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األميرة ريم علي   
رئيسة المهرجان

كلمـة 
ترحـيب

ي 
ف ، تعت�ب أيام صناعة الأفالم �ف بالنسبة للعديد من المشارك�ي

عمان رحلة اكتشاف. تكتشف لجنة التحكيم قصًصا جديدة، 
ويكتشف صانعو الأفالم المزيد عن أنفسهم وقصصهم، 

ي وقت ما عندما تتحول المشاريع إىل أفالم، يكتشف 
ونأمل �ف

لهام.  عىل الرغم من أن هذه  الجمهور مصادر جديدة لالإ
ي الدوىلي - أوال 

هي النسخة الثانية من مهرجان عمان السينما�أ
ي عمان 

ي أيام صناعة السينما �ف
فيلم، إل أنها أول حدث �ف

نت.   ن�ت نستضيفه بشكل مبا�ش وليست ع�ب الإ

ي 
نت، ساهمنا �ف ن�ت عىل الرغم من ان التواصل كان ع�ب الإ

، كما أعتقد، عىل تسليط الضوء عىل مشهد  ي
العام الما�ف

قليمية، وكانت أيام صناعة  صناعة الأفالم المحلية والإ
السينما قادرة عىل العمل كالمعتاد تقريًبا، فقط من بعيد. 

ة  ف ي تم اختيارها لعرضها مم�ي
حيث كانت جميع المشاريع ال�ت

ي اتخاذ الخيارات 
وقد واجهت لجنة التحيكم صعوبة �ف

ة لالهتمام.  النهائية، لذا كانت القصص المتنوعة مث�ي

لذلك أنا متحمسة بشكل خاص لرؤية المشاريع قيد التطوير 
نتاج هذا العام وكيف سيواصلون رحلتهم  ي مرحلة ما بعد الإ

و�ف
ف ٤5 طلًبا تم تقديمها  . من ب�ي ي

ي صناعة المشهد السينما�أ
الخاصة �ف

ي 
وًعا للمنافسة �ف إىل الجولة الأوىل من الختيار، تم اختيار ١3 م�ش

 ، ف هذه الجولة. جاءت معظم المشاريع من صانعي أفالم أردني�ي
سواء كانت روائية أو وثائقية، منهم من يستكشف جوانب مختلفة 

من المجتمع البدوي والعديد يستكشف عالقتهم بالأرض. كما 
ف والجزائر والعراق ومرص. وهناك  هناك مشاريع تمثل فلسط�ي

أيًضا ، كما هو متوقع، العديد من الأنواع المختلفة الموجودة،  
ي 

ي لم يتم استكشافها تقليديًا �ف
ي ذلك بعض الأنواع ال�ت

بما �ف
السينما العربية - مثل الأنواع الخارقة للطبيعة والرعب. من خالل 
، ول سيما الفتيات  ف مشاريع أخرى، ندخل أيًضا إىل عالم المراهق�ي
ي منطقتنا، حيث 

المراهقات: هذا اتجاه جديد مث�ي نشهده أك�ش �ف
يكتسب الشباب مزيًدا من الهتمام كقوة ل يستهان بها، أيًضا كما 

يُنظر إليه عىل أنه جمهور أساسي داخل مجتمعاتنا العربية.

، فإن المشاريع المقدمة تحتوي  ي
ي العام الما�ف

كما كان الحال �ف
ي تعكس تنوع الثقافات 

عىل مجموعة متنوعة من القصص ال�ت
 . ي ف العرب الذين يعيشون خارج العالم العر�ب داخل منطقتنا وب�ي

ف الأردن وكندا، عىل ما  ك ب�ي نتاج المش�ت كما سهلت اتفاقية الإ
نتاج. سيتم  ي مرحلة ما بعد الإ

يبدو، تطوير أحد المشاريع �ف
ي نهاية المطاف للوصول إىل شكلها 

دعم المشاريع الفائزة �ف
ي التقديم حيث سوف يلتقي بهم 

اء منص�ت ي بمساعدة خ�ب
النها�أ

ي الأيام القليلة المقبلة. بمجرد اكتمال الأفالم 
صانعو الأفالم �ف

بالكامل اطالقها إىل العالم، سيتم اختبار كل واحد منهم من قبل 
ايدة من  ف ايد لمجموعة متنوعة م�ت ف الجماه�ي الذين يتلقوا بشكل م�ت

الأفالم والمسلسالت التلفزيونية. عىل الرغم من ذلك، فإن الأهم 
ي أيام 

ي تم تطويرها خالل منص�ت
هو أنه ضمن تلك المشاريع ال�ت

ي تالمس الجمهور 
عمان لصناع الأفالم، ستتحدث القصص ال�ت

ف للمحتوى، وهو أمر بالغ الأهمية  ف وليس كمستهلك�ي كمتفرج�ي
ي.  ف الختالف الذي أكده مؤخًرا مارتن سكورس�ي

ء تقوم به فرقنا  ي
أعتقد أن اختيار القصص للمشاهدين هو سش

ف وأعضاء لجنة التحكيم بشكل جيد للغاية،  الرائعة من المنظم�ي
ي أيام عمان 

لذلك أشجع جميع صانعي الأفالم الذين يشاركون �ف
لصناع الأفالم لهذا العام عىل التعلم منهم، وكذلك الستمتاع 

ي أننا جميًعا سوف نتعلم 
بالتجربة بأكملها. ليس لدي شك �ف

ي طريقكم إىل رواية القصص 
منكم، وأنتم تنطلقوا بشجاعة �ف

وجعل أصواتكم مسموعة.
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عن  مهرجان عّمان 
السينمائي الدولي – 

أول فيلم

ي الدوىلي 
يستمر مهرجان عّمان السينما�أ

ي الزدهار وسط ظروف 
– أول فيلم �ف

استثنائية بدورته الثانية، مهرجان لم يسبق 
ي المملكة، يعرض أفالم عربية 

له مثيل �ف
وعالمية. وفقاً لرئيسة المهرجان، سمّو 

، فإن الهدف المنشود هو  ة ريم عىلي الأم�ي
“تطوير وتعزيز سينما عربية تعكس إبداع 

المنطقة وتعالج قضاياها الراهنة”.

ه عىل  ف ي ترك�ي
ة هذا المهرجان تكمن �ف ف لكن م�ي

الفيلم الأول لصناع الأفالم. تقوم لجنة 
اء و صناع  تحكيم دولية مكونة من خ�ب

ف باختيار الفائز بجائزة  أفالم متخصص�ي
ي كل من مسابقات 

السوسنة السوداء �ف
الأفالم العربية: الأفالم الروائية الطويلة 

والأفالم الوثائقية الطويلة والأفالم 
ة. بينما تتنافس الأفالم الروائية  القص�ي
والوثائقية الدولية عىل جائزة الجمهور.

ء بالحكايا والمشاعر، عىل  هذا العام مىلي
الرغم من التحديات وبغض النظر عن 

ي مررنا بها جميًعا. 
الأوقات العصيبة ال�ت

يضم برنامج الدورة  الثانية للمهرجان 
5١ فيلماً - أفالم روائية ووثائقية، عربية 

ي 
ودولية من ٢6 دولة. تم إصدارها جميعاً �ف
ي الأردن، 

٢0٢0 و٢0٢١، و تعرض لأول مرة �ف
ي المنطقة 

ي بعض الحالت لأول مرة �ف
و�ف

والعالم، من تجارب أوىل.

كما و يسلط قسم »الأول والأحدث« 
الضوء عىل أعمال أحد صناع الأفالم 

ته وتجاربه  ، حيث يعرض مس�ي ف م�ي المخرصف
ف فيلمه الأول والأحدث. يسعدنا أن  ب�ي

نستضيف لهذا العام المؤلف والمخرج 
ي السوري القدير محمد ملص.

السينما�أ

ي دورة المهرجان الثانية، اتخذنا إجراءات 
�ف

مهمة تعكس وعيا ثقافيا وبيئيا. أولً، 
بتخصيص زاوية خاصة لستضافة 

 ، ي الفرنسي ي العر�ب
المهرجان السينما�أ

بعنوان »موعد مع السينما الفرنسية-
العربية«، و ذلك من أجل تعزيز التنوع 
ي برنامج الأفالم. ثانياً، وضعنا لأنفسنا 

�ف
اء«  نحو إقامة مهرجان  »أهدافا خرصف

صديق للبيئة.

سواء كنت صانع أفالم أو ممثالً أو ناقداً 
أو مّطلعاً عىل صناعة الأفالم أو مستهلكاً 

ي الدوىلي - 
متحمساً، مهرجان عّمان السينما�أ

أول فيلم يرحب بك!
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يتخذ المهرجان هذا العام خطوات 
ة ولكن جادة نحو مهرجان  صغ�ي

مستدام وصديق للبيئة ع�ب تعزيز 
العديد من الممارسات. نعتقد أن 

صناعة السينما منصة قوية يمكن أن 
. ي ي  تغي�ي إيجا�ب

تساهم �ف

ي اتخذها المهرجان 
هذه هي الخطوات ال�ت

ي هذا االتجاه:
�ف
 

- تقليل بصمتنا الكربونية من خالل إعادة استخدام 
ي 

بعض مواد العالمة التجارية للعام الما�ف

ي 
- إزالة مولدات الديزل كمصدر رئيسي للكهرباء �ف

سينما السيارات.

ف المركبات الكهربائية. - تحف�ي

- تقليل نفاياتنا والمواد المطبوعة.

- استخدام مواد تغليف صديقة للبيئة.

- إعادة تدوير مخلفاتنا.  

- تعويض البصمة الكربونية الناتجة من
ورية مثل السفر والنقل عن    االإجراءات ال�ف
ع للعربية لحماية الطبيعة لزراعة   طريق الت�ب

ي االأردن.
  674 شجرة �ف

خطوات 
خضـــراء
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بّسام األسعد    
مدير أيام عّمان لُصّناع األفالم 

كلمـة 
ترحـيب

ها قد جاء عام آخر، وما زالت تداعيات الوباء عىل صناعتنا 
موجودة. لكننا كب�ش نعلم كيف نتأقلم، وعىل الرغم من هذه 
ي أيام عمان لصناع الأفالم، نريد 

التحديات، استطعنا النمو. �ف
ي عىل صانعي  يجا�ب أن نحتفل بمستقبل السينما وبالتأث�ي الإ
ف والعرب  اء المحلي�ي الأفالم لدينا من خالل مشاطرة الخ�ب

ف معارفهم القيمة.  والدولي�ي
 

هذا العام، أنشأنا مساحة مخصصة لصانعي الأفالم 
ي تستضيف ندوات وجلسات مفتوحة للسماح 

لدينا، وال�ت
لهم بالتواصل ومشاركة رحالتهم بعد أك�ش من ١٨ شهًرا من 

نت.  ن�ت اضية والمهرجانات ع�ب الإ الجتماعات الف�ت
 

ي يواجهها 
ف عىل القضايا الأك�ش إلحاًحا ال�ت ك�ي هدفنا هو ال�ت

ي  يجا�ب صانعو الأفالم ومنها التحديات القتصادية، والأثر الإ
الذي يتطلعون إىل تحقيقه باستخدام أفالمهم، بالإضافة إىل 

نتاج    أحدث التطورات التكنولوجية المتاحة لمرحلة ما بعد الإ
وتسويق الأفالم. 

 
وًعا تم اختيارها من  تضم منصتا تسويق المشاريع ١3 م�ش

ي مرحلة التطوير 
ضمن ٤5، مقسمة إىل سبعة أفالم أردنية �ف

نتاج. سيقدم  ي مرحلة ما بعد الإ
وستة أفالم أردنية وعربية �ف

صانعو الأفالم عملهم امام لجنة التحكيم بعد ورشة 
ائنا.  التدريب مع خ�ب

تُعّد صناعة السينما منصة قوية لتكون صوتًا لمن ل صوت له. 
ي حمايته. نفخر 

نريد هذا العام الحتفال بكوكبنا والمساعدة �ف
ي المنطقة يتخذ خطوات نحو عمليات 

بأن نكون أول مهرجان �ف
أك�ش استدامة ونأمل أن نُلهم الصناعة لتصبح حيادية الكربون. 

  
لهام لنكون جزًءا من مستقبل مؤثر، من خالل  هدفنا هو الإ
ي ن�ش 

العمل مع صانعي الأفالم لتحقيق أهدافهم، نأمل �ف
المزيد من الرسائل أو القيم أو مجرد القصص، ومساعدتهم 

ي الذي نطمح جميًعا لرؤيته  يجا�ب عىل أن يكونوا عامالً للتغي�ي الإ
ي منطقتنا. 

بشكل خاص �ف
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لجنة تحكيم أيام 
صانعي األفالم

لجنة تحكيم منصتي 
تقديم المشاريع



لياىلي بدر هي مخرجة ومنتجة وموزّعة. عملت بدر 
ق الأوسط مثل  ي ال�ش

كعضو منتدب لأك�ب الشبكات �ف
راديو وتلفزيون العرب ART و روتانا. كما وعملت 

 ON ف هما شبكة النهار و ف مرصيت�ي كمستشارة لشبكت�ي
TV. حازت لياىلي بدر عىل العديد من الجوائز عن أفالمها 

ومسلسالتها التلفزيونية، حيث حصل فيلمها القص�ي 
« عىل جائزة Lorbeer الذهبية،  ف »الطريق إىل فلسط�ي

امج التلفزيونية.  وهي جائزة ألمانية لأفضل ال�ب

ي حصدتها لياىلي جائزة أفضل عمل 
من ضمن الجوائز ال�ت

ي تونس 
ي �ف ي مهرجان التلفزيون العر�ب

كامل لالأطفال �ف
ي 

ي �ف
ي مهرجان دمشق التلفزيو�ف

وجائزة الريادة الفنّية �ف
ي »مهرجان أصفهان 

سوريا؛ كما وكان لها ذكٌر خاٌص �ف
ي إيران.

