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الدورة الثالثة
مهرجــان أفــالم الســعودية هــو مبــادرة غــ ربحيــة يقــوم 
الســعودية  العربيــة  اجلمعيــة  وتنفيــذه  تنظيمــه  علــى 
للثقافــة والفنــون بالدمــام، وُيقــام � الربــع ا�ول مــن العــام 
امليــالدي � مدينــة الدمــام. يســعى املهرجــان منــذ أول 
إنشــاء  خــالل  مــن  ا�فــالم  صناعــة  فــن  لتطويــر  لــه  دورة 
قنــوات منافســة للهــواة واحمل�فــني العاملــني � هــذا 
الهيــكل  تشــكل  مســابقات  عــدة   � تتمثــل  اجملــال، 
الرئيــس للمهرجــان كمســابقة ا�فــالم الروائيــة، ومســابقة 
اســُتحدثت  وقــد  الســيناريو.  ومســابقة  الوثائقيــة  ا�فــالم 
مســابقة أفــالم الطلبــة نظــر¯ للحضــور امللحــوظ للطلبــة 

السعوديني � هذا اجملال.

 
ونظــر¯ �هميــة الفنــون البصريــة ومــا لهــا مــن تأثــ واســع، و 
� ســبيل تطويــر هويــة وطنيــة تناســب الــذوق احمللــي وال 
يأتــي  الســائد،  العاملــي  بالطابــع  بالضــرورة-   - تتأثــر 
املهرجــان كحــدث ســنوي يلتقــي فيــه أجــود صّنــاع هــذه 
الفنــون حتــت مظلــة واحــدة تشــرف عليهــا اجلمعيــة بدعــم 
مــن وزارة الثقافــة واÀعــالم، مــع اجلمهــور خلمســة أيــام � 
ــل  ــا�. يتخل ــراك الثق ــز احل ــكار وتعزي ــادل ا�ف ــة لتب ــة غني بيئ
متخصصــة  عمــل  وورش  ونــدوات  دورات  املــدة  هــذه 
الســعودية  املواهــب  أنتجتــه  مــا  بأبــرز  فيهــا  وُيحتفــى 
تقــدمي  خــالل  مــن  الســتمراريتها   Êودعمــ لهــا   Êتشــجيع
 Ëإ باÀضافــة  املســابقات،   � للفائزيــن  والدعــم  اجلوائــز 
اخلــÍات  ذوات  الشــخصيات  ودعــوة  املطبوعــات  إصــدار 
ــوا  ــن عمل ــن الذي ــرّواد � كل دورة م ــد ال ــرمي أح ــة، وتك الفني

� هذا اجملال وساهموا � تطوير مفاهيمه.
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الثالثة ... ثابتة

 � الســعودية  أفــالم  مهرجــان  يعــود  البصــر،  ملــح  و� 
دورة ثالثة ... ثابتة.

يســتمد طاقتــه الرئيســة ويســتند علــى حجــر أســاس هــو 
مــن  وتنــادوا  إبداعاتهــم  تفتقــت  الذيــن  ا�فــالم،  صنــاع 
بخالصــة  فيــه  مشــاركني  الوطــن،  مناطــق  ¢تلــف 
ا¤نســانية  القضايــا  لســائر  الفنيــة  ورؤاهــم  إبداعاتهــم 

الراهنة.
الفيلــم الســعودي الــذي نــراه اليــوم، هــو خالصــة جتــارب فنيــة 
ومعرفيــة وتقنيــة، لصنــاع ا�فــالم الشــباب، عــن طريقــه 
ــة  ــذه الفئ ــغل ه ــا يش ــي مل ــا� والفن ــاب الثق ــح اخلط يتض
مــن املبدعــني واملعــ·ة عــن أكــ· شــريحة � اجملتمــع 

السعودي.

لعــرض  يكــون املنصــة ا�و¹،  يعمــل املهرجــان علــى أن 
ا�فــالم والتقــاء صناعهــا، وتشــجيعهم وتدريبهــم، إ¹ جانــب 
تســهيل الســبل أمامهــم لتبــادل اخلــ·ات وعقــد املزيــد 

من التعاون � املستقبل.
مــن بــني 112 فيلمــا و72 ســيناريو مت تســجيلهم، انطبقــت 
الشــروط علــى 70 فيلمــا و55 ســيناريو يدخلــون املنافســة 
على النخلة الذهبية � خمس مسابقات. 5 مسابقات؛ � 
ا�فــالم: الروائيــة، الوثائقيــة والطلبــة، إضافــة ا¹ مســابقة 
الســيناريو (غــÈ املنتــج)، كمــا أن مســابقة أفــالم مدينــة 
ســعودية التــي مت ا¤عــالن عنهــا ستســتمر للــدورة القادمــة، 
ــت  ــاج بوق ــى ا¤نت ــل عل ــني للعم ــام الراغب ــة أم ــة الفرص ¤تاح

كاف.

ا�فــالم  لغالبيــة  النوعــي  التطــور  مبالحظــة  ســعدنا 
والســيناريو املقدمــة للمشــاركة � املهرجــان، خاصــة 
مــن حيــث تعــدد ا�دوار � كل فيلــم، وا¤شــتغاالت البصريــة 
فيهــا، كمــا اتضــح التعــاون � ا¤نتــاج بــني املشــاركني � 
الــدورة الســابقة، إضافــة ا¹ مــا ملســناه مــن حــرص غالبيــة 
املعرفيــة  االســتزادة  علــى  املشــاركة  ا�فــالم  صنــاع 
املتخصصــة � Óــاالت الســينما، الــذي بــدى � بياناتهــم 

ع· الدراسة املنهجية والتدريب ا�كادميي.

حاولنــا أن تركــز ورش ونــدوات هــذه الــدورة علــى موضوعــات 
وتخصصــات يحتاجهــا الفيلــم الســعودي اÖن، كمــا مت اختيــار 
ــذي  ــة مــن خــÈة املمارســني � اجملــال ال املدربــني بعناي
لــكل  التحكيــم،  جلــان  تتعــدد  الــدورة  هــذه   � يقدمونــه. 
مســابقة جلنــة مــن الشــخصيات املعروفــة � Óالهــا، 
كمــا مت اختيــار جلنــة إستشــارية لتشــكيل رؤيــة اســØاتيجية 
خالقــة تقــود فريــق إدارة املهرجــان نحــو حتقيــق طموحاتــه 

الفنية.
ــا  ــا، كم ــزة فني ــة Óه ــالم � صال ــع ا�ف ــرض جمي ــيتم ع س
ســيتم اختيــار بعضهــا لعــروض معــادة، وســنعمل علــى أن 
يتــم توزيــع عــروض ¢تــارة � عــدد مــن فــروع جمعيــات 

الثقافة والفنون � اململكة، بعد التنسيق مع صناعها.
ــيناريو  ــاب الس ــني كت ــات ب ــد اتفاقي ــهيل عق ــيتم تس ــا س كم
ا¤نتــاج  عمليــات   � املضــي  علــى  أفــالم  صنــاع  وبــني 
للموســم القــادم. وجريــا علــى تقاليــد املهرجــان، فقــد متــت 
تســمية الشــخصية املكرمــة لهــذه الــدورة؛ اخملــرج الرائــد 
ســعد الفريــح (يرحمــه اÞ)، والــذي خــط طريقــا مكافحــا � 
أرض وعــرة، ورســم أثــرا يقتــدى، ودربــا يــدل علــى ا¤صــرار 

والتميز، ليكون خÈ مثال لصناع ا�فالم � وقتنا احلاضر.

وكعــادة املهرجــان � تقــدمي الفــرص العديــدة للشــراكات 
والرعــاة اخملتصــني � صناعــة البنيــة ا�ساســية للســينما، 
فقــد جــاء شــركاؤنا بدعمهــم الالáــدود للمهرجــان ليكونــوا 
ا¹ جانــب املبدعــني مســاندة وتشــجيعا.  وال يســعنا إال أن 
مــن  الــدورة،  هــذه  إجنــاز   � ســاهم  مــن  جميــع  نشــكر 

صناع أفالم، إداريني، متطوعني وشركاء. 

إمــارة  مقــام  ومســاندة  بتشــجيع  نفخــر  أن  لنــا  يحــق 
املنطقــة الشــرقية التــي تقــدم الدعــم الكــرمي واملعتــاد 
لشــباب الوطــن. والشــكر موصــول لــوزارة الثقافــة وا¤عــالم 
تعدنــا  والتــي  ا�و¹،  دورتــه  منــذ  املهرجــان  رعايــة  علــى 

باملزيد � الدورات القادمة.

أحمد �مد املال
مدير املهرجان
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الدورة الثالثة
مهرجــان أفــالم الســعودية هــو مبــادرة غــ ربحيــة يقــوم 
الســعودية  العربيــة  اجلمعيــة  وتنفيــذه  تنظيمــه  علــى 
للثقافــة والفنــون بالدمــام، وُيقــام � الربــع ا�ول مــن العــام 
امليــالدي � مدينــة الدمــام. يســعى املهرجــان منــذ أول 
إنشــاء  خــالل  مــن  ا�فــالم  صناعــة  فــن  لتطويــر  لــه  دورة 
قنــوات منافســة للهــواة واحمل�فــني العاملــني � هــذا 
الهيــكل  تشــكل  مســابقات  عــدة   � تتمثــل  اجملــال، 
الرئيــس للمهرجــان كمســابقة ا�فــالم الروائيــة، ومســابقة 
اســُتحدثت  وقــد  الســيناريو.  ومســابقة  الوثائقيــة  ا�فــالم 
مســابقة أفــالم الطلبــة نظــر¯ للحضــور امللحــوظ للطلبــة 

السعوديني � هذا اجملال.

 
ونظــر¯ �هميــة الفنــون البصريــة ومــا لهــا مــن تأثــ واســع، و 
� ســبيل تطويــر هويــة وطنيــة تناســب الــذوق احمللــي وال 
يأتــي  الســائد،  العاملــي  بالطابــع  بالضــرورة-   - تتأثــر 
املهرجــان كحــدث ســنوي يلتقــي فيــه أجــود صّنــاع هــذه 
الفنــون حتــت مظلــة واحــدة تشــرف عليهــا اجلمعيــة بدعــم 
مــن وزارة الثقافــة واÀعــالم، مــع اجلمهــور خلمســة أيــام � 
ــل  ــا�. يتخل ــراك الثق ــز احل ــكار وتعزي ــادل ا�ف ــة لتب ــة غني بيئ
متخصصــة  عمــل  وورش  ونــدوات  دورات  املــدة  هــذه 
الســعودية  املواهــب  أنتجتــه  مــا  بأبــرز  فيهــا  وُيحتفــى 
تقــدمي  خــالل  مــن  الســتمراريتها   Êودعمــ لهــا   Êتشــجيع
 Ëإ باÀضافــة  املســابقات،   � للفائزيــن  والدعــم  اجلوائــز 
اخلــÍات  ذوات  الشــخصيات  ودعــوة  املطبوعــات  إصــدار 
ــوا  ــن عمل ــن الذي ــرّواد � كل دورة م ــد ال ــرمي أح ــة، وتك الفني

� هذا اجملال وساهموا � تطوير مفاهيمه.

2016
 24-28مارس
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جوائز املهرجان
 � الثالثــة  دورتــه   � الســعودية  أفــالم  مهرجــان  يأتــي 
الف�ة من 2016/3/24 إ  2016/3/28 ليكون منصة ثقافية 
حتتفــي بالتاريــخ واحلضــارة وا�نســان مــن خــالل ا�فــالم. 
يحصــل الفائــزون � مســابقات املهرجــان علــى اجلوائــز 

واملنح التالية:

الفائز ا�ول – النخلة الذهبية + منحة تدريبية(1)

الفائز الثا¥ – النخلة الفضية

الفائز الثالث – النخلة ال¦ونزية 
 

الفائز ا�ول – النخلة الذهبية + منحة تدريبية(2)

الفائز الثا¥ – النخلة الفضية

الفائز الثالث – النخلة ال¦ونزية 

(1) منحة من أكادميية ا�م® أحمد بن سلمان ل©عالم التطبيقي
(2) منحة من أكادميية نيويورك ل±فالم

الفائز ا�ول – النخلة الذهبية + منحة تدريبية(1)

الفائز الثا¥ – النخلة الفضية 

الفائز الثالث – النخلة ال¦ونزية 

الفائز ا�ول – النخلة الذهبية + منحة تدريبية(1)

الفائز الثا¥ – النخلة الفضية 

الفائز الثالث – النخلة ال¦ونزية 

مسابقة ا�فالم الوثائقية القص®ةمسابقة ا�فالم الروائية القص®ة

مسابقة السيناريومسابقة أفالم الطلبة
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سعد الفريح

� يكــن انتقالــه مــن إســعاف املرضــى إ� موظــف اســتقبال  
� مستشــفى أرامكــو � الظهــران، هــو املنعطــف ا�كــ� 
ــه، إمنــا تلــك اللحظــة التــي قــدم فيهــا املســاعدة  � حيات
لفريــق عمــل تلفزيــون أرامكــو حــني جــاءوا لتصويــر بعــض 
ســعد  يكتــف   � املستشــفى.  عيــادات   � املشــاهد 
بحمــل كام»اتهــم ومعــدات التصويــر، بــل اندمــج بكامــل 
صالــة   � شــاهدها  التــي  با�فــالم  وشــغفه  حواســه 
العــرض � ³مــع الشــركة الســكني. و� يهنــأ لــه بــال 
حتــى جنــح � نقــل عملــه مــرة أخــرى، ولكــن هــذه املــرة إ� 
قســم التلفزيــون � شــركة ارامكــو، ليبــدأ فيهــا قصــة أول 
½ــرج ســعودي، وأحــد بنــاة الهويــة اºعالميــة � اململكــة 

العربية السعودية.

ــات املتحــدة ا�مريكيــة ضمــن الدفعــة ا�و�  ابتعــث إ� الوالي
للتلفزيون السعودي عام 1964م، لالستزادة من التخصص � 
بنيويــورك  اي  ســي  آر  مبعهــد  التحــق   .Åالتلفزيــو اºنتــاج 
ــتديو،  ــات اºس ــراج وعملي ــاج واºخ ــوم اºنت ــى دبل ــل عل ليحص
ــرح  ــر املس ــث درس عناص ــو حي ــة أوهاي ــوك بوالي ــة أنتي وكلي
 Åنتــاج التلفزيــوºنتــاج املســرحي. كمــا انخــرط � دورة اºوا
1968م،  عــام  لنــدن  ســي  بــي  بــي   � والســينمائي 
إ�  ليعــود  االخــرى،  املتخصصــة  الــدورات  مــن  والعديــد 
الســينمائي  اºنتــاج   � عريضــة  بخــ�ة  Ìمــًال  اململكــة 
الفنيــة  النافــذة وبحساســيته  والتلفزيــوÅ، فُعــرف برؤيتــه 
باºتقــان  يتعلــق  فيمــا  اخلصــوص  وجــه  وعلــى  العاليــة 

اºخراجي وهندسة الصورة.

أخــرج أول مســرحية للتلفزيــون بعنــوان "أنــا أخــوك أمــني" 
بعنــوان  ســينمائي  فيلــم  وأول  مــداح،  طــالل  تأليــف  مــن 
"تأنيــب الضمــ»". كمــا أخــرج احللقــات ا�و� مــن مســرح 
التلفزيــون والتــي ظهــر فيهــا �ول مــره علــى التلفزيــون كل 
مــن طــالل مــداح و أبوبكــر ســا� بالفقيــه و عمــر كــدرس 

وÌمود حلواÅ و Ìمد عبده و عبادي اجلوهر.

االطفــال  وبرامــج  الدراميــة  ا�عمــال  مــن  الكثــ»  أخــرج 
برنامــج "معــك  الثقافيــة أشــهرها  وال�امــج  واملنوعــات 
علــى الهــواء"، و"وجهــا لوجــه"،  وال�نامــج ا�دبــي ا�شــهر 
ــذي كان أول وأهــم برنامــج ثقــا�  ــدق ســاعة" ال "الكلمــة ت
باململكــة. ولعــل مــن أهــم مــا قدمــه ســعد الفريــح كان 
برنا³ــه الوثائقــي "بطــل احلضــارة والتوحيــد" الــذي ُعــرض 
مبناســبة االحتفــاالت مبئويــة تأســيس اململكــة. اختــ» مــرارا 
مــن  كثــ»   � وكــرم  ســعودي  ½ــرج  أفضــل  للقــب 
ــه  ــا تكرمي ــة، منه ــة والثقافي ــات الفني ــات وامللتقي املهرجان
التعــاون  ³لــس  لــدول   Åالتلفزيــو اºنتــاج  مهرجــان   �

اخلليجي كرائد من رواد احلركة الفنية � املنطقة.

