
كتــاب المشــاريع





برعــــــاية

شركاء المهرجان

الشريك االستراتيجي

الشركاء الصناعيون

كلمة مديرة سوق البحر األحمر

جوائز الرعاة

لجنة تحكيم سوق المشاريع 
لجنة تحكيم المشاريع قيد اإلنجاز

المقدمة 
كلمة مديرة معمل البحر األحمر  

مشاريع معمل البحر األحمر

المقدمة 
كلمة مديرة سوق المشاريع 

مشاريع السوق

المقدمة 
كلمة مديرة مشاريع قيد اإلنجاز 

وعروض السوق 
مشاريع قيد اإلنجاز

فريق العمل

جدول سوق البحر األحمر 
خريطة السوق 

قــائمة 
المحتــويات

المقدمة

لجنة تحكيم سوق البحر األحمر

جوائز سوق البحر األحمر

معمل البحر األحمر

مشاريع سوق البحر األحمر

مشاريع قيد اإلنجاز

فريق العمل

9

12

16
17

20
21
22

48
49
50

74
75

76

88

92
94

45



المقــــــدمة

أهًل بكم في سوق البحر األحمر، السوق التجاري لمهرجان البحر 
األحمر السينمائي الدولي والمتجر الشامل ألفضل ما تقدمه 

السينما العربية. 

 سيقام السوق من 8 إلى 11 ديسمبر بالتوازي مع عروض األفلم 
في أول مهرجان سينمائي دولي في المملكة العربية السعودية. 

يقدم السوق نافذة على صناعات السينما في العالم العربي، 
ممكًنا الموزعين ووكلء المبيعات والمنتجين من التواصل مع 
المواهب الجديدة، كما أنه المكان األفضل الكتشاف المشهد 

السينمائي السعودي الجديد والمواهب التي تشارك في تأسيسه. 

 ستستمر الفعاليات طوال اليوم وتتضمن جلسات عرض المشاريع 
واالجتماعات الفردية وعروض األفلم وجلسات التعارف وندوات 

صناعة األفلم. تم تصميم البرنامج للزوار العاملين في صناعة 
األفلم المهتمين ببناء روابط مع المواهب في المنطقة. 

تهدف الندوات إلى عرض الحقائق حول األسواق المحلية وإلقاء 
نظرة معمقة على التوجهات المحلية. صممت منطقة العارضين 

على مستوى عالمي للترويج لألفلم واستضافة االجتماعات ولقاء 
شركاء جدد للمشاريع السينمائية. 

يهدف سوق المشاريع إلى استعراض األعمال السينمائية القادمة 
والتي يعمل عليها أبرز صناع األفلم الواعدين في المنطقة العربية، 
حيث ستجدون الفيلم القادم الذي سيكتسح شباك التذاكر، أو حتى 
تطلعون على فيلم قيد التحضير يعد بالفوز بجوائز في المستقبل. 

نراكم في سوق البحر األحمر! 
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كلمة مديرة سوق 
البحر األحمر 

نشهد مع افتتاح سوق البحر األحمر األول لحظة تاريخية تتمثل 
بتأسيس سوق أفلم الصناعة السعودية وشركائها حول العالم. 

هنالك الكثير مما نتطلع إليه، فلو نظرنا إلى أنشطة العام الماضي 
سُندهش بكّم ما تم تحقيقه. انضممت إلى مهرجان البحر األحمر 

السينمائي الدولي بعد ما يقارب العقد من العمل في صناعة 
الثقافة السعودية، ولهذا أشعر بالسعادة لرؤية وتيرة التطور 

السريعة التي تلقي بآثارها على جميع جوانب المجتمع اليوم. 

تشهد وتيرة التطور على وجود مجتمع إبداعي سعودي راسخ 
وحيوي ومفعم بالحماسة، كما أن أكبر خطوات قد اُتخذت هذا 

العام من خلل تفعيل ما في متناولنا والتواصل معه. نشهد اليوم 
لحظة تاريخية بل شك، وهي أيًضا نتيجة أعوام عديدة من التطور، 

لذلك يشرفني أن أعمل إلى جانب العديد من األشخاص الشغوفين 
والملتزمين في سبيل تحقيق أحلم لطالما تمسكنا بها. 

إلى أصدقائي وزملئي وشركائي: كان من دواعي سروري العمل 
معكم، ويشرفني أن أرحب بمجتمع السينما العالمي في جدة. 

زين زيدان 
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جــوائز 
سـوق 
الــبحر 

األحــمر 
filming.experiencealula.com

AlUla is a spectacular region of outstanding natural 
beauty featuring a variety of unique locations.

Get in touch to discuss financial rebates and free 
bespoke support for all productions.

WELCOME 
TO YOUR NEXT
FILM LOCATION
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جــوائز ســوق البحــر األحــمر

مركز السينما العربية  
منحة عينية واحدة تقدمها لجنة تحكيم سوق البحر األحمر لمشروع سعودي في مرحلة 

التطوير أو اإلنتاج: 
– مشاركة مدفوعة التكاليف في معمل روتردام 2022 )مهرجان روتردام السينمائي الدولي( 

شبكة راديو وتلفزيون العرب 
منحتان نقديتان تقدمهما شبكة راديو وتلفزيون العرب مع الحصول على حقوق التوزيع في 

العالم العربي:  
– منحة تطوير أو إنتاج بقيمة 50 ألف دوالر أمريكي لمشروع سعودي. 

– منحة تطوير أو إنتاج بقيمة 50 ألف دوالر أمريكي لمشروع غير سعودي. 

سينيويڤز فيلمز
منحة واحدة تقدمها سينيويڤز فيلمز مع الحصول على حقوق التوزيع في العالم العربي: 

– منحة تطوير أو إنتاج أو ما بعد اإلنتاج بقيمة 50 ألف دوالر أمريكي ألي مشروع. 

ستمنح المشاريع التي يختارها سوق البحر األحمر مبلًغا إجمالًيا يزيد عن 700 ألف دوالر أمريكي. 

جوائز الرعاة 

FUND

صنـــــــدوق
تمنح لجنة تحكيم سوق البحر األحمر 5 منح نقدية: 

– 30 ألف دوالر أمريكي لفيلم في مرحلة ما بعد اإلنجاز.  
– منحة تطوير أو إنتاج بقيمة 100 ألف دوالر أمريكي لمشروع سعودي في معمل البحر األحمر. 

– منحة تطوير أو إنتاج بقيمة 100 ألف دوالر أمريكي لمشروع غير سعودي في معمل البحر األحمر. 
– منحة تطوير بقيمة 25 ألف دوالر أمريكي ألحد مشاريع سوق البحر األحمر.

– منحة إنتاج بقيمة 100 ألف دوالر أمريكي ألحد مشاريع سوق البحر األحمر. 

صندوق البحر األحمر

ليث لإلنتاج
منحة عينية واحدة تقدمها لجنة تحكيم سوق البحر األحمر: 

– منحة ما بعد اإلنتاج بقيمة 15 ألف دوالر أمريكي لمزج الصوت مع مهندس الصوت 
س. ج. بنظام صوتي مسرحي 7.1.  

ماد سولوشنز 
منحة نقدية تقدمها ماد سولوشنز مع الحصول على حقوق التوزيع في العالم العربي: 

– منحة تطوير أو إنتاج أو ما بعد اإلنتاج بقيمة 50 ألف دوالر أمريكي ألي مشروع. 

شاهد  
منحة نقدية تقدمها شاهد مع الحصول على حقوق التوزيع في العالم العربي: 

– منحة تطوير أو إنتاج بقيمة 100 ألف دوالر أمريكي لمشروع سعودي.  

ستوديوهات ذا سيل 
3 منح عينية تقدمها لجنة تحكيم سوق البحر األحمر ألي فيلم في مرحلة ما بعد اإلنتاج: 

– باقة تصحيح كامل لأللوان بقيمة 15 ألف دوالر أمريكي. 
– باقة ترويج كامل بقيمة 10 آالف دوالر أمريكي. 

– باقة حزمة سينما رقمية كاملة بقيمة 10 آالف دوالر أمريكي.  
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لجــنة 
تحكــيم 
ســوق 

الــبحر 
األحمــر
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كاتب سيناريو سعودي وصحفي وشاعر نشر 12 كتاًبا. يعمل أحمد في مجال االستشارات الثقافية مع 
العديد من المؤسسات والمراكز، كما عمل في اإلدارة الثقافية مع عدد من المؤسسات الثقافية، وهو 

أيًضا مؤسس ورئيس مهرجان أفلم السعودية منذ عام 2008، ومهرجان بيت الشعر من 2015 إلى 
2017. ترجمت قصائده إلى اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية واأللمانية واألذربيجانية والفارسية. 

أحمد المال
مؤسس ورئيس مهرجان أفلم السعودية

أليكس ماديغان مخرجة أفلم أمريكية، عرفت بفيلمها »عظم الشتاء« من بطولة جينيفر لورنس، الذي 
حاز على جائزة التحكيم الكبرى ألفضل فيلم درامي طويل عام 2010 في مهرجان سندانس السينمائي، 

كما ترشح ألربع جوائز أوسكار من ضمنها جائزة أفضل فيلم، وجائزة غوثام ألفضل فيلم، وجائزتا »الروح 
المستقلة«. تضم أعمالها األخرى »حدث في لوس أنجلوس« و»عصفور أبيض في العاصفة الثلجية« 

و»مي في الصيف« و»وجوه باسمة« وقد عرضت جميعها ألول مرة في مهرجان سندانس السينمائي. 
أول انتاجات أليكس السينمائية كان فيلم »سانداي« من إخراج جوناثان نوسيتر، وفاز بجائزة لجنة التحكيم 

الكبرى ألفضل فيلم درامي وجائزة كتابة السيناريو والدو سولت في مهرجان سندانس السينمائي عام 
1997. وعملت أليكس في عدة شركات إنتاج منها بروباغندا فيلمز وأفينيو انترتينمنت.

أليكس ماديغان
منتجة

أسس ثاناسيس كاراثانوس شركتي اإلنتاج السينمائي »توينتي توينتي فيجن« في برلين )1998( 
وشركة »باالس فيلم« في هاله )2003(، وأنتج العديد من األفلم العالمية التي عرضت في 

المهرجانات ودور السينما حول العالم، وأحدثها »زوجة حفار القبور« لخضر أحمد )2021، أسبوع النقاد 
في مهرجان كان السينمائي(، »الرجل الذي باع ظهره« لكوثر بن هنية )2021، ترشح لجائزة األوسكار 

عن أفضل فيلم طويل عالمي(، »إن شئت كما في السماء« إليليا سليمان )2019، المسابقة الرسمية 
في مهرجان كان السينمائي(، »آيكا« لسيرغي دڤورتسيڤوي )2018، المسابقة الرسمية في مهرجان 

كان السينمائي(، »تهريب هندريكس« لماريو پيپيريدس )2018، أفضل فيلم طويل عالمي في مهرجان 
تريبيكا السينمائي(، »آالت« لراهول جاين )2016، مهرجان أمستردام الدولي لألفلم الوثائقية(، 
»مالوت« لبرونو دومون )2016، المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي(، »هي« لپول 

ڤيرهوفين )2016، المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي(، »أنا نيرو« لرافي پيتس )2016، 
المسابقة الرسمية في مهرجان برلين السينمائي الدولي(، »آن« لناومي كاواسي )2015، فيلم 

االفتتاح لفئة »نظرة ما« في مهرجان كان السينمائي(، »غيوم سيل ماريا« ألوليڤييه أساياس )2014، 
المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي(، و»عجمي« ليارون شاني واسكندر قبطي )2010، 

ترشح لجائزة األوسكار عن أفضل فيلم طويل عالمي(.

ثاناسيس كاراثانوس
منتج

لجنة تحكيم سوق المشاريع  

حصل أليكس على درجة الماجستير في تاريخ الفن من جامعة واغادوغو في بوركينا فاسو، وماجستير 
الفنون في إدارة الثقافة واإلعلم من هامبورغ في ألمانيا. أليكس متخصص في برمجة األفلم األفريقية 

وفي إنشاء وإدارة المشاريع الثقافية، وهو رئيس المهرجان اإلفريقي للسينما والتلفزيون في واغادوغو.  

أليكس موسى سوادوغو
المدير الفني لمهرجان فيسباكو

كتبت آن ماري وأخرجت وأنتجت أكثر من 16 فيلًما عرضت ألول مرة في كان وبرلين والبندقية ولوكارنو 
وتورنتو، وتم إدراج أفلمها الطويلة الثلثة كترشيحات فلسطين للمنافسة على جائزة األوسكار. صورت 

آن ماري أول فيلم طويل لمخرجة فلسطينية وهو »ملح هذا البحر« الذي أشاد به النقاد وثاني أعمالها التي 
تعرض في كان. حصل فيلمها »لما شفتك« على جائزة أفضل فيلم آسيوي في مهرجان برلين السينمائي 
الدولي، أما فيلمها »واجب« فقد نال 36 جائزة في عدة مدن من بينها مار دل بلتا ودبي ولندن. أسست 
»أفلم فلسطّية« وتتعاون باستمرار مع زملئها صناع األفلم كمحررة وكاتبة سيناريو ومنتجة. تلتزم آن 

ماري بالتوظيف على مستوى محلي وتعمل على توجيه صناع السينما العربية والترويج لها. عملت كعضو 
لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات من ضمنها كان وبرلين، وهي عضو في أكاديمية شاشة آسيا 

والمحيط الهادئ وأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة واألكاديمية البريطانية لألفلم.  

آن ماري جاسر
مخرجة

ولد المخرج وكاتب السيناريو الفرنسي في باريس عام 1980. حاز في عام 2019 على جائزة لجنة التحكيم 
في مهرجان كان عن فيلم »البؤساء« الذي ترشح لجائزة األوسكار ألفضل فيلم أجنبي. 

الدج لي
مخرج 

لجنة تحكيم المشاريع قيد اإلنجاز 
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المقــــدمة

معــمل
البحــر األحــمر

هنا يكتمل الطموح بالخبرات والمعارف.

يسعى معمل البحر األحمر بالتعاون مع تورينو فيلم الب إلى دعم 
المواهب السينمائية وإعدادها للنطلق والنجاح في عالم السينما، 

حيث تم اختيار 12 مشروعًا للمشاركة في برنامج مكّثف لتطويرها 
واإلشراف عليها وبذل الخطوات اللزمة لتحويلها إلى واقع.

في عام 2021، امتد برنامج المعمل إلى 9 أشهر وشمل خمس 
ورش عمل، مما منح المشاركين فرصة تطوير معارفهم وخبراتهم 
على مختلف مراحل العملية اإلنتاجية، بهدف إعطاء كل مشروع ما 

يستحقه من تطوير، للوصول به إلى أعلى مستويات االستعداد قبل 
عرضه أمام العاملين في صناعة السينما واالنتقال به إلى مرحلة 

اإلنتاج.

أشرف على المشاركين مدير لتطوير السيناريو ومدير لإلنتاج، 
وشارك في البرنامج نخبة من الخبراء ومحترفي صناعة السينما 

لتغطية العديد من المواضيع والجوانب الهامة لتطوير كل فريق 
وكل مشروع، بما في ذلك اإلنتاج والتمويل والمبيعات والتسويق. 

كما عمل فريق كل مشروع مع خبراء دوليين في مجاالت اإلخراج 
والتصوير والمونتاج والمكساج وخدمات ما بعد اإلنتاج.

وفي النهاية تتنافس المشاريع المشاركة على جائزتين إنتاجيتين من 
معمل البحر األحمر بقيمة 100 ألف دوالر لكل مشروع فائز، وفرصة 

استضافة العرض العربي األول للفيلم في مهرجان البحر األحمر 
السينمائي الدولي.

كلمة مديرة معمل 
البحر األحمر

إن الهدف الرئيس لمعمل البحر األحمر هو دعم وتطوير الموجة 
الجديدة من اإلبداعات السينمائية العربية. على مدى األشهر 

الماضية، استطاع المشاركين في المعمل من السعودية والعالم 
العربي تطوير مشاريعهم بقدٍر عاٍل من النضج، واكتساب الخبرات 

المعرفية بفضل تفانيهم وشغفهم، سيعمل كل هذا على 
مساعدتهم في المرحلة المقبلة من مسيرتهم الفنية.

كان التركيز دائمًا على تشجيع األفكار الجديدة، مع توفير القاعدة 
المعرفية التي تمّكن هذه المواهب من تقديم رؤية إبداعية فريدة 

تساهم في تنشيط صناعة السينما المحلية والعربية. ويمكن 
القول إن المشاريع التي نشرف عليها، تساعدنا وتضيف لنا، بقدر 

ما نساعدها ونضيف لها، فهي توّفر لنا فهمًا واسعًا للصناعة 
واحتياجاتها، بحيث يصبح االستثمار فيها، استثمارًا في المهرجان 

نفسه، وقد انعكس ذلك إيجابًا على النسخة الثانية من معمل البحر 
األحمر بنتائج فاقت تصوراتنا. يواصل معمل البحر األحمر السعي 

لتحقيق كل هذه األهداف، بالشراكة مع تورينو فيلم الب.

جمانة زاهد
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كتابة وإخراج: سيريل عريس
سيريل عريس مخرج لبناني وكاتب وعضو في أكاديمية العلوم السينمائية، عرض فيلمه الوثائقي 

»المرجوحة« )2018( للمرة األولى في كارلوفي فاري وفاز بجوائز في الجونة وروما ولندن وبودابست 
وتونس، كما عرض فيلمه القصير »زيارة الرئيس« )2017( ألول مرة في مهرجان تورونتو الدولي. 

يحمل سيريل شهادة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة كولومبيا، وهو عضو في أكاديمية 
الفنون والعلوم السينمائية. هو حاليا في قيد تطوير فيلمه الطويل »ابتسامة ثريا«، وفي مرحلة ما بعد 

اإلنتاج للفيلم الوثائقي »الرقص على حافة بركان«، الحاصل على منحة من معهد ساندانس.

إنتاج: غيورغ نيوبيرت
ولد غيورغ نيوبرت عام 1988 في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. حاصل على بكالوريوس في 
العلوم االقتصادية، كما شارك في برنامج التدريب أتيليه لودفيغسبورغ باريس. أسس غيورغ »أفلم 

رينارد« مع كاثرينا ويسر، وفاز بجائزة روبرت بوش لألفلم. شارك نيوبرت في برامج أخرى من بينها 
وينتركلس ومعمل البحر األحمر. 

السيرة الذاتية

قصة حب امتدت لعقود بين نينو المثالي وثريا المتهكمة في بلد مضطرب.

بينما يدرس الفيزيائي غريب األطوار زكريا جسدين سماويين جديدين، ولدت نينو وثريا في يوم عنيف في 
تاريخ لبنان . وتتبع المأساة وفاة والدا نينو وطلق والدي ثريا. بينما تكبر ثريا في خيبة أمل، نشأ نينو على 

يد جدته التي تعامله بطريقة خيالية في العيش. تشهد نينو على حزن ثريا، وتتعهد بإنقاذها ونقلها إلى مكان 
سحري، لكن هروبهما يفشل ويفقد كل منهما أثر اآلخر. يقع نينو وثريا في الحب في مرحلة البلوغ، بعد أن 

جمعتهما األحداث الكونية. لكن حبهما يواجه تحديًا عندما يرغب نينو بطفل وترفض ثريا. في النهاية، تلد ثريا 
أمل، التي تجدد شبابها، لكن انحلل بيروت ورؤاها العدائية فيما يتعلق بتربيتها تصطدم بينهما. في النهاية، 

تعلم نينو وثريا أن التسوية في وجهات نظرهما توفر التوازن المطلوب لتجنب السماح بتكرار طفولتهما 
المحطمة من قبل أمل، بينما تتصادم األحداث الكونية في مشهد سريالي.

نشأت في لبنان في التسعينيات والعقد األول من القرن الحادي والعشرين، وقد اعتدت االستيقاظ على 
أزمة والنوم على أزمة أخرى. في مواجهة مجموعة ال نهاية لها من الصراعات السياسية واالجتماعية 

والبيئية، مع ذرف دموعنا، طورنا درًعا من الفكاهة، حيث أصبحت الكوميديا أداة للبقاء على قيد الحياة 
للتحايل على الظلم الذي يلوح في أفق البلد.

ومن هنا يتأرجح عنوان الفيلم ونغمته بين البكاء والضحك، ألن الحديث عن لبنان بدون فكاهة ال يصح على 
طبيعته. بينما يركز السرد على نضاالت نينو وثريا، فإن المرحلة التي تمثلها بيروت تجعلها شخصية في حد 
ذاتها. اجتازت بيروت الحروب، وسكنتها المباني التي دمرتها الرصاص والواجهات المتهدمة، وكذلك بيروت 

في حيويتها ، قلبها الكبير وروحها الساحرة. آمل أن أجعل الجمهور يفكر في هذا الدافع اللمتناهي الذي 
يمتلكه اللبنانيين من أجل الحياة وإعادة البناء، حتى لو علمنا أن القنبلة التالية أو الحرب القادمة ستستغرق 

كل شيء، مرة أخرى.

