السينما الرئيسية
األربعاء  13أكتوبر  -عروض األفالم الصباحية
 09:15صباح ًا إلى  10:15صباح ًا (  45دقيقة عرض  10 +دقائق نفاش)
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قلم الرصاص
تم انشاء "قلم رصاص" في سنغافورة في التسعينيات ،مع التركيز على قصة
فتاتين في المدرسة .يتأخرون عن المدرسة ذات يوم لكنهم يهربون قبل أن يتم
االمساك بهما .زين فتاة ذكية وجوانا كثيرة المرح والحركة.
سلبا على
تمسك زين بجوانا تسرق ممحاة قلم رصاص من المتجر ،مما يؤثر
ً
صداقتهما .في وقت الحق ،اكتشفت زين أن جوانا كانت تسرق أو تعرض الممحاة
بعيدا عن الشبهات .يؤدي هذا
لصبي يدعى "بيرفيكت" ،للحفاظ على أسمائهم
ً
دائما يدافعن عن بعضهما البعض.
إلى إعادة بناء الصداقة حيث نرى الفتاتان
ً
المخرج:

جينا تان

الدولة:

سنغافورة
باللغة المندرينية "الصينية" واإلنجليزية مع ترجمة عربية

المدة:

 15دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

2019

جينا تان ،مخرجة وكاتبة شابة مشهورة من سنغافورة .بعد التخرج،
شقت طريقها بنفسها كمخرج مساعد أول مستقل لألفالم الروائية
واإلعالنات التجارية باإلضافة إلى المسلسالت التلفزيونية.كما قامت
من برنامج "منة وهرزي" .وهي
المخرج
عن 4حلقات
بإخراج
نبذة
أيض ًا
تعمل في نفس الوقت على تطوير العديد من المشاريع السينمائية
والتلفزيونية واإلعالنات التجارية كمخرجة متفرغة بدوام كامل.
وقد أثبتت من خالل تجربتها مع األنواع المختلفة أنها مخرجة بارعة
ومتفننة وشديدة اإلحساس .حصل فيلمها "ترانزيت" على جائزة
أفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع جوائز سيسيل المرموقة في
جامعة تشابمان وفاز بالميدالية البرونزية في حفل توزيع جوائز
كروبر في سنغافورة.
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يارني
مجموعة من الرهبان الصغار الذين تجمعهم صداقة قوية ويقيمون في دير
بوذي ،يبدؤون بتلقي تبرعات صغيرة من أجل أداء الصالة  ،ليكتشفوا أن هذه
التبرعات كانت مجرد اختبار لصداقتهم من حيث طريقة إنفاقها .إنّ ه من المثير
توقع ما سيحدث في النهاية ،فهذا الفيلم مثالي ألننا نعلم أننا لن نكون قادرين
أن نشهد مثله في العالم الحقيقي .والسؤال الذي سنعرف إجابته بنهاية الفيلم،
هل سيتمكن الصبي الصغير "سونام" من الحصول على ما يريده وإدراك الفرق بين
الصداقات السليمة وغير السليمة (المبنية على مصلحة)؟
المخرج:

أندرو كراكور

الدولة:

نيبال ،الواليات المتحدة
باللغتين التيبتية والنيبالية مع ترجمة بالعربية

المدة:

 15دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
أندرو كراكور هو مخرج سينمائي من تكساس حائز على جوائز،
تبوح أعماله بمنظور عالمي فريد مستمد من سنواته الثمانية
في مناطق الهيمااليا في نيبال .وبعد دراسته األفالم في جامعة
تكساس في أوستن ،أخرج فيلم "حرب األطفال" ،والذي هو فيلم
وثائقي روائي نال تقدير واعتراف األمم المتحدة لتسليط الضوء
على فظائع الحرب األهلية الوحشية في أوغندا .ومع ذلك ،عاد
كراوكر إلى جذوره الروائية الخيالية مع فيلم "الغزل" .حيث تم عرض
هذا الفيلم للمرة األولى كمرشح لنهائيات مهرجان أوس
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ِعجل األم
فيلم فيه ما يكفي لكي يدعك تبكي ،فيه ما يكفي لرؤية براءة ولد صغير
وفهمه لحميمية العالقة بين الطفل وأمه ،حتى وإن لم يكن بشر ًا!
فيلم من صناعة فيكتوريا رنسوفا تُ سر عندما تشاهده .فكل تصرف ساذج يقوم
به الطفل هو انعكاس لقراره الذي عزم عليه إلعادة العجل إلى أمه .لكن ،هل
يستطيع ذلك؟
المخرج:

فيكتوريا رونتسوفا

الدولة:

روسيا
باللغة الروسية مع ترجمة عربية وإنجليزية

المدة:

 15دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

2019

نبذة عن المخرج
ولدت فيكتوريا رونتسوفا في  28نوفمبر  1988في غوميل ،اتحاد
الجمهوريات االشتراكية السوفياتية (المعروفة اآلن باسم بيالروسيا).
تخرجت في جامعة مسرح شيبكين في عام  .2012وكممثلة
عملت في المسرح واألفالم والمسلسالت التلفزيونية .في حين
أنها أكملت دراستها في مدرسة السينما "سفوبودنو كينو" في
عام  .2016ولكونها ممثلة ومخرجة ،فهي مشهورة بفيلم ِعجلة
األم (صدر في البداية عام  ،)2019توفو مات ( ،)2018فوروتنيشوك
( .)2017والفيلم هو من تأليف فيكتوريا رونتسوفا ومارينا فويفودا.

