني  مــا  تنوعــت  حياتــه.   � مســرحية   50 القاضــي  أخــرج 
مســرحيات هنديــة ويونانيــة وإجنليزيــة خصوصــ¿ لشكســب° 
وصمويــل بيكيــت، حيــث حضــر صفــوف ا�كادمييــة امللكيــة 
لفنــون الدرامــا � لنــدن وأُعجــب بالثقافــة ا§جنليزيــة وعــاد بهــا 

إ� الهند، ليكون رائد املسرح ا§جنليزي فيها. 
كانــت اهتماماتــه متعــددة، إذ كان يعمــل با§ضافــة إ� املســرح 
� الرســم والتصويــر، وأســس معــارض ومؤسســات تدعــم 
القاضــي  كمؤسســة  والــÏاث،  التشــكيلية  الفنــون  وجتمــع 
للفنــون. كمــا تســّلم منصــب إدارة مدرســة الدرامــا الوطنيــة � 
ــد  ــده العدي ــى ي ــا عل ــّرج فيه ــ¿ ، تخ ــر عام ــة عش ــي خلمس دله
مــن رّواد املســرح والســينما الهنديــة، مثــل أوم بــوري ونصــر 

الدين شاه وغ°هما.



الشريك ا�كادميي



جلنة حتكيم مسابقة ا�فالم

�ــرج وكاتــب ســينمائي ســعودي،حصد 
العديــد مــن اجلوائــز والتكرميــات احملليــة 
فيلــم  أفضــل  جائــزة   ) منهــا  والدوليــة 
قص�، مهرجان اخلليج السينمائي 2010م  (فيلم 
�فضــل  الفضيــة  ألــف  وجائــزة  عايــش)، 
بــ�وت  فيلــم شــرق أوســطي، مهرجــان 
السينمائي الدو� 2010م (فيلم عايش)، وجائزة 
أفضــل فيلــم وثائقــي، مســابقة أفــالم مــن 
السعودية 2008م (فيلم السينما 500 كم)، 
التحكيــم اخلاصــة �فضــل  وجائــزة جلنــة 
فيلــم قص� بأبو ظبي 2007م (فيلم إطار)، 
مســابقة   « الفضيــة  النخلــة  جائــزة  و 
أفالم السعودية 2008م (فيلم مطر)، كما مت 
 INTERNATIONAL YOUNG" تكرميه بجائزة
رائــد  كأفضــل   "SCREEN ENTREPRENEUR

أعمــال للفنــون البصريــة باململكــة العربيــة 
اجمللــس  مســابقة   « الســعودية 

الثقا» ال¸يطا· العاملية، 2009م.
شــارك » العديــد مــن الندوات وا�مســيات 
اخملتصــة با¼عــالم أو ا¼خــراج الســينمائي 
كمحاضــر أو مشــارك » اململكــة العربيــة 
بريطانيــا،  الكويــت،  ا¼مــارات،  الســعودية، 

اجلزائر، قطر وا�ردن.
ــات  ــددة ملهرجان ــم متع ــان حتكي ــو جل عض
كمهرجــان  ســينمائية  ومســابقات 
اخلليــج الســينمائي ومهرجــان أبــو ظبــي 

السينمائي.

عبد ا	 آل عياف
رئيس جلنة حتيكم مسابقة ا�فالم

              د. عبدا	 حبيب

ــر عــام شــئون ا¼ذاعــة و التلفزيــون »  مدي
هيئــة شــئون ا¼عــالم » البحريــن. حاصــل 
علــى بكالوريــوس إخــراج مــن املعهــد العا� 
للســينما » القاهــرة. أمــني عــام جمعيــة 
أخــرج  التعــاون.  Éلــس  لــدول  الســينما 
أخــرج  طويلــة.  بحرينيــة  أفــالم  ثالثــة  أول 
العديــد مــن ا�عمــال التلفزيونيــة الوثائقيــة 
علــى  حاصــل  املســرحية.  و  الدراميــة  و 
شــهادات تقديريــة » مهرجانــات عديــدة 
مثــل مهرجــان قرطــاج الســينمائي. درج 
و  البحريــن  جامعــة   « التلفزيــون  مــادة 
مــن  الكثــ�  كان عضــوÊ » جلــان حتكيــم 
املهرجانــات الســينمائية مثــل مهرجــان 
أبوظبــي الســينمائي و مهرجــان الســينما 
باريــس.   « التســجيلية  لËفــالم  العربيــة 
ــق الســينما اخلليجيــة » بحــث "الواقــع  وث
الســينمائي » دول اخلليــج العربــي". أوجد 
مهرجــان أيــام الســينما املصريــة اجلديــدة. 
التطويريــة  الدراســات  و  البحــوث  تــرأس 

بهيئة التلفزيون مبملكة البحرين. 

       بسام الذوادي
 عضو جلنة حتيكم مسابقة ا�فالم

علــى  حاصــل   , عمــا·  ســينمائي  ناقــد 
النقديــة  الدراســات   « دكتــوراه 
و  كاليفورنيــا  جامعــة  مــن  الســينمائية 
مــن  كثــ�   « حّكــم  فيهــا.  دّرس 
املهرجانــات الســينمائية مثــل مهرجــان 
اخلليــج  مهرجــان  و  الســينمائي  أبوظبــي 
تقييــم  جلنــة  ضمــن  كان  و  الســينمائي 
ا�فالم القص�ة السعودية حملطة  MBC. عضو 
» جمعيــات ســينمائية عربيــة وعامليــة 
النقديــة  الدراســات  جمعيــة  مثــل 
الســينمائية و امليديــا ا�مريكيــة. حاصــل 
و  الســينما   « اجلوائــز  مــن  الكثــ�  علــى 
أفضــل  جائــزة  مثــل  الصحافــة  و  ا�دب 
رئيــس  زمالــة  منحــة  و  صحفــي  مقــال 
أفــالم  أربــع  أخــرج   . كاليفورنيــا  جامعــة 
ليــس  "هــذا  و  "شــاعر"  منهــا  قصــ�ة 
غليونــÖ". ألــف العديــد مــن الكتــب » ا�دب و 
ا¼جنليزيــة  و  العربيــة  باللغتــني  الســينما 
مثــل كتــاب "مســاءالت ســينمائية" و ترجــم 

كتاب "السينماتوغرافيا" لروب� بريسون.

 عضو جلنة حتيكم مسابقة ا�فالم
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جلنة حتكيم مسابقة السيناريو

اشــتهرت  ســعودية،  ممثلــة  و  �رجــة 
و  املنصــور  لهيفــاء  "وجــدة"  فيلــم   �
ــة  ــة اليطاني ــزة ا�كادميي ــج جلائ ــذي رش ال
لفنــون ا�فــالم و التلفزيــون. أخرجــت و مثلــت 
ــل  ــة مث ــات دولي ــت جناح ــ�ة الق ــالم قص أف
علــى  حــاز  الــذي  "الكندرجــي"  فيلمهــا 
ــ�وت  ــف الذهبــي � مهرجــان ب ــزة ا�ل جائ
الســينمائي و املرتبــة الثانيــة � مهرجــان 
فيلمهــا  ترشــح  و  الســينمائي  اخلليــج 
الغولــدن  جلائــزة  "حرمــة"  الثــا¬  القصــ� 
بــ� � برلــني. شــاركت � عضويــة جلنــة 
الســينمائي  أبوظبــي  مبهرجــان  التحكيــم 

لعام 2012م.

عهد كامل
 رئيس جلنة حتيكم مسابقة السيناريو

كاتــب وروائــي وسينارســت بحرينــي، املديــر 
لــه  بيكتشــرز،  نــوران  لشــركة  التنفيــذي 
ــة  ــة � القص ــات ا�دبي ــن املؤلف ــد م العدي
والدرامــا.  واملســرح  والروايــة  القصــ�ة 
كتــب ســيناريو فيلــم "زائــر" وفيلــم "حكايــة 
الــذوادي  بســام  إخــراج  مــن  بحرينيــة" 
"الشــجرة  وفيلــم  و2006م.  2003م   �
بوعلــي  راشــد  للمخــرج ½مــد  النائمــة" 
ســيناريوهات  مــن  العديــد  كتــب  2014م. 
ا�فــالم الروائيــة القصــ�ة. إضافــة لكتاباتــه 
الوثائقيــة  وا�فــالم  اÂذاعيــة  الدرامــا   �
ــز  ــد مــن اجلوائ التلفزيونيــة. حــاز علــى العدي
ــة واملســرح.  � القصــة القصــ�ة والرواي
القصــ�ة  أفالمــه  بعــض  حــازت  كمــا 
العديــد   � شــارك  دوليــة.  جوائــز  علــى 
واملهرجانــات  ا�دبيــة  املؤمتــرات  مــن 
حكــم  الســينمائية.  والــورش  الســينمائية 
ترجمــت  ودوليــة.  ½ليــة  مســابقات   �
للدمناركيــة،  ا�دبيــة  أعمالــه  بعــض 

ا�ملانية واالجنليزية.