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد لبنان
اللغة العربية

الفئة دراما، كوميدي، رومانسي

شركة اإلنتاج 
رينارد فيلمز

Plautstraße 27, 04179 
Leipzig, Germany 

004915231753700
georg@reynardfilms.com

reynardfilms.com

جهات التمويل
وسائل اإلعلم األلمانية 
المركزية للتمويل )ألمانيا(

أبوط پرودكشنز )لبنان(
رينارد فيلمز )ألمانيا(

سينينوڤ و )فرنسا(

ابتسامة ثريا

أبوط پرودكشنز 
Renno Building, First Floor, 

Gemmayze, Beirut, Lebanon
+961 1 58 78 24

contact@abboutproductions.com
abboutproductions.com

سينينوڤ و 
89 rue de l’Eglise Paris 75015, 

France
+33651574370

jvasst@cinenovo.com

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

1,197,794 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

366,794 دوالر أمريكي

بلوتو فيلمز )ألمانيا(
نيو ڤ يجن )ألمانيا(

إم سي ديستروبيوشنز )لبنان(
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في رحلة إنقاذ رامبو كلبه وصديقه الوحيد، يعيد حسن اكتشاف نفسه ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه.

في حي شعبي قديم بقلب القاهرة، يجد حسن )30 عامًا(، أنه وأسرته الصغيرة، المكونة من والدته ورامبو، 
كلبه وصديقه الوحيد، على وشك الطرد من البيت، بسبب رغبة كارم، جاره ميكانيكي السيارات ومالك 

المنزل في رفع قيمة اإليجار. ترفض والدة حسن األمر وتقرر اللجوء للقضاء وتعلم كارم بذلك، األمر الذي 
يثير حفيظته، ويدفعه إلى إخافتهم، فيقرر استفزاز حسن أثناء عودته من العمل، وهو سرعان ما يتحول 

إلى شجار ال يستطيع فيه حسن الدفاع عن نفسه، فيتدخل رامبو دفاعًا عن صديقه ويعقر كارم في عضوه 
الذكري أمام أهل الحي. يشتعل غضب كارم ويصمم على االنتقام من الكلب واستعادة هيبته المفقودة 
أمام الجميع، ليبدأ حسن مغامرة شاقة داخل المدينة الكبيرة بصحبة رامبو، في محاولة إليجاد ملجأ آمن 

لصديقه، يعيد خللها اكتشاف نفسه ومواجهة مخاوفه.

منذ سنوات وأنا أرى في مخيلتي صورة ضبابية لشاب يجلس وحيًدا على أحد أرصفة الشوارع الساكنة 
المظلمة ليًل، محتضًنا كلبه، والجو من حولهما شديد البرودة. ال أعلم ماهية تلك الصورة، ولكن المؤكد 
أنني كنت أشعر تجاهها باالنتماء الشديد، أرى فيها نفسي ووحدتي الدائمة، إلى أن رأيت عام ٢٠١٥ فيديو 

انتشر على مواقع التواصل االجتماعي لحادث شهير في منطقة شعبية بالقاهرة، تضمن ربط مجموعة من 
الرجال لكلب في عمود إنارة وضربه حًيا بالسكاكين حتى ُقتل، انتقاًما منه ومن صاحبه، في تلك اللحظة 

تحديًدا أدركت الفيلم، أدركت كيف سأحكي عن الصورة ونفسي.
البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، ليس فيلًما يحكي عن عنف شديد يقع تجاه الكلب، بل هو فيلم 

يحكي عن علقتي وأبناء جيلي بالمجتمع، العلقة المتناقضة التي تجمع بين الحب الشديد والخوف المغلف 
بالكره، العلقة التي نشعر فيها دوًما أننا مطاردون في مدينتنا مثل كلب الشوارع، في الوقت ذاته ال 

نعرف ملجأ ننتمي إليه سواها. فيلمي هو فيلم إنساني للغاية، أختبر من خلله أنا وحسن بطل القصة الكثير 
من العلقات االجتماعية المعقدة، نطرح فيه تساؤالتنا ومخاوفنا وأحزاننا، ال نعرف من نحن، ال نعرف ما 

يتوجب علينا فعله، ال نعرف هل ننتمي لهذا المكان أم ال، فقط نختبر كل شيء، لعل في تلك التجربة حًل، 
لعلنا ندرك حقيقة أنفسنا، ونعرف يوًما ما من أين سنبدأ.

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد مصر
اللغة العربية

الفئة دراما

شركة اإلنتاج 
 باتش وورك پرودكشنز

2 Ethad Elmohameen Elarab, 
Garden City, Egypt

+201011646434
patchworkcairo@gmail.com

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

623,000 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

158,900 دوالر أمريكي

البحث عن منفذ لخروج 
السيد رامبو

إخراج: خالد منصور 
خالد منصور من مواليد عام 1991، تخرج من قسم التاريخ بكلية اآلداب، جامعة القاهرة، في الوقت 

الذي كان يدرس فيه السينما بشكل مستقل. أخرج منصور ثلثة أفلم روائية قصيرة، شارك من 
خللها في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية، فضًل عن العديد من األفلم التسجيلية القصيرة 

واإلعلنات التجارية داخل وخارج مصر.

كتابة: محمد الحسيني محمد
محمد الحسيني محمد، من مواليد القاهرة عام 1989، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة 
المعمارية، قبل أن يكتشف شغفه الشديد بالكتابة. بدأ الحسيني عمله ككاتب في عدد من المجاالت 

المختلفة، قبل أن يتجه إلى دراسة كتابة السيناريو في عدد من الورش السينمائية المستقلة. شارك في 
كتابة ثلثة أفلم روائية قصيرة، باإلضافة إلى مشروعه الروائي الطويل األول »البحث عن منفذ لخروج 

السيد رامبو«.

السيرة الذاتية

إنتاج: رشا حسني
رشا حسني منتجة وناقدة ومبرمجة سينمائية مصرية، درست علم المصريات، ثم حصلت على دبلوم 

في النقد السينمائي عام 2018. بدأت حياتها المهنية كمنتجة عام 2016. عملت أوال كمنتجة مساعدة 
في عدد من األفلم الوثائقية القصيرة واإلعلنات التجارية، ثم كمنتجة مع الفيلم القصير »غريبان 
وليلة«. تعمل رشا حالًيا كواحدة من المبرمجين الرئيسيين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جهات التمويل
باتش وورك پرودكشنز )مصر(

منحة مرحلة التطوير من مهرجان الجونة 
السينمائي )مصر(

منحة مرحلة التطوير من آفاق )لبنان(
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تاجر تبغ يسعى أن يلم شمله مع زوجته الحامل قبل والدتها، يجد نفسه ضائعًا في وسط الصحراء الشاسعة، 
وحيدًا مع ماضيه الغامض الذي يطارده في عزلته، وذئب يتتبع خطواته عن كثب.

سنام، مسافر متمرس في الصحراء، یسعى إلى لم شمله بزوجته الحامل. يجد طریًقا أقصر للعودة إلى 
قریته، مما يجبره على االنفصال عن أقرانه في القافلة. بینما يعبرالصحراء، یصادف مجموعة من قطاع 
الطرق الذین یجردونه من ممتلكاته وحصانه. والتي تحول رحلته إلى بحث عن البقاء. في وحدته یدرك أن 

ھناك ذئًبا وحیًدا یتتبع خطواته. على الرغم من مواجھته، یظل الذئب حریًصا على أن یكون مع سنام حیث 
تبدأ العلقة بینھم. ویصبح الذئب رفیقه في ھذا المسعى، فیسافران في الصحراء مًعا. كلھما یواجه 

المصاعب التي تأتي مع الصحراء، في رحلة اكتشاف الذات التي تجبر سنام على مواجھة ماضیه المظلم. 
یتنقل سنام في طریقه عبر النجوم ، ویقتربون من وجھتھم. في طریقھم ، بكل عزیمة وإرادة، حیث یجد 

سنام أحد اللصوص الذین یركبون حصانه، ویذھب كلھما للقتال، ویتدخل الذئب وینقذ حیاة سنام. عندما 
تنتھي رحلتھم، حیث وصلوا إلى قبیلة سنام، یجد أقرانه أن الذئب یطارده، غیر مدركین لرفاقھم، فھم 

یتجھون إلى الذئب ویقتلونه على الفور. تحطم سنام بسبب موت الذئب عندما لم شمله بزوجته التي أنجبت 
ولدًا. نظر إلى ولده ووجد أخیًرا اسم ذیب.

يمتلك تاريخ وثقافة المملكة العربية السعودية كنز ال يقدر بثمن مدفون بين رمالها ولم يكتشف بعد، أال 
وهو كنز الحكايات. بين الرمال هو فيلم لقصة فلكلورية لعلقة رائعة بين مسافر بدوي وذئب وحيد. القصة 
تتبع سنام الذي يحاول لم شمله مع زوجته الحامل التي أوشكت على الوالدة. في رحلته للعودة لطفله الذي 

لم يولد بعد، أسعى إلى غمر الجمهور في عالم النجاة واألحلم والمعنى الحقيقي لألبوة. بشكل عام، عادة 
ما تكون األم هي نبع المشاعر، في حين األب يكون صورة فعلية لألمان والقوة. المفارقة هي أنه عندما 

ينجب الوالدان طفًل، فإن األم ستعاني من ألم جسدي ال يطاق في الوالدة، بينما ينغمس األب في عذاب 
عاطفي. في الفيلم، أهدف إلى تصوير وهن الرجل في مجتمع ذكوري، حيث من المتوقع أن تكون عواطفه 

مخفية في أعماق قلبه، لكنه يجد نفسه في ظرف استثنائي حيث تصبح عواطفه المخفية حاجز يجب أن 
يكسره ويتحرر منه. الجانب اآلخر الذي سأركز عليه، هو التصوير الجمالي للصحراء في الفيلم، حيث غالبًا ما 

يتم تقديم الصحراء علم أنها بيئة قاسية ال حياة فيها في رؤية ضيقة من زاوية واحدة. بين الرمال، سوف 
يلتقط الصحراء العربية بعدسة فاتنة حيث نلتقط السحر الحقيقي والجمال الغامض لهذا المكان. أخيرا، 

سيكون فيلم بين الرمال بيانًا لدور األب في حياة الشخص، وكيف أن الطفل ليس مجرد أداة يمكن للمرء 
من خلله تحقيق طموح األبوة. فإن األبوة رحلة الكتشاف الذات والفهم العميق لنفسك، قبل ان تصبح 
مثااًل يحتذى به. سيكون مسعى الشخصية الرئيسية مثيرًا للهتمام، ورحلة للتفكير والغموض ليستوعبها 

الجمهور إلعطاء مجال للجمهور في بناء تحليلتهم.

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد السعودية
اللغة العربية

الفئة مغامرة، دراما

شركة اإلنتاج 
السارد لألفلم

الرياض، السعودية
Office 13 - Huna, Panorama 

Altakhassusi, Riyadh
+96650054190

Info@alsarid.com

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

1,638,400 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

1,638,400 دوالر أمريكي

بين الرمال

كتابة وإخراج: محمد العطاوي
مخرج سينمائي سعودي حاصل على مرتبة الشرف األولى في األفلم من جامعة الفنون في لندن. 
 OKAY البريطانية مع شركات مثل BBH عمل على أكثر من 6 أفلم وعدد من اإلعلنات التجارية و

productions وEvaluation. تم ترشيح أفلمه في مهرجانات محلية ودولية.

إنتاج: محمد الغامدي
يشتهر الغامدي بعمله في أحدث أفلم روسو براذرز Cherry بصفته محاسب ااٍلنتاج الرئيسي - وحدة 
المملكة العربية السعودية.  وكان يقود القسم المالي في واحدة من أكبر شركات ااٍلنتاج في المملكة 

العربية السعودية.  يعد محمد من السعوديين القلئل الذين تمكنوا من اكتساب خبرة شاملة في 
محاسبة إنتاج األفلم بأفضل المعايير.

السيرة الذاتية

جهات التمويل
وزارة الثقافة )السعودية(

السارد لألفلم )السعودية(
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أثناء غزو المغول تواجه الطفلة راوية المترددة صعابًا خيالية للحفاظ على إرث بغداد.

خلل سقوط بغداد عام 1258 ميلدي، الطفلة المرهفة راوية تسعى لحماية »كتاب الحكمة« من الغزاة 
المنغوليين، الكتاب يحمل قيمة تاريخية وإرث عريق لعائلتها التي بمساعدته ارتقت مدينة بغداد. تنجو راوية 
من قبضة الغزاة لتسقط في نهر دجلة لتجد نفسها في عالم سريالي غريب تقطنه طيور فقدت قدرتها على 

الطيران. عندما تدرك راوية أنها أضاعت الكتاب، تقوم بالتصادق مع يعفور لمساعدتها في إيجاد الكتاب. 
تبدأ راوية بالشك في أسلوب حياة هذه الطيور وهذا العالم الغريب عندما تشاهد مراسم شرب مياه سحرية 
تساعدهم على التخلص من القلق. في مغامرتها تكتشف راوية بأن الكتاب أصبح بحوزة كراولي، حاكم بلد 

ما وراء النهر، الذي يضطهد الطيور إلشباع رغباته في الحكم. وفي معركة ملحمية، تسترجع راوية كتاب 
الحكمة لكنها تتعلم عن تاريخها المأساوي الغامض. تعود راوية اخيرًا لبغداد. وتحاول العيش بسلم مع 

ماضيها من أجل إعادة بناء بغداد.

كلما تمعنت في مخيلتي، وجدت أن خيالي لطالما تاق للظهور. وكلما وجدت نفسي مبحرا بين صفحات 
الكتب، وجدت نفسي مبحرا في الماضي وخصوصا ماضي حضارتنا اإلسلمية. كان نهوض النفس البشرية 

من العدم ونحو أبعاد خيالية من أكبر ملهماتي. القدرة على تخطي الواقع المادي مفهوم شجعني وبشدة 
على العمل على مشروع راوية ألنها تقوم بذلك في عالم يتخطى كل الحدود العادية. وأكبر ما يدهشني في 
تخطي النفس البشرية للواقع هو حقيقة ضعف النفس البشرية وتخبطها. لكنها ورغم ذلك تسعى لما هو 
أكبر وأعظم منها. أتمنى أن أقوم بإخراج هذا العمل مستعينا بالله وبقدراتي عبر البناء على أكتاف العظماء 

أمثال ميازاكي المتمكنين من رواية القصة بشكل بسيط لكن عظيم. األسلوب الجمالي في هذا الفيلم 
سيخلط ما بين أجواء ميازاكي، الخط العربي، واستوديو ال كاشيت الفرنسي. أتمنى أن أدمج قصص ميازاكي 

العميقة والبسيطة مع تصوير ألجواء ومفاهيم فريدة لكن متعارف ومجمع عليها بين كل البشر. ستكون 
هذه إضافتي لعالم صناعة أفلم األنيميشن العالمية. 

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد السعودية
اللغة اإلنجــليزية

الفئة أكشن، فانتازيا، دراما

شركة اإلنتاج 
كثبان لإلنتاج

العقيق، الرياض، 
السعودية

+966500022404
omar@kuthban.sa

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

8,856,000 دوالر أمريكي

راويـــة

استديوهات زيني
جدة، السعودية

+966 53 905 0567
mahmoudzaini.studios@gmail.com

mahmoudzaini.com

إخراج: محمود زيني
محمود زيني حاصل على بكالوريوس في الفنون الجميلة في الرسوم المتحركة والدراسات البصرية من 

معهد كاليفورنيا للفنون بسان فرانسيسكو، الواليات المتحدة األمريكية. حصل بعدها على تدريبات 
مكثفة في ستوديو بيكسار المرموق ومعهد ال قوبل الفرنسي و عمل دوليا كفنان ستوري بورد. تتنوع 

أعمال محمود من الكوميكس، تصميم البيئات و الشخصيات، والستوري بورد. قام محمود مؤخرا 
بإنشاء ستوديو مستقل خاص بفنون الرسوم المتحركة لتطوير وإثراء المحتوى المحلي. 

كتابة: تغريد العتيبي
تغريد العتيبي باحثة وكاتبة في النقد الثقافي وخاصة نظرية أدب الرعب، بدرجة الماجستير في فلسفة 

الرعب وجماليات الظلم. مهتمة بالكتابة النقدية واإلبداعية كالمقاالت والنصوص. 

السيرة الذاتية

إنتاج: عمر مقيم
عمر مقيم حاصل على بكالوريوس في الفنون الجميلة في الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية من 
جامعه الفنون األكاديمية بسان فرانسيسكو. يعشق عمر الكتابة وإنتاج المشاريع القصصية المتأثرة 

بمختلف الحضارات واألساطير التراثية إليمانه بأن الرسوم المتحركة قادرة على إمتاع وإثراء المشاهدين 
بقيم إنسانية نبيلة وحقائق كونية تساعدنا على فهم طبيعتنا البشرية المعقدة.
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بعد سيطرة الظروف القاهرة على حياتهن، تدفع زيبا، التي في سن المراهقة، نساء العائلة، للهجرة من 
أفغانستان إلى مكة بحثا عن بداية جديدة.

زيبا، فتاة في سن المراهقة، تعيش حياة الرفاهية مع والديها في كابول، أفغانستان. لكن سرعان ما يتغير 
مجرى حياتها عندما يقع حادث يتسبب في وفاة والدها. تجري األحداث في عام 1938 ، عندما يبدأ المجتمع 
المحيط بالتحكم في حياة زيبا وعائلتها: المكونة من جدتها ووالدتها وأختها الصغيرة، لحد التضييق التام على 

أبسط حقوقهم اإلنسانية. مما يؤدي إلى دفع زيبا لقيادة عائلتها في بدء رحلة طويلة وصعبة للهجرة من 
كابول في أفغانستان إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. تواجه األربعة نساء مصاعب متعددة 
خلل رحلتهم، تبدأ بمنعهم من عبور حدود أفغانستان بدون مرافقة ولي أمر لهم. مرورا بعبور باكستان على 
حنطور وحصان بدون أي مساعدة من أي أحد. ثم الصعود إلى باخرة تأخذهم في رحلة مدتها 6 أسابيع حتى 

يصلوا إلى مدينة جدة. عندما تصل األربعة سيدات إلى مكة أخيرا، يكتشفن أن العائلة قد أرسلت خلفهم أخ 
زيبا بهدف اقناعهم بالعودة إلى منزلهم في أفغانستان. مما يضع زيبا أمام حل واحد، أال وهو متابعة القتال 

من أجل الحصول على حريتهم الكاملة.

زيبا هو فيلم طويل يحكي قصة سيدة عظيمة في حياتي، عشت معها وتربيت على يدها، الفيلم مستلهم 
من قصة رحلة هجرتها بالتحديد، أود أن أركز في الفيلم على رواية قصة الرحلة في قالب روائي وإبراز الهجرة 

كقضية عالمية منتشرة في كل أرجاء العالم وأن يعيش المشاهد تجربة الهجرة ويلمس جانبها اإلنساني، 
الفيلم سيكون تحفة سينمائية توثق حقبة تاريخية مهمة في حياة اإلنسان عالمًيا. زيبا سيدة عظيمة، بطلة 

ملهمة وقدوة، أود أن أعرض نموذج قائدة نسائية ملهمة ألثبت للعالم بأننا نملك قصص سيدات ملهمات 
يمكن نشرها وإلهام العالم كافة. كمخرجة للعمل أود التركيز على الشخصيات النسائية وتطور شخصياتهم 

كقادة وأبطال من خلل رحلتهم في ثلث دول وتخطيهن كل الصعوبات والتحديات.

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرجة

البلد السعودية
اللغة العربية، األوزبكية

الفئة دراما، تاريخي

شركة اإلنتاج 
ب م د للنتاج

الرياض، السعودية
No. 206

+966501576254
Bakr.alduhaim@gmail.com

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

992,157 دوالر أمريكي

زيبــــا

إخراج: أبرار عبدالعزيز
منتجة ومخرجة أفلم وفنانة سعودية، أنتجت ثلث أفلم قصيرة عرضت في العديد من المهرجانات 

وحصلت على عدة جوائز، هي »قصة الفلوس« )2016(، »قشور« )2017(، »شكول« )2018(. كانت أبرار 
إحدى الفائزين في مسابقة أيام الفيلم السعودي، بعملها »المخبز« )2019(، وتم اختيارها كأحد صناع 

األفلم للعمل على أفلم قمة العشرين 2020، أنتجت أبرار فيلم قصة شعار القمة والفيلم االفتتاحي 
للقمة. كفنانة، تم عرض السلسلة المصورة »حاالت مجتمع« في عدة معارض فنية محليًا.

كتابة: بشائر عبدالعزيز
كاتبة سيناريو سعودية. فاز سيناريو الفيلم الطويل األول لبشائر »أربعون عام وليلة« )2020( بجائزة 
صندوق تمهيد من مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي. بشائر عملت ككاتب رئيسي للمسلسل 

التلفزيوني »بشر« )2018( والمسلسل التلفزيوني »دون« )2018(. تعمل بشائر كمستشارة أفكار إبداعية 
وسيناريو قصصية منذ أكثر من عامين. تعمل بشائر حاليا على كتابة سيناريو الفيلم الروائي الطويل 

الثاني لها. 