لأفالم الأطفال« �ف

ولياىلي أيًضا كاتبة قصص أطفال ولها كتابان منشوران: 
«. شغلت لياىلي  »لب�ف والقمر« و »نهر وشجرة وعصاف�ي
ي راديو وتلفزيون العرب 

منصب مديرة قناة الأطفال �ف
 .)Art Teens( وأطلقت أول قناة للشباب ART

ي ألمانيا وكتابة 
درست لياىلي بدر صناعة الأفالم �ف

ي نيويورك.
السيناريو �ف

لجنة تحكيم 
منصة تقديم 

وعرض المشاريع

ليالي بدر    
مخرجة ومنتجة وموّزعة 

١١



١٢

كيفان مشايخ   
صانع أفالم

بدأ كيفان حياته المهنية كمحامي ليّتجه فيما بعد إىل 
صناعة الأفالم؛ حيث بدأ بذلك من خالل كتابة وإنتاج 

ي ملحمي طويل مستقل بعنوان 
وإخراج فيلم روا�أ

 ،˝The Keeper: The Legend of Omar Khayyam˝
ي 

ي مهرجان موسكو السينما�أ
والذي ُعرض للمرة الأوىل �ف

ي الوليات المتحدة 
عام ٢005 وحقق نجاًحا م�حًيا �ف

ي ١٤ مدينة.
لمدة 53 أسبوًعا �ف

 Relativity Media Special حصل كيفان عىل جائزة
ي الدوىلي 

ق الأوسط السينما�أ ي مهرجان ال�ش
Award �ف

 Batting˝ ي عن سيناريو ي أبو ظ�ب
لعام ٢00٧ �ف

for Palestine˝. تبّناه أحد الحّكام  وهو المنتج 
الأسطوري الحائز عىل جائزة الأوسكار عن فيلم 

˝Gladiator˝ و˝Schindler’s List˝، برانكو
لستينج واحتضنه تحت جناحه كمنتٍج مبتدئ.

ي 
ف �ف ف الأمريكي�ي ي نقابة المنتج�ي

أصبح مشايخ عضًوا �ف
ق الأوسط  ي ال�ش

عام ٢00٨ وتم اختياره كممثٍل لها �ف
ي عام ٢0١٨. 

ي اللجنة الدولية قبل أن يتوىل رئاستها �ف
�ف

ي 
يعمل مشايخ عن كثب مع الهيئة الملكية لالأفالم �ف

الأردن من خالل إقامة ورش عمل، وندوات وفعاليات 
نطالقة المهنية  ي الإ

ف للمساعدة �ف عىل مدار السن�ي
ي المنطقة.

ف �ف ف الموهوب�ي للعديد من المنتج�ي
 

ف بال حدود˝  مشايخ هو أيًضا مؤسس شبكة ˝منتج�ي
˝:Producers Without Borders˝ وهي مجموعة 

ف لحرفة  ف المتفرّغ�ي ف العالمي�ي مختارة من المنتج�ي
ي قامت بعقد العديد من الندوات 

نتاج، وال�ت الإ
ي مهرجانات وأسواق الأفالم عىل المستوى العالمي 

�ف
)مثل AFM و BFI London و Cannes و Berlinale و 
ي الهند( لمدة السنوات الستة الماضية.

Film Bazaar �ف

لجنة تحكيم 
منصة تقديم 

وعرض المشاريع
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مريم شاهين   
كاتبة وصانعة أفالم

ي 
ف هي كاتبة وصانعة أفالم تلّقت علومها �ف مريم شاه�ي
جامعة هارفارد، وأنتجت وأخرجت أك�ش من ٧5 فيلًما 
 ، ف اً وطويالً عىل مدار العقدين الماضي�ي وثائقًيا قص�ي

بدًءا من الأفالم التاريخية والأثرية إىل الأحداث الجارية 
والملفات الشخصية. غالًبا ما يتم عرض أعمالها عىل 

التلفزيون وهي متاحة الآن بشكل متكرٍر ع�ب شبكة 
نت.  ن�ت الإ

 )Gaza Fixer( ف أعمالها الأك�ش شهرة فيلم من ب�ي
 Beirut(و  )٢0١١ Free Running Gaza( و

ي 
Photographer( ٢0١٤ إضافة إىل فيلم الجريمة الأرد�ف

- بالل وسوزان: جرائم العاطفة. 

تقوم حالًيا مريم بتجربة موضوعات الغموض وعلم 
ي الأردن، 

ي السلط �ف
ف �ف الآثار والجريمة. تعيش شاه�ي

ي  ولكن أعمالها الغنية تأخذها ع�ب العالم العر�ب
. ف وإفريقيا وأوروبا والأمريكت�ي

بدأت مريم عملها كصحفية خالل حقبة التحّول 
ي أواخر الثمانينيات من القرن 

ي الأردن �ف
الديمقراطي �ف

ف وحروب العراق  ي وغّطت كال النتفاضت�ي
الما�ف

. تعمل مريم حالًيا عىل  ي وأحداث الربيع العر�ب
 ، ي ي العالم العر�ب

تطوير مواضيع تتعلق بالموسيقى �ف
ف العرب  وإحياء  ب�ي ف المغ�ت والتعّددية الثقافية ب�ي

ي المنطقة.
أشكال الفن القديم �ف

 Interlink( "دليل : ف ف هي مؤلفة كتاب "فلسط�ي شاه�ي
Books ، ٢005( وهي مؤلفة مشاركة لكتاب "أصوات 

ي الحرب والعقوبات" 
غ�ي مسموعة: النساء العراقيات �ف

.)١99٢ ،Change(

لجنة تحكيم 
منصة تقديم 

وعرض المشاريع

لجنة تحكيم 
منصة تقديم 

وعرض المشاريع



١٤

أمين نايفة  
مخرج وكاتب سيناريو

ف عام ١9٨٨ وأم�ف السنوات  ي فلسط�ي
ف نايفة �ف ُولد أم�ي

 . ف ف الأردن وفلسط�ي الأوىل من حياته متنقالً ب�ي

عىل الرغم من اهتمامه المبكر بصناعة الأفالم، فقد 
ي 

ي عام ٢0١0 عىل درجة البكالوريوس �ف
ف �ف حصل أم�ي

ي القدس. بعد ذلك 
التمريض من جامعة القدس �ف

ي الفنون 
ف عىل درجة الماجست�ي �ف ، حصل أم�ي ف بعام�ي

- من معهد البحر  ي
الجميلة- تخصص إنتاج سينما�أ

ي الأردن، ليكون قادراً عىل 
الأحمر للفنون السينمائية �ف

�د قصص حقيقية من منطقته.
 

ة الحائزة عىل  إىل جانب كتابة وإخراج الأفالم القص�ي
ف عام ٢0٢0 روايته الطويلة الأوىل  عّدة جوائز، أنهى أم�ي

" بطولة عىلي سليمان.  "٢00 م�ت

ي الدورة السابعة 
" لأول مرة �ف تم عرض فيلم "٢00 م�ت

ي وفاز بجائزة 
ف من مهرجان البندقية السينما�أ والسبع�ي

ي مسابقة أيام البندقية. 
اختيار الجمهور BNL �ف

ي سباق جوائز الأوسكار لعام 
كما ومّثل الفيلم الأردن �ف

٢0٢١. وقد حصد الفيلم ح�ت الآن ما مجموعه ٢0 
جائزة سينمائية دولية.

لجنة تحكيم 
منصة تقديم 

وعرض المشاريع
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عبد اهلل شامي   
خبير أفالم

، وهو  ي ي أبو ظ�ب
ي الجنسية ُولد ونشأ �ف

عبد هللا لبنا�ف
خريج إعالم وتصميم جرافيكي من الجامعة الأمريكية 

ي الشارقة.
�ف

 Young كة ي �ش
عالن العالمي �ف ي مجال الإ

عمل شامي �ف
ي منشور عن 

كة Wunderman و�ف Rubicam &  و�ش
ي أول 

ا بيتش، و�ف ي مجلة جم�ي
الرفاهية ونمط الحياة �ف

ي  ي أبوظ�ب
ي اللغة للثقافة والفن والتصميم �ف

إصدار ثنا�أ
ي ل يزال يعمل فيها كمحرر عام.

( وال�ت ي
)مجلة شوا�ت

ي 
داري �ف يك الإ يشغل عبد هللا حالًيا منصب ال�ش

مجموعة MAD Solutions، وهي أول استوديو أفالم 
ي متخّصص بإنتاج وترويج  ي العالم العر�ب

متكامل �ف
ي وخارجه.  ي العالم العر�ب

وتوزيع الأفالم العربية �ف

كة Iluminismo Ltd.، وهي  وهو أيًضا مؤسس �ش
ي مجال إنشاء المحتوى والثقافة. 

كة استشارات �ف �ش

كة تابعة  من خالل العمل مع Empty، وهي �ش
، كان عبد هللا جزًءا من فريق البحث  ي

لمتحف إسبا�ف
. ي ي د�ب

اث البحري �ف وإنشاء المحتوى لمتحف ال�ت

ي تأسيس مجتمع 
ي عام ٢0٢0، شارك عبد هللا �ف

�ف
نت  ن�ت سيلفرلين Silverline، وهو مجتمع ع�ب الإ

. ف ف والمثّقف�ي للمبدع�ي

لجنة تحكيم 
منصة تقديم 

وعرض المشاريع

لجنة تحكيم 
منصة تقديم 

وعرض المشاريع
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١



١

خبراء أيام 
صانعي األفالم

الخبراء



١



٢0

ستيفانو تيالدي  
منتج ومخرج ومدرب

ي عام 
غ )جنوب إفريقيا( �ف ي جوهانس�ب

ُولد ستيفانو �ف
ي إيطاليا 

ي تورينو �ف
١955، ودرس الهندسة المعمارية �ف

ي 
ي Stefilm �ف

نتاج السينما�أ كة الإ وشارك بتأسيس �ش
عام ١99١. أحدث أعماله هي: السلوك النموذجي 

 Golden الحاصل عىل جوائز( Exemplary Behavior
 Interrel و FIPRESCI و Dove DOK Leipzig

ي ليبيا 
ي )My Home(، �ف

Religious  عام ٢0١9(؛ وبي�ت
ي وDOK Leipzig  ومهرجان 

)مهرجان لوكارنو السينما�أ
 Premio Corso Salaniي الدوىلي ٢0١٨ و

شيكاغو السينما�أ
 -Best Doc Glocal ي و

ي السينما�أ
و مهرجان تريس�ت

 Wonderful Losers: A Different تورينو ٢0١9( و
World خا�ون رائعون: عالم مختلف )أفضل فيلم 

ي ٢0١٧ ومهرجان 
ي مهرجان وارسو السينما�أ

وثائقي �ف
ي ٢0١٨ ومرشح ليتوانيا لجوائز الأوسكار 

ي السينما�أ
تريس�ت

٢0١9( و The Strange Sound of Happiness صوت 
ي 

السعادة الغريب )الذي حصل عىل ذكر خاص �ف
 Terra di Siena -- ي

مهرجان DOK Leipzig   السينما�أ
 In-Edit ي مهرجان

Premio della Critica/ وذكر خاّص �ف
ي برشلونة ٢0١٨(. 

�ف

تشمل الأفالم الأخرى: The Queen Of Silence ملكة 
دام الوثائقي الدوىلي ٢0١٤ ، و الصمت )مهرجان أمس�ت
ي مهرجان 

ي طويل �ف
Silver Horn ، أفضل فيلم روا�أ

٢0١5  و Golden Nanook و مهرجان  ي
كراكوف السينما�أ

 Char: No(و )٢0١5 Flahertiana  م الوثائقي الدوىلي ب�ي
 Vinylmania منتدى برلينال ٢0١3( و( )Man’s Island

 Mostar  ي الدوىلي ٢0١٢( و
هام السينما�أ )مهرجان روت�ي

دام الوثائقي الدوىلي ٢009(. United  )مهرجان أمس�ت

 A World of Pasta ي عام ٢00٨، قام بإخراج فيلمي
�ف

و Doctor Ice )مهرجان الأفالم العلمية - ميالنو 
ي عام ٢0١١، قام بإخراج المسلسل الوثائقي 

٢009(. و�ف
 Food Markets - In the Belly of the ي

التلفزيو�ف
 US Taste ،ي عالمي

City ٢0x5٢ أفضل برنامج تلفزيو�ف
 Food Makers go ٢0١٤( وأنتج مؤخًرا Awards

.)MDR / Arte ٢6 × 5(  Global

ويج  يقوم تيالدي بتدريس ال�د القص�ي وال�ت
: ي

ي �ف
السينما�أ

Biennale Cinema and VR College Venice 
 Marché du Film Cannes, Documentary 

 Campus, Eave
EDN-European Documentary Network, ESoDoc

 ,La Fabrique Cinémas  Institute Français
 – Continents 3 Factory, Films des

 – Produire au Sud, Imagination
 ,Arab Film Scriptwriting, Jump In – Poitiers FF

 ,Maia Workshops, Ouga Film Lab
 TFL-Torino Film Lab, Scuola Holden,

ZagrebDox Pro and ZELIG Film School

مدّرب وخبير 
منصتي المشاريع



٢١

إلياس خالط   
منتج وصانع أفالم

ي طرابلس- 
إلياس خالط هو منتج ومخرج أفالم، ُولد �ف

عالم  عالن والإ ي مجال الإ
لبنان عام ١965 وقّدم نفسه �ف

عالنات. مع عالمته التجارية  بعد أن درس تصميم الإ
ي تحمل توقيعه Eklat، توىّل إلياس العديد من 

ال�ت
بداعي والرسوم المتحركة ومشاريع  مشاريع التصميم الإ
ي 

ي دار إنتاٍج متخّصصٍة �ف
نتاج قبل أن يستقّر �ف ما بعد الإ

كات والأفالم الوثائقية.  أفالم ال�ش

امه بإعادة وضع طرابلس عىل الساحة  ف انطالقاً من ال�ت
ي العديد من المبادرات 

الثقافية اللبنانية، شارك خالط �ف
ي تنّظم فعاليات اجتماعية وثقافية، وتعمل 

المدنية ال�ت
ف الشباب، وتكافح من أجل الحفاظ عىل  عىل تمك�ي

ي للمدينة. 
اث الثقا�ف ال�ت

ي 
ي عام ٢0١3، أّسس خالط مهرجان طرابلس السينما�أ

�ف
ف إىل مدينٍة  ي جلب أفالٍم دولّيٍة وضيوٍف عالمي�ي

ونجح �ف
تتعا�ف من جراح الحرب. 