فريد رمضان
عضو جلنة حتيكم مسابقة السيناريو

وتلفزيــون)  (ســينما  سيناريســت 
ومستشــار فنــي، مــن مؤسســي صناعــة 
الفيلــم � اÂمــارات، لديــه 17 فيلــم (قصــ� 
وطويــل) وحصــدت أعمالــه 32 جائــزة حــول 
العــاÎ كأفضــل ســيناريو وأفضــل فيلــم، 
دوليــة  مهرجانــات   � أفالمــه  عرضــت 
مهمــة مثــل برلــني الســينمائي، ولوكارنــو، 
وشــيكاغو و� روســيا ووبــ�وت ودبــي, من 
أفالمــه (تنبــاك – ســبيل – مــاي اجلنــة – بنــت 
يقــدم عــدة   ( البحــر  – ظــل  ريــح   – مــرمي 
ورشات � فن كتابة السيناريو بدول اخلليج, 
ــوء  ــاب (الض ــينمائية كت ــه الس ــن إصدارات م
Òموعــة  مؤسســي  مــن  الصامــت) 
احلــوت،  برجــه  وفيالســينما.  فراديــس 

ويكره املعكرونة.

�مد حسن أحمد
عضو جلنة حتيكم مسابقة السيناريو
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�تمــع إلكــ�و� يأتــي كمبــادرة مــن اجلمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة والفنــون بالشــراكة مــع 
مركــز امللــك عبدالعزيــز الثقــا� العاملــي  ضمــن اخلطــة الوطنيــة لتطويــر صناعــة ا�فــالم باململكــة. 
ــوى  ــاد عــدد املهتمــني بصناعــة احملت يواكــب النهضــة التــي يشــهدها العــا¡ � هــذا اجملــال و ازدي
ــات  ــد املنص ــ�و� كأح ــع ا¦لك ــذا املوق ــي ه ــ¨ة. يأت ــنوات ا�خ ــة � الس ــهده اململك ــذي تش ــي ال املرئ
لهــذه املبــادرة علــى شــبكة االن�نــت ليكــون مركــز ¯ لصناعــة ا�فــالم � الســعودية ويســهم � توفــ¨ 

الفرص للجمهور وكذلك للعاملني � صناعة ا�فالم .

يســعى �تمــع ا�فــالم الســعودية خللــق بيئــة لتبــادل ا�فــكار  بــني العاملــني � صناعــة ا�فــالم. هــذا 
ال¾نامــج واســع النطــاق مــن ا�حــداث يعطــي ا�عضــاء واجلمهــور العديــد مــن الفــرص للتعلــم مباشــرة 

من أجود املمارسني احملليني والعامليني.

ســيقدم املوقــع أخبــار¯ تتعلــق بالصناعــة وتطوراتهــا، وا�حــداث اجلاريــة، ومتابعــات ملهرجانــات ا�فــالم 
العربيــة والعامليــة ومواعيدهــا، ومقــاالت صحفيــة ونقديــة. كمــا ســيتضمن صفحــات شــخصية ملــن 
يعملــون � هــذا اجملــال مــن املمثلــني والفنيــني واملنظمــات، حتتــوي علــى معلوماتهــم ومهاراتهــم 
ومنــاذج �عمالهــم وطــرق التواصــل معهــم. كمــا ســيحتوي علــى قســم للنقــاش بــني ا�عضــاء يتيــح 
لÍعضــاء التواصــل مــع بعضهــم وتبــادل أفكارهــم وخ¾اتهــم وطلــب املســاعدة وإبــداء اÌراء � ا�عمــال 

التي يتم إنتاجها.

www.saudifilmforum.org
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فيما بني
شــخص يســتيقظ عقلــه � ضبــاب احلــ�ة، مــا بــني القــرارات ..االنتمــاءات 

..الطاعة والعصيان؛ ل�ى الشخص وجوده فيما بني.
�مــد الســلمان عضــو بنــادي املســرح � جامعــة البــ�ول و 
كانــت  التــي   ,  " بقيــة  للعــرض   " شــارك كممثــل � مســرحية 
ضمــن املســرحيات املشــاركة � مهرجــان املســرحي اخلليجــي 

الثالث بالرياض.

10

2014 | روائي |  3:29 د | صامت

حورية و عني
تعيــش حنــان البالغــة مــن العمــر عشــر ســنوات � قريــة لصيــد اªســماك علــى 
ســاحل شــبه اجلزيــرة العربيــة. لطاملــا أرادت مرافقــة والدهــا � رحــالت الصيــد 
ليــًال، لكنــه ال يســمح لهــا بذلــك. يعــود دائمــا حامــًال ¸لــئ ســوداء رائعــة، ولكــن من 
ــة  ــي بكلف ــد تأت ــة ق ــور اجلميل ــأن اªم ــق ب ــ� قل ــني» تذك ــة وع ــي؟ «حوري ــن تأت أي

باهظة.

درجــة  علــى  حصلــت  جــدة.  مدينــة   � نشــأت  أمــني  شــهد 
البكالوريــوس � إنتــاج الفيديــو ودراســات الســينما مــن جامعــة 
غرب لندن. تشمل أفالمها (موسيقانا) و(نافذة ليلى)2011. الذي عرض 

� مهرجان اخلليج السينمائي.

2013 | روائي |  14:18 د | عربي
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سكراب
اخلــردة املعدنيــة  تعيشــان علــى جمــع  وفتــاة صغــ�ة،  امــرأة خمســينية 
ــتوحى  ــم مس ــ�ة. الفيل ــت الصغ ــيارتهما الواني ــك س ــى ذل ــم عل ــا، تعينه وبيعه

من قصة حقيقية.

العديــد  بــدر عبداجمليــد احلمــود �ــرج ســينمائي حــاز علــى 
ــن  ــكراب م ــم س ــن فيل ــا ع ــة أخره ــينمائية الدولي ــز الس ــن اجلوائ م
مهرجــان بــ�وت الســينمائي. وفــاز بالــدورة ا�و� مــن مســابقة 
أفــالم الســعودية عــن فيلمــه بــال غمــد. لــه العديــد مــن ا�فــالم 

املؤثرة على الصعيد االجتماعي ¥ اليوتيوب.  

11

2013 | روائي |  12:49 د | عربي

قاري
�مــد ســلمان خريــج فنــون جميلــة - جامعــة امللــك ســعود.  عائلة ُيعت» القاري فرد© منها، ال تستمر حياة أفرادها بدونه.

عضــو مؤســس لفرقــة افــان املســرحية.عمل مبجــاالت فنيــة 
�تلفــة. �ــرج منــذ عــام 2007 مــن أفالمــه اخلامس والعشــرون  
2011 , الســيكل 2012 , شــارع خلفــي 2013 ,�يــال 2014 ,قــاري 
ــرحية  ــيقى ملس ــل موس ــا : أفض ــز منه ــى جوائ ــل عل 2014. حص
بجمعيــة  القصــ�ة  العــروض  مبســابقة  الصــوت  حاجــز  كســر 
الثقافة والفنون 2004،  أفضل موسيقى ملسرحية من جتليات الباب 

مبسابقة العروض القص�ة بجمعية الثقافة والفنون 2009.

2015 | روائي |  10:00 د | عربي
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مشوار
يعقوب املرزوق صانع أفالم من مواليد 1982م له قرابة العشرين مشوار حياة شاب سعودي � البحث عن الوظيفة.

فيلــم ، شــارك � العديــد مــن املســابقات �ليــ� و إقليميــ� ، حائــز 
علــى عــدة جوائــز � ا�خــراج و املونتــاج ، منظــم و عضــو جلنــة 

التحكيم لبعض املسابقات احمللية.

12

2012 | روائي |  21:55 د | عربي

ثالث عرائس وطائرة ورقية

لــدى  تكافؤهــا  ومــدى  لنــا  ُوهبــت  التــي  للفــرص  ®تلــف  إطــار  مــن  نظــرة 
اجلنسني.

 هنــد ملفــي الفهــاد ®رجــة ســعودية ومصــورة فوتوغرافيــة
مهتمه بالفنون البصرية

2013 | روائي |  3:20 د | عربي
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شكوى
توضــع عنــود القويــة والفظــة أحيانــ	 
 موقــف صعــب بعــد أن تضطــر لقضــاء 
بعــض الوقــت مــع أبيهــا املريــض والــذي تشــعر بالغضــب جتاهــه؛ �نــه تركهــا 

وعائلتها 
 املاضي دون رعاية.

هنــاء العمــ� كاتبــة ســيناريو و�رجــة. ماجســت� 
 ال�جمــة 
مــن جامعــة ه�وت وات، إدن§ه 1996م. حصلت على جائزة النخلة 
الفضيــة عــن ســيناريو "هــدف"، 
 "مســابقة ا�فالم الســعودية" 
2008م. شــارك فيلمهــا الوثائقــي "بعيــد² عــن الــكالم" 
 مهرجان 
اخلليج 2009م ومهرجان مسقط 2010م. ترأست عدة ورش كتابة 

مسلسالت لقناة ا�م بي سي وقناة أبوظبي.

13

2014 | روائي |21:41 د | عربي

منلة آدم
آدم معتقــل يتعــرض لقســوة املعاملــة 
 ســجنه االنفــرادي. يطــول بــه ا�مــد 


 السجن، فيبحث عن مؤنس لوحدته فيجده 
 منلة.
مهنــا عبــدا� املهنــا ســينمائي مســتقل، مؤســس ورئيــس 
موقــع موفيانــا الســينمائي movieana.net، مؤســس كرنفــال موفيانــا 
للتجهيــزات الســينمائية واملناســبات وهــو القســم التجــاري ملوقــع 

موفيانا السينمائي. كاتب مقاالت ملوقع موفيانا السينمائي.

2014 | روائي |  19:58 د | عربي
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قابر
يعيــش قابــر وحيــد� مــع والــده، ويعــا� مــن صعوبــة التأقلــم مــع أقرانــه بســبب 

عمل والده الذي ال يناسبه، متطلع� حلياة جديدة.
مفيــد املهنــا مصــور صحفــي - مهتــم بصناعــه االفــالم اخــرج 

عددا من االفالم، و شارك � تنفيذ أخرى.

