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الربنامج والتنويهات
اآلداب العامة
احلضور ملواقع فعاليات املهرجان ُملزم بقبول اتباع آداب السلوك
العامة املرعية يف اململكة العربية السعودية ،واتباع تعليمات
منظمي املهرجان أو من ينوب عنهم .لن يؤذن بالدخول للزوار
دون السادسة عشر إىل قاعة العرض بدون أولياء أمورهم .يجب
إغالق اجلوال قبل الدخول لقاعة العرض؛ علمًا بأن التصوير داخل
القاعة ممنوع وتخضع األفالم املعروضة حلقوق خاصة ُيعاقب على
قرصنتها.
األفالم
تُعرض األفالم بلغتها الرئيسة (العربية أو اإلجنليزية) مع احتواء معظم
األفالم على ترجمة إىل اللغة العربية أو اإلجنليزية .تُعرض األفالم يف
قاعة( 1#خيمة إثراء) ،والساحة (3#ساحة العرض اخلارجية) مبوقع
إثراء  -الظهران
التذاكر
حتجز التذاكر عن طريق موقع املهرجان:
.www.saudifilmfestival.org
يلزم إحضار التذكرة لتسهيل إجراءات الدخول وقت الفعالية .احرص
على حضورك قبل  30دقيقة من وقت بداية العرض حتى ال تفقد
األولوية يف الدخول .تغلق بوابة صالة عرض األفالم قبل  5دقائق من
بداية جلسة كل عرض حسب وقته ،فريجى احلرص على احلضور
مبكرًا
أقرب مطار
مطار امللك فهد الدويل  -الدمام .هاتف 0138831000
أقرب مستشفى ملوقع املهرجان
مستشفى امللك فهد اجلامعي  -اخلرب ،حي العقربية ،شارع بشار
بن برد  -هاتف 0138966666

تصنيفات األفالم :
+3
مناسب لعمر ثالث سنوات فما فوق
يعترب احملتوى مناسب جلميع الفئات العمرية وقد يحتوي على بعض
العنف ولكن يف سياق كرتوين مناسب لألطفال.
+7
مناسب لعمر سبع سنوات فما فوق
 يحتوي الفيلم على بعض املشاهد أو األصوات اخمليفة كوجودمشاهد عنف ضمنية.
 تفاعل الشخصيات مع العنف بشكل غري واقعي ( مثل اختفاءالشخصيات بعد موتهم ).
+12
مناسب لعمر اثنتي عشرة سنة فما فوق.
 قد يحتوي الفيلم على أصوات أو مؤثرات مرعبة كإظهار تفاصيلاإلصابات.
+16
مناسب لعمر ست عشرة سنة فما فوق.
 قد يحتوي الفيلم على عنف ميارس جتاه شخصيات البشر أو تشبهالبشر أو احليوانات بشكل حماكي للواقع.
 إظهار األعمال اإلجرامية بشكل إيجابي أو بدون انعاكسات سلبية. تلفظ أي شخصية من شخصيات الفيلم بألفاظ أو شتائم غري الئقةضمن أحداث الفيلم.
+18
مناسب لعمر ثماين عشرة سنة فما فوق.
 قد يحتوي الفيلم على مشاهد عنيفة مقززة مثل :التعذيب وتقطيعأجزاء اجلسم مع إظهار تفاصيل اإلصابة،
 -حتتوي على مشاهد ال تناسب الصغار بشكل عام.
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حلم نحققه معًا
كأننا كنا هنا منذ قليل،
كأننا مل نغادر ومل نغب.
ما حلمنا به فرادى ،ها نحن نحققه معًا ،ونرى ما يجيء مشرقًا
واعدًا بأحالم كربى.
رمبا رفعنا شعار "يف ملح البصر" لنوهم الزمن بأنه عابر؛ إال من
لقاء ،ها هو أدنى ما يكون.
"يف ملح البصر" ليس رمزًا إىل الصورة وحركتها فقط ،بل هو
ذريعة احملبني لرؤيتكم والتطلع إىل أفالمكم ،فأه ًال بكم جميعًا يا
صنّاع األفالم  ..صنّاع الفن  ،وصنّاع األمل.
مهرجان أفالم السعودية يف دورته الرابعة يثمن بنخلة الذهب
كل من شارك معنا :الشخصية املكرمة الفنان سعد خضر الذي
قدم أول وردة يف احلقل وها نحن نشهد احلديقة وهي تزهر،
ّ
 136فلمًا مسج ًال وآالف املساهمني فيها 116 ،سيناريو ومئات
املسجلني للورش ومئات املتطوعني.
نعم ،مت رفع معايري القبول كما وعدناكم يف ختام املهرجان العام
املاضي ،ثقة منّا بأنكم تطلبون األجود واألجمل .ابتكرنا جوائز مغايرة
ذهبت إىل خمتلف عناصر الفيلم ،انتخبنا جلنة استشارية من بينكم
كتقليد كل دورة ،وشكلنا جلان حتكيمية نتمنى لها التوفيق.
برناجمنا لهذه الدورة اجتهدنا على إثرائه قدر ما استطعنا6 :
ورش خمتصة 4 ،ندوات ،جلسات نقاش ،كتاب معريف ،مطبوعات
وسوق اإلنتاج الذي سيتبنى مع شركات اإلنتاج املشاركة مسؤولية
صناعة  5أفالم تنتج يف هذا العام 2017م.
مهرجان أفالم السعودية مل يتوقف منذ ختام الدورة السابقة حتى
اليوم ،وسيضاعف جهده طوال العام احلايل يف برجمة مشاركات
األفالم السعودية يف خمتلف املنصات لعرضها داخليًا وخارجيًا.
يستمر املهرجان يف تطوير العاملني يف اجملال ومتابعة إنتاج
صنّاع األفالم إذ ال يرتدد يف مد يد املساعدة لكل من يستعني به.
باسم جمعية الثقافة والفنون بالدمام أتقدم بالشكر لشريكنا يف
مهرجان أفالم السعودية مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي،
والشريك التنظيمي وكالة نون فن ،وسائر الرعاة والداعمني.
وأختم بشكر مستحق ألمري املنطقة الشرقية صاحب السمو
امللكي األمري سعود بن نايف الذي يتحقق مهرجان أفالم السعودية
على يديه من جديد بعد دورتني متتاليتني.
كأننا نراكم معنا يف دورة خامسة ،بعد قليل،
يف ملح البصر .

أحمد حممد املال
مدير مهرجان أفالم السعودية4
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تنظــم اجلمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة والفنــون الــدورة الرابعــة ملهرجــان أفــام الســعودية يف الفــرة 27
مــارس  1 -أبريــل 2017م بشــراكة مميــزة مــع مركــز امللــك عبدالعزيــز الثقــايف العاملــي (إثــراء).
مت فتــح بــاب التســجيل يف املهرجــان واســتقبال املشــاركات ابتــداء مــن  10ديســمرب2016م حتــى 31ينايــر
2017م مــن خــال موقــع املهرجــان اإللكــروين؛ خضعــت املشــاركات املســجلة لتقييــم مبدئــي يرشــح أجودهــا
للدخــول يف مســابقات املهرجــان مــن خــال جلنــة مشــاهدة وقــراءة يشــرك يف عضويتهــا إداريــي املهرجــان
وفريــق منتقــى مــن متخصصــي صناعــة األفــام.
يقــوم املهرجــان يف هــذه الــدورة بطباعــة عــدد مــن الكتــب املعرفيــة يف صناعــة األفــام إضافــة إىل إطــاق
مبــادرة لدعــم إنتــاج األفــام.
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ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﯽ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﮑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،أﻧﺸﺄت أراﻣﮑﻮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺮﮐﺰ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﯿﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ رؤﯾﺔ اﳌﻤﻠﮑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل إﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ.
وﯾﻨﻔﺮد اﳌﺮﮐﺰ ﺑﺘﻨﻮع أﻗﺴﺎﻣﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﻀﻢ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﺎﺗﻪ ﻣﮑﺘﺒﺔ ﻋﺼﺮﯾﺔ ،وﻣﺨﺘﺒ ًﺮا ﻟﻸﻓﮑﺎر،
ً
وﻗﺎﻋﺔ
وﻣﺘﺤ ًﻔﺎ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﳌﻤﻠﮑﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وإرﺛﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎري وﻓﻨﻮﻧﻬﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،وﻣﺴﺮ ًﺣﺎ
ً
وﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻤﺤﻔﻮﻇﺎت ،وﻣﻌﺮﺿﴼ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،وﻣﺮﮐ ًﺰا ﻟﻠﺘﻄﻮع ،وأول
ﻟﻠﻌﺮوض اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ ،وﻣﺮﮐ ًﺰا
ﻣﺘﺤﻒ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﳌﻤﻠﮑﺔ ،وﯾﻌﻠﻮ ﻓﻲ وﺳﻄﻪ ﺑﺮج اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم اﻟﺒﺮاﻣﺞ
ﻣﻨﺒﻌﺎ ﻟﻺﻟﻬﺎم
ﻟﻠﺮواد ﻣﻦ ﮐﻞ اﻷﻋﻤﺎر .ﮐﻤﺎ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ اﳌﺮﮐﺰ ﻟﺘﮑﻮن
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ّ
ً
وﻣﺴﺎهﻤﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺬي ﯾﺨﻄﻮ ﺑﺨﻄﯽ ﺣﺜﯿﺜﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﯽ
وإﺛﺮا ًء ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ً
اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﯽ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
اﻟﺮؤﯾﺔ:
ﻧﺴﻌﯽ ﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ دﻋﺎﺋﻢ
ً
إدراﮐﺎ ﻣ ّﻨﺎ ﺑﺄهﻤﯿﺔ اﻹﺑﺪاع
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﯽ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﮑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ً
ﺑﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
واﻻﺑﺘﮑﺎر واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺘﻀﻦ اﳌﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﺎﺗﻪ
ﻷﺟﯿﺎل ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﳌﻔﮑﺮﯾﻦ واﳌﺒﺘﮑﺮﯾﻦ اﳌﺒﺪﻋﯿﻦ ،ﻓﯿﺴﺎﻋﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﯽ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻓﺮص
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ،ﮐﻤﺎ ﯾﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﯽ ﺗﻄﻮﯾﺮ وإﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ.
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:
ﻧﻬﺪف ﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ إﻟﯽ إﺣﺪاث ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﮐﯿﺰ ﻋﻠﯽ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور :ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ورﻋﺎﯾﺔ اﻹﺑﺪاع ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺤﻀﺎري واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
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يختص كل قسم من أقسام مسابقات األفالم بلجنة حتكيم مستقلة .تقوم كل جلنة
حتكيم يف قسمها مبنح خمس جوائز تقوم باختيارها من التصنيفات التالية :
مسابقة األفالم الراوائية

اجلائزة الكربى ملهرجان أفالم السعودية ،النخلة الذهبية | جائزة جلنة التحكيم | النخلة الذهبية ألفضل
إخراج | النخلة الذهبية ألفضل ممثل | النخلة الذهبية ألفضل ممثلة | النخلة الذهبية ألفضل سيناريو
منفذ | النخلة الذهبية ألفضل تصوير سينمائي | النخلة الذهبية ألفضل فيلم روائي أول | النخلة الذهبية
ألفضل فيلم قصري | النخلة الذهبية ألفضل فيلم متحرك | النخلة الذهبية ألفضل تصميم أزياء | النخلة
الذهبية ألفضل حترير فيلم | النخلة الذهبية ألفضل مكياج | النخلة الذهبية ألفضل موسيقى مؤلفة
| النخلة الذهبية ألفضل أغنية خاصة بالفيلم | النخلة الذهبية ألفضل تصميم باإلنتاج | النخلة الذهبية
ألفضل هندسة صوت | النخلة الذهبية ألفضل مؤثرات بصرية
مسابقة األفالم الوثائقية

اجلائزة الكربى ملهرجان أفالم السعودية ،النخلة الذهبية| جائزة جلنة التحكيم | النخلة الذهبية ألفضل
إخراج | النخلة الذهبية ألفضل سيناريو منفذ | النخلة الذهبية ألفضل تصوير سينمائي | النخلة الذهبية
ألفضل حترير فيلم | النخلة الذهبية ألفضل موسيقى مؤلفة | النخلة الذهبية ألفضل أغنية خاصة بالفيلم
| النخلة الذهبية ألفضل هندسة صوت
مسابقة أفالم الطلبة

اجلائزة الكربى ملهرجان أفالم السعودية ،النخلة الذهبية | جائزة جلنة التحكيم | النخلة الذهبية ألفضل
إخراج | النخلة الذهبية ألفضل ممثل | النخلة الذهبية ألفضل ممثلة | النخلة الذهبية ألفضل سيناريو
منفذ | النخلة الذهبية ألفضل تصوير سينمائي | النخلة الذهبية ألفضل فيلم روائي أول
| النخلة الذهبية ألفضل فيلم قصري | النخلة الذهبية ألفضل فيلم وثائقي | النخلة الذهبية ألفضل فيلم
متحرك | النخلة الذهبية ألفضل تصميم أزياء | النخلة الذهبية ألفضل حترير فيلم | النخلة الذهبية ألفضل
مكياج | النخلة الذهبية ألفضل موسيقى مؤلفة | النخلة الذهبية ألفضل أغنية خاصة بالفيلم | النخلة
الذهبية ألفضل تصميم باإلنتاج | النخلة الذهبية ألفضل هندسة صوت | النخلة الذهبية ألفضل مؤثرات
بصرية
مسابقة السيناريو غري املنفذ

النخلة الذهبية ألفضل سيناريو أول | النخلة الذهبية ألفضل سيناريو ثاين
النخلة الذهبية ألفضل سيناريو ثالث

جوائز املهرجان
النخلة الذهبية ألفضل فيلم عن مدينة سعودية ،ألفضل فيلم وثائقي يعالج موضوع عن أحد املدن
السعودية ،يتم منحها من اللجنة املنظمة للمهرجان
النخلة الذهبية ألفضل ملصق (بوسرت) ،يتم منحها طبقًا لنتائج تصويت جمهور املهرجان.
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الفنان سعد خضر
يف سبعينيات القرن العشرين ،صدم اجلمهور واشتعلت حفيظة
الصحفيني لتغ ّير مفاجئ مل يخطر لهم على بال" :فرج اهلل لن يكون
فرج اهلل بعد اآلن".
يحدث أن يشاد بالتزام إنسان وتنظيمه عمله ،وأن يشار له باالحرتام
بسبب شمولية معرفته لصنعته وتوقه الدائم للكمال ولإلملام بكل
ما يتعلق باملنتَج الذي يقدمه؛ لكن يف حالة سعد خضر يستلزم
الوصف بيانًا خمتلفًا .سعد خضر سعدون هو ممثل ومؤلف ومنتج
وخمرج ولد عام 1965م ،و ُيعد أحد أملع العاملني يف جمال الفنون
البصرية يف اململكة العربية السعودية وأقدمهم .ممثل قدير
اشتهر يف السبعينيات امليالدية بشخصية "فرج اهلل" التي دخلت
كل بيت سعودي -ممن كان ميلك التلفاز حينئذ .-فكان لهذه
الشخصية من بالغ التأثري يف اجلمهور ما صبغ اسمها على سعد
نفسه فغدا من يلقاه يف األماكن العامة من اجلمهور يهتف به
"فرج اهلل ،يا فرج اهلل" ،وبلغ صيتها األوساط الفنية يف مصر الذين
سمعوا عن "فرج اهلل" طوي ًال قبل أن يعرفوا سعد خضر .على رغم
هذه الشهرة ،مل يكن سعد ليكون الفنان العظيم الذي صار إليه
يتخل عن لعب دور هذه الشخصية يف أوج شهرتها ويتجه
لو مل
ّ
لتمثيل نوعية خمتلفة من األدوار؛ "فللفنان احلقيقي شخصية
حيادية متكنه من تلبس الدور الذي يشتهيه ،وليس من صالح
املمثل أن ُيعرف بشخصية واحدة تصنع من إطاللته منطية يعرف
بها ،كأن يقال :فالن كوميدي .فكان ال بد من التخلي عن "فرج اهلل"
وكسر روتني الشخصية الواحدة التي كانت سائدة ذلك احلني".
بالتوسع يف ثيمة الدور الذي ميثله ،بل ارتقى أكرث
مل يكتف سعد
ّ
من أن يكون مشاركًا يف عمل فني إىل أن يكون منتجًا له .قام بإنتاج
وإخراج وكتابة عدد كبري من املسلسالت املتلفزة واملسلسالت
اإلذاعية واملسرحيات حتى يف ذلك الزمن الذي مل تكن فكرة
ومهام اإلخراج واإلنتاج قد تبلورت فيه بعد يف السعودية؛ حتى
جاء عام 1980م ليشهد تنفيذ أول فيلم سينمائي متكامل يف
وصوره يف
اململكة .أنتج سعد خضر فيلم "موعد مع اجملهول"
ّ
اململكة باستخدام تقنيات متقدمة -ذاك الوقت -شملت أحدث
معدات التصوير والطائرات.
جريًا على عادة مهرجان أفالم السعودية يف تكرمي شخصية
رائدة أثرت صناعة األفالم واحملتوى اإلعالمي يف اململكة العربية
كرم الفنان سعد خضر يف الدورة الرابعة و ُيسلّم نخلة
السعوديةُ ،ي ّ
املهرجان الذهبية تقديرًا ملسريته الغنية.
تعرف على سعد خضر أكرث من خالل الفيلم الوثائقي "عازف الكمان
ّ
 ..بطل الكونغ فو" ،وكتاب "سعد خضر  ..الرائد املتعدد" ،اللذان
ُيدشنان يف افتتاح مهرجان أفالم السعودية 2017م.
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جلنة حتكيم مسابقة األفالم الروائية
أحمد ماطر
رئيس اللجنة

