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الفهرس



� ا��ردن تحــت مظلــة الهيئــة الملكيــة ا��ردنيــة ل��فــ�م. هــذا 
�̧ بعــد طــول انتظــار، يــرى أّول مهرجــان دو�� ل��فــ�م العربيــة والعالميــة النــور 

ــون  ــي مخرج ــد أن حظ ــيما بع ــس، � س ــ� التناف ــا ع ــار مقدرته � إظه
�̧ ــة  ــدة والنابض ــة الواع ــة ا��ردني ــ�م المحلي ــة ا��ف ــدأت صناع ــد ب وق

ا  � مونالــ�� ضحكــت  و“لمــا  ة”  ا��خــ�� ”و“الجمعــة  و“ذيــب  رائــد”  أبــو   � ÄÅكابــ  “ مثــل:  بأعمالهــم  عالمــي  حيــب  Äب� أردنيــون  موهوبــون 
”و“٣٠٠٠ ليلة ” و“إنشا Ê استفدت”.

ة عــ� خريطــة صناعــة ا��فــ�م العالميــة، كموقــع تصويــر لصانعــي ا��فــ�م ا��جانــب الذيــن  �  مــن ناحيــة أخــرى، لــ��ردن مكانــة ثابتــة وممــ��
ــÍة  ــه المّي ــة إ� إجراءات ــة، إضاف ي �Ïــه الح ج بمكونات � Äــ� � يم

�Ñــ � غ
Óــرا� ــة وإرث ت ــة متنوع ــن مناظــر طبيعي ــه م ــع ب ــا تتمت ــة لم ــارون المملك يخت

ــام  ــس العرب”ع ــم“ لوران ــذ عــرض فيل ــل من � ا��ردن، عــ� ا��ق
�̧ ــا  ــم تصويره ــا شــاهد رّواد الســينما لقطــات ت ــي. ولطالم ــم الحكوم والدع

� توفــ�� مواقــع تصويــر مذهلــة للعديــد مــن ا��فــ�م العالميــة الحائــزة عــ� جوائــز:“ إنديانــا جونــز 
�̧ � تلــت، اســتمر ا��ردن 

ÄÑالســنوات الــ �
�̧  .١٩٦٢

� العالــم” و“الهــروب 
�̧ ة” و“روغ وان: قصــة مــن حــرب النجــوم  ”و“خزانــة ا��لــم” و“رجــل المريــخ” و“حــرب خاصــة” و“كل المــال  والحملــة ا��خــ��

ها. من رقة” و“ع�ء الدين” و“حرب النجوم: الحلقة التاسعة” وغ��

� الــدو�� – أّول فيلــم بهــدف “ تطويــر وتعزيــز ســينما عربيــة تعكــس إبــداع المنطقــة وتعالــج 
جــاءت فكــرة اســتحداث مهرجــان عّمــان الســينما��

، رئيسة المهرجان. ة ريم ع�� قضاياها الراهنة”، ع� حّد قول ا��م��

ه عــ� ا��عمــال ا��و�. ثمــة ثــ�ث فئــات تنافســية مخصصــة لصّنــاع ا��فــ�م العــرب تتضمــن أف�مــاً روائيــة  � � هــذا المهرجــان هــو تركــ��
�̧ ال�فــت 

� غــ�� عــرب مــن  �Åة. أمــا الفئــة الدوليــة غــ�� التنافســية فتشــمل ا��عمــال ا��و� لمخرجــ طويلــة وأف�مــاً وثائقيــة طويلــة وأف�مــاً روائيــة قصــ��
مختلف أنحاء العالم.

ة مــن ٣١ بلداً، جميعهــا من إنتاج  تشــمل قائمــة ا��فــ�م لهــذه الــدورة ٣٠ فيلمــاً – روائيــاً ووثائقيــاً طويــ�ً، عربيــاً ودوليــاً – إضافًة إ� ٩ أفــ�م قص��
� أو لكّتاب السيناريو. يتنافس ٢٧ فيلماً عربياً ع� جائزة  �Åالرئيسي � �Åأو للممثل � �Åا��ردن. وهي أعمال أو� للمخرج �

�̧ ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ تُعرض ��ول مرة 
. تمنــح لجنــة  � قصــ�� âعــر� �

� طويــل و��فضــل فيلــم روا�� âطويــل و��فضــل فيلــم وثائقــي عــر� � âعــر� �
السوســنة الســوداء ��فضــل فيلــم روا��

دولية هذه الجوائز. فيما تتنافس ١٠ أف�م دولية ع� جائزة الجمهور.

� هــذه الــدورة، يســعدنا اســتضافة 
�̧ ته مــن أّول إ� أحــدث فيلــم لــه.  مــاً ليتحــدث عــن مســ�� �Ïيســتضيف برنامــج “ا��ول وا��حــدث” مخرجــاً مخ

، المخرج السويÍي من أصول عراقية الحائز ع� جوائز عالمية.  سم��

، مهرجان عّمان  � �Åالمجال أو مجرد مشــاهدين متحمســ �
�̧  � �Åأو نقــاداً، عامل � �Åممثل ، � �Åدوليــ � �Åف Äأو مح� � �Åســواًء كنتــم صّنــاع أفــ�م عــرب مبتدئــ

� الدو�� – أّول فيلم يرحب بكم!
السينما��

عن أيــام عّمان لُصّناع ا�فالم

٣

عــن مهرجــان عمان الســينمائي الدولي – أّول فيلم

� الدو�� – أول فيلم الدورة ا��و� من أيام عّمان لُصّناع ا��ف�م من ٢٤ إ� ٢٦ آب ٢٠٢٠. 
تحتضن الدورة ا�فتتاحية لمهرجان عّمان السينما��

ــون  ــوم المخرج ــا الي � يواجهه
ÄÑــ ــات ال ــاول التحدي � تتن �Åــينمائي � س �Åــ ــع مختص ــات م ــل ومحادث ــات عم ــدوات وورش ــان ن ــام عّم ــتضيف أي تس

� هذا المجال.
�̧ اء  âات المهنية من قبل خ� ضافة إ� مشاطرة التجارب والمس�� æا��ردنيون والعرب، با�

� تســويق مشــاريع 
ÄÑمــن خــ�ل منصــ � âدورتهــا ا��و�، أصواتــاً صاعــدة مــن ا��ردن والعالــم العــر� �

�̧  عــ�وًة عــ� ذلــك، ســتعرض أيــام عّمــان، 
ــرى  � ا��ردن؛ وا��خ

�̧  � �Åــ ــرب المقيم � والع �Åــ ــ�م ا��ردني ــاع ا��ف ــل ُصّن ــن قب ــر م ــد التطوي ــاريع قي ــة للمش ــة: ا��و� ُمخّصص ــ�م الطويل ا��ف
� ســتحصل عــ� 

ÄÑنتــاج مــن قبــل ُصّنــاع ا��فــ�م العــرب. ســتختار لجنــة تحكيــم مســتقلة المشــاريع الفائــزة الــ æمرحلــة مــا بعــد ا� �
�̧ للمشــاريع 

� أو نقدي �ستكمال ا��ف�م. 
�Ñدعٍم عي

نتاج من  æالتطويــر وما بعــد ا� �
ÄÑمرحلــ �

�̧ وعــاً ســينمائياً طويــ�ً  ÓÍة تشــمل ١٤ م � تعــرض منصتــا تســويق أيــام عّمــان لُصّنــاع ا��فــ�م مجموعــة ممــ��
� التسويق ختاماً لفعاليات أيام عّمان لُصّناع ا��ف�م يوم ٢٦ آب ٢٠٢٠. 

ÄÑع�ن عن جوائز منص æسيتم ا� . � âا��ردن والعالم العر�



رئيسة المهرجان
ريم ع��

 Óلــم نكــن نخّطــط لمهرجــان أفــ�م تقليــدي، وجــاء الوبــاء لتعزيــز هــذا التوجــه إذ ليــس هــذا العــام ا��كــ�
ط�ق أّول دورة ��ي مهرجان أف�م حول العالم.  æ� م�ءمًة

 �
�̧ � ا��ردن، عملنــا عــ� العديــد مــن المبــادرات الهادفــة إ� دعــم صّنــاع ا��فــ�م الصاعديــن بشــكل خــاص، بمــا 

�̧

� دعمهــا عــ�â تقديــم التمويــل وبنــاء القــدرات، وتعزيــز 
�̧ � تســتمّر 

ÄÑالهيئــة الملكّيــة ا��ردنّيــة ل��فــ�م الــ �
�̧ ذلــك 

� الذين أنجزوها يستحّقون المزيد.  �Åبلدنا. لكّننا نُدرك أّن ا��ف�م ا��و� والفّنان �
�̧ ثقافة ا��ف�م 

ورة دعــم صّناع ا��فــ�م الصاعدين  �Ïالــدو�� – أّول فيلم بغية ا�ســتجابة لــ �
لــذا، أطلقنــا مهرجــان عّمــان الســينما��

� المجال. 
�̧  � �Åوتوف�� فرص لتفاعلهم مع الجمهور والعامل

� نيسان ٢٠٢٠، وإعادة التفك�� بجدواه. 
�̧ لقد أّدت ا��زمة الصحّية إ� تأجيل موعد إط�ق المهرجان الذي كان مقّرراً 

ــا إ� مهرجــان  ــا ومنطقتن ــاج بلدن ــا؟ هــل يحت ــاة إ� طبيعته ء وننتظــر عــودة الحي �
Óñ هــل يجــب أن نوقــف كل

� ظّل هذه ا��وقات العصيبة والمبهمة؟
�̧ أف�م جديد 

جابــة لــدى صّنــاع ا��فــ�م الذيــن يرغــب المهرجــان ا�حتفــاء بهــم.  æاتّضــح لنــا أّن ا� ، بعــد الكثــ�� مــن التفكــ��
ورة ا�ســتعانة  �ò النهــوض بمــا ينتجــون مــن أفــ�م. لــذا، أدركنــا �

�̧ بالفعــل، إنّهــم يتشــاركون ســمة اســتثنائّية وهــي عزيمــة � تُقــاوم. وأثــار ذهولنــا اندفاعهــم وتصميمهــم 
� قدماً. 

�óبعزمهم والم

ة الحجــر، زادت الحاجــة لمشــاركة القصــص وا��فــ�م، ليــس فقط بغية التســلية ولكن كوســيلة للتواصل  Äجابــة عــ� تســاؤ�تنا. ففــي فــ� æا��ردن والعالــم ا� �
�̧ كمــا أعطانــا الجمهــور 

� بيوتنا. 
�̧ � تُواجه مّرة أُخرى تحّديات جديدة، ووسيلة سفر ونحن قابعون 

ÄÑنسانّية، ال æا� �
�̧ مع ا��صدقاء والعائلة، والمجتمع والعالم ككل. وغدت ا��ف�م وسيلة للتأّمل 

ورة تعميــم الثقافــة بغــّض النظــر عــن نوعهــا. كمــا نؤمــن أنّهــا ليســت رفاهّيــًة أو ترفــاً نحتفظ  �Ïالــدو�� – أّول فيلــم بــ �
� مهرجــان عّمــان الســينما��

�̧ إضافــًة إ� ذلــك، نؤمــن 
� مواجهــة 

�̧ � تحتــاج إ� جمهــور وفضــاء عــام. 
ÄÑبهــا ��يـّـام أفضــل بــل الثقافــة بشــكل عــام، وا��فــ�م عــ� ا��خــّص، حاجــة مســتمّرة.  كمــا نؤمــن أّن الســينما مــن الفنــون الــ

� دورته ا��و�. 
�̧ � قدماً بالمهرجان 

�óالتحدي الناتج عن ا��زمة الصحّية الراهنة، عملنا ع� إيجاد حلول للم

ة، �ù يســتطيع مشــاهدتها أكــ�â عــدد  � العــرب هــذا العــام عــ� شاشــة كبــ�� �Åيّنــا عــ� عــرض ا��عمــال ا��و� للفنانــòرغــم عــدم إمكانّيــة اســتخدام دور الســينما المغلقــة، أ
� ا��ردن، ��ّول دورة مــن المهرجــان، احتفــاًء با��عمــال ا��و� لصّنــاع 

�̧ � بــدت الحــّل ا��نســب إذ يُنّظــم للمــّرة ا��و� 
ÄÑمــن النــاس. ومــن هنــا، جئنــا بفكــرة ســينما الســّيارات الــ

ا��ف�م الصاعدين.   

وط  Óü الهــواء الطلــق، مــع اســتخدام نصــف عــدد المقاعــد تماشــياً مــع �
�̧ � مــÍح الهيئــة الملكّيــة ل��فــ�م 

�̧ فضــً� عــن ذلــك، حصلنــا عــ� إذن لعــرض بعــض ا��فــ�م 
اء، إ�ّ أّن مــÍح الهيئــة الملكّيــة ا��ردنّيــة  Äأم قيــس وجــرش وعّمــان والبــ� �

�̧ التباعــد ا�جتماعــي. عــ� الرغــم مــن أّن الموقــع � يمكــن مقارنتــه بالمدّرجــات القديمــة والُمهيبــة 
� üد 

�̧ ــم  � والقدي
�Ñــا الغــ ــا ومنطقتن ــد بلدن ــة أو بأخــرى تقلي ــع بطريق ــع هــذه المواق ــا، تحــا�ù جمي ــد. بنظرن ــن عق ــ�Ó م ــذ أك � خصيصــاً لعــرض ا��فــ�م من

�Ñــ ل��فــ�م بُ
وط العرض، إ�ّ أنّنا نؤمن بأّن حجم المساحة أو الشاشة أقّل أهمّية من المضمون. Óü القصص. ع� الرغم من أنّنا لم نّدخر جهداً لضمان أفضل

فنحن معنيون جميعاً، بنجاح صّناع ا��ف�م، لما ينقله الفيلم من ثقافات مختلفة ويعكسه من هموم إنسانية ويوصله من أصوات خافتة.

نــا، وضمــان üد قصصنــا، بأنفســنا، ��جيالنــا القادمــة.  وا��هــّم مــن ذلــك، أن ا��فــ�م فرصــة للتمّعــن بالمســتقبل  �òترســيخ حا �
�̧ دعمنــا لصّنــاع ا��فــ�م هــو دعــم لحقنــا 

ك الذي نرغب به. ومن يمكنه تجسيد هذا المستقبل بشكل أفضل من صّناع ا��ف�م الصاعدين؟ Äالُمش�
يعطينا المهرجان فرصة للعمل ع� ذلك.

� ا�عتمــاد عــ� التواصــل عــن بُعــد؛ 
�̧ ضافــة إ� الطريقــة غــ�� النمطّيــة لــÍد القصــص، ثمــة خاصّيــة أخــرى عــ� صعيــد صناعــة ا��فــ�م عالميــاً تجّســدت  æهــذا العــام وبا� 

رشاد. ونأمل أن نستطيع التواصل والتشبيك وجهاً لوجه ا السنة القادمة. æإ� أن ذلك لم يُقّلل من فرص الدعم وا�
� بلدنا.

�̧ � تطوير ا��ف�م بصفتها فّناً وقطاعاً مستقّ�ً 
�̧ وثّمة دور هام للجمهور أيضاً. من دونه، � يمكننا أن نأمل 

ــع مــن  ــة إ� دعــم الجمي ضاف æــا، با� عــ�ن عنه æــاج إ� مشــاطرتها وا� ــك، تحت ــة. وا��هــّم مــن ذل ــم النقديّ ــة التحكي ــع هــذه ا��فــ�م إ� نظرتكــم ونظــرة لجن ــاج جمي تحت
� وهواة ع� حّد سواء. �Åف Äمح�

� قطــاع ا��فــ�م؛ الفريــق 
�̧  � �Åالعالــم؛ العاملــ �

�̧ � دعمهــم أينمــا كانــوا 
�̧ اء الذيــن اســتمّروا  âهــذا الحــدث: أعضــاء لجــان التحكيــم والخــ� �

�̧  � �Åنحــن ممتنــون لجميــع المشــارك
شــارة  æى النــور مــن غــ�� دعمهــم. نــوّد ا� الــذي جعــل المهرجــان واقعــاً عــ� الرغــم مــن التحديـّـات المتوقعــة وغــ�� المتوّقعــة؛ وبالطبــع رعــاة المهرجــان الذيــن لــم يكــن لــ��
تعزيــز   �

�̧ ورغبــة  برؤيــة   ٢٠٠٣ عــام  أّسســها  الــذي  عــ��  ا��مــ��   �þالملــ الســمو  صاحــب  وإ�  ل��فــ�م،  ا��ردنّيــة  الملكّيــة  الهيئــة  إ�  خــاص  بشــكل 
� الدو�� جزءاً � يتجزأ من تلك الرؤية.