عمل خالط خالل السنوات الماضية مع العديد من 
ي أو 

المهرجانات السينمائية الدولية سواء كمخرج ف�ف
مستشار أو عضو لجنة تحكيم، كما نّظم العديد من 

ي لبنان والخارج.
الفعاليات المتعلقة بالسينما �ف

مدّرب وخبير 
قارئ منصتيمنصتي المشاريع

 المشاريع



١

منصة تقديم 
المشاريع

قيد التطوير



١



٢٤24

أبو سالم
الأردن، العراق

اسم المخرج: عبدالسالم الحاج

اسم المنتجة: ميس الريم

 Fireflies Films :)نتاج )ان ُوجدت كة الإ �ش

ي  
نوع الفيلم: روا�أ

جمالية التقديرية: انية الإ ز الم�ي

USD 459,000.00

التمويل المؤكد:

USD 7,000.00  

 

وع: ملخص الم�ش

أبو سالم رجل بدوي تالحقه كوابيس حول 
ف طوال. يعيش أبو سالم مع  موته منذ سن�ي
ي تمتلك موهبة 

طفلته الوحيدة "سالم" ال�ت
ي الرسم عىل الرمال والصخور 

خاّصة �ف
ومراقبة النجوم.

 يقّرر أبو سالم أن يرحل بابنته بعيداً عن 
قبيلته خوفاً عليها من مضايقاتهم لها، 

لأنهم يعتقدون أن مثل هذه الرسومات 
هي من أعمال ال�ش والشعوذة ويجب أن 
يخرجوا هذا ال�ش من سالم لعل أحوال 

القبيلة تؤول لالأفضل.

ي 
ي وسط الصحراء،  و�ف

 يرحل أبو سالم �اً �ف
الطريق تلدغه أفعى تجعله ل يستطيع أن 
، تاركاً ابنته الوحيدة وحدها. يكمل المس�ي
 تقّرر سالم جّر أبيها المغمى عليه، عىل 
ناقٍة إىل أن تصل إىل قبيلة بدوية صوفية 

وسط الصحراء.



قيد التطوير

رؤيــــة ونوايــا
المخـرج: السيرة الذاتية

للمخرج:

مالحـظــــــــات
الـمنتـجـة:

عبدالسالم الحاج

ميس الريم

ي 
ي عام ٢0١0، حصل عبد السالم عىل شهادة الماجست�ي �ف

�ف
ي وإخراج. أنتج عبد 

الفنون الجميلة، تخّصص تصوير سينما�أ
ي عدٍد من 

ي شاركت �ف
السالم وأخرج العديد من الأفالم ال�ت

المهرجانات السينمائية الدولية.
 

عمل عبد السالم مع العديد من المنظمات المجتمعية عىل 
ي فن صناعة الأفالم للشباب والأطفال.

تصميم مناهج �ف

ي جامعات 
بالإضافة إىل ذلك، عمل لأك�ش من ثالث سنوات �ف

ي مجال صناعة 
ي الأردن كأستاذ مدرّس �ف

ومؤسسات معروفة �ف
ي 

ته التعليمية المهنية �ف الأفالم، وهكذا بدأ عبد السالم مس�ي
الفنون السينمائية.

قررت أن أصنع هذا الفيلم بعدما مررت ببعض 
ي الوحيدة 

التجارب الشخصية العصيبة مع ابن�ت
ي 

بعد االنفصال عن والدتها؛ حيث ابتعدُت عن ابن�ت
ي جداً 

لمدة طويلة نتيجة الطالق، االأمر الذي آلم�ف
ّ بعضاً من  عىل المستوى النفسي واالجتماعي وغ�ي

وجهات نظري عن هذه الحياة.

ي منطقة وادي رم 
قررُت أن أذهب إىل الصحراء  �ف

حيث يعيش مجتمع البدو. لطالما عشقت طبيعة 
وسحر الصحراء وعرفتها جيداً؛ حيث كنت دائم 

ّدد عليها.  ال�ت

ٍة من الزمن  ف البدو لف�ت قررت أن أعيش هناك ب�ي
ي خالل 

كنوٍع من أنواع التداوي وتركت عمىلي وحيا�ت
ّ عما  ة. وجدت نفسي وأنا هناك أع�ب تلك الف�ت

يدور بداخىلي من خالل سيناريو هذا الفيلم الذي 
أسميته )أبو سالم(.

ي الأردن 
ي الهيئة الملكية لالأفالم �ف

التقيُت بعبد السالم �ف
ي معالجة  السيناريو.

ي أفكاره وطريقته �ف
وألهمت�ف

 لذلك، قّررنا العمل سويًا عىل فيلم "أبو سالم" الذي ما زلنا 
نسعى لتطويره. من النادر أن تجد قصًة رائعًة كهذه تحتوي 

عىل العنارص المناسبة للعمل الدرامي.  

معلومات التصال:

ميس الريم
maysalreem930@gmail.com

٢5
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قمر الحصادين 
الأردن

اسم المخرجة: رامه عيارصة

اسم المنتجة: مريم سليم 

نتاج: ال يوجد  كة الإ �ش

نوع الفيلم: وثائقي  

جمالية التقديرية: انية الإ ز الم�ي

60,000.00 دينار
84,500.00 دوالر

 

وع: ملخص الم�ش

خالل فصول السنة االأربعة، يأخذنا 
ي رحلة إىل عالم سحري حيث 

القمر �ف
تتّم زراعة ما يؤكل ليتحّقق االستقالل 

واالستمرارية. 

نتابع شخصياٍت تزرع القمح لتح�ي 
وأخرى تتعرّف عىل ماهيته الأول مرة.  

ي القمر- خالل فصول 
سنشاهد بعي�ف

الشتاء والربيع والصيف والخريف- 
ي وبيئته وحياته

االقتصاد االأرد�ف
االجتماعية والروحانية. 

ي تحتضن 
ي حقول القمح  ال�ت

كل ذلك �ف
اكمية والتاريخ والثقافة  المعرفة ال�ت

الشعبية وكنوزاً من أنواٍع مختلفٍة من 
القمح، قبل أن يتال�ش هذا كله.

التمويل المؤكد:

%40

25,000.00 دينار

35,000.00 دوالر 



قيد التطوير

رؤيــــة ونوايــا
المخرجة: السيرة الذاتية

للمخرجة:
رامه عيارصة

مريم سليم 

عالم  الية لالإ ي الكلية الأس�ت
درست راما صناعة الأفالم الرقمية �ف

ي عّمان )درجة البكالوريوس - جامعة ميدلسكس- لندن(. أثناء 
�ف

ة.  دراستها، كتبت راما وأخرجت ٨ أفالم قص�ي

ة"  تشمل أعمال راما كتابة وإخراج فيلم قص�ي بعنوان "نص ل�ي
وإخراج فيلم وثائقي قص�ي بعنوان "ساكب المكتظة" والذي 

ي  ي مهرجان الفيلم الفرنسي العر�ب
حصل عىل جائزة الجمهور �ف

ي عام ٢0١٨. إضافة إىل كتابة وإخراج فيلم "إيقاع الوادي" 
�ف

ي ٢0 مهرجاناً سينمائياً دولياً وحصد أك�ش من ١0 
الذي شارك �ف

نامج "حكايات  جوائز. تعمل راما الآن كمنتجة ومخرجة ل�ب
، وهي عضو لجنة التحكيم هذا  ي السينما" عىل قناة العر�ب

ف الثقافات". ي ب�ي
ي "مهرجان البندقية السينما�أ

العام �ف

وب الخيال ال  باً من رصف تبدو جملة "نأكل مما نزرع" رصف
نحب  إالّ أن نسمعها. غ�ي أّن هذا الفيلم سيعيد بريق 

هذا السحر إىل حياتنا. 

ي كنت أسمعها عن االأرض 
إن الحكايات الشعبية ال�ت

وبركتها ما هي إالّ واقع ملموس فعالً، لكننا نفتقده 
اليوم. 

ي هذا الفيلم، أريد استكشاف ما فقدناه مع قمحنا، 
�ف

ي المرتبطة بهذه 
إضافة إىل الثقافة والمعرفة والمعا�ف

البذور.

يُروى الفيلم بعيون القمر، كشاهد موجود منذ االأزل 
تتجىل معه مالمح العالم الشاعري والروحي، إنه القمر 

ف )قمر الحصادين(. المم�ي

ف  ي تخرج من القلب، والحكمة الخفية ب�ي
أحب الكلمات ال�ت

ي يجدها الساعون لها. راما والفريق من 
آفاق الطبيعة ال�ت

ي ثنايا الطبيعة و خبايا 
كة �ف ف عن حقيقة ال�ب أفضل الباحث�ي

ي بدأنا فيها تطوير فيلم "قمر 
النفوس. منذ اللحظة ال�ت

الحصادين" وح�ت اليوم، تستمر الحكمة بالتجىلي لنا من خالل 
قصص الناس الذين تأثروا بزراعة القمح أو عدم زراعته، 

لنعيد رواية قصتنا كل مرة باكتشافاٍت جديدة.
أبذل قصارى جهدي لتوف�ي الدعم المادي و المعنوي الالزم 

ي 
نتاج فيلم يدعو للمفخرة ويزيد الوعي بالمعا�ف للفريق لإ

ي خبايا الأرض. عندما 
المفقودة و العلم بالموارد الموجودة �ف

ّي قد نلُت شيئاً من بركة القمح.
تتي� الأمور، أعرف أ�ف

معلومات التصال:

راما عيارصة

rama.obeid98@gmail.com

مريم سليم

MariamSheWrites@gmail.com

٢9

مالحـظــــــــات
الـمنتـجـة:



3024

الندساليد 
الأردن

اسم المخرجة: مي الغوطي

اسم المنتجة: داليا أبو زيد 

نتاج: ال يوجد  كة الإ �ش

ي  
نوع الفيلم: روا�أ

جمالية التقديرية: انية الإ ز الم�ي

500,000 دوالر
354,500 دينار 

423,459.75 يورو

 

وع: ملخص الم�ش

ي عمان 
مصطفى هو شاب مراهق يعيش �ف

ي من البهاق. ال يعلم باالأمر سوى والدته 
يعا�ف

وزوجها. عندما تظهر بقع البهاق عىل بعض 
أجزاء وجهه، يقوم مصطفى بتغطيتها 

ات الزينة )المكياج(. ولكن رسعان ما  بمستح�ف
ي شجاٍر 

ينكشف الّ� بعد مشاركة مصطفى �ف
ي المدرسة وعىل 

مدر�يٍ وتنت�ش الشائعات �ف
وسائل التواصل االجتماعي حول كون مصطفى 

مثىلي الجنس بسبب استخدامه للمكياج.
ل مصطفى يبدو مضطرباً؛  ف ي م�ف

 المشهد �ف
حيث يتم ت�يح زوج أمه )فايز( من العمل 
ي 

ف والدته ال�ت ة بينه وب�ي وتدور شجارات كث�ي
تصبح ُمعيل العائله. يقوم فايز بتعليم 

مصطفى كيفية الهروب من المطاعم الفخمه 
دون دفع الفاتورة ويقنعه بأن تلك المطاعم 

تستغل الفقراء و تن�ش الفساد. فيبدأ مصطفى 
عجاب بفايز وما يحمله من مبادئ. من  باالإ

ناحية أخرى، تسوء عالقة مصطفى بوالدته 
. بعد أن تقوم بعرضه عىل طبيب نفسي

ي 
ي المدرسة، يلتقي مصطفى بج�ف )فتاة �ف

 �ف
الثانوية، سيئة السمعة(، ويقّرر مصطفى أنها 
فرصة جيدة للتعرّف عليها ليثبت لزمالئه بأنه 
( تشجعه عىل  ليس مثىلي الجنس. إالّ أن )ج�ف

ته الحقيقية. مواجهة العالم بب�ش

التمويل المؤكد:

22,140 دينار 



قيد التطوير

مي الغوطي

داليا أبو زيد

ي 
ي �ف ف نجل�ي مي الغوطي هي كاتبة ومخرجة أردنية درست الأدب الإ

ي 
ي عام ٢00٧، حصلت عىل درجة الماجست�ي �ف

الجامعة الأردنية، و �ف
ي المملكة المتحدة. 