السيرة الذاتية

إنتاج: بكر الدحيم
بكر الدحيم منتج أفلم ومدير تصوير سعودي، عمل في المجال السينما لسنوات عديدة، وله العديد 

من األعمال الروائية والدعائية والوثائقية. عمل بكر كمصور بشكل رئيسي في فرنسا ونشرت أعماله في 
العديد من الدول األوروبية وعالمًيا، باإلضافة إلى بلده السعودية. 
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فتاة مراھقة تعود للكویت بعدما قضت طفولتھا ومراھقتھا خارج وطنھا لتواجه اختبار تحدي لحیاتھا من قبل 
مجتمعھا المحافظ.

بعد عدة سنوات من العیش بالخارج، دیما ھي ابنة الدبلوماسي المحاطة ببیئة محافظة صارمة من قبل 
والدتھا مریم، والتي تقرر رجوع ابنتھا للكویت. تقوم مریم، األم الصارمة بإلحاق ابنتھا بمدرسة خاصة 

للفتیات فقط ألول مرة في حیاة دیما، حیث انفتنت الفتاة بمحیطھا الجدید والفعال والمحاط بزمیلتھا، 
وبالمقابل بادلوھا الفتیات نفس االحساس. تعتبر ھؤالء الفتیات دخول بنت جدیدة بمحیطھن فرصة 

للتخلص من حالة الملل واألیام الرتیبة التي تسیطر علیھن. تقوم عائشة، القائدة الشرسة لمجموعة جامحة 
من الفتیات بدعوة دیما لقضاء عطلة نھایة األسبوع معھن في منزل إحداھن والذي یقع على الشاطئ. 
تختبر عائشة دیما بدون درایة منھا مدى قابلیتھا للنخراط بمسار المجموعة الجامحة حتى تسیطر علیھا 
وتنضم لھن. تبدأ عائشة بتعلیم دیما قواعد المجتمع المحافظ ذو النظرة الضیقة واللتي ینتمین إلیه 

وكیفیة اختراق قوانینه. عندما تبدأ عائشة بكسر قوانین العادات والتقالید المحافظة بالخفاء لتوریط دیما، 
تضطر دیما إلى اتخاذ قرار یجعلھا بین أمرین، إما أن تكون حسب ماتربت عليه منذ نشأتھا بااللتزام بقواعد 
وقوانين مجتمعھا المحافظ واحترام قیمه، أو ما بین االنخراط بما تؤمن به فعليًا وھو الحرية وكسر حواجز 

مجتمعھا المحافظ.

تمردًا على الوضع الراھن لعالمھن، تقوم فتیات طریق ٢٥٠ بمقاومة القیود التي فرضها المجتمع من خلل 
اختبارات التحدي إلى مصادر القوة التي تعیشھا شخصیات الفیلم إلى االخطار التي تھدد سبل معیشتھن 

الكریمة. طریق ٢٥٠ یبني محيط مفھوم عالمیا، من خلل تطور العلقات إلى نمو سبل الحمایة المجتمعیة، 
ھناك قوى فریدة متحركة سُتكتشف. هذه القصة ستحاكي الواقع من خلل شخصیة دیما وقرارھا لكسر 

القاعدة نحو رحلتھا، سنتعلم ماھي القواعد التي سُتكسر للسعي وراء التحرر، وما ھي القواعد التي من 
المفترض أن تكون مصدر للحمایة. ھذا اإللھام المرئي یأتي من خلل الحنین للماضي والذي یغطي البنیة نادرة 

التجدید التي ُتشكل أساس المجتمع الكویتي. تبرز الشخصیات األساسیة الحدیثة لطریق ٢٥٠ من خلل خلیط 
بین اصالة وقدم البیئة الكویتیة والتطور الذي طرأ على عناصر المجتمع من خلل محاكاتھم المعاصرة للعالم 

الخارجي وعرضھم بمھارة التفاصیل الخلفیة للشخصیات. قصة شابات الكویت كما یصورھا ھذا الفیلم قد 
تكون ذات صلة ألجیال سابقة ومعاصرة. الفیلم عبارة عن تجربة لكل من عاصر فترة مراھقته بالعالم العربي. 
النضوج ُیثمن ویقدر فقط عندما یتم مواجھة المحرمات والتغلب على العقبات. من خلل ھذا الفیلم، أتمنى 

التوفيق في التركيز على القضایا التي تتعلق بحقبة سیطرة المجتمعات المحافظة على الفتیات، ومن خلل كل 
حدث دار فیھا، أتمنى من فیلم طریق ٢٥٠ أن یتحدى الخوف الملزم لفتیات العالم العربي.

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرجة

البلد الكويت
اللغة العربية

الفئة دراما، مرحلة عمرية

شركة اإلنتاج 
نيو عرب سينما

Al-Enmaa Tower, Abdullah 
Almubarak Street

مدينة الكويت، الكويت
+96597199905

newarabcinema@gmail.com
instagram.com/newarabcinema

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

950,000 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

150,000 دوالر أمريكي

 طریق ٢٥٠ 

كتابة وإخراج: هيا الغانم
هيا الغانم صانعة أفلم كويتية مقرها بين مدينة نيويورك ومدينة الكويت، ٌعرض لها عدة أفلم قصيرة 

بمهرجانات سينمائية عالمية ومعارض فنية. حاليا تعمل هيا على تطوير أول فيلم روائي. يشترك 
طريق ٢٥٠ في معمل راوي لكتاب السيناريو باإلضافة الى معمل البحر األحمر. تحمل هيا الغانم درجة 

الماجستير في الفنون الجميلة بتخصص صناعة االفلم من جامعة كولومبيا في نيويورك و درجة 
البكالوريوس في اآلداب من جامعة ذا نيو سكول في نيويورك. من خلل احترافاتها الفنية والمهنية، 

تهدف هيا إلى الحفاظ على الفن والثقافة العربية الحديثة وتمثيلها.

إنتاج: عبدالله بوشهري
عبدالله بوشھري، ھو صانع افلم كویتي المولد والجنسیة. أنتج عبدالله أكثر من 160 ساعة لحلقات 

تلفزیونیة مسلسلة من خلل شركته الخاصة للنتاج »بیوند دریمز« وھي شركة رائدة في االقلیم 
الخلیجي والعربي. »اوروبا« ھو أحدث أفلم عبدالله والذي ُعرض ألول مرة بمھرجان كان السینمائي لعام 

2021، كما تقدم ھذا الفیلم لیكون االصدار الرسمي لجمھوریة العراق في مھرجان االوسكار 2021. 
حصل عبدالله بوشھري على درجة البكالوريوس باالفلم من جامعة فلوریدا اتلنتك، وكذلك ھو خریج 

برنامج القیادة التنفیذیة من جامعة ھارفرد.

السيرة الذاتية

جهات التمويل
مستثمرون خاصون
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امرأة في منتصف العمر تترك زوجھا المتلعب لتجد نفسھا، وال تفعل ذلك إال عندما تضیع.

تدور أحداث الفیلم في مدینة الجبیل، وھو موقع عیش ھالة، امرأة متزوجة من زوج معنف عاطفًیا لمدة 
20 عاًما. ھالة وعزیز لدیھما علقة لم تتضح إال ألبنتھما سارة ونورة. بعد معركة قبیحة اندلعت ، ُیظھر عزیز 

كراھیته الحقیقیة للمرأة وسماته القبیحة التي حجبھا عن الجمیع، ویتضح أن تحكمه ال یدفعه الحب. تقرر 
ھالة التسلل مع بناتھا إلى صدیقتھا منیرة التي طلبت منھا الذھاب في رحلة بریة معھا قبل یوم. یظھر عزیز 

عند باب منیرة ویبخ المزید من سمه، لكنه یفقد األمل ویقرر القیام برحلة إبحار تتركه تائًھا في البحر. تقرر 
ھالة الذھاب في تلك الرحلة البریة، لكنھا تتحول إلى مأساة بعد أن یتركھم حادث سیارة یتیھون في وسط 
البر القاحل، ولكن عندما تفقد المجموعة كل أمل، تجد ھالة طریقة ذكیة لجذب انتباه سائق اتفق على أن 

یذھب بھم إلى المستشفى. في السیارة، تتاح لھالة فرصة االتصال بشقیقھا الذي یخبرھا أن زوجھا قد فقد 
في البحر. تكتشف ھاال أنه تم العثور على عزیز عندما یصلون ، وأنه في نفس المستشفى، ولكن تغییر ھالة 

ال یسمح لرجل سام السیطرة على روحھا التي تحررت حدیثا ، والتي سوف تدفعھا لتصبح في مركز القیادة 
ألول مرة، وتدفعھا شجاعتھا إلخباره بأنھا ستتركه.

الشعور بالسجن أمر مرعب، ولكن عدم معرفتك بأنك مسجون حالة مختلفة تماما. الحب دائمًا ما يقال 
عنه أنه شعور جميل، ولكن ماذا لو لم يكن كذلك ؟ ماذا لو كانت قصة الحب سامة ؟ ماذا لو كانت سجن 
؟ لقد وقعت بهذا الحب من قبل، وهربت من مشاعري بأسرع ما يمكن، لكني اصطدمت بجدار من نفس 
المشاعر، كما لو أنني أركض في دائرة مليئة بكل المشاعر السلبية، دائرة خالية من الحب. كسر الدائرة هو 

ما ستفعله هالة. لقد استخدمت البحر والصحراء كوصف رمزي لمشاعر الزوجين تجاه بعضهم البعض، 
فعزيز َيْغرُق في هالة، وهالة تشعر بأنها ال تجد في حياتها مؤخًرا سوى قصة جافة عاصفة، خالية من 

الحب كالموت. أظهر التأثير الهائل للزوجين المختلين والمحطمين على بناِتهم، كيف أن الحب قد فهم من 
قبلهم كحب التملك. اخترت أن تكون اهتمامات عزيز تعني الحرية، مع ذلك يجبر اهتماماته على عائلته 

إلظهار عنفوانه المرضي. تم اختيار أن تبدأ القصة في مدينة الجبيل بسبب كيفية خلق أهلها لعائلة مكونة 
من أصدقائهم، ألن العوائل بأكملها نادرا ما تعيش مع بعضها هناك، ونادًرا ما تكون األجيال واألقارب 
تزور بعضها هناك. يهدف هذا الفيلم إلى إظهار كيف أن جميع النساء لديهن قوى عظمى خاصة بهن، 

ولكن في بعض األحيان يتم التشكيك في وجود هذه القوات من طرف الذكورة المسمومة من حولهن 
والسلطة األبوية.

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرجة

شركة اإلنتاج 
الحلم السابع لألفلم

الرياض ، المملكة العربية السعودية
+966561992266

mo@7thdreamfilms.com

عزيُز هالة

إخراج: جواهر العامري 
جواهر العامري هي مخرجة وكاتبة. جواهر اخر فيلم لها كمخرجة هو »مجالسة الكون« جزء من الفيلم  

االثنولوجي الطويل »بلوغ « والذي كان مدعوم من قبل مهرجان البحر السينمائي الدولي في عام 2020 
جواهر اخرجت فيلم »سعدية سابت سلطان« والذي حاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان السعودية 

للفلم في 2019. جواهر اخرجت ايضا عدد من االعلنات التجارية. جواهر تعمل كمنتجة ايضًا واخر 
فيلم لها هو فيلم »من يحرقن الليل« والذي حاز على تنويه خاص من لجنة الحكام في مهرجان القاهرة 
السينمائى الدولي لدورته ال 42 . وايضا حاز على تنويه خاص من لجنة الحكام في مهرجان بالم سبرجنز 

2021 . جواهر شاركت في انتاج فيلم مصري بعنوان »التمساح« مع المنتج احمد صبحي وسامح 
عواض. جواهر تعمل االن على فيلمها الطويل االول »عزيُز هالة« وهو في مرحلة التطوير ويشارك في 

معمل البحر االحمر السينمائي بالتعاون مع معمل تورينو.

كتابة: جود المسعود
بدأت جود بالترجمة وكتابة المحتوى في أواخر 2013، وبدأت بالكتابة بطابع أدبي وإبداعي في أواخر 

2019، بعد أن أوقفت دراسة الجامعة للمتابعة ببحر الكتابة، تهتم جود بالموسيقى والكتابة الغنائية، 
وعملت على أعمال غنائية مع منتجين عربيين مثل »موسيقار«، تعمل في استوديو ابداعي في مدينة 

الرياض كجزء من القسم اإلبداعي.

السيرة الذاتية

إنتاج: محمد سندي
درس محمد سندي اإلعلم واالتصاالت في جامعة فالبارايسو وهو منتج ومخرج صاحب خبرة تتجاوز 

العشرة أعوام في صناعة األفلم واإلعلم. أنتج سندي أفلم حائزة على جوائز مثل »حورية وعين« وأخرج 
أفلم حظيت بنجاح مثل »فاتن تقودني للجنون«. جهات التمويل

عينية
حالة التمويل

الميزانية التقديرية
854,266 دوالر أمريكي 

التمويل الحالي
15,000 دوالر أمريكي 

البلد السعودية
اللغة العربية

الفئة دراما
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البلد السعودية
اللغة العربية

الفئة دراما

شركة اإلنتاج 
آيدياشن پـكتشرز

Jeddah 23513 – 2970
Kingdom of Saudi Arabia

0505651080 | 0505884453
m.rabea@ideation.pictures

a.jamal@visualizeit.film

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

1,621,000 دوالر أمريكي 

عيون النار

في األربعينيات الميلدية، حيث ال تزال القبائل البدوية الرّحالة تجوب الصحراء، ينشب خلف حاد في أحد 
القبائل بين مجموعة من رجالها وأرملة في منتصف العمر تدعى »بتلء« بسبب غياب زوجها عن القبيلة لفترة 

طويلة والذي يتهمه رجال القبيلة بالسرقة.
ترفض بتلء هذا اإلتهام، ولكن الضغط اإلجتماعي يتواصل ليصل إلى أبنها الذي يمنع من حلقات التعليم 

في القبيلة. هذا يدفع بتلء لإلنتقام من الرجل الذي أساء لها بحرق قبيلته وثم الهروب في رحلة عبر الصحراء 
إلى األحساء بحثًا عن حياة أفضل لها و ألبنها ، الذي يعتبر إنتحار ًا بسبب قسوة الصحراء و قلة الموارد.

تصادف بتلء أثناء رحلتها في الصحراء مجموعة من التحديات، حيث تصادف قافلة مسافرة تتعرض للقطاع 
الطرق ، تضيع في الصحراء القاحلة و تفقد أبنها و تلمس الموت و هي تبحث عنه. ينقذها رجل يعمل في 

بعثة تنقيب عن النفط ويأخذها معهم.
تجد نفسها في تحٍد جديد بكونها المرأة الوحيدة بين مجموعة من األمريكيين و البدو و الحضر. في هذا 

الصراع الحضاري ، تحاول بتلء التأقلم و لكنها سرعان ما تواجه عنصرة األمريكان ، خطورة أن يلحقها أبناء 
قبيلتها و انفجار اكتشاف النفط الذي يصبح سبب ذهابها لألحساء إلنقاذ كبير الحفارين المصاب.

تصل بتلء إلى ضالتها ، و تتفاجئ بعدم قبول أبنها في المدرسة بسبب ملبسه الرثة و أزدحامها بعلية 
القوم آنذاك. تجلس بتلء على قارعة الطريق بإنتظار شيء من القدر يمنع من فورة جنونها أن تطفو للسطح 

من جديد. فقد تفعل بتلء بالمدرسة ما ال يمكن أن يتخيله أحد.

ملخـص المشـروع

لم تذهب أمي للمدرسة، فهي أمّية لم تتعلم القراءة و الكتابة ومع ذلك، كل أخوتي و أخواتي، بما فيهم أنا، 
من حاملي شهادات البكالوريوس و الماجستر في مختلف التخصصات. ال أتذكر ما الذي حصل لنصل إلى هذه 

النتيجة، و لكن كل ما أعرفه هو أن أمي قامت بأمر استثنائي جدًا.
قصة عيون النار مستوحاة بشكل جزئي من أمي و إصرارها في الحياة، ولكنها أيضًا مستوحاة من شغفي بتاريخ 
المملكة العربية السعودية، التي أعتبرها أكبر قصة تحول في الشرق األوسط. من دولة مترامية األطراف أغلبها 

صحراء بحياة بسيطة حتى أصبحت أحد أكبر القوى اإلقتصادية و السياسية في العالم.
عيون النار هو عن أم بدوية بسيطة تبحث عن حياة و تعليم أفضل إلبنها في زمن أغلب الناس ينشغل بأساسيات 
الحياة. رحلتها تدفعها للسفر لتواجه قسوة الصحراء و قلة مواردها ، و تصادف بعثة تنقيب عن النفط و سلسلة 

من الظروف اإلجتماعية و البيئية القاسية.
بخلف أمي ، بتلء هي شخصية غاضبة على قدرها وغير راضية به وتريد محاربة العالم كله من أجل أبنها. و لكن 

هل يتفهم أبنها ذلك؟ هل ينظر للحياة من نفس منظورها؟
عيون النار يتناول عدة مواضيع مثل غياب العدالة اإلجتماعية ، الشخصية المهووسة ، الكفاح للبقاء على قيد 

الحياة والصراع بين األجيال.
عندما كنت طفًل صغيرًا، أتذكر أن والدي روى لنا قصة البدوي الذي كان يتردد عليهم في األحساء. كان يقول إن 

عيناه كالجمر، يقظًة تنظر بحدة في كل أتجاه. عندما سألت والدي لما هو كذلك قال ، كل البدو عيونهم كالنار.

تصريح المخرج

في األربعينات الميلدية، ينشأ خلف حاد بين أرملة بدوية ورجال قبيلتها، مما يدفعها للسفر عبر الصحراء 
للبحث عن حياة أفضل البنها الوحيد.

النبــذة

إشترك في اإلنتاج 
حكايا الشرق لإلنتاج  

)السعودية(

كتابة وإخراج: عبد الجليل الناصر
تعلم عبدالجليل اإلنتاج و اإلخراج و الكتابة بشكل ذاتي وعن طريق التجربة و العمل مع عدة مؤسسات 

 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA حول العالم لتطوير المشاريع السينمائية مثل
SCHOOL OF CINEMATIC ARTS وبرنامج FILM INDEPENDENT للتطوير السينمائي. فاز 

بمبادرة أيام الفيلم السعودي من مركز إثراء الثقافي عن فيلمه القصير »خمسون ألف صورة« الذي 
يعرض اآلن على شاهد.

إنتاج: أيمن جمال
أسس أيمن جمال استوديو بورجون لإلنتاج الفني ويعمل كمديرها التنفيذي. يمتلك أيمن خبرة 18 سنة 

في مجال اإلنتاج الفني والسينمائي استطاع من خللها انتاج عدة أعمال أبرزها فلم بلل الذي عرض 
في مجموعة من المهرجانات والمحافل الثقافية حول العالم واآلن يعرض على نتفلكس، كما أنتج أيضًا 

مسلسل أرجون. يعمل أيمن كمستشار في عدة جهات حكومية وفنية.

السيرة الذاتية
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للنيل على نفوذها في مدينة مليئة بالمشاكل واإلجرام، على زين أن تبقي صدماتها القديمة تحت السيطرة.

نشأت وكبرت في األردن، وتربيت على يد نساء قويات هن من جعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم. ولكن 
قوتهن كانت تواجه بالمقاومة في المجتمع، ومهمتهن لم تكن سهلة. في األردن، وتحديدا خارج العاصمة، 

كانت النساء القويات والرافضات للواقع أقلية حقيقية في المجتمع، ذلك ألنه بعيدا عن صيت الشهرة 
تعرض النساء القويات لمختلف األحكام والتهم من قبل المجتمع، وبشكل أكبر مما يتعرض له أقرانهم من 

الرجال. وبحكم تأثري بالقصص المذهلة للسيدات الثلث األشهر ممن امتهن اإلجرام وأعمال العصابات في 
األردن، قررت العمل على قصة جديدة اسمها زين.

النبــذة

تصريح المخرج

البلد األردن
اللغة العربية

الفئة دراما

شركة اإلنتاج 
زها لإلنتاج

عمان، األردن
+962795717176

zaid.abuhamdan@gmail.com

فتاة الزرقاء

بعد أن كبرت وترعرعت في الحارات واألزقة، استطاعت زين أن تمسك بزمام القوة والسيطرة باستخدام 
عدوانيتها، حدة سمعها وحنكتها التي اكتسبتها للنجاة من صغرها. ولكن لكي تواجه أعتى المجرمين ورجال 
العصابات والمتطرفين، البد عليها أن تتغلب على مخاوفها الدفينة وأسرار كانت قد دفنتها منذ زمن بعيد. 