� بلدنا الحبيب. ويُعت�â مهرجان عّمان السينما��
�̧ صناعة سينمائية ذات مستوى 

� الدو�� – أّول فيلم وتقديركم لسحر الشاشة الفضّية.
� الدورة ا��و� من مهرجان عّمان السينما��

�̧ اً، أشكركم جميعاً ع� انضمامكم إلينا  أخ��
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مديرة المهرجان
�
ندى دوما��

ة أشــهر  ÓÍمــن عــ Óنــا التحضــ�� لــه منــذ أكــ� Óüتقريبــاً، وبا � �Åتنظيــم هــذا المهرجــان قبــل عامــ �
�̧ بدأنــا التفكــ�� 

� م�مــح محتــواه وهويّتــه. لــم يخطــر عــ� بالنــا قــّط أن ا��حــداث ســتتطور بهــذا الشــكل الدرامــي نتيجــة  �Åراســم
تنــا عــ� تأجيــل موعــد إطــ�ق دورتــه ا��و�.  âأزمــة صحّيــة عالمّيــة غــ�� مســبوقة أّدت إ� تجميــد الحيــاة، وأج�
ولــم يخطــر عــ� بالنــا أّن العالــم، وعــ� ا��خــص منطقتنــا، ســُيواجه هــذا الكــّم الهائــل مــن ا�لتبــاس والِمَحــن 

اب تاريخ افتتاح المهرجان. Äمع اق�
 

جابــة عــ� ذلــك،  æهــذه ا��يـّـام ا�ســتثنائّية، نتســاءل: بمــاذا نحتفــل؟ ل� �
�̧ � بجوهــره. ولكــن 

أّي مهرجــان احتفــا��
� بمقولــة المخــرج الكبــ�� üجيــو ليــون: “الســينما هــي الحيــاة، والعكــس صحيــح. ”كمــا أننــا �نســتطيع  �Åنســتع
� أبعادهــا المختلفــة. إ� ذلــك، تُعتــ�â مهرجانــات 

�̧ إيقــاف الحيــاة، يســتحيل منــع الســينما مــن عكســها وروايتهــا 
فيــه والتفاعــل واللقــاء والنقــاش.  وهــي أيضــاً فرصــة  Äد ومشــاطرة القصــص وفــرص لل�Íا��فــ�م منّصــات لــ
شــادة بهــا. كمــا أنّهــا تُعطــي للثقافــة كل معناهــا مــن خــ�ل إعطائنــا هدفــاً وهويـّـًة بغــّض  æكتشــاف المواهــب وا��
ة المضطربــة لنتخّطــى المحنــة  Äهــذه الفــ� �

�̧ النظــر عــن موطننــا أو أصلنــا؛ وهــذا مــا نحــن بأمــّس الحاجــة إليــه 
̧� منها. ونتعا

م “بونــغ جــون هــو”  �Ïالمخــ � âوري وضــع حــدود للتقســيمات إذا ســعينا وراء جماليــات الســينما ”. يُذّكرنــا هــذا القــول للمخــرج الكــوري الجنــو� �Ïأعتقــد أنّــه مــن الــ �“
� باخت�فاتنــا وكذلــك بقواســمنا 

بشــمولّية لغــة ا��فــ�م وقدرتهــا عــ� كــÍ الحواجــز الجغرافّيــة والثقافّيــة وا�جتماعّيــة. نأمــل أن نحتفــي مــن خــ�ل هــذا الحــدث ا��رد��
 . âكة وأن نتقبّل ا�}خر بشكل أك� Äالمش�

� تســتطيع أن 
ÄÑمــع ا�}مــال المعقــودة عــ� تلــك ا��صــوات الجديــدة الــ Óñوهــذا مــا يتمــا . � �Åعــ� ا��عمــال ا��و� للمخرجــ � كــ�� Äإ� ذلــك، ُصّمــم هــذا المهرجــان بهــدف ال�

وري دعــم صّنــاع ا��فــ�م، عــن  �Ïتُحــدث التغيــ�� لبنــاء مســتقبل أفضــل. كمــا تحّثنــا الروايــات المنقولــة - ســواء كانــت واقعّيــة أو خيالّيــة - عــ� التفكــ�� والتأّمــل. ومــن الــ
� كانــت  �Åتــ � ا��خ�� �Åالســنت �

�̧ نتاجــات العربّيــة  æنؤمــن بهــا. وال�فــت أن أفضــل ا� �
ÄÑطريــق عــرض أعمالهــم أو مســاعدتهم عــ� إنتاجهــا، للحفــاظ عــ� مواهبهــم الناشــئة الــ

أعما�ً أو� لصانعيها، وتلك ع�مة إيجابّية وواعدة. 

يــك وجديـّـة ومرونــة أعضــاء لجــان التحكيــم  Óüالنــور لــو� الدعــم المســتمر ��عضــاء مجلــس إدارتــه وثقــة كل راٍع و Ïشــارة إ� أّن هــذا المهرجــان لــم يكــن ليبــ æتجــدر ا�
ــة أفــراده!). أوّد أن أشــكرهم عــ� جهودهــم  � وحمــاس فريــق عمــل المهرجــان (رغــم قّل

ــة ل��فــ�م ولــو� تفــا�� ــة ا��ردنّي � الهيئــة الملكّي
�̧ ومســاندة ا��صدقــاء والزمــ�ء 
وأفكارهم وعزمهم ومهنّيتهم.

� بالمزيد مــن التصميم وا�بتكار. ونأمــل أن نحتفي العام المقبل  �Åالدو�� – أّول فيلم متســّلح �
بالرغــم مــن التحّديــات، نُطِلــق الــدورة ا�فتتاحّيــة من مهرجان عّمان الســينما��

� من الخارج لمشاركتنا هذه اللحظات الفريدة. �Åبفن السينما مع ضيوف وزم�ء متنّوع

� عّمــان سيســتمع بهــذه المجموعــة المنتقــاة 
�̧ � صناعــة ا��فــ�م سيســتفيدون مــن النشــاطات المنّظمــة لهــم، وأّن الجمهــور 

�̧  � �Åنحــن عــ� ثّقــة بــأّن العاملــ ، � �Åإ� ذلــك الحــ
� إنتاجه ٣١ بلداً.

�̧ � تتضّمن ٣٩ فيلماً أنتجه أو شارك 
ÄÑمن ا��ف�م العربّية والعالمّية ال

ّ لكم مهرجاناً ممتعاً! �Ñأتم
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أعضــاء مجلس إدارة المهرجان

ة ريم ع�� ا��م��

عمر المÏي   كنان جرادات

رجا غرغور ناديا سختيان  







 �
ّ للفنــان ا��رد�� � ÄÅالــدو�� – أّول فيلــم فخــور وممــ �

مهرجــان عمــان الســينما��

ــزة المهرجــان: السوســنة الســوداء. لقــد  ــم جائ ــذي صّم ــُدرة ال ــا ال ــ�� مهّن الكب

ــة  ــه، وهــي زهــرة ا��ردن الوطني ــزاً ل ــار المهرجــان السوســنة الســوداء رم اخت

 �
�̧ ــل  ــذي يدخ ــام ال له æــة وا� بداعي æــة ا� ــد العملي ــد تعقي ــكلها الفري ــا�ù ش ويح

ا��ف�م. صناعة 

� الفئــات الثــ�ث: 
�̧ ونــز إ� الفائزيــن العــرب  âســتذهب منحوتــات مصنوعــة مــن ال� 

 . � طويل وأفضل فيلم وثائقي طويل وأفضل فيلم قص��
أفضل فيلم روا��

ــع  ــن الواق ــاد ع ــز ا�بتع ــم الرم � تصمي
�̧ ــت  ــذا الصدد:“راعي � ه

�̧ ــُدرة  ــال ال وق

� الــذي يقــود الناظــر إ� عالــم مــن 
�̧ ، بــل اللجــوء إ� التبســيط الزخــر �

�̧ الفوتوغــرا

ــة  ــة ال�زم ــة والحيوي ــة أو الحرك ــن الديناميكي ــدان أي م ــك دون فق ــمّو وذل الس

� ربوع ا��ردن”.
�̧ � تتألق بجمالها 

ÄÑللتعب�� عن السوســنة ال

� ا��ردن، إذ أنــه أول مــن قــدم الفــن 
�̧ يعــد مهّنــا الــُدرة رائــد حركــة الفــن التشــكي�� 

� تلقــى تعليمــاً أكاديميــاً 
. وهــو أول أرد�� � والتجريــدي عــ� الصعيــد المحــ�� âÑالتكعيــ

� رومــا عــام ١٩٥٨ 
�̧ ــة  � مجــال الفــن، حيــث تخــرج مــن أكاديميــة الفنــون الجميل

�̧

 �
�̧ ــون  ــة والفن ــرة الثقاف � دائ

�̧ ــة  ــون الجميل وكان أيضــاً أول مــن أســس قســماً للفن

� عام ١٩٧٠. 
�̧ عّمان، كما أسس معهد الفنون الجميلة 

ج  âأنحــاء العالــم مثــل واشــنطن وموســكو وســانت بطرســ� ÄÑشــ �
�̧ ُعرضــت أعمالــه 

 �
�̧  � �Åولنــدن ورومــا وفيينــا والعديــد مــن العواصــم العربيــة. احتفــل بعيــده الثمانــ

� للفنــون الجميلــة، بمــا 
� ا��رد��

�Ñالمتحــف الوطــ �
�̧ ٢٠١٨ باســتعراض واســع ��عمالــه 

ة من العمر.  Óüالعا �
�̧ فيها أعمال أنجزها وهو 

 �
�Ñــا الــُدرة، الــذي يُعــّد أول مــن مهــد الطريــق لمبدعــي المشــهد الفــ ك مهّن Äيــ�

ــدو��  � ال
ــينما�� ــان الس ــان عّم � مهرج

�̧ ــد  ــن جدي ــه م ، بصمت �
ــكي�� ا��رد�� التش

� مجال صناعة ا��ف�م. 
�̧ بداعات ا��و�  æأّول فيلــم، الــذي يركز ع� ا� -
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طــ�ق.  æالّية عــ� ا� Äو، هــو مــن أعظــم وأبــرع مؤلفــي الموســيقى التصويريـّـة وموّزعــي الموســيقى ا��وركســ� ��، الملّقــب بـــ المايســ �
إنيــو موريكــو��

 ، . أحــّب التغيــ�� �
ّ �Åمــاً بنــوع موســيقي معــ � Äت بتنّوعهــا، ونُقــل عنــه قولــه: “لســُت مل� �

ّ � تمــ��
أّلــف موســيقى ��كــ�Ó مــن ٥٠٠ فيلــم ومسلســل تلفزيــو��

لتفادي احتمالّية الملل.”

ن)؛ مــا خّولــه الحصــول عــ� العديــد مــن الجوائــز منها:  Äموســيقى تصويريـّـة ��فــ�م رومانســّية، تشــويقّية، وغــرب أمريكّيــة (ويســ� �
أّلــف موريكــو��

� فــّن الموســيقى التصويريّــة وثــ�ث جوائــز غولــدن غلــوب 
�̧ جائــزة أوســكار أفضــل موســيقى وأوســكار فخريّــة لمســاهماته العظيمــة والمتنوّعــة 

ضافة إ� جوائز أخرى. æبا� ،(Grammy) غرامي �
Äوجائز� (BAFTA) يطانية لفنون ا��ف�م والتلفزيون âوسّت جوائز من ا��كاديمية ال�

انّية  � � بم��
� عــزف البوق. عمل موريكــو��

�̧ � رومــا، حيث تخّصص 
�̧ � معهــد ســانتا سيســيليا 

�̧ يطالّيــة عــام ١٩٢٨ ودرس  æالعاصمــة ا� �
�̧  �

ُولــد موريكــو��
� لــم  �Åحــ �

�̧ الّية الخاّصــة بهوليــوود.  Äعالــم الموســيقى التصويريـّـة مــن خــ�ل إيجــاد بدائــل عــن الموســيقى ا��وركســ� �
�̧ ة، وأحــدث ثــورة  صغــ��

ن  Äبداعّيــة لمــا يُعــرف بـــ الويســ� æحصــل عــ� الشــهرة مــن خــ�ل تأليفــه الموســيقى والمؤثـّـرات الصوتّيــة ا� ، تحــظ أو� مؤّلفاتــه باهتمــام كبــ��
 (١٩٦٥)  ” Óأكــ� دو�رات  أجــل  و“مــن   (١٩٦٤) الــدو�رات”  مــن  “حفنــة  ضمنهــا:  مــن  الســتينات،   �

�̧ ليــون  جيو  لســ��  �
ÄÑســباغي

� الغــرب” (١٩٦٨) وهي ضمن 
�̧ � التاريخ،  و“حدث ذات مرة 

�̧ اً  � تُعتــ�â موســيقاه التصويريـّـة من ا��ك�Ó تأثــ��
ÄÑس والقبيــح” (١٩٦٦) الــ ÓÍو“الطيــب والــ

الموسيقى التصويريّة ا��ك�Ó مبيعاً حول العالم و“حفنة من الديناميت ”(١٩٧١).

� حــاز مــن خ�لهــا عــ� أّول ترشــيح لجائــزة ا��وســكار عــن فئــة 
ÄÑينــس ماليــك، الــ � موســيقى “أيــام الجّنــة ”للمخــرح ت��

عــام ١٩٧٨، أّلــف موريكــو��
� الطويــل “ســينما باراديســو” الحائــز 

� تورناتــوري عــ� الفيلــم الــروا�� âÑالعــام ١٩٨٨، عمــل مــع المخــرج جيوزيــ �
�̧ ــة.  أفضــل موســيقى تصويريّ

� وقت �حق، 
�̧ ، تعاون ا�ثنــان وعم� ع� ثمانية أف�م منها “ا��ســطورة ١٩٠٠” (١٩٩٨) و“مالينــا” (٢٠٠٠). و � �Åعــ� العديــد مــن الجوائــز. ومنــذ ذلك الح

� تارانتينو. �Åع� جائزة أوسكار عن أفضل موسيقى تصويرية لفيلم “الحاقدون الثمانية” (٢٠١٦) للمخرج كوينت �
حصل موريكو��

يطــا��  æلــم يُغــادر مســقط رأســه ا� �
ــة، إ�ّ أّن موريكــو�� نتاجــات هوليووديّ æ� أّلفهــا كانــت �

ÄÑعــ� الرغــم مــن أّن معظــم ا��عمــال الموســيقّية الــ
� الموســيقّية 

Äمقطوعا� âتّموز ٢٠٢٠، مخّلفاً إرثاً موســيقياً وصفه يوماً قائ�ً: “أعت� �
�̧  ّ �̧ � حزيران ٢٠١٩، قام بآخر جولة موســيقّية له، قبل أن يتو

�̧ قّط. 
أو�دي... كل مقطوعة منها. ”

� أيقونــة ثقافّيــة، إذ أتقــن التحــّدث إ� قلــوب وعقــول مســتمعيه. كذلــك، عــرف كيفّيــة اتخــاذ القــرارات الصائبــة والحاذقــة لــدى 
يُعتــ�â موريكــو��

� الوقــت عينــه إضفــاء حيــاة عــ� المقطوعــات الموســيقّية لــ�þ تكــون 
�̧ � و

ّ �Åتأليــف إيقــاع، نغــم، أو تناغــم يهــدف إ� التكامــل مــع فيلــم معــ
ورة خاّصة بها. متكاملة وتتمّتع بس��

و من خــ�ل أداء “المجموعة الموســيقية ا��ردنية”  ��� الــدو�� – أّول فيلم المايســ
� حفــل افتتــاح دورتــه ا��و�، ســُيكّرم مهرجــان عّمــان الســينما��

�̧

� عابرة للزمن، ستبقى ألحانه مصدر إلهام ل��جيال القادمة ع�â العالم.  
� تُعت�â موسيقى موريكو�� �Åح �

�̧ لبعض أشهر مؤّلفاته. 
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لجنة تحكيم
مسابقة ا�فالم العربية الروائية الطويلة 

ســردان غولوبوفيتــش – رئيس اللجنة
 

 �
�̧ � طويــل لــه “مطلــق ١٠٠” (٢٠٠١) 

üدان غولوبوفيتــش (بلغــراد، ١٩٧٢) مخــرج أفــ�م. تــم عــرض أول فيلــم روا��
ــز. كان  ــن الجوائ ــ�� م ــدد كب ــردام وحصــل عــ� ع ــو وســان سيباســتيان وبوســان وروت ــل تورنت ــات مث مهرجان
� العديــد 

�̧ � وتــم اختيــاره  �Åمنتــدى مهرجــان برلــ �
�̧ � “الفــخ” (٢٠٠٧) 

� الثــا��
العــرض الــدو�� ا��ول لفيلمــه الــروا��

بـــ٢٢ جائــزة دوليــة ووصــل إ�  الفيلــم  � فــاري. فــاز 
�̧ الدوليــة منهــا تورنتــو وكارلــو المهرجانــات  مــن 

 �
�̧ القائمــة النهائيــة لجوائــز ا��وســكار ��فضــل فيلــم بلغــة أجنبيــة. عــرض فيلمــه الثالــث “دوائــر” (٢٠١٣) ��ول مرة 

ــدى  � منت
�̧ ــة، وعــرض  ــم الخاصــة بالســينما العالمي ــة التحكي ــزة لجن ــاز بجائ � وف

ــس الســينما�� مهرجــان صندان
ــد “أب” (٢٠٢٠) ��ول  ــه الجدي ــرض فيلم ــكونية. ع ــم المس ــة التحكي ــزة لجن ــ� جائ ــل ع � وحص �Åــ ــان برل مهرج
� وفــاز بجائــزة الجمهــور وجائــزة لجنــة التحكيــم المســكونية. يــدّرس 

� الســينما�� �Åپانورامــا مهرجــان برلــ �
�̧ مــرة 

� بلغراد. 
�̧ � كلية الفنون المÍحية 

�̧  �
خراج السينما�� æغولوبوفيتش ا�

صارم الفاســي – الفهري
 

ين ا��ول (أكتوبر) ٢٠١٤. بدأ  ÓÍت �
�̧ -الفهري منصب الرئيس التنفيذي لمركز السينما المغربية  �ñاستلم صارم الفا

� إنتاج ا��ف�م وأ̀ســس أســتوديوهات  CINEDINA الســينمائية. شغل 
�̧ � عام ١٩٨٢ وبالتحديد 

�̧ ته الســينمائية  مســ��
منصــب رئيــس الجمعيــة المغربيــة لمنتجــي ا��ف�م من عــام ١٩٩٦ إ� ٢٠١٤ ورئيس مؤسســة المعهــد العا�� للمهن 
� الدو�� من ٢٠٠١ إ� 

� مجلس إدارة مهرجان مراكش الســينما��
�̧ الســمعية والبÏية والســينمائية منذ ٢٠٠٥. كما عمل 

-الفهــري عدة أف�م روائيــة مغربية من إخراج  �ñعــام ٢٠١٥. أنتج الفا �
�̧ ٢٠٠٨، ثــم أصبــح نائــب الرئيــس التنفيــذي 

� إنتــاج أكــ�Ó مــن 
�̧ يــد، كمــا ســاهم  � � ونبيــل عيــوش وأحمــد بــو�ن وفريــدة بل��

Äحكيــم نــوري وجيــ��� فرحــا�
� المغرب. 

�̧ ٤٠  فيلماً طوي�ً أجنبياً ومسلس�ً تلفزيونياً 

مبارك  صبا 
� عــدد كبــ�� مــن ا��عمــال الســينمائية والتلفزيونيــة الناجحــة 

�̧ صبــا مبــارك مشــهورة أساســاً كممثلــة، إذ مّثلــت 
نتــاج الخاصــة  æكــة ا� Óü انزيــت ”و“أفــراح القبــة”. أسســت Äو“مــدن اال�  ”Ïمــن مــ � �Åعربيــاً ودوليــاً، مثــل: “بنتــ
الرئيــ@�  الــدور  فيــه  ولعبــت  إســطنبول”   - حلــب  “مســافر:  فيلــم  أنتجــت   �

ÄÑالــ  PanEast Media بهــا 
� “عبــور”، والــذي مثلــت فيــه أيضــاً. مــن 

� عــام ٢٠١٩، أنتجــت المسلســل التلفزيــو��
�̧ وحــاز عــ� عــدة جوائــز. 