ية من جامعة أكسفورد بروكس �ف الموارد الب�ش
عالم  الية لالإ ف من الكلية الأس�ت ي عام ٢009، تخرّجت مي بشهادت�ي

�ف
ي دراسات صناعة الأفالم.

�ف

ي عام ٢0١9، وبعد توقٍف دام ١0 سنوات عن مجال الأفالم )بسبب 
�ف

ي )راوي لكتابة السيناريو( 
الأمومة والظروف العائلية(، تم قبولها �ف

ي عام ٢0٢0، كتبت مي 
لتطوير روايتها الروائية )لند ساليد(. و�ف

ي إنتاج أول فيلم قص�ي لها بعنوان )هدى(، 
وأخرجت وشاركت �ف

ي مهرجان 
ة �ف والذي فاز بجائزة بالك آيريس عن فئة الأفالم القص�ي

ي الأردن، والذي تم اختياره 
ي الدوىلي )أول فيلم( �ف

عمان السينما�أ

. ي ي د�ب
ي �ف

لنهائيات مهرجان WOW السينما�أ

عىل الرغم من أن البهاق يصيب 1٪ فقط من الناس عىل 
مستوى العالم، إالّ أنّنا ما زلنا ال نعرف كيفية التعامل 

معه لعدم توافر عالج له. 

ي الثالثينيات من عمره وقد علمت 
ٌ �ف ي

لدّي صديٌق أرد�ف
ٍك بيننا أنه مصاب بالبهاق  مؤّخراً من خالل صديٍق مش�ت

وأنه يغطيه بالمكياج منذ أن كان مراهًقا. 

ي قضتها عائالتنا مًعا، 
ي االأوقات ال�ت

ي ذلك أتفّكر �ف
جعل�ف

ي أنشطة 
حيث كان من المنطقي أن يرفض المشاركة �ف

معينة مثل السباحة. 

ي التعامل 
فسألت نفسي كيف فشل الناس من حوله �ف

ي الوحيد هو أن هذه كانت  ي البداية؟ وكان جوا�ب
معه �ف

وع  ي مجتمعنا. هذا الم�ش
طريقته الوحيدة ليتم تقّبله �ف

ليس فقط حول البهاق، بل هي قصة أردنية تعالج 
قضايا شباب اليوم، مثل تكوين الهوية، والثقافه 

ف والحقد الطبقي.  ف المراهق�ي الجنسيه ب�ي

ًا وآمل أن يخلق حواًرا وتجربة  وع كث�ي أحب هذا الم�ش
ف المشاهدين. عاطفية ب�ي

حة للفيلم هي 500 ألف دولر. سيتم تصوير الفيلم  انية المق�ت ف الم�ي
ي 

ي 30 يوماً / ١٢ ساعة تصوير �ف
ي الأردن ونحن نخّطط لتصويره �ف

�ف
، فالفيلم يصّور شاباً مراهقاً ويعرض  ي

اليوم. أما الجانب الف�ف
ي العالم وتأث�ي المجتمع عليه. كما يسلط 

وجهات نظره وآرائه �ف
الفيلم الضوء عىل الأشخاص الذين يعانون من رهاب المثلية 

 . ف الجنسية والشائعات الكاذبة والنشاط الجنسي لدى المراهق�ي
لندساليد هو تعريف لشباب اليوم والهدف منه أن نصّور الأردن 
ي حقبه زمنيه معينه )عرصنا هذا(. منذ البداية، كان الكاتب واقعًيا 

�ف
ي غاية البساطة. أما 

ي كانت �ف
جًدا من حيث المشاهد والمواقع ال�ت

ك والمستثمرين ومنح الأفالم الأخرى، فنحن  نتاج المش�ت بالنسبة لالإ
نعمل عىل تأمينها قبل ربيع عام ٢0٢٢. سيستهدف الجمهور الذين 

ف )١6-٤9 عاماً(. PGنعتقد أن فيلمنا المصنف    اوح أعمارهم ب�ي ت�ت

وت الغربية )لبنان( مشاريع مماثلة: My dear ex )كوريا( ، ب�ي

معلومات التصال:

مي الغوطي

alghotimay@gmail.com

3١

السيرة الذاتية
للمخرجة:

مالحـظــــــــات
الـمنتـجـة:

رؤيــــة ونوايــا
المخرجة:
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إحكيلهم عنا  
الأردن وألمانيا 

ي 
و�ت اسم المخرجة: رند ب�ي

اسم المنتجة: جود كوع  

ي  
نتاج والتوزيع الف�ف نتاج: شغب لالإ كة الإ �ش

نوع الفيلم: وثائقي  

جمالية التقديرية: انية الإ ز الم�ي

481,000 يورو

وع: ملخص الم�ش

مجموعة مراهقات عرب وأكراد وغجر، يشّقن 
. ي

ي الريف االألما�ف
طريقهّن إىل مرحلة الرشد �ف

ف عدة أنماط  يجمع الفيلم الوثائقي الطويل ب�ي
سينمائية، ويسلط الضوء عىل آمال الفتيات، 

وعوالمهّن المتخيلة.

التمويل المؤكد:

282,000 يورو 



قيد التطوير

ي 
و�ت رند ب�ي

جود كوع 

ف وعمان.  ف برل�ي ي كاتبة ومخرجة ومنتجة أردنية تعمل ما ب�ي
و�ت رند ب�ي

 Media ي
عالم الف�ف ي وسائل الإ

تحمل رند شهادة الماجست�ي �ف
Arts من جامعة باوهاوس. تسعى رند حالياً للحصول عىل شهادة 

غ لالأفالم. الدكتوراه التطبيقية من جامعة بابلس�ب

ي عمان.  
" �ف ي

نتاج والتوزيع الف�ف كة "شغب لالإ يك مؤسس ل�ش  رند �ش
تقوم رند حالياً بالعمل عىل "ظالل" -فيلمها الوثائقي المتحرك 

- وعىل فيلمها الوثائقي الأول الطويل "إحكيلهم عنا" والذي  القص�ي
حصل عىل جائزة أفضل "تقديم لالأفالم" خالل حفل الستقبال 
الذي أقامته جامعات الأفالم الألمانية وحصل كذلك عىل منحة 

. هاوس آم سي

ي الرئيسي من فيلم "إحكيلهم عنا" هو تحدي 
هد�ف

ي الفيلم 
ي تواجه الشخصيات الرئيسية �ف

ات ال�ت ف التح�ي
من خالل تسليط الضوء عىل طموحاتهم الشخصية. 

يقدم الفيلم لمحة فريدة الأحالم فتيات شابات 
ي بيئة تتصف بالعدوانية 

مهمشات ومهمالت يعيشن �ف
ي تطرحها 

ويقدم أيضاً نظرة عميقة حول االأسئلة ال�ت
هذه الفتيات عىل أنفسهن حول هويتهن وانتماءاتهن.

  
ي مخرجة هذا الفيلم، فقد سعيت الأن تكون 

كو�ف
الفتيات مشاركات فاعالت فيه مما جعل حضوري قوياً 
ات وخلفها بتشجيع من الفتيات  وملموساً أمام الكام�ي

المشاركات أنفسهن.

ل  ف " عىل أنها قصص عالمية تخ�ت ف غالباً ما ينظر إىل قصص " الالجئ�ي
حياة الناس عن طريق تصوير معاناتهم اليومية وتحدد من هم 
. "إحكيلهم عنا" يبتعد عن �د حياة  ي

من خالل وضعهم القانو�ف
ف والنساء المسلمات. الشخصيات من المنظور السياسي لالجئ�ي

ي تصوير وإخراج الفيلم 
ي ستتبع �ف

بداعية والفنية ال�ت إن الطريقة الإ
ي تصوير وإخراج الأفالم 

ستتجاوز الطرق النمطية المتبعة �ف
ف الواقع  الوثائقية وذلك باللجوء إىل أشكال متعددة تدمج ما ب�ي

وي الفيلم قصص الفتيات بصورة إبداعية تحاكي  والخيال ل�ي
بداعية سنتمكن من إيصال  واقعهن، ومن خالل هذه الطرق الإ

قصص هؤلء الفتيات الالجئات إىل العالم أجمع.

معلومات التصال:

جود كوع 

kawwa.jude@gmail.com
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السيرة الذاتية
للمخرجة:

رؤيــــة ونوايــا
المخرجة:

مالحـظــــــــات
الـمنتـجـة:
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الطير األخضر   
الأردن 

اسم المخرج: أحمد سمارة 

اسم المنتجة: آالء الُحصان  

نتاج: ال يوجد   كة الإ �ش

ي   
نوع الفيلم: روا�أ

جمالية التقديرية: انية الإ ز الم�ي

4-5 مليون دوالر

وع: ملخص الم�ش

آالء البالغة من العمر 16 سنة تجد نفسها 
ف  ي مكان والدتها بعد وفاتها. نرى حياتها ب�ي

�ف
ي تركتها لها 

المدرسة وكل المسؤوليات ال�ت
والدتها، وأهمها: عناية أخ صغ�ي وأب. 

 
عندما قرر والدها الزواج من جارتهما هدى، 
تأكدت كل شكوك آالء بأن هدى هي الغول. 

 
تقتل الغول شقيق آالء الصغ�ي بالِ� وتقدمه 

كوجبة عشاء. آالء تأخذ عظام شقيقها 
وتدفنهم و تبكي عىل ق�ب شقيقها وتسقط 

ه ليتم إحياءه كطائر أخ�ف  دموعها عىل ق�ب
عمالق وينتقم لموته. 

التمويل المؤكد:

ال يوجد 



قيد التطوير

أحمد سمارة 

آالء الُحصان  

ي حب عالم صناعة الأفالم 
أحمد مخرج أفالم مستقل وقع �ف

ة كئيبة من حياته. لسنوات  شعر أن السينما  والموسيقى خالل ف�ت
ي تحبها وتريد تخليدها، وكانت 

مكان يمكنك فيه إحياء الأشياء ال�ت
هذه بداية شغفه بصناعة الأفالم. 

ي إخراج وكتابة 
ة �ف يمتلك أحمد الآن أك�ش من ١0 سنوات من الخ�ب

وإنتاج مقاطع الفيديو التجارية )العالنات( والموسيقية، وكذلك 
ة، لمواصلة العمل عىل وضع  الأفالم الخيالية والواقعية القص�ي
ي 

ق الأوسط عىل خريطة صناعة السينما �ف ف وال�ش الأردن، فلسط�ي

جميع أنحاء العالم. 

ي منطقتنا. أريد أن 
لطالما أردت رؤية هذه القصة �ف

يرى المشاهد عالًما خيالًيا لطالما سمعنا عنه من  تراثنا 
وقصصنا وأجدادنا. 

، ذهبت إىل حفل زفاف  ف ي إىل فلسط�ي
خالل إحدى رحال�ت

ي 
، وال�ت حيث سمعت أغنية فولكلورية للطائر االأخ�ف

 . ف تُغ�ف عادة لالحتفال بالزوج�ي

، وذلك  ًا للفضول بالنسبة ىلي كان هذا الحادث مث�ي
ي واالأساط�ي 

ي البحث أك�ش عن االأغا�ف
عندما بدأت �ف

ي تحمل العديد من 
ي ثقافتنا، وال�ت

والميثولوجيا �ف
ي أريد تحويلها إىل أفالم. 

الخرافات ذات المغزى ال�ت

منذ عام ٢003 و بعد انتهاء الحرب عىل العراق، والعديد من 
، فقدنا كل  ي ي العالم العر�ب

ي تحدث �ف
النتكاسات الأخرى ال�ت

فيه )السينما( عىل هذه  ي الإحساس بالحياة، ركزت صناعة ال�ت
معا�ف

الأحداث، وبشكل حرصي عىل السياسة والحرب.
 

ي تتناول 
يمكننا وينبغي علينا، أن نروي المزيد من القصص ال�ت

السياسة والدين والحب والفلسفة وعلم النفس، بينما نعيد إحياء 
ي كنا نسمعها عندما كنا صغاراً، ونخلق هذا 

القصص والأساط�ي ال�ت
ي 

العالم الخياىلي لكل من الكبار والأطفال. لُنشعل ُشعلة لإحياء ثقا�ف
نا العربية.   واستعادة تراثنا المفقود وأساط�ي

معلومات التصال:

آالء الحصان 

alhusanala@gmail.com 
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رؤيــــة ونوايــا
المخـرج: السيرة الذاتية

للمخرج:

مالحـظــــــــات
الـمنتـجـة:
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األرض  
الأردن

اسم المخرج: أحمد الخطيب 

اسم المنتج/ة: ال يوجد 

نتاج: ال يوجد  كة الإ �ش

ي   
نوع الفيلم: روا�أ

جمالية التقديرية: انية الإ ز الم�ي

177,000 دينار

 

وع: ملخص الم�ش

يجد السمسار االأرض ويقّرر بيعها, 
فيقوم بمخاطبة الورثة حيث يحاول 
كّل منهم إثبات ملكيته لالأرض دون 

االآخرين. 