ــخصية  ــح، الش ــعد الفري ــرج س ــن اخمل ــاص ع ــاب خ ــن كت م
املكرمة ملهرجان أفالم السعودية - الدورة الثالثة 2016م.

الشخصية املكرمة 

ــدة �  ــخصية رائ ــرمي ش ــان � تك ــد املهرج ــن تقالي ــá م انطالق
³ــال الســينما، احتفــاء بهــا وتقدميهــا كنمــوذج متميــز يحتــذى 
ــاع ا�فــالم الشــباب، يكــّرم املهرجــان اخملــرج  بــه مــن قبــل صّن

( æيرحمه ا ) السعودي سعد الفريح
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اللجنة االستشارية

تثمينــ� للخــ�ات الســعودية � اجملــاالت املرتبطــة بصناعــة ا�فــالم، بــادرت إدارة املهرجــان بتشــكيل جلنــة استشــارية �ضافــة 
رؤى اســ�اتيجية للمهرجــان � دورتــه الثالثــة. يتمثــل دوراللجنــة � االطــالع علــى خطــط املهرجــان قبــل التنفيــذ � مراحلــه 

ا�ساسية وتقدمي املشورة املعرفية ووضع اخلطط االس�اتيجية التي تعمل على تطوير الرؤية الفنية للمهرجان.

 أ.د. سعد البازعي 

دكتــور  الشــورى،  ªلــس  عضــو  وم�جــم،  وكاتــب  أديــب 
ــات  ــن املؤلف ــد م ــه العدي ــعود. ل ــك س ــة املل ــابق بجامع س
� النقــد الثقــا� والدراســات ا�دبيــة، عضــو � عــدد مــن 
اللجــان الثقافيــة وتــرأس جلنــة حتكيــم جائــزة الروايــة العربيــة 

(البوكر) 2014.

ناصر القصبي

ممثــل ومنتــج  بــارز � املســرح والتلفزيــون،  لــه العديــد 
بــادرة بعيــون ســعودية  التلفزيونيــة، أطلــق  مــن ا�عمــال 
التي ساهمت � إنتاج 30 فلم� سعودي�، عضو جلنة التحكيم 

ب�نامج مواهب عربية.

د. فهد اليحيا

ــف  ــدة صح ــرحي � ع ــينمائي واملس ــد الس ــب � النق كات
ا�فالم،استشــاري  صناعــة   � الكتــب  مــن   Çعــدد وألــف 

الطب النفسي  مبستشفى القوات املسلحة بالرياض. 

 عبدا� آل عياف

Ëــرج أفــالم ســعودي، لــه عــدد مــن ا�فــالم القصــÊة التــي 
ــم   ــة التحكي ــو جلن ــة، عض ــة وعربي ــز Ìلي ــى جوائ ــت عل حصل

مبهرجان أفالم السعودية الدورة الثانية 2015.
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 � يعتــ� أحــد أهــم رّواد احلركــة الســينمائية � دولــة ا�مــارات واخلليــج العربــي. توّلــى مــن موقعــه مدير
الروائيــة والوثائقيــة والقصــ�ة  اختيــار ا�عمــال  الــدو� مهمــة  الســينمائي  لـــمهرجان دبــي  فنيــ� 
اُملشــاركة � مســابقة املهــر العربــي واملهــر ا�ماراتــي، إضافــة إ� ا�فــالم التــي يتــّم اختيارهــا � 
دبــي  ًبـــمهرجان  وثيقــا  ارتباطــ�  ارتبــط  والدوليــة.  العربيــة  ا�قســام  خــارج املســابقة، �  برامــج 
الســينمائي الــدو� منــذ تأسيســه، حيــث توّلــى � ســنوات املهرجــان ا�و� مســؤولية ا�شــراف علــى 
أول  وهــي  ا�مــارات"،  مــن  "أفــالم  مســابقة  عــام2001م  أّســس،�  العربيــة.  ال�امــج 
مســابقة حتتفــي باملواهــب الســينمائية احملليــة � دولــة ا�مــارات، والتــي مّثلــت نقطــة حتــّول علــى 
طريــق تطــّور الســينما اخلليجيــة. كمــا أســس وأطلــق وأدار مهرجــان اخلليــج الســينمائي. انطلــق 
مســعود � رحلتــه ا�بداعيــة مــن شــغفه وعشــقه للشــعر، لينتقــل بعــد ذلــك إ� عــا½ صناعــة 
ا�فــالم، وقــام بإنتــاج أول أفالمــه القصــ�ة والوثائقيــة � أواخــر الثمانينــات وبدايــة التســعينات. تخــّرج 

مسعود من جامعة ا�مارات، وعمل مدير� فني� للمجمع الثقا� بأبوظبي.

صحفــي وناقــد ســينمائي ســعودي. يعمل متفرغــا � الصحافة منذ عام 2004م، ويرأس قســم الفن 
ــت  ــبكة االنÊن ــى ش ــينمائي عل ــدى س ــس �ول منت ــو مؤس ــام 2007م. عض ــذ ع ــاض من ــة الري بصحيف
"ســينماك" عــام 2000م.معــّد وصاحــب فكــرة أول برنامــج ســينمائي عــن الفنانــني الســعوديتني ا�و� 
والثانيــة، بعنــوان "Òلــة الســينما"، اســتمر بــني عامــي 2007-2009م. أشــرف وحرر صفحة "ســينما" 
بصحيفــة الريــاض منــذ عــام 2006م. نظــم أول عــروض أفــالم ســينمائية ســعودية � جمعيــة الثقافــة 
والفنون بالرياض عام 2006م. صاحب فكرة برنامج مسابقات أفالم سعودية بث على قناة MBC � العام 
2015م حتــت عنــوان "بعيــون ســعودية". يكتــب منــذ ســنوات عمــودا ثابتــا بعنــوان "ســينمائيات" يقــرأ 

فيه أحدث ا�فالم السينمائية احمللية والعربية والعاملية.

صانعــة أفــالم ســعودية، ولــدت وترعرعــت � جــدة. نالــت درجــة البكالوريــوس � إنتــاج الفيديــو 
والدراســات الفيلميــة مــن جامعــة ويســت لنــدن � بريطانيــا.  أكملــت دراســتها � كتابــة الســيناريو. 
أخرجــت فيلــم "موســيقانا"، وفيلــم "نافــذة ليلــى" الــذي ُعــرض � مهرجــان اخلليــج الســينمائي 
وحصل على جائزة أفضل فيلم روائي � مهرجان الفيلم الســعودي 2013م. فيلمها "حورية وعني" 
الــذي أخرجتــه عــام 2013م، ُعــرض �ول مــرة � مهرجــان دبــي الســينمائي، با�ضافــة إ� عرضــه � 
مهرجــان تورينتــو الســينمائي العاملــي ومهرجــان ســتوكهو½ ل×فــالم؛ وقــد نــال جائــزة أفضــل فيلــم 
عربــي قصــ� � مســابقة أفــالم ا�مــارات وجائــزة أفضــل تصويــر ســينمائي � مهرجــان دبــي 

السينمائي عام 2014م وجائزة النخلة الفضية � مهرجان افالم السعودية عام 2015م.

جلنة حتكيم مسابقة ا�فالم الروائية القص�ة

مسعود أمرا�
رئيس اللجنة

 رجا ساير
عضو اللجنة

 شهد أمني
عضو اللجنة
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�رجــة  ســينمائية مــن مواليــد مســقط، ســلطنة عمــان. درســت االتصــال اجلماهــ�ي والعلــوم 
السياســية � جامعــة الكويــت وتخرجــت منهــا عــام 2010م. والتحقــت بأكــ� مــن دورة � الســينما 
الســويدية والتلفزيــون الســويدي � جامعــة ســتوكهو� 2011م. فيلمهــا ا�ول "نقــاب" حصــد جائــزة 
الطلبــة � مهرجــان اخلليــج الســينمائي 2010م. وفيلمهــا الثــا¡ "تشــولو" حصد أفضل ســيناريو � 
مهرجــان أبوظبــي الســينمائي 2014م. أخرجــت فيلمــني همــا "بشــك" (الثــوب) و"عنــزات دانــة" ضمن 
مشروع القصص بتحكي، بدعم من منظمة كفينفو للمرأة، ومؤسسة كونتاكت الدامناركية، ومعمل 
612 � ا�ردن؛ � تونس. عملت كعضو جلنة حتكيم ضمن جائزة الرؤيا ملبادرات الشــباب � 2015
م شــاركت � حلقــة عمــل تقييميــة �فــالم اللجنــة الوطنيــة للشــباب. ضمــن رصيدهــا التلفزيــو¡ 
وثائقيــات هــن "تقاســيم مــن املدينــة" و"طفولــة وبطولــة" وبرنامــج ثقــا� بعنــوان "بــوح". لهــا زاويــة 

صحفية حول السينما � جريدة الزمان العمانية.

�ــرج ســينمائي ســعودي، بكالوريــوس هندســة تصميــم داخلــي مــن كليــة العمــارة والتخطيــط 
بجامعــة الدمــام. مؤســس شــركة بــي فيلمــز لÆنتــاج الفنــي، ومؤســس شــريك � قنــاة ســني 
ــن  ــم املصوري ــد أه ــاد أح ــÈه النق ــا�، ويعت ــول الع ــينمائية ح ــز الس ــن اجلوائ ــد م ــاز العدي ــة. ح اليوتيوبي
 Éونزيــة � مســابقة أفــالم الســعودية-الدورة ا�وÈالســينمائيني باخلليــج. فــاز بجائــزة النخلــة ال
2008م عــن فيلــم "بــال غمــد"، واملركز الثالث � مهرجان اخلليج الســينمائي 2008م عن فيلم "أبيض 
وأبيــض"، وجائــزة ويبــي العامليــة لÐفــالم عــÈ االنÏنــت عــن فيلــم "كتــاب الرمــال" . كمــا حصــد فيلمــه 
"سكراب" جائزة املركز الثالث �  مهرجان اخلليج السينمائي 2012م، وجائزة جلنة التحكيم مبهرجان ب�وت 
الســينمائي الــدوÒ 2012م، إضافــة إÉ جائــزة تقديرية من مهرجان برلني الســينمائي الــدوISAB Ò . له 
العديــد مــن أفــالم اليوتيــوب املوجهــة للــرأي العــام كفيلــم "مونوبــوÒ"، والتــي اســتقطبت � Ôملهــا 

ماليني املشاهدات عÈ اÕنÏنت. .

�ــرج ســينمائي وصانــع أفــالم مــن الســعودية. فــاز بجائــزة أفضــل �ــرج � مســابقة أفــالم 
اÕمــارات عــام 2008م علــى مســتوى اخلليــج العربــي، وأفضــل �ــرج � مســابقة أفــالم الســعودية - 
الدورة ا�وÉ، وجائزة أفضل �رج � مهرجان جدة لÐفالم 2008م، وأفضل �رج � مسابقة ترانيم 
لÐفالم. اشÏك � عضوية جلنة حتكيم ا�فالم � املؤمتر العلمي الثالث للجامعات السعودية2012م. 
شارك � دورات مهرجان اخلليج السينمائي � دورته ا�وÉ عام 2008م وأيضا � دورة عام 2010
م. أخــرج فيلــم وثائقــي لقنــاة اجلزيــرة الفضائيــة بعنــوان "ســالمة املنــازل"، كمــا أخــرج فيلمــني 
روائيني لقناة  MBC، إÉ جانب تصويره فيلمني وثائقيني لقناة اجلزيرة الفضائية ضمن سلسلة حلقات 
ــوات  ــة والقن ــركات احلكومي ــوزارات والش ــر وال ــالم للدوائ ــن ا�ف ــ� م ــرج الكث ــيفنا". أخ ــم وأرش "تاريخه
       After-Effects  - Photoshop � ــدم دورات ــد وق ــا أع ــة. كم ــات اخلاص ــركات واجله ــة والش الفضائي

.Video Editing  - DSLR Cinematography

جلنة حتكيم مسابقة ا�فالم الوثائقية القص�ة

بدر احلمود
رئيس اللجنة

مزنة املسافر
عضو اللجنة

موسى آل ثنيان
عضو اللجنة
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 � �كاتــب وناقــد ســينمائي. كتــب العديــد مــن املقــاالت � صحــف الشــرق ا�وســط والوطــن وحاليــ
ــدة الريــاض  ــه زاويتــان � جري ــة والســينما واملوســيقى. ل الريــاض، حــول شــؤون متعــددة � الرواي
"ســينما وروايــة" و"أغــان خالــدة"، ولــه العديــد مــن املراجعــات النقديــة ل�فــالم. صــدر لــه كتــاب "قلعــة 
ــاركة  ــه املش ــبقت ل ــة، وس ــة الياباني ــوم املتحرك ــن الرس ــام 2009م � ف ــام" ع ــة اقتح ــي: جترب ا�من

� بعض ا�عمال السينمائية السعودية.

كاتــب وشــاعر مــن الســعودية، مــن مواليــد اجلشــة � ا�حســاء عــام 1960م. حاصل علــى بكالوريوس 
لغــة عربيــة. كتــب زاوية أســبوعية منــذ عام 1997م � صحيفة اليوم الســعودية ثــم أنتقل عام 2009م 
� جريــدة الرياضــي وأشــرف علــى  �للكتابــة � صحيفــة الوطــن الســعودية. كمــا عمــل ·ــرر¶ ثقافيــ
صفحــة " القــّراء". رأَس القســم الثقــا� بجمعيــة الثقافــة والفنــون بالدمام بني عامــي 2003-2005م 
ورأَس القســم الثقــا� مبجلــة الشــرق بــني عامــي 1998ـ  1999م. كما رأَس القســم الثقا� بجريدة 
اليــوم خــالل الفــÂة مــن مايــو 2010 إÀ مــارس 2011م. صــدرت لــه عــدة كتب شــعرية من بينهــا: "يفتح 
ــى  ــه عل ــي قبعت ــا" و"يرم ــل كتاب ــا أحم ــر فأن ــا اجلس ــوك أيه ــب" و"عف ــازة الغري ــل" و"جن ــذة ويرح الناف

العاÇ ويغمض عينيه" وأخÆا "قصاصة نافرة".

Êــرج ســينمائي مــن مواليد الدمام، الســعودية عام 1987م. أســس عام 2003م فرقــة أمواج للفنون 
ــه  ــرج فيلم ــج وأخ ــني. أنت ــة بÌل ــة الفني ــرط � احلرك ــا وانخ ــام 2006م إÀ أملاني ــافر ع ــرحية. س املس
الروائــي القصــÆ ا�ول "حيــاة" عــام 2011م وشــارك بــه � عــدد مــن املهرجانــات وعــرض � برنامــج 
"ســينما بديلــة" علــى قنــاة BBC العربيــة. كمــا أخــرج أفــالم أخــرى وهــي "كفاحــي" و"مــوت املمثــل" 
و"الطــاووس". � العــام 2012م أخــرج أول فيلــم له � الســعودية وهو "ليمون أخضــر" ثم أخرج فيلم 
"بوصلــة" الــذي فــاز مــن خاللهمــا بلقــب أفضــل Êــرج ســينمائي ســعودي � برنامــج "بعيــون 
� العــام 2015م. درس وتخــرج مــن مدرســة ا�فــالم "برلــني  MBC ســعودية" الــذي بــّث علــى قنــاة
 �كاســكلني" عــام 2011م. ثــم التحــق � العــام 2012م باملعهــد العاØ للســينما )املدعــوم حكوميا( 

بادن-فورمتبÆغ بأملانيا، لدراسة اÚخراج السينمائي.

جلنة حتكيم مسابقة أفالم الطلبة

طارق اخلواجي
رئيس اللجنة

عبدا� السفر
عضو اللجنة

�تبى سعيد
عضو اللجنة



مبــادرة مــن اجلمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة والفنــون بالشــراكة مــع مركــز امللــك عبدالعزيــز 
الثقا� العاملي  ضمن اخلطة الوطنية لتطوير صناعة ا�فالم باململكة.

مواكبــة للنهضــة التــي يشــهدها العــا� � هــذا اجملــال و ازديــاد عــدد املهتمــني بصناعــة احملتــوى 
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، وللعاملني � صناعة ا�فالم .