ــذي  ــو حمــدان، وال ــد أب ــد الرحمــن” للمخــرج زي ــات عب ــل “بن � الطوي
ــروا�� � ال

ــم ا��رد�� ة، الفيل ــا ا��خــ�� أعماله
ة” للمخــرج محمــد ديــاب، حيــث كان لهــا دور البطولــة إ� جانــب عــ�� ســليمان. هــذا  � إنتاجــه؛ و“أمــ��

�̧ شــاركت 
� العديد من لجان التحكيم لمهرجانات عالمية.

�̧ وقد شاركت صبا مبارك 
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لجنة تحكيم
مسابقة ا�فالم العربية الوثائقية الطويلة 

أندريــا لوكا زيمرمان – رئيســة اللجنة
 

� أعمالهــا عــ� التهميــش والتعايــش والتضليــل والعدالــة ا�جتماعيــة 
�̧ أندريــا لوكا زيمرمان مخرجــة وفنانــة تركــز 

ــاة” (٢٠١٩)،  ــا مــن أجــل الحي ــا “هن ــة. تشــمل أف�مه ــكان والبيئ ــاس والم � الن �Åــ ــة ب ــات جذري والبحــث عــن ع�ق
، “المحــو  �

� مســابقة ُصّنــاع أفــ�م الحــا�ò الدوليــة لمهرجان لوكارنو الســينما��
�̧ الــذي كان عرضــه العالمــي ا��ول 

 ، � الــدو��
� الســينما�� �Åمهرجــان برلــ �

�̧ � قســم البانورامــا 
�̧ والنســيان” (٢٠١٧) الــذي كان لــه العــرض العالمــي ا��ول 

غر.  “ممتلكات وُحلم” (٢٠١٥) و“تاشكافا، قصص من الشارع” (٢٠١٣)، من كتابة وبصوت الراحل جون ب��

المساد محمود 
 

� المناهــج 
�̧ محمــود المســاد مخــرج وكاتــب، نالــت أف�مــه الوثائقيــة والروائيــة استحســانا دوليــاً، كمــا اســتخدمت 

� فيلــم “إعــادة خلــق” جائــزة 
� أوروبــا. منــح مهرجان صندانــس الســينما��

�̧ � بعــض أكاديميــات ا��فــ�م 
�̧ الدراســية 

� أكــ�Ó مــن ١٣٠ مهرجانــاً ســينمائياً دوليــاً، كما 
�̧ � عــام ٢٠٠٨. ُعــرض الفيلــم 

�̧ � لفيلــم وثائقــي 
أفضــل تصويــر ســينما��

 Êالطويل“إنشــا �
� العديد من الدول ا��وروبية. كان العرض ا��ول لفيلمه الروا��

�̧ � دور الســينما التجارية 
�̧ ُعرض 

� الــدو�� عــام ٢٠١٦ وحاز عــ� جائزة النقــاد ��فضل فيلم آســيوي وجائزة 
� مهرجــان تورونتــو الســينما��

�̧ اســتفدت” 
� عام ٢٠١٦. 

�̧ � الدو�� 
� مهرجان وارسو السينما��

�̧ أفضل ممثل 

كامل نادية 

 ،Ïمــ �
�̧  � �Åالمســتقل � �Åيــة. عملــت كمســاعدة مخــرج لكبــار المخرجــÏناديــة كامــل مخرجــة وكاتبــة ومنتجــة م

� مشــاريعها 
�̧ � ويÍي نــÏ ?. عندمــا بــدأت كامــل العمــل ��ول مرة  �Åومنهــم عطيــات ا��بنــودي ويوســف شــاه

� الجدد وأن المواضيع غــ�� التقليدية  �Åة للمخرجــ � عــام ٢٠٠٠، وجــدت أنه لم يتبق ســوى مســاحة صغ��
�̧ الخاصــة 

� هوامــش الخطــاب المــÏي الســائد. أخرجــت فيلمهــا الوثائقــي ا��ول “ســلطة بلــدي”، والذي 
�̧ كانــت محصــورة 

 �
�̧  ” �Ïاب ا��خــÍــ ــم الوثائقي“ال ــاً، أخرجــت وأنتجــت الفيل ــة. �حق ــة تام ــز، باســتق�لية فكري حــاز عــ� جوائ

عــام   �
�̧ روايــة  ��فضــل  ســاويرس  بجائــزة  فــازت   �

ÄÑوالــ “المولــودة”  روايــة  أعمالهــا  أحــدث  تونــس. 
� أوائل الثمانينات.

�̧ ٢٠١٨. تعمل كامل حالياً ع� فيلم عن الشباب المÏي 
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لجنة تحكيم
مسابقة ا�فالم العربية القصيرة

ميسون پاشاشــي – رئيســة اللجنة
 

� لنــدن. درســت الفلســفة وصناعــة ا��فــ�م وعملــت 
�̧ � تعيــش 

Ä̧ � مخرجة أفــ�م مــن أصــل عــرا
Óñميسون پاشــا

� المملكــة المتحدة. منذ عــام ١٩٩٤، عملت 
�̧ بالمونتــاج لســنوات عديــدة ��ف�م وثائقيــة وروائية ودرامــا تلفزيونيــة 

 �
� ماكو”، وهو فيلــم روا��

Ó@نتــاج لفيلم“كل æكمخرجــة مســتقلة ��فــ�م وثائقيــة وهــي تكمل حاليــاً مرحلة مــا بعــد ا�
 . � �Åبريطانيا وفلســط �

�̧ خراج والمونتاج  æبتدريس ا� �
Óñعام ٢٠١٩. كما قامت پاشــا �

�̧ � العــراق 
�̧ طويــل تــم تصويــره 

 �
�̧  �

� للتدريب الســينما��
� تأســيس الكليــة المســتقلة للســينما والتلفزيــون، وهــو مركز مجــا��

�̧ � عــام ٢٠٠٤، شــاركت 
�̧

اً، تم عرضهم دولياً وحصلوا ع� ١٤ جائزة.  بغداد استمر لمدة ١٠ سنوات وأنتج ط�به ١٨ فيلماً وثائقياً قص��

أندرسن براندت 
 

� عــام ٢٠١٩، كتــب أندرســن وأخرج الفيلــم القص�� “ال�جــئ” والذي تم 
�̧ براندت أندرســن كاتــب ومخــرج ومنتــج. 

ة لجوائــز ا��وســكار لهــذا العــام. أنتــج أندرســن أف�مــا مثل “إيفرســت” بطولة جيــك � القائمــة القصــ��
�̧ إدراجــه 

غ، “الصمت”  ل واشــنطن ومارك والبــ�� � غ، “ُمسدســان” بطولة دي��  جيلينهــال، “نــاٍج وحيــد” مــن بطولــة مارك والبــ��

” من بطولة توم كروز.   �þي من بطولة آدم درايڤر و“صنع أمري �   ِلمارتن سكورس��
� عــام ٢٠١٧، بالتعاون مع 

�̧  . � �Åتركــز بشــكل خــاص ع� مســاعدة ال�جئــ �
ÄÑنســانية الــ æالجهــود ا� �

�̧ ساهم أندرســن 
� ا��ردن لتعليــم صناعــة 

�̧  � �Åأخــذ أندرســن مجموعــة مــن صنــاع ا��فــ�م إ� مخيــم ا��زرق ل�جئــ ،” منظمــة “كــ��
  . � �Åالسوري � �Åا��ف�م للمراهق

كة وعاد إ�  ÓÍعام ٢٠٠٥، باع أندرســن ال �
�̧ كــة  uSight للتكنولوجيــا.  Óü مــن ١٩٩٨ إ� ٢٠٠٥، أســس أندرســن وتــرأس  

� الفنون الجميلة.  
�̧ الدراسة حيث تخرج بدرجة البكالوريوس 

حسن ناجح 
� صحــف ومجــ�ت عربية 

�̧ ، لديه العديد مــن الدراســات وا��بحــاث الســينمائية  �
ناجــح حســن ناقد وباحــث ســينما��

ــرأس القســم  ــد ت � عمــان، وق
�̧ ــة الصــادرة  ــرأي” اليومي ــة “ال � صحيف

�̧  �
ــد الســينما�� ــادة النق ــب م متنوعــة. يكت

ــاء  ــاب وا��دب ــام للكت ــاد الع � وا�تح �Åــ ــاب ا��ردني ــة الكت � رابط
�̧ ا”. عضو  Äــة “ب� ــاء ا��ردني ــة ا��نب � وكال

�̧  �
�̧ ــا الثق

� العديد من الفعاليات الســينمائية العربية 
�̧ � لجنة الســينما بمؤسســة عبد الحميد شومان.  شــارك حســن 

�̧ العرب  و
� منها: “الســينما والثقافة 

� حقل النقد الســينما��
�̧ � لجان التحكيم. له مؤلفات عديدة 

�̧ � بعضها كعضو 
�̧ والدولية، 

� الســينما” (١٩٩٦)، “شاشــات النــور... شاشــات العتمــة” (٢٠٠٥)، “الســينما 
�̧ � ا��ردن” (١٩٩١)، “مختــارات 

�̧ الســينمائية 
ا��ردنية: بشائر وأح�م” (٢٠١٨).











فيـــلم ا�فتتـــاح
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إخراج: �دج ��

دراما – ٢٠١٩ – ١٠٥ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة

فرنسا

ية والعربية  � نجل�� æاللغة: الفرنسية - مع ترجمة إ� ا�

�
ÄÑأليكسيس مانين ، �

�Ñدلي ، جوردانو ج�� سيناريو: �دج ��

يل زونجا âج� ، �
ÄÑتمثيل: داميان بونارد، أليكسيس مانين

تصوير: جوليان بوبارد

مونتاج: فلورا فولبيل��

إنتاج: توفيق عيادي، كريستوف بارال

� ٢٠١٩؛ أفضل فيلم وأفضل مونتاج وأفضل 
الجوائز: جائزة لجنة التحكيم - مهرجان كان السينما��

� الدو�� ٢٠١٩؛ جائزة سينما من أجل 
ار ٢٠٢٠؛ أفضل فيلم - مهرجان أثينا السينما�� � ممثل واعد - جوائز س��

� دو�� - لجوائز ا��وسكار ٢٠٢٠.
؛ رشحته فرنسا ��فضل فيلم روا�� �

نسانية – مهرجان الجونة السينما�� æا�

عن الفيلم
� مونتفرميــل، إحــدى ضواحــي باريــس 

�̧ � فرنســا، انضــم ســتيفان إ� لــواء مكافحــة الجريمــة 
�̧

ــف  ــام ١٨٦٢. يكتش ــو ع ــور هوغ ة لفيكت ــه�� ــاء" الش ــة "البؤس ــداث رواي ــت أح � احتضن
ÄÑــ ال

ســتيفان üيًعــا، جنًبــا إ� جنــب مــع زم�ئــه الجــدد كريــس وجــوادا، التوتــرات المتصاعــدة 
ــة  ــاء عملي ــط أثن ــت الضغ ــه تح ــة نفس ط ÓÍــق ال ــد فري ــا يج ــاء. عندم ــات ا��حي � عصاب �Åــ ب
اعتقــال، تلتقــط طائــرة بــدون طيــار كل حركــة وتشــعل فتيلــة أحــداث الفيلــم. مســتوحى مــن 
ســكان   � �Åبــ التوتــرات  الفيلــم  يكشــف   ،٢٠٠٥ عــام  باريــس   �

�̧ الشــغب  أعمــال 
طة.  ÓÍقية وال ÓÍأحياء باريس ال

عن المخرج
ق  Óü ضاحيــة مونتفرميــل �

�̧ ، نشــأ �دج ��  مــن مواليــد مــا��
 �

ÄÑــ ــة ال ــه الوثائقي ــن أف�م ــة الفرنســية. معــروف ع العاصم
تلفــت ا�نتبــاه وتصــور واقــع الحيــاة ا�جتماعية والسياســية. 
� "كورتراجمــه"، وهــي 

�̧ بــدأ حياتــه المهنيــة كممثــل وعضــو 
طفولتــه،  صديقــا   ١٩٩٥ عــام  أسســها  فنيــة  تعاونيــة 
ون ورومــان غاڤــراس. أخــرج �دج ��  المخرجــان كيــم شــاپ��
� عام ١٩٩٧. بعد 

�̧ أول فيلــم قص�� له "مونتفرميل الحقــول" 
� باريــس عــام ٢٠٠٥، تأثــر المخــرج بوفــاة 

�̧ أعمــال الشــغب 
، وقــرر تصويــر الحــي الــذي يقطنــه لمــدة عــام  � �Åشــاب
 �

�̧ ــوم  ــوان "٣٦٥ ي ــي بعن ــم وثائق ــك فيل ــن ذل ــض ع تمخ
� مونتفرميل" (٢٠٠٧).

Ó@كلي

البؤساء

فيـــلم ا�فتتـــاح٢١
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مـؤسسـة غـيـــاث و نــاديـه سختيـــان الـخ�يــة
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إخراج: وليد مونس

دراما – ٢٠١٩ – ١٠٠ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٦ سنة
ويج، قطر لبنان، الو�يات المتحدة ا��مريكية، ال��

ية � نجل�� æاللغة: العربية - مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: وليد مونس

، رودريغ ُسليمان ، محمد دا�� �þتمثيل: نادين لب

� هوبارد
�Ñتصوير: بريان ريج

� ع�� حسان، سابينا الجميل
مونتاج: جاد دا��

، كريستوفر تريكاريكو � �Åيام ساس ، م�� ، جورج شق�� � �Åإنتاج: وليد مونس، أليكس ماديغان-يورك

� الدو�� ٢٠١٩؛ جائزة جمهور الشباب - مهرجان 
الجوائز: جائزة NETPAC - مهرجان تورونتو السينما��

� ٢٠١٩؛ جوز الهند 
� - مهرجان الجونة السينما�� �Åمونبلييه للسينما المتوسطية ٢٠١٩؛ جائزة النقاد الدولي

� الدو�� ٢٠١٩؛ جائزة لجنة التحكيم - مهرجان أجيال لسينما الشباب 
- مهرجان هاينان السينما�� � âÑالذه

٢٠١٩؛ جائزة الجمهور - مهرجان السينما العالمية ا�}سيوي ٢٠١٩

عن الفيلم
� جبــل لبنان، يحاول وســام - البالغ مــن العمر ١١ عاًما - أن 

�̧ � مدرســة خاصــة 
�̧ � عــام ١٩٨٢، و

�̧

وت  � ســماء بــ��
�̧ يســتجمع شــجاعته لُيفصــح عــن حبــه لزميلتــه فيمــا تبــدأ الغــزوات الجويــة 

� فهــم خطــورة العنــف 
�̧ ــة  . يجــد وســام صعوب � �Åممــا يثــ�� القلــق لــدى الطلبــة والمعلمــ

� الســماء تشــ�� إ� 
�̧ ــرات  � وجوزيــف، فــإن الطائ �Åــه، ياســم الوشــيك. لكــن بالنســبة لمعلمي

� ا��فق.  
�̧ خطر أك�â يلوح 

عن المخرج
، يحمــل شــهادة  �

وليــد مونــس منتــج وكاتــب ومخــرج لبنــا��
خــراج مــن جامعــة و�يــة فلوريــدا.  æالكتابــة وا� �

�̧ الماجســت�� 
 (٢٠٠٢) الشــمس"   �

�̧ "قديــس  يــن  قص��  � �Åفيلمــ أخــرج 
" (٢٠١٦) والــذي وصــل  � âÑو"الجفــت والــواوي والذئــب والصــ
� ا��وســكار عام ٢٠١٧. 

�̧ للقائمــة المختارة ��فضل فيلم قص�� 
� لينوكــس 

� وآ�� وقــد أنتــج عــدة كليبــات غنائيــة لديفيــد بــو��
هم.   ليك وغ�� âتم� � ÄÅو�نا ديل راي وجاس

١٩٨٢
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� سيدي بومدين �Åإخراج: أم

الجزائر، فرنسا، قطر

دراما – ٢٠١٩ – ١٣٥ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة

ية والعربية � نجل�� æاللغة: العربية والتماشق – مع ترجمة إ� ا�

� سيدي بومدين �Åسيناريو: أم

تمثيل: سليمان بالنواري، إلياس سالم، عزوز عبد القادر

تصوير: كانامي أونوياما

� سيدي بومدين �Åمونتاج: أم

، لويس بيليكود � ف�� إنتاج: كل�� تشارلز-ج��

� الدو�� ٢٠١٩؛ جائزة 
� - مهرجان نوشاتيل السينما�� âأورو� �

الجوائز: الجائزة الفضية ��فضل فيلم روا��

النقاد - مهرجان مونبلييه ل��ف�م المتوسطية ٢٠١٩؛ جائزة أفضل ممثل - مهرجان قرطاج ٢٠١٩؛ جائزة 

� الدو�� ٢٠١٩
أفضل فيلم - مهرجان إشبيلية ٢٠١٩؛ جائزة المئوية ��فضل فيلم - مهرجان الهند السينما��

عن الفيلم
طة لطفي  ÓÍعام ١٩٩٤. يســافر ضابطا ال �

�̧ � شــمال الب�د 
�̧ الحرب ا��هلية الجزائرية مســتعرة 

 ٍ ــ�� �ٍ خط âــا� ــن إره ــا ع ــراء بحًث ــ�â الصح ــة، ع ــا طفول ــا صديق ــب "س." ، وهم ــو بلق والمدع
� الصحــراء ال�متناهيــة، يبــدو ســعيهما ســخيًفا، لكــن لــدى لطفــي أولويــة 

�̧ يدعــى أبــو ليــ�. 
ــزداد  � الصحــراء، كلمــا ت

�̧ مــكان. كلمــا يتوغــ�ن  æأ� وهــي إبعــاد س. عــن العاصمــة قــدر ا�
الصعاب وهما يواجهان جروحهما القديمة.  