ملخـص المشـروع

كتابة وإخراج: زيد أبو حمدان
مخرج وكاتب أردني حاصل على شهادة الماجستير في الفنون من أكاديمية نيويورك لألفلم في 

هوليوود. بدأ حياته المهنية بالعمل منتجًا ومساعد مخرج في برامج تلفزيونية دولية، وشمل ذلك 
اإلنتاج التلفزيوني لمجموعة »إم بي سي« من هوليوود. امتد عمل لزيد ليشمل تغطية جوائز الغولدن 

غلوب واألوسكار من لوس أنجلوس لقناة »إي انترتينمنت«. وعمل كمخرج لبرامج مثل شارع السمسم، 
وبرامج رياضية مع دييجو مارادونا، واإلشراف على برنامج ستوديو الفيلم العربي التابع لشركة »إيمج 

نيشن أبو ظبي«.
منذ عام 2009 كتب زيد وأخرج 5 أفلم قصيرة حائزة على جوائز عالمية، من أبرزهم »بهية ومحمود« 

الذي ترشح لجوائز األوسكار لألفلم القصيرة عام 2012، وهو اآلن في قيد التطوير إلى مسلسل 
كوميدي. في 2021، انتهى زيد من صناعة فيلمه الطويل األول »بنات عبدالرحمن«.

إنتاج: أحمد أبو كوش
حصل أحمد على درجة البكالوريوس في اإلعلم والصحافة من جامعة البتراء في األردن ثم أصبح منتج 

معتمد من أكاديمية لندن لألفلم. منذ 2011، بدأ مسيرته التمثيلية بينما توسعت خبرته اإلنتاجية 
محليًا وإقليميًا. منذ 2014 شارك أحمد ببطولة وإدارة إنتاج ثلثة مواسم من سلسلة الويب الساخرة 
»Antibiotic« التي حققت نجاحا محلي و إقليمي كبير في مكافحة التطرف. أما في التلفزيون، أنتج 

أحمد و مثل دور البطولة في مسلسل كوكب األردن في هدف التوعية الوطنية. و باألفلم، عمل أحمد 
كمنتج مساعد في الفيلم الروائي الطويل بنات عبد الرحمن الذي سيطلق للمهرجانات و السينما في 

2022. في اآلونة اآلخيرة شارك أحمد في تأليف وإنتاج مسلسل »طبابا« الذي حقق نجاح كبير، والذي 
تناول العقبات المجتمعية والممارسات السيئة في شكل رسائل غنية بالمعلومات.  

السيرة الذاتية

جهات التمويل
مساهمات من المخرج والمنتج 

استثمار خاص )قيد النقاش(

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

616,500 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

30,000 دوالر أمريكي
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عندما يظهر ابن عوارض لمرض نفسي، تحاول أّمه مساعدته بطريقتها الخاصة.

تقع األحداث في األردن، الزمن الحالي. نادية، 45 عامًا، هي زوجة وأم محّبة لثلثة أطفال تهتم بهم بشكل 
كبير. من ناحية أخرى تعيش نادية أزمة منتصف العمر التي من شأنها التسبب بانهيار زواجها تدريجّيًا. تفرط 

نادية بحماية أكبر أبنائها، باسل، 17 عامًا وهو نابغة في عامه الدراسي األخير كطالب مدرسة. بدأ باسل 
بإظهار عوارض لنوبات اكتئاب ونادية هي دائمًا من يساعده على تجاوزها ما أدى إلى تقوية الرابطة بينهم. 

في يوم من األيام، يخوض باسل في اشتباك داخل المدرسة نتيجة موقف يستفّزه وُيفصل على إثره لمدة 
أسبوعين. تقوم نادية بأخذ إجازة من عملها إلمضاء الوقت مع ابنها في الوقت الذي تتدهور فيه حالته 

النفسّية. تدفع نوبات باسل المتخّبطة نادية الختبار مزيج من المشاعر الخارجة عن المألوف التي تملؤها 
شعورًا بالحرّية لم تختبرها منذ وقت طويل، لكن في الوقت ذاته تدفعها هذه النوبات نحو حّفة الهاوية 

وللمّرة األولى ستفقد السيطرة. هل ستتمّكن نادية من تخطي عقبات مرض ابنها والتخّلي عن سيطرتها له 
في النهاية؟

تنُبع ھذه القصة من مكان خاص جدًا، وقد استلھمتھا من تراجیدیا عائلتي. لطالما تسائلت عن كل ما 
یصّنف بأنه طبیعي في مجتمعاتنا وعن الوصمة التي تحیط موضوع األمراض النفسّیة. لقد اخترت صناعة 

ھذا الفیلم إیمانًا بأن قّصة بھذا الكم من الحمیمّیة والتفّرد بإمكانھا أن تكون عالمّیة وأن تمس الجمیع 
بطریقتھم الخاصة. نادیة )45 عامًا( هي الشخصّیة الرئیسّیة، وھي انعكاس ألمراض المجتمع الذي تعیش 
فيه. فھي من األساس تعیش ضمن محیط مظلم في داخلھا وتعاني مع أزمة منتصف العمر بینما تحاول 

السیطرة على وضع ابنھا، حیث أنھا قد تعودت على ھذا األسلوب لوقت طویل. عند تدھور حالة ابنھا 
النفسّیة، تخوض نادیة رحلة غامضة مع ابنھا تحررھا تدریجّیا مع فقدانھا السیطرة عليه. تدفعھا ھذه الرحلة 

للنظر بداخلھا وإیقان فشلھا كأم في التعامل مع حالة ابنھا ما یؤدي إلى تخلیھا عن السیطرة بالتدریج وتقّبل 
مرض ابنھا الحقیقي. فیلم »غرق« عن التقّبل والتخّلي عن السیطرة وتكسیر كل ما ھو نمطي.

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرجة

البلد األردن، السويد، كندا
اللغة العربية

الفئة دراما

شركة اإلنتاج 
تابع 360 )األردن(

00962797656287
alaa@tabi360.net

tabi360.net

ليك يتنفس البحر )غرق( 

كتابة وإخراج: زين دريعي
زين دريعي مخرجة وكاتبة. بدايتها كانت مع فيلم »أفق« القصير الذي كان عرضه العالمي األول في 

مهرجان بالم سبرينجز 2013 حيث نال جائزة »بيست أوف ذا فيست سيليكتس«. فيلم زين األخير 
»سلم« اختير رسميا ضمن المسابقة الرسمية لألفلم القصيرة في مهرجان البندقية السينمائي 2019 

وحصد جوائز عالمية في مهرجان الجونة السينمائي وبالم سبرينجز شورتس وغيرها العديد.

إنتاج: عالء األسعد
علء األسعد مؤسس شركة »تابع 360« لإلنتاج ويعمل فيها بإنتاج أفلم روائية ووثائقية. في مسيرته، 
تعاون األسعد مع العديد من صّناع األفلم المرموقين مثل المنتج الحائز على األوسكار أندريز فيسينتي 
غوميز في الفيلم السعودي-اإلسباني »ولد ملكًا«. كما أنه قام بإنتاج العديد من األفلم القصيرة مثل 

فيلم »سلم« للمخرجة زين دريعي والذي عرض في مهرجان البندقية السينمائي وفيلم »تاالفزيون« 
المرّشح حالّيًا لجائزة أوسكار للطلب. أفلمه األخرى جالت العديد من المهرجانات المهّمة مثل مهرجان 

تالين ومهرجان سان سيباستيان السينمائي. آخر أعمال علء التجارية كانت في النسخة السعودية للفيلم 
اإلسباني »أبطال« والذي سوف يعرض في صاالت السينما في 2021.

السيرة الذاتية

جهات التمويل
صندوق األردن لدعم األفلم )األردن( 

المعهد السويدي للسينما )السويد( 
جائزة اي ار تي من مهرجان الجونة 

السينمائي )مصر( 

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

1,344,594 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

20,000 دوالر أمريكي

المنتجون المشاركون
لو بورو، غابرييل دومون )فرنسا(

أفلم نورديك، هيلين 
جرانكفيست )السويد(

مشاريع ناڤا، سحر يوسفي 
)كندا(
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تتصادم شابة مطلقة مع المجتمع لتصبح أول مصورة فوتوغرافية في المدينة المنورة خلل الستينات.

بعد طلقها، تعود الشابة خديجة إلى منزل والدتها التي تحتاج إلى علج طبي خارج البلد. عند رفض والدتها 
الذهاب إلى االستوديو اللتقاط صورة لجواز السفر، تلتقط خديجة الصورة بنفسها. أثناء غياب والدتها، تقوم 

خديجة بتصوير أطفال الحي. تنتشر الشائعات بعد تظهير الصور فينتزع عمها الكاميرا منها. تفقد الوالدة 
بصرها جراء عملية جراحية، لذا تلجأ خديجة إلى تعليم الخياطة من أجل إعالة عائلتها. بعد وفاة ابن عمها، 
تقّدم لعمها صورًة البنه الراحل، فيعيد لها الكاميرا لشدة تأثره. تصبح أعمال خديجة ذائعة الصيت عندما 

تنشر »جريدة المدينة« على الصفحة األولى صورة لمنشدات المدينة. تتلقى خديجة رسالة من أخيها وتحتوي 
هذه الرسالة على معلومات حول معرض فني في لندن، فتتمكن من بناء آلة لتكبير الصور رغم الصعاب 

وتشارك في المعرض بصوٍر لنساء المدينة.

نشأُت على فن حكاية القصص وهو تقليد عميق الجذور. ذكرياتي األولى هي للياٍل قضيتها إلى جانب أمي 
أو عمتي أو جدتي فيما كنا نستمع إلى قصص عن المدينة المنورة فُتشبع هذه القصص خيالي بروائح 

وأصوات وألوان المدينة وأهلها. ألهمني كل هذا ألن أصبح بدوري »حكواتي« أما األداة التي اخترتها فهي 
الكاميرا. في الثلثينات من عمري، علمُت بقصة خالتي التي القت مستقبل غير معلوم بعد فشل زواجها. 
كان الطلق وصمة عار في ذلك الزمن ولكنها أعادت اكتشاف نفسها كمصورة فوتوغرافية. حّولت الطابق 
األرضي من منزلها إلى استوديو للتصوير وغرفة مظلمة للتظهير وتهافت الناس من جميع أنحاء المملكة 
العربية السعودية للحصول على خدماتها الفنية. في كل صورة، أسرت وقتها بطرق ال يمكن إال للكاميرا 

فعلها. يا ليت سجلتها نجت. لألسف لم يتبقى شيئا من أعمالها الفنية. أذهلتني قصتها وفي الوقت 
نفسه آلمتني وقد حملت وللغرابة أوجه شبه مع قصتي. من خلل مراجعة الروايتين، بدأ فيلم »مصورة 
المدينة« يتكون في ذهني. الفيلم مستوحى من قصتها وسيكون دراماتيكيا وفي بعض األحيان خفيف 
القلب يصور رحلة امرأة وما تشهده هي والمدينة من تغيرات وكيف تحررت من القيود االجتماعية مما 

أطلق العنان إلبداعها. 

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرجة

شركة اإلنتاج 
سمكة لٍلنتاج

جدة، المملكة العربية السعودية
+966598868456

saleem.homsi@gmail.com

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

1,434,211 دوالر أمريكي

مصورة المدينة

إخراج: دالية بخيت
دالية بخيت مخرجة سينمائية مستقلة ومؤسسة »12 فيلًما في العام«. عملت كمخرجة ومنتجة 
ومدّرسة. تتنوع أعمالها وتشمل األفلم الوثائقية، األفلم الوثائقية التجارية، اإلعلنات التجارية، 

الموشن جرافيك، الرسوم المتحركة، المحتوى التلفزيوني ومحتوى التعلم اإللكتروني. تلّقت جوائز ومنح 
من جامعة ملبورن والعربية وآفاق وبرنامج قمرة )آم بي سي(.

كتابة: أفنان باويان
أفنان باويان كاتبة سيناريو ومشرفة نص سينمائي. أشرفت على النصوص السينمائية لستة أفلم 
روائية طويلة آخرها »األبطال« لمانويل كالفو و»أغنية الغراب« لمحمد السلمان. حصل أول أفلمها 

الستوب موشن »سليق« على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة السيناريو في مهرجان أفلم 
السعودية. 

السيرة الذاتية

إنتاج: سليم حمصي
سليم الحمصي منتج إعلنات تجارية وأفلم وثائقية وأفلم قصيرة وأفلم روائية طويلة. أنتج الفيلم 

الروائي الطويل »عروس الشعر« لعبد الرحمن خوج عام 2016، وفيلم »مدينة الملهي« لوائل أبو 
منصور بين عامي 2016 و 2019، كما شارك في إنتاج الفيلم القصير »ارتداد« لمحمد الحمود.

البلد السعودية
اللغة العربية

الفئة دراما
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دراما تاریخية عن تحوالت مدینة من خلل عائلة واحدة، خمسة أجیال وخمس انتفاضات.

یوم الغضب : حكایات من طرابلس دراما تاریخیة تصور تحّوالت مدینة طرابلس عبر خمسة أجیال من عائلة 
آغا. العام 1943، لبنان تحت االنتداب الفرنسي منذ عام 1920. يشعر نديم )14 عامًا( بالغیرة من شقیقه 

األكبر أكرم الذي یستعد للمشاركة في احتجاج ضد االحتلل الفرنسي.

1958، األم، يمن، تتعلم القراءة والكتابة سراًّ مع ابنھا األصغر یحیى، بینما المدینة في حالة اضطراب 
بسبب االنتفاضة الداعمة لعبد الناصر ، تكشتف یمن أنھا حامل.

1967، يحيى یدرس لیصبح طبیبًا، ھو منفتح، عاشق ومثالي، وناشط في دعم الحرب العربیة ضد إسرائیل.
1983، یعود سموح نجل ندیم من فرنسا بعد عشر سنوات في الغربة. جدته یمن على فراش الموت. یقرر 

البقاء في طرابلس بالقرب من والديه المسنین بینما ینضم إلى حركة متطرفة ناشطة في خضم الحرب 
األھلية.

2019، فاطمة ابنة سموح، تجد نفسھا وسط موجة من االحتجاجات. تبدأ رحلة التغییر والتحرر.

رغبتي الرئيسية في صنع هذا الفيلم تأتي من حبي لمدينة طرابلس، حيث ولدت. كان جدي نديم شاعًرا 
معارض بشدة للحتلل الفرنسي للبنان. والدي كان من أشد المؤيدين لعبد الناصر. كان جزء من جيل 

استنزفته هزيمة حرب 1967. في الثمانينيات، شاهدت تحول عائلة أمي إلى متطرفين. في عام 2019، 
كنت جزًء من ثورة أرادت تغيير النظام السياسي في لبنان.

أشعر اليوم، أنني أعيش في واقعنا المظلم، ولست متأكدة من المستقبل وأنا مقيدة بالماضي بخطابات 
جامدة. كل هذه التوترات أعطتني الحاجة الملحة لمحاولة إعادة تفسير التاريخ من خلل قصتي وقصة 

عائلتي. في هذا الفيلم، أقول: دعونا نتأمل الماضي ولكن هذه المرة من خلل عدسة ذاتية، دعونا نفكر في 
الحاضر في صدى مع هذا الماضي ونتخيل احتماالت المستقبل. فلنحتل فضاءات التاريخ التي لم ُتمنح لنا 

أبًدا رغم أنها ملكنا.

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرجة

البلد لبنان
اللغة العربية

الفئة دراما، تاريخي

شركة اإلنتاج 
ارجوان لٍلنتاج

لبنان
00961 3 860697

orjouaneproductions@gmail.com

جهات التمويل
آفاق )لبنان(

صندوق إنتاج األفلم الوثائقية )لبنان(
صندوق الدوحة لإلنتاج )قطر(

مرافق عينية

یوم الغضب : حكایات 
من طرابلس

كتابة وإخراج: رانية رافعي
رانية الرافعي مخرجة لبنانية تعمل وتعيش بين طرابلس وبيروت. يشمل عملها أفلم تجريبية وتجهيزات 
فيديو وأفلم روائية ومجموعة كبيرة من األفلم الوثائقية االجتماعية والسياسية. حظي فيلمها الروائي 

األول »٧٤، استعادة لنضال« بإشادة النقاد والمهرجانات الدولية.

إنتاج: جنان داغر
تخرجت جنان داغر من جامعة السوربون الجديدة - باريس 3 عام 2006 بدرجة الماجستير في الدراسات 

السينمائية والسمعية والبصرية. في العام 2008، انضمت إلى شركة  أرجوان لإلنتاج  ومقرها 
بيروت. منذ ذلك الحين، أنتجت: »شيوعيين كنا« لماهر أبي سمرة )2010( والذي عرض ألول مرة في 
La Biennale de Venise- Orizzonti، »٧٤ )استعادة لنضال(«  لرانية ورائد رافعي )2012( والذي تم 

عرضه ألول مرة في FIDMarseille وفاز بجائزة GNCR، »مخدومين« لماهر أبي سمرة
 ،Clermont Ferrand مانيفيل: آخر أيام رجل الغد« ل فادي باقي« ،)Berlinale- Forum )2016((

وتعمل حالًيا على تطوير عدة مشاريع.

السيرة الذاتية

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

480,500 دوالر أمريكي
التمويل المكتسب

78,500 دوالر أمريكي
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@

ARAB PRODUCERS
@ ROTTERDAM LAB

All data on Arab Cinema
ACC.FILM 

CREATED BY MAD SOLUTIONS
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INITIATIVES AND PARTNERSHIPS
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B Y  A R A B  C I N E M A  C E N T E R &  E U R O P E A N  F I L M  P R O M O T I O N
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f o r  A R A B  F I L M S

@ CANNES FILM FESTIVAL @ CAIRO INTL. FILM FESTIVAL@ CANNES FILM FESTIVAL

ACHIEVEMENT
AWARDS 

FOR 
FILM CRITICS 

A W A R D
@ CAIRO FILM CONNECTION

A W A R D
@ BEIRUT CINEMA PLATFORM

B Y  A R A B  C I N E M A  C E N T E R

ARAB CINEMA
PERSONALITY
OF THE YEAR

@ BERLINALE

PRESENTED BY

ACC AWARDS

PARTNERSPARTNERS
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غالًبا ما يتم تجاهل مرحلة التطوير رغم أنها ترسي أساًسا جوهرًيا 
إلنتاج األفلم. هي مرحلة سحرية تلتقي فيها الرؤية الفنية المكونة 

من السيناريو ومعالجات القصص ولوحات اإللهام بقيود واقعية 
كالمال والوقت والجهود البشرية.  

يتكون سوق البحر األحمر من أحد عشر مشروًعا مشارًكا من ثلث 
قارات. سيقام السوق في جدة التاريخية خلل افتتاح مهرجان البحر 

األحمر السينمائي الدولي. 

سيقدم الفريق اإلبداعي لكل فيلم عرًضا بخططهم وأفكارهم 
اإلنتاجية في جلسات عرض المشاريع بالفيديو، والتي ستعقد يوم 

األربعاء، 8 ديسمبر 2021 من 10 صباًحا وحتى 2:30 ظهًرا بتوقيت 
السعودية، في صالة العرض األولى. ستبحث لجنة التحكيم عن 

تعاونات محتملة ومنافسين على المنح.  

خلل جلسات عرض المشاريع، ستقوم فرق من مختلف أنحاء 
العالم كفرنسا وتونس وزمبابوي وألمانيا ولبنان ومصر والكويت 
والسنغال وبولندا واألردن والسعودية وفلسطين ولوكسمبورغ 
وجمهورية الكونغو الديموقراطية بتقديم فيديوهات طولها بين 
ثلث وأربع دقائق فقط، يشرحون فيها دوافعهم واستلهاماتهم 

وطموحاتهم. 

المقــــدمة

سوق 
المشاريع 

كلمة مديرة سوق 
المشاريع

في حلقة وصل بين الكتابة والتصوير والصوت والتصميم 
والتمثيل، تعد السينما ذروة الفن السمعي البصري التشاركي. 
تستثمر مليين القرارات اإلبداعية وأحياًنا مليين الدوالرات في 

صناعة فيلم واحد.  

إن مرحلة التطوير مرحلة حميمية ومفعمة باألمل وزاخرة باإللهام. 
يفني المتعاونون في هذه المرحلة لياٍل بل نوم ليشاركوا أحلمهم 

بملء الصوت، فيناقشون عوالم وشخصيات أفلمهم. يتأملون 
المشاعر التي سيحس بها المشاهدون عند انتهاء عرض الفيلم. 

يعانون ويتساءلون حول السبيل لصناعة أفلمهم. 

في سوق المشاريع بمهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي، يطور 
صانعو األفلم ويعرضون مشاريع أفلمهم الطويلة، وفيما يأتي 

البعض إلى السوق بنصوص وتمويل جاهزين، فللبعض اآلخر رؤية  
وسعي للدعم المالي. شاركوني في دعم هؤالء الحالمين في سوق 

المشاريع في الدورة االفتتاحية لمهرجان البحر األحمر السينمائي 
الدولي 2021. 

سارة النواصرة 
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ينطلق كريم البالغ من العمر 35 عاًما، متأثًرا بصدمة الحرب السورية، في رحلة نفسية بحًثا عن المغفرة. 