¸تمــع ا�فــالم الســعودية بيئــة لتبــادل ا�فــكار  بــني العاملــني � صناعــة ا�فــالم. � برنامــج طمــوح  
ــرص للتعلــم مباشــرة مــن أجــود املمارســني احملليــني  ــاء واجلمهــور العديــد مــن الف يعطــي ا�عض

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 
لÎعضــاء التواصــل مــع بعضهــم وتبــادل أفكارهــم وخÍاتهــم وطلــب املســاعدة وإبــداء اÊراء � ا�عمــال 

التي يتم إنتاجها.

www.saudifilmforum.org
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قــاص وروائــي وكاتــب عمــود صحفــي يومــي. رئيــس حتريــر البوابــة الســعودية للثقافــة والفنــون، 
ومستشــار رئيــس حتريــر صحيفــة اجلزيــرة. لــه العديــد مــن ا�صــدارات، منهــا: روايــة "الريــاض نوفمــ� 
90"، حصلــت علــى جائــزة وزارة الثقافــة 2012م، و روايــة "مواطــئ الوقــت" ومســرحية "عندمــا يكتــب 
البطــل هزميتــه"،و ¦موعــة "انطفــاءات الولــد العاصــي" و ¦موعــة "بــالط الســيدة ا£خــ¡ة"، 
و¦موعــة "¦ــرى الشــتات ومرســاه" وعــدد مــن ¦اميــع قصــص ا£طفــال، أحدثهــا "الكوكــب" 

و"التذكار" و"ذئب النهار"

أكادمييــة وكاتبــة روائيــة ســعودية. حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراة ¼ فلســفة ا«داب وعلــم االجتمــاع 
مــن اجلامعــة اللبنانيــة عــام 2005م. تقدم برنامج "مع بدرية" منذ عام 2014م على قناة MBC. وتكتب 
العمــود شــبه اليومــي ¼ صحيفــة احليــاة منــذ عــام 2009م. وقــد بــدأت كتابــة العمــود الصحــا¼ منــذ 
عــام 1990م. حاصلــة علــى جائزة الصحافة العربية عــن فئة أفضل عمود صحا¼ عام 2012م. عملت 
أســتاذا مســاعدا ¼ جامعــة اجلزيــرة بدبي بــني 2010م و2011م. لها مؤلفات فكريــة وثقافية وروائية 
ــة"  ــة "ا£رجوح ــكر" ورواي ــد والعس ــة "هن ــى" ورواي ــارع ا£عش ــات ش ــة "غرامي ــا: رواي ــن بينه ــدة م عدي
وكتــاب "جنــد مــا قبــل النفــط" و"معــارك طــاش: قــراءة ¼ ذهنيــة التحــرمي" و¦موعــة مقــاالت 
ســاخرة بعنوان"تــزوج ســعودية"، ولديهــا ثــالث ¦موعــات قصصيــة: "حبــة الهــال" و"نهايــة اللعبــة" 

و"مساء ا£ربعاء".

كاتب ســعودي من مواليد 1982م، كتب جلريدة شــمس ثم الوطن قبل أن يبتكر سلســلة " مســام¡" 
الكارتونيــة الســاخرة التــي ُبنيــت علــى نصــوص مــن كتــاب "شــغب" الــذي صــدر عــام 2011م. تخطــت 

مشاهدات املسلسل 250 مليون مشاهدة منذ انطالق احللقة ا£وÐ قبل 4 سنوات.

جلنة حتكيم مسابقةالسيناريو

سعد الدوسري
رئيس اللجنة

د. بدرية البشر
عضو اللجنة

فيصل العامر
عضو اللجنة



مبــادرة مــن اجلمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة والفنــون بالشــراكة مــع مركــز امللــك عبدالعزيــز 
الثقا� العاملي  ضمن اخلطة الوطنية لتطوير صناعة ا�فالم باململكة.

مواكبــة للنهضــة التــي يشــهدها العــا� � هــذا اجملــال و ازديــاد عــدد املهتمــني بصناعــة احملتــوى 
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، وللعاملني � صناعة ا�فالم .

¸تمــع ا�فــالم الســعودية بيئــة لتبــادل ا�فــكار  بــني العاملــني � صناعــة ا�فــالم. � برنامــج طمــوح  
ــني  ــني احمللي ــود املمارس ــم مباشــرة مــن أج ــرص للتعل ــاء واجلمهــور العديــد مــن الف يعطــي ا�عض

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 
لÎعضــاء التواصــل مــع بعضهــم وتبــادل أفكارهــم وخÍاتهــم وطلــب املســاعدة وإبــداء اÊراء � ا�عمــال 

التي يتم إنتاجها.

www.saudifilmforum.org
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ا�فالم الروائية القص�ة 



26 أبريل

قصــة ثالثــة أصحــاب خرجــوا � نزهــة صيــد فلقــي 
أحدهم حتفه لتحوم التهمة حول صاحبيه.

علي آل غامن
ممثــل  ودعائيــة،  قصــ�ة  أفــالم  �ــرج 

ومسرحي، وكاتب سيناريو.

عون املال
الفيلــم  أعمالــه:  مــن  التأليــف.  يهــوى  �ــرج، 
 � واملشــاركة  احلســاوي)،  (الــرز  الوثائقــي 
تنفيــذ أفــالم وحلقــات متنوعــة عــن خدمــات أمانــة 
ــي �  ــم وثائق ــل فيل ــزة أفض ــاز بجائ ــاء . ف ا²حس
الثالثــة  دورتــه   � الســعودي  الفيلــم  مهرجــان 

(روتانا).

16

2016 | روائي | 41 : 15 د | عربي
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أديب
أديــب يبحــث عــن املهمــل � الــ¶اث ا²دبــي والقصص. 
وســط  واحلكايــات  القصــص  لتتبــع  الشــغف  يقــوده 

مفاجآت À تخطر له على بال.

2016 | روائي | 26 : 23 د | عربي
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السحور ا�خ�
ــحور  ــة الس ــا لوجب ــوة صديقاته ــاملة" بدع ــوم "مس تق
الســم  أيــام شــهر رمضــان، رغبــة � دس  آخــر   �
لزوجــة أخيهــا احلامــل؛ تقــوم باقــ�اح لعبــة ذهنيــة " 

أفعل أبدا". 

هناء الفاسي
�رجــة وكاتبــة ســعودية حتمــل بكالوريــوس � 
ا¤عــالم مــن جامعــة عــني شــمس وماجســت� 
� ا¤نتــاج وا¤خــراج الســينمائي مــن أكادمييــة 
اخملــرج  يــد  علــى  تدربــت  ل®فــالم.  نيويــورك 
املصــري الكبــ� رأفــت امليهــي � عــام 2003. 
والقنــوات  الشــركات  مــن  العديــد  مــع  تعمــل 
التلفزيونيــة مثل MBC واجلزيرة الوثائقية. أخرجت 

عدة أفالم قص�ة.

عبدا¸ أبواجلدايل
�ــرج وكاتــب ومنتــج. حاصــل علــى ماجســت� 
أكادمييــة  مــن  ا¼فــالم  صناعــة   � أكادميــي 
نيويــورك ل®فــالم والفنــون املرئيــة، وتخصــص � 
ــزة  ا¤خــراج. حصــد فيلمــه "� ظــالل جــو¿"  جائ
لــوس   � نايفــا  مهرجــان  مــن  الثالــث  املركــز 
ا¼مريكيــة. يعمــل  الواليــات املتحــدة  أجنيليــس، 

� أحد االستوديوهات � جدة.

18

2015 | روائي | 25 : 13 د | اجنليزي- م�جم
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القصاص
حــد  عقوبــة  مــن  ولــده  إنقــاذ  يحــاول  قبيلــة  شــيخ 
شــيخ  ابــن  بحــق  ارتكبهــا  جرميــة  بســبب  القصــاص 

قبيلة أخرى.

2015 | روائي | 18 : 14 د | عربي

13

3

 ا�خر
عمليــة  إ�  خالــد  يحتــاج  املستشــفى،  أروقــة  داخــل 
عندمــا  حرجــ�  تــزداد  احلالــة  لكــن  عاجلــة.  جراحيــة 
يكتشــف أبــوه أن اجلــراح الوحيــد غــ� موجــود . قصــة 

تضحية واختالف مع ا�خر.

توفيق الزايدي
£ــرج وكاتــب ســعودي. شــرع � العمــل الفنــي 
مع قناة ا¦خبارية السعودية عام 2005م بصناعة 
أفــالم وثائقيــة، وقــّدم أول فيلــم قصــ� لــه � عام 
ــز � عــدد  ــى 6 جوائ ــه عل 2006م. حصلــت أعمال

من املهرجانات السينمائية.

صالح فؤاد
االحتــاد  وعضــو  ووثائقــي،  ســينمائي  £ــرج 
الــدو« للتصويــر. ºاضــر مــادة التصويــر الرقمــي 

واملعاجلة الرقمية بجامعة طيبة.

17
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ا�فة
فيلم يتناول آفة اخملدرات بقالب درامي تراجيدي.

2016 | روائي | 50 : 26 د | عربي

2015| روائي | 30 : 9 د | عربي
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السحور ا�خ�
ــحور  ــة الس ــا لوجب ــوة صديقاته ــاملة" بدع ــوم "مس تق
الســم  أيــام شــهر رمضــان، رغبــة � دس  آخــر   �
لزوجــة أخيهــا احلامــل؛ تقــوم باقــ�اح لعبــة ذهنيــة " 

أفعل أبدا". 

هناء الفاسي
�رجــة وكاتبــة ســعودية حتمــل بكالوريــوس � 
ا¤عــالم مــن جامعــة عــني شــمس وماجســت� 
� ا¤نتــاج وا¤خــراج الســينمائي مــن أكادمييــة 
اخملــرج  يــد  علــى  تدربــت  ل®فــالم.  نيويــورك 
املصــري الكبــ� رأفــت امليهــي � عــام 2003. 
والقنــوات  الشــركات  مــن  العديــد  مــع  تعمــل 
التلفزيونيــة مثل MBC واجلزيرة الوثائقية. أخرجت 

عدة أفالم قص�ة.

عبدا¸ أبواجلدايل
�ــرج وكاتــب ومنتــج. حاصــل علــى ماجســت� 
أكادمييــة  مــن  ا¼فــالم  صناعــة   � أكادميــي 
نيويــورك ل®فــالم والفنــون املرئيــة، وتخصــص � 
ــزة  ا¤خــراج. حصــد فيلمــه "� ظــالل جــو¿"  جائ
لــوس   � نايفــا  مهرجــان  مــن  الثالــث  املركــز 
ا¼مريكيــة. يعمــل  الواليــات املتحــدة  أجنيليــس، 

� أحد االستوديوهات � جدة.

18

2015 | روائي | 25 : 13 د | اجنليزي- م�جم
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القصاص
حــد  عقوبــة  مــن  ولــده  إنقــاذ  يحــاول  قبيلــة  شــيخ 
شــيخ  ابــن  بحــق  ارتكبهــا  جرميــة  بســبب  القصــاص 

قبيلة أخرى.

2015 | روائي | 18 : 14 د | عربي
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املتهم
ــة  ــائط احلديث ــ� � الوس ــة التعب ــن حري ــي ع ــم يحك فيل

وإشكالياتها. 

من� العامري
�رج وكاتب. يعمل � إحدى قنوات اليوتيوب.

�مد يغمور
إعالمــي وصانــع أفــالم ومعيــد أكادميــي بجامعــة 
طيبــة باملدينــة املنــورة. يــدرس صناعــة ا�فــالم 

� هوليود.

19
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املعركة
لــوس اجنلــوس،  أحمــد٬ شــاب ســعودي مبتعــث � 
يواجــه مؤامــرة مــن الشــيطان! قصــة صــراع بحبكــة 

درامية وبأسلوب مث�.

2016 | روائي | 37 : 14 د | عربي - اجنليزي

2015 | روائي | 52 : 3 د | عربي
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املنحنى السلبي
عــا� ســعودي يخــ�ع بوابــة لالنتقــال عــ� الزمــن فيزوره 
رجــل مــن املســتقبل.. يكــون هــو مــن زمــن آخــر يتعــرف 

على عائلته لتتوالد املواقف املليئة باملفاجآت.

فهمي فرحات
ســن   � الفنيــة  حياتــه  بــدأ  منتــج،  و  £ــرج 
اخلامســة عشــر، � ¥ــال التمثيــل املســرحي 
والتلفزو¬. درس وعمل � لوس أجنلس ملدة 7 
ســنوات كمنتــج و£ــرج ومونت® و£رج مســاعد 
لعــدة أفــالم روائيــة طويلــة ووثائقيــة وقصــ®ة. 
يعمــل كمخــرج � قســم ا´نتــاج ا´عالمــي � 

شركة أرامكو السعودية.

·مد مكي
امللــك  جامعــة  مــن  خريــج  ســعودي،  £ــرج 
عبدالعزيــز تخصــص إدارة أعمال.لــه مسلســل 
باملركــز  فــاز  والتلفزيــون.  اليوتيــوب  علــى  تكــي 
الثالث � مهرجان اخلليج السينمائي عام 2009، 
وباملركــز اÀول � مســابقة ”ألهــم وأبــدع“ جــزء 
حــول  تنافســية   ÁكــÀا الشــباب  مســابقة  مــن 
اململكــة العربيــة الســعودية. صاحــب مؤسســة 

شباك لÅنتاج الفني.

20

2016 | روائي | 07 : 34 د | عربي
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 خالــد يعــا¬ مــن حالــة شــعورية تتحــول إÈ مــرض فكلمــا 
وقــع � احلــب، ميــوت. يكتشــف خالــد حالتــه مــن خــالل 
ــاذ  ــل ´نق ــن احل ــث ع ــدآن بالبح ــالم. فيب ــه أح ــه لزوجت حب

حياته قبل فوات اÀوان.

7

2016 | روائي | 48 : 12 د | عربي
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آمنون
ــرك  ــه ت ــرر ب ــاب مغ ــع ش ــوب، م ــي مطل ــرض وإرهاب �
حلظاتهــم  وقصــة  مســجد  تفجــ�  أجــل  مــن  أهلــه 
ــل  ــام مواطــن بالتبليــغ عنهــم. وباملقاب ا�خــ�ة بعــد قي
ــون  ــن يقدم ــوارئ الذي ــرس الط ــراد ح ــة �ف ــة بطول قص

حياتهم حلماية ا�من.

طارق الرويلي
ــد  ــن موالي ــرا¢ م ــور فوتوج ــج ومص ــرج ومنت ¥
ــراج  ــت� إخ ــى ماجس ــل عل ــوف. حاص ــة اجل منطق
بلــوس  أكادميــي  فيلــم  نيويــورك  مــن  أفــالم 
آجنلــوس. مؤســس شــركة فايــف كالــرز ¯نتــاج 
ا�فــالم ¢ اململكــة وأبوظبــي. مصــور موديلــز 
ومنتــج ¢ لــوس آجنلــوس. عمــل علــى أكــº مــن 
200 فيلــم قصــ� ومقطــع إعــال¼ �ــ«ف وفيديــو 
 ¢ الفعاليــات  مــن  العديــد  وأخــرج  أدار  كليــب. 

اململكة وخارجها.

عبدالرحمن احملمدي
ملتحــق  وهــو  أفــالم  ثالثــة  بإخــراج  قــام  ¥ــرج؛ 
بالواليــات  ســياتل  جامعــة   ¢ الفلــم  بدراســات 

املتحدة االمريكية.
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بالكاد حي
عندمــا ينتهــي العــاÉ وتنقــرض البشــرية، كيــف ســتكون 

طبيعة العاÉ؟ يوم اعتيادي Ëخر رجٍل على ا�رض.

2014 | روائي | 52 : 11 د | عربي - اجنليزي

عرض عاملي أول

عرض عاملي أول

6

13

أبو شنب
 �أبــو شــنب موظــف ذو خــ�ة  �ــال التقنيــة يأتــي إ
الســعودية بنــاء علــى عقــد بينــه وبــني الشــركة، وعندمــا 
يصــل يتفاجــأ بأنهــا �ــرد شــركة وهميــة ! وتتــوا� عليــه 

الظروف من حال إ� حال.

عمر العم�ي
مؤســس قــروب ان فوكــس عــام 2005م.  أنتــج 

وأخرج أك§ من 14 فيلم¦. 