خريــج جامعــة امللــك خالــد يف مدينــة أبهــا مســقط رأســه .يســتخدم أحمــد ماطــر التصويــر
فنــان وطبيــبّ ،
الفوتوغــرايف ،واألفــام ،والفنــون األدائيــة مــن أجــل اســتمالة األهــداف الفنيــة التعبرييــة والتــي تتشــارك
سياســيا مــع األهــداف العلميــة للتدريــب الطبــي لــه ،مازجــً أســاليب الفــن املفاهيمــي مــع اجلماليــات
اإلســامية التقليديــة .تقــدم ممارســاته األخــرة تاريخــا غــر رســمي مــن احليــاة االجتماعيــة والسياســية
الســعودية يف ســياق عاملــي.

حممد راشد بوعلي
عضو اللجنة

خمــرج بحرينــي لــه العديــد مــن األفــام الســينمائية القصــرة مثــل" :غيــاب" و"البشــارة" و"كنــاري" و"هنــا
لنــدن" احلاصــل علــى اجلائــزة الثالثــة ألفضــل فيلــم قصــر مبهرجــان اخلليــج الســينمائي .فيلمــه الروائــي
الطويــل األول "الشــجرة النائمــة" الــذي كان عرضــه األول مبهرجــان دبــي الســينمائي الــدويل ،نافــس يف
العديــد مــن املهرجانــات العامليــة وحقــق مؤخــرا جائــزة جلنــة حتكيــم آفــاق الســينما العربيــة مبهرجــان
القاهــرة الســينمائي الــدويل .مت تقديــر أعمالــه يف اجملــال الســينمائي بحصولــه علــى جائــزة الــرواد
املبدعــن يف جمــال اإلعــام مــن قبــل اجمللــس الثقــايف الربيطــاين وجائــزة الشــيخ ناصــر بــن حمــد لإلبــداع
الســينمائي باإلضافــة إىل اختيــاره ضمــن اخملرجــن اآلســيويني املشــاركني يف األكادمييــة اآلســيوية لألفــام
 2012وملتقــى برلــن اإلبداعــي .2013

عبداجمليد الكناين
عضو اللجنة

املديــر التنفيــذي لقنــاة ســن .ممثــل وكاتــب ســيناريو وصانــع حمتــوى مرئــي علــى اإلنرتنــت .كتــب ومثــل
العديــد مــن األفــام القصــرة مثــل "مونوبــويل" و"كــروة" و"داكــن" و"ســت عيــون عميــاء" .شــارك يف عــدة
برامــج ومسلســات ســعودية علــى اإلنرتنــت مثــل "برغرتــي" و"عيــش وملــح" .يعـ ّـد ويقـ ّـدم الربنامــج الفنــي
الســاخر "لقيمــات" علــى قنــاة "ســن" يف اليوتيــوب .شــارك يف العديــد مــن األعمــال املســرحية عــر
مســرح جمعيــة الثقافــة والفنــون بالدمــام.
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جلنة حتكيم مسابقة األفالم الوثائقية
عوض الهمزاين
رئيس اللجنة

مصــور فوتوغــرايف منــذ عــام 1997م ،وخمــرج أفــام .يعمــل مديــرًا لشــركة قمــرة ألجهــزة التصويــر
يف الريــاض باإلضافــة إىل عملــه كأســتاذ للتصويــر الصحفــي يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود .أنتــج
وأخــرج جمموعــة مــن األفــام القصــرة كالفيلــم الوثائقــي "فوتــون" احلاصــل علــى جائــزة اللؤلــؤة الســوداء
يف مهرجــان أبوظبــي الســينمائي 2011م .أنتــج وعمــل وأدار تصويــر الفيلــم الروائــي "أزهــار تيويليــت"
باملشــاركة مــع منتجــن مــن تونــس وموريتانيــا ،وحصــل الفيلــم علــى عــدة جوائــز كاجلائــزة الكــرى وجائــزة
أفضــل تصويــر يف مهرجــان العــامل العربــي للفيلــم القصــر 2013م.

حسام احللوة
عضو اللجنة

كاتــب وخمــرج ســعودي شــغوف باألفــام مــن مواليــد 1981م .درس األدب اإلجنليــزي و كتــب عــن الســينما
أثنــاء دراســته يف مواقــع إنرتنــت وصحــف حمليــة منهــا "املدينــة" و "اجلزيــرة" و"الشــرق األوســط" .أســس
مــع جمموعــة مــن العاملــن يف صناعــة الفيلــم "جمموعــة تالشــي الســينمائية" وكتــب وأخــرج مــن خاللهــا
فيلمــن قصرييــن همــا "مابــي"  2009و"عــودة"  2010الــذي حــاز جائــزة أفضــل نــص مــن مهرجــان اخلليــج
الســينمائي عــام 2010م .انخــرط يف صناعــة التلفزيــون احمللــي وشــارك يف كتابــة جمموعــة مــن األعمــال
التلفزيونيــة منهــا "كوميــدو" و "املصاقيــل" .يف 2012م ،قــام بكتابــة وإنتــاج وإخــراج الفيلــم التلفزيــوين
وعــرض الفيلــم ضمــن برنامــج "بعيــون ســعودية" .يف 2013م،
"شــقة  "6لصالــح قنــاة "إم بــي ســي"ُ ،
أخــرج خمســة أفــام تلفزيونيــة مت عرضهــا كآخــر خمــس حلقــات مــن مسلســل "هــذا حنــا" علــى التلفزيــون
الســعودي.

جنوم الغامن
عضو اللجنة

شــاعرة وخمرجــة ســينمائية مــن مواليــد دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة .بــدأت الكتابــة منــذ مطلــع
الثمانينــات وقــد صــدر لهــا حتــى اآلن ســتة دواويــن شــعرية" :مســاء اجلنــة" و"اجلرائــر" و"رواحــل" و" منــازل
اجللنــار" و"ال وصــف ملــا أنــا فيــه" و"مالئكــة األشــواق البعيــدة" .عملــت بدايــة مشــوارها يف الصحافــة ثــم
حتولــت إىل جمــال التدريــب وبعدهــا إىل اإلعــام اإلداري ثــم اإلعــام اإللكــروين وتتفــرغ اآلن للكتابــة والســينما
والعمــل كمستشــارة ثقافيــة وإعالميــة .لها مشــاركات عديدة يف األنشــطة الثقافية واألدبية والســينمائية
علــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل وتتمــع بعضويــة جملــس إدارة هيئــة أبوظبــي للثقافــة والــراث منــذ عــام
2006م .حصلــت علــى شــهادة املاجســتري يف اإلخــراج الســينمائي مــن جامعــة غريفيــث بأســراليا عــام
1999م بعــد نيلهــا شــهادة البكالوريــوس يف اإلنتــاج واإلخــراج التلفزيــوين مــن جامعــة أوهايــو األمريكيــة عــام
1996م .لهــا أربعــة أفــام ســينمائية" :املريــد" و"مــا بــن ضفتــن و"آيــس كــرمي" و"احلديقــة".
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جلنة حتكيم مسابقة أفالم الطلبة
هند الفهاد
رئيس اللجنة

خمرجــة ســينمائية شــاركت يف عــدد مــن املهرجانــات ،وفــازت بجائــزة مهرجــان دبــي الســينمائي للمهــر
اخلليجــي القصــر "جلنــة التحكيــم" 2015م.

د .خالد أمني
عضو اللجنة

ممثــل كويتــي ومع ّلــم يف املعهــد العــايل للفنــون يف الكويــت ،ميــارس الفنــون منــذ عــام 1996م .نــال درجــة
البكالوريــوس مــن املعهــد العــايل للفنــون املســرحية بالكويت وأمت دراســة املاجســتري يف فرنســا ودراســة
الدكتــوراه يف لبنــان متخصصــً يف التمثيــل واإلخراج.شــارك يف تقــدمي العديــد مــن الربامــج مثــل "الديوانية"
و"الرجــل" و"أنــت الفيلــم" و"و ّيانــا" .أبــرز األعمــال الدراميــة التــي شــارك فيهــا هــي" :الوريــث" و"احلــب يأتــي
متاخــرا" و"صمــت الســنني" و"بقايــا ليــل" و"فضــة قلبهــا أبيــض" و"زوارة اخلميــس" و"علمنــي كيــف
أنســاك".

فاطمة مشربك
عضو اللجنة

خمرجــة إماراتيــة مــن مواليــد عــام  ،1989خر ّيجــة قســم اإلعــام بكليــات التقنيــة العليــا يف الشــارقة.
أخرجــت فيلمــن وثائقيــن همــا" :جحــر األرنــب" عــام 2011م الــذي نــال جائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي دويل يف
وعــرض يف مهرجــان اخلليــج الســينمائي ،2011
مهرجــان "ســانت بيرتســرغ" ألفــام الطلبــة يف روســيا ُ
وفيلــم "لطفــً باحلــب" عــام 2012م احلاصــل علــى جائــزة املركــز الثالــث يف مســابقة أفــام اإلمــارات
مبهرجــان أبوظبــي الســينمائي  .2012تعمــل كمنســق مهرجــان أول يف مهرجــان الشــارقة الســينمائي
الــدويل للطفــل التابــع ملؤسســة "فــن" الفــن اإلعالمــي لألطفــال و الناشــئة وم ّثلــت املهرجــان لســنتني
علــى التــوايل يف قمــة وســائل اإلعــام الشــبابي التــي ينظمهــا مهرجــان أجيــال الســينمائي يف قطــر و
مهرجــان جيفــوين الســينمائي يف إيطاليــا.
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جلنة حتكيم مسابقة السيناريو غري املنفذ
د .حممد البشري

رئيس اللجنة

كاتــب ســيناريو شــارك يف مهرجــان أفــام الســعودية يف نســخته األوىل عــام 2008م و منحتــه جلنــة التحكيم
شــهادتي تقديــر مــن درجــة التميــز :األوىل عــن نصــه املشــارك يف املســابقة ،والثانيــة علــى مســاهمته
يف كتابــة عــدد مــن أفــام املســابقة .حصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف البالغــة والنقــد مؤخــرًا ،يف تــوا ٍز
مــع عملــه وولعــه الدائمــن بالفــن الســابع ،كمشــاركته يف كتابــة النصــوص أو تطويرهــا وتقــدمي املشــورة
للعاملــن يف دفــع عجلــة الســينما الســعودية.

حسن حداد

عضو اللجنة

كاتــب متخصــص يف النقــد الســينمائي مــن مواليــد عــام 1958م يف مدينة احملــرق بالبحرين .بــدأ اهتماماته
بالســينما عــام 1980م ،ونشــر أول مقاالتــه عــن الســينما يف جريــدة أخبــار اخلليــج البحرينيــة عــام 1983م،
وقــد نُشــرت لــه العديــد مــن املقــاالت والدراســات الســينمائية يف الصحافــة احملليــة واخلليجيــة .عضــو
نــادي البحريــن للســينما منــذ عــام 1985م .قــام بإعــداد برامــج عــن الســينما إلذاعــة البحريــن ،مثــل "أفــام
وأفــام" و"مشــاهري" و"جملــة الســينما".صدر لــه مــن الكتــب "عــن ثنائيــة القهــر  /التمــرد ..يف أفــام
عاطــف الطيــب" يف البحريــن عــام 2000م ،و"حممــد خــان ..ســينما الشــخصيات والتفاصيــل الصغــرة"
يف البحريــن عــام 2006م ،و"تعــال إىل حيــث النكهــة ..رؤى نقديــة يف الســينما" يف البحريــن عــام 2009م،
و"ســينما الثمانينــات ..طريــق مفتــون بالواقــع" يف القاهــرة عــام 2013م.

منال العويبيل

عضو اللجنة

صحفيــة ســابقة وكاتبــة ســيناريو وشــاعرة تعمــل يف جمــايل إدارة احملتــوى اإلبداعــي ورئاســة ورش
الكتابــة .رأســت ورش كتابــة الســيناريو يف عــدة أعمــال دراميــة وكوميديــة لصالــح قنــاة "إم بــي ســي"،
باإلضافــة إىل عملهــا مــع عــدد مــن اجلهــات اإلعالميــة يف جمــال الدعايــة واإلعــان كمديــرة إبداعيــة .درســت
الرتبيــة الفنيــة وكتبــت العديــد مــن األفــام القصــرة ،وحتــاول أن متســك بالســيناريو والشــعر مــع لوحاتهــا
ـامل بالطــول.
كسـ ٍ
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اللجنة االستشارية للمهرجان
تثمينــً للخــرات الســعودية يف اجملــاالت املرتبطــة بصناعــة األفــام ،بــادرت إدارة املهرجــان إىل تشــكيل جلنــة استشــارية إلضافــة رؤى
اســراتيجية للمهرجــان يف دورتــه الرابعــة .يتمثــل دوراللجنــة يف االطــاع علــى خطــط املهرجــان يف مراحلــه األساســية قبــل التنفيــذ.

قسورة اخلطيب
رائــد أعمــال ،درس هندســة الكمبيوتــر بجامعــة امللــك عبدالعزيــز .أســس شــركة  FullStopللدعايــة
واإلعــان ،وشــركة  Leap studioاملتخصصــة يف التصويــر الفوتوغــرايف واألعمــال ثالثيــة األبعــاد( ،)3Dو
شــركة  GO Digitalاملتخصصــة يف جمــال اإلعــان اإللكــروين عــر اإلنرتنــت ،وشــركة Made In Saudi
 Filmsاخملتصــة باإلنتــاج املرئــي والصوتــي .يشــغل منصــب املديــر التنفيــذي لشــركة  UTURNمنــذ عــام
2010م ،والتــي تعتــر رائــدة يف جمــال اإلعــام الرقمــي وتنــدرج حتتهــا أكــر مــن  25قنــاة بلغــت جممــوع
مشــاهداتها  800مليــون.