كان كريم مصوًرا لمعتقلي الحرب في سوريا، يتبعه ماضيه أينما يذهب، إذ تطارد صورهم أفكاره وكوابيسه 
وحياته. يعم الصمت شقته، كما يعم الفتور علقته. يجوب شوارع برلين، محاًطا بمبانيها الخرسانية، فتظهر 

له رؤى من ماٍض كان يظن أنه قد نسيه. يلجأ للمسبح العام، حيث تختفي هذه الصور فيما يحاول جاهًدا 
حبس أنفاسه تحت الماء. 

يهرب كريم مع حبيبته إلى أرياف بولندا، سعًيا منهما لمنح علقتهما فرصة. يجد الحبيبان نفسهما محاطين 
بجمال الطبيعة وكرم ضيافة لم يكن بالحسبان من ملك دار الضيافة التي يقيمان بها. كل هذا يحول 

هروبهم الوادع إلى حالة تجٍل وإلهام، وتتحول الحوارات البسيطة والمبهجة إلى اعترافات، فيدفع إدراك 
ديمومة الحرب بكريم نحو مساحة المواجهة. 

ناولني أبي عندما كنت فتى بندقية ألطلق النار على طير، ومنذ ذلك الحين عزمت أال أقتل بعدها أبًدا. جندت 
بعد 15 عاما ألداء الخدمة العسكرية في سوريا، فرفضت األوامر وهربت إلى بيروت ثم إلى برلين. تكمل كل 
المدينتين ملمح حرب قادرة على أن تندلع من جديد وفي أي لحظة، مما حصرني في حلقة ال يتغير فيها إال 

دوري: جاٍن أو شاهد أو ضحية أو مقاوم أو ناٍج. 

آخذكم عبر هذا الفيلم في رحلة كريم. يجمع تاريخ الحرب ثلثة أجيال يروون قصصهم وخطاياهم وشعورهم 
بالذنب. وفي برلين، يميز كريم موقعه في آلة الحرب السورية كمصور للمعتقلين السياسيين. ينهي كريم 

علقته بحبيبته خوًفا عليها من الغرق، ليغوص وحيًدا في غياهب ماضيه، آمًل بحاضر أفضل.  

في »الرحلة األخيرة« أخبر قصتي، لتبقى سرديتنا محفوظة ومن منظورنا. دعونا نوقف دوامة الحرب. 

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد ألمانيا، بولندا
اللغة اإلنجليزية، األلمانية، العربية

الفئة دراما

شركة اإلنتاج 
استديو اندورفينا

ul. Tenczyńska 35, 32-067 
Tenczynek, Poland

Buschkrugallee 36, 12359 
Berlin, Germany

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

938,532 دوالر أمريكي

آخر رحلة

كتابة وإخراج: زياد كلثوم
زياد صانع أفلم سوري مقيم في برلين. عرض أول أفلمه الطويلة »الرقيب الخالد« في مهرجان 

لوكارنو السينمائي عام 2014، وفاز بجائزة أفضل وثائقي طويل في مهرجان بي بي سي عربي. رفض 
زياد محاربة شعبه، ففّر من الجيش السوري إلى بيروت، حيث عمل على فيلمه »طعم االسمنت« الذي 

عرض وكرم في العديد من المهرجانات حول العالم. 

إنتاج: مارتا غولبا نومان
مارتا غولبا نومان، خريجة إنتاج سينمائي وتلفزيوني من جامعة سيليزيا، وخريجة مؤسسة رواد األعمال 
السمعية البصرية األوروبية، كما أنها  استديو »إندروفينا« ومركزاه في وارسو وبرلين. حازت على جائزة 

أفضل إنتاج أول من الغرفة التجارية البولندية للمنتجين السمعيين البصريين عن الوثائقي »15 من زوايا 
العالم« عام 2015، وعن عملها الدرامي الحائز على العديد من الجوائز »كل تلك الليالي بل نوم« عام 

2017. تعمل مارتا باإلضافة إلى اإلنتاج في شركتها كمديرة إنتاج في كل من بولندا وألمانيا. 

السيرة الذاتية

+48501065821
+4917665298070 

mgolba@endorfinastudio.com 
endorfinastudio.com 
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 ينطلق سامي البالغ من العمر 12 عاًما في رحلة في فلسطين للبحث عن طائره المفقود.  

أرى أن رحلة سامي للبحث عن طائره المفقود تتضمن سفًرا في خريطة فلسطين الديمغرافية والجغرافية. 
إنها رحلة بحث عن الناس واألماكن والذكريات، ومحاولة للتمسك بالحلم بعيًدا عن قسوة الحياة اليومية. 
أيًضا محاولة لبث األمل وتمكين أنفسنا من العيش والتغلب على الخيبات المستمرة التي تختبئ بين غير 

المعروف وغير الحقيقي. 

يقدم الفيلم تجربة سينمائية تعّبر عن الذات والشخصية وتعاملهما مع العالم من حولنا، ونقطة العبور بين 
الحلم الشخصي والحلم الجمعي، سواء كان الحلم لشخص فلسطيني أو أي شخص آخر. 

تمثل السينما لغة تمكننا من الحفاظ على كل الهوية والذكريات، ونحن كفلسطينيين نحتاج إلى تقديم 
تجاربنا عبر السينما بأفكار جديدة وجريئة.  

النبــذة

يبلغ سامي من العمر 12 عاًما، ويأخذنا في رحلة في فلسطين على مدار يوم وليلة بحًثا عن طائره 
المفقود، الحمام الزاجل، والذي يؤمن بأنه قد عاد إلى وطنه األصلي. يرافقه عمه وابن عمه البالغ 

14 عاًما، لينطلقوا في رحلة تبدأ من مخيم للجئين الفلسطينيين، مروًرا بالعديد من القرى والمدن 
الفلسطينية، كاشفين عن سخرية وعبثية الواقع الذي يعيشونه. تتحول رحلة البحث عن الطائر إلى رحلة 

بحث عن الجمال في البشر واألماكن. 

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد  فلسطين، السويد، فرنسا
اللغة العربية

الفئة دراما

شركة اإلنتاج 
سينما برودكشن سنتر

رشيد مشهراوي
14 Al Masyoun Street, PO Box 2349

Ramallah, Palestinian Authority
+33 6 21 52 09 70

look@masharawifilms.org
rashid.masharawi@gmail.com

المنتجون المشاركون
عراق الرافدين لألفلم، محمد 

الدراجي )المملكة المتحدة، 
العراق( 

 كلوز أپ - نورث )السويد( 
 ميتافورا فيلمز )تركيا( 

كوريجين، لورا نيكولوڤ )فرنسا(  

أحالم عابرة 

كتابة وإخراج: رشيد مشهراوي
رشيد مشهراوي مخرج فلسطيني معروف، تصور أفلمه سخرية الحياة اليومية في فلسطين، وقد 

تلقى العديد من الجوائز وعرضت أفلمه في مهرجانات سينمائية عربية ودولية لعقود. أسس في 
عام 1996 مركز اإلنتاج والتوزيع السينمائي في رام الله، لتدريب الشباب من صناع األفلم لتطوير 

السينما الفلسطينية.  

إنتاج: محمد الدراجي
محمد الدراجي مخرج سينمائي عراقي هولندي حاز على العديد من الجوائز ويشيد النقاد بأعماله. درس 

محمد المسرح في العراق والسينما في هولندا والتصوير السينمائي واإلخراج في بريطانيا. تركز أفلمه 
على الشؤون السياسية في العالم العربي وأثرها على العلقات الشخصية، كما عرضت أعماله في 

جميع أنحاء العالم ونالت الكثير من االستحسان. 

السيرة الذاتية

إنتاج: لورا نيكولوڤ
بدأت لورا نيكولوف مسيرتها المهنية كباحثة في العلوم اإلنسانية، كما تشارك في العديد من أنشطة 
الرامية للتنوع الثقافي والفني. قامت خلل عملها كمديرة للمعهد الثقافي الفرنسي في دوالن باتور 

بإدارة العديد من األنشطة السينمائية وكانت مستشارة لمهرجانات سينمائية. تركز لورا حالًيا على اإلنتاج 
السينمائي، وتعمل على العديد من المشاريع السينمائية حول العالم. 

حالة التمويل
الميزانية التقديرية 1,058,700 دوالر أمريكي

التمويل الحالي 582,550 دوالر أمريكي 

جهات التمويل
»كوريجينز«، الرابطة الفرنسية بين الثقافات )فرنسا(

»كلوز آب نورث« )السويد(
استثمار منتجين )العراق(
استثمار شركة )العراق( 

هيومن فيلم
عراق الرافدين
محمد الدراجي

15 Wharfedale Mount LS7 2LH 
Leeds 

United Kingdom / Iraq
+447729101257 / +9647727901715

mohamed@humanfilm.co.uk
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تصطدم حياة شقيقتين عندما بدأت الحديقة الوطنية في منطقتهما في توظيف النساء فقط. 

تقع قصتنا في السافانا الريفية في زيمبابوي، وتستند على أكاشينغا، وهي أول وحدة نسائية شبه عسكرية 
في العالم لمكافحة الصيد الجائر. تستكشف قصتنا العلقة الجوهرية والمتوترة بين مجتمع قرية ريفية صغيرة 

والمحمية الطبيعية القريبة التي يحميها أكاشينغا.

من خلل وجهة نظر شقيقتين، تشيبو ومافيس يروي فيلمنا حياتهما، من الطفولة إلى البلوغ. بينما تتبع 
مافيس المسار التقليدي للفتاة لتصبح أمًا وزوجة، تتمرد تشيبو وتجد مأوى مع أكاشينغا. تسلك األخوات 

مسارات معاكسة، حيث تريد مافيس إعالة أسرتها بأي وسيلة، وتكّرس تشيبو حياتها من أجل حماية الحيوانات.
الضغط من أجل المحافظة-المحمّية يستبعد القرويين من غاباتهم، مما يهدد سبل عيشهم والنظام األبوي 

التقليدي للمجتمع. تصطدم األخوات حتما في المعركة التي ستحدد مصير قرية ممزقة.

النبــذة

ملخـص المشـروع

عندما سمعت ألول مرة عن أكاشينغا، كنت مفتوًنا على الفور! من هم هؤالء النساء؟ ما الذي دفعهم للتضحية 
بحياتهم من أجل حماية أكثر األنواع المهددة باالنقراض لدينا؟

بعد أن نشأت طوال حياتي في محمية طبيعية، لطالما كانت المحمّية قريبة من قلبي. تميل المحمّية إلى التركيز 
على الحياة البرية وإهمال المجتمعات التي تعيش معها بشكل يومي. تثير قصتنا أسئلة حول مزايا مبادرات 

المحمّية الحالية وتسلط الضوء على األشخاص المنسيين الذين يعيشون حول المحميات الطبيعية. 

يستكشف فيلمنا الوضع النقدي للفتيات في أفريقيا وديناميكيات األنواع في المجتمع الريفي األفريقي. نقيم 
اآلثار المحتملة لتحرير المرأة في قرية ريفية أبوية تقليدية. 

تميل معظم أفلم المحمّية إلى أن تكون إعلنات الخدمة العامة الصارخة التي تزعج الجماهير وتفصلهم. مع 
خلل هذا السرد، نأمل أن نقدم محتوى أصيًل ومقنًعا يجذب جمهورنا حًقا بمنتج سينمائي ال ُينسى.

تصريح المخرج

البلد زيمبابوي، فرنسا، ألمانيا
اللغة الشونا، الفرنسية، اإلنجليزية

الفئة دراما

شركة اإلنتاج 
ووز بيكتشرز

8 Avenue de Saint Maur, Res. Le 
Verdanson

Bât. A, 34000 Montpellier, France
+33 (0)6 76 96 61 84
wooozpictures.com

jeremie@wooozpictures.com

جهات التمويل
ووز بيكتشرز )فرنسا( 

السفارة الفرنسية في زيمبابوي ووزارة 
الخارجية )فرنسا( 

غيپير برودكشنز )ألمانيا( 
تاغ تيم برودكشنز )زيمبابوي( 

المنتجان المشاركان
غيپير برودكشنز )ألمانيا( 

تاغ تيم برودكشنز )زيمبابوي( 

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

1,638,000 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

18,000 دوالر أمريكي

أكاشينغا
)عنوان مؤقت( 

إخراج: نايشي نياموبايا
نايشي نياموبايا مخرج وكاتب سيناريو مصري-زيمبابوي. تم اختيار فيلمه القصير لعام 2019 »أحتاج زيتا 

لسيارتي« في العديد من المهرجانات، بما في ذلك الوصول إلى نصف النهائي في مهرجان السينما 
والفنون األفريقية، والمنافسة النهائية في مهرجان أسا الدولي اإلنساني في ألمانيا. تم ترشيح فيلمه 

الثاني »ترويض كارا« في القائمة القصيرة لمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي وفاز بجائزة أفضل فيلم 
في مهرجان كوكاستريم للسينما األفريقية. أكمل درجة الماجستير في الصور المتحركة في عام 2021 

ويعمل حالًيا ككاتب في إي تي ڤي بجنوب إفريقيا.

إنتاج: جيريمي باالنك
جيريمي باالنك منتج فرنسي. كان منغمس باستمرار في بيئة متعددة الثقافات، مما أثر على برمجة 

مشاريع أفلمه القصيرة والروائية )ريونيون ، السنغال ، تايوان ، فيتنام ، زيمبابوي(. خلل درجة 
الماجستير، أنشئ شركة اإلنتاج Woooz Pictures. أنهى درجة الماجستير في اإلنتاج السينمائي في 
 Tsitsi بفضل الروائي الزيمبابوي الشهير .)Serge Lalou Les Films d’ Ici( عام 2019 تحت إشراف

Dangarembga، التقى  ناشي في عام 2019.

السيرة الذاتية
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كتابة وإخراج: الرا زيدان
الرا زيدان كاتبة ومخرجة لبنانية كندية تعيش حالًيا بين بيروت ولندن. تخرجت الرا من أكاديمية لندن 

للسينما، وحصلت على درجة الماجستير في صناعة األفلم. عرض فيلمها »ثلثة سنتيمتر« ألول مرة 
في مهرجان برلين السينمائي عام 2018، كما عرض بعدها في أكثر من 120 مهرجان، وفاز بالعديد 

من الجوائز، من ضمنها جائزة »آيرس« التي أمنت تمويل آخر أفلمها التجريبية القصيرة »شكل جميل 
المنظر«، وهي خريجة »برليناله المواهب« عام 2019، تطور حالًيا باكورة أفلمها الطويلة »بيرثداي«.  

إنتاج: سيڤرين تيبيس
سيڤرين منتجة من مدينة كان، عملت في رعاية األفلم مع معهد الفيلم البريطاني، قبل المشاركة 
في تأسيس »ِسڤانا« لألفلم عام 2017. تسعى سيڤرين للعثور على صانعي األفلم الناشئين ذوي 
األصوات الفريدة، لرعايتهم والترويج لهم إلنتاج أفلم بجودة عالية ومعان عميقة، يمكن أن يتفاعل 
معها الناس من أنحاء العالم. تشارك في المهرجانات كمستشارة من خلل برامج تطوير المواهب، 

ولتلتقي برواة قصص آسرين. عملت مؤخًرا كمرشدة أفلم في »ساوث باي ساوث ويست«، وشاركت 
في مهرجان زيورخ السينمائي، كما فازت بجائزة جون برابرون. 

السيرة الذاتية

في بيروت، الموافق أيار من سنة 2008، تعّكر اشتباكات ُمسّلحة، احتفال رزان بعيد ميلدها في 
اليوم التالي.

يأخذنا الفيلم إلى بيروت خلل أحداث أيار 2008، حين يتقاطع العادي مع غير المتوقع في يوم فتاة مراهقة. 
العادي: تعود رزان من المدرسة إلى المنزل، وتخطط عيد ميلدها 14 على الماسنجر وتتحدث مع أحمد، 

الشاب الذي فتنت به. والدها في مطار دبي عائد الليلة إلى البيت، وأقاربها الصغار قادمون أيًضا. غير 
المتوقع: بينما تلعب رزان كرة السلة في الخارج مع أقاربها، يصلهم من بعيد صوت إطلق نار. الصوت 

هذه المرة ليس أللعاب نارية وال رصاصات احتفال، إنما اندالع توتر سياسي في الدولة تحول إلى اشتباكات 
مسلحة. وبينما تفرض والدتها تدابير األمن على المنزل، يعلق والدها في المطار، مضطًرا لتحويل رحلته 
إلى دمشق، أما رزان تنتابها مخاوف أخرى: تريد أن تتسلل إلى غرفتها، وتتواصل مع أصدقائها، لتكتشف 

أن أحمد ليس متصًل باإلنترنت، ثم تبدأ في استيعاب الخطر الذي يواجه والدها على الطريق، وبأن أًيا من 
أصدقائها لن يتمكن من القدوم إلى عيد ميلدها. 

ارتباطي بهذه القصة وثيق جًدا: في ليلة عيد ميلدي السابع عشر اندلعت أحداث 7 من أيار، فشكلت زيارة 
أقاربي ورحلة والدي وفزع أمي أجزاء من قصتي. كان عيد ميلد ال ينسى وقد زخر بالقلق والضجر والتشويق 

والضحك، حيث تأقلمنا مع األحداث التي دارت حولنا. في بلد مختل مثل لبنان، نشأنا على االعتياد على 
غير الطبيعي، كما أن معايشة سلسلة من األحداث المضطربة في فترة المراهقة له آثاره الجلية. يعطي 

الفيلم عبر رزان الصدارة لفتاة شغوفة لها اهتمامات ومشاغل يومية يتفهمها الجميع، وعليها أن تمر بالنظم 
السياسية عينها التي وضعت البلد في حالة ال تطاق اليوم. أود مشاركتكم هذه السردية ونحن ال نزال نعتبر 
»شباب لبنان«––حيث نفكر القصص التي عشناها وكيف شكلتنا، مع تغير التحديات التي نواجهها ومواقفنا 

تجاهها.  

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرجة

البلد فرنسا، لبنان
اللغة العربية

الفئة مرحلة عمرية

شركة اإلنتاج 
سيڤانا فيلمز

16 rue Coste Corail
06400 Cannes, France 

+33(0)7 54446610
sevanafilms.com

جهات التمويل
مستثمر خاص )فرنسا(

منحة »سي أن سي« التطويرية )فرنسا( 

بيرثداي 

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

938,384 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

34,160 دوالر أمريكي
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تتحدى أم شجاعة كل المخاطر لحماية أطفالها الستة، فيما تمزق الحرب مدينة كيسنغاني.  

في عام 1997، وبينما تمر جمهورية زائير بأزمة اقتصادية وسياسية عصيبة، تتفكك عائلة باكوا. فاألب الذي 
أفلس مشروعه تماًما يبحث عن مصدر لنجاتهم خارج البلد. أما هيلينا، األم التي بقيت في كيسنغاي مع 
بعض األطفال على أمل أن يتحسن الوضع، فهي تكثف جهودها في محاولة إلعادة تنظيم حياتهم وسد 

غياب والدهم. 

تتحطم آمال هيلينا مع اندالع حرب الكونغو األولى في شرق البلد، متقدمة سريًعا نحو كيسنغاني. ويدفعها 
الخطر العظيم الذي يحيق بها وبأطفالها الستة إلى مغادرة المدينة لتعود إلى العاصمة كينشاسا، مع أنها ال 
تستطيع تحمل تكاليف الرحلة. وفيما ترزح المدينة تحت الحصار، يوجد قارب واحد أخير على وشك المغادرة 

إلى كينشاسا، فتهرع هيلينا لفعل كل ما بوسعها لتجد ألطفالها مكاًنا على متنه––لكنها تكتشف أن 
المتمردين قد علموا بشأن هذا القارب، وقد صار اآلن هدًفا لهم. 

منذ 1998 حتى 2003، شهدت جمهورية الكونغو الديموقراطية أكبر حرب في تاريخ أفريقيا المعاصرة، 
تورطت فيها 9 دول وحوالي 30 جماعة مسلحة، متسببة في مقتل 6 مليين، وتشريد ما يقارب 4

مليين إنسان. 

عشت كل طفولتي تحت وطأة هذه الحرب. اليوم وبعد 20 عاًما، أصبحت امرأة حققت ذاتها، لكنني ما زلت 
أعاني من ذكريات الحرب: الجيران واألصدقاء المفقودين، الجثث باآلالف تلوث المدينة، والعويل والدموع.  

قصة هذا الفيلم مستلهمة من قصتي وعائلتي، هي عودة إلى الماضي المضطرب في محاولة لفهم ما 
فاتني من قصتي. يقدم الفيلم قصة شجاعة وحب ونجاة، وفي نفس الوقت مسعى شخصي للتعافي. 

أريد لهذا الفيلم أن يصور كيف دمرت هذه الحروب الظالمة حياة األبرياء، من وجهة نظرهم هم. أريد لهذا 
الفيلم أن يكون تنديًدا باإلبادات الجماعية التي نسيها العالم. أريده أن يكون إحياًء لذكرى مليين الضحايا.  