21

�ة
ص

لق
ة ا

ائي
رو

م ال
فال

 ا»
قة

ساب
م

 أربع ألوان
تلفــات يطلقــن بالونــات أحالمهــن  حكايــة أربــع فتيــات̄ 
داخــل اجلامعــة  أول أيــام الســنة الدراســية. لكــن 

حلم فتاة واحدة ينتصر بينهن.

2015 | روائي | 31 : 5 د | عربي

2016 | روائي | 58 : 3 د | عربي

عرض عاملي أول

11عرض عاملي أول

9

توفيق الزايدي
¯ــرج وكاتــب ســعودي. شــرع  العمــل الفنــي 
مع قناة ا¹خبارية السعودية عام 2005م بصناعة 
أفــالم وثائقيــة، وقــّدم أول فيلــم قصــ� لــه  عام 
ــدد  ــز  ع ــى 6 جوائ ــه عل ــت أعمال 2006م. حصل

من املهرجانات السينمائية.



آمنون
ــرك  ــه ت ــرر ب ــاب مغ ــع ش ــوب، م ــي مطل ــرض وإرهاب �
حلظاتهــم  وقصــة  مســجد  تفجــ�  أجــل  مــن  أهلــه 
ــل  ــام مواطــن بالتبليــغ عنهــم. وباملقاب ا�خــ�ة بعــد قي
ــون  ــن يقدم ــوارئ الذي ــرس الط ــراد ح ــة �ف ــة بطول قص

حياتهم حلماية ا�من.

طارق الرويلي
ــد  ــن موالي ــرا¢ م ــور فوتوج ــج ومص ــرج ومنت ¥
ــراج  ــت� إخ ــى ماجس ــل عل ــوف. حاص ــة اجل منطق
بلــوس  أكادميــي  فيلــم  نيويــورك  مــن  أفــالم 
آجنلــوس. مؤســس شــركة فايــف كالــرز ¯نتــاج 
ا�فــالم ¢ اململكــة وأبوظبــي. مصــور موديلــز 
ومنتــج ¢ لــوس آجنلــوس. عمــل علــى أكــº مــن 
200 فيلــم قصــ� ومقطــع إعــال¼ �ــ«ف وفيديــو 
 ¢ الفعاليــات  مــن  العديــد  وأخــرج  أدار  كليــب. 

اململكة وخارجها.

عبدالرحمن احملمدي
ملتحــق  وهــو  أفــالم  ثالثــة  بإخــراج  قــام  ¥ــرج؛ 
بالواليــات  ســياتل  جامعــة   ¢ الفلــم  بدراســات 

املتحدة االمريكية.

22
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بالكاد حي
عندمــا ينتهــي العــاÉ وتنقــرض البشــرية، كيــف ســتكون 

طبيعة العاÉ؟ يوم اعتيادي Ëخر رجٍل على ا�رض.

2014 | روائي | 52 : 11 د | عربي - اجنليزي

عرض عاملي أول

عرض عاملي أول

6

13



بسطة
كســب  يحاولــن  شــعبي  ســوق    بّســاطات  نســاء 

العيش.

هند الفهاد
مــن  عــدد    شــاركت  ســينمائية.  �رجــة 
دبــي  مهرجــان  بجائــزة  وفــازت  املهرجانــات 
"جلنــة  القصــ�  اخلليجــي  للمهــر  الســينمائي 

التحكيم" 2015م.
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جنة ا�رض
£موعــة مــن الفتيان والفتيــات الســعوديني يخططون 
عــن  يبحثــون  البحريــن،    اجلديــد  بالعــام  لالحتفــال 
قضــاء وقــت ممتــع بصحبــة بعضهــم بعضــª. و ل©ســف، 
تأخــذ الرحلــة مســار· �تلفــا وتــؤدي ا�حــداث إ± كشــف 

حقيقة وأولويات كل شخص منهم.

2015 | روائي | 07 : 23 د | عربي

2015 | روائي | 00 : 15 د | عربي

3

4

سم� عارف
ــة  ــ�ة "طريق ــالم القص ــه: ا�ف ــن أعمال ــرج. م �
صعبــة"، و"التحــدي"، و"٣٠ دقيقــة"، و"عيــون بــال 
و"نســيج  كلمــة"،  و"£ــرد  و"انتظــار"،  روح"، 
الطويــل  الســينمائي   والفيلــم  العنكبــوت"، 
"صدى". أخرج مسلســل "37 درجة مئوية" ا�ول 
ــا  ــاش م ــن "ط ــزء 17 و18 م ــات اجل ــاË، وحلق والث
و"لعبــة  و"ألــو مرحبــا"،  و"أنــا آســف"،  طــاش"، 
العديــد  الشــيطان"، و"اجملهولــة". كمــا أخــرج 

من اÎعالنات التجارية.



حوار وطني
 �ــان  ــن زوج، يلتقي ــا ع ــث كل منهم ــل يبح ــرأة ورج ام
طريــق طويــل فيشــعر كل منهمــا بأنــه وجــد مــا يبحــث 
عنــه، ويلتقيــان مــرة أخــرى ليوافــق كل منهمــا علــى 

االرتباط با�خر. فماذا حدث � اليوم التا� ؟

فيصل احلربي
ــذ 2009م. يحمــل  ــه 13 فيلــم قصــ� من �ــرج. ل
بكالوريــوس إعــالم، قســم راديــو وتلفزيــون مــن 
جامعــة امللــك عبــد العزيــز. صحفــي وكاتــب مقال 
ــات  ــن املهرجان ــدد م ــارك � ع ــابق. ش ــي س فن
الســينمائية الدوليــة، وحصــل علــى اجلائــزة ا´و³ 
 �� ملتقــى الشــباب مبنطقــة مكــة املكرمــة 

مسابقة ا´فالم القص�ة عن فيلم "عبدا«".

عبدا« الشعيل
�ــرج وممثــل، "دميــة بشــرية" هــو بدايتــه ا´و³. 

ساهم � العديد من ا´فالم وا¿عالنات.
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دمية بشرية
 � لتحقيقهــا  شــخص  كل  يســعى  وأمنيــات  أحــالم 

حياته، ولكن هناك مامن شأنه حتطيمها.

2015 | روائي | 22 : 6 د | عربي

عرض عاملي أول
13

5



ذاكرة ممتلئة
حســن طفــل يقــع ضحيــة طــالق وتتقاذفــه ا�مــواج من 
ــني  ــالم ب ــالة الس ــو رس ــون ه ــاوًال أن يك ــاك � ــا وهن هن

والديه.

�مد املريط
ا�ذاعــة  هيئــة   � يعمــل  تلفزيــو�  �ــرج 

والتلفزيون بالدمام
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ران على قلوبهم
تتجــول  ا�رهابيــني،  بجثــث  خــاص  متحــف  أروقــة   �
ªموعــة مــن الــزوار مســتمعني للشــرح. يجــد أحدهــم 
نفســه � أحــد املســاجد التــي مت تفج�هــا حديثــ»، 
بعــد دقائــق مــن االنفجــار، يتجــاذب أطــراف احلديــث مــع 

صاحب اجلثة التي كان يقف أمامها � املتحف.

2016 | روائي | 44 : 3 د | عربي

2016 | روائي | 45 : 11 د | عربي

عرض عاملي أول

عرض عاملي أول

7

8

راكان احلربي
�ــرج مهتــم باجملــال الســينمائي. عمــل � 
و�ــرج  برامــج  كمخــرج  الســعودي  التلفزيــون 
و  الكتــاب  كمعــرض  فعاليــات  عــدة   � خارجــي 
 � مباريــات  عــدة  أخــرج  اجلنادريــة.  مهرجــان 

القناة الرياضية.



رفيق العتمة
رحلــة  تبــدأ  ماضينــا،  لنواجــه  ا	قــدار  تقودنــا  حينمــا 
التطهر واالنتقال من حلظة الظلمة، للحظة نحتاج فيها 

خلطوة نقرر فيها خياراتنا ومص�نا .

�مد الباشا
1993 عــام  الفنــي  مشــواره  اســتهل  �ــرج، 

2005م.  عــام  منــذ  ا�خــراج   � م،واشــتغل 
بــال  بــوح"، "مالئكــة  أفالمه:"مــن حولنــا"، "بقايــا 
أجنحــة"، "عصافــ� الفــردوس"، "آيــس كــرمي"، 
"نعــال املرحــوم". حصــد فيلمــه "آيــس كــرمي" 
جائزة أفضل فيلم � مهرجان  ا	فالم  السعودية  
عــن  تقديريــة  شــهادة  لــه  وقدمــت  م،   2012
³مــل أفالمــه � مهرجــان  ســينما الشــباب 

باملغرب 2008م.

نعيم البطاط
مــن  ³موعــة   � شــارك  مســرحي،  ممثــل 
إضــاءة  ومديــر  كممثــل  املســرحية  ا	عمــال 

ومدير خشبة.
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زاوية 180 درجة
يكلــف  أو  يتحقــق  أن  بــدون  ا¼خريــن  يتهــم  منــا  كثــ� 
العقــد �  تــزداد  التســاؤل، ومــن هنــا  عنــاء  نفســه 

قصص حياتنا.

2016 | روائي | 07 : 3 د | عربي

عرض عاملي أول

4عرض عاملي أول

12



صاح املنادي
كل  عــن  التخلــي  هــي  الوطــن  ســبيل    التضحيــة 
شــيء و تقــدمي الــروح مــن أجــل احلفــاظ عليــه. حتقيــق 
ا�مــن وا�مــان واحلفــاظ علــى اســتقرار البلــد، هــذا مــا 

قدمه سا�.

فهد العم�ي
أعمــال    شــارك  ومصــور.  وممثــل  �ــرج 
للبــ�ول  بجامعــة امللــك فهــد  نــادي املســرح 
وأفــالم  سكتشــات  وأخــرج  مّثــل  واملعــادن. 
قصــ�ة  وســائل التواصــل االجتماعــي، كفيلــم 

"جنة داعش".

وشل حمدي
�ــرج، درس  فرنســا التــي احتضنــت جتربتــه 
�حــد  فيلــم  تنفيــذ    شــارك  إذ  ا�و¼،  الفنيــة 

الطلبة.
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طقطيقة
ســابق¾.  تكرههــا  تكــن   � إن  اللعبــة  هــذه  ســتكره 
"عويــض" يهــرب مــن صــوت يالحقــه  كل مــكان حتــى 

يصل إ¼ فكرة، � تنقذه من ا�صوات املزعجة.

2015 | روائي | 50 : 5 د | عربي

عرض عاملي أول

4

9
زينة احلياة

مبوعــد  يســتمتعان  بالصمــم  مصابــان  زوجــان 
رومانسي ملشاهدة فيلم.

فهمي فرحات
ســن    الفنيــة  حياتــه  بــدأ  منتــج،  و  �ــرج 
اخلامســة عشــر،  �ــال التمثيــل املســرحي 
والتلفزو�. درس وعمل  لوس أجنلس ملدة 7 
ســنوات كمنتــج و�ــرج ومونت� و�رج مســاعد 
لعــدة أفــالم روائيــة طويلــة ووثائقيــة وقصــ�ة. 
يعمــل كمخــرج  قســم ا¥نتــاج ا¥عالمــي  

شركة أرامكو السعودية.
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شباب بوبكورن
ــني  ــاب مراهق ــة أصح ــو� جملموع ــدي جن ــف كومي موق

يدرسون  الواليات املتحدة ا©مريكية.

2015 | روائي | 53 : 4 د | عربي

2015 | روائي | 04 : 7 د | لغة االشارة

5عرض أول � اخلليج

11عرض عاملي أول

رائد الشيخ
�رج/أنيميــµ، حاصــل علــى ماجســت�  تقنية 
جامعــة  مــن  ا©بعــاد  ثالثيــة  املتحركــه  الرســوم 

كنت  اململكه املتحدة.



صاح املنادي
كل  عــن  التخلــي  هــي  الوطــن  ســبيل    التضحيــة 
شــيء و تقــدمي الــروح مــن أجــل احلفــاظ عليــه. حتقيــق 
ا�مــن وا�مــان واحلفــاظ علــى اســتقرار البلــد، هــذا مــا 

قدمه سا�.

فهد العم�ي
أعمــال    شــارك  ومصــور.  وممثــل  �ــرج 
للبــ�ول  بجامعــة امللــك فهــد  نــادي املســرح 
وأفــالم  سكتشــات  وأخــرج  مّثــل  واملعــادن. 
قصــ�ة  وســائل التواصــل االجتماعــي، كفيلــم 

"جنة داعش".

وشل حمدي
�ــرج، درس  فرنســا التــي احتضنــت جتربتــه 
�حــد  فيلــم  تنفيــذ    شــارك  إذ  ا�و¼،  الفنيــة 

الطلبة.
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طقطيقة
ســابق¾.  تكرههــا  تكــن   � إن  اللعبــة  هــذه  ســتكره 
"عويــض" يهــرب مــن صــوت يالحقــه  كل مــكان حتــى 

يصل إ¼ فكرة، � تنقذه من ا�صوات املزعجة.

2015 | روائي | 50 : 5 د | عربي

عرض عاملي أول

4

9



فتات
رجل يبحث عن عن أجر عمله الذي سلب.

سيدماجد السيهاتي
�رج ومســرحي، بدأ عام 2001م مع فرقة آفان 
كممثــل مســرحي، و قــدم أعمــاًال مــع العديــد مــن 
الفــرق املســرحية كممثــل و�ــرج مســرحي، 
وشــارك � العديــد مــن املهرجانــات احملليــة 
و الدوليــة. لــه مــن ا�فــالم: "نكبــة حظ"،"ا�مــل"و 

"تعايش"،

�ــرج، عمــل كمســاعد �ــرج وفنــي مونتــاج 
منــذ 2006م. عضــو ¥موعــة آرتيــم ل£نتــاج الفني 
� ا�حســاء. ألتحــق بالعديــد مــن دورات صناعــة 

ا�فالم.

أحمد احلمود

30

2016 | روائي | 14 : 9 د | عربي
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درهم
اتهــام   � النــاس  بعــض  تســرع  عــن  يحكــي  فيلــم 

ا·خرين من أجل االبتعاد عن فعل اخل®.

2016 | روائي | 00 : 5 د | عربي

11عرض عاملي أول

13

ُعش إيلو
بينمــا تلعــب صديقتــان بالدمــى، تظهــر امــرأة غريبــة 
والتــي  الفلبينيــة،  أســوانق  أســطورة  عــن  لتخ�همــا 
دمــاء  عــن  للبحــث  جســدها  عــن  رأســها  ينفصــل 
البشــر. يحــرك الفضــول إحداهــن للبحــث عــن عــش 
هــذا الوحــش � حقــول �ــاورة، فتضطــر صديقتهــا 

ملواجهة �اوفها الدفينة.

مها الساعاتي
املــكان.  بقصــة  مهتمــة  أكادمييــة  �رجــة 
الوســائط  قســم  التصاميــم،  بكليــة  أســتاذة 
املتعــددة بجامعــة الدمــام، حيــث تقــوم بتدريــس 

مواد متعلقة بامليديا والصور املتحركة.
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عزة نفس
حكايــة فتــى تضطــره الظــروف ا² خــوض غمــار العمــل 

ليعني عائلته على العيش، أحداث تكتفي بالصمت.

2014 | روائي | 43 : 13 د | عربي

2016 | روائي | 45 : 13 د | عربي

 عرض أول � الشرق ا�وسط

1عرض عاملي أول

3

ºمد احلمود
ا¯حســاء.  مواليــد  مــن  قصــ¬ة،  أفــالم  �ــرج 
لــه مــن ا¯فــالم القصــ¬ة "عــزة نفــس" و "كــن 

صديقي" و"حدودك".
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قطرة
العنــف � ســلوك ا�طفــال بــذرة تنغــرس منــذ الصغــر. 

كيف ميكن تفاديه وإبداله بسلوك إيجابي؟

مرتضى العواس
�ــرج، طالــب � جامعــة امللــك فيصــل، شــارك 
� الــدورة الثانيــة مــن مهرجــان أفالم الســعودية 
بفليــم "فارغــة". أحــد أعضــاء ¡موعــة اجلنــان 

الفنية باالحساء.
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كمان
يجــد خالــد نفســه أمــام صــراع داخلــي � عــدم التفرقة 

بني معتقداته الدينية وحياته اخلاصة.