عالء يوسف
خريــج تقنيــة املعلومــات مــن جامعــة بنســلفانيا وحامــل لدرجــة املاجســتري يف نظــم املعلومــات وإدارة
األعمــال .شــغل منصــب املديــر التنفيــذي لشــركة ثــري ســيز( )3C'sاملالكــة لقنــاة تلفــاز  .11شــارك
يف تأســيس قنــاة تلفــاز ضمــن فريــق شــبابي يســعى لتأســيس حركــة فنيــة ترعــى املبدعــن وأصحــاب
املواهــب.

بدر احلمود
خريــج كليــة العمــارة والتخطيــط بجامعــة الدمــام ،ومؤســس
خمــرج ســينمائي ،ومهنــدس تصميــم داخلــي ّ
شــركة بــي فيلمــز لإلنتــاج الفنــي ومؤســس شــريك يف قنــاة ســن اليوتيوبيــة .نــال العديــد مــن اجلوائــز
الســينمائية حــول العــامل .حصــل فيلمــه "كتــاب الرمــال" علــى جائــزة " ويبــي" العامليــة لألفــام عــر
اإلنرتنــت .لــه العديــد مــن أفــام اليوتيــوب واألفــام املوجهــة للــرأي العــام كفيلــم "مونوبــويل" ،والتــي حصــدت
يف جمملهــا علــى ماليــن املشــاهدات عــر االنرتنــت .يعتــره النقــاد أحــد أهــم املصوريــن الســينمائيني
باخلليــج.

عوض الهمزاين
مصــور فوتوغــرايف منــذ عــام 1997م ،وخمــرج افالم.يعمــل كمديــر لشــركة قمــرة ألجهــزة التصويــر
يف الريــاض باإلضافــة إىل عملــه كأســتاذ للتصويــر الصحفــي يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود .أنتــج
وأخــرج جمموعــة مــن األفــام القصــرة كالفيلــم الوثائقــي "فوتــون" احلاصــل علــى جائــزة اللؤلــؤة الســوداء
يف مهرجــان أبوظبــي الســينمائي 2011م .أنتــج وعمــل وأدار تصويــر الفيلــم الروائــي "أزهــار تيويليــت"
باملشــاركة مــع منتجــن مــن تونــس وموريتانيــا ،وحصــل الفيلــم علــى عــدة جوائــز كاجلائــزة الكــرى وجائــزة
أفضــل تصويــر يف مهرجــان العــامل العربــي للفيلــم القصــر2013م.
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مسابقة األفالم الروائية

15

إجازة مالك

العرض األول يف العامل

7

 | 2016احلوار :عربي |  24دقيقة

دراما ،قضايا اجتماعية |  +16ينصح بإشراف عائلي

موسى آل ثنيان
تسعى مرمي احلامل يف أشهرها األخرية ألخذ إجازة من تغسيل
األموات فهي الوحيدة التي تعمل يف هذا اجملال يف قريتها ،وحتاول
لكن بنات قريتها ونساؤها ينفرن
إيجاد البديل لها حتى تضع مولودهاّ ،
من هذا العمل ،وال يرضني إال بها لغسل موتاهم.

الصندوق السحري

صانع أفالم يف مؤسسة قيثارة لإلنتاج والتوزيع
الفني .له عدة أفالم روائية قصرية منها فيلم
"بقايا طعام" احلاصل على جائزة أفضل فيلم
يف مهرجان أفالم السعودية  -الدورة األوىل

العرض األول يف الشرق األوسط

8

 | 2016احلوار :صامت |  4دقائق
حتريك | +7

رائد الشيخ
يف مصادفة فريدة جدا من نوعها ،يكتشف شاب صندوق سحري
يزوده بكل ما يتمناه؛ ولكن سرعان ما تتحول حياته إىل جحيم بسببه.
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مؤسس "إلوجن بيك" للرسوم املتحركة.
حاصل على شهادة املاجستري بالتحريك
احلاسوبي من جامعة" كنت" باململكة
املتحدة .عمل سلسلة أفالم "شباب بوبكورن"
وشارك يف عدة مهرجانات على مستوى
اخلليج و العامل .يطمح لنشر صناعة األفالم
الكرتونية يف اخلليج و العامل العربي.

املغادرون

العرض األول يف العامل

7

 | 2017احلوار :عربي |  25دقيقة
دراما سيكولوجية |  +16ينصح بإشراف عائلي

عبد العزيز الشالحي
ال يجد سامل احلياة التي يطلبها فيبحث عن مكان يختلف عما يفكر به
اآلخرون ويناسب تطلعاته .يرحل حازمًا أمره إىل عامله املنشود عن
طريق رحلة يتقاطع يف طريقها مع وديع الذي وجد احلياة لكنه يغادر
باحثًا عن نفسه.

خمرج له مشاركات يف مهرجانات عاملية
وعربية أهمها مهرجان كان ومهرجان برلني.
أفضل خمرج يف مهرجان الشباب لألفالم
2016م .له  14فيلم روائي قصري و  9أفالم
وثائقية وأكرث من  86إعالن وفاصل قصري.

تزعة 2

العرض األول يف العامل
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 | 2017احلوار :عربي |  12دقيقة
تشويق ،جرمية |  +18مشاهد دموية وعنف

أجمد النور
صاحب ورشة قطع غيار سيارات يستيقظ فجأة يف ورشته ليجد
نفسه حماطا بجثث زمالئه .تبدأ رحلة اكتشاف املسؤول عن هذه
اجملزرة ودوافعه.

كاتب وخمرج سينمائي ،وخمرج للعديد من
األفالم القصرية واملسلسالت اليوتيوبية مثل
خمبلة وال يكرث.
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ثوب العرس

 | 2017احلوار :عربي |  25دقيقة
دراما |  +12ينصح بإشراف عائلي

حممد سلمان
اخلياطة أسمهان تؤمن كما يؤمن أهل القرية بأن من تُخِ ط ثوب عرس
لنفسها متُ ت؛ ومع اقرتاب موعد عرس ابنتها التي ال تؤمن باألساطري،
تواجه أسمهان حتد يكسر اخلرافة أو املوت .فهل ستصدق أسطورة
ثوب العرس؟

جابر

خريج فنون جميلة من جامعة امللك سعود
جماالت فنية من
بالرياض  .1998عمل يف عدة
ٍ
بينها املوسيقى والتصميم الداخلي والتصميم
الرقمي و التصوير .نفّ ذ أفالمًا سينمائية من
أوائلها "السيكل" عام  .2012شاركت أفالمه
يف عدة مهرجانات حملية وحصل على عدة
جوائز منها النخلة الذهبية ملهرجان أفالم
السعودية ،الدورة الثالثة عن فيلمه الوثائقي
"أصفر".

العرض األول يف الشرق األوسط
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 | 2016احلوار :عربي  -إجنليزي |  15دقيقة
روائي رياضي ،حركة |  +16عنف ،ينصح بإشراف عائلي

عبدالرحمن اجلندل
شاب عربي طموح يحلم بأن يصبح مالكمًا حمرتفًا يف ( UFCبطولة
القتال املطلق) .مير بظرف استثنائي يضعه يف حرية االختيار بني
أمرين مهمني.
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خمرج سعودي حصل على شهادة
البكالوريوس يف صناعة األفالم السينمائية من
هوليود .شارك يف أكرث من  37فيلم سينمائي.
أول خمرج سعودي يهتم يف الرياضات الفردية
ويحاول أن يسلط الضوء عليها من خالل
أفالمه التي ينتجها .من أبرز أفالمه "جابر"
و"غضب".

ومن كآبة املنظر

العرض األول يف العامل
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 | 2016احلوار :عربي |  36دقيقة
دراما ،كوميديا |  +16عنف ،ينصح بإشراف عائلي

فارس قدس
جمموعة شباب سقطت طائرتهم التي كانوا يستقلونها يف منطقة
جمهولة ،يطلبون النجاة بكافة السبل .تكشف األيام كل شخص فيهم
بحقيقته وهو يحاول النجاة بنفسه.

بدأ مع برنامج "كيس" التابع لشبكة تلفاز 11
كمخرج ومنتج.

سامي

العرض األول يف العامل
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 | 2016احلوار :عربي |  12دقيقة
دراما |  +12ينصح بإشراف عائلي

عبداهلل القالف
حترت منزل عجوز يدعى أبو سامي استعدادًا لسرقته وسيتم
العصابة ّ
تكليف خالد للقيام باملهمة .مل يسبق خلالد أن يسرق لكن احلاجة
أرغمته.

خمرج دعائي  ،خمرج افالم قصرية و
سكيتشات

19

صوت احلب

العرض األول يف العامل
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 | 2016احلوار :عربي |  30دقيقة
دراما ،موسيقى |  +16ينصح بإشراف عائلي

عمرو فالته
مير أبو حفص بتغريات نفسية وهو ميضي لتنفيذ عملية التفجري
املوكلة إليه .يف املقابل ،يصدح املطرب الشهري مازن بصوته يف
ً
جمابهة لفكر اجلماعة املتطرفة ونشرًا
حفلة موسيقية يقيمها
للحب والسالم.

خمرج سينمائي حاصل على درجة املاجستري
يف صناعة األفالم من أكادميية نيويورك للفيلم
بلوس أجنلوس .أخرج العديد من األفالم الروائية
القصرية وشارك يف العديد من األعمال
السينمائية.

عاطور

العرض األول يف العامل

14

 | 2017احلوار :عربي |  19دقيقة
كوميديا ،قضايا اجتماعية |  +18إشارات خاصة بالبالغني

حسني املطلق
يستعر من اسمه .ما الذي يدور يف رأس
عاطور شاب عشريني
ّ
عاطور؟!

20

حاصل على دبلوم برجميات يف احلاسب اآليل.
يعمل يف جمال اإلعالم املرئي كمحرر أفالم
يف إدارة الرتبية والتعليم باألحساء .كتب وأخرج
العديد من األفالم القصرية .مشارك يف سوق
اخلليج السينمائي للسيناريو 2013م عن
سيناريو "باص ،"321والذي شارك أيضا يف
مهرجان دبي السينمائي الدويل.

علم أسود

العرض األول يف العامل

19

 | 2016احلوار :عربي  -إجنليزي |  22دقيقة
تشويق |  +16عنف ،ينصح بإشراف عائلي

حممد يغمور
شاب عربي مسلم يواجه تطرف داعشي داخل عربة قطار يف لوس
أجنلوس

صانع أفالم خريج ماجستري صناعة أفالم من
هوليوود .إعالمي وحماضر أكادميي بجامعة
طيبة باملدينة املنورة

20

فضيلة أن تكون ال أحد

 | 2016احلوار :عربي |  26دقيقة
دراما |  +12ينصح بإشراف عائلي

بدر احلمود
لقاء غري متوقع لشاب فقد عأيلته مٔوخرا مبسن ٔاعور.

صانع ٔافالم سعودي حأيز على العديد من
اجلوأيز السينمأيية الدوليةٔ ،اشتهرت أفالمه
بٔانها ذات تٔاثري اجتماعي واضح .تخرج
كمهندس تصميم داخلي ويظهر ذلك يف
ٔافالمه باعتنائه الشديد بالصورة .فاز فيلم
"فضيلة أن تكون ال أحد" بٔافضل فيلم خليجي
يف مهرجان دبي السينمأيي .2016

21

واحد

العرض األول يف العامل

12

 | 2017احلوار :عربي |  22دقيقة
تشويق ،جرمية |  +18عبارات قاسية ،مشاهد دموية وعنف

حيدر الناصر
تولد بيننا من عنصرية
حملة للمعاناة التي نعيشها اليوم نتيجة ما ّ
مذهبية وفرق إرهابية ،وللوطن الواحد الذي سيجمعنا.

خمرج تلفزيوين ومسرحي .أخرج عدد من
املسرحيات واألفالم كمسرحيتي "شرباكة"
و"شباب املدرسة" وفيلم "حلم" و" حمروم"
و" سأموت بعد حلظات" و"ظن" .شارك يف
عدة مسلسالت حملية آخرها مسلسل "شد
بلد".

3

كيكة زينة

 | 2015احلوار :عربي |  17دقيقة
دراما ،عاطفة |  +16ينصح بإشراف عائلي

ندى اجملددي
ما كان جمرد هواية لدى زينة وتسلية أقرب إىل اللعب من صناعة
احللوى وبيعها ،سيتحول إىل أسلوب حياة ومفرتق طرق رئيس يف
حياتها بني والدها والشاب الذي ميكن أن يكون فتى أحالمها.

22

بعد االنغماس يف مهنة بعيدة عن الفن،
اكتشفت ندى شغفها احلقيقي للفن فغريت
مسار وظيفتها إىل صناعة األفالم .تعتقد ندى
أن الفن وخاصة الفنون املسرحية والتمثيلية
لها دور أويل يف التأثري والتغري االجتماعي
والتطور البشري.

ال أستطيع تقبيل وجهي

العرض األول يف الشرق األوسط

3

 | 2016احلوار :عربي |  30دقيقة

غموض ،فنتازيا |  +16ينصح بإشراف عائلي

يف عامل مليء بضجيج الشهرة يلتقي أحد املشاهري بشخصية تثري
تساؤالته عن حقيقة الشهرة يف هذا الوقت.

لسان

علي السم ّين

خمرج سعودي عمل يف جمموعة قنوات إم بي
سي يف دبي .يعمل كمخرج مستقل لإلعالنات
واملسلسالت.

العرض األول يف العامل

2

 | 2017احلوار :عربي |  22دقيقة
دراما ،تشويق |  +16ينصح بإشراف عائلي

حممد السلمان
فالح شرقي بسيط يعيد تقييم موقفه من عواطفه وإرثه املادي
والروحاين عندما يتعامل مع ورطة حيكت له من عامل املاوراء.

شارك يف كتابة و حترير العديد من الدعايات
اإلبداعية التي تنوعت يف حمتواها ثم أخرج
فيلمه الروائي األول "فيما بني" الذي اختري
كفيلم افتتاح ملهرجان األفالم السعودية
يف دورته الثانية .شارك يف العديد من
املهرجانات يف أوروبا و أمريكا و كندا و فاز
بجائزة أحمد خضر لالمتياز يف صناعة الفيلم
العربي يف مهرجان األفالم األوربية بباريس.

23

مزبن

العرض األول يف العامل

14

 | 2017احلوار :عربي |  12دقيقة
دراما ،قضايا اجتماعية |  +18إشارات خاصة بالبالغني

عبدالرحمن جراش
غرفة اجلدة امليتة تكشف خطايا خمفية.

ورقيات

خمرج ومنتج سعودي .يعمل يف صناعة
األفالم السينمائية واإلعالنات.

العرض األول يف العامل

18

 | 2017احلوار :عربي |  20دقيقة
دراما |  +16ينصح بإشراف عائلي

عبداهلل العطاس
يجرب الشراء عن طريق األنرتنت ألول مرة .يتفاجأ بأن
طالب جامعي ّ
املبلغ احملسوم من حسابه ضعف مبلغ الشراء ،فيسعى السرتداد
ماله حتى تنقلب حياته.

24

صانع أفالم يعمل كمدير إضاءة و تصوير يف
العديد من املشاريع التجارية.

وسطي

العرض األول يف الشرق األوسط

8

 | 2016احلوار :عربي |  34دقيقة
دراما ،كوميديا |  +16ينصح بإشراف عائلي

علي الكلثمي
أحداث الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية حدثت قبل عقد من
الزمن يف جامعة اليمامة بالرياض ،حيث تواجد جمموعة من الشباب
السعودي احملب للفن وقرروا إنشاء أسبوع ثقايف .وكان من
ضمن األجندة مسرحية أطلقوا عليها "وسطي بال وسطية".طفق
احملافظني ناحية املسرح تتعاىل أصواتهم "املوسيقى حرام"
يطالبون بوقف العرض وإنهاء املسرحية ،وماهي إال حلظات حتى
بدأت هجماتهم.