14

2014 | روائي |  13:55 د | عربي

فارغة
 أوضــاع اقتصاديــة م©ديــة .. ارتفــاع فاحــش � ا§ســعار، وا§غنيــاء يبحثــون عــن

ال¯وة، فما الذي تبقى للفقراء؟
مرتضى العواس ±رج شاب.

2015 | روائي |  6:44 د | عربي

�ة
ص

لق
ة ا

ائي
رو

م ال
فال

 ا�
قة

ساب
م

عرض عاملي أول



�يال
�مــد ســلمان خريــج فنــون جميلــة - جامعــة امللــك ســعود.  اجلد بو سلمان يتخيل املالئكة تزور مزرعته لتحل ال�كة عليها.

عضــو مؤســس لفرقــة افــان املســرحية.عمل مبجــاالت فنيــة 
�تلفــة. �ــرج منــذ عــام 2007 مــن أفالمــه اخلامس والعشــرون  
2011 , الســيكل 2012 , شــارع خلفــي 2013 ,�يــال 2014 ,قــاري 
ــرحية  ــيقى ملس ــل موس ــا : أفض ــز منه ــى جوائ ــل عل 2014. حص
بجمعيــة  القصــ©ة  العــروض  مبســابقة  الصــوت  حاجــز  كســر 
الثقافة والفنون 2004،  أفضل موسيقى ملسرحية من جتليات الباب 

مبسابقة العروض القص©ة بجمعية الثقافة والفنون 2009.

15

2014 | روائي |  15:00 د | عربي

فوق السطوح
الســطح وتربطهمــا عالقــة  القصــة حــول شــخصني يســكنان فــوق  تــدور 

إنسانية. يفقد أحدهما اµخر ليسود الصمت وتسيطر الوحدة على السطح.
�مد حسني الشاهني صانع افالم. 

2014 | روائي |  9:01 د | صامت

عرض عاملي أول
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احلانوتي
 �ــ ــ�ة، قريب ــوار املق ــل أس ــد� داخ ــة" ج ــه "العادي ــن حيات ــي املس ــش احلانوت يعي
مــن قــ� زوجتــه، ممارســ� روتينــه اليومــي. يتابــع كل يــوم مغــادرة أهــل املوتــى 
ــور موتاهــم، ولكــن يتغــ� احلــال عندمــا يرفــض شــاب مغــادرة قــ� زوجتــه  لقب

بعد دفنها.

�مــد أســامة املصــري ¤رج و كاتب ســيناريو. فائــز بجائزة كأس 
التخيــل مــن مايكروســوفت 2009م. كتــب و أخــرج عــددا مــن ا¦فــالم 
القصــ�ة املعروضــة علــى ا°ن¯نــت مثــل : مواجهــة - روح العــا©. 
كمــا نفــذ العديــد مــن ا¦عمــال التجاريــة لصالــح جهــات حكوميــة و 

خاصة.

16

2014 | روائي |  15:50 د | عربي

ملاذا؟
طالــب جامعــي ميــر بحالــة نفســية يتخيــل فيهــا أنــه يرتكــب جرميــة قتــل 

¦ستاذه ¾ اجلامعة.
�مــد عبيــدا	 منتــج و ¤ــرج و ممثــل. بــدأ على مســرح جامعة 
امللك فهد للب¯ول و املعادن عام 1998 م شارك ¾ اكÂ من 30 
مســرحية. انتــج اول فيلــم روائــي طويــل عــام 2005م بعنــوان "ا¦يــام 
الثالثــة". مهنــدس و عمــل كمديــر مشــاريع باالضافــة لعملــه 
كمخرج و منتج. انتقل إÊ كندا ¾ 2009م، عمل ¾ شركة دايريس 
دراســات   ¾ شــهادة  علــى  حصــل  تورونتــو.   ¾ االفــالم  النتــاج 
ا¦فــالم مــن جامعــة رايرســون ثــم دبلــوم انتــاج افــالم مــن مدرســة 

فانكوفر لÌفالم. شارك ¾ انتاج أكÂ من 15 فيلم.

2013 | روائي |  3:53 د | عربي
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ألبوم صور
 يتحــدث الفيلــم عــن العالقــات الزوجيــة ومــا يصيبهــا مــن فتــور بعــد مضــي فــ�ة
 مــن الــزواج. كيــف ميكــن للذكريــات اجلميلــة أن تعيــد إحياءهــا؟ وكيــف يرويهــا كل

منهما؟

ماجــد ناصــر عــزي ممثــل و�ــرج لديــه العديــد مــن ا�فــالم علــى 
ــل    ــة. حص ــات فني ــاركات � مهرجان ــن املش ــد م ــوب والعدي اليوتي

على بعض املراكز املتقدمة.

17

2015 | روائي |  6:09 د | عربي

صراع
ماجــد حســني العثمــان ممثــل يحــب االدوار املركبــة .  �ــرج فيلم جتريبي يستعرض ما يواجهه املبدع قي اجملتمع.

فيلــم صراع.شــارك � عــدد مــن االفــالم علــى اليوتيوب.عضــو 
ــس  ــو مؤس ــعوديني، عض ــني الس ــني واملوزع ــة املنتج � جمعي

لقروب ا�حساء ستار.
ال املك أي عالقة حب مع االناناس.

2014 | روائي |  6:55 د | عربي
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ا�مل
شابان تائهان يبحثان عن طريق يخرجهما من الضياع، الطرق عديدة .. االختيار 

صعب.
ماجــد الســيهاتي شــارك � العديــد مــن املهرجانــات الدوليــة 
واحملليــة، بــدأ مشــواره الفنــي عام 2001م مــع فرقة افــان للفنون 
املســرحية،  اول جتربــة ســينمائية كمخــرج وسيناريســت � فلــم 
نكبة حظ 2010م ، شارك كممثل � فلم ارزاق للمخرج عبدا¥ الزين 
ــم  ــم  حلياته ــلمان وفيل ــد س ــرج »م ــي للمخ ــارع خلف ــم ش و فيل

ثمن للمخرج حسني »فوظ.

18

2015 | روائي |  9:38 د | عربي

صفر
ــي يوم � حياة صديقني يقطعه الفراغ. ــتديو التعليم ــو´ باالس ــرج تلفزي µ ــويفعي ــني الش ــي حس عل

ــم  ــه والتعلي ــاادارة ال¶بي ــيه ب ــزات املدرس ــات والتجهي ــادارة التقني ب
والفنــون  الثقافــه  بجمعيــة  االفــالم  قســم  رئيــس  باالحســاء، 
باالحســاء، عضــو بجمعيــة املســرحني الســعوديني، عضــو جماعة 
الفنــي باالحســاء، عضــو جماعــة املنتجــني الســعوديني  االنتــاج 

املديرالفني مبؤسسة كلوز.

2014 | روائي |  12:20 د | عربي
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الفيلم الكذبي
رئيــس عصابــة يأمــر أحــد تابعيــه بقتــل زميلــه اخلائــن، ولكــن جتــري ا�حــداث على 

خالف ذلك.
�ــرج، وسيناريســت. حصــل علــى  فيصــل شــاهر املهيــد� 
ــرج  ــل � ــ�ة. عم ــالم القص ــة ا�ف ــدورات � صناع ــن ال ــد م العدي
مســاعد � بعــض املسلســالت وا�فــالم وال�امــج التلفزيونيــة. 

ولد عام 1986م � مدينة عفيف.

19

2013 | روائي |  17:43 د |  عربي

احلارس
عبداحلكــم حــارس أمــن �حــد املســارح، يعتــ� مــا يقدمــه املســرحيون مضيعة 

للوقت، يدخل ملشاهدة الفرقة فيتغ� كل شيء.
ــز  ــد العزي ــك عب ــة املل ــج جامع ــرج، خري ــي � ــد احلرب ــل خال فيص
ــدة  ــابق � جري ــال س ــب مق ــون، كات ــو و تلفزي ــص رادي ــدة تخص بج
املدينــة بجــدة، أنتــج و أخــرج 12 فيلم قص� كــ فيلــم البداية ، أصيل 

، ماجيك بول ، احلارس.

2014 | روائي |  23:50 د |  عربي
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جناح الضيافة
.�فهمــي فــاروق فرحــات �ــرج ، بــدأ � �ــال التمثيــل التلفزيــو ثالثة فنانني يقيمون � فندق من أجل لقاء مستثمر هو أملهم ا�خ

ــل إ�  ــم انتق ــره ث ــن عم ــر م ــة عش ــو � اخلامس ــرحي وه و املس
الواليــات املتحــدة لدراســة ا�خــراج. شــارك � أكــ� مــن 50 عمــًال 
مــن االفــالم الطويلــة و القصــ�ة، حائــزة علــى جوائــز � الواليــات 
املتحــدة، االمــارات، الســعودية وقطر.يعمــل كمخرج لقســم االنتاج 

االعالمي � ارامكو السعودي.