2016 | روائي | 00 : 30 د | عربي - اجنليزي

2016 | روائي | 56 : 4 د | عربي

13عرض عاملي أول

11عرض عاملي أول

عبدالعزيز الشالحي
عامليــة  مهرجانــات   � مشــاركات  لــه  �ــرج، 
وعربيــة أهمهــا مهرجــان كان ومهرجــان برلــني. 
أفضل  �رج �  مهرجان  الشباب  ل¸فالم  2016م. 
 ºلــه 14 فيلــم روائي قص¨، و 9 أفــالم وثائقية، وأك

من 86 إعالن وفاصل قص¨.



ملار
املــرأة ومعاناتهــا � حيــاة كرميــة، كل يراهــا برؤيــة 

�تلفة، و"ملار" إمنا حتاول العيش بسالم.

د. فهد غزو�
 صانــع أفــالم وممثــل مــن مواليــد مكــة املكرمــة 
كوثــر  جملموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  1381هـــ. 
ــا جــدة  لــه العديــد مــن ا�عمــال التلفزيونيــة  ميدي
ا�عمــال  مــن  العديــد   � مثــل  الســعودية. 
العربيــة واحملليــة. عضــو � عــدد مــن اجلمعيــات 

الثقافية.

©مد الشاهني
�ــرج ســعودي مــن مواليــد 1980م، حاصل على 
النخلة الفضية مبهرجان أفالم السعودية 2015م، 

بقسم ا�فالم الوثائقية

32

2014 | روائي | 01 : 26 د | عربي
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شــاب � طريــق رحلــة بريــة، تتعطــل ســيارته ويجــد 
نفســه وحيــدا .فيقــع ضحيــة أمــر خطــ² يــكاد ينهــي 

حياته بطريقة مضحكة .

2016 | روائي | 00 : 7 د | صامت

عرض عاملي أول
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معصومة
تتــ�� معصومــة �لقــة بعيــد� عــن هــذا العــا�، وتهبــط 

على أرض غ� مرغوب فيها مع أوالدها.

حسني �فوظ
ممثــل و�ــرج مســرحي وســينمائي. شــارك � 
ــًال و�رجــ�، وأنتــج  ــد مــن املســرحيات ممث العدي
التحــق بعــدة دورات  أفــالم ســينمائية.  خمســة 
ــل  ــينما وحص ــرح والس ــال املس ــة � ® تدريبي
أقــرأ مســابقة   � فيلــم  أفضــل  جائــزة  علــى 

2015م ل�فالم القص�ة عن فيلم بنان.
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مفتاح 14
شــاب معــاق متفــوق دراســي� يعمــل مــع والــده � 
ورشــة لتصليــح الســيارات؛ يطمــح لتحقيــق أحالمــه 

فيجد العائق � الظروف احمليطة به.

2015 | روائي | 01 : 11 د | عربي

2016 | روائي | 05 : 10 د | عربي

13عرض عاملي أول

1

ها¿ القاضي
�ــرج ومصــور يعمــل � اجملــال الفنــي منــذ 10 

سنوات. أخرج عدة أفالم قص�ة على اليوتيوب.
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 �عبدا للمؤلف  كتاب  من  (ديكودراما)،  حقيقية  قصة 
السمنة  مع   �عبدا قصة   � يخوض  عسي، 
كادت  والتي  طريقة،  بأسرع  منها  للتخلص  و�اولته 

تودي بحياته.

�مد املطي
�ــرج مؤســس مشــروع وقنــاة 24 إطــار لتعليــم 
ملؤسســة  التنفيــذي  والرئيــس  ا�فــالم  صناعــة 
إضــاءة فيلــم ا�عالميــة.درس � اليتــس فيلــم 
ســكول نيدويــورك (برنامــج صناعــة أفــالم). عضــو 
للســينمائيني.  ا�مريكيــة  اجلمعيــة  أصدقــاء 
ــوزارة  ــع ل ــا� التاب ــادي ع ــالم بن ــي ا�ف ــد صانع مرش
مبســابقة  االستشــارية  اللجنــة  عضــو  التعليــم. 

ألوان السعودية ل¨فالم القص¦ة.

ِصبا اللقما�
ــالم  ــالم وا�ع ــت¦ � ا�ف ــدرس املاجس ــة، ت �رج
(ا�فــالم الوثائقيــه االجتماعيــة) باجلامعــة ا�مريكية 
بواشنطن . بدأت جتربتها عام 2012م أثناء دراستها 
مرحلــة البكالوريــوس بتخصــص دراســات إعالميــة. 
فوتوغرافيــة،  كمصــورة  مبعــارض  شــاركت 

و�رجة لعدد من ا�فالم قص¦ة.
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73 ساعة

آخــر 73 ســاعة متبقيــة علــى املبتعــث �مــد العمــاري 
ليختتم فيها مسة 6 سنوات من االغªاب لطلب العلم 
� الواليــات املتحــدة. فيهــا أصعــب وأجمــل اللحظــات 

التي لن ينساها.

2016 | وثائقي | 19 : 8 د | عربي

2015 | وثائقي | 00 : 28 د | عربي

عرض عاملي أول

عرض عاملي أول
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مسابقة
ا�فالم الوثائقية القص�ة 
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أصفر
ا�صفــر لــون يلفــت النظــر دائمــا، فكيــف بــه وهــو حيــاة 
ــى  ــة أن تبق ــاول بصعوب ــا و حت ــن حولن ــرك م ــرية تتح بش

على قيد احلياة.

�مد سلمان
 ��ــرج، خريــج فنــون جميلــة 1998م، اشــتغل 
عــدة �ــاالت فنيــة مابــني مســرح، موســيقى، 
 . أفــالم  صناعــة  و  رســم   ،  �فوتوغــرا تصويــر 
شــارك � عــدة فعاليــات و مهرجانــات �ليــة 

ودولية .

�ــرج أفــالم وثائقيــة ميــارس التصويــر منــذ 20 
ســنة. وعضــو جمعيــات مهتــم بتصويــر الطبيعــة 
دبلــوم  علــى  حاصــل  والتقاليــد.  والعــادات  وا¡ثــار 
عــا¤ � الفنــون البصريــة والســمعية مــن مدينــة 
الريــاض. شــارك وفــاز � العديــد مــن املهرجانــات 

السينمائية.

فيصل العتيبي
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املتاهة
املتاهــة كاحلبــل الســري، ال تســ� احليــاة بدونهــا. "فتح 
الديــن" ورفاقــه يختــ§ون ظروفــ¥ جديــدة قــد تؤثــر علــى 
عالقتهــم بســر احليــاة وقوانــني الوجــود. هــل تتغلــب 

عليهم؟ يقاومونها أم يتعاملون معها كأمر واقع؟

2016 | وثائقي | 39 : 34 د | عربي

2016 | وثائقي | 31 : 14 د | عربي

3عرض عاملي أول

2عرض عاملي أول



املركاز .. رائحة املكان
الوقت  مر  كلما  واملكان،  ا�نسان  بني  حميمية  عالقة 
مكان  (املركاز)؛   � رجال  ثالثة  العالقة.  هذه  ك�ت 
منه  تنطلق  وجدة.  احلجاز  منطقة   � للجلوس 

احلوارات إ� فضاء واسع من الذكريات.

�مد احلمادي
�ــرج. فــاز فلمــه الوثائقــي "البســطة" بجائــزة 
الســعودية  أفــالم  مبهرجــان  ال�ونزيــة  النخلــة 
ــان رأس  ــزة ا�و� مبهرج ــة، واجلائ ــه الثاني � دورت
اخليمة للفنون البصرية 2016م. معد      ومقدم برنامج 
الســعودية،   الثقافيــة  بالقنــاة  شــبابية  ســينما 
اســتضاف فيــه علــى مــدى ثــالث ســنوات أكــ� مــن 
120 شــخصية ســينمائية. يحمــل بكالوريــوس � 

التاريخ من كلية ا®داب بجامعة امللك سعود.  

عبدالرحمن صندقجي
صانــع أفــالم، مؤســس فيزيــون كرييتــف ميديــا، 
�ــرج فيلــم فوســفني. خريــج هندســة صناعيــة 

من جامعة امللك فهد للبºول واملعادن.
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آل زهامير
واقــع مرضــى آل زهاميــر وذويهــم � الســعودية، � 

قالب وثائقي استقصائي.

2015 | وثائقي | 28 : 28 د | عربي

2016 | وثائقي | 00 : 6 د | عربي

عرض عاملي أول

عرض عاملي أول

11

2



جوجو (الصرارة)
عــادات وتقاليــد أهــل مكــة القدميــة، اســتنادا علــى بحث 
الدكتــورة ليلــى فــدا، اســتقبال أهــل مكــة ل�طفــال بعــد 
بهــم  االحتفــال  ا�و� وكيفيــة  عودتهــم مــن حجتهــم 

تشجيع� لغ�هم من ا�طفال.

نادية رضوان

رجــة ومصممــة جرافيــك، تــدرس � جامعــة 
والوســائط  جرافيــك  تصميــم  نــورة،  ا�مــ�ة 

الرقمية، مهتمة بالتصوير وا�نتاج.


ــرج ورســام رقمــي مــن مواليــد عــام 1987م 
بالقطيف. عمل � املسرح وحصل على 3 جوائز 
برنامــج   � شــارك  وا�زيــاء.  الســينوغرافيا   �
الــذي تقــوم  الدوليــة � �ــال امليديــا،  القيــادة 

عليه وزارة اخلارجية االمريكية.

يوسف عبدا�
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ذاكرة من الصحراء الباردة
رحلــة ا� واليــة الداخ £ جامــو كشــم� الهنــد، توثــق مــا 
يســمى بصحــراء الداخ البــاردة، وتتنــاول تعايــش ســكان 

املنطقة املسلمني والبوذيني مع بعضهم.

2016 | وثائقي | 20 : 10 د | عربي

2014 | وثائقي | 11 : 3 د | عربي

عرض عاملي أول

عرض عاملي أول

1

1



سلمان حكيم السياسة
مالمح السنة ا�و� لعهد سلمان احلزم والعزم.

�مد سندي
لــه  فالبارايســو.  جامعــة  وخريــج  أفــالم  صانــع 
خــة � التصويــر الســينمائي وا�نتــاج و ا�خــراج 
واملونتــاج. حصلــت بعــض ا�عمــال التي شــارك � 
تنفيذهــا علــى عــدة جوائــز، منهــا "حوريــة و عــني" 
أفضــل فيلــم روائــي قصــ� عربــي � مهرجــان أبــو 
ظبــي الســينمائي، و"وينــك؟" أفضــل فيلــم عربــي 

روائي قص� � مهرجان الدوحة 2012م.

�مد احلمود
ا�حســاء.  مواليــد  مــن  قصــ�ة،  أفــالم  §ــرج 
لــه مــن ا�فــالم القصــ�ة "عــزة نفــس" و "كــن 

صديقي" و"حدودك".
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عندما يجتمع الفن
وكيــف  الرمــل  حســنني  ا�ســتاذ  عــن  وثائقــي  فيلــم 
اســتطاع أن يدمــج فــن اخلشــب مــع فــن اخلــط العربــي 

� نسق واحد.

2016 | وثائقي | 05 : 19 د | عربي

2016 | وثائقي | 00 : 30 د | عربي

عرض عاملي أول

عرض عاملي أول
9

10



نظام حياة
 � ا�طفــال  حيــاة  أســلوب  تتنــاول  النيبــال  ا�  رحلــة 

نظام عقائدي إنسا�.

�مد باقر
�ــرج ومصــور فوتوغــرا� وصانــع أفــالم جتريبيــة 

ووثائقية.

الغرافيتــي   � باحثــة  وثائقيــة،  أفــالم  �رجــة 
وفن الشارع � العا� العربي منذ 2007م. توثيقها 
الصامتــة  اجملتمــع  لهتافــات  صــوت  يعطــي 
ــة وسياســات  ــا الرقاب ويســلط الضــوء علــى قضاي
املســاحات. نشــرت مقــاالت � "غرافيتــي عربــي" 
ثقافــات فرعيــة  و"جــدران احلريــة" وكتبــت عــن 
و عــن التغــ© احلضــري خملتلــف منافــذ ا¥ن¤نــت. 
التوثيــق   � املاجســت©  علــى  مؤخــر»  حصلــت 

.UCSC االجتماعي من

رنا اجلربوع
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هجولة
يشــغف راكان "بالتفحيــط " أو مــا يطلــق عليــه "رياضــة 
ــة  ــ¡ك هواي ــر ل ــا. يضط ــعى ا� تقنينه ــيارات" ويس الس
ويســتعيض  وظيفتــه،  فقــدان  مــن  خوفــ»  التفحيــط 
(ا�لعــاب). � مــوازاة  تخيلــي  مبمارســتها � عــا³ 
لقصــة راكان، نستكشــف املدينــة مــن منظــور بصــري 
بواســطة امــرأة و�اوالتهــا ·ثبات مســاحتها املتخيلة 

� حاضرة الصحراء سريعة النمو.

2015 | وثائقي | 40 : 20 د | عربي

2015 | وثائقي | 45 : 2 د | اجنليزي

عرض عاملي أول

عرض أول � اخلليج
8

12





AH - 18
الهيمنــة والتحكــم بعقــل ا�نســان بحيــث يتمكــن ا�قــوى 

من فرض نفسه وقمع كيان من يحيط به.

ريهام التيما�
واملرئــي  الرقمــي  ا�نتــاج  قســم    طالبــة 
أفــالم  أربعــة  رصيدهــا    عفــت.  بجامعــة 
كمخرجــة. حصــد أحــد أفالمهــا جائــزة أفضــل فيلم 
الشــباب  مبهرجــان  الطلبــة  قســم    وثائقــي 

ل�فالم 2016م.

نوره املولد
طالبــة ســنة ثانيــة  قســم ا�نتــاج الرقمــي و 
املرئي بجامعة عفت. عملت على 4 أفالم قص�ة. 
مهتمــة بالرســوم املتحركــة. عملــت علــى رســم 
ــو¡ قصــ� ُعــرض  مهرجــان  ــم كرت وإخــراج فيل
بكتابــة  مهتمــة  بالهنــد.   Chirakath'a15

السيناريو و القصة القص�ة.

44

2015 | أخرى | 41 : 4 د | صامت

بة
طل

م ال
فال

ة أ
بق

سا
م

القناص
طــالب مدرســة يعانــون � �اوالتهــم اليائســة خللــق 
ا�بــداع و ا�فــكار مــن ســلطة معلمــة �يفــة جت�هــم 

على ا�لتزام مبا هو مقرر عليهم فقط.

 2015 | أخرى | 43 : 1 د | لغة إميائية

عرض عاملي أول
9

8

مسابقة
أفالم الطلبة 
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2015 | أخرى | 41 : 4 د | صامت

بة
طل

م ال
فال

ة أ
بق

سا
م

القناص
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 2015 | أخرى | 43 : 1 د | لغة إميائية

عرض عاملي أول
9

8

مسابقة
أفالم الطلبة 



اُملضي ُقدما
ميــر  عمــره،  مــن  الثامنــة   � طفــل  حيــاة   � يــوم 
بظــروف اســتثنائية ويحــاول اســتكمال حياتــه إذ يجــد 

نفسه أمام مف�ق طرق.

أث� احلربي
الرقمــي  ا�نتــاج  قســم   � ثانيــة  ســنة  طالبــة 

واملرئي بجامعة عفت.

�مد املال
اليوتيــوب،  علــى  ســني  قنــاة   � أفــالم  صانــع 
وطالــب هندســة صناعيــة بجامعــة امللــك فهــد 

للب�ول و املعادن.
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أبطال املطا�
ناصــر طالــب � الصــف ا�ول االبتدائــي، يعتقــد بوجــود 

الطفل املرسوم على غالف كتاب القراءة و ا�ناشيد.

2015 | روائي | 12 : 2 د | اجنليزي

2015 | روائي | 13 : 8 د | اجنليزي

 عرض أول � الشرق ا�وسط

11عرض عاملي أول

5



أنا
جتربــة انتمــاء مربكــة لشــخصية ســعودية عاشــت جــل 
حياتهــا � لبنــان، وعــن التشــتت الــذي عاصــر انتقالهــا 

للحياة � جدة.

ريهام التيما�
واملرئــي  الرقمــي  ا�نتــاج  قســم    طالبــة 
أفــالم  أربعــة  رصيدهــا    عفــت.  بجامعــة 
كمخرجــة. حصــد أحــد أفالمهــا جائــزة أفضــل فيلم 
الشــباب  مبهرجــان  الطلبــة  قســم    وثائقــي 

ل�فالم 2016م.