ولد يف حمافظة النماص (جنوب غرب
السعودية) أثناء قضاء والديه إجازتهما
الصيفية يف مسقط رأسيهما.

25

ﻗﻮة اﻓﻼم
ﺗﺆﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ ﻧﻮن ﻓﻦ ﻟﻧﺘﺎج ا ﻋﻼﻣﻲ ﺑﻘﻮة اﻓﻼم ﻛﺄداة ﻣﺆﺛﺮة
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ي ﻣﺸﺮوع ذي ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﻨﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ.
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﻟﺮواﺋﻴﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻧﻄﺎﻗ واﺳﻌ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮدة واﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎزال ﻫﺪﻓ أﺳﺎﺳﻴ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﺮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﻼﻗﺔ وإﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻓﻜﺎر إدارﻳ وﻓﻨﻴ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﺪوى ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع.
ﺗﻘﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ وا ﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ذات ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،وﺗﻔﺨﺮ ﺑﺸﺮاﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻬﺮﺟﺎن أﻓﻼم
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
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اﻟﺒﺮﻳﺪ ا ﻟﻜﺘﺰوﻧﻲ

info@noonart.net

ﺗﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻌﻨﺎ

+966502132772

اﻟﻤﻮﻗﻊ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

www.noonart.net

مسابقة األفالم الوثائقية

27

القط

العرض األول يف اخلليج

19

 | 2016احلوار :عربي |  13دقيقة
وثائقي | عام

فيصل العتيبي
وثائقي يستكشف "القط" ،الفن الرتاثي الشهري يف منطقة اجلنوب
باململكة العربية السعودية.

جليد

خمرج أفالم وثائقية ميارس التصوير منذ أكرث
من  20سنة .مهتم بتصوير الطبيعة واآلثار
والعادات والتقاليد يتمتع بعضوية العديد من
اجلمعيات .حاصل على دبلوم عايل يف الفنون
البصرية والسمعية من مدينة الرياض .شارك
وفاز يف العديد من املهرجانات السينمائية.

العرض األول يف العامل

14

 | 2016احلوار :عربي |  32دقيقة
وثائقي ،مغامرة | +7

عبدالرحمن صندقجي
مغامران سعوديان يقومان برحلة غوص يف القطب الشمايل ويناالن
لقبي أول عربي و عربية يغوصان يف القطب الشمايل .يجسد الفيلم
مراحل املغامرة من بداية انطالقهما من اململكة العربية السعودية
حتى عودتهما.

28

صانع أفالم .خريج هندسة صناعية من جامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن .أسس "فيزيون
كرييتف ميديا" وأخرج فيلم "فوسفني".

13

خورشيد

 | 2016احلوار :عربي |  8دقائق
وثائقي | عام

مازن شفيع
بالرغم من أن صياغة الذهب غدت مهنة تعتمد على األجهزة احلديثة،
يصر "خورشيد" على التمسك بأساليبه التقليدية ويواجه صعوبات
احلياة بحرفته اليدوية.

ليه الناس تسمع شيالت؟

خمرج وحمرر فيديو من مواليد الدمام .مهتم
بصناعة األفالم القصرية.

العرض األول يف العامل

1

 | 2017احلوار :عربي |  17دقيقة
وثائقي إبداعي ،موسيقى | عام

عبداهلل اخلميس
وثائقي يناقش ظهور ظاهرة الشيالت وتطور املوسيقى السعودية
مع مرور الوقت.

حمب لألفالم وروايتها.

29

مبنى 20

العرض األول يف العامل

18

 | 2017احلوار :فلبيني |  45دقيقة
وثائقي |  +12ينصح بإشراف عائلي

عبدالعزيز الفريح
قصة ثالث مراهقات صغريات وبائسات يف مدينة مانيال عاصمة
الفلبني .الفيلم يستعرض حياتهن وصراعات جناتهن يف منطقة
"توندو" املعروفة كأخطر منطقة يف مانيال ،حيث تشتهر باإلجرام
واخملدرات والفقر.

خمرج ذو رؤية إبداعية ومهارات يف صناعة
األفالم الوثائقية .عمل مع العديد من الشبكات
التلفزيونية مثل "أم بي سي" وهيئة اإلذاعة
والتلفزيون السعودية .حاصل على درجة
البكالوريوس يف اإلنتاج التلفزيوين واملاجستري
يف األفالم من جامعة ميديلسيكس بلندن.

أنسنة املدن

العرض األول يف العامل

1

 | 2017احلوار :عربي |  18دقيقة
وثائقي | عام

فيصل العتيبي
أنسنة العمل البلدي يف مدينة الرياض قصة استثنائية تستحق أن
تروى على لسان روادها ومبتكريها .فإىل جانب النهضة العمرانية
احلديثة ،كان اإلنسان حمور العمل واالهتمام من خالل العديد من
املبادرات التي وقف خلفها فكر خالق وإبداعي.

30

خمرج أفالم وثائقية ميارس التصوير منذ أكرث
من  20سنة .مهتم بتصوير الطبيعة واآلثار
والعادات والتقاليد يتمتع بعضوية العديد من
اجلمعيات .حاصل على دبلوم عايل يف الفنون
البصرية والسمعية من مدينة الرياض .شارك
وفاز يف العديد من املهرجانات السينمائية.

مسابقة أفالم الطلبة

31

 2/1حياة

العرض األول يف العامل

14

 | 2017احلوار :صامت |  5دقائق
جتريبي | +12

إيثار باعامر
شا ّبة تعيش نصف حياة ،فال تهتم بإكمال شيء حولها :تقرأ نصف
كتاب وترسم نصف لوحة .تنتقم منها األنصاف الناقصة على هيئة
هلوسات.

طالبة حتريك (أنيميشن) يف قسم اإلنتاج
املرئي و الرقمي ،تهوى الفنون بجميع
أشكالها وترجمة األفكار التجريدية والسرييالية
إىل رسوم أو أفالم؛ تقضي وقت فراغها يف
رسم لوحات البورتريه.

14

 300كم

 | 2016احلوار :عربي |  24دقيقة
دراما ،قضايا اجتماعية |  +12ينصح بإشراف عائلي

حممد الهليل
سيدة مع رضيعها يف طريق سفر مع رجل غريب يف ظل ظروف
جمتمعها احملافظ.

32

صانع أفالم من مواليد  ،1997شارك يف العديد
من املهرجانات السينمائية وحصل على
عدة جوائز منها جائزة أفضل فيلم قصري يف
مهرجان بريوت السينمائي الدويل وجائزة جلنة
التحكيم يف مهرجان دبي السينمائي الدويل.

1

آدم

 | 2017احلوار :عربي |  3دقائق
فنتازيا |  +12ينصح بإشراف عائلي

حممد املطوع
فتى يستقبل رسالة من املستقبل حتذّ ره من احلرب الطاحنة
القادمة.

الباص

خمرج ذاتي التعلّم يهوى التصوير الفوتوغرايف.
التحق بعدة دورات يف التصوير وأخرج
فيلميه القصريين "ال لإلسراف" و"رفقًا بهم"
عام ،2015ومسلسله اليوتيوبي "كارما" عام
.2016

العرض األول يف العامل

3

 | 2017احلوار :عربي |  16دقيقة
وثائقي | عام

نورة املولد و نور األمري
توثيق للحياة اليومية التي اعتادتها الطالبات اجلامعيات املنتميات
لعائالت حمافظة ،داخل باص.

طالبتا إخراج وإنتاج يف جامعة عفت

33

دعوة

العرض األول يف الشرق األوسط

12

 | 2016احلوار :عربي  -إجنليزي |  15دقيقة
دراما ،كوميديا |  +16ينصح بإشراف عائلي

عبدالعزيز املغربي
يسيء "فرحان" الالمبايل تفسري مقصد معلمته السابقة "ساندرا"
التي تدعوه لزيارة الكنيسة ملساعدته على التغلب على مشاكله ،ثم
املتخوف "أسامة" ملرافقته.
جر صديقه
ّ
يقتنع بعد أن ّ

خمرج ميارس صناعة األفالم منذ سن
السادسة عشر ،يعيش يف الواليات املتحدة
لدراسة البكالوريوس .نفّ ذ العديد من األعمال
الفنية الشخصية.

صرصور

العرض األول يف العامل

8

 | 2016احلوار :إجنليزي |  16دقيقة
دراما |  +18عنف ،عبارات قاسية

فهد اجلودي
سجني مدين عربي سيحاول فعل ما ميكنه لينجو ويحمي أسرته بينما
يخترب احلياة خالل حتقيق يجري يف معتقل لإلرهابيني.

34

خمرج ،ساهمت جتاربه يف صناعة األفالم يف
منو مهاراته .يبقي فيلمه "البجعة العربية"
قريبًا من قلبه إذ كتب هذا الفيلم ليعرب عن
مشاعره حيال التغريات التي يود أن يراها يف
جمتمعه.

صوت

العرض األول يف العامل

18

 | 2017احلوار :عربي |  3دقائق
قضايا اجتماعية | +12

منصور أسداهلل
قدر أن نعيش كأحد املصابني
فكرنا كيف ستكون ردود أفعالنا لو ّ
هل ّ
بالصمم الذين نعاملهم كأشخاص ناقصني؟

خمرج أفالم قصرية ،ومصمم مؤثرات بصرية
وحمرر فيديو ومصمم صوت

ما تبقى

العرض األول يف العامل

18

 | 2017احلوار :عربي |  24دقيقة
دراما سيكولوجية |  +16ينصح بإشراف عائلي

حممد املال
شاب يستلم كومة عظام أخيه من املستشفى.

صانع أفالم موجهة لليوتيوب ،وطالب هندسة
صناعية بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

35

20

يف يوم و ليلة

 | 2017احلوار :عربي |  5دقائق
وثائقي | عام

فلوة عبداهلل
فتاة سعودية استيقظت لتتفاجأ بفقد قدرتها على املشي ،تغوص
يف أعماق البحر األحمر و حتلم بوصول صوتها اجلميل إىل كافة أنحاء
العامل.

طالبة إنتاج األفالم بجامعة عفّ ت بجدة ،تعمل
وتتدرب يف قناة
يف استوديو "قبة" اإلبداعي
ّ
"اقرأ" .حتب الرسم وتهوى الفنون وخصوصًا
املوسيقى .أنتجت عدة أفالم قصرية تناولت
قضايا املرأة واألطفال وحقوقهم.

قصة السيف

العرض األول يف العامل

 | 2016احلوار :عربي |  20دقيقة
فنتازيا ،تشويق |  +16عنف ،ينصح بإشراف عائلي

فارس بيطار
شاب يبحث عن ذاته من خالل تقليد شخصيات األنيميشن اليابانية
حتى يصبح ساموراي بالفعل ،ويندم على ذلك.

36

صانع أفالم وطالب يف أكادميية نيويورك
لألفالم ،أنتج العديد من األفالم يف لوس
اجنلوس.

1

هدوء منتصف النهار

العرض األول يف العامل

7

 | 2017احلوار :عربي |  20دقيقة
دراما سيكولوجية |  +16ينصح بإشراف عائلي

علي الضيف
شاب منعزل عن اجملتمع يعيش اختالل نفسي ويتحاور مع ذاته يف
املرآة ،تبدأ هواجسه الغريبة عند منتصف النهار.

صانع أفالم وحمرر فيديو يعمل يف تصاميم
اجلرافيك والتصاميم ثالثية األبعاد.

37

ّ
واحة للخيال الخلق..
وينبـوع من األفكار المبتكرة..

38

عروض األفالم املوازية

39

2097

العرض األول يف العامل

7

 | 2016احلوار :عربي |  13دقيقة
دراما سيكولوجية |  +16ينصح بإشراف عائلي

حممد الدوسري
يصحى إبراهيم من سباته ليجد نفسه يف وسط معمعة من األحداث
الغريبة .يتضح له مع مرور الوقت أنه يعيش يف وسط احلرب العاملية
الثالثة.

كاتب روائي وكاتب سيناريو .خمرج برنامج
"لقيمات" ومقدم برنامج "فلم الويكند" .حضر
العديد من دورات املونتاج واإلخراج والكتابة
والتصوير السينمائي ،وأخرج العديد من
األعمال التجارية و الوثائقية مثل فيلم "شرارة
مايو".

اخلوذة املناسبة

العرض األول يف العامل

1

 | 2016احلوار :عربي  -إجنليزي |  13دقيقة
دراما ،كوميديا |  +16عنف ،ينصح بإشراف عائلي

خالد القرينيس
"سعد" يعمل يف مرحلة التطبيق اجلامعي يف أمريكا ويحاول
احلصول على وظيفة يف املكتب األمني بوساطة قريبه "فهد".
مقر املقابلة
يساعده صديق الدراسة األمريكي "إيد" ليوصله إىل ّ
الوظيفية بالدراجة النارية عوضا عن السيارة التي كان متفقًا عليها.

40

طالب صناعة أفالم يف أكادميية نيويورك
لألفالم ،يعمل يف صناعة األفالم منذ عام
 .2010موظف سابق يف شركة أرامكو،
والتفرغ لألعمال الفنية التي
استقال للدراسة
ّ
نفّ ذ منها عدة أفالم وثائقية وأفالم شركات
وإعالنات جتارية كإعالن شركة كيا للسيارات
"رحلة الطريق ."2014

اخلوف :صوتيا

العرض األول يف العامل

12

 | 2017احلوار :عربي |  24دقيقة
دراما سيكولوجية |  +16ينصح بإشراف عائلي

مها الساعاتي
فتاة تخاف من الصوت الذي سيقضي على البشرية.

خمرجة مستقلة" ،اخلوف صوتيا" هو فيلمها
الروائي الثاين .تنتاب أفالمها لوثة خيالية مبنية
على قصص تسربت إىل الالوعي منذ الطفولة،
باإلضافة إىل التأمل يف املساحات العمرانية
واخلضراء من حولها .وقت اجلد :تقوم بتحليل
وتدريس امليديا احلديثة.

الغزو

العرض األول يف العامل

1

 | 2016احلوار :عربي |  2دقيقة
فنتازيا | عام

هند جمبي
يوم يف حياة فتاة بني الرسوم املتحركة والواقع.

طالبة صناعة أفالم ورسوم متحركة

41

13

الليلة البيضاء

 | 2017احلوار :عربي |  4دقائق
جتريبي | عام

ليلة ماطرة من حياة الرجل العجوز املعتاد على ممارسة عمله لي ًال
حل يبحث عنه.
حد العجز يف إيجاد ّ
يف معمله .يبدو أنه يواجه مشكلة ّ

يزيد احلنطي
خمرج بدأ مشواره الفني يف إدارة اإلضاءة
والتصوير عام  .2011حضر العديد من دورات
التصوير واإلضاءة وصناعة األفكار.

الوردة احلمراء

العرض األول يف العامل

13

 | 2017احلوار :عربي |  4دقائق
حتريك ،موسيقى | +12

آمنه بوخمسني
نظرة "جتريدية" لقضية املرأة ومعاناتها يف ظل اجملتمعات
وحتدياتها.

42

مسرحية تعمل يف تصميم الديكور واإلخراج،
شاركتمبسرحية "سيدإكس"يفمهرجان
ليايلهجرباألحساء .أخرجت مسرحية "دوران"
املشاركة يف مهرجان الدمام املسرحي.
فيلم "الوردة احلمراء" هو أول جتربة لها يف
صناعة االنيميشن.

أين الطريق

العرض األول يف العامل

7

 | 2017احلوار :عربي |  18دقيقة
دراما ،قضايا اجتماعية |  +16إشارات خاصة بالبالغني

مرتضى العواس
أرملة وابنتها الصغرية يلجآن للهروب بعد معارضة أخيها لها يف
حتقيق ذاتها .هل ستكلل خطة الهروب بالنجاح على رغم تنكر ابنتها
بزي شاب صغري؟

خمرج وطالب يف جامعة امللك فيصل يف
رصيده ثالثة أفالم.شارك يف مهرجان أفالم
السعودية يف دورته الثانية والثالثة بفيلمي
"فارغة" و"قطرة".