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرجة

البلد جمهورية الكونغو الديموقراطية 
اللغة اإلنجليزية، السواحلية، اللينغاال

الفئة دراما، تاريخي

 شركة اإلنتاج
توساال فيلمز

4710 Poireau/
Kapinga-Barumbu

Kinshasa-RD Congo
+243 812269255

tosalafilms@gmail.com

جهات التمويل
توساال فيلمز سارل )جمهورية الكونغو الديموقراطية( 
كلن دوي استديو )جمهورية الكونغو الديموقراطية( 

سيلي سفاري زاونغو )جمهورية الكونغو الديموقراطية( 
صندوق الصورة الفرنكوفونية )فرنسا( 

صندوق إبداعات الشباب الفرانكوفوني )فرنسا( 

زايريا 

كتابة وإخراج: ماشيري إكوا
ماشيري إكوا مخرجة كونغولية، شغوفة بالسينما، تعلمت بنفسها، وأخرجت »ماكيل« باكورة أعمالها. 
ُدعيت في 2017 إلى مهرجان كان السينمائي كموهبة شابة لتشارك في طاولة مستديرة من تنظيم 
المنظمة الدولية للفرنكوفونية والمعهد الفرنسي. في ديسمبر 2017 تم اختيارها لبرنامج »برليناله 

المواهب« 2018، لكنها لم تستطع المشاركة ألن فيلمها »ماكيل« اختير في نفس العام ضمن قسم 
المنتدى في مهرجان برلين السينمائي الدولي 68، كما تم اختياره في مهرجان أيام قرطاج السينمائية 

وفاز بجائزة لجنة التحكيم. 

إنتاج: إيمانويل لوپيا
إيمانويل لوپيا منتج سينمائي كونغولي اشتهر عالمًيا بعد فيلم »ماكيل« بإخراج ماشيري اكوا باهانغو 
)مهرجان برلين السينمائي الدولي 2018 وعرض على كنال پلوس(. أنشأ شركته أفلم ”»توساال« في 

عام 2014 وأنتج عدة أعمال. أكمل من جديد اإلنتاج التنفيذي للفيلم الفرنسي »إيما« للمخرج نيلز 
تافيرنييه ويشارك فيه المغني دادجو، كما أنه منتج مشارك لمشروع الفيلم البلجيكي »أوغور بالوجي« 

والمنتج التنفيذي لثلث أفلم طويلة. 

السيرة الذاتية

كلن دوي استديو
1 Bis Dialogue /

Joli-Parc-Ngaliema 
Kinshasa RD Congo

+243813474114
info@clindoeilstudio.com

clindoeilstudio.com

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

1,340,250 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

195,380 دوالر أمريكي
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إلى أي مدى يمكننا أن نسعى مقابل التحرر من ماضينا؟ 

آية شابة تونسية ثلثينية تعيش في توزر جنوب تونس على مدخل الصحراء. تعمل آية لكسب لقمة العيش 
في العديد من الوظائف في المجال الفندقي. ما بين قيود المجتمع وضغط األهل وخيبة األمل، يتضح أن 
آية ليست أسعد بنات العالم. ذات يوم، ينال منها سوء الحظ، ورغم أنها لم تعلم بما ألم بها بعد، سيكون 

ذلك أجمل ما يحدث لها—ستكون هذه المحنة فرصة غير متوقعة لبدء حياتها من جديد. ترى ما الذي يمكننا 
فعله مقابل حريتنا، وإلى أي مدى يمكننا أن نسعى مقابل أن نتحرر من الماضي؟ 

هل على المرء أن يموت ليكون حًرا في تونس؟ في جوهر هذه التساؤالت، تهز قصة إخبارية الرأي العام 
في تونس: نجت فتاة من حادث حافلة، ثم قررت التظاهر بالموت أمام عائلتها. أسرني هذا الخبر، أردت 

أن أفهم كيف يمكن للمرء أن يبلغ هذا الحد من اليأس. سمحت لنفسي بالتصرف في أصل القصة ألنني 
لست مهتًما برواية تجربة بسيطة. ما أثار اهتمامي هو الرحلة األولى لشخصيتي األساسية. يقدم »عايشة« 
قصة وعي وإعادة بناء وتجٍل. هذه المفاهيم محورية في فيلمي »بيك نعيش« لكن طرحها يتسع هنا أكثر. 

سيتناول الفيلم عدة ثيمات أخرى مثل مكانة المرأة في المجتمع، وفساد الشرطة، والظلم االجتماعي، 
وميثاق الصمت )أوميرتا(. يقدم الفيلم طريقتي في مواجهة تونس التي تفخر بكونها إحدى أكثر المجتمعات 

حداثة في العالم العربي اإلسلمي رغم مفارقاتها الجندرية. 

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد تونس، فرنسا
اللغة العربية

الفئة اجتماعي، دراما

شركة اإلنتاج 
سينيتيليفيلمز

23 rue d’Andalousie, 2080 
l’Ariana, Tunisia

+21670731986 
cinetelefilms@cinetelefilms.net 

جهات التمويل
استثمار المنتجين )تونس، فرنسا(

صندوق اإلنتاج التونسي الفرنسي 
المشترك )تونس، فرنسا(

المنتجون المشاركون:
دولتشي فيتا فيلمز )فرنسا(

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

1,080,436 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

141,116 دوالر أمريكي

عائشة 

كتابة وإخراج: مهدي البرصاوي
ولد مهدي في تونس العاصمة عام 1984 وتخرج من المعهد العالي الملتيميديا بمنوبة في تونس، 

ومن برنامج دراسات الدراما والفنون والموسيقى في جامعة بولونيا. أخرج مهدي ثلثة أفلم قصيرة 
حصلت على العديد من الجوائز في مهرجانات عالمية. بدأ مسيرته العالمية مع  أول أفلمه الطويلة 

»بيك نعيش«، حين تم اختياره رسمًيا في مهرجان البندقية السينمائي في دورته السادسة والسبعين، 
حيث حاز على جائزتين. وزع فيلمه »بيك نعيش« في 20 دولة وفاز بالعديد من الجوائز حول العالم، وهو 

أول فيلم تونسي يفوز بجائزة »سيزار« الفرنسية. يعمل مهدي اآلن على ثاني أفلمه الطويلة. 

إنتاج: حبيب عطية
يشغل المنتج السينمائي والتلفزيوني، حبيب عطية، منصب المدير التنفيذي لشركة »سينيتيلي فيلم« 

وهي من شركات اإلنتاج الرائدة في تونس والمنطقة، والتي تأسست في عام 1983. مشاريع حبيب 
كمنتج معروفة عالمًيا، لما حصدته من إشادات وجوائز في أرقى المهرجانات مثل كان والبندقية 
وتورونتو. رشح عطية لألوسكار مرتين، عن فيلميه »الرجل الذي باع ظهره« )2021( و»براذرهود« 
)2020(. تم تكريم حبيب بوسام الفنون واآلداب برتبة فارس من قبل الجمهورية الفرنسية تقديًرا 

لمسيرته عام 2021.  

السيرة الذاتية

إنتاج: مارك إرمر
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يجَبر شرطي ذو رتبة منخفضة على أن ينقذ ابنة رئيسه البالغة من العمر 12 عاًما من حديقة حيوانات القاهرة. 

أدهم غير متوافق مع طبيعة عمله في الشرطة، ويضايقه زملؤه باستمرار، مما يزيد األمور سوًءا. في 
يوم مضطرب في الشارع، يتم استدعاؤه إلى المخفر لينظر في حالة طوارئ. يتسبب انشغال أدهم 

بمكالمة مع رئيسه في هروب محتجز ويوجه زملؤه أصابع االتهام إليه.
يجد أدهم نفسه وخلل هروبه المحموم في مهمة غير متوقعة إلنقاذ ابنة رئيسه كمال، تانيا، البالغة 

من العمر 12 عاًما والعالقة في حديقة حيوانات القاهرة. ويتم اختطاف والد تانيا، كمال، ربما عن طريق 
رفاق المعتقل الذي هرب. يتعين على أدهم، وسط الفوضى التي غرقت بها المدينة، أن يجد طريقة 

إلعادة تانيا إلى بيتها بأمان. على الرغم من بداية األمور على نحو متوتر بين أدهم وتانيا، إال أنهما يتقربان 
من بعضهما البعض في نهاية المطاف. تحصل تانيا على لمحة عن الحياة خارج أسوار ضواحي القاهرة 
وطبقتها، ويكتشف أدهم حسه األبوي الذي لم يدركه من قبل. في تلك األثناء، يداهم المخاض زوجة 

أدهم وهي وحيدة.

في عالم مشلول بفعل اإلغلقات العامة، تحولت مشاهد المدن المهجورة، حيث تتجول الحيوانات بحّرية 
في مساحاتها الحضرية، إلى مناظر مألوفة بشكل يثير الدهشة. هذه المشاهد القادمة من ما بعد نهاية 

العالم تطابقت بشكل ما مع السيناريو الديستوبي العبثي الذي سبق أن تخيلته لهذه القصة حتى قبل 
تفشي الوباء: عالم منقلب رأًسا على عقب وحيوات انقلبت من الداخل إلى الخارج. »كرنفال« هو آخر عمل 

ضمن ثلثية تقع أحداثها في مصر عن وجه مصر المستقبلي. عكس أول فيلمين في مسيرتي تجاربي 
الحقيقية كصانع أفلم وثائقية في مصر، كما أن الشخصيات في هذا الفيلم الجديد، وهو أول أفلمي 

الروائية، مستلهمة من أبطال مشروعّي السابَقين. ينظر »كرنفال« من خلل الشخصيتين الرئيسيتين إلى 
مواضيع الذنب والبراءة، والفساد والنقاء، ذلك أن التناقض المتأصل في الطبيعة البشرية جوهري في 

أفلمي السابقة، لكنها اآلن صار ضمن إطار روائي.

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد مصر، الكويت، فرنسا
اللغة العربية

الفئة دراما، تشويق

شركة اإلنتاج 
لينكد برودكشنز

Kubuco Suite, AlTejarya Tower, 
Al Soor Street

13th Floor, Kuwait City, Kuwait
+965 5501 7200

linkedproductions.com
contacttalal2@gmail.com

جهات التمويل
لينكد برودكشنز )الكويت(
أريزونا برودكشنز )فرنسا(

آرتخانا )مصر(
ميتافورا بروكشنز )تركيا(

المنتج المشارك
أريزونا برودكشنز )فرنسا( 

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

845,000 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

290,000 دوالر أمريكي

كرنفال

كتابة وإخراج: محمد صيام
محمد صيام هو عضو أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وصانع أفلم حائز على جوائز ومنح من 
مؤسسة سندانس وصندوق السينما العالمي والمركز الوطني للسينما والصور المتحركة والصندوق 
النرويجي ألفلم الجنوب وڤيزيون سود إيست ومؤسسة الدوحة لألفلم وصندوق بيرثا من المهرجان 
الدولي لألفلم الوثائقية في أمستردام وهوت دوكس والمنظمة الدولية للفرنكوفونية وسينيريتش. 
عرضت أفلمه في كارلوفي فاري ومهرجان نيويورك السينمائي وڤيزيون دو رييل وقرطاج، حيث حاز 

على الجائزة الكبرى - التانيت الذهبي )2018( وجائزة أفضل تصوير )2017(. 

إنتاج: طالل المهنا 
ينتج طلل المهنا أفلًما لصناع أفلم عرب وإنتاجات مسرحية كبرى تسلط الضوء على الفنون والثقافة 

في منطقة الخليج. حازت أفلمه على جوائز في مهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان مونتريال 
الدولي لألفلم الوثائقية ومهرجان التلفزيون الدولي في براغ ومهرجان شيكاغو الدولي للتلفزيون 
ومهرجان الدوحة تريبيكا السينمائي، وغيرها. عرضت أعماله عبر آرتيه وِزد دي إف وقناة وورلد في 

الواليات المتحدة األمريكية. 

السيرة الذاتية

إنتاج: غييوم دو سيّي
عمل غييوم دو سيّي لعشر سنوات في قسم السينما في كنال بلوس وكان المدير الفني للمحطة 

الفرنسية الرسمية فرانس 2. عمل غييوم منذ أن أصبح منتًجا مستقًل في عام 2000 على إنتاج 
والمشاركة في إنتاج أكثر من أربعين فيلًما فنًيا طويًل من خارج فرنسا تمت دعوتها لكبرى المهرجانات 

وعرضت سينمائًيا في فرنسا. 
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يتحّتم على أختان غير شقيقتان، التعرف على بعضهّن، مباشرًة بعد وفاة والدهّن.

يموت األب متعدد الزوجات بشكل مفاجئ، فتسعى ابنته أوليه، ذات 16 عاًما وأختها كورا ذات 19 عاًما 
إليجاد وصية والدهما الراحل، وفيما تتنافسان في إيجادها على أمل إنهاء النزاع المستمر بين والدتيهما، 

يوصلهما البحث إلى قرية والدهن في قلب السنغال، ويأخذ مسعاهما منعطًفا غير متوقع عندما تقابلن 
شابة غامضة تدعى نغوني.  

عندما بدأت في بناء القصة، أدركت أن الرحلة الداخلية لبطل الفيلم متأثرة كثيرًا بطفولتي المبعثرة حيث 
نشأت وتنقلت بين 5 منازل مختلفة وتنقلت بين ما مجموعه 8 مدارس بين األردن وفلسطين، ومن ثم 
شهدت أيًضا بناء جدار الفصل العنصري وعواقبه األليمة على عائلتي. أعتقد أن ما يبحث عنه بطلي في 

اللوعي هو الشعور باالنتماء والعاطفة التي يغمره بها أبو خليل وزوجته. »فتى الكاراتيه« كان فيلمي 
المفضل في طفولتي وخاصة العلقة بين السيد مياجي ودانيال الرسو. لطالما تمنيت وجود مثل هذا 
المعلم الحكيم. واليوم بصفتي صانع أفلم، أتساءل عما إذا كان من الممكن أن يكون هناك فيلم من 

منطقتنا يمكن أن يكون له نفس التأثير على جيل اليوم، ال يستهدف األطفال العرب فحسب وإّنما يخاطب 
أيًضا الجمهور العالمي بنكهة سينمائية من منطقتنا.

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرجة

البلد السنغال
اللغة الولوفية، الفرنسية، السيرير 

الفئة دراما

شركة اإلنتاج 
سونوي فيلمز

17 rue Mor Massamba Meri 
Dieng Nord

Saint-Louis, Senegal 
+221 77 562 78 59

sunuyfilms@gmail.com

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

934,800 دوالر أمريكي

المنتج المشارك
ال شوڤ-سوري )فرنسا(

كورا + أوليه 

كتابة وإخراج: إيمان جيون
إيمان جيون كاتبة ومخرجة من السنغال، تم اختيار آخر أفلمها القصيرة »فتاة الملكمة« في عدة 

مهرجانات مثل مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية ومهرجان »تالين بلك نايتس« السينمائي ومهرجان 
الفيلم األفريقي في كولونيا. تعمل إيمان كمشرفة توزيع األدوات في أعمال محلية وعالمية من بينها 

فيلم »أمين« لفيليب فوكون، ومسلسل »زيرو زيرو زيرو« من إنتاج أمازون. كانت إيمان عضًوا في فريق 
اختيار الممثلين لفيلم »أتلنتكس« للمخرجة ماتي ديوب )الحائزة على الجائزة الكبرى لمهرجان كان في 

2019(. تعمل إيمان في الوقت الحالي على باكورة أفلمها الطويلة بعنوان »كورا + أوليه«، وقد تخرجت 
من برنامج اإلقامة الفنية »ريلنيس« لكتابة السيناريو )2019( وبرنامج »برليناله المواهب« )2020(. 

إنتاج: سليمان كيبي
سليمان كيبي منتج أطلق شركته »أفلم سونوي« عام 2012، منتًجا من خللها وثائقيات طويلة 
وأفلًما قصيرة، فضًل عن كونه المنتج التنفيذي لفيلم المخرج أورس جاكوب »أوروبا أو الموت« 

والمسلسل الوثائقي التلفزيوني »أفروبوليتان« )فرانس 2(. يعمل سليمان أيًضا كمنتج تنفيذي ومدير 
إنتاج مستقل لبعض مشاريع شركات اإلنتاج األخرى، كبرنامج »توندو ڤوندو« )الفائز بجائزة أفضل 

برنامج تلفزيون أفريقي في مهرجان بانافريكان للسينما والتلفزيون عام 2017(، أو مسلسل »زيرو زيرو 
زيرو« )أمازون(. 

السيرة الذاتية
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يحوز فهد على 6 صناديق من الكحول المحظورة في مدينة تخفي الكثير من المخاطر والملذات. 

يجد فهد الجدعاني نفسه في وضع مادي مزر، ووالده مريض وبحاجة ماسة للعلج الذي يتطلب المال. 
يفقد فهد وظيفته بعد عراك مع مديره، ويعاني في إيجاد وظيفة أخرى، فيعمل في النهاية كسائق لتطبيق 

للتوصيل. يمر عرًضا بسلسلة أحداث تقوده إلى العالم السفلي للكحوليات غير المشروعة في الرياض، 
فيواجه فرصة قادرة أن تحل جميع مشاكله المادية وتنقذ والده بستة صناديق مسروقة من الكحوليات وقرار 

يصعب اتخاذه. يحدث كل هذا وهو مطارد من قبل المالكين األصليين للصناديق. 

نشأت في الرياض، وعشت فيها طوال حياتي، والحظت تغيراتها االجتماعية واالقتصادية في آخر سبعة 
وثلثين عاًما. شهدت خلل هذه الفترة تحولها إلى مدينة مركزية وحضرية وأكثر تقبًل للتغيير الذي يقوده 

الجيل الجديد. 

أي تجربة يعيشها الفرد في هذه العاصمة؟ وما هي أشكال الضغوطات النفسية والوحدة التي يمكن أن 
يشعر بها المرء في شوارعها الواسعة والمزدحمة؟ تجذبني شخصية فهد لصدقه وبحثه الحقيقي عن حلول 

لضغوطات الحياة في مدينة ال تنحني ألحد.  

لطالما شدت انتباهي الثقافات الفرعية والخفية في المدن، وأنا أعرف أن الرياض تخفي متاهات وتقاطعات 
وظواهر اجتماعية كثيرة ال يراها الجميع على السطح. يتتبع »مندوب الليل« قصة فهد التي تتقاطع مع 

ظواهر هذا العالم الخفي فتمثل اختباًرا حقيقًيا له وللمشاهدين، إذ يصور بشخصيته كفاًحا إنسانًيا عميًقا. 

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد السعودية
اللغة العربية

الفئة دراما، جريمة، كوميديا سوداء

شركة اإلنتاج 
 تلفاز 11

الرياض، السعودية
+966 11 240004

+971 4 557 1316
info@telfaz11.com

telfaz11.com

جهات التمويل
تلفاز 11 )السعودية( 

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

1,806,667 دوالر أمريكي
التمويل الحالي 

1,000,000 دوالر أمريكي

مندوب الليل 

كتابة وإخراج: علي الكلثمي
علي الكلثمي كاتب ومخرج سعودي حائز على عدة جوائز وأحد مؤسسي تلفاز11. يلعب علي دوًرا مهًما 
في الموجة الجديدة للسينما السعودية، إذ تمتد مسيرته المهنية ألكثر من عقد من الزمان. تفانى في 

دراسة وتحليل النسيج االجتماعي والثقافي لدول مجلس التعاون الخليجي عن طريق سرد قصص 
إنسانية أصيلة ومستبصرة. تتضمم أعماله »وسطي« و »خمبلة«.  

كتابة: محمد القرعاوي
كاتب ومنتج وكوميديان تمتد خبرته في المجال لعقد من الزمان، ساهم في أبرز برامج تلفاز11 مثل 

»اليكثر« و»خمبلة« و»التمساح« و»الخلط«. محمد حكواتي بالفطرة، كما أنه قارئ نهم في عدة 
مجاالت مثل التاريخ والخيال العلمي واألدب وعلم اإلنسان. 

السيرة الذاتية

إنتاج: وائل أبو منصور
بدأ المنتج والمخرج وائل أبو منصور مسيرته المهنية في اإلعلم، وعمل كصحفي ومحرر وصانع 

أفلم وثائقية على امتداد 15 عاًما في العديد من المؤسسات الشهيرة. عرض فيلمه الطويل »مدينة 
الملهي« ألول مرة في عام 2020.  
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تكافح جنات، عاملة المصنع بصحبة زميلتها إلنقاذ مصنع النسيج من اإلفلس خلل معركة شرسة ضد 
سلطة رأس المال وبيروقراطية المؤسسات. 

ات في قرية ساحلية تونسية، وهي أم شابة تعمل في مصنع نسيج الجهة وتكافح من أجل  تعيش َجنَّ
ات نقابة  استكمال بناء منزلها البسيط لتحرير نفسها من قبضة عائلة زوجها. في مصنع النسيج، تشكل َجنَّ

لحماية حقوق العاملت. لكن ُسرعان ما يخبرهم صاحب المصنع أن الشركة ُمفلسة وأنها ستغلق على 
ات ورفيقاتها ويدخلن في إضراب مفتوح. تقرر العاملت بقيادة جنات أن يجدن حل  الفور. يصعق الخبر َجنَّ

إلنقاذ المصنع من اإلفلس. من خلل هذه المعركة الطويلة والشرسة ضد سلطة رأس المال وبيروقراطية 
ات العاطفية والمهنية إلى األبد. ر حياة َجنَّ المؤسسات، سَتتغيَّ

هذا فيلم عاطفي يتحدث عن نضال امرأة  تريد أن تجد مكانها في عالم يزداد هوسه بالربح على حساب 
اإلنسان.  