هاجر النعيم
ا�فــالم  بكليــة  ســينمائي  وإخــراج  إنتــاج  طالبــة 
بجامعــة اليــوال مارميونــت بلــوس أجنلــس. نالــت 
ا�فــالم  كليــة  مــن  الســينمائي  ا�نتــاج  شــهادة 
بجامعــة كالفورنيــا بلــوس أجنلــس والتحقــت بعــدد 
مــن الــدورات التدريبيــة  »ــال صناعــة ا�فــالم 
باملعهــد التابــع للجامعــة. تشــغل وظيفــة طالــب 
طــالب   وتــدرس  اجلامعــة    مســاعد  أســتاذ 
الســنة ا�و¶ مــن املاجســتµ كيفيــة التعامــل مــع 

معدات التصوير واالضاءة.

46

2015 | وثائقي | 23 : 6 د | عربي
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أمل
أمــل شــابة ســعودية، وطبيبــة تتخطــى حــدود القوانــني 
العلميــة لتقــف � وجــه خالهــا � ســبيل إنقــاذ حيــاة 

أمها.

2015 | روائي | 52 : 10 د | عربي - اجنليزي

7عرض عاملي أول

9



بوب و كورنة
حبتــان مــن الفشــار تهربــان مــن مص�همــا، ولكــن هــل 

ميكن لهما الهروب من الواقع املؤ�؟

إيثار باعامر
والرقمــي  املرئــي  ا�خــراج  قســم   � طالبــة 

بجامعة عفت تخصص ا�نيميشن.

روان مننقا�
عفــت  بجامعــة  أفــالم،  وصناعــة  إنتــاج  طالبــة 

مهتمة بالتصوير السنيمائي واملونتاج.
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بني السماء وا�رض
مواجهــة الــذات، ميكنهــا أن تقــدم فرصــة لالقــ�اب مــن 

حقيقة املشاعر.

2015 | أخرى | 51 : 1 د | صامت

2015 | وثائقي | 54 : 4 د | اجنليزي

9

9



ترددات
دانيــا شــابة تعرضــت خلطــأ طبــي جــراء عمليــة أجرتهــا 
ــى  ــرت عل ــة أث ــة غريب ــا حلال ــا تعرضه ــج عنه ــابق�، نت س
حياتهــا. مقابــالت بــني طبيبهــا و�امــي املستشــفى 

وصحفي عن ا�خطاء الطبية.

نوره املولد
طالبــة ســنة ثانيــة � قســم ا�نتــاج الرقمــي و 
املرئي بجامعة عفت. عملت على 4 أفالم قص�ة. 
مهتمــة بالرســوم املتحركــة. عملــت علــى رســم 
ــو� قصــ� ُعــرض � مهرجــان  ــم كرت وإخــراج فيل
بكتابــة  مهتمــة  بالهنــد.   Chirakath'a15

السيناريو و القصة القص�ة.

بشرى ا�ندجا�
عفــت.  بجامعــة  املتحركــة  الرســوم   � طالبــة 
�رجــة وكاتبــة و مســاعدة �ــرج لعــدة أفــالم 
خــارج  و  داخــل  ل�فــالم  مهرجانــات   � شــاركت 
ــزة  ــو� للجائ ــي الكرت ــا. ب ــم تيت ــح فيل ــة.  ُرش اململك

الدوليةالتشجيعيةمبهرجان كتشاراكا � الهند.

48

2016 | وثائقي | 01 : 5 د | عربي
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تيتا. بي
فيهــا  حتكــي  حتريكــي،  قالــب   ¥ فكاهيــة  قصــة 

البطاريق قصة تايتانيك من منظورها اخلاص.

2015 | أخرى | 06: 2 د | اجنليزي

7عرض عاملي أول

9



ُجواهر
اخلــاص  تعريفــه  ا�رض  وجــه  علــى  شــخص  لــكل 
العــا�  تشــارك  أن  أرادت  فتــاة  جواهــر،  بالســعادة. 
مبدأهــا اخلــاص واخملتلــف علــى حــد قــول مــن هــم 

حولها.

جواهر العامري
والرقمــي  املرئــي  االنتــاج  قســم    طالبــة 
لتكــون  إنتــاج. تطمــح  بجامعــة عفــت، تخصــص 

صانعة أفالم  املستقبل.

سلوى إبراهيم

الرقمــي  و  املرئــي  ا�نتــاج  قســم    طالبــة 
بجامعة عفت. أخرجت 4 أفالم خالل الدراسة، منها 
فيلــم وثائقــي بعنــوان "البلــد" يحكــي عــن تاريــخ 
قصــ�  وفيلــم  جــدة،    التاريخيــة  املنطقــة 

."�e curse" بعنوان

49
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جت وبحر
رحلــة 4 أخــوة يحلمــون بإدخــال رياضــة اجلــت ســكي 
لهــم  مت  وقــد  جــدة،  مدينــة  وحتديــد¨  الســعودية،   ªإ
ذلــك بإقامــة العديــد مــن الســباقات وتوزيــع العديــد 
مــن اجلوائــز حتــى حــدث أمــر دعاهــم اª إيقــاف هــذه 

السباقات نهائي¶.

2015 | وثائقي | 58 : 7 د | عربي

2015 | وثائقي | 16 : 13 د | عربي

والرقمــي  املرئــي  ا�نتــاج  قســم    طالبــة 
بجامعة عفت. أخرجت 4 أفالم خالل الدراسة، منها 
فيلــم وثائقــي بعنــوان "البلــد" يحكــي عــن تاريــخ 
قصــ�  وفيلــم  جــدة،    التاريخيــة  املنطقــة 

."The Curse" بعنوان

5

13



دائرة
مــن  دائــرة،   � الكائــن  ميضــي  البدايــة  نقطــة  مــن 

حلظة والدته حتى آخر حلظة من حياته.

علي احلسني
�ــرج أفــالم وثائقيــة وروائيــة قصــ�ة مــن مواليــد 
1997م. طالــب ســنة أو� بجامعــة امللــك فهــد 
 Motion ومصمــم  مونتــ�  واملعــادن.  للبــ�ول 
Graphic. حصــل علــى املركــز ا�ول � مســابقة 
الســالمة املروريــة لعام 1435هـ. بدأ مشــواره � 

صناعة ا�فالم القص�ة عام 2011 م.

هند جمبي
بجامعــة  الثالثــة  بالســنة  أفــالم  صناعــة  طالبــة 
ــات أفــالم، وحــاز   عفــت. شــاركت � عــدة مهرجان

أحد أفالمها التحريكية على جائزة دولية.

50

2015 | روائي | 53 : 3 د | عربي
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ركز
"التدخــني ضــار بالصحــة" بالتأكيــد، ولكــن نشــهد طريقــة 

مشوقة وغ� مباشرة تدعو املدخنني للتفكر.

2015 | أخرى | 54 : 1 د | عربي - اجنليزي

عرض عاملي أول

11عرض عاملي أول

13



طائرة ورقية
.�رحلة صامتة يحركها الهواء، نحو ا�عا

رغد البارقي
طالبةإنتاج مرئي ورقمي بجامعة عفت.

خالدة باطويل
طالبــة ســنة ثانيــة � قســم ا�نتــاج املرئــي و 
الرقمــي بجامعــة عفــت � جــدة. عملــت � عدة 
�ــاالت فنيــة كا�خــراج والكتابــة والتحريــر والصــوت 
ثــم تخصصــت � �ــال ا�عــالم التفاعلــي. "قارئــة 
مــن  متحركــة  رســوم  فيلــم  أول  هــو  الفنجــان" 

إخراجها.

52

2015 | روائي | 14 : 1 د | صامت
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قارئة الفنجان
فنجــان ســحري يتنبــأ باملســتقبل و يضــع لــه وصفــة 
ســحرية؛ اســتهلك الفنجــان مــن قبــل صاحبتــه فمرض 
بــال  لكــن  ليشــفى  الســحرية  الوصفــات  تغــ�  وبــدأت 
ــا  ــام هم ــب واالهتم ــأن احل ــة ب ــفت صدف ــدوى. اكتش ج

القادران على شفائه.

2015 | أخرى | 51 : 2 د | صامت

3عرض عاملي أول

13
زهرة

(زهــرة  الكفيفــة  الســعودية  الشــابة  جنــاح  قصــة 
الضامــن) التــي التحقــت بقســم ا�عــالم بجامعــة امللــك 
ســعود وأثبتــت نفســها بتفــوق رغــم كل الصعوبــات. 
حملــات قصــ�ة حــول ممارســتها لفــن النحــت الــذي 

اح§فته لتحقق عدد¢ من النجاحات ¡لي� وعاملي�.

سارة العتيق
طالبــة إعــالم مرئــي و مســموع بجامعــة امللــك 
ســعود أنتجــت بعــض ا�فــالم الوثائقيــة القصــ�ة. 
ــك  ــة املل ــتوى جامع ــى مس ــابقات عل ــازت مبس ف
ســعود � التصويــر الفوتوغــرا� و إنتــاج ا�فــالم 

القص�ة.

نداء برناوي

الرقمــي  و  املرئــي  ا�نتــاج  قســم   � طالبــة 
بجامعة عفت. أخرجت 4 أفالم خالل الدراسة، منها 
فيلــم وثائقــي بعنــوان "البلــد" يحكــي عــن تاريــخ 
قصــ�  وفيلــم  جــدة،   � التاريخيــة  املنطقــة 

."�e curse" بعنوان

51
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شيخة
كاملــة،  أســرة  حيــاة  شــهدت  التــي  العائلــة  كنبــة 
وتفتخــر  وأحزانهــم  أفراحهــم  شــهدت  رافقتهــم، 
مبكانتهــا بينهــم وكأنهــا أحــد أفرادهــا. مــر الوقــت لتبلى 

الكنبة، فهل يتم االستغناء عنها؟

2015 | وثائقي | 37 : 7 د | عربي

2016 | روائي | 38 : 4 د | عربي

عرض عاملي أول

طالبــة إنتــاج وإخــراج مرئــي ورقمــي � جامعــة 
عفــت. شــاركت � ©يــم تكنــو صبايــا � املدينــة 
املنــورة التابــع للنــدوة العاملية للشــباب ا�ســالمي 

بفلم قص� مبسمى "ساهر".

8

8



طائرة ورقية
.�رحلة صامتة يحركها الهواء، نحو ا�عا

رغد البارقي
طالبةإنتاج مرئي ورقمي بجامعة عفت.

خالدة باطويل
طالبــة ســنة ثانيــة � قســم ا�نتــاج املرئــي و 
الرقمــي بجامعــة عفــت � جــدة. عملــت � عدة 
�ــاالت فنيــة كا�خــراج والكتابــة والتحريــر والصــوت 
ثــم تخصصــت � �ــال ا�عــالم التفاعلــي. "قارئــة 
مــن  متحركــة  رســوم  فيلــم  أول  هــو  الفنجــان" 

إخراجها.

52

2015 | روائي | 14 : 1 د | صامت
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قارئة الفنجان
فنجــان ســحري يتنبــأ باملســتقبل و يضــع لــه وصفــة 
ســحرية؛ اســتهلك الفنجــان مــن قبــل صاحبتــه فمرض 
بــال  لكــن  ليشــفى  الســحرية  الوصفــات  تغــ�  وبــدأت 
ــا  ــام هم ــب واالهتم ــأن احل ــة ب ــفت صدف ــدوى. اكتش ج

القادران على شفائه.

2015 | أخرى | 51 : 2 د | صامت

3عرض عاملي أول

13



هيومانويد
� عصــر التكنولوجيــا، أصبحنــا مدمنــني على اســتخدام 
هواتفنــا الذكيــة، و أصبحنــا ال نــدرك مــا يحيــط بنــا � 
أم  كبشــر؟  نوصــف  أن  ميكــن  هــل  الواقعــي.  عاملنــا 

آلّيون (هيومانويد)؟

أروى الساعاتي
علــى  تعمــل  عفــت.  بجامعــة  هندســة  طالبــة 
ــاركة  ــالل املش ــن خ ــة م ــا ا نتاجي ــر مهاراته تطوي
 �� عــدة أنشــطة و فعاليــات، وتطمــح للريــادة 

.Animation و الـ Editing ال الـ�

أمين خوجه
�ــرج أجنــز العديــد مــن ا�فــالم الوثائقيــة والروائيــة 
القصــ¡ة. يعمــل ا�ن علــى إخــراج أول فلــم طويــل 

له بعنوان "شوت".

54

2015 | روائي | 39 : 2 د | صامت
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وحيد
قــذف ســلطان اجملتمــع املنافــق خلفــه وقــرر العيــش 
ــة  ــة الطبيع ــتطيع مقاوم ــل يس ــال. ه ــني اجلب ــد© ب وحي

وحيد© أم يحتاج إ® الناس؟!

2015 | روائي | 18 : 13 د | عربي

عرض عاملي أول

 عرض أول � الشرق ا�وسط

1

7

ماطور
 �عندمــا تتعطــل دراجتــه الناريــة التــي يســتغلها يوميــ
الســيارات  لركــوب  خليــل  يضطــر  عملــه،  ا�  للذهــاب 

العابرة و�الطة سائقيها.

�مد الهليل
�ــرج، شــارك � الــدورة الثانيــة مــن مهرجــان 
إ�  با�ضافــة  "أبــوي"،  بفيلــم  الســعودية  أفــالم 

املشاركة � عدة مهرجانات �لية ودولية.

ربى بوقس

53
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مدينة ا�لوان
اجملتمــع،  مــن  �تلفــة  �موعــات  متثــل  ا�لــوان 

مكتشفة أن اختالفاتهم مكملة لبعضهم البعض.

2015 | روائي | 00 : 20 د | عربي

2015 | أخرى | 45 : 1 د | صامت

عرض عاملي أول

بجامعــة  املنتجــات  تصميــم  قســم   � طالبــة 
إنتــاج  و  بإخــراج  شــغوفة  جــدة.  مبدينــة  عفــت 

ا¤فالم وكتابة السيناريو.

5
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هيومانويد
� عصــر التكنولوجيــا، أصبحنــا مدمنــني على اســتخدام 
هواتفنــا الذكيــة، و أصبحنــا ال نــدرك مــا يحيــط بنــا � 
أم  كبشــر؟  نوصــف  أن  ميكــن  هــل  الواقعــي.  عاملنــا 

آلّيون (هيومانويد)؟

أروى الساعاتي
علــى  تعمــل  عفــت.  بجامعــة  هندســة  طالبــة 
ــاركة  ــالل املش ــن خ ــة م ــا ا نتاجي ــر مهاراته تطوي
 �� عــدة أنشــطة و فعاليــات، وتطمــح للريــادة 

.Animation و الـ Editing ال الـ�

أمين خوجه
�ــرج أجنــز العديــد مــن ا�فــالم الوثائقيــة والروائيــة 
القصــ¡ة. يعمــل ا�ن علــى إخــراج أول فلــم طويــل 

له بعنوان "شوت".

54

2015 | روائي | 39 : 2 د | صامت

بة
طل

م ال
فال

ة أ
بق

سا
م

وحيد
قــذف ســلطان اجملتمــع املنافــق خلفــه وقــرر العيــش 
ــة  ــة الطبيع ــتطيع مقاوم ــل يس ــال. ه ــني اجلب ــد© ب وحي

وحيد© أم يحتاج إ® الناس؟!

2015 | روائي | 18 : 13 د | عربي

عرض عاملي أول

 عرض أول � الشرق ا�وسط

1

7

ماطور
 �عندمــا تتعطــل دراجتــه الناريــة التــي يســتغلها يوميــ
الســيارات  لركــوب  خليــل  يضطــر  عملــه،  ا�  للذهــاب 

العابرة و�الطة سائقيها.

�مد الهليل
�ــرج، شــارك � الــدورة الثانيــة مــن مهرجــان 
إ�  با�ضافــة  "أبــوي"،  بفيلــم  الســعودية  أفــالم 

املشاركة � عدة مهرجانات �لية ودولية.

ربى بوقس
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بة
طل
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مدينة ا�لوان
اجملتمــع،  مــن  �تلفــة  �موعــات  متثــل  ا�لــوان 

مكتشفة أن اختالفاتهم مكملة لبعضهم البعض.