توق

العرض األول يف العامل

2

 | 2017احلوار :عربي |  4دقائق
دراما سيكولوجية | عام

عايض العمري
فتاة تستوحي وجود أبيها الذي تشتاق إليه من خالل الصور التي
تلتقطها يف األماكن الفارغة.

مصور وصانع أفالم مستقل ،درس علم
النفس وحصل على شهادة اإلخراج
السينمائي من جامعة نيويورك فيلم أكادميي
بلوس أجنلوس ،مؤمن بأن الفن رسالة سامية.

43

جاري اجلدار

العرض األول يف العامل

20

 | 2017احلوار :عربي |  12دقيقة
دراما سيكولوجية |  +16ينصح بإشراف عائلي

نور األمري
جمهول من خلف جدار يثري شكوك رجل حول فتاة يراقبها من النافذة

طالبة إخراج وإنتاج بجامعة عفّ ت

جنب

العرض األول يف العامل

18

 | 2017احلوار :عربي | 5دقائق
دراما |  +16ينصح بإشراف عائلي

عمر احلارثي
كيف سيكون نظام حياة اإلنسان عندما تخلو من األهداف؟

44

مشارك يف عدة مهرجانات لألفالم القصرية،
حاصل على املركز األول يف مسابقة "شوف"
لألفالم .شارك يفالعديد من ورش العمل
والدورات التدريبية يف جمال صناعة األفالم.

حارس مرمى

العرض األول يف العامل

8

 | 2017احلوار :عربي |  18دقيقة
دراما سيكولوجية |  +16ينصح بإشراف عائلي

فهد االسطاء
يرصد الفيلم اللحظات املربكة التي تسبق مشاركة حارس مرمى
معتزل ومنسي يف مداخلة لربنامج رياضي يراها فرصة للعودة إىل
األضواء.

كاتب سينمائي وسيناريست بدأ الكتابة عام
 2004يف حترير صفحة السينما جلريدة
الشرق األوسط وغريها من املطبوعات
ومواقع اإلنرتنت .شارك يف كتابة العديد من
الربامج واملسلسالت آخرها " 42يوم" وأسس
جمموعة "تالشي" السينمائية عام .2008
شارك يف كتابة ومتثيل وإخراج عدد من
األفالم القصرية وحصل عام  2013على تكرمي
املهرجان السينمائي لدول اخلليج العربية يف
دورته الثانية.

2

راقصة الصندوق املوسيقي

 | 2016احلوار :عربي |  6دقائق

دراما سيكولوجية ،قضايا اجتماعية |  +16ينصح بإشراف عائلي

بشائر جندية
رجل يعاين من تعدد الشخصيات (أحد أنواع االنفصام يف الشخصية).
كيف سيتعامل مع هذه املشكلة؟ وكيف سيؤثر هذا املرض عليه
وعلى عائلته؟

كاتبة قصص أخرجت العديد من كتاباتها.
مهتمة بتصوير األفالم الوثائقية لرتى من خاللها
العامل مبنظور خمتلف وتخوض جتارب غن ّية.

45

رغد سندي

العرض األول يف العامل

8

 | 2016احلوار :عربي |  6دقائق
وثائقي| +12

فاطمة احلازمي
وثائقي عن الشابة رغد سندي وجتربتها يف املكياج السينمائي

طالبة قسم اإلخراج واإلنتاج بجامعة عفّ ت،
مصورة فيلم
مهتمة بالتصوير السينمائي.
ّ
"ترددات" املشارك يف مهرجان أفالم
السعودية يف دورته الثالثة.

1

صدقة جارية

 | 2017احلوار :عربي |  7دقائق
دراما ،كوميديا |  +16ينصح بإشراف عائلي

عبدالرحمن اخلضري
شخص يعاين من الفقر يحاول أن يزيد دخله املادي بأكرث من طريقة
ولكنه يصل إىل طريق مسدود يف كل حماولة ،إىل أن جاءت الفرصة
التي استغل فيها عاطفة الناس.

46

خمرج وحمرر فيديو ومصور سينمائي عمل
يف شركة "تلفاز  "11بني  2014و .2016سبق
ذلك عمله يف جمال املونتاج يف شركة "ايتيز"
منذ عام .2013

20

طربال

 | 2016احلوار :عربي |  10دقائق
دراما سيكولوجية |  +16ينصح بإشراف عائلي

هاين القاضي
رجل يسكن يف منزل شعبي مبفرده يواجه عقدة من قيادة السيارة.

خمرج وصانع أفالم شارك يف بعض
املسابقات احمللية واخلليجية والعربية لألفالم
القصرية.

غمضة

العرض األول يف العامل

14

 | 2016احلوار :عربي |  4دقائق
حتريك |  +12ينصح بإشراف عائلي

مرتضى الناصر
بأي شكل ممكن أن تكون احلياة اجلميلة؟

مصمم ومدير فني وإبداعي يعمل يف جمال
الدعاية واإلعالن منذ عام  ،2005يهوى صناعة
األفالم واألنيميشن" .غمضة" هو أول فيلم
قصري له.

47

فتاة داعش

العرض األول يف اخلليج

13

 | 2016احلوار :عربي  -إجنليزي |  12دقيقة
دراما ،تشويق |  +18عنف ،إشارات خاصة بالبالغني

عبداحملسن املطريي
مغامرة تقوم بها سيدة عربية عن طريق االنضمام لتنظيم داعش
اإلرهابي يف مهمة سرية من أجل إنقاذ قريبتها أو صديقتها يف
العائلة والتي مت اختطافها من قبل داعش.

خمرج ومنتج وعضو جمموعة تالشي
السينمائية .درس تخصص صناعة األفالم يف
جامعة  UArtsيف الواليات املتحدة

قشور

العرض األول يف العامل

1

 | 2016احلوار :صامت |  2دقيقة
ستوب موشن ،قضايا اجتماعية | عام

أبرار قاري
حتى البيض يعاين من مشاكل اجتماعية!

48

طالبة تصاميم متحركة بجامعة دار احلكمة
األهلية بجدة .تسعى من خالل إنتاجها للرسوم
املتحركة لطرح ومناقشة القضايا االجتماعية.

كبسة

العرض األول يف الشرق األوسط

20

 | 2016احلوار :عربي |  10دقائق
وثائقي | +12

إميان الغامدي
الصلة الوثيقة بني الطعام والتاريخ و الشفاء من املرض
وثائقي يتناول ِّ
اخلبيث.

لوبا

متخرجة من واشنطن بداية عام 2017لها
العديد من التجارب يف صناعة األفالم الوثائقية،
تسعى أفالمها إىل التأثري بشكل إيجابي على
جمتمعها

العرض األول يف العامل

19

 | 2017احلوار :عربي |  19دقيقة
دراما ،عاطفة |  +16ينصح بإشراف عائلي

حممد الشاهني
طفل مغرم بابنة عمه التي توفيت يف رحلة سفر ،يلتقي بعد  15سنة
بشبيهتها اجلميلة .هل سيغرم بها؟

خمرج سعودي من مواليد عام  ،1980شارك
بالعديد من املهرجانات احمللية والدولية.
حاصل على النخلة الذهبية مبهرجان أفالم
السعودية يف دورته الثانية عن فيلمه
"احلمال".
ّ

49

مسألة ثقة

العرض األول يف العامل

2

 | 2016احلوار :إجنليزي |  10دقائق
دراما |  +16ينصح بإشراف عائلي

عبداهلل العواجي
قصة واقعية حدثت يف لوس أجنلوس صيف  2014لشاب سافر
مؤمتنًا صديقه على سيارته ليعود ويجد بأنه أساء استخدامها.

ملجأ

طالب قسم صناعة األفالم بأكادميية نيويورك
لألفالم يف لوس أجنلوس .أخرج وعمل يف عدد
من األفالم القصرية.

العرض األول يف العامل

 | 2016احلوار :عربي  -إجنليزي |  14دقيقة
دراما ،تشويق |  +16ينصح بإشراف عائلي

حممد السلطان
رحلة الجئة تبحث عن أمل ووطن بعد أن اضطرت للهروب ووجدت
نفسها يف بلد جمهول بعد أن فقدت أهلها.

50

صانع أفالم مستقل

3

مسابقة السيناريو
غري املنفذ
51

القرية  -أحمد زيد

لسان آدم  -حسن احلجيلي

يستكشف "حممد" سر القرية والصوت الغريب الذي يسمعه.

هل جربت يومًا أن تعرتف باحلقيقة عن خطأ ارتكبته ،وبسبب الظروف
يصع ُب فيها
تؤجل موعد االعرتاف وتؤجل حتى تصل إىل مرحلة
ُ
االعرتاف ،وتعيش وحدك معاناة اليقني؟

رحيل  -أحمد اخلليفة
قصة وحدة وغربة يف الزمن الذي يخلو من األحبة إذ "لكل زمان دولة
ورجال".

أرواح من ذهب  -أرجوان عبدالرحمن

العيدية  -حسني الصادق
قصة طفل يحاول شراء دراجة جديدة مبال العيدية التي يجمعها من
األهل واألصدقاء خالل عيد الفطر السعيد.

يعاين "راكان" من إعاقة عقلية لكنه يتميز بصفات معجزة.

نقش  -حسني آل غامن
ارتياب  -أمل احلامد
يلتحق "مبارك" بالعمل يف "أرامكو" بعد قرار عتق الرق الذي أصدره
امللك فيصل .أما عاتقه "ذيبان" الصارم املتمسك بالعادات والتقاليد
فلم يتأثر بالقرار وكان يرفضه خفية.

جمرد لعبة  -أحمد العامر
الطالب الذي كره املدرسة وفشل يف حياته نتيجة لعبة الكراسي التي
متت جماملة أحد املسؤولني فيها ليفوز ابنه ،عاد لينتقم.

رجل يشهد حالة إنسانية لفتاة مضظهدة من والدها ويسعى حلل
القضية حتى يكتشف بأن أغلب الناس ضحايا مقموعون لكنهم ال
يعلمون.

انرتفيو  -حمود الباشان
يسافر شاب إىل العاصمة حلضور مقابلة لوظيفة يحلم بها فتقف
متسول.
األقدار يف وجهه حتى يدخل املقابلة بهيئة
ّ

عطش  -حميد تاكني

يف أجواء غريبة ،يتواجد األربعون شخصًا املتشابهون يف مكان واحد
يخترب إنسانيتهم وسبل التعايش فيما بينهم.

يتدرب "مشعل" على يدي "فيصل" يف يومه األول من وظيفته يف
ّ
جمع املاء من سكّ ان القرية النائية اجلافة؛ ويحلم يف أخذ الشعلة
من "مشعل" لكنه يتعرض ملواقف مربكة بني إيثار أهل القرية باملاء
واستثثارهم به.

جليس  -أسعد العالئلي

بائع األنغام  -حيدر العديل

أنا ونحن وهم  -أسعد العالئلي

ال يجد "وليد" سوى وظيفة جليس لرجل عجوز مقعد .تساوره
وظفته حتى يكتشف بأنه يف خضم
الشكوك حول ابنة الرجل التي ّ
خدعة كبرية.

قطرة مطر  -بشائر الصومايل
جتربة جتريدية لشابة تعيش أحد كوابيسها

ألف سنة ويوم  -بشائر الصومايل

شاب مبتعث فشل يف احلصول على وظيفة ،فقرر استثمار موهبته
يف عزف العود يف األسواق واألماكن العامة.

والدة متعسرة  -حيدر العديل
حمود يبحث عن دور بطويل يف حياته ويعيش صراع االختيار املقرر له
سلفا.

اخمليم  -خالد الغامدي

الروتني الصباحي لسيدة عجوز تسكن أمام مدرسة إبتدائية

ميضي "ياسر" يف رحلة بحثه حول اخمل ّيم الصحراوي عن عالج أمه
املسحورة.

َب ْرد  -بشائر الصومايل

رموش غنادير  -رحاب أبوزيد

يتشابك شاب مع رجال أمن أحد املستشفيات مما يؤدي حلبسه يف
السجن ،حيث يكتشف أنه ميلك قوى خارقة.

نعم للعزوبية  -ثريا إبراهيم
يف إطار كوميدي ،يحكي "منصور" البنه ذكريات زواجه من والدته التي
مل تكن مهيأة ملسؤليات احلياة الزوجية.

القيامة  -حسن احلجيلي
صراع شاب للنجاة وقت دمار العامل ،وقت الرماد ،وقت التلوث ،وقت
اجلوع ،وقت الفقر ،وقت املوت...
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فتاة تعمل يف صالون جتميل حتاول الوصول للشهرة عن طريق
تركيب الرموش الصناعية ،األمر الذي يختلط فيه احلالل واحلرام عند
صاحبة املشغل.

سياج  -زكي الغيث
لتوه من السجن ليعيش أزمة نفسية إذ
مقتطف من حياة شاب خرج ّ
مل يخرج السجن منه بعد.

َت ْخ َت ْخ  -زينب بوخمسني
فتاة يف العاشرة من عمرها تعاين من زيادة الوزن ،تناضل من أجل
احلصول على حقها يف ممارسة هوايتها (اجلمباز) برغم املعوقات
التي تضعها والدتها أمامها.

سارة  -حسني املطلق

طريق احلياة -عبدالرحمن احلربي

ثالثينية يف شهور حملها األوىل تقضي يومها يف االعتناء بجنينها
وزوجها املشلول وطيور احلب ،تقبع بني ذاكرة املاضي وأمل
املستقبل وموسيقى البيانو.

رحلة حياة مير بها ثالثة أصدقاء قرروا الذهاب إىل البحر الذي يبعد 70
كيلومرتًا عن مدينتهم ،مشيًا على األقدام.

عرقة  -سامي املالكي

دعوة  -عبدالعزيز جرب

طالب جامعي يأتيه كائن غريب يحذره من العودة للجامعة ،لكن مع
عدم جتاوبه يواجه أحداثًا خميفة تعيده للمستشفى الذي ُولد فيه
ليكتشف حقائق مروعة عنه وعن عائلته.

سائق سيارة اإلسعاف ذو املاضي يف انفصام الشخصية "أمين"
يتجاذب أطراف احلديث مع مفكّ ر مت إعدامه قصاصًا .سيعود "أمين"
لطفولته ويتذكر الدعاء الوحيد الذي يتذكره عن أمه" :ربي ما يظلم
املساكني".

ليلة القبض على الهامور  -سعود السلمي

املسرحية  -عبدالعزيز جرب

رجلي أمن يتنافسان على فرصة الرتقية من خالل القبض على تاجر
خمدرات كبري وإقفال ملفه القدمي

يقف "سامل" يف سوق وقد وضع أمامه يافطة تقول" :ممثل حقيقي
للبيع". ...

آدم  -سلوى ابراهيم

ألوان -عبدالعزيز احلربي

طفل يرى العامل من خالل نافذته الصغرية املطلة على إحدى حارات
مكة القدمية يف حماولة لفهم هذا العامل الكبري؛ يواصل طرح أسئلته
على أمه التي جتيب بالقدر املستطاع حتى يتفاجيء بحقيقة تغري كل
شيء.

تخرجوا من اجلامعة بطموحات متباينة تعكس رؤية
ثالثة أصدقاء ّ
كل منهم لرغد العيش .بعد عشر سنوات وقد تك ّبد كل منهم ضنك
العيش وانقالب أحالمه عليه ،يجتمعون لتنفيذ خمطط سيغري حياتهم:
سيسرقون خزينة وزير.