20

2013 | روائي | 8:41  د |  عربي

أرق
بعــد إطفــاء  رجــل  العالقــة علــى جســد  الــدم  رائحــة  عــن  ديكودرامــا   فيلــم 

.مباشرته حلادث س� وقع لعائلة
عــوض راشــد الهمــزا	 مصور فوتوغرا� منذ عــام 1997 م. مدير 
االمــام  جامعــة   � الصحفــي  للتصويــر  أســتاذ  قمــرة.  شــركة 
ــج وأخــرج �موعــة مــن االفــالم القصــ�ة  ــن ســعود، أنت ¼مــد ب
كالفلــم الوثائقــي " فوتــون" احلاصــل علــى جائــزة اللؤلــؤة الســوداء 
مبهرجان  أبوظبي السينمائي 2011م،  مديرتصوير فيلم"أزهار تيويليت 
ــم  ــل الفل ــا وحص ــس وموريتاني ــن تون ــني م ــع منتج ــاركة م " باملش
علــى عــدد مــن اجلوائــز كاجلائــزة الكــÈى وجائــزة افضــل تصويــر � 

مهرجان العاÊ العربي للفلم القص� 2013م.

2014 | روائي |  8:40 د |  عربي
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دوامة
ــي، حي شعبي حتدث فيه جرمية غامضة جتعل ساكنيه يعيشون � دوامة. ــاج الفن ــوز ل�نت ــة كل ــ� � مؤسس ــف مونت ــل الضي ــي واص عل

كاتب قصة، صديق جيد للكتب مهتم بصناعة ا�فالم.

21

2013 | روائي |  8:37 د |  عربي

بودر
طفــل بــريء ال يشــعر باالنتمــاء، يحلــم بــأن يعيــش بــني أقرانــه بســالم، يبحــث عــن 

حل يكون مفاجأة للجميع.
علــي حمــزة ®رج ومصور من مواليد ا�حســاء عام 1385م. عمل 
ــن  ــدد م ــر ع ــارك � تصوي ــعودي ، ش ــون الس ــع التلفزي ــا م متعاون
كجرافيكــس  فضائيــة  قنــوات  عــدة  بــني  تنقــل  املسلســالت، 

ومونت� ومصور. عمل � قناة اجلزيرة.

2014 | روائي |   3:36 د |  عربي
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حياة
فيلــم يحكــي عــن طفــل يعمــل � ســوق اخلضــار، يشــعر أن املتعــة � احليــاة 

هي مشاركة ا�خرين � اللحظات اجلميلة.
علــي عــادل آل غــامن ممثــل وكاتــب و�ــرج ســينمائي ومســرحي 
 � مســرحية  أعمــال   � شــارك  ماليــة،  إدارة  بكالوريــوس 
ــات  ــن الفالش ــد م ــدم العدي ــا ، ق ــال وكاتب ــة ممث ــات املنطق مهرجان

واالفالم القص©ة.

2013 | روائي |  27:34 د |  عربي
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 طقم
أب ±ربع بنات تنجب زوجته الطفله اخلامسة.

عبدالرحمن جراش  �رج و منتج وصانع افالم، من مواليد 1993م 
صنــع اربعــة افــالم, شــارك � مهرجــان اخلليــج الســينمائي. يعمل 

� µال صناعة االفالم � املنطقة الشرقية.

2014 | روائي |  6:03 د | عربي

عرض عاملي أول



حكاية صورة
مصــور فوتوغــرا� يفــوز � مســابقة بورتريــة، حــني يســتلم اجلائــزة يبحــث عن 

صاحب الشخص الذي � الصورة لتسليمه ما وعده به.

علي ســم� الناصر  �رج مســرحي وتلفزيو� ومؤلف موســيقى 
تصويريــة، عضــو �وعــة اجيــال الفن،بكالوريــوس بر�ة احلاســب 
ا©¨، أخرج عدة مسرحيات منها كشتة ¤ظورة و كشتة 2 ، أخرج 
عــدة افــالم قصــ®ة منهــا فيلــم ابتســم، اجلوتــي، امللقــوف، مــارد 
و جبهــات قصفهــا التاريــخ. عمــل علــى تأليــف املوســيقىلعدة 
الدمــام  مهرجــان   � موســيقى  أفضــل  جائــزة  علــى  أعمــال  

للعروض املسرحية2012م

23

2014 | روائي |   5:26 د |  عربي

1991
عبداحملســن املطــ�ي  طالــب فيلــم � الواليات املتحــدة، وكاتب عندما يعلن اخلطر، كيف تكون ردة فعل رجل ُمسن مع زوجته؟

سينمائي � جريدة اجلزيرة.

2013 | روائي |  10:04 د |  عربي

عرض عاملي أول
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مرمي
عبــدا� حمــد الزيد مصــور فوتوغرا�، هاوي ا�خــراج وإنتاج ا�فالم شاب يحاول حل مشكلة بينه و بني زوجته.

القص�ة ومصمم جرافيكس، يدرس العمارة والتخطيط 

24

2013 | روائي |  13:44 د |  عربي

نص دجاجة
عبــدا� أحمــد علــي £ــرج، منتــج و ممثــل. أخرج 5 أفــالم قص�ة، يوم � حياة متشرد � مدينة الرياض .

شــارك � عدد من املهرجانات الســينمائيةالدولية , أخرج  برنامج 
علــى اليوتيــوب بعنــوان "فضــاوة ". عمــل كمخــرج منفــذ � برنامج 
فايــف جــي علــى روتانــا خليجيــة. عمــل كمنتــج فنــي ل²نامــج " 
النشــرة الـــ "علــى روتانــا خليجيــة .مثل � بطولــة أعمــال تلفزيونية 
مثــل "37 درجــة" بجزئيــه، أم احلالــة 2 و برنامــج كوميــدو علــى 

قناة إم بي سي.

2014 | روائي |  : 6:03 د |  عربي

عرض عاملي أول

�ة
ص

لق
ة ا

ائي
رو

م ال
فال

 ا 
قة

ساب
م



25

غزو
عبدالرحمــن عايــل احلربــي صانــع أفــالم وكاتــب روائــي � خمســة �موعة من الشباب يحاولون الذهاب من جنوب الرياض إ� شمالها.

أفــالم أربعــة منهــا قصــ�ة وهــي نكــرة، غــزو، داعــش وفــاي، وفيلــم 
طويــل بعنــوان نحــو اجلنــوب وهــو مقتبــس مــن روايــة أدبيــة للروائــي 

طاهر الزهرا¦ كما طبع � كتاب (قبل أن تخون الذاكرة).

2015 | روائي |   9:32 د |  عربي
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حجر
رجــل يعيــش حيــاة منطيــة ويــدور كل شــيء مــن حولــه برتابــة. االعتيــاد ســمة 
التســاؤالت حــول حياتــه  أيامــه وليالــه حتــى يقــع فيمــا يجعلــه يعيــد طــرح 

ووجوده.

أحمــد  الــنب حمضــة ممثــل ومؤلــف مســرحي وســينمائي. مّثــل 
ــن  ــقوط م ــر والس ــى اجلس ــة عل ــكالم، طرف ــن ال ــرحية زم ¾ مس
ــر  ــم صف ــني و فيل ــم أن ــ�ة كفيل ــالم القص ــارك اÁف ــئ، ش ــص داف ن
للمخــرج علــي الشــويفعي حققــت بعــض اجلوائــز ¾ �ــال التأليف 

والتمثيل املسرحي.

2014 | روائي |  13:33د |  عربي



املفتاح
عبــد احملســن الضبعان �ــرج وكاتب ســيناريو. عضو "�موعة ضياع املفتاح يحوله إ� معنى آخر.

تالشي"السينمائية. أفالمه القص�ة: "الباص" 2008م،"ثالث رجال 
وامــرأة" 2009م، "الوقائــع غــ� املكتملــة حلكايــة شــعبية" 2010
م، و "هــذا بيتــي" 2013م. شــارك بصناعــة العديــد مــن ا¡فــالم 
السعودية مثل "ترقية" (�رج مساعد - إخراج هناء العم� ٢٠١٣)، 

و منتج لفيلم "املفتاح". 

26

2015 | روائي |  15:33 د |  عربي

عطوى
شــاب يشــق طريقــه خــالل الصحــراء فيســتوقفه رجــل مســن يقــف علــى 
قارعــة الطريــق، فيعــرض الشــاب عليــه املســاعده، ولكــن هــذه الطريــق تأخــذ 

منحى آخر.

لغــة  افــالم، ســت ديزايــÀ، دبلــوم  صانــع  الشــالحي  عبدالعزيــز 
اجنليزية، فائز بثالث جوائز تلفزيونية 4 افالم وثائقية،  8 افالم قص�ة، 
و 90 ســكتش واعالن قص�، بدأ ســنة 2008م، حاصل على دورات 
وورش عمــل قصــ�ة Ë االخــراج الســينمائي، لــه ثــالث مشــاركات 

Ë مهرجانات سينمائية.

2013 | روائي |   10:00 د |  عربي
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إنتقام أب
ــا  ــاء �اولته ــه، أثن ــه وطفلت ــوت زوجت ــببت 	 م ــة تس ــن ممرض ــم م أب ينتق

الهرب تدخل 	 حوار مع فتاة صغة ل�ى ا�شياء على غ ما تظن.
طــارق ملفــي الرويلــي �رج، ماجســت 	 لوس آجنلــوس. مدير 
شــركة إنتــاج ا�فــالم فايــف كلــرز 	 فرعهــا 	 الســعودية. لــه 

أعمال 	 ©ال السينما وا�فالم والتصوير.