ي ذلك 
تفشل جّل مساعي الورثة �ف

تفاق عىل  ويبدو أّن الحل الوحيد هو االإ
تقسيم االأرض فيما بينهم غ�ي أنّهم 

يرفضون ذلك.

 يبدأ  كّل من الورثة بالتآمر عىل 
االآخرين بغرض إجبارهم عىل التنازل 
عن االأرض. يبالغ كل من الورثة بتآمره 

وطمعه للحصول عىل االأرض ح�ت نصل 
إىل النهاية المأساوية.  

التمويل المؤكد:

10,000 دينار - شخصي 



قيد التطوير

أحمد الخطيب 

ي 
ي وأكاديمي وصحفي عمل �ف

أحمد الخطيب هو مخرج سينما�أ
إنتاج الفيديو لمدة ١5 عاًما تقريًبا. 

ي من 
نتاج السينما�أ ي الإ

وأحمد حاصل عىل درجة الماجست�ي �ف
معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية وهو المنتج التنفيذي 

ة ع�ب  ي The Box وهي سلسلة صغ�ي
والكاتب والمخرج �ف

ي ٢0١9-٢0٢0(. 
نت )مختارات تم إنتاجها �ف ن�ت الإ

 )Producers Guild of America )PGA تم اختياره من قبل
ي ورشة عمل قّوة التنّوع 

كأول منتج غ�ي أمريكي يشارك �ف
ي لوس أنجلوس. بعد 

ي أقيمت �ف
Power of Diversity ، ال�ت

 Revelations Entertainment ة، انضم أحمد إىل ف ة وج�ي ف�ت
ي لوس أنجلوس، 

)المملوكة من قبل Morgan Freeman( �ف
ي قسم 

بداعية حيث عمل �ف كجزء من فريق تطوير القصة الإ
تحليل السيناريو. 

شغل أحمد منصب رئيس قسم صناعة الأفالم والصحافة 
عالم  الية لالإ ي كلية هندسة الصوت )الكلية الأس�ت

الرقمية �ف
ي عمان( لمدة 3 سنوات؛ حيث قام بتدريس دورات كتابة 

�ف
السيناريو والإخراج هناك. كما قام بإنتاج وإخراج مجموعة من 

عالنات.  ة والإ الوثائقيات والأفالم القص�ي

ي درامي كوميدي )ساخر( ي�د قصة 
“االأرض” هو نص سينما�أ

مجموعة من االأقارب الذين يتم إخبارهم بأنهم قد ورثوا 
ي زمن 

ك قطعة أرٍض ثمينة تركها أجدادهم �ف بشكل مش�ت
ي الكث�ي من االأحيان، يبدأ الطمع وهوس 

سابق. كما يحدث �ف
التملك بالت�ب إىل قلوب الب�ش ويبدأ رصاع مرير عىل ملكية 

نسان,  هذه االأرض.  يطرح الفيلم مفهوم االأرض مقابل االإ
نسان؟ هل هناك فعال  من يمتلك االآخر, أهي االأرض أم االإ
نسان  مالك حقيقي لالأرض ومن يقّرر ذلك؟ أم أن ملكية االإ
نسان ذاته.  لالأرض هي فكرة مؤقتة تنتهي بمجرد انتهاء االإ

يتم رسد أحداث القصة من خالل مجموعة من الشخصيات 
ي عىل وجه 

ي تعكس أوجه مختلفة للمجتمع االأرد�ف
ال�ت

التحديد, بالرغم من أن القصة قد تكون ذات طابع عالمي 
ويمكن الأي إنسان فهمها والتواصل مع تفاصيلها عىل حد 

ي مدينة جرش شمال 
سواء.  يجري جزء من أحداث القصة �ف

؛ حيث  ي
االأردن حيث نرغب باستعراض جماليات الريف االأرد�ف

ي سياق حبكة 
تم توظيف جماليات مدينة جرش االأثرية �ف

ي عّمان أو جرش 
ي أك�ش من موقع سواءاً �ف

ي تحدث �ف
القصة وال�ت

المدينة أوجرش المدينة االأثرية والريف. تتنوع الشخصيات 
؛ فعىل سبيل  ي النص بحيث تعكس أنماط متفاوتة من الب�ش

�ف
ي الباحث عن الذهب 

المثال، هناك صقر؛ الشاب الثالثي�ف
والكنوز بشكل دائم والمهووس بفكرة مغادرة البالد حيث 

، فهو يؤمن أن  ي يعتقد بشكل جازم أن جذوره تتجاوز أنه عر�ب
ي عروقه. فعمله كممثل عروض 

هناك دماءا رومانية ت�ي �ف
كات  مصارعات رومانية تتم تأديتها للسياح من خالل رسش

سياحية هو جزء من قناعته الدفينة أن له جذوراً رومانية. 
ي الواقع مشجع عتيد لنادي روما لكرة القدم. 

كما أنه �ف
ي نعتقد أنها محلية 

نرغب من خالل رسد هذه القصة وال�ت
ي مفهوم رغبة الفرد 

الشكل, عالمية المضمون بالغوص �ف
. نرى أن  ي

نسا�ف الدائمة بالتملك أحياناً عىل حساب الضم�ي االإ
هذه القصة هي قصة عن الطمع تحاكي بشكل ساخر عالقة 

نسان و االأرض ورغبته الدائمة باستغاللها والسيطرة عليها  االإ
ي بحت. 

ي سياق أرد�ف
�ف

معلومات التصال:

أحمد الخطيب 

Ahmadkhatib08@gmail.com 39

رؤيــــة ونوايــا
المخـرج: السيرة الذاتية

للمخرج:



١

منصة تقديم 
المشاريع

ما بعد اإلنتاج



١



٤٢24

يد مريم  
الجزائر  

اسم المخرج: مزاحم يح�ي

اسم المنتجة: نبيلة رزيق 

  CADC نتاج: المركز الجزائري لتطوير السينما كة الإ �ش

/ كوميدي   نوع الفيلم: خياىلي

جمالية التقديرية: انية الإ ز الم�ي

70 ,269 832 دوالر

وع: ملخص الم�ش

، ومن  ف تمتّد حضارة الطوارق إىل آالف السن�ي
جيٍل إىل جيل، تحافظ الملكات عىل رس المملكة 

ي ال يدخلها إال من عنده القالدة 
المخفية ال�ت

و القلب الطاهر، مملكة تحتوي عىل أرسار 
الحضارة االأمازيغية.

ف عام، يُقام حفل تسليم القالدة  كل خمس�ي
من الحارسة العجوز اىل حارسة شابة.

، تجد  ي ي حي شع�ب
زينة شابة جامعية تعيش �ف

است، رحلة  ي رحلة سياحية نحو تم�ف
نفسها �ف

ستكتشف فيها ذاتها.

التمويل المؤكد:

00 000 350  دوالر 



نتاج ما بعد الإ

مزاحم يح�ي 

نبيلة رزيق 

مهندس هيدروليك
ة: مغامرات جديدة، حقار و محقور، برتقال،  -أفالم قص�ي

   دار العجزة
، للة زبيدة  ف - أفالم طويلة: لمب�ي

ف هينان، سيدي بومدين طة وثائقية : ت�ي - أ�ش
- كما أخرج العديد من المسلسالت و الأفالم الدعائية 

ف الكوميديا و الفنتازيا،  "يد مريم" هو فيلم يجمع ب�ي
نت. ن�ت يجمع أهم الشباب المؤثرين عىل االإ

 أحاول من خالل هذا الفيلم التعريف بالحضارة 
ي قالب ترفيهي. 

قية االأمازيغية �ف ال�ت

ي يقّدمها 
يحتوي الفيلم عىل الكث�ي من المغامرات ال�ت

ي أول تجربة لهم عىل الشاشة. 
هؤالء الشباب �ف

ي تنتهج فيها الجزائر 
ي هذه المرحلة ال�ت

هذا الفيلم مهم جداً �ف
سياسة إعادة إحياء السينما، و ذلك لكونه سيجلب الكث�ي من 

ي لم يدخلوها من قبل.
الشباب إىل دور السينما ال�ت

ه ع�ب مواقع التواصل  ة قبل ن�ش  خلق هذا الفيلم ضجة كب�ي
ياً واسعاً إن أُنجز الجتماعي و نتوقع أن يحّقق نجاحاً جماه�ي

بشكٍل جيد.

معلومات التصال:

مزاحم يح�ي 

ymouzahem@yahoo.fr

٤3

رؤيــــة ونوايــا
المخـرج: السيرة الذاتية

للمخرج:

مالحـظــــــــات
الـمنتـجـة:



٤٤24

ثالثة وعود
ف فلسط�ي

اسم المخرج: يوسف رسوجي

ف  اسم المنتجة: مارييل أولينت�ي

 Suha Documentary LLC :نتاج كة الإ �ش

نوع الفيلم: وثائقي  

جمالية التقديرية: انية الإ ز الم�ي

407,746  دوالر
289,092  دينار 

 

وع: ملخص الم�ش

ي "ثالثة وعود"، تواجه أٌم السؤال المستحيل 
�ف

"أتأخذ عائلتها و تهاجر من وطنهم بعد 
تصاعد المواجهات و الخطر خارج جدران 

ي  وطٍن محتل؟" 
بيتهم أم تبقى �ف

تدور القصة حول ثالث لحظات حاسمة عندها 
, مع هللا عىل حياة  ي

تتفاوض سهى, والد�ت
ضافة إىل هجرة أعز أصدقائها,   أوالدها باالإ

ي لم يعشها مع 
وطفولة ابنها العابرة ال�ت

انعدام ثقة ابنتها فيها، ورصاعهم مع البقاء 

يوما بعد يوم.

التمويل المؤكد:

 11%



يوسف رسوجي

ف مارييل أولينت�ي

مخرج أفالم وثائقية للمرة الأوىل وراوي قصص منذ صغره. 
 ، ف ي فلسط�ي

يتمحور عمل يوسف حول فهم ديناميكيات الحتالل �ف
اع. ف ي مناطق ال�ف

ومرونة المجتمع �ف

ي ممارسات التنمية من 
 يوسف حاصل عىل درجة الماجست�ي �ف

ي كاليفورنيا؛ إذ يعمل عىل استخدام مهاراته لدعم 
كىلي �ف جامعة ب�ي

ق الأوسط. ي ال�ش
ف المجتمعات المهّمشة �ف وتمك�ي

، ثم انتقل إىل  ف ي فلسط�ي
 أم�ف يوسف الجزء الأول من طفولته �ف

ي وسط النتفاضة الثانية.
قطر مع عائلته �ف

ي الأول 
ي التقطتها والد�ت

ُت عىل اللقطات ال�ت عندما ع�ش
، علمُت لحظتها  ي

مرة أثناء أصعب تجربة مرّت بها عائل�ت
ّ مشاركتها مع العالم أجمع.  أّن عىلي

يٍط يوثّق االأحداث  من النادر جًدا العثور عىل رسش
ي ظل الحرب. عندما يتعّلق 

ي عاشها الموثق �ف
ال�ت

، تميل القصص  رسائيىلي - االإ ي
االأمر بال�اع الفلسطي�ف

ف عىل الجانب  ك�ي عالم اىل ال�ت ي وسائل االإ
المصّورة �ف

 . ي
نسا�ف السيا�ي وليس االإ

يط الموثّق من قبل  لذلك، اتخذت القرار بأن أن�ش ال�ش
ي لكي يرى العالم أجمع كيف عاشت عائلة عادية 

والد�ت
ة الحرب. خالل ف�ت

ّدد  ي تقديم "ثالثة وعود" هو صياغته بطريقة ي�ت
ي الأساسي �ف

هد�ف
ي 

ي قلب أي شخص يشاهده، وأن نصف التجربة الحّية ال�ت
صداها �ف

عاشتها عائلة �وجي. تُسّبب صدمات الحرب حالة نفسية يصعب 
ّ تكريم رؤية أولئك  ي هذه التجربة كيف أن عىلي

تجاهلها وقد عّلمت�ف
الذين عاشوا هذه القصة.

ي مخرجة صاحبة امتيازات، فإن فهم كيفية �د القصص 
بصف�ت

بطريقة غ�ي مستخرجة هي بوصلة ما زلت أتعّلم إعادة توجيهها.

ي هذه التجربة فهماً أقوى لكيفية دعم القصص 
 آمل أن تعطي�ف

ي لم يتم تمثيلها بشكل كاٍف.
الأخرى ال�ت

معلومات التصال:

يوسف رسوجي 

suhadocumentary@gmail.com

نتاج ما بعد الإ

٤5

رؤيــــة ونوايــا
المخـرج: السيرة الذاتية

للمخرج:

مالحـظــــــــات
الـمنتـجـة:



٤624

يا حبيبي
الأردن

اسم المخرج: زيد بواب

اسم المنتج: زيد بواب

نتاج: الشّباك  كة الإ �ش

نوع الفيلم: وثائقي  

جمالية التقديرية: انية الإ ز الم�ي

40,000  دوالر

وع: ملخص الم�ش

أستاذ اللغة العربية واالأرمل الذي يبلغ من 
ي بواب" 

العمر فوق الثمانون عاماً، "حس�ف
المتمسك بالشعر وعقله الفصيح النابض 

بالحياة يناقش حياته مع حفيده. 