الصالح  -شدا حافظ

كِ ـش َمـلِـك -عبداللطيف املذن

"صالح" رجل يف الثالثينيات من عمره يعمل كسائق تاكسي يف مدينة
جدة .تزداد متطلبات احلياة يوميا وتصعب املعيشة ،فهل سيتمكن
بطلنا من مقاومة ملذات الدنيا اذا سنحت له فرصة اإلستمتاع بها؟

"خالد" الشاب العاطل عن العمل واملهووس بالقصص البوليسية
يجد نفسه وسط لعبة مع جمرم جمهول يتالعب به ويرسل له رقعة
شطرجن حتمل رسائل خمفية خملططاته اإلجرامية املقبلة.

ولد سدرة  -ضياء يوسف

عزرائيل  :ملك املوت  -عبداهلل احمد و فهمي فرحات

قرية قدمية تتبنى أسطورة عن شجرة سدر مسكونة بروح طفل
يسرق بيوت القرية .قصص تدور حول الشجرة وزمن يعيد نفسه

سائق يعيش حالة اكتئاب نتجت عن وفاة طفله ،تقوده الظروف إىل
امرأة جمهولة وعجوز غريب األطوار وقاتل مأجور وسيم وشاب بال
مستقبل تربطهم حقيقة واحدة.

يزور الطبيب طف ًال يعاين من حالة غريبة ويحاول أن يستخلص منه
معلومات عن حالته ليتفاجأ بشيء صادم.

أمل  -عبداهلل النب حمضة

سراب -ضيدان السبيعي

نظرة  -ضيدان السبيعي
كيف سيتعامل "سامل" مع زمالئه يف املدرسة بعد أن ضايقوه؟

لقمة  -طاهر العثمان

تعيش "أمل" وحدها حتى ينتهي بحثها عن زوجها املفقود.

أضله  -عبداهلل املطرود
جرمية تقتحم حياة فتاة من أسرة مكافحة وتقلب حياتهم رأسا على
عقب.

يقول اإلمام علي عليه السالم" :ما جاع فقري إال مبا متع به غني "

ليلة خميس  -عبداهلل الزيد

عرايس  -عباس الشويفعي

يف يوم زفافها ،ستحاول هند تدبري فستان ترتديه بعد أن رفضت
والدتها استعارتها فستان صديقتها.

تعيش "ليلى" مك ّبلة يف جمتمعها وحتاول جتاوز وضعها بالفرح
واالحتفال باحلياة.

ما مات  -عباس الشويفعي
فنان شعبي يحاول درأ موته القريب بعزف املوسيقى يف األفراح.

قاصر -عبد الكرمي املوسى
رسالة من األمري واجب الطاعة تصل إىل متلقيها الذي يكتفي بتخمني
حمتواها عن قراءتها.

 12ريال  -عبداهلل الغميطي
كالم عشوائي ورقم هاتف ُيدخالن شاب يف لغز غريب .يكتشف أنهما
يدلّان على جرمية قتل قد يكون هو من ارتكبها.

قوول  -عبداهلل احلامد
شاب يحضر مباراة كرة قدم مزدحمة باجلمهور فيلحظ بالصدفة
تواجد رجل انتحاري يخبئ متفجرات حتت ثيابه.

الهروب -عبدالباري الدخيل

حورية  -عبداهلل احلامد

حب بني موظفة وزميلها قبل أن يهرب حفاظًا على أسرته.
يولد ّ

حتت وطأة العزلة واالغرتاب يف وسط جمتمعه ،يبحث شاب عن
متنفس له فتنربي له جماعة متطرفة الستدراجه
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زهرة األبوة  -عبداهلل العمر

 12ساعة  -ماجد األمري

رجل عقيم يجد شعور األبوة احلقيقة يف عيادة األطفال .

قصة واقعية تبني عواقب ممارسة الضغوطات على األبناء بالذات
يف سن البلوغ ،واألثار السلبية التي تلحق بالضرر النفسي واجلسدي
واملعنوي.

يوم سامي  -عبداجمليد احلواس
موظف شركة غري واعي مبشاعره ،يقضي أيامه مستمعا إىل الرسائل
الصوتية لزوجته الراحلة ،ويحاول جاهدا منع جريانه وزمالء عمله من
التدخل يف روتني يومه.

املمثل  -عالء بامطرف
يفوت موعده لتجربة األداء .لكن كيف سيصل إليها
ال ميكن للممثل أن ّ
مع كل هذه العقبات التي تقبع يف طريقه؟

بياض  -عالء بامطرف
املمرضة "مرام" حتكي لزمالئها جتربتها يف مواجهة حماولة انتحار
مريضة وتغرق يف احلرية وااللتباس بعد معرفتها حكاية املريضة.

عندما حتتضر احلور  -علي الدواء
موسيقار يخاف املوت ألنه ال يفهمه ،يحاول هزمه بتأليف معزوفة
تخلّده بينما يتعايش مع أزمة إبداعية ويبحث عن اإللهام يف بيئته
اجلافة .يصارع الوقت أمام احتضار حبيبته التي اتضح بأنها احلورية
ذاتها التي بعثت ملبدعي التاريخ ملساعدتهم ..بطريقة أو بأخرى.

العصفور  -علي الشويفعي
الفتى املعتوه امللقّ ب بالعصفور يف قريته املكتضة بالظلم والقسوة
والدكتاتورية ،سيحل أزمة تتعب أهل القرية.

سامل العبد  -علي ربيع
حملة تأريخية ملرحلة من االستعباد وجتارة الرقيق يف اجلزيرة العربية
قبل أكرث من  150سنة ،يف سياق حكاية "سامل" العبد الذي عانا كثريا
بعد أن دفعت أمه "عيدة" حياتها ثمنا لتحقق هدفه يف احلياة من
خالل لغة الفن واملوروث الشعبي األصيل.

أمينة  -علي آل حماده
يحول بني الطفلة الفضولية "أمينة" وبني مصدر الوردة البيضاء
أشدأء.
اليومية القادمة من خلف السور أسالك شائكة وعسس
ّ
تخطيهم رغم العقبات ونهي والديها.
حتاول ّ

حلم سعاد  -علي الضيف
حتلم "سعاد" بأن ترى والدها ممث ًال على خشبة املسرح لكن دون
حلمها هذا الكثري من العوائق.

لون الروح  -فهد اإلسطاء

عاشق وطن  -ماجد املال
جاران يشرتكان يف جدار ويختلفان يف العقيدة الدينية بسالم حتى
ينتقل قريب أحدهما للعيش معه.

عصابة رأسي  -حممد احلارثي
رجل يبحث عن لقمة العيش من أجله ومن أجل ابنه الوحيد الذي ال يريد
أن يفقده؛ حتاصره اخملاوف بعدما تكالبت عليه الظروف من وفاة األم
إىل عدم حتصيله أجر عمله وفقدانه منزله.

التابعة  -حممد اللوميي
تتحدث نساء القرية عن أنثى متوحشة ترتبص ل"آمنة" لكي تسلب
منها أمومتها .جنحت ملرتني ،فهل ستنجح يف املرة الثالثة؟

على احلافة  -حممد املصري
يف طريقه املعتاد للمسجد قبيل صالة الفجر ،يتعرض املؤذن أحمد
ملوقف غريب يرتكه على احلافة.

أم نهمان  -حممد الدوسري
صرخة جارة "مشعل" تدوي بشكل يومي يف الساعة  5:33لتثري
احلرية حولها .على مشعل اكتشاف احلقيقة بعد أن علم بأن القصة
مرتبطة به.

مندوب الكب كيك  -حممد الدوسري
لقاء بني مندوب كب كيك ومتقاعد تنشأ عنه صداقة غريبة وتقاطعات
كثرية يف قصصهم.

الكريه  -حممد الدوسري
أعضاء شركة إنتاج مرئي ومسموع ينوون املشاركة يف مهرجان
أفالم السعودية لتسويق أعمالهم ،لكن "الكريه" يعرقل عملهم.

احلياة أبيض أسود -حممد سلمان
املصورة
مابني احلياة واملوت ،احلب واخلوف :حياة "فاطمة"
ّ
الفوتوغرافية التي تعيش ألجل ابنها الصغري.

جمنون شمة  -حممد احلالل

شقة واحد تشهد ثالث حاالت من النزالء يف ثالث سنوات حيث تتداخل
األزمنة برابط مشرتك

قصة حب مستوحاة من الرتاث الشعبي يعيش بطالها يف بيئتني
خمتلفتني متاما يف كل االجتاهات ،ولكن احلب ينتصر على رغم
الفروقات واحلجب ،بل ينتصر حتى على املوت.

أحالم خالد  -فهد ياسني

عتمة ليل -حممد الدندن

فُ قد "خالد" يف العراق خالل رحلة جتارية وظهر بعد عقدين من الزمن
بعد أن عاش أحداثًا متسلسلة توازت مع الفرتة من بداية الثمانينيات
إىل الغزو األمريكي للعراق.

"بسام" مع أفكاره الغامضة املتولدة من جانبه املظلم.
يتصارع ّ
يتطور الصراع ليصيب أسرته وبيته بكوارث.
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سكاتي  -حممد باشا

معتوق  -نعيم البطاط

جتلب فتاتان عام ًال إليصال خدمة اإلنرتنت إىل البيت يف سرية وحذر من
أبيهما الرافض لإلنرتنت .يعود األب إىل البيت صدفة والعامل خمتبأ يف
غرفة الفتاتني.

يخترب الطفل بقصد أو بدون قصد إنسانية ومبادئ جمتمعه.

الزفاف السعودي  -حممود شرابي
تقدم أحد أبنائها شهيدًا يف
أسرة سعودية بسيطة متتاز بالوطنية ّ
سبيل وطنه.

حد َ
الطار  -مفرج اجملفل
ّ
الشاب األسمر "سرور" ابن الس ّياف وحبيبته السمراء "عليا" ابنة
الفنانة الشعبية (الطقاقة) عام 1999م يف حي شعبي وسط الرياض
يسعون للحد من اختالفاتهما التي حتول دون ارتباطهما يف بيئة
ترتقب عامل جديد سيأتي بحلول العام  2000يف خضم بيئة احلي
وفنونهم الشعبية وممارسات العمل والتسلية ليهم.

اختالس روح  -مالك باحشوان
فتاة تبحث عن شيء ال تعرف ماهيته ولكنها تشعر بحاجة له ،تكتشف
يف اآلخر بأنها تبحث عن اهلل.

مابني األوجه  -مالك باحشوان
طفل يقبع يف ثنايا احلرب وروحه يف السماء.

رسالة اىل عزرائيل  -مالك باحشوان
كيف ستبدو حياة فتاة مريضة بالسرطان بعد موتها؟

حب مغشوش  -منى سامل
تقف "رمي" يف وجه الضغوطات التي متارسها أسرتها وأسرة
خطيبها عليها لفسخ اخلطبة وتنشغل بأم خطيبها لتغفل عن
خطيبها نفسه.

املياه التي يف الطباشري  -مهدي املطوع
رجل يعيش يف شقة وهو مل يتجاوز مرحلة الصدمة التي تسبب بها
حريق يف الشقة احرتقت فيه زوجته وطفلته.

عنزة نوح  -مهناء املهنا
ينقذ "نوح" الراعي "سلطان" اجلريح الضائع يف الصحراء ويصحبه إىل
يدب بينهما خالف حول تقنني حصص املاء وحليب عنزة
طريق العودةّ .
الراعي ينتهي عائدًا بهم إىل البداية.

ملون أبيض  -نواف احلوشان
ّ
"لؤي" فنان ورسام سعودي يعيش حياة اجتماعية ومادية متواضعة،
لكن بعدما تضطره هذه الظروف للعمل يف وظيفة تتطلب منه أن
يلبس الثوب السعودي التقليدي الذي مل يلبسه لسنوات ،يبتكر لؤي
بجرار (سستة) .ومن هنا يبدأ "لؤي نسيم" حلمه
لنفسه ثو ًبا
ً
جديداب ّ
مع زوجته "منى حداد" بتكوين حمل "لومار" اجلديد يف جمتمع تقليدي
معارض للتغري.

حرام  -نور األمري
فتاه من عائلة متشددة تطمح للتمثيل.

رفيف  -هتان الدوسري و توفيق الزايدي
شغف فتاة بالسينما ،يقودها لتجربة مريرة ،تكرس هذا الشغف.

سرقوا عالجي  -هال الشمري
صراع الفقراء للحياة وضنك العيش والضغوط النفسية ،صنعت من
البعض خطرًا اجتماعيًا يحرتف اجلرائم اإللكرتونية.

حالوة  -هناء صالح الفاسي
تفاجأ تغريد يف عامها الثاين عشر ببلوغها فتحاول إخفاء األمر عن
أهلها حتى الترتدي النقاب.

طالق غالية  -هناء العمري
تتعرض "غالية" خليار بالغ الصعوبة بني عائلتها الصغرية والكبرية،
حني يرفع أخوها "فيصل" قضية تفريق بينها وبني زوجها غري عابئ
بطفليها "فرح" و"سامل" .تقف "نورة" أختها الشاعرة والقريبة منها
يف صفها ضد بقية العائلة ،ولكن تبدأ األحداث يف اتخاذ طريق مل
يحسب األختان حسابه.

غفلة  -وفاء العبداهلل
املقابر تتشابه؛ منها للجماد ومنها للبشر؛ لكن ما شكل مقابر
األقدار؟ حلظة غفلة سيبقى أثرها ،ويف مقربة التشليح قصص ال
تنتهي.

الضحايا املنسيني  -موده سالم
قصة واقعية ملعاناة عائلة بعد إعدام والدهم اإلرهابي ونظرة
اجملتمع لهم.