عن المخرج
ــد الحــر للســينما  ــن المعه ــن م � ســيدي بومدي �Åــ تخــرج أم
� باريس. عاد إ� الجزائر عام ٢٠٠٨ وعمل كمساعد 

�̧ الفرنسية 
ة "غداً،  � نهايــة عــام ٢٠١٠ أخرج أول أف�مــه القص��

�̧ مخــرج. و
ان  ــ�� مون-ف ــان كل�� ــاره لمهرج ــم اختي ــذي ت ــر؟" وال الجزائ
ــرة"  � "الجزي

ــا�� ــه القصــ�� الث ــاز فيلم ة. ح ــ�م القصــ�� ل��ف
 �

� الســينما�� âÑمهرجــان أبــو ظــ �
�̧ عــ� جائــزة أفضــل فيلــم 

ة  القصــ�� أف�مــه  ثالــث  أخــرج   .٢٠١٢ عــام  الــدو�� 
 �

�̧ يال ك." عام ٢٠١٤. كان العرض ا��ول لفيلمه "أبو لي�"  "س��
� الدو�� عام ٢٠١٩، وهو 

أســبوع النقاد لمهرجان كان الســينما��
أول أف�مه الروائية الطويلة. 

  أبو ليلى
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إخراج: عبد المحسن الضبعان

دراما – ٢٠١٩ – ٧٥ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٦ سنة

المملكة العربية السعودية

ية � نجل�� æاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: فهد ا�سطاء، عبد المحسن الضبعان

تمثيل: أسامة القس، عبد ? الفهد، فهد الغريري

� مسعدي �Åتصوير: أم

مونتاج: فخر الدين عمري

إنتاج: محمد الحمود

� الدو�� ٢٠١٩
الجوائز: جائزة لجنة التحكيم - مهرجان مراكش السينما��

عن الفيلم
� خــ�â مــرض والــده فينعطــف 

�Ñا��ربعيــ òخــ�ل ســفره مــع ابنــه المراهــق وليــد، يتلقــى نــا
ــذه  ــا له ــد وصولهم ــن عن ــة ا��ب وا�ب ــاض. تتغــ�� ع�ق ــوب الري ــة جن ــه الريفي باتجــاه بلدت
ــة اختفــاء طفــل تحــت ظــروف غامضــة ظ�لهــا عــ�  ــة، حيــث تلقــي حادث ــدة المعزول البل
� حــÄÑ ولــو بفــرض وصايتــه عليــه.  لكــن 

نــاò الــذي يحــاول التواصــل مــع ابنــه ا�نطــوا��
� جو متوتر سببها احتضار جده. 

�̧ وليد يتمرد ع� هذه الوصاية ويرفضها 

عن المخرج
عبــد المحســن الضبعــان مخــرج وكاتــب ســعودي مســتقل 
� بعض الصحف المحلية. شارك بتأسيس 

�̧ بدأ الكتابة السينمائية 
� ٢٠٠٨ وأخــرج العديــد مــن 

�̧ " الســينمائية  �
Óñمجموعــة " تــ�

ــات دوليــة، منهــا  � شــاركت بمهرجان
ÄÑة الــ ا��فــ�م القصــ��

ــة  ــة لحكاي ــ�� المكتمل ــع غ ــرأة" و "الوقائ ــال وام ــة رج "ث�ث
يــوم"   ٤٢" مسلســل  وأخــرج  كتــب  كمــا  شــعبية".  

 .٢٠١٦ �
�̧ لصالح قناة روتانا 

آخر زيارة

مسابقة ا��ف�م العربية الروائية الطويلة٢٩



صاوي âإخراج: مهدي ال�

دراما – ٢٠١٩ – ٩٦ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة

تونس، فرنسا، لبنان، قطر

ية � نجل�� æاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

صاوي âسيناريو: مهدي ال�

ي تمثيل: سامي بوعجيلة، نج�ء بن عبد ?، يوسف خم��

�� âتصوير: أنطوان هي�

مونتاج: كاميل توبكيس
ÓÍإنتاج: حبيب عطية، مارك إيرمر، شانتال في

� وجائزة ا��مم المتحدة - مهرجان القاهرة  âالجوائز: جائزة لجنة التحكيم الخاصة وأفضل فيلم عر�

� (٢٠١٩)؛ جائزة 
� الدو�� (٢٠١٩)؛ تنويه خاص ��فضل عمل أول - مهرجان قرطاج السينما��

السينما��

� الدو�� (٢٠١٩)
� ��فضل فيلم - مهرجان توزر السينما�� âÑالعقرب الذه

عن الفيلم
� صيف عــام ٢٠١١، 

�̧ بعــد أقــل مــن عــام مــن ســقوط نظــام بــن عــ�� وأثنــاء عودتهــا مــن إجــازة 
ــب رصاصــة طائشــة  ــة مســلحة فتصي � لمجموع �Åــ ــة كم ــة تونســية ميســورة ضحي ــع عائل تق
الســيارة، ثاقبــة كبــد ا�بــن عزيــز، البالــغ مــن العمــر ١٠ ســنوات. يســعف فــارس ومريــم ابنهمــا 
ــم. و�  ــ��ٍ مظل ــن üٍ عائ ــدم ع ــل ال ــة ملحــة لنق ــث تكشــف حاج ، حي � مستشــفى محــ��

�̧

يســتغرق ا��مــر طويــ�ً قبــل أن تطفــو بعــض الحقائــق عــ� الســطح كانــت قــد بقيــت مدفونة 
� لن تعود أبداً كما كانت.  

ÄÑلسنواٍت طويلة مزعزعًة معها توازن وتناغم هذه العائلة ال

عن المخرج
صــاوي مــن المعهــد العــا�� لفنــون  âتخــرج مهــدي ال�
� تونــس ومــن قســم الفنــون والموســيقى وفــن 

�̧ الملتيميديــا 
ــ�م  ــة أف ــة.  أخــرج ث�ث يطالي æــا ا� العــرض بجامعــة بولوني
" حصــل عــ� جائــزة المهر  ة، آخرهــا "خلينــا هــكا خــ�� قصــ��
العــرض  جــاء   .٢٠١٦ عــام   � âد� مهرجــان   �

�̧  � âÑالذهــ
آفــاق  قســم   �

�̧ نعيــش"  "بيــك  الطويــل  لفيلمــه  ا��ول 
� عام ٢٠١٩. 

لمهرجان البندقية السينما��

 بيك نعيش

مسابقة ا��ف�م العربية الروائية الطويلة٣٠



إخراج: نجوى نجار
دراما – ٢٠١٩ – ٩٢ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٦ سنة

، لوكسمبورج، أيسلندا، ا��ردن � �Åفلسط

ية � نجل�� æية – مع ترجمة إ� ا� âية، الفرنسية، الع� � نجل�� æاللغة: العربية، ا�

سيناريو: نجوى نجار

� âÑي، إباء مندر، براق نشاشيÏحوا، فراس نصار، فارس ح �Ñتمثيل: م

تصوير: توماس توماسون

� جابر  �Åأم ، ابيت رونالدسدوت�� � مونتاج: إل��

� كورت
إنتاج: ها��

� الدو�� ٢٠١٩
الجوائز: جائزة نجيب محفوظ ��فضل سيناريو - مهرجان القاهرة السينما��

عن الممثل الرئي�� (أول عمل)
ِفــراس نّصــار مــن مواليــد النــاòة درس التمثيل 
ــ�  ــاز ع . ح �þــي ــي الك�س ــج المÍح ــا للنه وفق
 �

�̧ � المÍحّيــة الّناجحــة "
�̧ أحــد ا��دوار الرئيســّية 

� ُعِرَضــت أكــ�Ó مــن ٢١٥ مــّرة، 
ÄÑالّنفــق"، واّلــ

 �
�̧ ــة  ــة عالمّي ــات مÍحّي ــّدة مهرجان � ِع

�̧ ــا  منه
ــة أدوار  � بتأدي �Åــ ــك الح ــذ ٰذل ــتمّر من ــكا. اس أمري
� التلفزيــون والســينما. 

�̧ عــ� خشــبة المــÍح و
 � �Åفيلــم "بــ �

�̧ � لــه كان 
أول دور رئيــ@� ســينما��

الجنة وا��رض".  

عن الممثلة الرئيسية  (أول عمل)
 �

�̧ مــ�Ñ حــوا ممثلــة ومغنيــة فلســطينية تعيــش 
 �

� المسلســل التلفزيو��
�̧ حيفــا. مثلت دور البطولة 

ا عــوض. حــازت عــ� جائــزة  " لمــ�� �Ñالناجــح "مــ
 �

�Ñح الفلســطيÍمهرجــان المــ �
�̧ "أفضــل ممثلــة" 

� "مــن قتــل أســمهان؟" من 
�̧ عــن دورهــا كأســمهان 

� عــدة 
�̧ . ظهــرت  � âÑكتابــة وإخــراج أمــ�� نــزار زعــ

ــا  ــة. كان دوره ــات ومسلســ�ت تلفزيوني مÍحي
 �

�̧ ــل  � طوي
ــم روا�� � فيل

�̧ ــية  ــة رئيس ا��ول كممثل
� الجنة وا��رض". �Åفيلم "ب

بين الجنة وا�رض

مسابقة ا��ف�م العربية الروائية الطويلة٣١

عن الفيلم
وجــان منــذ خمــس ســنوات. ســلمى  � Äالث�ثينــات مــن العمــر م� �

�̧ ســلمى وتامــر فلســطينيان 
وت. ��ول مــرة يحصــل  � بــ��

�̧ � تــم اغتيالــه 
�Ñة وتامــر ابــن مناضــل مثقــف فلســطيòمــن النــا

 �
�̧ ــه.  ــب الطــ�ق مــن زوجت ــة ليقــدم طل üائيلي æــور نقطــة التفتيــش ا� تامــر عــ� إذن لعب

ــام  ــة أي ــد تامــر، ولديهمــا ث�ث � وال
� النــاòة، يكتشــف الزوجــان üا مــن مــا/�

�̧ المحكمــة 
ة. يكشــف الــÍ عــن وقــت  للعثــور عــ� المســتندات المطلوبــة قبــل انتهــاء ص�حيــة التأشــ��

� بلد مزقته الحرب. 
�̧ لم يكن فيه الدين مشكلة والحب يتخطى الحواجز 

عن المخرجة
� أكاديميــة كتــاب 

�̧ الكاتبــة والمخرجــة نجــوى نجــار عضــوة 
ــ�م  ــن ا��ف � كل م

�̧ ــت  ــوم (ا��وســكار) وعمل ــون والعل الفن
الوثائقيــة والروائيــة منــذ عــام ٢٠٠٠. فيلمهــا ا��ّول كان "المــّر 
� "عيــون الحراميــة" (٢٠١٤) كان 

والرمــان" (٢٠٠٩) وفيلمهــا الثــا��
� الرســمي لجوائــز ا��وســكار عــام ٢٠١٥. 

�Ñشــيح الفلســطي Äال�
خــراج لصانعــي ا��فــ�م كمــا  æأعطــت العديــد مــن دروس ا�
� تنظمها 

ÄÑكانــت مستشــارة لورشــة راوي لكتابة الســيناريو الــ
الهيئة الملكية ا��ردنية ل��ف�م.



إخراج: أمجد أبو الع�
دراما – ٢٠١٩ – ١٠٣ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة

ويج، قطر السودان، فرنسا، مÏ، ألمانيا، ال��

ية � نجل�� æاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: يوسف إبراهيم، أمجد أبو الع�

التمثيل: مصطفى شحاتة، إس�م مبارك، محمود الÍاج، بونا خالد 

ت تصوير: سيباستيان جوبف��

مونتاج: هبة عثمان

يكس إنتاج: أرنو دومرك، حسام علوان، إنغريد ليل هوغتون ، مايكل ه��

� - مهرجان الجونة  âÑ٢٠١٩؛ النجم الذه �
الجوائز: جائزة أسد المستقبل - مهرجان البندقية السينما��

� ٢٠١٩؛ المسابقة الدولية - مهرجان مومباي 
� - مهرجان قرطاج السينما��

� ٢٠١٩؛ أفضل فيلم روا��
السينما��

؛ جائزة  � ٢٠١٩الفرن@�
� - مهرجان أميان السينما�� âÑيونيكورن الذه �

� ٢٠١٩؛ أفضل فيلم روا��
السينما��

٢٠١٩ �
� طويل - مهرجان الرباط السينما��

� ٢٠١٩؛ أفضل فيلم روا��
الجمهور - مهرجان أجيال السينما��

عن الفيلم
� يــوم تســمية طفلهــا البكــر، يتــم إخبــار ا��م عــن لعنــة ســتحّل بابنهــا 

�̧ كــة  âعوضــا عــن ال�
يــن. ُحكــم عــ� ا��م المدمــرة حــداداً عــ� ابنهــا وهــو  ÓÍســن الع �

�̧ مزمــل الــذي ســيموت 
ــا مــن المحنــة. يكــ�â مزمــل، الــذي نشــأ تحــت وطــأة  ل هرب � ــد المــ�� حــّي، فيمــا غــادر الوال
غــراء، عــ�  æــد فيجــد ا��صدقــاء وا��عــداء والحــب وا� اي � Äــم، عــ� فضــول م� المــوت الدائ

� المستقبل. 
�̧ الرغم من أن ما يسعى إليه حقاً هو إحساس بالحا�ò وا��مل 

عن المخرج
عــ�م بجامعــة  æدرس ا� �

ــو العــ� مخــرج ســينما��  أمجــد أب
 �

�̧ مــارات العربيــة المتحدة ويعمل كمنتج ومخرج مســتقل  æا�
.  لــه العديــد مــن ا��فــ�م الروائيــة  � âÑأبوظــ  Twofour٥٤ 
ة مــن أهمهــا "تينا" و "ريــش الطيــور" و "عــ� رصيــف  القصــ��
 �

ــرا�� ي æــرج ا� اف المخ Óüــإ ــم ب ــذي ت ــتوديو" ال ــروح" و "س ال
العالمــي عبــاس كياروســتامي. حــاز عــ� جائــزة أفضــل نــص 
ــة  ــة العربي ــن الهيئ ــاح" م ــر التف ــن "فطائ � ع âــر� ــي ع مÍح
لمهرجــان  مــج  âكم� ا�}ن  يعمــل    .٢٠١٢ لعــام  للمــÍح 
السودان للسينما المستقلة ومنتجاً لعدد من المشاريع السينمائية.  

ستموت في العشرين

مسابقة ا��ف�م العربية الروائية الطويلة٣٢



إخراج: ع�ء الدين الجم

دراما، كوميديا – ٢٠١٩ – ١٠٠ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٦ سنة

المغرب، فرنسا

ية � نجل�� æاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: ع�ء الدين الجم

تمثيل: يونس بواب، ص�ح بن ص�ح

� برادة �Åتصوير: أم

مونتاج: ليليان كوربيل

و إنتاج: فرانشيسكا دوكا، أليكسا ريف��

� (٢٠٢٠)؛ جائزة 
� مهرجان طنجة السينما��

�̧ � أول وأفضل صوت 
الجوائز: جائزة أفضل عمل روا��

� الدو��
لجنة تحكيم الشباب - مهرجان بلد الوليد السينما��

عن الفيلم
خفــاء حقيبــة المــال  æ� ا âقــ� � �Åطــة المغربيــة، يحفــر أمــ ÓÍلحظــات قبــل أن تقبــض عليــه ال
المÍوقــة. عندمــا يُطلــق üاحــه بعــد ســنوات، يعــود إ� نفــس المــكان �ســتعادة الحقيبــة. 
يًحــا مخصًصــا لقديــٍس مجهــول تــم تشــييده عــ� موقــع الحقيبــة بالــذات،  �ò لكنــه يجــد
� القريــة، غــ�� أن عمليــة اســتعادة 

�̧  � �Åفيمــا بُنيــت قريــة جديــدة لحجــاج المــزار. يقيــم أمــ
ة.   � مكان مقدس غدت عس��

�̧ ا��موال المÍوقة 

عن المخرج
 �

�̧  INSASمراكــش و �
�̧  ESAV �

�̧ تــدرب عــ�ء الديــن الجــم 
ة، منهــا  بروكســل. أخــرج عــدداً مــن ا��فــ�م القصــ��
"حــوت الصحــراء" الــذي حــاز عــ� جائــزة النقــاد وكتابــة 
ــم  � للفيل

�Ñــ ــان الوط ى للمهرج âــ� ــزة الك ــيناريو والجائ الس
بطنجــة. ســّمي عــ�ء أحــد نجــوم الغــد الخمســة العــرب 
كان   .٢٠١٦ عــام   “Screen International” قبــل  مــن 
ــان كان  � مهرج

�̧ ــول"  ــيد المجه ــم "س ــرض ا��ول لفيل الع
� فئة "أسبوع النقاد". 