بعد إصدار كتبه الشعرية، يروي المعلم 
له المسيحي  ف قصصه الرماديّة اللون داخل م�ف

ي عمان. تجتمع حياته الرزينة مع ِشعره 
�ف

النابض بالحياة قبل أيام قليلة من زيارة اخر 
ابنه له مازالت عىل قيد الحياة "سحر" من 

كية.  الواليات المتحدة االأم�ي

ي 
ي بعض الحيوات ال�ت

ك الجد للتفك�ي �ف يُ�ت
ته يكشف عن قصص لمسها خالل مس�ي

له مصحوبة ف لم تروى من قبل عن م�ف
بإلقاء لقصائده.

التمويل المؤكد:

12,000 دوالر 



زيد بواب

ي حاصل عىل درجة البكالوريوس 
زيد بواب هو صانع أفالم أرد�ف

ة سمية للتكنولوجيا  ي من جامعة الأم�ي ي علم الرسم الحاسو�ب
�ف

ي كتابة السيناريو والإخراج من معهد البحر الأحمر 
وماجست�ي �ف

للفنون السينمائية. 

ي المصورة والمشاريع 
عالنات التلفزيونية والأغا�ف من إخراج الإ

ي العديد من 
الوثائقية، شغل بواب أيًضا وظائف التدريس �ف

ي الأردن ومع معرفة واسعة بثقافة البوب العربية، 
الجامعات �ف

ي موقع البوابة وشغل منصًبا 
عمل زيد أيًضا كمحرر ترفيهي إداري �ف

ي آيرلندا 
ي الموسيقى العربية والبيانات الوصفية �ف

متخصًصا �ف
 . وع ترفيهي رقمي كب�ي لم�ش

يعمل زيد حالًيا كمنتج مع صوت بودكاست ويقدم برنامج 

Caravan+ عىل قناة رؤيا.

" حياة جدي الرمادية  ي يراقب الفيلم الوثائقي "يا حبي�ب
اللون بخطاها البطيئة وصعوباتها وتفاعالتها ونعاسها 

مصحوبًا بتعليقات صوتية شعرية تقطع ال�د.

 تم تصوير الفيلم عىل مدار ثالثة أيام ويتضمن 
العديد من مقاطع الفيديو العائلية. أهدف إىل تغليف 
أفضل لطلبات التمويل المتعلقة بمرحلة ما بعد إنتاج 

ي مهرجانات. 
الفيلم، ولطلبات المشاركة �ف

كة توزيع أفالم أو وكيل  كما أرغب بالعثور عىل رسش
وع.  ي الم�ش

مبيعات أفالم مهتم �ف

ي 
مع أن "الخوف من الموت" هو موضوع رئيسي �ف

ل عائلة  ف الفيلم، فهو يوفر أيًضا تذكرة الوصول إىل م�ف
أردنية مسيحية من الطبقة المتوسطة، والذي نادًرا ما 

ي فيلم وثائقي.
تم توثيقه �ف

معلومات التصال:

زيد بواب 

zaidbawab@live.com

نتاج ما بعد الإ

٤٧

رؤيــــة ونوايــا
المخـرج: السيرة الذاتية

للمخرج:



٤٨24

رحـلـة الخلـــود 
العراق - الوليات المتحدة الأمريكية

ت اسم المخرج: فرانك جل�ب

ي 
اسم المنتج/ة: محمد عاطف - هالة المد�ف

ف   ف بالتعاون مع بسكاليا برودكش�ف نتاج: إف جي برودكش�ف كة الإ �ش

نوع الفيلم: درامي – تاريخي  

جمالية التقديرية: انية الإ ز الم�ي

800.000 دوالر

وع: ملخص الم�ش

ي مدينة بغداد عام 
تدور أحداث القصة �ف

ف تنقلب حياة أستاذ الموسيقى  1984، ح�ي
االأشوري إيشو مالك رأًسا عىل عقب بعد 

يرانية. اعتقال خطيبته ذات االأصول االإ

التمويل المؤكد:

750.000 دوالر 



نتاج ما بعد الإ

مالحـظــــــــات
الـمنتـج/ة:

ت فرانك جل�ب

محمد عاطف  

ي  
هالة المد�ف

ي العراق عام ٢00٧، ثم درس 
تخّرج من كلية الفنون الجميلة �ف

ي بغداد. 
عالمي �ف ي معهد التطوير الإ

السيناريو والإخراج �ف

امج التليفزيونية والإحتفاليات  ٍ من ال�ب قام بإخراج عدٍد كب�ي
ة. ومباريات كرة القدم المنقولة عىل الهواء مبا�ش

ة منها: الخوذة، وفينيسيا ل   أخرج مجموعًة من الأفالم القص�ي
تكتب الشعر. ويعّد فيلم "الطريق إىل بغداد" تجربته الروائية 

الطويلة الأوىل. 

ت- عىل التوثيق  - فرانك جل�ب ي
ترّكز سينما المخرج العرا�ت

ي لقصٍص إنسانيٍة لم تُذكر وسط تعامل وسائل 
الروا�أ

عالم مع الضحايا باعتباهم مجرد أرقام.  االإ

ي  ي العر�ب
لم يعد المنتج السينما�أ

يتحمس لالأعمال التاريخية إلّ فيما 
ندر، ليس فقط بسبب تكلفة إنتاجها 
المرتفعة وصعوبتها، وإنّما أيًضا لأن 

التاريخ أصبح موضوعاً شائكاً للغاية ل 
تتحّمس له جهات التمويل العالمية 

أو القنوات والمنصات المهتمة 
فيهي. بالمحتوى ال�ت

 بيد أن هناك وقائع تاريخية حدثت 
ي المنطقة العربية مفعمة بالدراما 

�ف
ي تستحق 

نسانية ال�ت والقصص الإ
. التوثيق والن�ش

رؤيــــة ونوايــا
المخـرج: السيرة الذاتية

للمخرج:

معلومات التصال:

ي
هالة المد�ف

halaalmadani@gmail.com

٤9
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هنا القاهرة 
مرص

اسم المخرجة: هالة جالل

اسم المنتجة: قسمات السيد 

ي 
نتاج الف�ف نتاج: �ي ميديا لالإ كة الإ �ش

نوع الفيلم: وثائقي 

جمالية التقديرية: انية الإ ز الم�ي

80.000 دوالر

وع: ملخص الم�ش

ي تحقيق إختيارات 
نجحت "هبة" و"آية" �ف

ي حياتهما الخاصة رغم كل التحديات 
حرة �ف

لتصنعا قصة ملهمة، حميمة ومبهجة. 
يطرح الفيلم سؤال كيف تعيش إمرأة 

وحيدة �ف القاهرة؟

"هبة" أم عازبة لديها طفلة "ورد"، و"آية" 
فقدت والديها مبكراً.

يعرض الفيلم إختيارات الشخصيات 
ي مدينة

ي تواجه النساء �ف
والتحديات ال�ت

متجهمة قاسية. الخوف الذي يسيطر عىل 
قلوب نساء القاهرة لم يمنع إختياراتهما 
الشجاعة والطموحة. لم يختفي الخوف 

ي الطريق.
لكنه صاحبهما �ف

ي سن مبكر 
"آية" فتاة فقدت والديها �ف

تعمل عىل إتمام فيلمها األول كمخرجة. كي
تحكي قصص نساء تعرضن لعنف أرسي 

ي تشوه وجوههن.
"ذكوري" تسبب �ف

التمويل المؤكد:

56.000 دوالر 



نتاج ما بعد الإ

هالة جالل

مخرجة أفالم، كاتبة، مخرجة، ومنتجة. هي المؤسس والمدير 
ي تدعم السينما 

لنتاج والتوزيع ال�ت كة SEMAT لإ التنفيذي ل�ش
ي مرص.

البديلة / المستقلة �ف
أخرجت أفالم وثائقية طويلة منها "ChitChat Women "فازت 

 . ي ي العر�ب
ي مهرجان روتردام السينما�أ

بالجائزة الفضية �ف

ي العديد
ي العديد من المؤتمرات وورش العمل �ف

ة �ف محارصف
من المهرجانات السينمائية المحلية والدولية لتعزيز ودعم

السينما البديلة.

أصنع هذا الفيلم كي أحكي عن الذات والمدينة. عن 
ي القاهرة... عن الخوف...

ي إمرأة تعيش �ف
كو�ف

ف وعىل  ة تضطهد المستضعف�ي القاهرة مدينة كب�ي
رأسهم النساء. 

ي مثىلي 
ي شخصيات الفيلم أرواح حرة تعا�ف

رأيت �ف
ي هذه المدينة، رأيت أيضا 

من الخوف من العيش �ف
ي شخصيات الفيلم أرواح مثىلي إختارت أن تواجه 

�ف
التحديات رغم الخوف.

ى.. عن عنف  ي هذا الفيلم عن عنف المدن الك�ب
أحكي �ف

القاهرة.. عن معاناة النساء... كما أحكي عن انتصارات 
ة سببها إختيارات مدفوعة بالشغف.  صغ�ي

لختيارات الشجاعة الحرة  فيلم تحية ومحبة الإ
ف من نساء القاهرة. ف والمهمش�ي للمستضعف�ي

معلومات التصال:

قسمات السيد

 kesmat@see-media.org
قسمات السيد

وع خاص من انتاج النساء عن النساء.  هنا القاهرة م�ش
طاقم كامل من النساء. يتبع قصص إمرأتان ملهمتان.

ي القاهرة وآليات التعامل
 يعطي لمحة عن عالم المرأة �ف

مع المدينة القاهرة.
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أرض الخرسانة
الأردن

ات اسم المخرجة: اسمهان بك�ي

اسم المنتجة: سحر يوسفي 

نتاج  نتاج: نافا لالإ كة الإ �ش

نوع الفيلم: فيلم وثائقي طويل  

جمالية التقديرية: انية الإ ز الم�ي

200,000 دوالر
 

 

وع: ملخص الم�ش

النجار هي عائلة بدوية فلسطينية مكونة من 
ي إحدى 

ي خيام مؤقتة �ف
ثالثة أجيال تعيش �ف

ضواحي عمان - االأردن ، عىل أرض ال يمتلكونها 
عىل مدار الـ 21 عاما الماضية. 

ة تحولت المنطقة إىل حي  ي السنوات االأخ�ي
�ف

راٍق فتنقلب حياتهم البدوية الهادئة رأسا 
ان شكوى  عىل عقب، حيث يقدم أحد الج�ي

ضد االأرسة إىل الحكومة المحلية لطردهم من 
ف بالمحيط" يصبح  المنطقة ”لكونهم غ�ي الئق�ي

التهديد حقيقة، وتضطر االأرسة إىل االختيار 
نتقال إىل منطقة  ي بداوتهم باالإ

إما باالستمرار �ف
جديدة أو إما التخىلي عن أسلوب حياتهم 

المتوارثة واالنتقال إىل المدينة.
التمويل المؤكد:

 
70,000 دوالر



ات اسمهان بك�ي

سحر يوسفي

ات مخرجة أفالم وثائقية أردنية، دفعها حبها للسينما  أسمهان بك�ي
ي العمل و التخصص 

نطالق �ف إىل العمل بأدوار مختلفة قبل الإ
ات عىل فيديوهات دعائية لـ  ي الأفالم الوثائقية. عملت بك�ي

�ف
ي ٢0١9 

UEFA ، بالإضافة إىل العمل عىل الفيلم الوثائقي الألما�ف
ي IDFA. عملت ايضا 

WATERPROOF والذي تم عرضه لأول مرة �ف
 Sky و ALADDIN s'Disney ٢0١9 ة مثل ي أفالم هوليوود الشه�ي

�ف
ات بعنوان  One’s STRIKE BACK. فاز أول فيلم وثائقي قص�ي لبك�ي

ي مهرجان 
"بدرية" بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم وثائقي �ف

سيباستوبول لالأفالم الوثائقية و تعمل حاًليا عىل أول فيلم وثائقي 
طويل لها بعنوان أرض الخرسانة الخرسانة والذي حصل عىل منحة 

.DFI ومنحة Bertha IDFA

 ، ف ي االأردن منذ مئات السن�ي
عاش البدو الرحل وازدهروا �ف

ي جميع أنحاء العالم 
ندثار حضاري �ف لكن بدأوا يتعرضون الإ

ي 
بسبب انتشار التمدن وتم إثبات أن الحياة البدوية �ف

نقراض.  خضم االإ

أرض الخرسانة يطلعنا عىل الديناميكيات المعقدة لعائلة 
ايد الذي يواجهونه من  ف بدوية يتعاملون مع العداء الم�ت

ي هو السماح للجماه�ي بالتواصل 
. هد�ف ف انهم المتمدن�ي ج�ي

ف ًجدا  مع االأفراد الذين قد يبدون للوهلة االأوىل غ�ي مألوف�ي
للمشاهد العادي، لجعل تعايش مختلف أنماط الناس عىل 
حدا من الحياة المدينة أمر وارد و أهمية تواجد الحضارات 

ي قد تؤدي إىل ازدهار الحضارة.
المختلفة وتعايشها ال�ت

هذا فيلم يتحدث عن فقدان الهوية، والروابط االأرسية، 
ي ويتم تسليط الضوء عىل هذه القضايا من 

التمدن العمرا�ف
خالل تقاطع كل هذه الموضوعات من خالل تفاعل االأرسة 

قب  ي المتبع هو ال�ت
مع المجتمع المحيط بها. االأسلوب الف�ف

و مراقبة االأحداث، وهو االأمثل الذي يظهر كفاح عائلة 
ي تقف 

مصممة عىل البقاء ًمعا عىل الرغم من كل العقبات ال�ت
ي طريقهم و ضد تواجدهم كما هم. تعت�ب أرض الخرسانة 