أزمة  -نصار احلربي
رجل يتعرض ملشاكل عائلية نتجت عن أزمته املالية املرتبطة باألزمة
االقتصادية لعام 2016م.
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خالص الشكر والتقدير
تقدمــه إدارة مهرجــان أفــام الســعودية  2017جلميــع املســجلني
يف مســابقات املهرجــان :

مشاركات األفالم
آمنه بوخمسني
أبرار قاري
أحمد احلسن
أحمد السيهاتي
أحمد الفقري
أجمد النور
أمل املفتاح
أمني البطاط
أمين النقيب
أمين متانو
إيثار باعامر
املهدي سويسي
اميان الغامدي
بدر احلمود
بشائر جندية
بنتلي براون
جهاد اخلطيب
حامت ال طه
حسن آل مبارك
حسن السلمان
حسن املالء
حسني السماعيل
حسني العباس
حسني املطلق
حمد العتيق
حيدر الناصر
خالد القرينيس
د .سهل الشرعان
رائد الشيخ
رغيد النهدي
روان مننقاين
ريان باصفار
زكي التكية
سعيد العبد احلي
سلوى أبواجلدايل
سلوى إبراهيم
سيد ماجد السيهاتي
شذى العامري
شهالء افتاب
صالح مطبقاين
ضيدان السبيعي
طارق الدخيل اهلل
عايض العمري
عبد العزيز الفريح
عبدالرحمن اجلندل
عبدالرحمن احلربي
عبدالرحمن اخلضري
عبدالرحمن جراش
عبدالرحمن خوج
عبدالرحمن صندقجي
عبدالعزيز اجليزاين
عبدالعزيز الشالحي
عبدالعزيز املغربي
عبداهلل آل مسارع
عبداهلل الشعيل
عبداهلل الشمري
عبداهلل العطاس
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مشاركات السيناريو
عبداهلل العواجي
عبداهلل القالف
عبداهلل احملمادي
عبداهلل علي
عبداحملسن الضبعان
عبداحملسن املطريي
عبدالناصر احلماد
علي آل حماده
علي آل غامن
علي آل غزوي
علي احلسني
علي الزهراين
علي السم ّين
علي الضيف
علي العواس
علي الكلثمي
عمر احلارثي
عمرو فالته
فارس بيطار
فارس قدس
فاطمه احلازمي
فلوة عبدالفتاح
فهد االسطاء
فهد اجلودي
فهد العمريي
فهمي فرحات
فواز الشمري
فيصل احلربي
فيصل العتيبي
فيصل بوحشي
ماجد العثمان
مازن شفيع
حممد سلمان
حممد ال اسماعيل
حممد احلارثي
حممد احلمود
حممد الدوسري
حممد الراشد
حممد السلطان
حممد السلمان
حممد الشاهني
حممد العبيد
حممد املطوع
حممد املال
حممد الهليل
حممد بكر
حممد بن الشيخ
حممد نبزور
حممد يغمور
مرتضى العواس
مرتضى الناصر
مرمي خياط
مشعل اجلاسر
مصطفى الشبيب
مفيد العواس
منصور خان
مها الساعاتي

موده سالم
موسى آل ثنيان
مي الشيباين
نداء برناوي
ندى السهلي
ندى اجملددي
نزار آل سيد ناصر
نور األمري
نوره املولد
هاشم شرف
هاين القاضي
هاين القطان
هند جمبي
يزيد احلنطي

أحمد العامر
أسعد العالئلي
أحمد زيد
أحمد مشاط
أحمد اخلليفة
أرجوان عبدالرحمن
أسماء القحطاين
أمل احلامد
بشائر الصومايل
بيان املشور
ثريا إبراهيم
حسن احلجيلي
حسن آل مبارك
حسني الصادق
حسني الناصر
حسني آل غامن
حميد تاكني
حيدر العديل
خالد الغامدي
خالد العتيبي
راكان اجلرب
رحاب أبوزيد
زكي الغيث
زينب بوخمسني
سارة
سامي املالكي
سعد الدوسري
سعود السلمي
سلوى ابراهيم
شدا حافظ
ضياء يوسف
ضيدان السبيعي
طاهر العثمان
عاصم الطخيس
عباس الشويفعي
عبد الكرمي املوسى
عبد اهلل سعود
عبدالباري الدخيل
عبدالرحمن احلربي
عبدالعزيز جرب
عبدالعزيز احلربي
عبداللطيف املذن
عبداهلل أحمد
فهمي فرحات
عبداهلل النب حمضة
عبداهلل املطرود
عبداهلل الزيد
عبداهلل الغميطي
عبداهلل احلامد
عبداهلل العمر
عبداجمليد احلواس
عبدالهادي الفايز
عدنان الصفواين
عالء بامطرف
علي الدواء
علي السعلي
علي الشويفعي

علي العايد
علي ربيع
علي آل حماده
علي منصور
علي الضيف
فرحان املسعود
فهد اإلسطاء
فهد ياسني
ماجد املال
جمتبى البقشي
حممد اللوميي
حممد احلارثي
حممد املصري
حممد آل خليل
حممد احلمود
حممد الدوسري
حممد سلمان
حممد احلالل
حممد الدندن
حممد ال إسماعيل
حممد الباشا
حممود شرابي
مفرج اجملفل
مالك باحشوان
مهدي املطوع
موده سالم
نصار احلربي
نعيم البطاط
نواف احلوشان
نور األمري
نوره شتيوي
هال
هناء الفاسي
هناء العمري
وفاء العبداهلل
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عن الورشة :
ورشة تدريبية يف جمايل إدارة املشاريع الثقافية ،والتمويل احمللي
والدويل والشعبي للثقافة.
عن مدرب الورشة :
عبد الرحمن الهي ،مواليد 1971م ،خمرج ومدرب ثقايف التحق بالعمل
الثقايف يف الثمانينات من خالل االحتاد الوطني ملسرح الهواة،
كممثل وخمرج وكاتب مسرحيات .عمل حمررا يف العديد من الصحف
املوريتانية وأسس للجريدة الساخرة "اشطاري" ذائعة الصيت يف
موريتانيا .التحق بالتمثيل التلفزيوين منتصف الثمانينات ،وكان عضوا يف
فريق الربنامج التلفزيوين الساخر "شي الوح افشي" .درس السينما
يف "ايكار" بباريس ،ليعود ويؤسس سنة 2002م دار السينمائيني
التي تعمل على التدريب والبث واإلنتاج السينمائي وتنظم املهرجان
السينمائي املوريتاين الوحيد منذ  11سنة.عضو يف العديد من الهيئات
الثقافية األفريقية والعربية والدولية .يرأس حاليًا اجمللس الفني
ملؤسسة املورد الثقايف.

برنامج الورشة
اليوم األول:
إدارة املشاريع واملؤسسات الثقافية
 بنية ومكونات املشروع الثقايف أسئلة التخطيط السبعة مكونات اخلطةاليوم الثاين :
مهارات املدير الثقايف
 التفاوض بناء فريق العمل حل املشكالت التفويض ومنح الصالحيات إدارة اجللسات واالجتماعات إدارة التغيرياليوم الثالث :
متويل اإلنتاج الثقايف
 البحث اجلغرايف عن التمويل الثقايف فرص املنطقة العربية التمويل املشرتك التمويل اجملتمعي التمويل عن طريق االنرتنتاليوم الرابع :
احملافظة على املمول:
تسوال
 البحث عن التمويل ليسّ
 إقناع املانحني واحملافظة عليهم التقدير اجليد والدقيق الرتكيز على املقابل -امللف اإلعالمي
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عن الورشة :
سرتتكز الورشة على كيفية تصميم وﺗﻧﻔﯾذ اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﺛﻼﺛﯾﺔ
اﻷﺑﻌﺎد ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺎﯾﺎ واﻟذي ﯾوﻓر ملستخدميها ﻣﺳﺗوﯾﺎت
متقدمة ﻲﻓ اﻟﺗﺣﻛم ﻟﺧﻠق ﻣﺟﺳﻣﺎت ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد .تستهدف اﻟورشة
املصممني ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗوجهاتهم ﻣﺛل اﻟﺟراﻓﯾك وأﻟﻌﺎب اﻟﻔﯾدﯾو وأﻓﻼم
األﻧﯾﻣﯾﺷن و اﻟﻣﻧﺟﺎ واﻟﻛوﻣﯾك .تنتهج الورشة أﺳﻠوب إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻲﻓ
واﻟﺗدرب ﺑﺎﺳﺗﺧدام التمارين إذ ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺗدرب ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻣﺷروع
اﻟﺗﻌﻠم،
ّ
ﻣﻘطﻊ ﻛرﺗوﻲﻧ ﻗﺻﯾر ﻲﻓ نهاية الورشة .تهدف الورشة إىل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣراﺣل
إﻧﺗﺎج اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ،واﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘواﺋم واﻷواﻣر اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻲﻓ ﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻣﺎﯾﺎ ،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺳﻣﺎت ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد ،وﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋرض
وإﻋداد ﻣﻠﻔﺎت ﺗﺻوﯾرﯾﺔ ﻟﻸﻓﻼم ،واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺑرز اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﺑراﻣﺞ ﻲﻓ
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
عن مدرب الورشة :
ﺨﻣﺮج وﺻﺎﻧﻊ ﺤﻣﺘﻮى أﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ شهادة اﻤﻟﺎﺟﺴﺘﯿﺮ يف
ﺎﻟﺘﺤﺮﯾﻚ اﺤﻟﺎﺳﻮﺑﻲ ﻣﻦ اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ اﻤﻟﺘﺤﺪة .فاز مؤخرًا مع فريقه باملركز
اﻟﺜﺎﻲﻧ ﻲﻓ املهرجان اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﻲ ﻟﺪول ﺠﻣﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﺨﻟﻠﯿﺠﻲ ﻲﻓ
أﺑﻮ ظﺒﻲ ،ﻋﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺒﺎب ﺑﻮﺑﻜﻮرن .كما ﻓﺎز أحدث أفالمه "اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﺴﺤﺮي" ﺑﻌﺪة ﺟﻮاﺋﺰ ﻲﻓ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﺎﻤﻟﯿﺔ.

برنامج الورشة
اليوم األول :
ﻣﻠﺧص ﻋن اﻟﻣﺷروع  -ﻣﻘدﻣﺔ ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  -ﺗﺣدﯾد ﻣﺷروع اﻟدورة -
ﻣراﺣل ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺷﺎهد  -ﺗﻣرﯾن عملي
اليوم الثاين :
واجهة ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺎﯾﺎ :اﻟﻘواﺋم اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ،وﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
واالﺧﺗﺻﺎرات  -مترين عملي
اليوم الثالث :
أدوات اﻟﺗﺟﺳﯾم ﻲﻓ اﻟﻣﺎﯾﺎ :اﻟﺧﺎﻣﺎت وإﻧﺷﺎء اﻟﺻورة النهائية (اﻹﺿﺎءة
واﻟرﻧدر)
اليوم الرابع :
اﻟﺗﺣرﯾك :وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺳم وأدوات اﻟﺗﺣﻛم ووزن اﻟﺟﺳم
اليوم اخلامس ك
ﺗﻣرﯾن عملي على املشروع النهائي
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عن الورشة :
ورشة منهجية يف السينماتوغرايف ،تتناول اجلانب النظري ثم اجلانب
التطبيقي يف جميع مراحل اإلنتاج ،وتهيئ املتدرب للعمل يف بيئة
احرتافية.
عن مدرب الورشة :
املصور السينمائي عبداهلل الشريدة ،حاصل على درجة املاجستري
مع مرتبة الشرف األوىل يف السينماتوغرايف من أكادميية نيويورك
لألفالم يف هوليوود .قدم العديد من الدورات والورش واحملاضرات يف
السينماتوغرايف للمبتدئني واحملرتفني أيضًا .عضو اللجنة االستشارية
يف جمال األفالم ألكرث من جهة حكومية وجتارية .شارك يف حتكيم عدد
من املسابقات اخملتصة بصناعة األفالم .قام بتصوير أكرث من مئة
عمل بني فيلم قصري ودعاية تلفزيونية ودعاية توعوية.

اليوم الثالث :
 الكامريايتلخص لنا من خالل فصل صناعة الثيمة أن العمل مع الكامريا هو أحد
أركان السينماتوغرايف .يف هذا الباب نستعرض بعض جماالت الكامريا
يف التأثري على السينماتوغرايف من خالل احلديث عن بعض التقنيات
املستخدمة حول العامل يف هذا اجملال
اليوم الرابع :
 الرسم بالضوء .كلمة سينماتوغرايف (باليونانية) تعني الرسم بالضوء .نستعرض هنا
السر خلف نصف اجلمال يف الصورة املتحركة التي نراها :ملاذا نحتاج
الضوء؟ وكيف نتعامل مع الضوء الطبيعي والصناعي أو كليهما؟ ثم
احلديث عن وزن البياض وأثره على اللقطة السينمائية .نتحدث أيضًا
عن بعض األدوات والتطبيقات التي تساعدنا يف حتليل الضوء ثم العمل
مع اإلضاءة كاحملرتفني.

برنامج الورشة
اليوم األول :
 مقدمة عن الصورة املتحركة :يتعرف املتدرب على بدايات الصور املتحركة وتطورها حول العامل،
وانتهاء بأربع
مرورًا يف حلظات التأمل بكيفية رؤيتنا لألشياء من حولنا،
ً
وعشرين إطار يف الثانية نشاهدها علي شاشات السينما.

 سيكولوجية األلوانوألن األلوان جزء ال يتجزأ من أي فن ،سيتعرف املتدرب هنا على املفتاح
الرئيس لفهم األلوان ودالالتها ،ثم يرى تطبيقات تلك األلوان يف األفالم
العاملية.

اليوم الثاين :
 السينماتوغرايف وصناعة الثيمةالتعريف النظري والتطبيقي ،ونقل ذلك إىل الصورة املتحركة من خالل
(السينماتوغرايف) ،مرورا بأدوات صناعة الثيمة ،بدءًا بالتكوين ثم
اإلضاءة واأللوان ،تليها العدسات (خصائصها وتأثرياتها على الثيمة)،
ومن ثم حركة الكامريا ،وانتهاء باخلامة وما يسمى بوجهة نظر الكامريا.

اليوم اخلامس :
التحضري لإلنتاجيقال أن ثلثي أي عمل إنتاجي يتم يف املرحلة التحضريية لذلك العمل.
يتعرف املتدرب يف هذا الباب على خطوات سري عمله كسينماتوغرافر
منذ أن يتم تعيينه للعمل ،وكيف يتعاون مع اخملرج وبقية فريق العمل
للحصول على النتيجة املرجوة.

 مثلث التعريضمثلث التعريض أعمق بكثري مما يظنه بعض الهواة .يف هذا الباب
نستعرض اجلانب التقني للتعريض ومكوناته ،ثم نستعرض اآلثار الفنية
للتعريض ومكوناته على القصة وعلى الشخصيات وعلى الثيمة بشكل
خاص.

 العمل كسينماتوغرافرنصائح أساسية لدخول عامل السينماتوغرايف والعمل حسب معطيات
أسوق
وانتهاء بـ (كيف
السوق ،واالختيار بني املشاريع بشكل صحيح؛
ً
ّ
لنفسي كسينماتوغرافر؟)
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عن الورشة :
مهارات االرجتال وكيفية استخدام هذه املهارات أثناء التصوير من
خالل استخدام أحاسيس املمثل وإدراك كيفية استغاللها أثناء
التصوير .سيكتسب املتدرب مهارات االرجتال يف اختبارات األداء وبناء
شخصيات جديدة ومعرفة أعماق تلك الشخصيات وكيفية التعامل مع
أكرث من كامريا يف املشهد بدون قطع.
عن مدرب الورشة :
درس املسرح والسينما ،ولديه خربة تفوق العشرين عامًا يف هذين
اجملالني ،حققها يف بلدان كثرية كاألردن وبريطانيا والسعودية .عمل
يف وظائف خمتلفة بني خمرج يف التلفزيون األردين ومصمم برامج
تعليمية من خالل األفالم يف بريطانيا ومطور برامج املسرح السعودي.
أسس أول فرقة مسرح بالي باك يف اخلليج والتي قدمت حوايل ٤٠
عرض لغاية اآلن.

برنامج الورشة
اليوم األول :
التعرف على أسس االرجتال
اليوم الثاين :
تقنيات االرجتال
اليوم الثالث :
اختيار ثيمة لالرجتال
اليوم الرابع:
تصوير الثيمة اخملتارة
اليوم اخلامس:
تطبيقات
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عن الورشة :
تقدم هذه الورشة التفاعلية األسس الرئيسة لهيكل القصة وتنمية
الشخصية :احلبكة ،املفهوم واملنظور والتأسيس واألسلوب والرمزية
واحلوار؛ وسيقوم املشاركون بدراسة عدة مناذج لبناء القصة
والرتكيز على أهمية طرق روايتها ،وتطوير أسلوب الكتابة ،وعملية
تشكيل احلبكة ،وخلق شخصيات مقنعة .ينصب الرتكيز الرئيس يف
هذه الورشة على بناء القصة حيث سيتم اكتشاف ونقاش العديد
من الديناميكيات لها ،تلك التي تنطبق على صناعة القصص يف
وسائل أخرى .يف هذه الورشة العملية سيقوم املشاركني بتطبيق
الديناميكيات التي متت مناقشتها خالل الورشة لتتكون لديهم بنهايتها
فكرة واضحة عن احلبكة والشخصيات وجهة النظر واإلعداد والرمزية
واألسلوب واملوضوع ،وكيفية عمل هذه العناصر بطريقة مرتابطة
لتنظيم كيان واحد وصنع وحدة من األجزاء املتعددة للقصة ،إذ تساهم
كل هذه العناصر يف بث احلياة للقصة املصنوعة ،ومتنحها جمالها.
عن مدرب الورشة :
الكسندر وودمن خريج شرف من جامعة كاليفورنيا يف لوس أجنلوس.
كاتب حائز على جائزة نادي الصحافة يف لوس أجنلوس ونشرت
العديد من أبحاثه على منصات البحوث الدولية .وهو متخصص يف
البحوث املتعددة التخصصات والثقافة البصرية ،عمل كمحاضر يف
الواليات املتحدة وأوروبا وروسيا وجنوب شرق آسيا ،وهو حاليا عضو
هيئة التدريس يف جامعة األمري حممد بن فهد يف اململكة العربية
السعودية.
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برنامج الورشة
اليوم األول
احلبكة :
 ترتيب األحداث يف القصة تنظيم املبدأ الذي يتحكم يف ترتيب احلدث أساليب هيكل احلبكة "ما الذي يحدث؟"اليوم الثاين :
املنظور :
 من يحكي القصة؟ هل الراوي موثوق أم ال؟ كيف يساعد املنظور يف تشكيل الثيمة؟اليوم الثالث :
الشخصية :
 هل هي الشخصية مثرية لالهتمام؟ ملاذا/ومل ال؟ ا؟ وهل تستحقالكتابة عنها؟
 هل الشخصيات دائرية أم مسطحة؟ خطية أم متباينة؟ معقدة أمعادية؟
 كيف يصنع املؤلف لنا التعاطف؟ هل الشخصية بطل؟اليوم الرابع:
الرمزية:
 هل تبدو بعض الشخصيات أنها تدافع عن مبدأ ما؟ لإلعداد أبعاد إضافية. -هل الرموز متطابقة؟ لننظر إىل الصور التي تتكرر .