27

2013 | روائي |   14:18 د |  عربي

السؤال
سعد طالب مبتعث إ´ الواليات املتحدة ا±مريكية يحكي قصته 	 يوم حفل 

تخرجه.
ســلطان غنيــم املطــ�ي �ــرج درس ا±خــراج الســينمائي 	 
لوس أجنلوس 2011م، شــارك 	 فيلم  "وجدة" كمســاعد �رج 
ومشرف ا«داء الصوتي ADR ، شارك كمساعد �رج 	 مسلسل 
"شــفت الليــل" ،أنتــج وصــور وأخــرج برامــج تلفزيونيــة مثــل "ياهــال 
أمريــكا"، عمــل كـــSenior Producer 	 تطبيــق برنامــج عاملــي 	 
السعودية Soccer Prince ،  أنتج مبؤسسته "املبتكرون السعوديون" 

برنا©ّي واقع عن املبتعثني 	 الواليات املتحدة.

2014 | روائي |  13:30 د |  عربي
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 عرض أول � الشرق ا�وسط

 عرض أول � الشرق ا�وسط
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جراثيم
خالــد �مــد الصقــر �رج وممثــل، بدأ � مســرح جامعة امللك رجل مهووس بالنظافة يفقد املعقم الذي يالزمه ويبدأ � البحث عنه.

ســعود، فائــز باجلائزة الفضية كأفضل ممثــل دور ثانوي, أخرج فيلم 
وثائقــي للمؤمتــر العلمــي للطــالب والطالبــات ا�ول ضمــن أفضــل 
عشر أفالم، توجه للتمثيل التلفزيوª وا�فالم القص§ة, بعض أفالمه 
مد سندي,  (كممثل): شقة٦ للمخرج حسام احللوة, لينا للمخرج̄ 
الفيلــم الكذبــي للمخــرج فيصــل املهيــدº. مؤخــر¹ حصــل علــى 

دبلوم مكثف � صناعة ا�فالم من نيويورك فيلم أكادميي.

2014 | روائي |  06:17 د |  عربي
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بص�ة
تقــع أحــداث الفيلــم � العــام 2034 عندما تتطور التقنية و يصبــح باÁمكان عالج 
أي مــرض عــن طريــق زراعــة شــريحة إلكÆونيــة � اجلســم . ســارة تعيــش مــع 
زوجهــا جــون خــارج املدينــة الفاضلــة ” وينــÆ ســيتي ” بســبب فقــدان بصــره و 

تقرر أن جتÐه على إجراء عملية استعادة البصر بطريقة غ§ نظامية.

املهنــد الكــدم مهنــدس، درس اÁخــراج و التصويــر الســينمائي 
 Òــ ــج أك ــور و أنت ــرج و ص ــدا. أخ ــينمائي بكن ــاج الس ــر لÔنت �  ڤانكوڤ
مــن 25 فيلــم قصــ§ � كنــدا، درس االنتاج الســينمائي � جامعة 
جنــوب كاليفورنيــا ، فــاز بعــدد مــن اجلوائــز العامليــة منهــا جائــزة 
مايكروسوفت كأس التخيل 2010 و جائزة الشاشة لك 2009 - 2012 
، أخــرج فلــم أوبامــا أطلــق حميــدان ، فلــم بوابــة البيتــني يــا خــادم 

احلرمني و فلم احلج رحلة نقاء.

2014 | روائي |  14:27 د |  اجنليزي

عرض عاملي أول



حلم
ا�حــالم ليســت متشــابهه، بعضهــا يحفــز علــى الطمــوح والبعــض ا�خــر يخــرج 

صاحبها من الواقع.

حيــدر الناصــر �ــرج  وكاتــب مســرحي، لــه مســرحيات: شــرباكه، 
وكشــته  �ظــورة  كشــته  احلبــال،  مابــني  القــارات،  صنيــدح 
2. املسلســالت ا�ذاعيــة: عايلــة بومهنــا، بيتنــا وبيــوت اجلــ�ان. 
املسلســالت التلفزيونيــة. مشــاركة ¦ كتابــة مسلســل تقاطيع. 
ا�فــالم القصــ�ة: كتابــه واخــراج فلــم ظــن، ســأموت بعــد حلظــات، 
ــراج ¦  ــل اخ ــزة أفض ــى جائ ــل عل ــم احلاص ــطرجن وحل ــروم، ش �

مسابقة أفالم االحساء، حاصل على جوائز ¦ املسرح.

29

2014 | روائي |  8:45 د |  عربي

باص 321
رجــل أربعينــي يعمل كســائق باص مدرســة يحمل الرقــم "321"، يج· على ترك 

عمله فيستوÁ عليه اخلوف من ركوب أي باص أو االق½اب منه.
حســني املطلــق حاصــل على دبلوم برÂيات ¦ قســم احلاســب 
ا�Á ,يعمــل ¦ Âــال اÄعــالم املرئــي بوظيفــة " مونتــاج " ¦ إدارة 
ال½بيــة والتعليــم با�حســاء ,كاتب و�رج لعدد مــن ا�فالم القص�ة 
, التحــق بدورتــني ¦ كيفيــة صناعــة ا�فــالم القصــ�ة ,مشــارك ¦ 
سوق اخلليج السينمائي للسيناريو 2013م عن سيناريو باص321 , 

.Áوالذي شارك أيضا ¦ مهرجان دبي السينمائي الدو

2014 | روائي |   14:16 د |  عربي
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بنان
شــاب يتنقــل مــا بــني حكايــا الكتــب. تــدور بــه ا�حــداث � سلســلة مــن التحــوالت 
واالنفعــاالت النفســية والعقليــة، يتأثــر ويؤثــر � البيئــه احمليطــه بــه والتــي 

عاش جتربتها بجل مشاعره وأحاسيسه.

حســني آل �فــوظ ¡ــرج وممثــل مســرحي وســينمائي٫ � ثــالث 
جتارب سينمائيه.

30

2014 | روائي |  04:45 د |  عربي

�ة
ص

لق
ة ا

ائي
رو

م ال
فال

 ا�
قة

ساب
م

ثلج � الصيف
الشــخصية  االمريكيــة، ضعيــف  الواليــات املتحــدة  عمــر طالــب مبتعــث � 
بســبب قســوة والديــه عليــه منــذ الصغــر. ° يتأهــل لدراســة التخصــص الــذي 
يرغــب بــه فــال يســتطيع أن يطلعهمــا علــى رغبتــه اجلديــدة. هــل يتخــذ قــرار³ 

بقبول أو رفض الزواج املفروض عليه؟

ــنمائي �  ــراج الس ــتÀ � االخ ــب ماجس ــه طال ــال خوج ــن كم أمي
جامعة NEW YORK FILM ACADEMY � مدينة لوس اجنلوس. 

2014 | روائي |  10:29 د | عربي

عرض عاملي أول



31

حدودك
ــد  ــف ال يحس ــه � موق ــة تضع ــة غريب ــاه بوصي ــد أن أوص ــاه بع ــد أب ــاب فق ش

عليه.
�مــد حســني احلمــود �ــرج أفــالم قصــ�ة مــن مواليــد مدينــة 
ا�حســاء. أخــرج فيلــم عــزة نفــس وفيلــم كــن صديقــي. حضــر 
دورات � ا�نتــاج الســينمائي مــع السينارســت �مــد حســن و 

اخملرج �مد املط�ي واخملرج علي الشويفعي.

2014 | روائي |  13:57 د | عربي
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عرض عاملي أول

ما وراء الطبيعة
شــابان ينجرفــان � نقاشــات حــول أســباب وجودهمــا دون أن يريــا احلقيقة التي 

تختبئ أمام أعينهما.
أميــن عــادل النقيــب �ــرج وطالــب إعــالم � جامعــة امللــك 
ــزة  ــز بجائ ــر) الفائ ــ�ة ماه ــم (كام ــاعد � فيل ــرج مس ــعود. � س
اخلليــج  مبهرجــان  الطلبــة  أفــالم  مســابفة   � فيلــم  أفضــل 

السينمائي.
.

2014 | روائي |  7:30 د | عربي

عرض عاملي أول



منظومة إعالمية متكاملة تأسست في منتصف عام 2012 على يد متخصصين 
ومستثمرين في ا�عالم تحت اسم يحمل التطلع الشمولي 

نعمل على أن نجعل ا�شياء تحدث ..
كما نريد لها بالفعل أن تحدث

iContent  شركة المحتوى المتكامل

ضمن دالالت االسم وتسارع� نحو بناء ا�نموذج ؛ قامت الشركة بعدد من االستحواذات  
المحلية لتصبح في عام 2014  واحدة من أكبر الشركات ا�عالمية في المملكة والشرق 
والخليج  المملكة  في  خاص  لقطاع  تلفزيونية  استديوهات  أكبر  تتملك  حيث  ا�وسط 
وتملك خط� تصاعدي� غير مسبوق  كم� وكيف�  في مضمار شبكات التواصل االجتماعي 
إضافًة إلى التفوق النوعي في مضامين ا�عالم التقليدي حيث أن القليل يمكن إضافته 
كم� في مساقات التنفيذ المهني ؛ لكن  iContent  تراهن على إضافة خطوط نوعية 
االستراتيجية  الرؤى  صناعة  والخاصة:  العامة  للمؤسسات  ا�هم  المجال  في  عمق�  أكثر 
،ثم  روح منشأته  وننساق في  العميل،  نتوحد وهدف  نحن  إعالمية شاملة  كمنظومة 

نسارع رسم الرؤية كمنظومة عمل ترتقي بعمقها لتكون دستور مرحلة .  

الشريك االس�اتيجي



مسابقة
ا�فالم الوثائقية القص�ة 



رواحل
وثائقــي عــن حيــاة وإجنــازات الطــالب الســعوديني املبتعثــني � أفضــل عشــر 

جامعات � أمريكا، يظهر مناذج واقعية للمراتب العليا التي حققوها.