يسرد الفيلم حكاية شجاعة عاملت تستفز غضب المجتمع األبوي، مقدًما قصة فلسفية عن مجتمعاتنا 
الحالية ونفاقها وازدرائها لألفراد. يخبر الفيلم حكاية فريدة ومؤثرة عن الحرية واالستقلل. 

إن جنات، األم الشابة العاملة، ترمز لتونس الحديثة: ثورية عّمالية تحارب ضد نظام فاسد وجائر. هو فيلم 
عن نضال عمال اليوم في األزمات االقتصادية واالجتماعية. يرسم الفيلم من خلل قصة امرأة تناضل من 

أجل حقوقها صورة عن مجتمعنا وتشاؤمه، ومحاوالت مقاومة هذه الظروف.  

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد تونس، لوكسمبورغ
اللغة العربية

الفئة دراما، اجتماعي

شركة اإلنتاج 
يول فيلم هاوس

42 Oum Kalthoum Street, 1001
Tunis, Tunisia

yol.filmhouse@gmail.com
cinando.com/en/Company/

yol_film_house_87388/Detail
facebook.com/YolFilmHouse

جهات التمويل
المركز الوطني للسينما والصورة 

)تونس( 
تارانتوال )لوكسمبورغ( 
 دريمز هاوس )تونس( 

المنتج المشارك
تارانتوال )لوكسمبورغ( 

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

1,500,000 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

173,000 دوالر أمريكي

مواسم جنات

كتابة وإخراج: مهدي هميلي
مهدي هميلي هو مخرج، كاتب ومنتج تونسي. درس اإلخراج السينمائي في باريس وأخرج ثلثة أفلم 

قصيرة في فرنسا حول الحب المنفى، إيكس، ليلة وليلة بدر. في عام 2016، أخرج فيلمه الطويل 
األول تالة مون أمور. في عام 2019، اختاره مهرجان كان السينمائي الدولي ليشارك في قسم الفابريك 
بالفيلم الوثائقي الطويل فوالذ. أخرج مهدي هميلي مؤخرا فيلمه الطويل الثاني أطياف )ستريمز( الذي 

تم اختياره ضمن المسابقة الرسمية وفي عرضه العالمي األول بمهرجان لوكارنو السينمائي الرابع 
والسبعين. يعد مهدي هميلي من المخرجين والمنتجين الشباب المؤثرين في المشهد السينمائي 

التونسي. مهدي هميلي من خريجي تورينو فيلم الب. يعيش ويعمل بين تونس وباريس.

إنتاج: مفيدة فضيلة
مفيدة فضيلة هي منتجة سينمائية ومخرجة تونسية. أسست مع المخرج السينمائي مهدي هميلي 

»يول فيلم هاوس« وأنتجت العديد من األفلم الروائية والوثائقية الحائزة على عدة جوائز في المهرجانات 
السينمائية. كما شاركت في العديد من ملتقيات المحترفين للسينما مثل الفابريك لمهرجان كان 
السينمائي الدول، سينلينك لمهرجان سراييفو السينمائي، برليناله تالنت، ُقمرة لمؤسسة الدوحة 
لألفلم. تم اختيار آخر فيلم أنتجته »أطياف« للمخرج مهدي هميلي رسمًيا في الدورة 74 لمهرجان 

لوكارنو السينمائي. تلقت مفيدة فضيلة تكريما لجميع أعمالها في المهرجان السينمائي الدولي الرابع 
والثلثين »آراء من أفريقيا« بمونتريال. تعيش وتعمل بين تونس وباريس.

السيرة الذاتية
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مغامرة صبي مغترب مع رجل عجوز في قلعة صليبية أثرية وسط الجبال واألساطير.

يوسف )12 عامًا( المولود في دبي، عليه أن يقضي إجازة الصيف في موطن والده األردن في بلدة الشوبك 
التي تحتضن قلعة صليبية تسمى مونتريال. بعد تعرض يوسف للتنمر والطرد من صبية القرية يقابل أبو 
خليل البالغ من العمر 70 عامًا الذي يعيش مع زوجته في القرية القديمة المهجورة بجوار القلعة. يكتشف 

يوسف شغف أبو خليل في التمثيل، ويساعده ليس فقط في استعادة دوره مع مجموعة العروض السياحية 
في القلعة، ولكن ليصبح شخصية مشهورة كذلك.

بعد مرض زوجته، لم يعد أمام أبو خليل خيار سوى بيع منزله لشركة عقارات تريد تحويل المنطقة إلى 
منتجع سياحي. ال يتخلى يوسف عن أصدقائه ويصل إلى صلح مع أقرانه في القرية ليصوغ خطته لمعركة 

استثنائية لحماية منزل أبو خليل وإرث مونتريال.

عندما بدأت في بناء القصة، أدركت أن الرحلة الداخلية لبطل الفيلم متأثرة كثيرًا بطفولتي المبعثرة حيث 
نشأت وتنقلت بين 5 منازل مختلفة وتنقلت بين ما مجموعه 8 مدارس بين األردن وفلسطين، ومن ثم 
شهدت أيًضا بناء جدار الفصل العنصري وعواقبه األليمة على عائلتي. أعتقد أن ما يبحث عنه بطلي في 

اللوعي هو الشعور باالنتماء والعاطفة التي يغمره بها أبو خليل وزوجته. »فتى الكاراتيه« كان فيلمي 
المفضل في طفولتي وخاصة العلقة بين السيد مياجي ودانيال الرسو. لطالما تمنيت وجود مثل هذا 
المعلم الحكيم. واليوم بصفتي صانع أفلم، أتساءل عما إذا كان من الممكن أن يكون هناك فيلم من 

منطقتنا يمكن أن يكون له نفس التأثير على جيل اليوم، ال يستهدف األطفال العرب فحسب وإّنما يخاطب 
أيًضا الجمهور العالمي بنكهة سينمائية من منطقتنا.

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد األردن
اللغة العربية، اإلنجليزية

الفئة دراما، عائلي

شركة اإلنتاج 
كرييتڤ ميديا سلوشنز

UAE, Dubai Studio City
cmsgulf.tv

bassam@cmsgulf.tv

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

1,049,500 دوالر أمريكي

المنتج المشارك
تابع 360 )األردن( 

مونتريال 

كتابة وإخراج: أمين نايفة
ُولد أمين نايفة في فلسطين عام 1988 وأمضى السنوات األولى من حياته متنقًل بين األردن 

وفلسطين. على الرغم من اهتمامه المبكر بصناعة األفلم، فقد حصل في عام 2010 على درجة 
البكالوريوس في التمريض. بعد ذلك بعامين، حصل على درجة الماجستير في الدراسات السينمائية من 

معهد البحر األحمر للفنون السينمائية في األردن.
إلى جانب كتابة وإخراج أفلم قصيرة حائزة على عّدة جوائز، شارك عام 2020 مع فيلمه األول »200 

متر«  بطولة علي سليمان، في الدورة السابعة والسبعين من مهرجان فينيسيا السينمائي وفاز بجائزة 
اختيار الجمهور BNL في مسابقة أيام فينيسيا. كما مّثل الفيلم األردن في سباق جوائز األوسكار لعام 

2021. وقد حصد الفيلم حتى اآلن أكثر من 20 جائزة سينمائية دولية.

إنتاج: بسام األسعد
بسام األسعد منتج أردني ويعمل كاستشاري إنتاج صديق للبيئة وعضو الجمعية األمريكية للمنتجين. 

يعمل حاليا كمدير عام ورئيس تطوير المحتوى لشركة كريتيف ميديا سوليوشنز ومقرها دبي، حيث أنتج 
وشارك في إنتاج العديد من المشاريع التلفزيونية والسينمائية والرقمية في المنطقة خلل الخمسة 
عشرة سنة األخيرة أهمها الفيلم السعودي »ولد ملكا« و »أبطال« كمنتج تنفيذي.  منذ عام 2014، 

بدأ بسام عمله في اإلنتاج الصديق للبيئة حيث شارك بتأسيس شركة االستشارات جرينير سكرين التي 
تهدف لتحويل صناعة األفلم إلى صناعة حيادية الكربون.  

في عام 2021 انضم بسام لمهرجان عمان السينمائي كمدير أليام عمان لصناع األفلم.

السيرة الذاتية
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األفلم المختارة في قسم مشاريع قيد اإلنجاز لمهرجان البحر 
األحمر السينمائي الدولي هي أعمال في مرحلة ما بعد اإلنتاج، 

وهي بالفعل أفلم أحسنت صياغتها وتنفيذها، وهي جاهزة 
للكتمال. نخصص »مشاريع قيد اإلنجاز« لمساعدة صناع األفلم 

على إتمام أعمالهم بتوفير مساعدة عملية وبيئة داعمة––لتخرج 
رؤاهم للنور على الشاشات وتعرض أمام الجمهور المناسب في 

نهاية المطاف. 

تتم في المهرجان دعوة المواهب المشاركة من مختلف مناحي 
الحياة للتعاون في طرح األفكار وعرض أعمالهم والتواصل وتبادل 

المعرفة في مجالهم. 

يكمن الهدف في مساعدة كل فيلم على الوصول إلى إمكاناته 
اإلبداعية الكاملة، ومن بينها إيجاد موزعين. 

المقــــدمة

مشاريع
قيد اإلنجاز

كلمة مديرة المشاريع قيد 
اإلنجاز وعروض السوق 

خلل الوقت الذي عملت فيه مع مهرجان البحر األحمر السينمائي 
الدولي، التقيت بصناع أفلم من فرنسا ولبنان وإيطاليا وتونس 
والسنغال وأمريكا وبلدان أخرى، وبالتأكيد من السعودية. تناول 

صانعو األفلم في قصصهم وببراعة عظيمة ثيمات الحب 
واإلجحاف وكرامة اإلنسان والشغف والهوس والحرية، وأنا كلي 

توق وحماسة لرؤيتهم يجنون ثمار مساعيهم المختلفة.   

يسرني للغاية أن أعمل يومًيا عن كثب مع العديد من المتخصصين 
في صناعة السينما، من االستشاريين التحريريين وأعضاء اللجنة 

والمنتجين ولجان التحكيم وأعضاء فريقي وزملئي في المهرجان. 
فبعملهم مًعا يصنع هؤالء المبدعون إنجاًزا ثقافًيا تاريخًيا، يمهدون 
به الطريق لصناعة السينما في المستقبل. إنه لشرف عظيم وفخر 

حقيقي أن أشهد هذا المشروع العظيم وأن أكون جزًءا منه. أهًل 
بكم في مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي! 

ننياز عزيزة 
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ربما يعد البحث عن الحجارة في مكان ما في صحراء المغرب بالتأكيد أمًرا سخيًفا––إال إذا كانت الحجارة 
المنشودة سماوية قادرة على تغيير حياة المرء إلى األبد. 

شهدت الصحراء المغربية مؤخًرا عدة زخات شهابية كبيرة. تكمن في أراضيها القاحلة اليوم بعض شظايا 
الكواكب. يحكي الفيلم قصة محمد، بدوي في الخمسينيات من عمره يعيش مع عائلته في خيمة في 

منطقة نائية في الصحراء الشرقية المغربية. يقرر محمد لتغيير الظروف المعيشية الصعبة لعائلته أن يذهب 
للبحث عن شظايا النيازك. تمثل له هذه الصخور فرصة لتغيير حياتهم إلى األبد. إنها قصة عبد الرحمن 
كذلك، العالم الذي يعتمد على هذا الحطام النيزكي لمتابعة أبحاثه حول أصول األرض والحياة. ينصهر 

بحثهما في مسعى روحي يردد صدى سعي اآلخرين جميًعا. لكن لم يتوقع أي من البطلين أن يأخذهما هذا 
السعي إلى ما هو أبعد من مجرد البحث ببساطة عن بعض المواد––فخلف هذه الشظايا النيزكية تكمن 

التفاصيل المتشظية للتعقيد البشري، وسعي هذين الرجلين يكشف هذه األسرار. 

أخوض في الفيلم في أسئلة حول أصل الحياة، ولكن عندما يتعلق األمر بسؤال كهذا، فإن اإلجابات تستمر 
باالنجراف بك نحو هاوية، تاركة خلفها دوًما لغًزا جديًدا يتعين حله. وبالنسبة لي، فإن مواجهة هذه األلغاز 

عبر رحلة يمثل طريقة حميمة للتخلص من األلم الذي تجلبه. هذا الفيلم بالنسبة لي هو رحلة أتوقف أثنائها 
عن إجبار نفسي على العثور على إجابات ال يمكن الوصول إليها. ومع ذلك، أركز بامتنان على البشر والبيئات 
بكل تعقيداتها، مع تكريم ما يوحدنا ببعضنا البعض، ومع األرض، وفي النهاية مع الكون. وعلى المستوى 

األوسع يتعلق األمر بالغوص في عالم الدقة والخفاء: أي لمس وتر التجلي المدرك بالحواس من خلل 
السينما باعتبارها ممًرا إلى أعمق انعكاساتنا.

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد المغرب
اللغة العربية، األمازيغية

الفئة وثائقي إبداعي

مشاريع قيد اإلنجاز

شظايا السماء

كتابة وإخراج وإنتاج: عدنان بركة
بعد الدراسة في المدرسة العليا للسينما في مراكش بالمغرب، تخرج عدنان من قسم اإلخراج عام 

2011. هو صانع أفلم مغربي مستقل ولد في مراكش ويعيش فيها. كما أنه موسيقي في »إن-كيڤ« 
و»سنت«. أخرج فيلمه الوثائقي القصير األول »تالبانين« عام 2010. وأنهى أول فيلم وثائقي طويل له 

بعنوان »أپيكس - نجوم هائمة«. 

السيرة الذاتية

شركة اإلنتاج 
ألفا أورساي مينوريس لإلنتاج )المغرب(

adnanebaraka@gmail.com

المنتجان المشاركان
»جي پي إل« لإلنتاج )فرنسا( 

جهات التمويل
آفاق )لبنان(

القناة المغربية الثانية )المغرب(
ماد فيلم )إيطاليا(

مؤسسة الدوحة لألفلم )قطر(
منطقة رون آلب )فرنسا(

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

225,757 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

174,757 دوالر أمريكي

سي أن سي )فرنسا(
بروسيرب أنقوا )فرنسا(

تلفزيون ليون كابيتال )فرنسا(
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عبدلينو شاب مغربي حالم، وشغوف بالبرازيل، ومغرك ببطلة مسلسل تلفزيوني تدعى ماريا. تنقلب حياته 
رأًسا على عقب حين يصل إلى المدينة مبشر تلفزيوني أجنبي متطرف يدعى عمرو طالب، ويسيطر عليها.

في مدينة مغربية صغيرة، يعيش عبدلينو في حجرة على سطح بناية، وزخرفها بزينة برازيلية. يتوهم أنه 
برازيلي، مما أكسبه لقب »عبدلينو«، كما أنه يعشق ماريا بجنون، فهي بطلة مسلسله المفضل، وتربطه بها 

علقة متخيلة. 

تسير الحياة على ما يرام حتى يصل إلى المدينة عمرو طالب، وهو مبشر متعطش للسلطة ورجل أعمال 
بارع. في كل شهر، يزور عمرو طالب مدينة عربية مختلفة ليصور حلقة من برنامجه. تجبر والدة عبدلينو ابنها 

على المشاركة، لكنه يتورط في إهانة المبشر على الهواء مباشرة. 

يقرر عمرو طالب لحفظ ماء وجهه البقاء والتعامل مع مسألة عبدلينو، وسرعان ما يسيطر على المدينة وال 
يتورع عن فعل أي شيء لخداع أهلها. يتخلى المجتمع بالتدريج عن عبدلينو وينبذه، فيقرر مواجهة عمرو 

طالب إلنقاذ أحلمه وحبه لماريا. 

يقدم »عبدلينو« تحية لحرية التعبير والحق في الحلم في دولة ترزح تحت أغلل الدين. رفض عبدلينو للزواج 
بل حب دليل على رغبته في تكوين هوية مستقلة، وألن بطلنا يجلب السعادة ولمسة من الجنون إلى حياة 

عائلته وأصدقائه وجيرانه، فإنه يبدأ رحلته تلك محبوًبا من مجتمعه. 

لكن وصول المبشر عمرو طالب، بشخصيته التي تمثل أخطار االستغلل الديني واإلعلمي واالستعمار، 
يقلب حياة عبدلينو رأًسا على عقب، فعمرو طالب، خصم البطل، يغسل عقول مليين الرجال والنساء 

بخطابه القائم على غرس الخوف والتبعية الفكرية. 

يدعو األسلوب اإلخراجي المشاهد للضحك كما يستدعي النظر في مسائل اجتماعية هامة. مصدر إلهامي 
هو المواقف السيريالية من الحياة اليومية في المغرب، وهذا الجنون اللذيذ هو جوهر إلهام هذا الفيلم. 

يدفعنا طاقم الممثلين العظيم والمشاهد البصرية الشاعرية في نهاية المطاف إلى الضحك على أنفسنا 
وأخطائنا، فهذه هي وسيلة نجاتنا من الحياة وصعابها.

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد المغرب
اللغة العربية، البرتغالية

الفئة كوميديا

مشاريع قيد اإلنجاز

شركة اإلنتاج 
بريزيدنت لإلنتاج )المغرب(

+00212667282341
ayouch23@hotmail.com 

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

1,000,000 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

700,000 دوالر أمريكي

عبدلينو

كتابة وإخراج وإنتاج: هشام عيوش
هشام عيوش كاتب وصانع أفلم مغربي، أخرج 3 أفلم طويلة، هي »أطراف القلب« عن قرية صيد 

ماتت الحياة فيها، و»شقوق« عن علقة حب بين ثلثة أشخاص منبوذين في طنجة، الذي ُعرض في 
متحف الفن الحديث في نيويورك وجاليري تيت في لندن، وأخيًرا »حمى« ثالث أفلمه الطويلة، الذي 

يسرد قصة مراهق عنيف، وقد حاز على جوائز في مهرجانات مختلفة.

السيرة الذاتية
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في بيروت. ينمو الحب بين أحمد، اللجئ السوري، ومهدية، عاملة المنزل اإلثيوبية، لنجد أنفسنا أمام قصة 
حب عاطفية بقدر ما هي مستحيلة. 

أحمد، الجئ سوري، ومهدية، عاملة المنزل اإلثيوبية، يقعان في حب محّرم. يطوف أحمد شوارع بيروت 
بحًثا عن أشياء معدنية قابلة إلعادة التدوير. وفي شوارع المدينة يشهد العنصرية والعنف تجاه عاملت 

المنازل واللجئين. أما مهدية، فتعيش حياة مهنية قاسية تفوق طاقتها، مع صاحب عملها إبراهيم المسن 
الذي يعاني من الخرف وزوجته ليلى. تحلم مهدية بالعودة إلى إثيوبيا لرؤية عائلتها. وذات يوم، يقرر الحبيبان 

تمهيد الطريق لحريتهما بالهرب من لبنان––إلى أن يتغير أحمد حين يصاب بمرض غامض يحول جسده 
بالتدريج إلى معدن. وعقب الوصول إلى معسكر الجئين على الحدود السورية حيث تقيم عائلة أحمد حالًيا، 

يتعرضون للتهديد أيًضا ويجبران على العودة إلى بيروت. وفي ميناء بيروت، تصبح ذراع أحمد اليمنى معدنًية 
بالكامل، وتقع أرًضا بينما يغادر االثنين في اتجاه القارب الذي ال بد أن يأخذهما للحرية.

في لبنان الزمن الحاضر، أحمد ومهدية، اثنان منبوذان من المجتمع، يتقاطع دربهما ليواجها المخاطر 
والعنصرية. في هذه الميلودراما التي تتشابك فيها القسوة والكوميديا والحنان، نشاهد تصوًرا حميًما 

للمجتمع اللبناني. يصف المشروع مأساة ثلث مجتمعات داخل بلد واحد: العنصرية تجاه عاملت المنازل، 
وبؤس اللجئين السوريين، والعفن األخلقي لدى اللبنانيين الذين يقدمون لهم المأوى والعمل. ومع أنني 

استلهمت القصة من واقع قاٍس، فل أريد أن يكون عملي متمحوًرا حول الشفقة والبؤس. أريد أن أخلق 
مساحة مضيئة في خلفية كل ذلك. وكما فعلت في أفلمي السابقة، ركزت في تصميم مسرح األحداث 

على تمثيل بسيط وحركة كاميرا محدودة للغاية بهدف خلق انفصال كوميدي دقيق طفيف في تكوين 
المشاهد. مما يخلق تبايًنا في مواجهة عبثية بعض المواقف ويضبط المشاعر الخفية. 