برنامج عروض طالب املدارس
بشراكة ثمينة مع مهرجان الشارقة السينمائي الدويل للطفل ،ينظم
مهرجان أفالم السعودية عروض األفالم املوجهة لطالب املدارس
خالل أيام املهرجان .يشرف على الربنامج مهرجان الشارقة الذي
يهدف حملو األمية اإلعالمية لألطفال والشباب ،وتعزيز مواهب و
إبداعات األطفال والشباب وعرض نتاجهم السينمائي مبا يضمن لهم
النفع والفرص اإلعالمية اخملتلفة؛ كما يأخذ بيد األطفال الكتشاف
املزيد عن ثقافات الشعوب و نشر السالم العاملي والتعايش مع جميع
الناس مبختلف ثقافاتهم و دياناتهم وطبقاتهم.

األفالم املشاركة
النجم الصغري
سفيتالنا أندريانوفا
روسيا

ٔاوراق اخلريف
كارلوس كارفاليو ،و أود دونسيه
فرنسا

بسبب ٔامي
أنتوانيتا شيرتافيلوفا

ٔانابيل و قناع أالرنب
ناتايل فان دن

جمرد حلم
خافيري نافارو

ليلى
كارلوس السكانو

ماتيلدا
فيتو بامليري

يف قلبي وحش
ياون تشنغ

أالرنب و الغزال
بيرت فيسز

َغ ِن
كريستوف ديك

حِ بال
بيدرو سلويس

املسافر خلسة
ماريا بريندل

بلغاريا

إسبانيا

إيطاليا

هنغاريا

إسبانيا

أسرتاليا

األرجنتني

الواليات املتحدة األمريكية

هنغاريا

سويسرا
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سوق اإلنتاج السينمائي
يطلــق مهرجــان أفــام الســعودية يف دورتــه الرابعــة ســوق اإلنتــاج
الســينمائي كمنصــة لتأســيس وتطويــر الصناعــة احملليــة وتوجيــه
املــوارد واملواهــب اإلبداعيــة .يهــدف الســوق إىل تعزيــز وعــي ص ّنــاع
األفــام باملــوارد التــي تســهم يف حتقيــق مشــاريعهم مــن التمويــل
واإلنتــاج وفــرص االنضمــام لســوق العمــل واكتســاب اخلــرات
العمليــة وإنشــاء العالقــات.

يضــم الســوق خدمــات تهــدف لتحقيــق الفائــدة القصــوى مــن تواجــد
صنّــاع األفــام والشــركات فيــه :مكتــب املعلومــات ملســاعدة
الــزوار علــى التواصــل مــع فريــق املهرجــان واالستفســار عــن
براجمــه وأنشــطته والوصــول ملقدمــي االستشــارات املتخصصــة،
ومنصــات الشــركات لعــرض وتســويق منتجاتهــم ،ومقهــى الســوق
للتعــارف وعقــد االجتماعــات الســريعة ،وغــرف االجتماعــات إلجــراء
املقابــات ومناقشــة املشــاريع ،ومكتبــة نصــوص الســيناريو،
ومبــادرة "شــجر البلّــوط"؛ إضافــة إىل النــدوات املتخصصــة
يف صناعــة األفــام التــي تقــام خــال أيــام املهرجــان ويقدمهــا
خمتصــن وممثلــي منظمــات حمليــة وعامليــة :متويــل األفــام
وعالقــة الســرد األدبــي باألفــام وعــدة مواضيــع أخــرى.

مبادرة "2017 "5x5
يطلــق مهرجــان أفــام الســعودية مبــادرة " "5x5ضمــن فعاليــات
ســوق اإلنتــاج إلنتــاج خمســة أفــام قصــرة تنفّ ــذ خــال العــام 2017
بالتعــاون مــع شــركاء املهرجــان مــن جهــات التمويــل واملنظمــات
الثقافيــة وشــركات اإلنتــاج املتخصصــة.
املبــادرة موجهــة للمنتجــن واخملرجــن وكتّــاب الســيناريو،
وســتوفّ ر لهــم خدمــات تشــمل :معـ ّـدات التصويــر والفنيــن ووحدات
مــا بعــد اإلنتــاج؛ وال توفّ ــر املبــادرة مبالــغ ماديــة لتغطيــة التكاليــف
اإلضافيــة ،لتعزيــز الــدور الــذي يلعبــه املنتــج بالتعــاون مــع اخملــرج
وخلــق جمــال للتنافــس.
تعـ ّـرف علــى آليــة مبــادرة  5x5وقنــوات التســجيل وخطــوات العمــل
مــن خــال زيــارة ســوق اإلنتــاج الــذي يقــام يف موقــع املهرجــان يف
الفــرة  27-24مــارس 2017م.
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فريق املهرجان
يتقــدم مهرجــان أفــام الســعودية بخالــص الشــكر واالمتنــان جلميــع
املســاهمني يف اإلعــداد لدورتــه الرابعــة والذيــن يصعــب حصرهــم،
ويخــص بالشــكر شــركاء املهرجــان واملتطوعــن.

املشرف العام
سلطان البازعي

مدير املهرجان
أحمد املال

مدير الربجمة
أحمد الشايب

مربمج أول
حممد العاشور

منسق الربجمة
علي الرباهيم

مدير العالقات العامة
إبراهيم احلساوي

مسؤول العالقات العامة

اللجنة االستشارية
قسورة اخلطيب
عالء يوسف
بدر احلمود
عوض الهمزاين

رئيس اللجنة اإلعالمية
يوسف احلربي

مدير مكتب التحرير
علي الدواء

منسقو مكتب التحرير
أشرف عبداهلل
زينب الشيخ علي

رئيس جلنة احلفالت
راشد الورثان

اإلنتاج

إدارة خدمات الزوار

كايلي مك أوميش
حممد اجلراح
أحمد الشايب

يوقس زينقونس

إدارة اإلنتاج
فالدميري فوكوفيتش

قائد فريق
بول سبيلني

إدارة العمليات

حسني العمران

السكرتارية واحملاسبة

عثمان زهري
ستيفن باول
يوسف اخلثعمي

مسؤول إقامة الضيوف

منسقون لوجستيون

قائد جمموعة

ناصر الظافر

كاظم العبدالوهاب
علي السلطان

عبداهلل عبداهلل
آيونيس باباس

منسق عالقات عامة
حممود احملمد

كمال السيد
أسامة السيد

مدير التشغيل
حممد احلساوي

خدمات إنتاجية
أحمد احلساوي
حممد القرقوش
وهيب الردمان

منسق جلنة كبار الشخصيات
هاين الرشيدان

الطوارئ واتصاالت العمليات
لوثر ويليامز

الربوتوكوالت وكبار الضيوف
أندريا ميليسيا
عبداللطيف راغب

إدارة احلشود
فاسيليوس سيلوبولوس
جميب علي خان

إدارة التذاكر
خالد الرشيد
بول دوف

إدارة العالقات واالتصاالت
عال حلواين
رغدة باخرجي

عالقات عامة
عبداهلل احلسن
قاسم الشافعي

التموين
أليكس إيروسك

إدارة املتطوعني
بدر باطيور
هديل
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االستقبال
والسجادة احلمراء

األثنني

٢١

حفل االفتتاح

3/27
الورش التدريبية

الثالثاء

عروض األفالم

3/28

سوق اإلنتاج

الورش التدريبية

األربعاء

3/29

سوق اإلنتاج
الورش التدريبية

اخلميس

3/30

عروض األفالم
للمدارس

السبت

سوق اإلنتاج

عروض األفالم
للمدارس

ندوة

عروض األفالم
سوق اإلنتاج

الورش التدريبية

ندوة
عروض األفالم

الورش التدريبية

اجلمعة

3/31

عروض األفالم

ندوة
االستقبال
والسجادة احلمراء

4/1
األحد

4/2

عروض األفالم الفائزة

 تعرض األفالم يف خيمة إثراء ( )1وساحة العروض اخلارجية ( )3كما هو موضح يف صفحة برنامج عروض األفالم -يبدأ سوق اإلنتاج من الساعة 4م إىل الساعة 10م ويتضمن برنامح الندوات من  8:30إىل الساعة 7:30م
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حفل اخلتام

٢٢

برنامج عروض األفالم
األربعاء

الثالثاء
2017 . 3 . 28

اخلميس

2017 . 3 . 29

اجلمعة

2017 . 3 . 30

2017 . 3 . 31

عروض األفالم يف خيمة إثراء ( ) 1

16:00
جابر
الغزو
قشور
آدم
قصة السيف
اخلوذة املناسبة
ليه الناس تسمع شيالت؟
أنسنة املدن
صدقة جارية

1
 98د

املغادرون
اين الطريق
إجازة مالك
2097
هدوء منتصف النهار

7
 99د

ومن كآبة املنظر
واحد
اخلوف :صوتيا
دعوة

12
 96د

صوت
جنب
مبنى 20
ما تبقى
ورقيات

18
 97د

18:30
لسان
توق
مسألة ثقة
راقصة الصندوق املوسيقي

2
 42د

هل السينما ضرورية ؟
جلسة نقاش

 60د

تزعة 2
خورشيد
الليلة البيضاء
فتاة داعش
الوردة احلمراء

13
 39د

علم أسود
القط
لوبا

19
 53د

20:00
ال أستطيع تقبيل وجهي
ملجأ
ثوب العرس
الباص
كيكة زينة

3
 98د

الصندوق السحري
سامي
حارس مرمى
رغد سندي
صرصور
وسطي

8
 92د

 300كم
غمضة
جليد
 2/1حياة
مزبن
عاطور

14
 96د

يف يوم و ليلة
كبسة
طربال
فضيلة أن تكون ال أحد
جاري اجلدار
صوت احلب

20
 93د

عروض األفالم يف ساحة العروض اخلارجية ( ) 3

18:30
جابر
قصة السيف
يف قلبي وحش

4
 39د

النجم الصغري
أنابيل و قناع األرنب
هدوء منتصف النهار
ليلى

9
 42د

حبال
أوراق اخلريف
بسبب أمي
دعوة

15
 46د

ماتيلدا
سامي
ورقيات

21
 41د

19:45
لسان
ال أستطيع تقبيل وجهي

5

كيكة زينة
وسطي

 52د

10
 51د

تزعة 2
الوردة احلمراء
واحد
األرنب و الغزال

16

املسافر خلسة
فضيلة أن تكون ال أحد

 54د

22
 45د

21:00
ليه الناس تسمع شيالت
َغ ِن
جمرد حلم

6
 49د

300كم
ملجأ

11
 38د

جليد
عاطور

17
 51د

مزبن
صوت احلب

23
 41د

67

68

فهرس األفالم

الفيلم ص اخملرج

2097
 2/1حياة
300كم
الباص
اخلوذة املناسبة
اخلوف :صوتيا
الصندوق السحري
الغزو
القط
الليلة البيضاء
املغادرون
الوردة احلمراء
إجازة مالك
أنسنة املدن
أين الطريق
آدم
تزعة 2
توق
ثوب العرس
جابر
جاري اجلدار
جنب
جليد
حارس مرمى
خورشيد
دعوة
راقصة الصندوق املوسيقي
رغد سندي
سامي

40
32
32
33
40
41
16
41
28
42
17
42
16
30
43
33
17
43
18
18
44
44
28
45
29
34
45
46
19

حممد الدوسري
إيثار باعامر
حممد الهليل
نوره املولد
خالد القرينيس
مها الساعاتي
رائد الشيخ
هند جمبي
فيصل العتيبي
يزيد احلنطي
عبد العزيز الشالحي
آمنه بوخمسني
موسى آل ثنيان
فيصل العتيبي
مرتضى العواس
حممد املطوع
أجمد النور
عايض العمري
حممد سلمان
عبدالرحمن اجلندل
نور األمري
عمر احلارثي
عبدالرحمن صندقجي
فهد االسطاء
مازن شفيع
عبدالعزيز املغربي
بشائر جندية
فاطمه احلازمي
عبداهلل القالف

الفيلم ص اخملرج

صدقة جارية
صرصور
صوت
صوت احلب
طربال
عاطور
علم أسود
غمضة
فتاة داعش
فضيلة أن تكون ال أحد
يف يوم و ليلة
قشور
قصة السيف
كبسة
كيكة زينة
ال أستطيع تقبيل وجهي
لسان
لوبا
ليه الناس تسمع شيالت؟
ما تبقى
مبنى 20
مزبن
مسألة ثقة
ملجأ
هدوء منتصف النهار
واحد
ورقيات
وسطي
ومن كآبة املنظر

46
34
35
20
47
20
21
47
48
21
36
48
36
49
22
23
23
49
29
35
30
24
50
50
37
22
24
25
19

عبدالرحمن اخلضري
فهد اجلودي
منصور أسداهلل
عمرو فالته
هاين القاضي
حسني املطلق
حممد يغمور
مرتضى الناصر
عبداحملسن املطريي
بدر احلمود
فلوة عبدالفتاح
أبرار قاري
فارس بيطار
إميان الغامدي
ندى اجملددي
علي السم ّين
حممد السلمان
حممد الشاهني
عبداهلل اخلميس
حممد املال
عبدالعزيز الفريح
عبدالرحمن جراش
عبداهلل العواجي
حممد السلطان
علي الضيف
حيدر الناصر
عبداهلل العطاس
علي الكلثمي
فارس قدس

69

70

3

Gate 2

Saudi Film Festival 4th venue - ithra

 إﺛﺮاء- 4 ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻬﺮﺟﺎن أﻓﻼم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

18

1

7

12

9

13

Gate 3

11

2

5

16

1 iThra Tent ( Performance Hall
2 Film Market Tent
3 Outdoor Screening Area
5 Reception & Services Booths
7 Red Carpet
9 Box Office
11 Musalla
12 Food court
13 The Folk Village
16 Public Parking Lot (1)
18 Restrooms

( ﺧﻴﻤﺔ إﺛﺮاء ) ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮوض1
 ﺧﻴﻤﺔ ﺳﻮق اﻧﺘﺎج2
 ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮوض اﳋﺎرﺟﻴﺔ3
 ﻣﻨﺼﺎت اﳋﺪﻣﺎت واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل5
 اﻟﺴﺠﺎدة اﳊﻤﺮاء7
 ﺷﺒﺎك اﻟﺘﺬاﻛﺮ9
 ﻣﺼﻠﻰ11
 ﺳﺎﺣﺔ اﳌﻄﺎﻋﻢ12
 اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ13
(١)  ﻣﻮاﻗﻒ16
 دورات اﳌﻴﺎه18