�ف
ي أك�ش الظروف الغ�ي المتوقعة، وكما 

قصة تشعر بالسعادة �ف
أنه يظهر أن الحياة الحضارية لها عدة وجوه مختلفة وكل 

شخص يتأثر بحياة المدينة بطريقة مختلفة، سواء عن طريق 

ستمرارية. االختيار أو الحاجة لالإ

ف الأفالم الوثائقية العربية ، هناك جزء كب�ي من الوثائقيات  ي ح�ي
�ف

حول الحرب والسياسة. يتمتع الوثائقيون من "الغرب" بامتياز خاص 
ي أن هوياتهم الفردية ل يتم تحديدها من ًخالل المناخ 

يتمثل �ف
السياسي الذي يعيشون فيه، لذا فهم ينشئون أعمال حول مواضيع 
أك�ش تنوعا، مثل البيئة أو أنماط الحياة "البديلة" أو الموسيقى. لسوء 

الحظ ، ُينظر العالم ٕاىل العرب عىل أنهم ضحايا الرصاعات.
ي ٕاىل فلم أرض الخرسانة، هو أنه واحد من الوثائقيات 

ما جذب�ف
ي تصل ٕاىل هذا المتياز الذي 

ي سمعت عنها وال�ت
العربية القليلة ال�ت

يتمتع به الوثائقيون "الغربيون".  أرض الخرسانة هو فيلم عن 
كة ًعالميا،  ي كل مكان. حيث يغطي مواضيع مش�ت

القضايا الموجودة �ف
مثل الحضارة و التمدن، وبلوغ السن والأ�ة، فضال عن الروابط 

ف الب�ش وحيواناتهم الأليفة المحببة. ل يتعلق الأمر بـ  الحميمية ب�ي
. يتعلق الأمر بالوحدة والعزلة  ي ي العالم العر�ب

"سوء حظ" العيش �ف
ي يواجهها الناس عندما يشعرون بأنهم تم استقصائهم من 

ال�ت
المجتمع والمكان الذي يعيشون فيه.

معلومات التصال:

ات  اسمهان بك�ي

bk.asmahan@gmail.com

نتاج ما بعد الإ
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منصة تقديم 
المشاريع

الجوائز



 Slate
. ي

تأج�ي معدات تصوير بقيمة 10.000 دينار أرد�ف

 Greener Screen
ي مجال تطوير السيناريو الصديق 

خدمات استشارية �ف
نتاج المستدام بقيمة 7000  للبيئة وأفضل ممارسات االإ

. دوالر أمريكي

 Where to Film
ف فيما يتعّلق بالنشاطات  باقة خدمات استشارية لفيلم�ي

. ي
الكشفية ومواقع التصوير بقيمة 5000 دينار أرد�ف

 Gruvi
حزمة تسويق إعالمي وخدمات تخطيط

. ي
 بقيمة 4000 دينار أرد�ف

 Tale Box
ي مجال تطوير السيناريو بقيمة 

خدمات استشارات �ف
. 2000 دوالر أمريكي

فئة قيد
التطوير:
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 SAE
نتاج SAE استخدام خدمات لمرحلة ما بعد االإ
نتاج مرافق المعهد الخاصة بمرحلة ما بعد االإ

. ي
بقيمة 15000 دينار أرد�ف

 MAFF
نتاج ضمن إطار  ي أيام الصناعة ما بعد االإ

مقعد �ف
مهرجان مالمو للسينما العربية.

 Acousmatic Film Sound
ي وإعادة تسجيل بقيمة 15000 

خدمات تصميم صو�ت
دوالر أمريكي من Acousmatic Film Sound -  إستونيا.

 MAD Solutions
الحد االأد�ف من الضمانات مقابل حقوق توزيع 

. ي بقيمة 10،000 دوالر أمريكي ي العالم العر�ب
ومبيعات �ف

 Creative Media Solutions
خدمات ترويج العالمة التجارية لالأفالم

. بقيمة 10،000 دوالر أمريكي

 Rum Pictures
ز كة رم بيكت�ش نتاج ل�ش خدمات ما بعد االإ

. ي
بقيمة 5000 دينار أرد�ف

 Jordan Pioneers
نتاج مرافق لعمليات لمرحلة ما بعد االإ

 ”Jordan Pioneers" بقيمة 5،000 دينار.

فئة ما 
بعد اإلنتاج:
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ورشات وندوات أيام 
عّمان لُصّناع األفالم

ملخص ورشة العمل



ف  تم إيجاد ورشة العمل هذه لمساعدة المخرج�ي
ي تمىلي 

عىل ك� النماذج والقواعد التقليدية ال�ت
بداعية:  عليهم كيفية تقديم مشاريعهم الإ

ي كل مكان ودائماً. 
للجميع و�ف

يٍ وعمىليٍ 
بدلً من ذلك، من خالل نهٍج إنسا�ف

للغاية، ستتناول ورشة العمل هذه كيفية إنشاء 
عروض تقديمية مختلفة ومبتكرة وشخصية للغاية.

العرض: 
3 مبادئ أساسية

+ 5 مفاتيح ]مهمة[

24 آب 10-11.30 صباًحا ، 2-6 مساًء، 
25 آب 2021 10 صباًحا إىل 3 مساًء، 4-6 مساًء 
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ة عالية   ألفارو فيغا هو خب�ي تسويق ذو خ�ب
ي المجال السمعي-البرصي. 

ومتخصص �ف

ويج لأك�ش من ١50 فيلًما لكافة  وهو مسؤول عن ال�ت
ي من الأفالم 

اوح رصيده المه�ف أنواع الجمهور. ي�ت
ي حّققها إىل أفالمه الأوىل، بالإضافة 

الضخمة ال�ت
إىل السينما العالمية المستقلة المرموقة، ومشاركته 

ف لجوائز الأوسكار. ي حملت�ي
�ف

يشغل ألفارو حالًيا منصب الرئيس التنفيذي 
كة DobleSentido ، وهي وكالته الخاصة،  ل�ش

ي تركز عىل التسويق والتواصل والستشارات 
وال�ت

بداعية والثقافية.  ي المجالت الإ
والتدريب �ف

ف ووكالء  ف والموزع�ي يشمل عمالئه المنتج�ي
المبيعات والمهرجانات وبرامج التدريب الدولية.

لمحة عن

الخبير:

ألفارو فيغا  
خبير تسويق وعالقات عامة



ورشة عمل تفاعلية تشاركية، تهدف إىل عرض 
ي مختلف دول 

ممارسات توزيع التأث�ي الُمعتمدة �ف
العالم، وتقييم انعكاساتها عىل صناعة السينما 

ي 
ف عىل إطالق مهنة جديدة �ف ي المنطقة والتحف�ي

�ف
   .” عالم السينما وهي "منتج التأث�ي

دورة تعريفية
عن توزيع التأثير  

2٨ آب 10 صباحا -12 ظهرا - ملتقى صناع الأفالم 
2٩ آب  صباحا 10 - 4 بعذ الظهر 

)تدريب مغلق للمشاريع المختارة( 
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ي الدراسات المرئية والمسموعة 
حائزة عىل شهادة �ف

وت، عملت فرح  ي ب�ي
من جامعة القديس يوسف �ف

ي قبل 
ي المجال التلفزيو�ف

فايد لمدة ٨ سنوات �ف
ي المهرجانات 

ي العام ٢0١٢ إىل العمل �ف
أن تنتقل �ف

السينمائية. 

 ، ي الدوىلي
ي السينما�أ بعد 6 دورات من مهرجان د�ب

ي العام 
وت دي سي �ف انضّمت فرح إىل فريق ب�ي

ي ذلك 
٢0١9 وهي الآن مديرة برامج التأث�ي بما �ف

  . ي Impact Labs و Good Pitch بالعر�ب

لمحة عن

الخبير:

فرح فايد   
مديرة برامج التأثير 



مناقشة شاملة تتعلق بجلب مجموعة متنوعة 
من الأصوات والثقافات إىل الشاشة بعيًدا عن 
ف عىل القصص ذات  ك�ي السياسة من خالل ال�ت

ي تتجاوز الحدود الثقافية 
ية ال�ت الطبيعة الب�ش

وتتناول حقائق عالمية. 

ورش العمل:
الترفيه و التأثير 

األجتماعي
 

26 آب 3:30-4:30  مساًء - ملتقى صّناع الأفالم
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بدأ كيفان حياته المهنية كمحامي ليّتجه فيما بعد إىل 
صناعة الأفالم؛ حيث بدأ بذلك من خالل كتابة وإنتاج 

 The˝ ي ملحمي طويل مستقل بعنوان
وإخراج فيلم روا�أ

Keeper: The Legend of Omar Khayyam˝، والذي 
ي عام 

ي مهرجان موسكو السينما�أ
ُعرض للمرة الأوىل �ف

ي الوليات المتحدة لمدة 53 
٢005 وحقق نجاًحا م�حًيا �ف

 Relativity ي ١٤ مدينة. حصل كيفان عىل جائزة
أسبوًعا �ف

ق الأوسط  ي مهرجان ال�ش
Media Special Award �ف

ي عن سيناريو  ي أبو ظ�ب
ي الدوىلي لعام ٢00٧ �ف

السينما�أ
˝Batting for Palestine˝. تبّناه أحد الحّكام  وهو 

المنتج الأسطوري الحائز عىل جائزة الأوسكار عن فيلم 
˝Gladiator˝ و˝Schindler’s List˝، برانكو

لستينج واحتضنه تحت جناحه كمنتٍج مبتدئ. أصبح 
ي عام ٢00٨ 

ف �ف ف الأمريكي�ي ي نقابة المنتج�ي
مشايخ عضًوا �ف

ي اللجنة 
ق الأوسط �ف ي ال�ش

وتم اختياره كممثٍل لها �ف
ي عام ٢0١٨. يعمل مشايخ 

الدولية قبل أن يتوىل رئاستها �ف
ي الأردن من خالل 

عن كثب مع الهيئة الملكية لالأفالم �ف
ف  إقامة ورش عمل، وندوات وفعاليات عىل مدار السن�ي

ف  نطالقة المهنية للعديد من المنتج�ي ي الإ
للمساعدة �ف

ي المنطقة.
ف �ف الموهوب�ي

 
ف بال حدود˝  مشايخ هو أيًضا مؤسس شبكة ˝منتج�ي

˝:Producers Without Borders˝ وهي مجموعة 
نتاج،  ف لحرفة الإ ف المتفرّغ�ي ف العالمي�ي مختارة من المنتج�ي

ي مهرجانات 
ي قامت بعقد العديد من الندوات �ف

وال�ت
 BFI و AFM وأسواق الأفالم عىل المستوى العالمي )مثل

 Film Bazaar و Berlinale و Cannes و London

ي الهند( لمدة السنوات الستة الماضية.  
�ف

لمحة عن

الخبير:

كيفان مشايخ   
رئيس القسم الدولي 

SIE  لجمعية



ي 
ات ل رجعة فيها �ف ي تغي�ي

تسبّبت جائحة كورونا �ف
ة،  مشهد السينما والتلفزيون، ولكن من نواٍح كث�ي

كانت الجائحة مجرد عامل محفز: كان التغي�ي حتمًيا، 
وربما لم يحدث بهذه ال�عة. 

الآن، لدى المستهلك خيارات أك�ش من أي وقت 
م�ف فيما يتعلق بالمجموعة الهائلة من الأفالم 

امج التلفزيونية المتاحة - فهناك الكث�ي  وال�ب
لمشاهدته أك�ش مما يمكن لأي شخص الحصول 

ي حياته. 
عليه �ف

ستشكل اختيارات ما الذي ستشاهده بالضبط وأين 
ستشاهده السنوات الع�ش القادمة: ستتنافس 

دور السينما ليس فقط مع بعضها البعض وإنما 
ي ومقاطع الفيديو الممولة 

مع التلفزيون الأر�ف
عالنات وبث الفيديو الممول من خالل  بالإ

اكات والمحتوى الذي يصنعه المستخدمون،  الش�ت
ووسائل التواصل الجتماعي، وألعاب الفيديو ، إلخ.

ي هذا العرض التقديمي، سيوضح باولو ساكو من 
�ف

Gruvi كيف وصل توزيع الأفالم والتلفزيون إىل ما 
هو عليه اليوم وسيستخدم هذه المعرفة لتقديم 

بعض الأفكار حول ما قد يحمله العقد القادم.

دليل المنتج 
للتوزيع التلفزيوني 

والسينمائي: 
ما هي التغييرات التي ستحدث خالل 

السنوات العشر القادمة؟“ 

 
2٩ آب 3:30-4:30  مساًء - ملتقى صناع الأفالم
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، يعمل باولو كباحث  بصفته مدير حسابات دوىلي
ي الدول السكندنافية والمملكة 

ومرّوج لالأفالم �ف
المتحدة والوليات المتحدة الأمريكية.