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد فرنسا، لبنان، إيطاليا
اللغة العربية، األمهرية، اإلنجليزية

الفئة خيالي

مشاريع قيد اإلنجاز

شركة اإلنتاج 
أفلم أورورا )فرنسا(
+33 1 47 70 43 01 

aurorafilms.fr 
contact@aurorafilms.fr

المنتجان المشاركان
أفلم »نيه آه بيروت« )لبنان(
شركة »أنتراموڤيز« )إيطاليا( 

جهات التمويل
فرانكوفوني )فرنسا(

مؤسسة الدوحة لألفلم )قطر(
صندوق ميديا للتطوير )فرنسا(

صندوق منطقة كورسيكا )فرنسا(
أفلم »جي آتش آر« )فرنسا(

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

707,928 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

606,605 دوالر أمريكي

قذر وصعب وخطير 

كتابة وإخراج: وسام شرف
ولد وسام شرف في بيروت عام 1973، وهو مخرج وصحفي. أخرج خمسة أفلم قصيرة تم حاز آخرها، 

»ذاكرة ال تنسى لصديق« )2018(، على جوائز في مهرجانات بانتن، كليرمون-فيران، ورود آيلند. تم 
اختيار فيلمه الروائي »من الجنة« في قسم جمعية األفلم المستقلة للتوزيع بمهرجان كان )2016(. 

وفيلمه األخير »قذر وصعب وخطير« في مرحلة ما بعد اإلنتاج حالًيا. 

إنتاج: شارلوت ڤنسنت
أسست شارلوت ڤنسنت أفلم »أورورا« عام 2002، وتعمل حالًيا على إنتاج أفلم لعدد من المخرجين 

من بينهم بلديني لينوار، وسام شرف، تاريك شيها، ودافي تشو. 

السيرة الذاتية

شركة »أنتراموڤيز« )إيطاليا(
شركة »ماد سلوشن« )مصر(

وزارة الثقافة اإليطالية )إيطاليا(
أفلم »نيه آه بيروت« )لبنان(

صندوق »سي أن سي« 
للطوارئ للبنان )فرنسا، لبنان( 
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علي شاب تونسي يكسب عيشه المحفوف بالمخاطر من بيع البنزين المهرب، فيما هو مجبر على النضال 
من أجل كرامته. 

في حكاية معاصرة عن المقاومة، يركز »كونترا« على قصة الشاب التونسي علي، الذي يحلم بحياة أفضل، 
ويكسب عيًشا محفوًفا بالمخاطر من خلل بيع البنزين المهرب في السوق السوداء المحلية. عندما يموت 

والده فجأة، يضطر إلى رعاية شقيقته األصغر والتعامل مع طردهما الوشيك من منزلهما، مما يقوده 
بالتالي إلى نضال من أجل الكرامة، معبًرا عن صوت جيل يحلم بأن ُيسمع. 

قصة علي حكاية مأساوية بسيطة. يقدم »كونترا« شخصية ليست بطولية وليس لديها مبادئ واضحة. فهو 
شخص غامض نسبًيا، غير سياسي، يشبه الجميع، واحتياجاته في الحياة بسيطة.  

ألهمني أبطال مثل بيلي كاسبر في فيلمي »ِكّيس« و »وينستون سميث« عام 1984. لكن، مع علي، لدينا 
صورة معاصرة مدهشة، مليئة باإلنسانية والمفارقة لشخص أصبح مسيًسا. تكشف قصته عن الصراع 
البشري الوجودي الذي ولد من ُظلم المجتمع، الذي بدوره ينمو ويتفاقم داخل الفرد فينتج أحداًثا واسعة 

النطاق.  

إن السخرية من تحول هذا الرجل غير المرئي إلى واجهة الثورة تفسح المجال للعبثية. نبع قراره بالقتال من 
أجل كرامته من موضع جوهري موجود في جميع البشر، ويعكس االحتياج األساسي للكرامة الموجود لدى 

الناس كوسيلة للبقاء.  

إن قصة علي تجسد للمادة غير الملموسة التي تحفز الثورات. 

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد تونس
اللغة العربية

الفئة دراما، اجتماعي

مشاريع قيد اإلنجاز

شركة اإلنتاج 
سيني نوڤو )فرنسا(

+33663812048
jvasst@cinenovo.com

جهات التمويل
سيني نوڤو )فرنسا(

أنونيموس كونتنت )أمريكا(
لطفي ناثان )أمريكا(

سبايس ماكير )أمريكا(
بيتش سايد )أمريكا(

ماك باك )أمريكا(

كونترا 

كتابة وإخراج: لطفي ناثان
لطفي ناثان مخرج أفلم يتمتع بخبرة سابقة كرسام. تم اختيار أول أفلمه الوثائقية الطويلة »أوالد 

الساعة 12«، الحائز على جائزة »آتش بي أوه« للفنانين الناشئين، في أكثر من 50 مهرجاًنا دولًيا، بما 
في ذلك ساوث باي، وسندانس لوس أنجلوس، كما كان الفيلم مختاًرا للتبني من قبل مؤسسة ويل 

سميث، »أوفربروك إنترتينمينت«. شارك لطفي ناثان عام 2015 في برنامج إقامة المخرجين التابع 
لمؤسسة سيني ريتش، ويعمل حالًيا على أول فيلم روائي طويل له، »كونترا«، والذي شارك به في 

مختبر مؤسسة ساندانس لكتابة السيناريو عام 2016. 

إنتاج: جولي ڤيز
جولي ڤيز منتجة فرنسية ومالكة شركة اإلنتاج »سيني نوڤو«. بدأت جولي حياتها المهنية في صناعة 

السينما في فرع أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة »وارنر ميديا«. ركزت بعد ذلك على 
إنتاج األفلم المستقلة، وعملت لشركات مثل »پان يوروبين«، و»ذا فيلم« )فرنسا(، و»سي جي سينما«. 
في عام 2019، عملت جولي مع المخرج أليكس كارفالو في فيلمه األول »السلمندر«. تعمل جولي على 

مستوى عالمي، وتنتج أعمااًل بميزانيات متنوعة. 

السيرة الذاتية

سيني ريتش )أمريكا(
صندوق أفلم - تارانتوال 

)لوكسمبورغ(
آرتي )فرنسا(

ِزد دي إف )ألمانيا(
فيلم كونستيليشن )بريطانيا( 

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

1,578,329 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

1,478,329 دوالر أمريكي

المنتجون المشاركون
سيني تيلي فيلم )تونس(

رونغ ِمن )بلجيكيا(
أفلم ديتيل )ألمانيا(

تارانتوال )لوكسمبورغ( 
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يسافر مخرج عبر أنحاء غينيا بحًثا عن أول فيلم صنعه إفريقي أسود ناطق بالفرنسية عام 1953، مستخدًما 
كاميرته لمواجهة التاريخ. 

أخرج مامادو توري فيلم »موراماني« عام 1953، ويعتبر أول فيلم لمخرج أفريقي أسود ناطق بالفرنسية، 
لكن الفيلم يظل لغزا، فقد سمع الجميع عنه، لكن لم يشاهده أحد. وال أحد يعرف إن كانت توجد نسخة منه 

من األساس. ”مقبرة السينما“ هو البحث عن هذا الفيلم. يلعب المخرج دور صانع أفلم متخيل، يحمل 
الكاميرا في يده، ويبحث عن »موراماني«. يجتاز المخرج خلل رحلته غينيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها 
إلى جنوبها، بينما تواجه كاميرته التاريخ. بعد ذلك يسافر إلى فرنسا، ليزور السينماتيك، والمعهد الفرنسي، 
وأراشيف أخرى، مطالًبا بالكشف عن »موراماني« لكن السؤال هو: هل الفيلم موجود هناك فعل؟ إذا كان 
لهذه القصة نهاية سعيدة، فسيعود المخرج بالفيلم في يده، ليعرضه في دار السينما الوحيدة التي ما زالت 

قائمة في كوناكري. ولكن، إذا عاد خالي الوفاض، فل بأس في ذلك، فسيصورون نسختهك الخاصة من 
»موراماني«. 

يتتبع هذا الفيلم تاريخ غينيا على مدار الستين عاًما الماضية من خلل رحلة البحث عن السينما الغينية. 
ما هي الصورة التي يحتفظ بها هذا البلد عن ماضيه؟ إذا كان لهذا الفيلم بعٌد سياسي، فهو ال ينظر أبًدا 
للحظة الحاضرة، ويحاول دائًما استكشاف السياسي من خلل علقاتنا بصور الماضي والحاضر، بسينما 

الماضي والحاضر التي تعبر عن السردية الراسخة. وفي عالم موشك على حرب الصورة أكثر من حرب نووية، 
نجد خيالنا مجتاًحا بإنتاجات أمريكية وهندية وصينية ونيجيرية. ولذا يتوجب علينا إنتاج صورنا الخاصة لكي ال 

نكون ضحايا ما ينتجه اآلخرون. 

النبــذة

ملخـص المشـروع

تصريح المخرج

البلد فرنسا، السنغال
اللغة الفرنسية، السوسوكسوي، مالينكي، فوال 

الفئة وثائقي

مشاريع قيد اإلنجاز

شركة اإلنتاج 
المنتج: ليماج داپريه )فرنسا(

+33680841734
limagedapres.org  

maud-martin@limagedapres.org 

المنتجون المشاركون
جي پي إل لإلنتاج، جان بيار الغرانج )فرنسا(

الجون لإلنتاج، ماري لويز سار )السنغال( 

جهات التمويل
»سي أن سي«، دعم سينما العالم )فرنسا(
منطقة سيكليك سنتر فال دو لوار )فرنسا(

سينما »أوڤيرن رون ألپ« )فرنسا(
منطقة »أوڤيرن رون ألپ« )فرنسا(

»پروسيريپ أنغوا« )فرنسا(
تلفزيون ”ليون كابيتال« )فرنسا(
»تي ڤي سانك موند« )فرنسا(

صندوق اإلبداعات الشابة الفرنكوفونية )فرنسا(
المنظمة الدولية للفرنكوفونية )فرنسا( 

مقبرة السينما

كتابة وإخراج: تيرنو سليمان ديالو
ولد تيرنو سليمان ديالو في غينيا. وقد درس في معهد غينيا العالي للفنون بمدينة دوِبِركا، ثم حصل 
على درجة الماجستير في األفلم الوثائقية اإلبداعية من النيجر عام 2012، ودرجة أخرى في السينما 

الوثائقية من السنغال. وقدم أول فيلم وثائقي تلفزيوني له عام 2015، من إنتاج »جي پي إل«. 

إنتاج: مود مارتن
أسست مود مارتن شركة اإلنتاج »ليماج داپريه« في عام 2008 في فرنسا. وقد أنتجت حتى اليوم حوالي 

15 فيلًما، وتعمل حالًيا على تطوير مشاريع عديدة أخرى. يستند عملها على رغبة في مناصرة سينما 
مبتكرة ومخرجين ينظرون لكل من أعمالهم باعتبارها مساحة جديدة للبحث والتجريب. 

السيرة الذاتية

حالة التمويل
الميزانية التقديرية

493,949 دوالر أمريكي
التمويل الحالي

325,041 دوالر أمريكي
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فريق 
العمل 

اطـــلب ا�ن
VIA OUR WEBSITE:

عبر موقعنا ا�لكتروني:

@cinewaves_films

 الشركة الرائدة � توزيع ا�ف�م
 السعودية محلياً وعالمياً، بأكبر
مكتبـــــــة أفـــــــــ�م سعـــــــــودية

 Leading Saudi Film Distributor

for a request
TO DISTRIBUTE YOUR FILM

APPLY NOW

تـــــوزيع لفيلمك

WWW.CINEWAVESFILMS.COM
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فيم فاناكير 
مستشار المشاريع قيد اإلنجاز 

ننياز عزيزة 
مديرة المشاريع قيد اإلنجاز وعروض السوق 

جولي بيرجرون
مستشارة سوق البحر األحمر

زين زيدان
مديرة سوق البحر األحمر

فريق معمل البحر األحمر

كوستانزا فيوري 
مديرة المشاريع 

جاين ويليامز
رئيسة القطاع الصناعي

ميشيل كمون
رئيس تطوير السيناريو

تيتوس كرينبيرغ 
رئيس اإلنتاج

فريق تورينو فيلم الب 

نورة بكر يونس 
منسقة معمل البحر األحمر

جمانة زاهد
مديرة معمل البحر األحمر

رغيد النهدي
إدارية في معمل البحر األحمر

فريق سوق المشاريع 

فريق المشاريع قيد اإلنجاز

سارة النواصرة  
مديرة سوق المشاريع

ليسيا إميننتي 
مستشارة سوق المشاريع

مودة ساّلم 
منسقة سوق المشاريع 
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LEYTH PRODUCTION

جــــــدول 
ســوق

البحر األحمر
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جدول سوق البحر األحمر

السبت ، 11 ديسمبر الوقت الجمعة ، 10 ديسمبر الوقت

9:30 9:30

 عرض السوق

 ُغدوة )100'(
  إخراج: ظافر العابدين 

 فوكس سينما السوق
شارات السوق فقط  سوق المشاريع

 اجتماعات فردية
مع مشاريع سوق 
 ومعمل البحر األحمر

 قاعة مشاريع السوق
شارات السوق فقط

ندوات السوق

من السيناريو  إلى 
الشاشة: دليل نتفلكس 

لعقد صفقة

محاضرة: إيزي عبيدي 

قاعة ندوات السوق
جميع الشارات

10:00
 المشاريع قيد اإلنجاز

 قذر وصعب وخطير )60'( 
 إخراج: وسام شرف

 فوكس سينما السوق
شارات السوق فقط  سوق المشاريع

 اجتماعات فردية
مع مشاريع سوق 
 ومعمل البحر األحمر

 قاعة مشاريع السوق
جميع الشارات

ندوات السوق

حقائق وتطلعات
 السينما الفلسطينية 

المعاصرة

PFI )وسيط(
رشيد عبد الحميد، هاني 

أبو أسعد، أن ماري 
جاسر، رشيد مشهراوي، 

شيرين دعيبس
 

قاعة ندوات السوق
جميع الشارات

10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

 عرض السوق
14:07 - 12:15 

  
 بنات عبد الرحمن )112'( 

  إخراج: زيد أبو حمدان

 فوكس سينما السوق
شارات السوق فقط

12:00 12:00

ندوات السوق

 دليل نتفلكس - مرحلة ما 
بعد اإلنتاج

محاضرة مقدمة من كريم 
بطرس غالي وفرانك بياتزا

قاعة ندوات السوق
جميع الشارات

12:30

 ندوات السوق

بانوراما التوزيع العربي

 TBD

قاعة ندوات السوق
جميع الشارات

12:30

13:00 13:00

13:30
 عرض السوق 

 استعادة )60'(
 إخراج: رشيد مشهراري

   
 فوكس سينما السوق
شارات السوق فقط

13:30

 سوق المشاريع

 اجتماعات فردية
مع مشاريع سوق 
 ومعمل البحر األحمر

 قاعة مشاريع السوق
شارات السوق فقط

14:00

 سوق المشاريع

 اجتماعات فردية
مع مشاريع سوق 
 ومعمل البحر األحمر

 قاعة مشاريع السوق
جميع الشارات

14:00

 عرض السوق
15:45 - 14:30 

 خذني إلى السينما )75'(
 إخراج: الباقر جعفر

 فوكس سينما السوق
شارات السوق فقط

14:30 14:30

15:00
 المشاريع قيد اإلنجاز

 عبدلينو )60'( 
 إخراج: هشام عّيوش

 فوكس سينما السوق
شارات السوق فقط

 ندوات السوق

 مونتاج غير الروائي
محاضرة من قبل أندريا 

تشينولي

قاعة ندوات السوق
جميع الشارات

15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30
 عرض السوق

  
 شرف )95'(

  إخراج: سمير نصر 
  

 فوكس سينما السوق
شارات السوق فقط

16:30

حفل توزيع جوائز سوق البحر األحمر

قاعة ندوات السوق
شارات السوق فقط

17:00 17:00

جلسات التواصل

تواصل مع المهرجانات واألسواق والبرامج 
السينمائية

صالة سوق المشاريع
جميع الشارات

17:30 17:30

18:00 18:00

الخميس ، 09 ديسمبر الوقت األربعاء ، 08 ديسمبر الوقت

9:30

سوق المشاريع

فيديو العرض:
مشاريع سوق ومعمل البحر 

األحمر

فوكس سينما البلد 1
شارات السوق فقط

9:30

 المشاريع قيد اإلنجاز
  

 كونترا )80'(
 إخراج: لطفي ناثان

  
فوكس سينما السوق

شارات السوق فقط
 سوق المشاريع

 اجتماعات فردية
مع مشاريع سوق ومعمل 

 البحر األحمر

 قاعة مشاريع السوق
شارات السوق فقط

 ندوات السوق 

اإلنتاج اإلعالمي المستدام

بول فيدربوش )مدير الحوار(
بسام األسد )شاشة 

خضراء(، جاد أبي خليل 
)مركز بيروت دي سي(، 

جورج شقير )شركة أبوت 
لإلنتاج الفني(

قاعة ندوات السوق
جميع الشارات

10:00

العمل مع شركاء الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

دراسة حالة: محارب الصحراء

نيك فيفاريلي )منوعات( 
وسيط؛ ستيوارت فورد 

)استوديوهات AGC( ، زينب 
أبو السمح )المدير العام 

لـإستديوهات إم بي سي في 
المملكة العربية السعودية(

10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

 عرض السوق
  

 سوال )92'(
  إخراج: صالح إسعاد

 فوكس سينما السوق
شارات السوق فقط

12:00 12:00

 بناء القدرات في العالم 
العربي

بول فيدربوش )مدير الحوار(
جين ويليامز )تورينو فيلم 

الب( ، جاد أبي خليل 
)بيروت دي سي( ، هنا عطا 
الله )فيلم الب: فلسطين( 

؛ دومينيك ويلنسكي 
)معمل المخرجين في كان( 

وديانا البوم )EAVE( و 
جنى يماني )أكاديمية إم 

بي سي(.

قاعة ندوات السوق
جميع الشارات

12:30

ندوات السوق

التوجهات الجديدة في سرد 
القصص التفاعلية

المحاضرة: ليز روزنتال

قاعة ندوات السوق
جميع الشارات

12:30

13:00 13:00

13:30

سوق المشاريع

فيديو العرض:
مشاريع سوق ومعمل البحر 

األحمر

فوكس سينما البلد 1
شارات السوق فقط

13:30

 المشاريع قيد اإلنجاز
  

 مقبرة السينما )76'(
  إخراج: ثيرنو سليمان ديالو

  
  فوكس سينما السوق

شارات السوق فقط
 سوق المشاريع

 اجتماعات فردية
مع مشاريع سوق ومعمل 

 البحر األحمر

 قاعة مشاريع السوق
شارات السوق فقط

14:00 14:00

14:30 14:30

ندوات السوق

العمل مع شركاء الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا
دراسة حالة: قندهار و 

المملكة العربية السعودية

نيك فيفاريليك، متنوع 
)وسيط(

كريستيان ميركوري 
)كابستون(، ستيف 
ستراشان )فيلم العل(

قاعة ندوات السوق
جميع الشارات

15:00

عرض السوق

جنون )90’( 
إخراج معن بن عبدالرحمن

  
فوكس سينما السوق
شارات السوق فقط

15:00

15:30 15:30

 المشاريع قيد اإلنجاز 

 شظايا السماء )68'(
  إخراج: عدنان بركة  

 فوكس سينما السوق
شارات السوق فقط

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00

 عرض السوق 

إعالن حصري لجنون 2
  فوكس سينما السوق

شارات السوق فقط
جلسات التواصل

تواصل مع المنتجين 
والممولين

 صالة سوق المشاريع
جميع الشارات

17:00

جلسات التواصل

تواصل مع الموزعين ووكالء المبيعات

صالة سوق المشاريع
جميع الشارات

17:30 17:30

18:00 18:00
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A
 INDUSTRY TALKS

TOILETS

محادثات صناع األفالم

B EXHIBITION AREA

قاعة المعارض

CC.1

C.2

VOX CINEMAS
SOUK

سوق البحر األحمر
حماماتمن ڤوكس سينما

BAD JADID
باب جديد

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17181921 20

RED SEA SOUK MAP

خريطة سوق البحر األحمر

سوق
 المشاريع
PROJECT
MARKET

B EXHIBITION AREA
قاعة المعارض

1و2: إم بي سي
3: ڤوكس سينما

4: إن ستارز
5: نيوم

6و7: الهيئة السعودية 
لألفالم

8: فيلم العال
9: أرابيا بيكتشرز

10: الهيئة السعودية 
للملكية الفكرية

11: رواد ميديا

12: سينيويڤز فيلمز 
13: شبكة راديو 

وتلفزيون العرب 
14: كوكو كرو

15: إثراء
16: القنصلية البريطانية

17: روتانا
18: تلفاز11

19: مانجا لإلنتاج
20: ماد سولوشنز

21: القنصلية الفرنسية

94



More Than 12 Years Of Post Production Services ,,,
and still counting....