أســامة منصــور اخلريجــي منتــج و�ــرج ســعودي منــذ 2007م. 
حاصــل علــى: جائــزة دوليــة مبهرجــان كازان الســينمائي الــدو� 
كأفضــل فيلــم والنخلــة الفضيــة � مهرجــان ا§فــالم الســعودية 
ا§ول عــن فيلــم احلقيقــة2008م. نفــذ و أخرج ¬موعــة من ا§فالم 
علــى  حاصــل  الفضائيــة.  القنــوات  مــن  عــدد  لصالــح  الوثائقيــة 
املاجســت· � صناعــة ا§فــالم مــن اكادمييــة نيويــورم ل´فــالم عــام 

2013م. يعمل � شركة Five Colors LLC بلوس أجنلوس.

34

2014 | وثائقي |  23:34 د | عربي

املسرح .. من هنا
ــرح ..  ــم املس ــئلة، فه ــن ا§س ــد م ــعودي العدي ــرح الس ــبات املس ــل خش حتم

عزوف اجلمهور .. الكوميديا والتجريب.

ثامــر حمــد احلربــي �رج وممثــل، شــارك � مهرجــان اجلنادرية 
بتونــس،  املســرحي  فوشــانة  ومهرجــان  الطفــل  ملســرح 
الــدو� � الهنــد كأول مســرحية ســعودية  باريللــي  ومهرجــان 
تعــرض � الهنــد وكانــت بعنــوان ”مايســÆو“. مثلــت  � أفــالم 
قصــ·ة  منهــا فيلــم  ”مــرمي“  و فيلــم (النفــس االخــ· ) لفهــد 

.Íاحليسو

2014 | وثائقي |  8:09 د | عربي
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 عرض أول � الشرق ا�وسط



سوق القيصرية
ســعيد �مــد الرمضان مهتم بتســويق ا�حســاء ســياحي، �رج وثائقي يسجل مالمح أقدم ا�سواق الشعبية باخلليج.

عضــو  ســياحي،  فوتوغــرا�  مصــور  وإعالنيــة،  وثائقيــة  أفــالم 
� عــدد مــن اجلمعيــات الوطنيــة التطوعيــة، مؤســس ومديــر 

ملشروع ا�حساء قدمي ومشروع ا�حساء حديث.

35

2014 | وثائقي |  6:17 د | عربي

إنسولني
وثائقــي عــن خطــورة مــرض الســكري علــى اجملتمــع. طفــل مصــاب باملــرض 

ويعيش حياته بني املنزل واملدرسة.
عبدالرحمــن حســن �مــد صندقجــي  صانــع أفــالم - مؤســس 
ــاي  ــج و·ي ــفني وبرنام ــم فوس ــرج فيل ــا � ــف ميدي ــون كرييت فيزي
متخــرج هندســة صناعيــة مــن جامعــة امللــك فهــد للبــ«ول 

واملعادن.

2015 | وثائقي |  9:32 د | عربي
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الزواج الكب�
وثائقــي عــن أكــ� مراســم الزفــاف غرابــة وفــرادة � جــزر القمــر، وتســتمر 

االحتفاالت ملدة أسبوعني، ُيعتقد أنها متنح العريسني حياة هانئة.
فيصــل العتيبــي  فيصــل العتيبــي هــو �ــرج ومنتــج ســعودي، 
أنتــج العديــد مــن ا¤فــالم وال¡امــج الوثائقيــة. فيلمــه "القلعــة" فــاز 
باجلائــزة � مهرجــان اخلليــج الســينمائي بدبــي. وفيلــم (الــزواج 
عظيــم) حصــل علــى جائــزة جلنــة التحكيــم اخلاصــة � مهرجــان 
و�   ،2013 عــام   � الســويد   � ماملــو   � العربــي  الفيلــم 

مهرجان مسقط السينمائي الدو°..

36

2012 | وثائقي |  52:12 د | عربي-هندي-اجنليزي

احلّمال
حيــاة رجــل يعمــل مبهنــة حّمــال � أحــد أســواق اخلليــج، متــر بــه عــدة ظــروف 

� اليوم الواحد إال أنه ميسي سعيد¹ نهاية كل يوم.
�مد الشاهني صانع افالم سعودي

2014 | وثائقي |  7:57 د | عربي
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البسطة
وثائقي يصور حياة و عمل البائعني على الطرقات.

 �مــد احلمــادي بكالوريــوس تاريخ من كليــة ا داب بجامعة امللك 
بالتلفزيــون  ا�و�  القنــاة  بالريــاض، عمــل مراســًال �خبــار  ســعود 
الســعودية ومقدمــ� لعــدد مــن ال�امــج، معــد ومقــدم برنامــج 
عــن  حلقــة   150 مــن  أكــ�  فيــه  قــدم  الــذي  شــبابية  ســينما 
ا�فــالم. الســعودية القصــ»ة،  عضــو جلنــة حتكيــم مســابقة ا�فالم 
الشبابية ® ا�حساء 2014م له حضور إعالمي ® عدد من احملافل 

سواء ® ´ال الشعر أو ا²عالم أو السينما

37

2013 | وثائقي |  17:8 د | عربي

عزف املطر
وثائقي يصور حياة الناس ويستعرض مشاعرهم بعد هطول ا�مطار .

شــركة   ® جرافيــك  ومصمــم  مصــور  ¸ــرج،  علــي  ياســر 
املتقدمــة للب¹وكيماويــات. مصــور ســابق لشــركة فــن ال¹ويــج 
التجاريــة، لديــه 7 أفــالم مــن ضمنهــم عــزف املطر الذي شــارك ® 

مهرجان نقش ® البحرين.

2013 | وثائقي |  8:57 د | عربي
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ط� الدمام
مارفني كاملا شــاب فلبيني يبلغ من العمر 27 عام، يعمل كموظف � مطعم 
ماكدونالــدز، بــني الفينــة واخــرى ميــارس موهبتــه � تســلية اطفال.الفيلــم 

يوثق تسلية �موعة من االطفال ضمن برنامج �صص ملتالزمة داون.

منصــور البــدران صانــع افــالم صاعــد مــن الســعودية، يــدرس حاليــ¡ 
بكالوريوس إنتاج سينمائي � جامعة DePaul مبدينة شيكاغو بالواليات 
مهرجــان   � اول  املركــز  علــى  حاصــل  االمريكيــة.  املتحــدة 
أبوظبي السينمائي عام ٢٠١١ عن فيلم "كام¶ا ماهر" بقسم الطلبة 
و جائــزة الســفراء املواطنــني ل½فــالم مــن قبــل االمم املتحــدة 

بنيويورك عام 2010.

38

2015 | روائي |  17:13 د | عربي-اجنليزي
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مسابقة
أفالم الطلبة



أنا وأبوي
�مد بن حسن الهليل صانع أفالم.

40

2014 | روائي |  4:35 د | عربي

 2014 | روائي |  10:01 د | اجنليزي

2014 | روائي |  4:35 د | عربي
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طفل يعيش يوم� كامًال مع أبيه، لكن الواقع على خالف ذلك.

ليس هكذا
شــاب مســلم � أمريــكا يعمــل كمصــور فوتوغــرا�، يواجــه اختبــار� صعبــ� 
ــذب  ــاول ج ــاة حت ــب فت ــوع � ح ــني الوق ــه وب ــم دين ــه بتعالي ــني التزام ــه ب يوقع

انتباهه.

ــالم و  ــن ا¥ف ــدد م ــه ع ــكا، ل ــراج � أمري ــح درس ا¨خ ــامه صال أس
برامج اليوتيوب.



كيس بالستيك
لينــا امليمــان طالبــة � جامعــة عفــت قســم  ا�نتــاج الرقمــي رحلة قص�ة تتقاذفها الرياح. 

والبصري.  

41

2015 | روائي |  2:23 د | صامت

دورة العنف
 نورا الفريخ طالبة � جامعة عفت قسم  ا�نتاج الرقمي فتاة تتعرض ل�عتداء من قبل والدها املدمن فتنتقم منه..

والبصري .

2015 | روائي |  1:40 د | اجنليزي
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خيشة
إنسانة منبوذة من قريناتها بسبب مظهرها وما تعرضت له من تنّمر جماعي.

بيان الصبحي طالبة � قسم املرئي والرقمي بجامعة عفت.

42

2015 | روائي |  3:00 د | عربي

اخلادمة
 فتــاة صغــ�ة تعمــل � مهنــة تنظيــف حمامــات اجلامعــة، جتــد خامتــ� ثمينــ�،

.فتتنازعها الرغبات واملشاعر

جواهر ايهاب العامري أدرس � جامعة عفت � قسم االنتاج 
املرئي والرقمي- تخصص انتاج. أطمح بأن أكون صانعة أفالم 
²كون سبب � اسعاد الناس- وتغي� نظرة فئات مهمة � 

اجملتمع عن عاµ السينما - وأمثل نفسي وديني ووطني بشكل 
.µجييد وأضحهه لعا

2014 | روائي |  5:19 د | عربي
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مأزق الطبخ
جتربة فتاة شغوفة بالطبخ: أين انتهت، و كيف بدأت.

خديجــة عبدالغنــي آل ســعيد طالبــة � كليــة التصاميم- جامعة 
الدمام، بتخصص تصميم املطبوعات و الوسائط املتعددة.