2015 | روائي | 00 : 20 د | عربي

2015 | أخرى | 45 : 1 د | صامت

عرض عاملي أول

بجامعــة  املنتجــات  تصميــم  قســم   � طالبــة 
إنتــاج  و  بإخــراج  شــغوفة  جــدة.  مبدينــة  عفــت 

ا¤فالم وكتابة السيناريو.

5

13



تؤمن وكالة نون فن ل�نتاج الفني واعالم بقوة ا�فالم كأداة مؤثرة 
لتحقيق النجاح �ي مشروع ذو طبيعة فنية أو تجارية.

والترويجية،   والروائية  الوثائقية  ا�فالم  إنتاج  في  الوكالة  تعمل 
والتي تشمل نطاق� واسع� من المشاريع المتنوعة مع العديد من 

العمالء في القطاع الحكومي والخاص على مستوى المملكة.

منذ  للوكالة  أساسي�  هدف�  مازال  واالنتقائية  بالجودة  االهتمام 
لتطوير  وإبداعية  خالقة  بيئة  في  فريقنا  يعمل  حيث  تأسيسها 
التقنيات  اختيار  خالل  من  الجدوى  لتحقيق  وفني�  إداري�  ا�فكار 

والحلول المناسبة لكل مشروع.

الوكالة بالعمل مع العديد من الشركاء في مجال الصناعة  تقوم 
وتنفيذ  إدارة  لها في  نوعية  قيمة  أعطى  والذي  واعالمية  الفنية 
أفالم  مهرجان  مع  بشراكتها  وتفخر  واسع،  نطاق  ذات  مشاريع 

السعودية للسنة الثانية على التوالي.

قوة ا�فالم

الموقع الكتروني  

Media & Art Production انتاج الفني واعالم 

www.noonart.net
البريد الكتزوني

info@noonart.net
تواصلوا معنا

+966559993905
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180 ثانية
أحمر أسود
إغـواء
إنكسار
ابن املطر
اختطاف
البحث عن انسان
التفت �
احلافة
السخان
الشارع ا�صفر
العميد
القفص
املعمر
النجمة الزرقاء
الوصية
بائع ا�رواح
بياض
توصيلة
ثوب العرس
جزيرة الرز
ُحب الَقدر
حرث
حفلة رماد
حمر النعم
حني يبكي الناي
خطأ إمالئي
خطوبه

عبدا� ال�اهيم
قاسم احلصار
�مد  الدندن

فاطمة الصالح
�مد سلمان

مازن �مد
حسن آل مبارك

ا�اد العيدان
علي النب عيد

عبداحملسن احلبابي
وفاء العبدا�
�مد الدندن

عباس الشويفعي
فاطمة الصالح

سلوى ابراهيم
�مد  ال اسماعيل

موسى  أبوعبدا�
علي منصور

علي آل غزوي
زينب ال ناصر

�مد  احلمود
حسن احلجيلي
�مد احلارثي

مالك باحشوان
�مد  باحجري

عمر الربيع
شدا حافظ

نصار  احلربي

دمعة يتيم
دوارة
رجل على احلد اجلنوبي
روح حمامة
زارع ا�مل
ساد
سهاية
ضجيج
طــ³
عاجل
عقاركو
عقيق
لسان
لوبا
لون السماء
ماجنا
¹رم ¹هول
¾ت½ (أ)
مالئكة احلرب
منديل
نسف
نظرة
نعم للعزوبية
نفق طوارئ
نور الضاد
هم همات
وسن

�مد  الشيخ
بسمه عبده-عهود العيدروس

عبدا�  عس¥ي
علي النب عيد

عون  املال
مي الشيبا§

موسى أبوعبدا�
�مد املصري

علي الشويفعي
مهنا عبدا�

خال الشاطري
وفاء العبدا�

�مد السلمان
�مد الشاهني

خديجة النمر
عباس احلايك

�مد  احلمود
عبدا� الشمري

عب¥ جليح - منيفة الفندي
اسعد العالئلي

�مد احلالل
ضيدان السبيعي

ثريا إبراهيم
منال العويبيل

عون املال
عبدالباقي البخيت
مرتضى  العواس

املشاركات املرشحة 

ملسابقة السيناريو
تؤمن وكالة نون فن ل�نتاج الفني واعالم بقوة ا�فالم كأداة مؤثرة 

لتحقيق النجاح �ي مشروع ذو طبيعة فنية أو تجارية.

والترويجية،   والروائية  الوثائقية  ا�فالم  إنتاج  في  الوكالة  تعمل 
والتي تشمل نطاق� واسع� من المشاريع المتنوعة مع العديد من 

العمالء في القطاع الحكومي والخاص على مستوى المملكة.

منذ  للوكالة  أساسي�  هدف�  مازال  واالنتقائية  بالجودة  االهتمام 
لتطوير  وإبداعية  خالقة  بيئة  في  فريقنا  يعمل  حيث  تأسيسها 
التقنيات  اختيار  خالل  من  الجدوى  لتحقيق  وفني�  إداري�  ا�فكار 

والحلول المناسبة لكل مشروع.

الوكالة بالعمل مع العديد من الشركاء في مجال الصناعة  تقوم 
وتنفيذ  إدارة  لها في  نوعية  قيمة  أعطى  والذي  واعالمية  الفنية 
أفالم  مهرجان  مع  بشراكتها  وتفخر  واسع،  نطاق  ذات  مشاريع 

السعودية للسنة الثانية على التوالي.

قوة ا�فالم

الموقع الكتروني  

Media & Art Production انتاج الفني واعالم 

www.noonart.net
البريد الكتزوني

info@noonart.net
تواصلوا معنا

+966559993905
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 ورشة
 فن التمثيل � السينما

حتض� الشخصية والتعامل مع التقنية السينمائية

املدرب : إبراهيم احلساوي 
25-28 مارس 2016م

 نبذة
تخيــل أنــك تقــف أمــام جمهــور عريــض ، جمهــور يتحــرك 
أســرع منــك، ينظــر إليــك مــرة مــن بعيــد، ومــرة أخــرى يكــون 
أقــرب إليــك مــن مرآتــك. هكــذا يتطلــب التمثيــل الســينمائي 
التــي  التقنيــات  الورشــة  تتنــاول  لªقنــاع.  دقيقــه  وصفــة 
يحتاجهــا املمثــل ليبلــغ احلالــة ا±ســمى مــن التمثيــل والتــي 

ميكن بأن نصفها بعبارة " التمثيل هو أن ال متثل".

 عن مقدم الورشة

مــن  ومنتــج   ºوتلفزيــو وســينمائي  مســرحي  ممثــل 
اململكة العربية السعودية، ولد عام 1964 ، كانت بدايته � 
املســرح عــام 1980 ، وحتديــدÂ مــن خــالل مســرح نــادي 
العدالــة الســعودي، ثــم شــارك � أول عمــل تلفزيــوº لــه 
ــد مــن  ــة". شــارك � العدي عــام 1989 � مسلســل "خزن
املسلســل  أشــهرها  والعربيــة  احملليــة  املسلســالت 
الكوميــدي الناقــد "طــاش مــا طــاش" (1997) بأكÅ مــن دور، 
ــا  ــي"(2010)، "أن ــا أغن ــى موته ــالت "عل ــك � مسلس وكذل
آســف" (2011)، "أكــون أو ال"(2012)، "تــواË الليــل"(2013)،  
شــوية أمــل (2011) تــوق (2011م)"أشــوفكم علــى خــ�" 
(2014)  وغ�هــا الكثــ�. كمــا لعــب أدوارÍ Âتلفــة مميزة � 
جــرى"،  مــا  "حكايــة  منهــا  املســرحيات،  مــن  العديــد 
"القربــان"، "مــوت املغنــي فــرج "،"نــاس حتــت الصفــر "، 
ــال وســطية"، "مــوت املؤلــف"، "امــرؤ القيــس"  "وســطي ب
وغ�هــا. كذلــك لعــب دور البطولــة � الفيلــم الســعودي 
القص� "عايش"(2010) للمخرج عبد اÔ آل عياف، الذي شارك 
مبهرجانــات دوليــة عديــدة وترّشــح لعــدة جوائــز عامليــة، 
وحصــل علــى جائــزة أفضــل فيلــم خليجــي � مهرجــان 
اخلليــج ومثــل � العديــد مــن ا±فــالم الســينمائية القصــ�ة 

التي ترشحت جلوائز Ûلية وخليجية . 

 برنامج الورشة

اليوم ا±ول:
هل التمثيل حقيقة؟ 

Þالتجربة ا±و
نظام حياة املمثل

املمثل يروي القصة

:ºاليوم الثا
التمثيل كمهنة

حتض� الشخصية والتعامل مع بيئة العمل املهنية 
التعامل مع الكام�ا ولقطاتها

قراءة السيناريو
صناعة االنطباع ا±ول

اليوم الثالث:
الوالدة املتجددة

مترين االرجتال
مهارات التمثيل على مستوى الصوت

املمثل املايسãو

 
اليوم الرابع:

مشهد 3، لقطة 4، أكشن!!!..



 ورشة
 ا�نتاج ا�بداعي

تعريف و تأسيس املنتج و ترسيخ مبادئ عا� ا�نتاج ا�بداعي

املدرب : �مد سندي
25-28 مارس 2016م

 نبذة

تأســيس  و  تعريــف  إ�  ا�بداعــي  ا�نتــاج  ورشــة  تهــدف 
املنتجــني الشــباب و ترســيخ مبــادئ عــا� ا�نتــاج ا�بداعــي . 
بــدء� مــن أهميــة ا�نتــاج كركــن أساســي � صناعــة ا�فــالم، 
مــرور� مبرحلــة تطويــر الفيلــم، قبــل ا�نتــاج، ا�نتــاج (التصويــر) 
و بعــد ا�نتــاج. ســيقوم املشــاركون بالتعــرف و التــدرب علــى 
ا�نتــاج،  إدارة  منهــا  �ــاور  عــدة   � ا�نتــاج  أساســيات 
املبــادئ  امليزانيــات،  إعــداد  الفيلــم،  تســويق  أساســيات 
القانونيــة ل¶نتــاج الــدوµ املشــ´ك و العديــد مــن احملــاور 
املهمــة و ا�ساســية لــكل منتــج شــاب أو مهتــم بصناعــة 

ا�فالم كحرفة و فن.

 عن مقدم الورشة

تخــرج صانــع ا�فــالم الســعودي �مــد ســندي مــن جامعــة 
التصويــر   � واســعة  خــ¼ة  صاحــب  وهــو   ، فالبارايســو 
الســينمائي وا�نتــاج و ا�خــراج واملونتــاج. عمــل علــى عديــد 
مــن ا�فــالم احلائــزة علــى اجلوائــز منهــا «حورية و عــني» الذي 
 � عربــي   Ãقصــ روائــي  فيلــم  أفضــل  بجائــزة  حظــي 
مهرجان أبو ظبي السينمائي، و«وينك؟» الذي حازعلى جائزة 
أفضــل فيلــم عربــي روائــي قصــÃ � مهرجــان الدوحــة 
ترايبكا السينمائي � عام 2011، وفيلم «ليلة عمر» الذي جاء 
 � الوثائقيــة  ا�فــالم  مســابقة   � املركزالثالــث   �
إبداعــي ومؤســس  أبــو ظبــي. و ســندي منتــج  مهرجــان 

شركة ا�نتاج السعودية احللم السابع لÎفالم.

 برنامج الورشة

اليوم ا�ول:
-ا�نتاج احلرفة و الفن.

-ملاذا نحتاج املنتج ا�بداعي.
-عالقة اخملرج و املنتج.

-الوثائقي و الروائي: احلكاية ستبقى احلكاية.
-من أين يأتي الورق: النص و التمويل.

:Õاليوم الثا
-إعداد امليزانيات.

-أنواع فريق العمل.
-مترين: حتضÃ امليزانية.

-جدول التصوير: الوقت, دائمÚ اليكفي.

اليوم الثالث:
-تسويق الفيلم.

-مهارات املنتج.
-مابعد ا�نتاج.
-املهرجانات.

اليوم الرابع :
-املبادئ القانونية ل¶نتاج الدوµ املش´ك.

-التوزيع.
-قنوات التوزيع: ا�عالم القدمي و ا�عالم اجلديد.

-أين يأخذنا الفيلم و أين نأخذه.
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Cinematography 
Workshop
The art of storytelling through image 

Instructor : Jonathan Whittaker
24-26 MAR 2016

Brief:
If the saying is true that movies show, rather than 
tell, then at the heart of filmmaking is photography.
Cinematography, however, is much more than the 
mere act of shooting.  It is the process of taking 
ideas, action and emotional subtext and rendering 
them in visual terms.  In this workshop we will 
discuss how the Director of Photography utilizes 
the play of light and shadow, selection of lens, 
composition and camera movement to help move 
the story from script to screen.  Part lecture and 
part hands-on exercise, the aim of this workshop is 
to introduce the student to the world of choices 
and reinforce the fact that every decision be 
carefully made with the full awareness of how it 
will impact the audience's perception of the story.

About the instructor: 
Jonathan Whittaker, Chair of the Short-term 
Intensive Programs at The New York Film 
Academy, is a partner and founding member of 
ManInHat, a New York based production company. 
With over fifteen years of experience in the film 
industry, having produced, directed and lensed 
short films, music videos, live concerts, 
commercials, TV shows, features, docs and 3D 
specials, he is never one to shy away from a new 
challenge. Nissan, Sony Pictures, DirecTV, Gillette, 
Hyundai and Sports Illustrated are just a few of his 
clients and collaborators. When he is not on set or 
in an edit you can usually find him at the head of a 
lecture hall sharing his thoughts on the art of 
cinematography and the director’s craft. In 
addition to being a resident professor at The New 
York Film Academy he has also given guest 
lectures all over the globe. 

Workshop program:

Day 1 

Camera: Creating the Visual Metaphor 
  - Understanding exposure
  - Creative choices of lenses
  - Moving the camera 
  - Understanding the frame

Day 2

 Lighting: Using light to set the tone and direct 
attention
  - Quality of light; hard vs soft
  - Quantity of light: getting your exposure
  - Color of light; understanding color temperature
  - Three points of light, the classic setup

Day 3 

Putting it all together: Shooting a scene
  - Break into 2 groups and shoot some setups, 
either from a script or a visual reference (photo or 
painting).  





جمعيــة الثقافــة والفنــون � الدمــام ومنــذ نشــأتها عــام 
الشــرقية.  املنطقــة   � �افظــات   8 تغطــي  1978م، 
ــة  ــالل الثالث ــة، خ ــة والثقافي ــات الفني ــات الفعالي ــت مئ قدم
عقــود املاضيــة، نفــذت عــ� جلانهــا الفنيــة " جلنــة الفنــون 
جلنــة  والرقميــة،  التشــكيلية  الفنــون  جلنــة  التشــكيلية، 
الشــعبية  والفنــون  الــ�اث  جلنــة  وا�فــالم،  التصويــر 
العربــي،  اخلــط  جلنــة  املوســيقى،  جلنــة  والشــعر، 
واملنتــدى الثقــا� الــذي يعنــى بالفعاليــات ا�دبيــة مــن 
وشــرائح  أطيــاف  كافــة  لتخــدم  ونقــد،  وشــعر  ســرد 

اجملتمع.

 �تســعى اللجــان ا� االهتمــام باحلركــة الثقافيــة والفنيــة، وإ
تقــدمي انتــاج ا�دبــاء والفنانــني الســعوديني والعمــل علــى 
ملــا  واالجتماعــي،  والفنــي،  الثقــا�،  حضورهــم  تفعيــل 
يخــدم �تمعهــم، وتبنــي املواهــب الشــابة وإتاحــة الفــرص 

أمامها للمشاركة � الفعل الثقا�. 