�̧ � الدو�� 
السينما��

 سّيد المجهول
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إخراج: مهند حيال
دراما – ٢٠١٩ – ٧٩ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة

العراق، قطر

ية والعربية � نجل�� æاللغة: العربية - مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: مهند حيال، ه� السلمان

تمثيل: ع�� ثامر، أسعد عبد المجيد، يم�Ñ مروان، إيمان عبد الحسن 

تصوير: س�م سلمان

مونتاج: ع�� رحيم

إنتاج: ع�� رحيم، ه� السلمان

� الدو�� ٢٠١٩؛ أفضل فيلم وأفضل أداء تمثيل 
الجوائز: جائزة أفضل فيلم -مهرجان بوسان السينما��

� الدو�� ٢٠١٩
-مهرجان القاهرة السينما��

عن الفيلم
 �

ÄÑشــارع حيفــا أحــد أخطر ا��ماكــن ال �
�̧ � بغــداد عــام ٢٠٠٦، وبالتحديــد 

�̧ تــدور أحــداث الفيلــم 
� ليطلــب يــد ســعاد، 

�Ñمــن الحــرب ا��هليــة والعنــف. يذهــب أحمــد الرجــل ا��ربعيــ �
تعــا��

� قدمــه مــن قنــاص يدعــى ســ�م متمركــز 
�̧ لهــا بطلقــة  � ولكــن لســوء الحــظ يصــاب تحــت م��

عــ� أحــد ا��ســطح، تعصــف بــه هــو ا�}خــر أزمــات وهمــوم. تحــاول ســعاد أن تنقــذ حيــاة 
اب مــن أحمــد. ينفضــح تواطــؤ  Äأحمــد، ولكــن بــ� جــدوى، فســ�م يمنــع أي أحــد مــن ا�قــ�

  . �ù � ظل ا�حت�ل ا��م��
�̧ السكان ا�}خرين 

عن المخرج
� مدينــة الناòيــة جنــوب العــراق عــام 

�̧ ولــد مهنــد حيــال 
ــام  ــداد ع � بغ

�̧ ــة  ــون الجميل ــة الفن ــن كلي ــرج م ١٩٨٥ وتخ
 � �Åمهرجــان برلــ �

�̧ ٢٠١٠. شــارك فيلمــه القصــ�� "عيــد ميــ�د" 
 �

� عــام ٢٠١٣، ونــال جائــزة النجم الســينما��
الــدو�� الســينما��

ــات المتحــدة.   � الو�ي
�̧ ــد  الصاعــد مــن مهرجــان رود آي�ن

 �
�̧ خــراج عمــل منتجــا مشــاركا  æا� �

�̧ ضافــة إ� عملــه  æبا�
� مجــال 

�̧ عــدد مــن ا��فــ�م الســينمائية، وأعــد عــدة ورش 
 �

Ä̧ ك، أحــد مؤســ@� المركــز العــرا Äنتــاج المشــ� æالكتابــة وا�
للفيلــم المســتقل. وهــو حاليــا يشــغل منصــب مديــر 

� وزارة الثقافة العراقية.
�̧  �

نتاج السينما�� æا�

شارع حيفا
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إخراج: محمد نظيف

دراما – ٢٠١٩ – ٩٧ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة
المغرب

ية � نجل�� æاللغة: العربية والفرنسية - مع ترجمة إ� ا�

مي �Ïسيناريو: محمد نظيف، أسماء الح

�
�̧ ÓÍإيمان م ، مي، جليلة تالم@� �Ïتمثيل: أسماء الح

تصوير: كمال الدرقاوي

مونتاج: ماري-بي�� رينود

إنتاج: محمد نظيف، رشيدة السعدي

عن كاتبة السيناريو (أول عمل)
 �

�̧ ــارزات  ــ�ت الب ــن الممث ــي م م �Ïــماء الح أس
الســاحة الفنيــة المغربيــة، خريجة المعهــد العا�� 
للفــن المÍحــي بالربــاط، وحاصلــة عــ� دبلــوم 
� المــÍح بباريــس، وأحــد مؤســ@� 

�̧ الدراســات 
 (١٩٩٦) ا��خــرى"  "الضفــة  مــÍح  فرقــة 
بداعــات  æات ا� ÓÍعــ �

�̧ حيــث أدت أدواًرا رئيســية 
� العديــد من 

�̧ المÍحيــة. كمــا أدت أدوارا ثانويــة 
ا��فــ�م الســينمائية والتلفزيونيــة، فيلــم "نســاء 
الجنــاح "ج" " هــو آخــر أعمالهــا حيــث تــودي أحد 
ــه أول  أدواره الرئيســية (أمــل) وتوقــع مــن خ�ل

تجربة لها ككاتبة سيناريو.

عن الممثلة الرئيسية  (أول عمل)
� عمــر 

�̧ بــدأت ريــم فتحــي ممارســتها المــÍح 
ة  ÓÍــ ــة ع ــن الثالث � س

�̧ ــت  ــث التحق ــر حي مبك
 �

�̧ بورشــة تدريبيــة تحــت إدارة محمــد بــدري.  
مسلســل   �

�̧ مشــاركة  أول  لهــا  كانــت   ٢٠١٤
 �

�̧ � ٢٠١٦ أول مشــاركة ســينمائية 
�̧ ، تلته  �

تلفزيــو��
" للمخــرج فــوزي بنســعيدي، ثــم  فيلــم "وليــ��
للمخــرج  "رحــل"  فيلــم   �

�̧ أخــرى  مشــاركة 
الفرنــ@� أوليفييــه كوســماك وإنتــاج محمــد 
ــا  ــق بقدراته ــذي وٍث ، ال ــ�� ــذا ا��خ ــف.  ه نظي
 �

العاليــة، طلــب منها أن تــؤدي أول دور ســينما��
� فيلمه "نساء الجناح "ج" ". 

�̧ رئيس لها 

نساء الجناح "ج"
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عن الفيلم
 �

�̧ � الجنــاح "ج" 
�̧ ثــ�ث نســاء مــن مختلــف ا��عمــار والخلفيــات ا�جتماعيــة محتجــزات 

� الــدار البيضــاء. لقــد تــم تشــخيصهن با�كتئــاب وبالتــا�� هــن 
�̧ مستشــفى ل��مــراض النفســية 

� التغلــب 
�̧ بحاجــة إ� معالجــة طبيــة. رفقــة ممرضــة المستشــفى، يواجهــن المعانــاة والرغبــة 

� عودتهــن إ� الحيــاة الطبيعيــة 
�̧ � تســاهم 

ÄÑعليهــا، فيمــا تتوطــد ع�قــات الصداقــة بينهــن الــ
رويداً رويدا.   

عن المخرج
� كممثل ومخــرج مÍحي قبــل 

�Ñبدأ محمد نظيف مشــواره الف
ا�نتقــال إ� الســينما. فبعد الدراســة بالمعهــد العــا�� للفــن 
� بالربــاط، تابــع تكوينــه بجامعة 

�̧ المÍحــي والتنشــيط الثقــا
� المÍح

�̧ ة حيث حصل ع� دبلوم الدراسات  Óüباريس العا
 �

�̧ � والمســموع.  أدى نظيــف أدوارا رئيســية 
 وفنــون المــر��

العديد من ا��ف�م السينمائية والتلفزيونية. كتب وأخرج ث�ثة 
ة: "المــرأة الشــابة والمصعــد" (٢٠٠٥)، "المــرأة  أفــ�م قصــ��

”المرأة الشابة والمدرســة" (٢٠٠٩).  الشــابة والمعلم" (٢٠٠٧)، 
ــة  ــة الطويل ــه الروائي � أف�م

ــا�� ــو ث ــاح "ج" " ه ــاء الجن "نس
 .٢٠١٢ �

�̧ بعد "ا��ندلس مونامور!" الذي ُعرض تجاريا 
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إخراج: لينا العبد

وثائقي – ٢٠١٩ – ٧٥ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٥ سنة
، الدنمارك، قطر، سلوفينيا � �Åلبنان، فلسط

ية � نجل�� æاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: لينا العبد، رامي نيحاوي

تصوير: رامي نيحاوي، مايا بندك، لينا العبد

�
Ó@مونتاج: رامي نيحاوي، نبيل مح

� âإنتاج: رامي نيحاوي، مهند يعقو�

.٢٠١٩ �
� - مهرجان الجونة السينما�� âالجوائز: أفضل فيلم وثائقي عر�

عن الفيلم
� مهمــة لــم يعــد 

�̧ � إبراهيــم العبــد، والــد المخرجــة لينــا، 
�Ñعــام ١٩٨٧، انطلــق الفلســطي �

�̧

� جماعــة أبــو نضــال المعروفــة أيضــا باســم "المجلــس الثــوري". اختفــاؤه 
�̧ منهــا. كان عضــواً 

ــل  ــذا العم ــام به ــة القي ــارت المخرج ــÄÑ ا�}ن. اخت ــد ح ــه أح ــدث عن ــاً � يتح ــات موضوع ب
كرســالة إ� والــد لــم تعرفــه. غــ�� أن الفيلــم قصــة عائليــة دافئــة ويبقــى الســؤال ا��هــم: 

� الحياة.
�̧ كيف أثر اختفاء ا��ب ع� خيارات المخرجة 

عن المخرجة
لينا إبراهيم العبد فلسطينية من مواليد عام ١٩٨٠، تخرجت 
مــع  عملــت  دمشــق.  جامعــة   �

�̧ عــ�م  æا� قســم  مــن 
 � �Åعــ� فيلــم وثائقــي حــول ال�جئــ � �Åدانماركيــ � �Åمخرجــ
ــاز فيلمهــا  ق ا��وســط. ف ÓÍــ ــا وال � أوروب �Åــ � ب �Åالفلســطيني
الوثائقــي القصــ�� "نــور الهــدى" بجائــزة أفضــل فيلــم 
 .٢٠١٠ ســنة  دوكس-بوكــس  مســابقة   �

�̧ ســوري  تســجي�� 
أنتجــت وأخرجــت العبــد فيلمهــا الوثائقــي القص�� "دمشــق 
"ارتيــه"  قنــاة  عــ�  عــرض  الــذي  ا��و�"   �

ÄÑقبلــ
الفرنســية-ا��لمانية عــام ٢٠١٣. أمــا الفيلــم الوثائقــي القص�� 
"حلــم الوحــوش القويــة" فقــد نــال جائــزة لجنــة التحكيــم 

وت عام ٢٠١٤.    � ب��
�̧ � القص��  âمهرجان الفيلم العر� �

�̧

 إبراهيم، إلى أجل غير مسمى
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إخراج: رامز يوسف

وثائقي – ٢٠١٩ – ٧٩ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة
Ïم

ية � نجل�� æاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

�
�Ñسيناريو: رامز يوسف، ب�ل حس

تصوير: لي� سامي، محمد صيام

إنتاج: إس�م كمال

إنتاج: محمد رشاد

عن الفيلم
� مــÏ، حيــث يتنــاول الحيــاة 

�̧ يوثــق الفيلــم الجانــب المظلــم مــن ا��فــراح الشــعبية 
� هــذه المناســبات والع�قــة المعقــدة 

�̧ � يرقصــن 
Äالشــخصية لمجموعــة مــن الراقصــات اللــوا�

ون أعمالهــن.  فتتشــابك مصلحــة العمــل مــع المشــاعر  ّ ــن يُســ�� والمتشــابكة بأزواجهــن الذي
نسانية وتشكل مصائرهم.   æا�

عن المخرج
ســكندرية. أدار العديــد  æي مــن ا�Ïرامــز يوســف مخــرج مــ
أخــرج  ا��طفــال.  مــÍح   �

�̧ التدريبيــة  المشــاريع  مــن 
ــى  ــم". تلق ــ�ّ نتكل ــايب" و "ي ــة الش ــن "لعب ي � قص�� �Åــ فيلم
تمــام أول فيلــم  æ� يوســف الدعــم مــن جهــات عديــدة

وثائقي طويل له "الشغلة".  

الشغلة
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إخراج: إي�� كمال
� – ٢٠١٩ – ٨٢ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٦ سنة âÑوثائقي، تجري

لبنان

ية � نجل�� æاللغة: العربية - مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: إي�� كمال

تصوير: إي�� كمال

مونتاج: إي�� كمال

� âÑإنتاج: جانا وه

� الدو�� ٢٠١٩
الجوائز: جائزة أفضل فيلم وثائقي - مهرجان القاهرة السينما��

عن الفيلم
� التاريــخ الحديــث 

�̧ ة" محاولــة لدراســة ا��حــداث والظــروف  وت المحطــة ا��خــ�� "بــ��
� أدت إ� إنشــاء دولــة لبنــان، وذلــك عــ�â اســتخدام الســكك الحديديــة 

ÄÑالــ òوالمعــا
ــن خــ�ل  ــل، م ــة المهجــورة كنقطــة انطــ�ق للتحلي ــة التحتي ــن البني ــى م ــا تبق ــة وم المهمل
وت.  يستكشــف  � بــ��

�̧ الســفر جغرافيــا مــن المحطــات الخارجيــة باتجــاه المحطــة المركزيــة 
شــكالية: هــل شــارفت  æا لطــرح ا� الفيلــم البــ�د وجميــع مكوناتهــا تدريجيــا، للوصــول أخــ��

ة بعد؟  رحلة القطار ا� نهايتها؟ أم أن الب�د لم تبلغ المحطة ا��خ��

عن المخرج
 � âد� � �Åايــ�� كمــال كاتــب، مخــرج ومديــر تصويــر يعيــش بــ
" ٢ و٢/١" الذي حاز  ته المهنية بفيلمه القص�� وت. بدأ مس�� وب��
� بدورتــه الســابعة. كمــا  âمهرجــان د� �

�̧ عــ� جائــزة النقــاد 
وت  يــن ”ثلــج" و "تانغــو الثــورة ". "ب�� اخــرج فيلميــه القص��
ــذي حــاز  ــل ا��ول ال ــه الطوي ة" هــو فيلم المحطــة ا��خــ��
� مهرجــان القاهــرة 

�̧  �
عــ� جائــزة أفضــل فيلــم غــ�� روا��

� �Åبدورته الحادية وا��ربع

 بيروت المحطة ا�خيرة

مسابقة ا��ف�م العربية الوثائقية الطويلة٤٠



إخراج: رامي فرح
وثائقي – ٢٠١٩ – ٩٥ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٦ سنة

ويج، قطر، ا��ردن الدانمارك، فرنسا، ال��

ية  � نجل�� æاللغة: العربية والفرنسية – مع ترجمة إ� ا�

تصوير: رامي فرح

مونتاج: غ�ديس جوجو

، ليانا صالح، سيندي لوتامبليه � �Åية سورينس إنتاج: سينية ب��

عن الفيلم
هــذا الفيلــم الوثائقــي üد لثــورة وحــرب شــهدها الممثــل الســوري الشــه�� فــارس حلــو. 
� شــوارع دمشــق 

�̧ ت حيــاة فــارس بشــكل جــذري عندمــا انضــم إ� المتظاهريــن  تغــ��
� بإســقاط النظــام الســوري. اضطــر عــ� الفــور ل�ختفــاء، ورافقــه المخــرج رامــي  �Åمطالبــ
ــع  ــي. وم ــن ســوريا إ� فرنســا، تبعــه رام ــرار م ــارس إ� الف ــا اضطــر ف ا. عندم ــ�� ــرح بكام ف
� حياتهمــا: المنفــى. 

�̧ ذلــك، لــم يكــن لــدى الممثــل و� المخــرج نــص لهــذا الفصــل الجديــد 
� الــذي 

�̧ اب، وأيضــاً بالســخافة وا�رتبــاك الثقــا Äء با��ســئلة وخيبــات ا��مــل وا�غــ� فصــل مــ��
يدعــو إ� الضحــك. "فــارس حلــو.. حكايــة ممثــل خــرج عــن النــص" مشــاهدة حميمــة للعنــف 

النف@� والوجود المنفي الذين يعيشهما المخرج وممثله المفضل.

عن المخرج
رامي فرح مخرج سوري وممثل وفنان من مواليد ١٩٨٠ مقيم 
حاليــاً � باريــس. درس الرقــص � دمشــق � ا�عهــد العــا� 
للفنــون ا��حيــة وحــ� العديــد مــن الــدورات التدريبيــة 
وورش العمــل � الســين¨ والرقــص ا�عــا§. تســتخدم أف£مه 
ومقاطــع الفيديــو ا®و¬ لــه مزيًجــا مــن الرقــص وا�ــواد 
عــام   � صنــع  الــذي  "زامــكان"،  والب·يــة.  الســمعية 
٢٠٠٤، يتخيــل حــواراً بــ« مروحــة ســقف وكــر¸ � غرفــة 
صامتــة. تبعــه "نقطــة"، فيديــو قصــ� للفنــون تــم عرضــه � 

العديد من ا�عارض وا�هرجانات حول العا¿.

فارس حلو..
حكاية ممثل خرج عن النص

مسابقة ا��ف�م العربية الوثائقية الطويلة٤١



إخراج: وداد الزغ�مي
وثائقي – ٢٠١٩ – ٧٥ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة

تونس

ية � نجل�� æاللغة: العربية والفرنسية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: وداد الزغ�مي

�
Óñتصوير: حاتم نا

مونتاج: روشن مزوري، وداد الزغ�مي

إنتاج: رياض ثابت

� الدو�� ٢٠١٩
الجوائز: جائزة الفيلم الوثائقي المبهج - مهرجان توزر السينما��

عن الفيلم
� رحلــة مصنوعــة مــن الذهــاب 

�̧ أربعــة مصائــر لشــباب، منطقــة وعقــٌد مــن الزمــن، ترســلنا 
 � �Å٢٠٠٧ إ� ٢٠١٧، من الديكتاتورية إ� الديمقراطية. باتباع مسار ث�ثة موسيقي: � �Åحقبت � �Åياب ب æوا�
بــداع والتأثــ�� الــذي يمكــن  æتها المهنيــة كفنانــة، تســلط المخرجــة الضــوء عــ� عمليــة ا� ومســ��

أن تحدثه ع� حياة الجميع. الفيلم من خ�ل الموسيقى هو "صوت" جيل.

عن المخرجة
� مدرســة فنــون 

�̧ تابعــت وداد الزغ�مــي دراســات الســينما 
 �

�̧ � ا��فــ�م 
�̧ � تونــس. ثــم تابعــت دروســها 

�̧ الســينما 
 �

�̧ دراك الســمعي البــÏي  æنشــاء وا� æالمدرســة الدوليــة ل�
ا "تقريًبــا مــن  ً باريــس. أخرجــت الزغ�مــي فيلًمــا قصــ��
 �

�̧ ــات.  ــن المهرجان ــد م � العدي
�̧ ــارك  ــي üوري" ش دواع

"فتــح  فيلــم  عــ�  العمــل  اســتأنفت   ،٢٠١٧ عــام 
ــل لهــا، بعــد عــÓÍ ســنوات  ?"، أول فيلــم وثائقــي طوي

من بدء تصويره. 