43
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ابن البلد
أحمــد النعيــم مصــور فوتوغــرا� هــاوي ا�خــراج وإنتــاج ا�فــالم 

القص¤ة يدرس العمارة والتخطيط ومصمم جرافيكس.

2014 | روائي |  10:00 د |  عربي

عرض عاملي أول

طفل يعيش يوم¯ كامًال مع أبيه، لكن الواقع على خالف ذلك.



سطور
فيلم يستعرض أهمية القراءة و الثقافة و تأثها على اجملتمع و حضارته.
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2014 | وثائقي |  3:36 د | عربي

ضائعون
 وثائقــي يصــور جــزء� مــن حيــاة ســكان قريــة � مدينــة أبهــا الســعودية ال يحمل

.أهلها اجلنسية وال أية أوراق ثبوتية مع أنهم ولدوا وعاشوا هناك
ــب  ــالم , طال ــع أف ــرا� و صان ــور فوتوغ ــرج مص ــد الف ــد أحم �م

بجامعة امللك فهد للب¨ول و املعادن.

2015 | وثائقي |  5:55 د | عربي
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عرض عاملي أول

ــرج و®رر فيديــو بدأ � مونتــاج ا»فالم  علــي عبــدا� احلســني̄ 
بعمر  13 سنة، تخصص باملوشن جرافيك واملؤثرات وبرامج 3D. أنتج 

أول عمل  عام 2013م.



 سر نفق الربع
 �أغطية معدنية ضخمة منتشرة � صحراء الربع اخلا� تشكل لغز� غامض

لفريق يحاول أكتشاف سرها.
ــاة ســني علــى اليوتيــوب  ــع أفــالم � قن �مــد أحمــد املــال  صان
و  للبــ�ول  فهــد  امللــك  بجامعــة  صناعيــة  هندســة  طالــب  و 

املعادن.
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2015 | روائي |  10:01 د | عربي

ما ال يرى
فتاة تعا® من أذية اجملتمع بسبب مظهرها, � يوم من االيام وقعت بني 

يديها مرأه عجيبة تعكس حقيقة الناظر اليها.
ود احلجاجي طالبة � جامعة عفت قسم  اµنتاج الرقمي 

والبصري .

2015 | روائي |  2:52 د | اجنليزي

عرض عاملي أول
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عرض عاملي أول



ا�نتاج الفني وا�عالم 

النون هي ا�قرب للفن

تواصلوا معنا

الموقع ا�لكتروني  

 Media & Art Production

www.noonart.net

info@noonart.net

الشريك التنظيمي



نبذة

ورشة تتناول دور املوسيقى � السينما املعاصرة، وأهميتها � بناء احلالة الدرامية للفيلم، حيث سيتم خاللها العمل على مشروع يتناول 
مبادئ التأليف املوسيقي للمشهد السينمائي، وسيتم ا�شتغال بشكل عملي على تأليف موسيقى لبعض املشاهد الدرامية التي سيبدعها 

املشاركون � الورشة، و سيتم عرض نتاج مشروع التأليف املوسيقي � نهاية ف�ة الورشة التي متتد ملدة ٣ أيام خالل ف�ة املهرجان. 

عن مقدم الورشة 

¬مد حداد مؤلف وناقد موسيقى بحريني مهتم بتأليف موسيقى ا¨فالم السينمائية. حمل آلة العود وجعلها آلته الرئيسية ا¤ أن سافر إ¤ 
القاهرة ملتابعة شهادة البكالوريوس � التأليف املوسيقي والقيادة � معهد الكونسرفتوار بالقاهرة، ا¤ جانب دراسته ®لة البيانو.

مسلح بآلة البيانو الغربية � يد، والعود الشرقي � يد أخرى، مع ما يكفي من القوة ملد جسر بني الشرق والغرب، رسم ¬مد حداد 
باملوسيقى الكالسيكية الغربية ، وا�يقاعات التقليدية العربية، ا¤ جانب املوسيقى الدرامية وا�ثنية ºموعة كب¹ة من ا¨عمال املوسيقية. 

كتب مؤلفات لÀفالم الروائية و القص¹ة، املسرح، ا¨فالم الوثائقية والرسوم املتحركة. كما تعاون مع عدد من الفنانني ا®خرين مثل النحاتني، 
الشعراء واملصورين، يشغل ا®ن منصب أخصائي أول النشاط املوسيقي بجامعة البحرين.

برنامج الورشة 

اليوم ا¨ول:
- حلقة نقاشية حول مفهوم موسيقى الفيلم ودورها � بناء احلالة الدرامية

- طرح مشروع تأليف موسيقي للمشاركني � الورشة وبدء العمل عليه منذ اليوم ا¨ول � بناء ثيمة موسيقية ملشهد سينمائي

:Çاليوم الثا
- طرح مناذج موسيقية ومناقشتها دراميÉ وكيفية توظيفها مع الصورة

- متابعة العمل على املشروع املوسيقي ومناقشة ما توصل اليه املشاركني

اليوم الثالث:
- العمل على عرض النتاج النهائي ملشروع التأليف املوسيقي وتقييمه

- طرح التوصيات التي ممكن ان تساهم � رسم حركة املوسيقى الدرامية
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نبذة 

بأصابــع مــن ضــوء ســنق�ب إ� عــا� الســرد البصــري، لندخــل � رحلــة مكثفــة � فــن كتابــة الســيناريو،  وســنمضي عــ� اخليــال والواقــع ضمــن 
احلكايــة واحلــاالت ومــع الشــخصيات وكيــف نــ�ك � فمهــا بعــض احلــوارات وسنســتخدم الصمــت والدهشــه، هنــا ميكنــك أن تصنــع فيلمــك 

اªهم.

عن مقدم الورشة 

³مــد حســن أحمــد سيناريســت (ســينما وتلفزيــون) ومستشــار فني, من مؤسســي صناعــة الفيلم � ا°مــارات, لديه 17فيلــم (قص® وطويل) 
حصدت أعماله على ٣٢جائزة حول العا� كأفضل سيناريو وأفضل فيلم, عرض أفالمه � مهرجانات دولية مهمة مثل برلني السينمائي, ولوكارنو, 
وشــيكاغو و� روســيا ووبــ®وت ودبــي, مــن أفالمــه (تنبــاك – ســبيل – مــاي اجلنــة – بنــت مــرمي – ريــح – ظــل البحر ) يقدم عدة ورشــات � فــن كتابة 
السيناريو بدول اخلليج, من إصداراته السينمائية كتاب (الضوء الصامت) من مؤسسي Èموعة فراديس وفيالسينما, برج احلوت, يكره املعكرونه.

 
برنامج الورشة 

اليوم اªول:
- مدخل  إ� فن كتابة السيناريو

- السيناريو بني الصورة واحلكاية 
- املشهد١ � السيناريو – املشهد17 � الفيلم

:Íاليوم الثا
- السيناريو بني اخليال والواقع

- كيف تكتب فيلمك السينمائي 
- الفكرة واحلكاية � الفيلم 

- الشخصيات واحلوار � الفيلم
 

اليوم الثالث:
- تطوير اªفكار والسيناريوهات

- املشهد اªخ®
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نبذة 

تتنــاول ورشــة ا�خــراج الســينمائي: صناعــة ا�فــالم الروائيــة بأنواعهــا، ومعرفــة اخلطــاب الســينمائي واللغــة البصريــة والقواعــد ا�خراجيــة، وتعلــم 
املذاهــب الســينمائية، وحياكــة الدرامــا الفلميــة. تتضمــن هــذه الورشــة صناعــة فيلــم روائــي قصــ� يقــوم بكتابتــه واخراجــه الطلبــة املنتســبني 

للورشة حتت إشراف مقدم الدورة.

عن مقدم الورشة 

ــرج ســينمائي وسيناريســت وناقــد ســينمائي ســوري، كتــب وأخــرج العديــد مــن التجــارب الســينمائية منها : "ألــوان دمشــق" و "بدون  مالــك جنــار̄ 
مفتاح" و "ذاكرة الزمن" با�ضافة ا¶ العديد من ا�عالنات، إبتدأ مشواره µ التدريب واحملاضرات السينمائية عام 2011م.

برنامج الورشة 

اليوم ا�ول:
- عاº صناعة ا�فالم

- اللغة الفلمية
- جلسة عصف ذهني لكتابة سيناريو فيلم الورشة

اليوم الثا½:
- اللقطات والزوايا واحلركة وصناعة الكرك¿ات

First act -
Second act -

Third act -

اليوم الثالث:
- تصوير فيلم الورشة

- عرض املنتج µ ختام الورشة.
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الشريك التسويقي

المميزون في تنظيم المهرجانات
www.entergulf.com



جمعيــة الثقافــة والفنــون 	 الدمــام ومنــذ نشــأتها عــام 1978 م، تغطــي 8 �افظــات 	 املنطقــة الشــرقية. قدمــت مئــات الفعاليــات الفنيــة 
ــة  ــة، جلن ــكيلية والرقمي ــون التش ــة الفن ــكيلية، جلن ــون التش ــة الفن ــة " جلن ــا الفني ــ� جلانه ــذت ع ــة، ة، نف ــود املاضي ــة عق ــالل الثالث ــة، خ والثقافي
ــات  ــذي يعنــى بالفعالي ــدى الثقــا	 ال ــي، واملنت ــة اخلــط العرب ــة املوســيقى، جلن ــون الشــعبية والشــعر، جلن ــ�اث والفن ــة ال ــر وا¡فــالم، جلن التصوي

ا¡دبية من سرد وشعر ونقد، لتخدم كافة أطياف وشرائح اجملتمع.
تســعى اللجــان اº االهتمــام باحلركــة الثقافيــة والفنيــة، وإº تقــدمي انتــاج ا¡دبــاء والفنانــني الســعوديني والعمــل علــى تفعيــل حضورهــم الثقــا	، 

والفني، واالجتماعي، ملا يخدم Áتمعهم، وتبني املواهب الشابة وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة 	 الفعل الثقا	.