 10:30صباح ًا إلى  12:40مساء ( 115دقيقة عرض 10 +دقائق نقاش)
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السموات فوق الخليل
إن سلب الحرية ،يسلب معنى أن تكون إنسان ًا.
ّ
عامر من أشد المعجبين بطيور الحمام ألنها مفعمة بالحيوية ومليئة بإرادتها
الخاصة .يتحدث الفيلم عن بلوغ سن الرشد ،تم تصويره في مدينة الخليل على
مدى خمس سنوات ،توضح مشاهد الفيلم االفتتاحية مدى تقييد حرية حركة أنس
وشقيقه .كيف يمكن لهؤالء الشباب الفلسطينيين الذين ال يمتلكون تجربة الحياة
بعد ،أن يتأقلموا في مثل هذا المجتمع المليء بالضغط النفسي؟
المخرج:

بول كينغ وإيستر هيرتوغ

الدولة:

هولندا
باللغتين العربية و اإلنجليزية مترجم باإلنجليزية

المدة:

 55دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم وثائقية

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
هذا الفيلم من كتابة واخراج بول كينغ وإيستر هيرتوغ .فقد
ولدت إيستر هيرتوغ في أمستردام ونشأت من سن  11إلى  24في
اسرائيل .وهي تقوم باإلخراج وصناعة األفالم والبحث والتحرير ،وبين
عملها في األفالم المستقلة ،تعمل أيض ًا كباحثة ومنتجة ومصورة
مستقلة لصالح التلفزيون الهولندي.
بدأ بول كينج صناعة األفالم في عام  .1990وعاش في أمستردام
خالل العشرين عاما الماضية ،حيث أخرج وطور العديد من المسلسالت
الوثائقية التلفزيونية الدولية ،وعمل كمنتج إبداعي وكاتب ومخرج
لشركات انتاج مستقلة.

السينما الرئيسية
الخميس  14أكتوبر  -عروض األفالم المسائية
 05:00مساء إلى  06:45مساء ( 90دقيقة عرض  10 +دقائق نقاش)
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باركود
ستجعلك الدقائق القليلة األولى من فيلم "باركود" تشعر بأن كل شيء
عدد قليل من الرجال وطرود كبيرة وتجار يقومون
طبيعي إلى حد ما .حيث
ٌ
بمسح للرموز الرقمية .وفي اللحظة التي تبدأ فيها بالشعور بأن كل شيء
طبيعي ،تصبح األمور مريبة.
في أحد األيام الجميلة ،عندما يقوم أحد الرجال بتسجيل كمية من الطرود
ويريد أن يتم تسليمها في منتصف األسبوع  ،يتم تغريمه رسوم ًا أعلى من
المعتاد .ستجعلك آخر دقيقتين من الفيلم تتساءل عما رأيت .هل يتعامل
الرجال في "شيء" ال ينبغي لهم أن يتعاملوا به ؟

المخرج:

محمد علي

الدولة:

السعودية
باللغة العربية مع ترجمة باللغة اإلنجليزية

المدة:

 11دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم خليجية قصيرة

سنة اإلنتاج:

نبذة عن المخرج
محمد علي ،ممثل وكاتب سيناريو ومخرج مسرحي وأفالم قصيرة
وتلفزيوني ،حيث كتب وشارك في أكثر من  100عرض مسرحي .كما شارك
في العديد من المسلسالت وكان آخرها مسلسل "وساوس" الذي عرض
على منصة نتفليكس .قام بتأليف وإخراج العديد من اإلعالنات لشركات
كبيرة مثل الشركة العربية للعود  -هيئة الملكية الفكرية وغيرها .وشارك
أيضا في كتابة السيناريو للعديد من المسلسالت .وهو مؤلف فيلم
(سواد أبيض) وممثل فيه ،مخرج وكاتب فيلم ( باركود).
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فرصة
يكون سهالً على األطالق.
أن األمر لن
منذ بداية هذا الفيلم ستعلم فقط ّ
َ
ولكن مع تكات الساعة يزداد التوتر بين الرجال .فما تراه هو جمجمة
ومشرحة وعدد قليل من الرجال يناقشون مسألة الحياة والموت ،وفي تلك
أن الصاعقة ستصعقك.
اللحظة تدرك ّ
وبينما يمضي الوقت ،يتركك هذا الفيلم معلق بسؤال واحد :كيف سيتم
إيجاد مخرج من هذا ،أم أن لعبة الحياة والموت ستصبح أكثر فتكا؟