فتح ا¸ تي في 
١٠ سنوات َوثورة الحق¹ 

مسابقة ا��ف�م العربية الوثائقية الطويلة٤٢



يام كيلو -م�� �
Óإخراج: دورو�

وثائقي – ٢٠١٩ – ٦٨ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٥ سنة
الجزائر، فرنسا

ية � نجل�� æاللغة: الفرنسية والعربية - مع ترجمة إ� ا�

يام كيلو -م�� �
Óسيناريو: دورو�

�
تصوير: حسن فرحا��

� براكس
مونتاج: مي���

� ميشيل فيليت
�Ñإنتاج: أوجي

� مهرجان ما بعد الحدود باليونان; جائزة حقوق
�̧  الجوائز: الجائزة الثانية ��فضل فيلم تاريخي 

� فيدوك أغادير ٢٠١٩
�̧ نسان  æا� 

عن الفيلم
� الجزائــر. بعــد عــدة ســنوات َخَرَج 

�̧ مالــك، والــد المخرجــة، لــم يقــل شــيًئا لهــا عــن طفولتــه 
ا عــ� رحلــة إ� المنصــورة  ً عــن صمتــه بنــٍص مكتــوٍب لــÍِد قصتــه. أقــدم ا��ب وابنتــه أخــ��
ــه. شــيًئا  ــوا مثل ــن ممــن عان ــة رجــال آخري ــه مــرة أخــرى ولمقابل ل � ــة م�� مســقط رأســه، لرؤي
� الجزائــر، 

�̧ ة طويلــة. خــ�ل حــرب التحريــر  Äفشــيًئا، يكشــف الفيلــم عمــا مــ̀ر بــه مالــك لفــ�
� المخيمــات أو 

�̧ � شــخص وتجميعهــم 
أقــدم الجيــش الفرنــ@� عــ� ترحيــل أكــ�Ó مــن مليــو��

ــة. فعــ� الرغــم مــن  � الذاكــرة التاريخي
�̧ القــرى. هــذا التشــويه للحقيقــة غائــب حــÄÑ ا�}ن 

� الجزائر.
�̧ � فرنسا وأيًضا 

�̧ توثيقها، تبقى هذه ا��حداث مجهولة إ� حد كب�� 

عن المخرجة
 �

�̧ يــام كيلــو صحافيــة ومخرجــة أفــ�م مقيمــة  -م�� �
Óدورو�

� حزيــران 
�̧ � صحيفــة لومونــد الفرنســية 

�̧ باريــس. كشــفت 
كة �فارج الفرنســية غ��  Óü (يونيو) ٢٠١٦ عن فضيحة تمويل
� ســوريا. وقــد 

�̧ ســ�مية خــ�ل الحــرب  æة للدولــة ا� Óüالمبــا
التقاريــر  عــداد  æ� الدوليــة   TRACE جائــزة عملهــا  ُمنــح 
 �

�̧ � تكشــف عــن الرشــوة والشــفافية 
ÄÑا�ســتقصائية، الــ

� للتصفيــات  �Åعالــم ا��عمــال. كمــا كانــت مــن المتأهلــ
� العالــم 

�̧ النهائيــة لجائــزة ســم�� قصــ�� لحريــة الصحافــة 
� الصحافة الفرنسية.

�̧ ت لوندر  âوجائزة أل� � âالعر�

في المنصورة، تفرقنا

مسابقة ا��ف�م العربية الوثائقية الطويلة٤٣



إخراج: لينا سنجاب
وثائقي – ٢٠١٩ – ٨٣ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة

ا، تركيا، لبنان Äسوريا، إنجل�

ية � نجل�� æاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: لينا سنجاب

تصوير: عبد القادر حبق، ميار رومي

�
Ó@مونتاج: نبيل مح

إنتاج: لينا سنجاب، رامي نيحاوي

الجوائز: جائزة أفضل فيلم وثائقي - مهرجان بوينوس آيريس الدو�� ل��ف�م

عن الفيلم
ــاء  ــق أصدق ــادر حب ــد الق ــور عب ــب والمص ــزة الخطي ــور حم ــم والدكت ــة أم إبراهي الممرض
ــم.  ــادرة مدينته ــدم مغ ــن بع ــب متعهدي � حل

�̧ ــار  ــن الحص ــهور م ــن ش ــوا م � عان �Åــ حميم
 �

�̧  . � �Åمستشــفى القــدس، حيــث كانــوا يديــرون ويعالجــون مئــات الضحايــا المدنيــ �
�̧ يقيمــون 

خضــم البــؤس والمــوت، تمكنــوا مــن العثــور عــ� لحظــات مــن الحــب والمــرح والضحــك. 
وا  âأُجــ� �

ÄÑاللحظــة الــ �
Äابــط. ولكــن تــأ� Äمعهــم، نعيــش وقــت اليــأس ولكــن أيًضــا لحظــات ال�

. � الوقت الحا��
�̧ فيها جميًعا ع� المغادرة دون عودة ... ع� ا��قل 

عن المخرجة
ذاعــة  æهيئــة ا� �

�̧ لينــا ســنجاب مخرجــة مســتقلة ومراســلة 
وت. ســنجاب كانــت  ) مقرهــا بــ�� �ñ � â� � â�) يطانيــة âال�
� ســوريا واليمــن وليبيــا. أخرجــت فيلــم 

�̧  �ñ � â� � â� مراســلة
� عــام 

�̧ ــوان "أصــوات مــن حمــص"  � بعن
ــو�� وثائقــي تلفزي

� قصــ�� آخــر 
ــو�� ــم وثائقــي تلفزي � عــام ٢٠١٣، فيل

�̧ ٢٠١٢، و
ــذي  ــات ســورية: ســوريا"، وال ــرأة الســورية "يومي ــن الم ع
عــ�م  æا� لجائــزة  المختــÏة  القائمــة   �

�̧ إدراجــه  تــم 
� �ñ وفــازت  â� � âÑالواحــد. أنتجــت العديــد مــن ا��فــ�م لــ
 �

�̧ � ســوريا 
�̧ عــ�م الــدو�� لتغطيتهــا ا��حــداث  æبجائــزة ا�

عام ٢٠١٣.

مجانين حلب

مسابقة ا��ف�م العربية الوثائقية الطويلة٤٤



إخراج: عز العرب العلوي
وثائقي – ٢٠١٩ – ٧٥ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٥ سنة

المغرب، قطر

يطالية – مع ترجمة إ� العربية æاللغة: العربية وا�

سيناريو: عز العرب العلوي

� بوناردي
تصوير: جيا��

مونتاج: غز�ن أسيف

�
إنتاج: انا-ماريا كالو��

عن الفيلم
هــذا الفيلــم الوثائقــي بمثابــة نافــذة عــ� الحيــاة اليوميــة لبعــض المهاجريــن المغاربــة خلــف 
ونــا، إنهــا  � أكــ�â ســجن عــا�� الحراســة بإيطاليــا بمدينــة ف��

�̧ قضبــان ســجون أوروبيــة. وخاصــة 
 �

�̧ رحلــة عــ�â العديــد مــن القصــص الملهمــة عــن النــدم وتحمــل الخ�يــا الغريبــة والمثابــرة 
مواجهة الشدائد.

عن المخرج
� وكاتــب ســيناريو ومنتــج 

عــز العــرب علــوي مخــرج ســينما��
� المجــال 

�̧ وأســتاذ جامعــي حاصــل عــ� درجــة الدكتــوراه 
ــواع  ــن أن ــا م ــع أف�ًم . صن �

ــينما�� ــÏي والس ــمعي الب الس
 �

�̧ نســان.  æمتعــددة، لكنــه طالمــا ركــز عــ� قضايا حقــوق ا�
ضافــة إ� عــدد  æة، با� البدايــة، أخــرج أف�مــا روائيــة قصــ��
مــن ا��فــ�م الوثائقيــة لقنــاة الجزيــرة الوثائقيــة. ثــم أخرج 
� عــام 

�̧ � طويــل "أندرومــان.. الــدم والفحــم" 
فيلــم روا��

 �
٢٠١٢ الــذي حصــل عــ� ١٧ جائــزة محلية ودولية، تــ�ه روا��

.٢٠١٨ �
�̧ آخر "كيل�þ ... مدينة البوم" 

 نحن في سجونهم

مسابقة ا��ف�م العربية الوثائقية الطويلة٤٥



إخراج: سيف عبد ?
وثائقي – ٢٠١٩ – ٨٥ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة

Ïم

ية � نجل�� æاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: سيف عبد ?

تصوير: سيف عبد ?

مونتاج: عمار نبيل

، سيف عبد ? � �Åإنتاج: جاسم أم

عن الفيلم
� " نــوم الديــك عــ� الحبــل " بشــكل مجــازي، يشــ�� إ� 

�Ñيعــ �
عنــوان الفيلــم هــو مثــل ســودا��

� حالــة مــن النــوم وا�ســتيقاظ، شــخص  �Åاً بــòالشــخص الــذي يحــاول النــوم واقفــاً، محــا
� القاهرة. 

�̧ � الذين يعيشون  �Åالسوداني � �Åطي النسيان، وهذا هو واقع ال�جئ �
�̧ عالق 

� العالم الذيــن يبحثون عن ا�نتماء والشــعور بالهويــة ويكافحون 
�̧  � �Åالفيلــم قصيــدة لــكل ال�جئــ

للعيــش والتمســك با��مــل.  مــن خــ�ل العديــد مــن الشــخصيات المتنوعة من الســودان، نكتشــف 
� ترسم واقعاً حيويا حول ماهية ال�جئ.

ÄÑتفاصيل معقدة من حياتهم وال

عن المخرج
ســكندرية  æا� �

�̧ ، ولــد  �þي-أمريــÏســيف عبــد ? مخــرج م
� لــوس أنجلــوس.  بعــد تخرجــه 

�̧ ودرس صناعــة ا��فــ�م 
� صناعــة وإنتــاج العديــد مــن ا��فــ�م 

�̧ مــن الجامعــة، بــدأ 
ــات  � عــدة مهرجان

�̧ ــا  � شــارك به
ÄÑــ ة ال ــة القصــ�� التجريبي

حصلــت عــ� التقديــر وبعــض الجوائــز.  لــدى عودتــه إ� 
ــا  ــع أنحــاء مــÏ صانعــا أف�م � جمي

�̧ ــل  ــد المنشــأ، تنق بل
فيلــم  منهــا  مجهولــة،  شــبه  لقصــص  موثقــا  ة  قصــ��
 �

�̧ ة  � زاويــة ا��فــ�م القصــ��
�̧ "نورهــان" الــذي شــارك 

 . � الدو��
مهرجان كان السينما��

 

نوم الديك في الحبل
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آدم
إخراج: محمد المرادي

دراما – ٢٠١٩ – ٦ دقائق – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨سنة
سوريا

ية � نجل�� æاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�
سيناريو: محمد المرادي

تمثيل: حسن الكردي، هاشم خضور، كفاح الخوص
، محمد المرادي �

تصوير: نائل تركما��
مونتاج: ع�� المؤذن، سومر جباوي

الجوائز: جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان سينما
ونزية  âة (سوريا) ٢٠١٩؛ الجائزة ال� الشباب وا��ف�م القص��

من مهرجان أيام دمشق السينمائية ٢٠١٩ 

عن الفيلم
ــم حــول الطفــل آدم  ــدور أحــداث الفيل ت
ــده  ــأن وال ــه ب ــاع صديق ــاول إقن ــذي يح ال

ليس كاذباً.

عن المخرج
� دمشــق عام ١٩٩٧. درس 

�̧ ولد محمد الُمرادي 
� المؤسســة العامــة للســينما 

�̧ الســينما والفنــون 
� سوريا.  

�̧

ُأحّن إليك، أحّن إلي
إخراج: فارس رجوب

دراما – ٢٠٢٠ – ٢١ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة
ا��ردن، ألمانيا

ية � نجل�� æاللغة: العربية - مع ترجمة إ� ا�
سيناريو: فارس رجوب

 تمثيل: نديم ريماوي، محمد نزار، ميساء عبد الهادي، خالد
ة ا��س�� الطريفي، سم��

تصوير: لورا إيما هانسن
مونتاج: فارس رجوب، ريبانا جون

إنتاج: فارس رجوب، لورا إيما هانسن

عن الفيلم
صــورة خامــة وحميمــة لرجــل ومدينــة، 
محكــوم عليهمــا بالمنفــى، ويغرقــان ليص� 
إ� الحضيــض. يلعــب الفيلــم عــ� هامــش 
الواقــع، حيــث تتنــاوب قــوى الذكوريــة 

وا��نوثة وتندمج وتنجذب وتتباعد.

عن المخرج
فــارس رجــوب هــو فنــان متعــدد التخصصــات 
الفيديــو  وفــن  ا��فــ�م  مجــا�ت   �

�̧ يعمــل 
� كولونيــا، ألمانيــا. يعمــل حالًيــا 

�̧ وا��داء. مقــره 
الفنــون  أكاديميــة   �

�̧ العليــا  الدراســات   �
�̧

اللغــة  توظيــف  إ�  ويهــدف  ع�ميــة،  æا�
السينمائية �ستكشاف سياسات الهوية.
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الخروج

دري@� æا� � �Åإخراج: ياس
دراما خيال علمي – ٢٠٢٠ – ٢٠ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة

المغرب وإيطاليا
ية � نجل�� æيطالية – مع ترجمة إ� ا� æية، العربية، ا� � نجل�� æاللغة: ا�

دري@� æا� � �Åسيناريو: ياس
� موتومورا، هشام موهم �Åتمثيل: حميد نجاح، كازوما غل

تصوير: ماتيو دي أنجيليس

دري@� æا� � �Åمونتاج: ياس

دري@� æا� � �Åإنتاج: ياس

عن الفيلم
ــرب  ــم، يه ــة العال ــد نهاي ــا بع ة م Äــ� � ف

�̧

ليضعــوا  العبوديــة  مــن  عجــوز وشــاب 
ــراء. ا��ول  ــ�â الصح ــة ع � رحل

�̧ ــهم  أنفس
يبحــث عــن الكمــأ وا��خــ�� يبحــث عــن 
مــع  العجــوز  الرجــل  يكافــح  الذهــب. 
واقعــه الجديــد كشــخص حــر، ويميــل إ� 
� أن الشــاب  �Åحــ �

�̧ ــة،  العــودة إ� العبودي
مقتنــع بأنهــم يمكنهــم النجــاة بالحريــة إذا 

تعاونوا مع بعضهم البعض.

عن المخرج
� مهــن مختلفــة، لكــن 

�̧ دريــ@�  æا� � �Åعمــل ياســ
ك.  Äــا القاســم المشــ� ــت دائًم ــوة الصــور كان ق
 �

�̧ عمــل لعــدة ســنوات كمصــور صحفــي ناجــح 
الصحــف الوطنيــة ووكا�ت ا��نبــاء الدوليــة، 
الســينما  قــوة  إ�  بحاجــة  أنــه  أدرك   ÄÑحــ
� روايــة القصــص. تخــرج مــن 

�̧ رضــاء رغبتــه  æ�
 �

�̧ دام  Äــ� � أمس
�̧ ــة  ــ�م الهولندي ــة ا��ف أكاديمي

. عام ٢٠١٣ بدرجة الماجست��

الفخ
إخراج: ندى رياض

دراما – ٢٠١٩ – ٢٠ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة
مÏ، ألمانيا

ية � نجل�� æاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�
سيناريو: ندى رياض

تمثيل: شذى محرم، إس�م ع�ء، نبيل نور الدين
تصوير: أحمد جلبوش

مونتاج: أم�� أحمد
âي� Äإيفا شيلينبيك، جريجور ش� ، إنتاج: أيمن ا��م��

عن الفيلم
، يلجــأ شــاب  � �Åــ � المتطفل �Åــًدا عــن أعــ بعي
ــÏي  ــاح�� م ــع س ــق منتج ــابة إ� عم وش
ــة  ــار ديناميكي ــم اختب ــراد. يت مهجــور ل�نف
ــا  ــاة أنه ــا تكشــف الفت ــا، عندم القــوة بينهم

تريد إنهاء ع�قتهما.

عن المخرجة
� القاهــرة. 

�̧ نــدى ريــاض مخرجــة أفــ�م تقيــم 
ُعــرض فيلمهــا الوثائقــي ا��ول فيلــم " نهايــات 
� مهرجــان الفيلــم الوثائقــي الــدو�� 

�̧ ســعيدة" 
ــزة  ــازت بجائ ــد ف ــام ٢٠١٦. وق دام ع Äــ� � أمس

�̧

مؤسســة روبــرت بــوش عــام ٢٠١٧ لدعــم إنتــاج 
فيلمها القص�� ا��ول "الفخ". 
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جلدة
إخراج: هادي شتات

دراما – ٢٠١٩ – ١١ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة
ا��ردن

ية � نجل�� æاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�
سيناريو: هادي شتات

تمثيل: قتيبة عبد الحق، شامل بينو، نبال عوض
تصوير: ع�� زيدان
مونتاج: مجد مناع

إنتاج: لمى الحمارنه

عن الفيلم
� الث�ثينــات مــن العمــر 

�̧ جمــال شــاب 
يعيــش حيــاة بائســة وروتينيــة. ذات ليلــة، 
بينمــا يحــاول النــوم، يبــدأ بســماع قطــرات 
مــاء تتســاقط. يكتشــف أن صنبــور المطبــخ 
البدايــة،   �

�̧ جديــدة.  جلــدة  إ�  يحتــاج 
� من 

يعتقــد جمــال أنــه الوحيــد الــذي يعــا��
جميــع  أن  ليكتشــف  المشــكلة،  هــذه 
المتاجــر قــد نفــدت مــن الجلــد، وأن جميع 
اء  ÓÍلــ يصطفــون  المدينــة   �

�̧ النــاس 
ة المتاحة.  القطع ا��خ��

عن المخرج
، بــدأ العمــل  �

هــادي شــتات صانــع أفــ�م أرد��
 �

�̧ � قسم التصوير. 
�̧ � صناعة ا��ف�م عام ٢٠١٧ 

�̧

عــام ٢٠١٨، التحــق هــادي بكليــة SAE عمــان 
� صناعــة ا��فــ�م. 

�̧ للحصــول عــ� شــهادة 
بعــد تخرجــه، كتــب هــادي وأخــرج أول فيلــم 

قص�� له بعنوان "جلدة".

رام
إخراج: سعيد عامر

دراما – ٢٠١٩ – ١٩ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة
سلطنة ُعمان

ية � نجل�� æاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

� âنادية عقيل، داود السيا� ، �þتمثيل: حيان اللم
سيناريو: سعيد عامر

تصوير: نعمان إبراهيم

�
Óñمونتاج: سم�� البلو

إنتاج: سعيد عامر

عن الفيلم
ــع  ــن واق ــدة ضم ــ�� تســاؤ�ت ع ــازة تث جن
مبهــم. تتحــرك الشــخصيات بشــكل واقعي 
ــط  ــة: ضاب ــو�ت رمزي ــا تشــ�� ا� مدل لكنه
ــع  ــم. الجمي ــرج وعال ــيخ ومه ــاعر وش وش
يشــهد مــوت مرشــده. لكــن هنالــك امــرأة 
تحــاول أن تســتح�Ï ا��رواح باســتخدام 

. Äعادة المو� æ� ًتعويذة قديمة، سبي�

عن المخرج
ــن  ــم النفــس م ــج قســم عل ــر خري ســعيد عام
ــال  ــن ا��عم ــدد م ــرج لع ــق. مخ ــة دمش جامع
� تــم عرضهمــا  �Åحيــة وكاتــب لمسلســلÍالم

. �
ع� التلفزيون الُعما��
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عودة الروح
إخراج: مهند الطيب

دراما – ٢٠١٩ – ٦ دقائق – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة
العراق

ية � نجل�� æاللغة: العربية - مع ترجمة إ� ا�
سيناريو: مهند الطيب

تمثيل: قرار فاضل، مروة ريان، ع�� محسن

�
تصوير: مهند حسن السودا��

� خان �Åمونتاج: حس
� �Åإنتاج: مهند حس

عن الفيلم
رامــي، جنــدي يبلــغ من العمــر ٢٥ عاًما، هو 
� الموصــل. 

