موقع الجلسه :السينما الصغيرة

الحلقات النقاشية
الثالثاء |  10:00 - 09:00 -12.10.2021مساء

األفالم المستقلة
اعضاء الجلسة
مقدم الجلسة
نواف الجناحي
ممثل ومخرج سينمائي

نواف اجلناحي ممثل وخمرج سينمائي من مواليد أبوظيب يف السابع
من فرباير  1977ألم مصرية وأب إمارايت .بدأ التمثيل يف عمر السابعة،
وانتقل يف عمر الـ  19إىل كاليفورنيا )أمريكا( لدراسة فنون السينما.
وصف النقاد أول أفالمه الطويلة "الدائرة" بـ "نقطة حتول أساسية
يف السينما اإلماراتية واخلليجية" .فيلم اجلناحي الروائي الطويل
الثاين "ظل البحر" افتتح يف صاالت السينما أفالم إقبااال يف اإلمارات
اليت تعترب أكرب سوق سينمائية يف الوطن العريب ،كما انطلق بدول
اخلليج العريب عام ، 2011ليحتل يف أسبوعه األول املرتبة الثانية يف
قائمة أكثر  5ا ا لفيلم إمارايت طويل حىت اليوم .الحقا يف رحلة حول
العامل إىل  27دولة ،وهي الرحلة األكثر متيزا ا إ

خالد المحمود

شريف البنداري

محمود قعبور

مخرج إماراتي

مخرج أفالم مصري

صانع أفالم ومستشار إبداعي

مخرج إماراتي بدأ مسيرته المهنية بعدما أكمل دراسته في جامعة
دنفر األمريكية في مجال اإلنتاج السينمائي حيث عمل لدى شركة
أبوظبي لإلعالم كمنتج تلفزيوني لثمانية أعوام ليقرر بعدها العمل
بشكل مستقل وبدوام جزئي ضمن مجال إنتاج اإلعالنات واألفالم
القصيرة المستقلة.
وفي العام  ،2011اختارت مجلة "سكرين إنترناشيونال" السينمائية خالد
المحمود ضمن أفضل عشر مخرجين في العالم العربي .وشارك خالد
بأفالمه في العديد من المهرجانات السينمائية والتي من بينها فيلم
"سبيل" الذي القى استحسان ًا كبير ًا وتم اختياره للمشاركة في برنامج
"ملتقى المواهب" ضمن مهرجان برلين السينمائي .ومن بين أحدث
أعماله الفنية فيلم "ال تتركني" ،الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في
"مسابقة المهر اإلماراتي" ضمن فعاليات مهرجان دبي السينمائي
الدولي .2013

شريف البنداري مخرج وكاتب ومنتج سينمائي مصري .مواليد 1978
في القاهرة .تخرج في كلية الفنون التطبيقية عام  2001وبدأ حياته
وظيفيا آخر عندما التحق
كمهندس نسيج .في عام  2002تابع مسا ًرا
ً
بـ "المعهد العالي للسينما" في القاهرة لدراسة اإلخراج السينمائي
وتخرج عام  2007؛ حيث حصل على منصب تدريسي من عام 2008
حتى اآلن.
عددا من األفالم القصيرة والوثائقية التي شاركت
أخرج البنداري
ً
في العديد من المهرجانات حول العالم .تم إنتاج فيلمه القصير األول
"صعود وتألق" من قبل المركز الوطني للفيلم في عام  ، 2006وقد
تم اختيار الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية وفاز بعدد من
الجوائز بما في ذلك "مهرجان تريبيكا السينمائي" في عام .2007
حاز البنداري على "جائزة روبرت بوش لألفالم" في حرم برلينالة
للمواهب  2014عن فيلمه القصير "الصيف الحار الجاف"  -إنتاج
مصري ألماني مشترك ُ -عرض الفيلم ألول مرة في "كليرمون فيران
وعرض بعد ذلك في العديد من المهرجانات حول العالم
ُ ، "2016 ISFF
وحصل على عدد من الجوائز.