ي Gruvi إنشاء خطط التسويق 
يتضمن عمله الحاىلي �ف

الرقمي والبحث عن توّجهات السوق الجديدة 
ويج لالإصدارات الم�حية  اتيجيات ال�ت وتنفيذ اس�ت

وإصدارات الفيديو حسب الطلب VOD، والعمل عن 
ف ودور السينما. كثب مع منتجي الأفالم والموزع�ي

ي تطبيق المعرفة المتعلقة 
يساعده شغفه وتعليمه �ف

ي المجالت والممارسات الفنية 
بالأعمال التجارية �ف

بداعية. والثقافية والإ

لمحة عن

الخبير:

باولو ماريا ساكو 
باحث ومرّوج لألفالم 



سيغطي حديث مايكل دونالدسون كالً من قضايا 
نتاج والعمليات القانونية.  الإ

ي تحديد اذا ما 
ة خاصة �ف كته بخ�ب يتمتع هو و�ش

ي أفالمك 
كنتم بحاجة اىل إذن لستخدام المواد �ف

ي جميع 
ف �ف بموجب قانون الوليات المتحدة. التأم�ي

أنحاء العالم متاح لحمايتك من المطالبات. 

سوف يجيب دونالدسون عىل أسئلة حول كافة 
ي صناعة الأفالم.

الجوانب القانونية �ف

اطلقوا أفالمكم
إلى العالم:

مع مايكل دونالدسون
)ورش عمل عبر تطبيق زووم(
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لأك�ش من ٤0 عاًما، كان مايكل دونالدسون يناضل من 
 . ف أجل صانعي أفالم مستقل�ي

ي صياغة قرار روما لبدء عملية تنسيق قانون 
ساعد �ف

ي 
. لقد ساهم �ف ي حق المؤلف ع�ب التحاد الأورو�ب

الحصول عىل إعفاء من قانون حقوق الطبع والن�ش 
الأمريكي بحيث يمكن لصانعي الأفالم نسخ أقراص 

ي 
DVD و Blu-Rays للحصول عىل مواد لستخدامها �ف

أفالمهم وفًقا لالستخدام العادل. 

ي أوروبا 
ي جميع أنحاء أمريكا ، �ف

يحارصف ويدرس �ف
ي 

ي معهد موريتس بينجر السينما�أ
 )١0 سنوات �ف

ي مهرجان 
ي ورشة المواهب �ف

، خمس سنوات �ف
ي 

( ، �ف ي
ي مهرجان كان السينما�أ

، و�ف ي
ف السينما�أ برل�ي

اليا وروسيا  ف وسنغافورة(، كوبا، أس�ت آسيا )الص�ي
 American Film Showcase ونيوزيلندا. شارك مع
ي عام ٢0١6، و 

ي أوكرانيا، وزيمبابوي �ف
ي عام ٢0١5 �ف

�ف
ي عام ٢0٢0. 

ي الدوىلي �ف
مهرجان عمان السينما�أ

ي حواىلي 
يتم استخدام كتابه التخليص وحقوق الن�ش �ف

ي أمريكا. قام مايكل أيًضا بتأليف 
50 مدرسة أفالم �ف

كتاب ”ملخص التفاوض والتفاوض بال خوف"، وهما 
الأساس لندوات تفاوض لمدة نصف يوم أثبتت أنها 

مفيدة جًدا لصانعي الأفالم.

لمحة عن

الخبير:

مايكل دونالدسون   
محامي و مستشار عام 

لمهرجان أفالم الهواة



هل أنت مهتم بصنع فيلم لإحداث تأث�ي مجتمعي؟ 
ستستعرض ورشة العمل هذه أساليب ال�د 

ي توِجد 
ي ترّكز عىل الشخصيات ال�ت

القص�ي ال�ت
حلوًل بشّكل فّعال بهدف عرض نموذج التفك�ي 

بداعي.  والعمل الإ

تعرّف عىل كيفية استكشاف المشكالت العالمية 
ف  ك�ي المعقدة من خالل عدسة الحل، من خالل ال�ت

نسانية العاطفية ذات الروايات  عىل القصص الإ
 . ي تنقل رسالة تغي�ي

القوية ال�ت

اجع العديد من الأفالم القويّة ونحّلل عنارص  س�ف
ال�د القص�ي فيها واحًدا تلو الآخر. 

بدًءا من عملية التطوير، سنناقش كيف يمكن أن 
نتاج  نتاج وما بعد الإ تؤثر اختياراتك من خالل الإ

ي ترسلها إىل الجماه�ي 
والتوزيع عىل الرسالة ال�ت

لهام. المتعطشة لالإ

ورش عمل صناعة 
األفالم و الحلول 

المجتمعية 
مع لورا نيكس

)ورش عمل عبر تطبيق زووم( 
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ي مجال 
لورا نيكس هي مخرجة وكاتبة ومنتجة تعمل �ف

الروايات الخيالية والواقعية. 

 WALK RUN CHA-CHA ، تم ترشيح فيلمها القص�ي
، لجائزة الأوسكار لعام ٢0٢0 لأفضل موضوع وثائقي 

 New York Times ، From وتم ترشيح سلسلة ، قص�ي
ي ظهر فيها الفيلم لجائزة 

Here To Home، وال�ت
Emmy لعام ٢0٢0. وفاز فيلمها الوثائقي الطويل 

INVENTING TOMORROW بجائزة Peabody لعام 
٢0١9. أخرجت لورا أيًضا الأفالم الوثائقية الطويلة 

 The Light In Her و ،"YES MEN ARE REVOLTING"
 Whether You Like It Or Not: The Story و ،Eyes

ي الخياىلي 
Of Hedwing، بالإضافة إىل الفيلم الروا�أ
.The Politics of Fur الحائز عىل الجوائز

 
 Chicken & Egg حصلت لورا عىل جائزة

Breakthrough Filmmaker لعام ٢0١٨ وحصلت 
 Sundance / Discovery Impact عىل عضوية معهد

ي عام ٢0١٧. 
�ف

ي لوس 
ي ولية نيويورك وعاشت �ف

نشأت لورا �ف
ي معرض الأفالم 

ة أفالم �ف أنجلوس، وهي خب�ي
الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وعضوة 

أكاديمية للفنون والعلوم السينمائية.

لمحة عن

الخبير:

لورا نيكس    
مخرجة وكاتبة ومنتجة 



وع  ي هذه الورشة، سأتحدث عن كيفية طرح م�ش
�ف

، أثّرت جائحة  ي الوقت الحاىلي
ناجح وتقديمه. �ف

ي جميع أنحاء العالم 
كورونا المليئة بالتحديات �ف

بشكل خط�ي عىل سوق الأفالم والأفالم الوثائقية. 

ي مواقع 
نتاج الشخ�ي �ف حيث توّقف التصوير والإ

التصوير كلّياً وأصبحت المعارض والأسواق جميعها 
اضية. تستأنف مهرجانات الأفالم بشكل تدريجّي  اف�ت

نشاطاتها الوجاهية، غ�ي أن معظمها ل زال يُعقد 
نت.  ن�ت ع�ب الإ

ويج، فكيف أثّرت  أما بالنسبة لعملية التطوير وال�ت
هذه البيئة عىل سوق الأفالم الوثائقية؟ سأقّدم 

ي هذه الورشة إرشادات عامة لعرض الفيلم 
�ف

رشادات  ي ذلك بعض "الإ
الوثائقي الخاص بك، بما �ف

احات لطرٍق مبتكرة لعرض  والمحاذير"، واق�ت
وعك. سيكون هناك متسع من الوقت لطرح  م�ش

الأسئلة وعرض الإجابات والنقاش.

تطوير العرض
الوثائقي الخاص بك 

مع كلير أغيالر  
)ورش عمل عبر تطبيق زووم( 
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كل�ي أغيالر هي منتجة وصانعة أفالم ومديرة مهرجان 
ي ومحررة ومذيعة تلفزيونية عامة حائزة عىل 

سينما�أ
مجة والسياسات  عّدة جوائز. كانت كل�ي مديرة ال�ب

ي المؤسسة الدولية لالأفالم الوثائقية )IDA( حيث 
�ف

ي والتعليم 
فت عىل مبادرات التطوير المه�ف أ�ش

اتيجية حول سياسة  رشاد والتدريب، ووضعت اس�ت والإ
المؤسسة الدولية للتنمية والجهود الداعمة لصانعي 

الأفالم حول مجموعة من القضايا. 

 "Getting Real" مجة رئيسة لمؤتمر عملت كل�ي كم�ب
 . ف والذي تنظمه المؤسسة الدولية للتنمية كل سنت�ي

مجة والمشاركة الصناعية  كل�ي هي المديرة السابقة لل�ب
ي Sheffield Doc / Fest ، وهو أحد المهرجانات 

�ف
ي الخدمة 

الرائدة للوسائط الوثائقية والرقمية. �ف
التلفزيونية المستقلة )ITVS(، شغلت كل�ي منصب 

مجة والمستشار التنفيذي للمحتوى،  نائب الرئيس لل�ب
اتيجية  نامج واس�ت حيث عملت عىل محتوى ال�ب

ي ذلك اعتماد أك�ش من ٢00 فيلم من 
المنظمة، بما �ف

. ف ف وأمريكي�ي ف دولي�ي ف مستقل�ي منتج�ي
 

، وهي  ي
كل�ي هي أمريكية فلبينية من الجيل الثا�ف

ي دراسات التصالت 
حاصلة عىل بكالوريوس �ف

ي دراسات السينما والتلفزيون من جامعة 
وماجست�ي �ف

ي أكاديمية 
ي لوس أنجلوس. وهي عضوة �ف

كاليفورنيا �ف
ي مجالس إدارة 

فنون وعلوم الصور المتحركة وتعمل �ف
 Firelight Media و Women Make Movies

.Why Foundation و

لمحة عن

الخبير:

كلير أغيالر     
منتجة وصانعة أفالم 

ومديرة مهرجان سينمائي  



ي 
نتاج هي الخطوة النهائية �ف إن مرحلة ما بعد الإ

تحويل القصة إىل عمل يُعرض عىل الشاشة، يمكن 
ف الصورة والصوت لينتج  تشبيهها بتصميم رقصة ب�ي
ي النهاية قصة تغمر المشاهد وتث�ي المشاعر.

عنها �ف

ي فيلم 
ثارة �ف وسواء كان الأمر يتجه نحو افتعال الإ

ي فيلم كوميدي، أو 
رعب، أو يشعل فتيل التوتر �ف

ي فيلم أكشن، فإن سحر 
ة �ف يشكل تتابعات مث�ي

نتاج ل يمكن إنكاره.  مرحلة ما بعد الإ

ي 
نتاج �ف ي مرحلة ما بعد الإ

اء �ف اثنان من أفضل الخ�ب
منصة نتفليكس، كريم بطرس غاىلي و فرانك بيازا، 

انية وبناء  ف يصعدان عىل خشبة الم�ح لمناقشة الم�ي
نتاج، كما أنهما سيلقون  الفريق المثاىلي لما بعد الإ

نتاج  ي مرحلة ما بعد الإ
نظرة عىل الأخطاء المتكررة �ف

وكيفية تجنبها.
 

وسيتناولن بصورة عامة أهم الأعمال الناجحة 
ف عىل أعمال نتفليكس الأصلية  ك�ي عالمياً مع ال�ت
ق  الأوسط من ضمن الحوار.  ي ال�ش

الناجحة �ف

دليل نتفليكس
لمرحلة ما بعد اإلنتاج: 

مع كريم بطرس غالي وفرانك بيازا    
)ورش عمل عبر تطبيق زووم( 
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ي هذه الصناعة لأك�ش من ٢0 عاًما، 
ة كريم �ف تمتد خ�ب

ق الأوسط والدول السكندنافية قبل  ي ال�ش
حيث عمل �ف

ي فرنسا لمدة ١5 عاًما. أسس كريم وأدار 
أن يستقر �ف

ي فرنسا لمدة 
نتاج �ف اف لما بعد الإ كة استشارات وإ�ش �ش

١0 سنوات قدم خاللها الدعم للعديد من الأفالم 
ي هذا 

الحائزة عىل جوائز. وشارك كريم بنشاط �ف
ف عىل العديد  من منتديات  المجال كمستشار وم�ش
 ، ف قليمي�ي ف الإ التمويل. ويركز حالًيا عىل دعم البائع�ي

نتاج. مما يساعد عىل رفع مستوى مشهد ما بعد الإ

ي مجال خدمات 
ته المهنية �ف أم�ف فرانك معظم مس�ي

ي لندن، حيث عمل كمنتج متخصص 
نتاج �ف ما بعد الإ

نتاج للسيناريوهات المكتوبة،  ي خدمات بعد الإ
�ف

ة، وتلفزيون الواقع، والأفالم  والفعاليات المبا�ش
عالنات التجارية.  الوثائقية، والإ

امج  نتاج ل�ب كما عمل كمنتج مستقل لخدمات ما بعد الإ
. ومنذ انضمامه إىل  تلفزيون الواقع بشكل أساسي

ي بداية العام ٢0١٨، عمل فرانك عىل العديد 
نتفليكس �ف

ق الأوسط وإفريقيا،  ي أسواق أوروبا وال�ش
امج �ف من ال�ب

اف عىل خدمات ما بعد  �ش قبل توليه مسؤولية الإ
ي العام ٢0١9. يتمتع 

كية والعربية �ف امج ال�ت نتاج لل�ب الإ
ي 

فرانك بشغف كب�ي لبناء المجتمعات المتخصصة �ف
نتاج، والرتقاء بالمستويات والجهود  خدمات ما بعد الإ

ي يعمل بها. 
ي الأسواق ال�ت

بداعية �ف الإ

لمحة عن

الخبير:

كريم بطرس غالي     
مدير مرحلة ما بعد اإلنتاج 
)األعمال العربية األصلية(   

فرانك بيازا    
مدير خدمات ما بعد اإلنتاج 

)الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا( 
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