�̧ � مــن انفجــار  �Åأحــد الناجــ
ــه  ــور عودت ــه ف ــاة أمام ــود فت ــأ بوج يتفاج
� رحلــة إدراك 

�̧ للوعــي، وتقــوده الفتــاة 
لحقيقة الحرب.

عن المخرج
، بــدأ حياتــه  �

Ä̧ مهنــد الطيــب صانــع أفــ�م عــرا
ــن  ــ�Ó م ــ� أك ــل ع ــاج، وعم ــر إنت ــة كمدي المهني
خمســة أفــ�م، بمــا فيهــا "موصــل ٩٨٠". ثــم قام 
ــوان  ــه بعن ــي قصــ�� ل ــم وثائق بإخــراج أول فيل
"نهــر العــز". يعمــل مهند أيًضــا ككاتب ســيناريو، 

ولديه حالًيا ث�ثة نصوص قيد التطوير.

هدى
إخراج: مي الغوطي

دراما – ٢٠٢٠ – ١٢ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة
ا��ردن

ية � نجل�� æاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�
سيناريو: مي الغوطي

� نشيوات، رشا طبلت، �Åتمثيل: حياة أبو سمرة، نايا جاموس، لوس 
مها أيوب، أي� جاموس
تصوير: عمر صوالحة

âمونتاج: تامر الن�
âإنتاج: تامر الن�

عن الفيلم
ا��ردن حــول   �

�̧ الفيلــم  أحــداث  تــدور 
فكــرة الــزواج مهمــا كانــت الظــروف. يبــدأ 
ــس  ــدي م�ب ــي ترت ــع هــدى وه ــم م الفيل
ل بمســاعدة أختهــا مريــم.  � � المــ��

�̧ زفافهــا 
ت�حــظ مريــم كدمــات عــ� جســد هــدى 
بهــا.  �Ïويروعهــا إدراك أن خطيــب هــدى ي
ــور،  ــ� الف ء ع �

Óñ ــاء كل ــم إلغ ــد مري تري
 �

�̧ � قدمــاً 
�óعــ� المــ Ïلكــن هــدى تــ

حفــل الزفــاف. يتعامــل الفيلــم مــع واقــع 
� الحياة اليومية.

�̧ هذه المواقف 

عن المخرجة
 �

�̧ مــي الغوطــي مــن عّمــان. لديهــا شــهادة 
ا��ردنيــة  الجامعــة  مــن  ي  � نجلــ�� æا� ا��دب 
يــة مــن  ÓÍالمــوارد الب �

�̧ ودرجــة الماجســت�� 
جامعــة أكســفورد. عملــت كمستشــارة توظيــف 
� أمانــة عمــان. خــ�ل هــذا الوقــت، تخرجــت 

�̧

� دراســات صناعــة ا��فــ�م. 
�̧  SAE مــن معهــد

� لبنــان والبحريــن والمملكــة 
�̧ عاشــت وعملــت 

العربية السعودية. 
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وحيد القرن
إخراج: ياسمينة الخطيب

دراما – ٢٠١٩ – ١٥ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨سنة
لبنان

ية � نجل�� æاللغة: الفرنسية والعربية - مع ترجمة إ� ا�    
سيناريو: ياسمينة الخطيب

� نعمان، هيثم محتار، دورة اسكندر �Åتمثيل: ماريل
تصوير: فؤاد صقر

مونتاج: فانيسا شاوي
إنتاج: غاييل عقل

عن الفيلم
ــر،  ــن العم ــات م ين ÓÍالع �

�̧ ــابة  ــا، ش كاميلي
� عالــم مــواز حيــث الجميــع عــ� 

�̧ تعيــش 
 �

ÄÑمتحركــة. كاميليــا هــي الوحيــدة ال �ñكــرا
ليســت لديهــا إعاقــة جســدية. تشــعر بأنهــا 
� تقبــل اخت�فها 

�̧ مســتبعدة وتجــد صعوبــة 
الجســدي. شــغفها بالســينما والمــÍح يمــ�� 
ــح  � أن تصب

�̧ ــا  ضافــة إ� رغبته æحياتهــا، با�
ممثلــة. بســبب الضغــط الــذي يمارســه 
ــه،  ــم الــذي تشــعر ب عليهــا المجتمــع وا��ل

تضطر إ� كÍ ساقيها.

عن المخرجة
ياســمينة الخطيــب، ممثلــة ومخرجــة لبنانيــة 
منــذ  شــاركت  والتمثيــل.  بالمــÍح  شــغوفة 
� مÍحيــات عديدة دفعتها للســعي إ� 

�̧ صباهــا 
دراســة الســينما. اختــارت صناعــة ا��فــ�م ��نهــا 

ها.   تؤمن بقوة ا��ف�م وبتأث��

 



قسم ا��فــ�م العــالمية

٥٥







إخراج: مايا دا رين
دراما – ٢٠١٩ – ٩٨ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة

ازيل، فرنسا âألمانيا، ال�

ية � نجل�� æتغالية والتوكانوية – مع ترجمة إ� ا� âاللغة: ال�

ارينو � ، بيدرو س�� � ا لوب�� âسيناريو: مايا دا رين، ميغيل سي� 

وبو، روزا بيكسوتو، جوناتان سودري تمثيل: ريجيس م��

تصوير: باربرا ألفاريز

مونتاج: كارين أكرمان

، جولييت ليبوتر �
Ó@إنتاج: مايا دا رين، ليوناردو ميت

� الدو�� ٢٠١٩؛ أفضل ممثل، جائزة ا�تحاد الدو�� 
الجوائز: أفضل مخرج - مهرجان شيكاغو السينما��

� ٢٠١٩؛ جائزة لجنة التحكيم - مهرجان بورت�ند 
لنقاد السينما - مهرجان لوكارنو الدو�� السينما��

� الدو�� ٢٠٢٠
السينما��

عن الفيلم
� مينــاء 

�̧ � وهــو حــارس أمــن  �Åجوســتينو، البالــغ مــن العمــر ٤٥ عاًمــا مــن ســكان ديســانا ا��صليــ
مانــاوس، مدينــة برازيليــة محاطــة بغابــات ا��مــازون ا�ســتوائية. فيمــا تســتعد ابنتــه لدراســة 
� برازيليــا، يصــاب جاســتينو بحمــى غامضــة. وعندمــا يــزوره شــقيقه، يســتعيد 

�̧ الطــب 
� قســاوة المدينــة وبعــده  �Åــا. بــ يــن عاًم ÓÍغادرهــا قبــل ع �

ÄÑجوســتينو ذكريــات الغابــات الــ
عن مسقط رأسه، لم يعد يتحمل جستينو الحياة بدون مكان.

عن المخرجة
مايــا دا ريــن مخرجــة أفــ�م وفنانــة بÏيــة. حصلــت عــ� 
� فرنســا. 

�̧ � الســينما وتاريــخ الفــن 
�̧ درجــة الماجســت�� 

ا��فــ�م والمؤسســات  � مهرجانــات 
�̧ أعمالهــا  عرضــت 

فيلمهــا  عــرض  تــم  العالــم.  أنحــاء  جميــع   �
�̧ الفنيــة 

 � �Åأربعــ مــن   Óأكــ�  �
�̧  (٢٠١٠)  " �

"أرا/� الوثائقــي 
� طويــل لها 

مهرجانـًـا للســينما، وتــم اختيــار أول فيلــم روا��
 �

� مهرجــان كان الســينما��
�̧ "الُح̀مــى" لمؤسســة الســينما 

. الدو��

ى الُحمَّ

قسم ا��ف�م العالمية٥٨



إخراج: س�دانا لوجيتش
وثائقي – ٢٠١٩ – ٧٥ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٥ سنة

كرواتيا، البوسنة والهرسك

ية � اللغة: البوسنية – مع ترجمة إ� ا�نجل��

سيناريو: س�دانا لوجيتش

ان هرپكا  تصوير: ڤ��

مونتاج: أنا أتولينا

إنتاج: تمارا بابون، س�دانا لوجيتش

عن الفيلم
ــرأة  ــون أول ام ــا وأن تك ــ�� حياته ــو، تغي ــن üاييف ــة م ــة لغوي ــررت نودجــي، وهــي مدقق ق
لهــا  � � أوروبــا تنهــي نصــف الحلبــة الث�ثيــة. فقــدت نودجــي والدهــا وطفولتهــا وم��

�̧ محجبــة 
عــادة رســم حيــاة نودجــي،  æ� خــ�ل الحــرب، لكنهــا عاقــدة العــزم ومتفائلــة. رحلــة تمكينيــة
ــن  هــم م ــا غ�� ــن أيًض ــا ولك � طريقه

�̧  � �Åــ ــا بعــض الكاره � يرميه
ÄÑــ ــات ال ــع تخطــي العقب م

� تقدمها ل�}خرين.
ÄÑالذين يلهمهم تفاؤل نودجي والمساعدة ال � �Åالطيب

عن المخرجة
� الصحافــة منــذ أك�Ó مــن ٢٠ عاًما. 

�̧ تعمــل ســ�دانا لوجيتــش 
� الصحــف اليوميــة 

�̧ � كرواتيــا، ســاهمت 
�̧ لمــا كانــت طالبــة 

ومحطــات التلفزيــون المحليــة. üعــان مــا اختــارت العمــل 
� الوطنيــة، ثــم واصلــت 

Äمحطــة التليفزيــون الكــروا� �
�̧

ــم  ة، تقي ــ�� ــنوات ا��خ � الس
�̧ ــررة.  ــلة ومح ــا كمراس عمله

لقنــاة  أخبــار  كمحــررة  وتعمــل  üاييفــو   �
�̧ لوجيتــش 

الجزيرة البلقانية.  

النجم الصغير الصاعد

قسم ا��ف�م العالمية٥٩



� أوري��
إخراج: جيا��

دراما تاريخية – ٢٠١٩ – ١٠٩ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٥ سنة
إيطاليا

ية � نجل�� æيطالية - مع ترجمة إ� ا� æاللغة: ا�

� أوري��
سيناريو: جيا��

  �
، رالف بالكا، روميو توفا�� �

�Ñأليساندرو إنتي ، �
�Ñتمثيل: تيو غواري

تصوير: جورجيو برانتشيا

�
مونتاج: فرانشيسكو جيوسيا��

إنتاج: فرانشيسكو لوسافيو

عن الفيلم
� بإيطاليــا، تــم إغــ�ق جميــع الجمعيــات 

� أربعينــات القــرن المــا/�
�̧ خــ�ل الحقبــة الفاشــية 

ــة  ــة هــذا الحظــر وشــكلت مجموع ــات الفاشــية. تحــدت مجموع الشــبابية باســتثناء الجمعي
� الــÍ بنــاًء عــ� وعدهــم: مســاعدة 

�̧ � أنشــطة حركــة الكشــافة 
�̧ "النســور الضالــة"، مســتمرين 

� الجبــال بالقــرب مــن مي�نــو حيــث 
�̧ � كل الظــروف. يكتشــفون مكانًــا üيًــا 

�̧ ا�}خريــن 
� ويتعاونون مع ا�}خرين للدفاع عن المضطهدين.

Óñيقاومون النظام الفا

عن المخرج
، حاصــل عــ�  � أوريــ�� مخــرج وصانــع أفــ�م ايطــا��

جيــا��
ضافــة إ� ذلــك،  æفيــه الرقمــي. با� Äالســينما وال� �

�̧ دكتــوراه 
ة "كل  ــ�� ــه القص ــر أف�م ــو. آخ ــع فيدي ــرج وصان ــو مخ فه
 �

�̧ الجوائــز  مــن  العديــد  عــ�  حصــل  ســينما!"  ء  �
Óñ

ــم  ــة" هــو أول فيل ــة. "النســور الضال يطالي æــات ا� المهرجان
� طويل له.

روا��

النسور الضالة 

قسم ا��ف�م العالمية٦٠



يسيهات  âإخراج: جليل أك�

دراما – ٢٠١٩ – ٨٣ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٥ سنة

إيران

ية � نجل�� æاللغة: الفارسية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: محمد رحمانيان

تمثيل: غزال شاكرى، بزمان حدوي، محمد شايسته

تصوير: محمد ا�دبوش

مونتاج: محمد حاتمي

إنتاج: أزيتا موجوي

عن الفيلم
� هومــا شــاكر مــن مــرض قاتــل ومــن ألــم الفــراق مــن شــقيقها المفقــود بعــد انتقالــه إ� 

تعــا��
� العثــور عــ� دليــل 

�̧ كينيــا. تبــدأ هومــا رحلــة بالدراجــة ت�حــق فيهــا خطــى شــقيقها، أمــ�ً 
� أثناء رحلتها تجد مع�Ñ ومنظور جديد للحياة.

�̧ يثبت أنه ع� قيد الحياة. و

عن المخرج
� إيران حيث حصل ع� 

�̧ يســيهات عــام ١٩٧٠  âولــد جليل أك�
 �

�̧ ــة  ــات العام ــار للع�ق ــا�ت. كان مستش � ا�تص
�̧ ــهادة  ش

يرانيــة  æالجمعيــة ا� �
�̧ � وهــو عضــو 

مهرجــان فجــر الســينما��
� ا��ول.

لنقاد السينما والكتاب. هذا هو فيلمه الروا��

ذات مرة امرأة

قسم ا��ف�م العالمية٦١



قسم ا��ف�م العالمية٦٢

إخراج: زابو برايتمان، إليا غوبة-ميڤيلك 

تحري�þ – ٢٠١٩ – ٨١ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة
فرنسا

ية � نجل�� æاللغة: الفرنسية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: سيباستيان تافيل، باتريشيا مورتان، زابو بريتمان

وت، سوان أرلود  تمثيل: هيام عباس، سيمون أبكاريان، زيتا ح��

مونتاج: فرانسواز برنارد

توسا كت، جويل ب�� إنتاج: ريجي�ند دي غيبون، ستيفان رولينتاس، ميشال م��

٢٠١٩ �ùالجوائز: جائزة مؤسسة غان للتوزيع – مهرجان أني@� الدو�� التحر

عن الفيلم
ــا  ــر تربطهم ــل العم � مقتب

�̧ ــن  ا ومحس ــ�� ــان. زن ــم طالب ــت حك ــول تح ــف ١٩٩٨: كاب صي
ع�قــة حــب.  عــ� الرغــم مــن العنــف والبــؤس اليومــي، يحلمــان بمســتقبل أفضــل. ذات 
� أخــذ الحيــاة منعطًفــا � رجعــة عنــه. الفيلــم مقتبــس مــن 

�̧ يــوم، تتســبب لفتــة حمقــاء 
 �

�̧ ــا"  ــرة م ــة "نظ � فئ
�̧ ــرة  ــرض ��ول م ا، وع �Ïــ ــمينة خ ــري ياس ــب الجزائ ــة الكات رواي

� الدو�� عام ٢٠١٩. 
مهرجان كان السينما��

عن المخرجة المشاركة
� الســينما 

�̧ نالــت زابــو برايتمــان درجــة البكالوريوس 
يــة. كانــت  � نجل�� æواللغــة اليونانيــة الحديثــة واللغــة ا�
� الثمانينــات وصنعــت أول فيلــم 

�̧ رســامة تحركيــة 
 �

� عــام ٢٠٠١، أخرجــت أول فيلم روا��
�̧ � ســنة ١٩٨٢. 

�̧

طويــل، "ذكريــات جميلــة"، الــذي نــال ثــ�ث جوائــز 
� طويل.

ار بما فيها جائزة أفضل فيلم روا�� � س��

عن المخرجة المشاركة (أول عمل)
ع�نــات، عملــت إليــا غوبة-ميڤيلــك كرســامة تحريكيــة عــ�  æالتلفزيــون وا� �

�̧ ضافــة إ� عملهــا كمصممــة جرافيــك  æبا�

� عــام ٢٠١٦، تعاونــت كرســامة 
�̧  . �þار عــام ٢٠١٥ ��فضــل فيلــم تحريــ � ة، وقــد تــم ترشــيحها لجائــزة ســ�� ا��فــ�م القصــ��

� طويل لها كمخرجة.
� المسلسل التحري�þ "�ستمان". "سنونو كابول" هو أول فيلم روا��

�̧ كاريكاتورية 

سنونو كابول



المخرج: روجريو سواريس
وثائقي – ٢٠١٩ – ٩٢ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٥ سنة

كندا

ية � نجل�� æتغالية – مع ترجمة إ� ا� âاللغة: ال�

سيناريو: روجريو سواريس

مودز  تصوير: آلدو أوڤيديو تيجو، ج�وكو ب��
� مونتاج: ريان مولي��

إنتاج: بوب مور، أنيت ك�رك

الجوائز: جائزة كريستال هورنبيل ��فضل فيلم وثائقي - مهرجان أف�م رين الدو�� للطبيعة ٢٠٢٠

عن الفيلم
 �

�̧ ــدل  ــارة للج ــا إث ه Óــة وأك� ــة التحتي ــاريع البني ــ�â مش ــد أك ، أح �
ÄÑــ ــو مون ــد بيل ــبب س يتس

ازيــل. يــروي الفيلــم  âال� �
�̧ � واجتماعــي هائــل عــ� طــول نهــر شــينجو 

�Ñدمــار بيــ �
�̧ العالــم، 

هذا العالم ا��سطوري والعنيف ويلتقي بعض سكانه ا��ك�Ó ضعفاً وإلهاماً.