المخرج:

فهد العتيبي

الدولة:

السعودية
باللغة العربية مع ترجمة باللغة اإلنجليزية

المدة:

 38دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم خليجية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في العالم)

نبذة عن المخرج
فهد العتيبي مخرج سعودي بالمملكة العربية السعودية
يعمل في قطاع صناعة االفالم واالعالنات منذ عشرة سنوات
عمل بالعديد من األعمال المحلية والعالمية في القطاع
اإلعالني .لقد اكتسب مهارات اتصال جيدة حقا تساعده على
التعبير عن أفكاره وتحقيق غايته في اإلنتاج .وبما أنّ ه مخرج
سينمائي ،فهو يعرف كيف تتناسب جميع القطع ،بدء ًا من
السيناريو ،إلى طاقم العمل ،إلى الدعائم ،وكل جزء من السحر
اإلبداعي الذي يجعل الفيلم ناجحا.
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حجب
كم من السهل بالنسبة لماليين الناس الجلوس خلف الشاشات والتنمر على
اآلخرين وتدمير حياتهم دون كشف هوياتهم؟ هذا ببساطة ما يبدو عليه األمر
بسبب االنترنت!
تدور القصة حول ريفان ،الفتاة السعيدة المحظوظة التي تستمتع بوقتها الذي
تقضيه على األنستغرام .ولكن سرعان ما تجد نفسها داخل ورطة كانت ستودي
بها تقريب ًا إلى السجن .فهل ستكون قادرة على اثبات براءتها أو أنها ضحية
أخرى للتنمر على االنترنت؟ هذا ما سنراه من خالل مشاهدة هذا الفيلم!.
المخرج:

محمد العتباني

الدولة:

السعودية
باللغة العربية مع ترجمة باللغة اإلنجليزية

المدة:

 28دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم خليجية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في اإلمارات)

نبذة عن المخرج
محمد العتباني من مواليد  1996/1/20في المملكة العربية السعودية
وهو ومن سكان مدينة جدة حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص
الراديو والتليفزيون من كلية االتصال واإلعالم في جامعة الملك عبد
العزيز بجدة .درس وحضر دورات متخصصة في اإلخراج السينمائي من
المعهد العالي للسينما بمصر  .وقد تدرب وعمل مع عدة شركات إنتاج
معروفة في السعودية – وعلى وجه التحديد في جدة – مثل ،ميد إن
سعودي و يوتيرن و  77ميديا من عام  2013الى عام  2015م
فيلم "حجب" ،فيلم قصير من إخراجه حائز على جائزة الجمهور و النخلة
الذهبية في مهرجان أفالم السعودية بالدمام في عام .2020
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جيشو
يعطيك فيلم جيشو لمحة عن حياة عامل وضيع ،جامع قمامة .إنه مجرد
يوم واحد من عدة أيام مماثلة والتحديات التي يواجهها الشخص .يهدف
الفيلم القصير إلى تعزيز اإلنسانية والمساواة بين الناس.
هناك أنواع مختلفة من الناس ،ومع ذلك ،يجب أال نتخلى عن إنسانيتنا.
ينتهي الفيلم بلمحة عاطفية في حياة جامع القمامة ،جيشو.
المخرج:

محمد سديف

الدولة:

البحرين
باللغات العربية واإلنجليزية والماالياالمية

المدة:

 17دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم خليجية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشزق األوسط)

نبذة عن المخرج
محمد سديف كاتب ومخرج سينمائي بحريني من مواليد ،1978
بدأ كممثل مسرحي في عام  1994ثم أتجه لإلخراج السينمائي
وأقد أسس مع مجموعة من الفنانين والمخرجين تجمعات فنية
وسينمائية .كتب وأخرج العديد من األعمال ،منها :الفيلم الروائي
القصير "بقايا عصافة الدماء" ( ،)2000الفيلم الكوميدي القصير
"سلمان آيل للسقوط" ،)2005( ،الفيلم التلفزيوني الطويل "بسم
الحسين" ( ،)2008الفيلم الروائي القصير "هبة المالئكة" كتبه
( ،)2013الروائي القصير "األقدام السوداء" ( ،)2014الفيلم الروائي
القصير "على الضفاف" (" ،)2014حبيبتي عذراء" الفيلم القصير
الذي أفتتح فيه مهرجان الوحدة الوطنية في البحرين ،وأيض ًا "فيلم
عشق" الذي أخرجه سنة  2016كفيلم روائي قصير .شارك فيلمه
"جيشو" في مهرجان تورس الدولي في الهند.