الســنوات   � املتمثلــة  وأنشــطتها  فعالياتهــا  للجمعيــة 
العشــر ا�خــ�ة � املهرجانــات واملســابقات وامللتقيــات 
ــراد  ــف أف ــن £تل ــور م ــن اجلمه ــتقطبت االالف م ــي اس والت
للعــروض  الدمــام  مســرح  مهرجــان   � كمــا  اجملتمــع، 
القصــ�ة لعشــر دورات ســابقة، مهرجــان مســرح الطفــل 
خمــس دورات ســابقة،مهرجان أفــالم الســعودية لدورتــني، 
واخلــط  الضوئــي  التصويــر  ملتقيــات  الشــعر،  مهرجــان 
ــذه  ــاركة ه ــة ا� مش ــكيلية، با·ضاف ــون التش ــي، والفن العرب
اللجــان � االحتفــاالت الوطنيــة كل عــام، كمــا تقــوم اجلمعيــة 
ومــن خــالل ادراكهــا العميــق بأهميــة الشــراكة والتنميــة 
دعــم   � والــدؤوب  املتواصــل  بالعمــل  االجتماعيــة 
ومشــاركة العديــد مــن اجلهــات اخلدميــة باملنطقــة، وذلــك 
الثقــا� والفنــي � فعاليــات  عــن طريــق تنميــة العمــل 
مشــÂكة كمــا � مشــاركتها � مهرجــان صيــف أرامكــو 
اجلمعيــات  املستشــفيات،  متتاليــة،  ســنوات  خلمــس 
اخلدميــة، واملهرجانــات الســياحية � املنطقــة الشــرقية 

� اخلÄ والدمام.
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 خالص الشكر والتقدير

وشل عبده خال حمدي
فيصل خالد احلربي

�مد حسن الهليل
فهمي فاررق فرحات

هناء صالح الفاسي
نادية فؤاد رضوان

عبدا� حامت أبواجلدايل
هند ملفي الفهاد

سم� ابراهيم عارف
توفيق فرج الزايدي
أمين كمال خوجه

ها¢ حسن القاضي
�مد �مود يغمور
جواهر ايهاب العامري

من� صادق العامري
نعيم طاهر البطاط

عبدا� طارق الشعيل
�مد حامد املط�ي
فيصل شديد العتيبي

طارق ملفي الرويلي
بشرى �مد شكور اªندجا¢

فهد راشد العم�ي
�مد سلمان الصفار

�مد من� سندي
عبدالرحمن �مد احملمدي

�مد عبداملنيف مكي
عبدالرحمن حسن صندقجي

روان منصور مننقا¢
�مد حسني الشاهني

عمر إبراهيم العم�ي
سارة عبدا� العتيق
أحمد حسني احلمود

مرتضى عيسى العواس
هاجر عبدا� النعيم

�مد عبد ا� املريط
راكان رباح العمري

صالح فؤاد املطبقا¢
فهمي فاروق فرحات
رنا عبدالعزيز اجلربوع

ِصبا سم� اللقما¢
رائد شاكر الشيخ

يوسف عبدا� آل صليلي
علي عادل آل غامن

مها زيني الساعاتي
حسني أحمد �فوظ
�مد حسني احلمود

�مد أحمد املال
سيدماجد احمد السيهاتي

أث� منور احلربي
�مد علي الباشا

هند زكريا جمبي
�مد باقر العبد احملسن

علي عبدا� احلسني
سلوى بكر ابراهيم
نوره طالل املولد

�مد مهدي احلمادي
ربى ماهر بوقس

خالدة فيصل باطويل
رغد احمد البارقي

عبدالعزيز عويض الشالحي
عون علي املال

أروى عدنان الساعاتي
نداء عبدا� برناوي

ريهام جوهر التيما¢
إيثار سم� باعامر

سعيد علي العبد احلي
علي �مد الناصر
�مد علي النجار

�مد متعب الدوسري
رهف احمد شعيشع

سعد �مد آل حمود
عبدا� من� شمسي باشا

سردار رشييد زنكنة
عبدالرحمن صالح املد¢

ريان عمر اجليبوري
عبداحملسن �مد املط�ي

عناد خالد فرحات
هالة صالح الصياد

منصور �سن �روس
أحمد علي علوي

عمرو جمال الدين فؤاد
عمر عبدالكرمي احلقيل

احمد عبد القادر عبد العزيز
Ìفهد عبدا� غزو

هاشم Íيد شرف
خلضر أحمد احلمداوي
�مد ابراهيم الراشد

عبدالرحمن عبدا� النحالوي
حسن مصطفى رضا

وائل اخلالد العنزي
ياسر عاصم اªعسم

بنتلي الن براون
عب� عبدا� جليح
رشا عبد الشريف

Ìاملقبا Ðأحمد سا

اسعد علي العالئلي
اÍاد قاسم العيدان

بسمه علي عبده
عهود زكي العيدروس

ثريا إبراهيم
جاسم عبدا�  العيسى

حسن احلجيلي
حسن علي آل مبارك

حيدر ناصر العمرا¢
خال الشاطري

خديجة النمر
زينب رضي ال ناصر

سلوى بكر يونس ابراهيم
شدا حافظ

ضيدان السبيعي
عباس أحمد احلايك

عباس حسني الشويفعي
عبدالباقي البخيت

عبدا� إبراهيم الÖاهيم
عبدا� بن علي عس�ي

عبدا� ناصر عبدا� الشمري
عبداحملسن �مد احلبابي

عب� جليح و منيفة الفندي
علي حسن آل غزوي

علي حسني الشويفعي
علي حمزة النب عيد

علي منصور
عمر عبدالعزيز الربيع

عون علي املال
فاطمة  حسني الصالح

فهمي فرحات
عبدا� الشومر

قاسم أحمد احلصار
مازن �مد

�مد احلارثي
�مد الشاهني

�مد أسامة املصري
�مد حسني احلمود
�مد حسني الشيخ
�مد سعيد باحجري

�مد سلمان
�مد صالح احلالل

�مد عبد الهادي الدندن
�مد عبدا� ال اسماعيل

�مد ناصر السلمان
مرتضى عيسى العواس

مالك ساÐ باحشوان
منال العويبيل
مهنا عبدا�

موسى جعفر  أبوعبدا�
مي عبدالعزيز الشيبا¢
نصار سليمان احلربي
وفاء موسى العبدا�

تقدمه إدارة مهرجان أفالم السعودية 2016 جلميع املسجلني � مسابقات املهرجان

مسابقة السيناريومسابقات ا�فالم



جمعيــة الثقافــة والفنــون � الدمــام ومنــذ نشــأتها عــام 
الشــرقية.  املنطقــة   � �افظــات   8 تغطــي  1978م، 
ــة  ــالل الثالث ــة، خ ــة والثقافي ــات الفني ــات الفعالي ــت مئ قدم
عقــود املاضيــة، نفــذت عــ� جلانهــا الفنيــة " جلنــة الفنــون 
جلنــة  والرقميــة،  التشــكيلية  الفنــون  جلنــة  التشــكيلية، 
الشــعبية  والفنــون  الــ�اث  جلنــة  وا�فــالم،  التصويــر 
العربــي،  اخلــط  جلنــة  املوســيقى،  جلنــة  والشــعر، 
واملنتــدى الثقــا� الــذي يعنــى بالفعاليــات ا�دبيــة مــن 
وشــرائح  أطيــاف  كافــة  لتخــدم  ونقــد،  وشــعر  ســرد 

اجملتمع.

 �تســعى اللجــان ا� االهتمــام باحلركــة الثقافيــة والفنيــة، وإ
تقــدمي انتــاج ا�دبــاء والفنانــني الســعوديني والعمــل علــى 
ملــا  واالجتماعــي،  والفنــي،  الثقــا�،  حضورهــم  تفعيــل 
يخــدم �تمعهــم، وتبنــي املواهــب الشــابة وإتاحــة الفــرص 

أمامها للمشاركة � الفعل الثقا�. 

الســنوات   � املتمثلــة  وأنشــطتها  فعالياتهــا  للجمعيــة 
العشــر ا�خــ�ة � املهرجانــات واملســابقات وامللتقيــات 
ــراد  ــف أف ــن £تل ــور م ــن اجلمه ــتقطبت االالف م ــي اس والت
للعــروض  الدمــام  مســرح  مهرجــان   � كمــا  اجملتمــع، 
القصــ�ة لعشــر دورات ســابقة، مهرجــان مســرح الطفــل 
خمــس دورات ســابقة،مهرجان أفــالم الســعودية لدورتــني، 
واخلــط  الضوئــي  التصويــر  ملتقيــات  الشــعر،  مهرجــان 
ــذه  ــاركة ه ــة ا� مش ــكيلية، با·ضاف ــون التش ــي، والفن العرب
اللجــان � االحتفــاالت الوطنيــة كل عــام، كمــا تقــوم اجلمعيــة 
ومــن خــالل ادراكهــا العميــق بأهميــة الشــراكة والتنميــة 
دعــم   � والــدؤوب  املتواصــل  بالعمــل  االجتماعيــة 
ومشــاركة العديــد مــن اجلهــات اخلدميــة باملنطقــة، وذلــك 
الثقــا� والفنــي � فعاليــات  عــن طريــق تنميــة العمــل 
مشــÂكة كمــا � مشــاركتها � مهرجــان صيــف أرامكــو 
اجلمعيــات  املستشــفيات،  متتاليــة،  ســنوات  خلمــس 
اخلدميــة، واملهرجانــات الســياحية � املنطقــة الشــرقية 

� اخلÄ والدمام.
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فريق املهرجان

 اللجنة االستشارية
 د. سعد البازعي

د. فهد اليحيا
ناصر القصبي

عبدا� آل عياف

مدير ال	
ة
أحمد الشايب

م	مج أول
�مد العاشور

منسق ال	
ة
علي الاهيم

مساعد ال	
ة
�مد سلمان

 السكرتارية  واحملاسبة
كمال السيد

أسامة السيد

 
 

يتقدم مهرجان أفالم السعودية بخالص الشكر واالمتنان جلميع املساهمني � ا�عداد لدورته الثالثة والذين 
يصعب حصرهم، ويخص بالشكر شركاء املهرجان واملتطوعني. 

املشرف العام
سلطان البازعي

 
مدير العالقات العامة

إبراهيم احلساوي

مسؤول العالقات العامة
حسني العمران

مسؤول إقامة الضيوف
ناصر الظافر

منسق عالقات عامة
�مود احملمد

 منسق جلان التحكيم
�مد سلمان

 مدير التشغيل
�مد احلساوي

خدمات إنتاجية
 كاظم العبدالوهاب

�مد القرقوش
أحمد احلساوي

 مسؤلو املواصالت
 عبدالوهاب السا�

حسن اخللف
 

مدير املهرجان
أحمد املال

رئيس اللجنة ا�عالمية
يوسف احلربي

مدير التحرير 
علي الدواء

مكتب التحرير 
 أشرف عبدا�

 علي سعيد
  علي جوهر

 رئيس جلنة احلفالت
راشد الورثان

 جلنة احلفالت
سلمان جهام

زهرة بوخمسني
سكينة بوخمسني

  آمنة بوخمسني
عبدالكرمي الشيخ
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 برنامج املهرجان

- جميع عروض ا�فالم � جميعة الثقافة والفنون بالدمام 

2016.3.242016.3.252016.3.262016.3.272016.3.28

 ا�ثنني ا�حد السبت اجلمعة اخلميس

استقبال الضيوف 
والسجادة احلمراء

�اضرة ”فن تصوير 
وإضاءة ا�فالم“

ا�ستاذ أحمد البكري  

حفل اخلتام
 وتوزيع اجلوائز

حفل االفتتاح

15:00 - 11:00

  18:30

-ورشة التصوير السينمائي

15:00 - 11:00

-ورشة التصوير السينمائي
- ورشة ا©نتاج ا©بداعي

-ورشة التمثيل � السينما

15:00 - 11:00

-ورشة التصوير السينمائي
- ورشة ا©نتاج ا©بداعي

-ورشة التمثيل � السينما

15:00 - 11:00

- ورشة ا©نتاج ا©بداعي
-ورشة التمثيل � السينما

15:00 - 11:00

- ورشة ا©نتاج ا©بداعي
-ورشة التمثيل � السينما

 16:00

79 د

1
-مفتاح 14

-جوجو (الصرارة)
-عزة نفس
-هيومنويد

-ملار
-ذاكرة من الصحراء 

الباردة
-26 ابريل

157-

 18:30

61 د

2
-آل زهامير

-املتاهة

 20:00

58 د

3
-قارئة الفنجان

-ُعش إيلو
-أصفر

-القصاص
-بسطة

 21:30

34 د

4
-طقطيقة

-جنة ا�رض
-زاوية 180درجة

 18:30

63 د

6
-آمنون 

-أديب

 20:00

60 د

7
-ترددات

-أمل
-ذاكرة ممتلئة

-وحيد
-أبدي

-مطب

 21:30

36 د

8
-زهرة

-هجولة
-القناص

-ران على قلوبهم
-شيخة

 18:30

30 د

10
-سلمان حكيم 

السياسة

 20:00 20:00  20:00

63 د

11
-فتات

-أربع ألوان
-أبطال املطا�

-شباب بوبكورن
-ركز

-كمان
-املركاز .. رائحة املكان

 21:30

26 د

12
-اÅخر

-نظام حياة
-رفيق العتمة

 16:00

79 د

5
-زينة احلياة

-ماطور
-حوار وطني

-ُجواهر
-اُملضي ُقدما

-املنحنى السلبي

 16:00

85 د

9
-بوب وكورنة

AH - 18-
-اÅفة

-تيتا.بي
-صاح املنادي

-بني السماء وا�رض
-عندما يجتمع الفن

-أنا
-املتهم

-أبو شنب
-املعركة

 16:00

 16:30

74 د

13
-درهم
-دائرة

-طائرة ورقية
-معصومه
-73 ساعة

-قطرة
-جت وبحر

-دميه بشريه
-بالكاد حي

-مدينة ا�لوان
Êالسحور ا�خ-
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فهرس ا�فالم

157
 26 أبريل
73 ساعة
AH - 18
أديب
أصفر
ا�خر
ا�فة
السحور ا�خ
القصاص
القناص
اُملضي ُقدما
املتاهة
املتهم
املركاز .. رائحة املكان
املعركة
املنحنى السلبي
أبدي
أبطال املطا�
أبو شنب
أربع ألوان
أنا
آل زهامير
أمل
 آمنون
بالكاد حي
بسطة
بوب و كورنة
بني السماء وا�رض
ترددات
تيتا.بي
ُجواهر
جت وبحر
جنة ا�رض
جوجو (الصرارة)

�مداملط�ي
علي آل غامن
ِصبا اللقما�

ريهام التيما�
عون املال

�مد الصفار
توفيق لزايدي

صالح فؤاد  
هناء الفاسي

عبدا� أبواجلدايل
نوره املولد
أث� احلربي

فيصل العتيبي
من� العامري

�مد احلمادي
�مد  يغمور

فهمي فرحات
�مد مكي
�مد املال

عمر العم�ي
توفيق الزايدي
ريهام التيما�

عبدالرحمن صندقجي
هاجر النعيم

طارق الرويلي
عبدالرحمن احملمدي

هند الفهاد
إيثار باعامر

روان  مننقا�
نوره املولد

بشرى ا�ندجا�
جواهر العامري
سلوى ابراهيم

سم� عارف
نادية رضوان
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حوار وطني
دائرة
دمية بشرية
ذاكرة ممتلئة
ذاكرة من الصحراء الباردة
ران على قلوبهم
رفيق العتمة
ركز
زاوية 180 درجة
زهرة
زينة احلياة
سلمان حكيم السياسة
شباب بوبكورن
شيخة
صاح املنادي
طائرة ورقية
طقطيقة
ُعش إيلو
عزة نفس
عندما يجتمع الفن
فتات
درهم
قارئة الفنجان
قطرة
كمان
ملار
ماطور
مدينة ا�لوان
مطب
معصومه
مفتاح 14
نظام حياة
هجولة
هيومانويد
وحيد

فيصل احلربي
علي  احلسني

عبدا� الشعيل
�مد املريط

يوسف عبدا�
راكان احلربي
�مد الباشا

هند جمبي
نعيم البطاط
سارة العتيق

فهمي فرحات
�مد سندي

رائد الشيخ
نداء برناوي

فهد العم�ي
رغد البارقي

وشل حمدي
مها الساعاتي
�مد احلمود
�مد احلمود

سيدماجد السيهاتي
أحمد احلمود

خالدة باطويل
مرتضى العواس

عبدالعزيز  الشالحي
Àفهد غزو

�مد الهليل
ربى بوقس

�مد الشاهني
حسني �فوظ

ها� القاضي
�مد باقر
رنا اجلربوع

أروى الساعاتي
أمين خوجه
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موقع املهرجان ا�لك�و�

تابعونا

للتواصل واالستفسار راسلونا على

#مهرجان_أفالم_السعودية
اصنع احلدث

#saudifilmfestival
MAKE A SCENE

www.saudifilmfestival.org

saudifilmfestival

sa_filmfestival

saudifilmfestival

info@saudifilmfestival.org

مهرجان أفالم السعودية
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