عن المخرج
ــال، تبقــى  ي Äمون� �

�̧ ــو ســواريس، المقيــم  بالنســبة لروجري
ــا  ــافر إليه ــه. س ــن روح ــة موط ازيلي âــازون ال� ــة ا��م منطق
ــماع  ــد س ــÓÍ بع ــة ع ــن الثامن � س

�̧ ــا كاَن  ــرة عندم ��ول م
� � نهايــة لهــا وهــي بحجــم 

ÄÑقصــص والــده عــن ا��نهــار الــ
البحــر. يقــع حــب روجريــو العميــق وفهمــه لهشاشــة غابات 
� صلــب أول 

�̧ ا��مــازون وتعقيدهــا، وتعاطفــه مــع شــعبها، 
فيلم وثائقي طويل له.

صمت النهر

قسم ا��ف�م العالمية٦٣



قسم ا��ف�م العالمية٦٤

� وأندرو ماكونيل �Åإخراج: غاري ك
وثائقي – ٢٠١٩ – ٩٣ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٥ سنة

أيرلندا، كندا، ألمانيا

ية  � نجل�� æية – مع ترجمة إ� ا� � نجل�� æاللغة: العربية وا�

تصوير: أندرو ماكونيل

مونتاج: ميك ماهون

، أندرو ماكونيل، بول كاديو � �Åن، غاري ك إنتاج: بريندان ب��

نسان والعدالة  æ٢٠١٩؛ جائزة حقوق ا� �
الجوائز: جائزة Pull Focus - مهرجان بالفاست السينما��

 �
ا�جتماعية - مهرجان اختفي هنا للفيلم ٢٠١٩؛ جائزة دبلن السينمائية - مهرجان دبلن السينما��

� دورتها ٩٢. 
�̧ الدو�� ٢٠١٩؛ رشحته أيرلندا لجوائز ا��وسكار 

عن الفيلم
ــة  خباري æــر ا� ــاول التقاري ــًدا عــن متن ــٍد بعي ــا الفيلــم الوثائقــي "غــزة" إ� مــكاٍن فري يأخذن
ــورة  ــا ص ــدم لن ــة، ويق ــة ومرن ــخصيات بليغ � بش

�Ñــ ــم غ ــن عال ــف ع ــة للكش التلفزيوني
ــÏاع  ــن ال ــاة ذات معــ�Ñ عــ� الرغــم م ــش حي ــة لشــعب يحــاول أن يعي ســينمائية ثري

الدائم.

عن المخرج المشارك 
� كليــة لنــدن ل�تصــا�ت 

�̧ � الفيلــم  �Åدرس غــاري كــ
� المدرســة الوطنيــة ا��يرلنديــة ل��فــ�م، وعمــل 

�̧ و
� نيويــورك ولنــدن، 

�̧  �
�̧ ــر الفوتوغــرا ــر للتصوي كمدي

� أيرلنــدا، حيــث يصنــع 
�̧ ا  ً قبــل أن يســتقر أخــ��

 Óأكــ� � �Åأف�مــا وثائقيــة منــذ ٢٥ عاًمــا. أخــرج كــ
مــن ١٠٠ ســاعة مــن ا��فــ�م الوثائقيــة التلفزيونيــة 
� أك�Ó من ٢٠ دولة 

�̧  � �Åوا��مريكيــ � �Åا��وروبي � �Åللمذيعــ
حول العالم.

عن المخرج المشارك (أول عمل)
� الماضيــة. هو 

ق ا��وســط عــ� مــدى الســنوات الثمــا�� ÓÍجميــع أنحــاء الــ �
�̧ وت، عمــل أنــدرو ماكونيــل  � بــ��

�̧ مــن مقــره 
مصــور فائــز بجوائــز مرموقــة ويغطــي ا��حــداث العالميــة منــذ أكــ�Ó مــن ١٥ عاًمــا. يركــز عملــه غالًبــا عــ� 
� جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 

�̧ اع  � � والــ�� �Åالســوري � �Åقضايــا مثــل أزمــة ال�جئــ �
�̧ يــد  ÓÍاع والتÏموضوعــات الــ

� القطاع الذي بدأه عام ٢٠١٠.
�̧  �

�̧ والصحراء الغربية. "غزة" هو أول عمل له كمخرج ويكمل عمله الفوتوغرا

غزة



� َچليك �Åإخراج: أرس

دراما حربية – ٢٠١٩ – ١١٢ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة
سوريا، العراق، إسبانيا

ية والعربية � نجل�� æكية – مع ترجمة إ� ا� Äاللغة: الكردية وال�

� َچليك، آيسون غينتش  �Åسيناريو: أرس

� بايسال، ِجيهان سيَفر �Åان، آرج تمثيل: دليل پ��

لداغ � تصوير: جميل ك��

� كاراسكو
�̧ مونتاج: سوس أڤاكيان، تشا

إنتاج: ديار حّسو

عن الفيلم
� عــام ٢٠١٥ 

�̧ "��جــل الحريــة" فيلــم � هــوادة فيــه حــول مقاتــ�� المقاومــة الذيــن كانوا يحاولــون 
كية-الكرديــة. تتســبب  Äعــ� ســور، القلــب التاريخــي لمدينــة ديــار بكــر ال� �ù

Äالحصــار الــ� Íكــ
� مقتــل العديــد وتدمــ�� ســور بالكامــل تقريًبــا. يحــ�þ الفيلم قصــة زي�ن، 

�̧ معركــة المائــة يــوم 
� ديار بكر لتكريم ذكرى شقيقها الميت.

�̧ وهي شابة تعود إ� العائلة وا��صدقاء 

عن المخرج
ــا عــام ١٩٨٤. عمــل كمراســل  � تركي

�̧ ــك  � َچلي �Åــد أرســ ول
نباء حÄÑ عام ٢٠١٠.  من ٢٠١٠  � وكالة دجلــة ل��

�̧ ومديــر أخبــار 
كــة  Óü �

�̧ إ� ٢٠١٣ عمــل كمحــرر ومصــور ومنســق برامــج 
نتاج. æسيم ِل�

�جل الحرية

قسم ا��ف�م العالمية٦٥



إخراج: أنابيل أتاناسيو

دراما – ٢٠١٩ – ٨٩ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة
الو�يات المتحدة ا��مريكية

ية � نجل�� æاللغة: ا�

سيناريو: أنابيل أتاناسيو

، وجيمس بادج ديل، وكالفن ديمبا �
تمثيل: كامي� مورو��

�
�̧

تصوير: كونور م��

ي هايز مونتاج: ه��

� شينك، أنيا مورمان �Åإنتاج: ساب

 �
�̧ � طويل 

� طويل - مهرجان بوسطن للفيلم المستقل ٢٠١٩؛ أفضل فيلم روا��
الجوائز: أفضل روا��

٢٠١٩ �
مهرجان نيو هامبشاير السينما��

عن الفيلم
ــ�  ــاظ ع � وســعها للحف

�̧ ــا  ــكل م ــك ب ــ�þ بي ــدة مي ــة العني ــوم المراهق ــا، تق ــة مونتان � و�ي
�̧

ــه  � مزاجــه الزئبقــي وإدمان
�̧ ــات  ــات والدهــا العســكري الســابق، وتتعامــل مــع التقلب معنوي

 �
�̧ � الذهــاب إ� الجامعــة 

�̧  �þعــ� المــواد ا��فيونيــة وحزنــه عــ� فقــدان زوجتــه. تحلــم ميــ
اً حياتهــا كمــا تريــد. عندمــا يتحــول  � مــن الو�يــات المتحــدة وأن تعيــش أخــ�� âالشــق الغــر�
ام  � Äــ� � ا�ل �Åــ ــار ب ــ�þ أن تخت ــ� مي � ع �Åــ ــر، يتع ــور إ� مدّم ــيطر وغي ــن مس ــلوك ا��ب م س

ء ع� المحك للمطالبة باستق�ليتها. �
Óñ فتضع كل ، �óالعائ�� والنمّو الشخ

عن المخرجة
فيلــم ميــ�þ والــدب أول عمــل ��نابيــل أتاناســيو كمخرجــة 
مــن  الجنــوب  مهرجــان   �

�̧ النقــاد  إعجــاب  نــال  وقــد 
� لعــام ٢٠١٩. شــارك آخــر فيلــم 

� الســينما�� âالجنــوب الغــر�
 �

�̧ قصــ�� لهــا "المــكان ا�}مــن" والــذي كتبتــه وأخرجتــه 
� أيـّـار ٢٠١٩. تقيــم أنابيل أتاناســيو 

�̧ ينغز  âمهرجــان بالــم ســ�
� نيويورك.

�̧ حالًيا 

ميكي والدب
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إخراج: نيكو�س رينكون جيل

دراما – ٢٠١٩ – ١٣٧ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٦ سنة
ازيل، فرنسا âكولومبيا، بلجيكا، ال�

ية � نجل�� æسبانية - مع ترجمة إ� ا� æاللغة: ا�

سيناريو: نيكو�س رينكون جيل

 تمثيل: آر�� دي خيسوس كارڤايّيدو لوبو 

تصوير: خوان سارمينتو جي.
� �Åمونتاج: سيدريك زوين

إنتاج: هيكتور أولوك فرانكو، مانويل رويز مونتيلغري

� الدو�� ٢٠١٩؛ أفضل فيلم - 
الجوائز: النجمة الذهبية ��فضل فيلم - مهرجان مراكش السينما��

ا ا��لمانية ٢٠٢٠ � الطويل - جائزة الكام��
مهرجان نانت ث�ث قارات ٢٠١٩؛ جائزة الفيلم الروا��

عن الفيلم
له  � � كولومبيا ع� ضفاف نهر الماجدالينا عام ٢٠٠٢. يعود خوســيه إ� م��

�̧ تدور أحداث الفيلم 
ــة قتلــت  ــة ليكتشــف أن قــوات مســلحة غــ�� نظامي ــة بعــد ليلــة صيــد طويل � أعمــاق الغاب

�̧

داد  Äالنهــر. يبــدأ خوســيه رحلــة وحيــدة �ســ� �
�̧ ولديــه ديونيســيو ورافائيــل وألقــت جثتيهمــا 

� عــذاب هــذا العالم. 
�̧ � ولديــه ودفنهمــا بطريقــة �ئقــة والحــؤول دون وقــوع أرواحهمــا 

ÓÑجثــ
� زورقه، يكتشف خوسيه سحر بلده المقطع ا��وصال.  ÄÅع� م

عن المخرج
 �

�̧ ــاد  � ا�قتص
�̧ ــوس  ــة البكالوري ــ� درج ــه ع ــد حصول بع

ــل  ــكا. عم � بلجي
�̧ ــل  ــون جي ــو�س رينك ــا، درس نيك بوغوت

� عــ� بضعــة أفــ�م وأخــرج ث�ثــة أفــ�م 
كمصــور ســينما��

 �Ñلِغــ المخصــص  وعــه  ÓÍم �
�̧ وع  ÓÍالــ قبــل  ة  قصــ��

� ريف كولومبيا. 
�̧ التقاليد الشفوية 

وادي ا�رواح

قسم ا��ف�م العالمية٦٧



فيلم الختــام
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إخراج: زينة الُدّرة
دراما – ٢٠٢٠ – ٨٥ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة

مارات العربية المتحدة، ا��ردن æالمملكة المتحدة، ا� ،Ïم

ية والعربية � نجل�� æية والعربية - مع ترجمة إ� ا� � نجل�� æاللغة: ا�

ين رضا تمثيل: أندريا ريسبورو، كريم صالح، مايكل �ندز، ش��

سيناريو: زينة الدرة

ا � ا جي�� تصوير: زيلم��

مونتاج: أندريا شينيو��

إنتاج: محمد حفظي، جيانلوكا شقرا، ممدوح سابا، زينة درة

عن الفيلم
ــي ســلطان،  ــة، تلتق ــة ا��قــÏ القديم ــا إ� مدين ــة هن يطاني âــة ال� غاث æــة ا� ــا تعــود عامل عندم
� المدينــة التاريخيــة، تطاردهــا ا��ماكــن 

�̧ عالــم آثــار موهــوب وعشــيق ســابق. أثنــاء تجولهــا 
 . �òوريبة الحا �

� خيارات الما/� �Åالمألوفة وتكافح هنا للتوفيق ب

عن المخرجة
ــة.  ــول أردني ــن أص ــي م ــدن وه � لن

�̧ ــة  ــدّرة مقيم ــة ال زين
ــة  قي ÓÍالدراســات ال �

�̧ حصلــت عــ� درجــة البكالوريــوس 
� الســينما مــن 

�̧ مــن جامعــة أكســفورد ودرجــة الماجســت�� 
 �

�̧ جامعــة نيويــورك. أمضــت الــدرة أكــ�Ó من عــÓÍ ســنوات 
ــا  ــون م يالي âم� æــا "ا� ــل له � طوي

ــم روا�� ــورك. أول فيل نيوي
� مهرجــان صندانــس عام 

�̧ زالــوا عــ� قيــد الحيــاة!" ُعــرض 
ة عــن العمــل للتفــرغ لعائلتهــا. عــ�  Ä٢٠١٠. ثــم انكفــأت لفــ�
 "Ïغــرار فيلمهــا الســابق، كان العــرض ا��ول لفيلــم "ا��قــ

� مهرجان صندانس المرموق هذه السنة. 
�̧

ا�قصر
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ا��ّول وا��حدث: حوار مع سم��

٧٠



ا��ّول وا��حدث: حوار مع سم��٧١

ا�ّول وا�حدث: حوار مع ســمير

. � �Åأسلوب عملهم ع� مّر السن �
�̧ ات  � ويسلط الضوء ع� أعمالهم وع� التغي�� �Åم �Ïيقدم هذا القسم غ�� التناف@� صّناع أف�م مخ

نــت  Äن� æا� âــا لهــذا العــام.  يتحــدث ســم�� عــ� ، المخــرج الســويÍي مــن أصــول عراقيــة والحائــز عــ� العديــد مــن الجوائــز، هــو ضيفن ســم��

� لغتــه الســينمائية، وصو�ً 
�̧ � أثــرت 

ÄÑرحلــة تبــدأ بفيلمــه ا��ول، ل�طــ�ع عــ� التجــارب الــ �
�̧ � ا��ردن والعالــم، حيــث ســيأخذنا 

�̧ لصانعــي ا��فــ�م 

 �
�̧ � ســاهمت 

ÄÑويســتعرض التحديــات الــ �
� مشــواره الســينما��

�̧ � اكتســبها 
ÄÑاتــه والــدروس الــ âإ� أحــدث إنتاجاتــه. يشــاطر المخــرج معرفتــه وخ�

نضوج عمله كمخرج. 

 الســيرة الذاتية لســمير
� بغداد. هاجر مع عائلته إ� ســويÍا 

�̧ � عام ١٩٥٥ 
�̧ ســم�� مخرج ومؤلف ومنتج ولد 

 �
�Ñزيــورخ، أكمــل التدريــب المهــ �

�̧ � جامعــة الفنــون 
�̧ � الســتينات. بعــد دراســته 

�̧

ــة  � حرك
�̧ ــطاً  ــور. كان ناش ــاً  كمص ــدرب �حق ــبعينات، وت � الس

�̧ ــة  ــم طباع كمصم

� زيوريــخ. يشــتهر ســم�� بأف�مــه الروائيــة 
�̧ � أوائــل الثمانينــات 

�̧ الشــباب الراديــكا�� 

 �
�̧ � جذبــت شــخصياتها المبتكــرة ا�نتبــاه 

ÄÑوالوثائقيــة والتجريبيــة الفريــدة، الــ

 �
�̧ العديــد مــن المهرجانــات وفــازت بالعديــد مــن الجوائــز. حصــل فيلمــه “بغــداد 

لعــام   �
الســينما�� ســولوتورن  مهرجــان   �

�̧ الجمهــور  جائــزة  عــ�   ” خيــا��

 �
� مهرجــان واشــنطن دي �ñ الســينما��

�̧  � âضافــة إ� جائــزة الجمهــور العــر� æ٢٠٢٠، با�

 NETPAC عام ٢٠١٤، تلقى فيلمه الوثائقي “ا��وديسة العراقية” جائزة �
�̧ الدو�� لعام ٢٠١٩.  

. بينمــا فــاز فيلمــه الوثائقــي “انــ@ بغــداد” بجائــزة  �
� الســينما�� âÑمهرجــان أبوظــ �

�̧

 ÄÑالــدو�� عــام ٢٠٠٢. تشــمل أعمالــه حــ �
� مهرجــان لوكارنــو الســينما��

�̧ أســبوع النقــاد 

ــب  ــون. إ� جان ــ�ً للســينما والتلفزي اً وطوي ــاً قصــ�� ــوم أكــ�Ó مــن ٤٠ فيلمــاً روائي الي

مشــاريعه الخاصــة كمنتــج ومخــرج مســتقل، فهــو معــروف أيضــاً بإخــراج مÍحيات 

� مجال الفنون البÏية.
�̧ وأعمال 
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المهرجان فريق 

� -  مديرة المهرجان
ندى دوما��

� – مدير العمليات شذى بطاينة – منسقة المهرجان
� كسوا�� ع�ممحمد عبد الهادي – مدير التصميم مع�� æريك هندي –  منسق ا�

�
�Ñديمة عازر – مديرة أيام عّمان لصّناع ا��ف�محنا عطا ¤  - المدير الف

اكاتلؤي عوض – منسق الشؤون المالية والمحاسبة  ÓÍدانا عريقات – منسقة ال�
�Ñمسؤول تق – �

ةيوسف ¬»� مج أف�م قص�� âنبيل حاجي – م�

الفريق المســاند
ع�م ا�جتماعي æجورج اسحق – ا�

دينا بطاينة – تنسيق 

محمود ديباجة – عمليات

راجي قندلفت – مالية 

ماريان ناخو – ع�قات إع�مية 
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المهرجان يشــكر

 مهند البكري

� الخص
�µرا 

 زين عوض 

     يسار الدرة

(Festival’s Jingle) مهند خمرة 

(Festival’s Jingle) مسيس مارديروسيان 

(Festival’s Jingle) �  عي� شاه��

مؤسسة ع¼ء النجار لتأج�¹ معدات التصوير 

حركة الصحراء الدولية

HUE Advertising Agency 

نشيونال تريدرز  ان¹½

ع¼م  هيئة ا¬¿

Slate Film Services

المهرجان أصدقاء 

عبود أبو غربية

Âأندريا عطا 

 زاهي خوري

 �
½Ãوسيم سلفي 
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