كمــا للجمعيــة فعالياتهــا وأنشــطتها املتمثلــة 	 الســنوات العشــر ا¡خــÂة 	 املهرجانــات واملســابقات وامللتقيــات والتــي اســتقطبت االالف 
مــن اجلمهــور مــن Æتلــف أفــراد اجملتمــع، كمــا 	 مهرجــان مســرح الدمــام للعــروض القصــÂة لعشــر دورات ســابقة، مهرجان مســرح الطفل 
ــر الضوئــي واخلــط العربــي، والفنــون التشــكيلية،  خمــس دورات ســابقة،مهرجان أفــالم الســعودية لدورتــني، مهرجــان الشــعر، ملتقيــات التصوي
باÊضافــة اº مشــاركة هــذه اللجــان 	 االحتفــاالت الوطنيــة كل عــام، كمــا تقــوم اجلمعيــة ومــن خــالل ادراكهــا العميــق بأهميــة الشــراكة والتنميــة 
االجتماعيــة بالعمــل املتواصــل والــدؤوب 	 دعــم ومشــاركة العديــد مــن اجلهــات اخلدميــة باملنطقــة، وذلــك عــن طريــق تنميــة العمــل الثقــا	 
والفنــي 	 فعاليــات مشــ�كة كمــا 	 مشــاركتها 	 مهرجــان صيــف أرامكــو خلمــس ســنوات متتاليــة، املستشــفيات، اجلمعيــات اخلدميــة، 

واملهرجانات السياحية 	 املنطقة الشرقية 	 اخل� والدمام.
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 املسرح التصوير الضوئي املوسيقى اخلط والتشكيل �تمع ا�فالم السعودية

املوقع ا�لكتزو� للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون 
 � حلة جديدة ، وبيئة للتفاعل بني املبدعني باململكة

www.Funoon.sa



 خالص الشكر والتقدير

عبداحملسن �مد املط�ي
�مد ناصر السلمان

مهنا عبدا� املهنا
�مد سلمان الصفار

طارق ملفي الرويلي
علي �مد الناصر
أمين عادل النقيب

سيف حمد القرعاوي
فيصل خالد احلربي

ياسر علي
عبد احملسن الضبعان

علي باقر العبدا�
�مد عادل عبد العظيم

مفيد عبداللطيف املهناء
عبدالرحمن عايل احلربي

خالد �مد الصقر
فهمي فاروق فرحات

علي واصل الضيف
فهمي فاروق فرحات
فيصل شديد العتيبي

عبدالرحمن عبدا� جراش
�مد مهدي احلمادي

�مد حسني الشاهني
قاسم حسن الزاهر

علي عبدا� احلسني
عبدا� حمد الزيد

�هناء عبدا� العم
علي عادل آل غامن

عوض راشد الهمزا¡
صهيب �مد علي قدس

عمار عبدا� سبتي الشويلي
بالل عبد احلميد املالح

هند ملفي الفهاد
شهد سعيد أمني

فيصل شاهر املهيد§
�مد عادل الغامن

�مد أحمد عبيدا�
�مد أسامة املصري

عمر عبد التواب أحمد
اسالم عصام سالمه
رضوى جمال عثمان

مرتضى عيسى العواس
مهدي حسن رفيع

يعقوب بن ناصر املرزوق
أحمد موسى النب حمضة

بدر عبداجمليد احلمود
ثامر حمد احلربي

�مد غازي هالل
�مد من� سندي
حيدر سم� الناصر

مصطفى عبايد
امين كمال خوجه

حسن جواد السماعيل
بدر �مد احلميدي

أحمد مشاري النعيم
حيدر سم� الناصر

حسني علي املطلق
أحمد عبدالعزيز اخلليفة

خديجة عبدالغني آل سعيد
صادق علي الطمع
علي سم� الناصر
عبدا� أحمد علي

املهند يحيى الكدم
منال �سن فلمبان

سعيد �مد الرمضان
�مد أحمد املال

عبدالرحمن �مد احملمدي
سلطان زايد الشهري

ماجد ناصر عزي
أحمد حسني احلمود

ماجد حسني العثمان
�مد إبراهيم بارجاء
�مد حسن الهليل

علي عبدا� التميمي
�مد الشاهني

عبدالرحمن حسن �مد صندقجي
حسني حسن البقشي

علي عبدالهادي آل حماده
عبدا� أحمد علي

أحمد عبد العزيز اخلليفة
سلطان غنيم املط�ي

أسامة منصور اخلريجي
�مد حسني احلمود

علي حسن علي العاشور
معن خالد بن عبدالرحمن

سامي إبراهيم الصقري
منصور قصي البدران

قاسم حبيب الشافعي
حسني احمد ال �فوظ

ماجد السيهاتي
�مد أحمد الفرج

ود �مد احلجاجي
�مد سلمان

عبد العزيز بن عويض الشالحي
بيان مقبل الصبحي

جواهر ايهاب العامري
�مد سلمان الصفار

لينا منصور امليمان
نورا فهد الفريخ

علي جوهر
علي عبدالهادي آل حماده

جواهر العامري
منصور البدران

حسني عبدا� �مد املهدي
زكي عبدالوهاب طاهر الغيث

ثريا ابراهيم
علي آل حمادة

�مد الفرج
حسن احلجيلي
البندري البقمي

وعد خيمي
روان مننقا¡
�مالك إصف
�مد الفرج

املسجلني 	 مسابقة ا�فالم

تقدمه إدارة مهرجان أفالم السعودية ٢٠١٥ جلميع املسجلني È مسابقات املهرجان

وفاء موسى �مد العبدا�
�مد عبداملنيف �مد مكي

قاسم أحمد احلصار
عبدا� حمد سليمان الزيد

هيال اخللف
زه� �مد علي العطية

علي باقر العبدا�
ابراهيم سليمان الشوامني

علي واصل الضيف
عباس حسني الشويفعي

علي واصل الضيف
عبدا� جواد النجيدي

�مد النوري البكر
زكي عبدا� الصالح

شهد أمني
نورة �مد مفلح

�مد سلمان
عباس أحمد احلايك

�مد السلمان
عبدا� الوليدي

سارة أبوريا + �مد أبوريا
أمينة عبدالوهاب احلسن

�مد سعيد باحجري
��مد البش

فهد ياسني الشمري
ابراهيم عبد ا� �مد اخلميس

سمر عبداحملسن العبد
جعفر البحرا¡

حسن علي احلجي
يعقوب بن ناصر املرزوق

أمل احلامد
�ماجد عبدا� اÑم

مها جمال
فهد االسطاء

حيدر ناصر العمرا¡
فهد الدعجا¡

بثينة الشيخ
علي عبدالهادي آل حماده

ضيدان علي السبيعي
ضيف ا� شليويح الرويس

حيدر ناصر العمرا¡
نصار سليمان احلربي

�مد بحر
�مد غازي احلارثي
�هناء عبدا� العم

حسن سالم العلي + أمين أحمد احملمد
جعفر عمران بوحليقة

حسني علي املطلق
عبدا� السعيد

إيثار سم� باعامر
علي سعيد

منصور منصور الوشمي

املسجلني 	 مسابقة السيناريو
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جدول العروض

السبت 2015/2/21م

نص دجاجة
مرمي

جناح الضيافة
امل

منلة آدم
عزف املطر
دورة العنف

سطور

87دقيقة 4 مساءاَ موعة 1

الزواج الكب�

موعة 2 

سكراب
باص ٣٢١

حوريه و عني
ضائعون

قاري

موعة 3

بودر
صراع

أنا وأبوي
البسطة

ليس هكذا

موعة 4

52دقيقة 6 مساءاَ

55دقيقة 8 مساءاَ

42دقيقة 9:15 مساءاَ

ا�حد 2015/2/22م

املسرح .. من هنا
بنان

حياة
احلارس

أرق
حدودك

ط� الدمام
ثالث عرائس وطائرة ورقية

مااليرى

85 دقيقة 4 مساءاَ موعة 5

ªيال
1991

اخلادمة
فيما بَْين

شكوى

موعة 6

مأزق الطبخ
مشوار

فوق السطوح
طقم

موعة 7

45دقيقة 8 مساءاَ

43 دقيقة 9:15 مساءاَ

ا�ثنني 2015/2/23م

ابن البلد
ما وراء الطبيعية

حلم
غزو

الفيلم الكذبي
ألبوم صور

سوق القيصرية
حجر

ملاذا؟
ثلج ¿ الصيف

موعة 8 

رواحل
السؤال

إنسولني
Ãسر نفق الربع اخلا

موعة 9

عطوى
صفر

احلّمال
إنتقام أب

جراثيم

موعة 10

بص�ة
دوامه

كام�ا من املاضي
قابر

كيس بالستيك

موعة 11

الثالثاء 2015/2/24م

املفتاح
حكاية صورة

خيشة
احلانوتي

فارغة

59 دقيقة 4 مساءاَ موعة 12 94 دقيقة 4 مساءاَ

52 دقيقة 9:15 مساءاَ

48دقيقة 9:15 مساءاَ

56 دقيقة 8 مساءاَ
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