محمود هو صانع أفالم حائز على جوائز ومستشار إبداعي مقيم
دوليا .تم عرض أعماله متعددة اللغات في
في دبي وبرلين  ،ويعمل
ً
جميعا في جميع
بثها
وتم
المستوى
رفيعة
المهرجانات والمتاحف
ً
أنحاء العالم.
تلقت أفالمه الوثائقية الطويلة العديد من الجوائز منها أفضل
فيلم  ،بما في ذلك جائزة الجمهور التي تبلغ قيمتها  100،000دوالر
أمريكي للجدة من تريبيكا  ،وهي ألف مرة قدمها شخصي ًا روبرت دي
نيرو .في عام  ، 2015حصل على جائزة  Esquire Magazineاإلنسانية
وتم اختياره في قائمة أقوى  100عربي تحت سن األربعين بعد إصدار
 Champ of the Campفيلمه الوثائقي عن مسابقة غنائية تجري
داخل معسكرات العمل في اإلمارات العربية المتحدة .توجت عملية
التوثيق الذاتي لمحمود لعواقب انفجار بيروت في عام  2020في
فيلم  My Family & The Explosionالذي تم عرضه ألول مرة على
المذيع الهولندي  HUMAN Omroepفي هولندا .مشروعه القادم هو
رحلة عالمية على خطى حنظلة.

هنا كاظم

لغة الجلسة :اإلنجليزية

مديرة قسم األفالم والتلفزيون المحلي
في ايمجنيشن أبوظبي
هناء كاظم هي مديرة قسم األفالم والتلفزيون المحلي في
ايمجنيشن أبوظبي و عملت في العديد من أفالمها بما في ذلك راشد
و رجب و سيدة البحر .حصلت على درجة الماجستير في الفنون الجميلة
في انتاج األفالم من معهد األفالم األمريكي في لوس أنجلس .قامت
مؤخر ًا بكتابة وإخراج فيلم رعب قصير بعنوان ماكر ،تم عرضه في
العديد من مهرجانات الرعب المرموقة.

األربعاء |  08:30 - 07:30 -13.10.2021مساء

تطور الرسوم المتحركة في إنتاج األفالم
اعضاء الجلسة
مقدم الجلسة

بتول التميمي
أحد المحكمين الواعدين
فنانة واعدة تبلغ من العمر  17سنه ،احدى منتسبات سجايا
فتيات الشارقة .حائزة على العديد من الجوائز منها جائزة الشارقة
للعمل التطوعي و جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب ،عضوة
في لجنه المحكمين الواعدين و سفيرة لالمن االلكتروني لدى
ادارة سالمة الطفل.

لغة الجلسة :اإلنجليزية

فاضل المهيري

محمد فكري

مخرج ومؤلف سينمائي اماراتي

مخرج

ولد فاضل المهيري في أبوظبي عام  1979ودرس الفنون السينمائية
في الجامعة األمريكية في الشارقة ،وشارك بأول أفالمه التجريبية
القصيرة 'التسامح' في مسابقة أفالم من اإلمارات عام  2002وأتبعه
بفيلم "في ليلة من الليالي" ،2003وهو فيلما قصيرا عن مخاطر الطريق.
وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي تحت مسابقة الطالب في
مسابقة أفالم من اإلمارات .في عام  ، 2004أخرج فاضل فيلم الغيث
 ،وهو فيلم يدور حول رجل معاق يبحث عن سبب اختفاء البستاني عن
العمل .الفيلم حصل على جائزة 'أفضل سيناريو في مسابقة أفالم من
اإلمارات .أصدر فاضل كتاب بعنوان 'مملكة الطواويس'؛ قصة ملحمة
تاريخية عن الغزو البرتغالي للمملكة عظيمة على ضفاف الخليج
العربي في أوائل القرن السادس عشر .وهو يعمل اآلن على إخراج
"كاتسأواي" ،أول فيلم رسوم متحركة سينمائي طويل حول مجموعة
من القطط السائبة التي تبحث عن مالذ للعيش في أبوظبي وسط
التحوالت الكبيرة التي تشهدها المدينة .وتتولى شركة تنت بيكتشرز
برودكشنز التي أسسها المهيري في توفور ٥٤إنتاج الفيلم الذي
سيصدر في دور السينما.

محمد أحمد فكري هو مؤسس استوديو الرسوم المتحركة
المستقل الخاص به والمخرج اإلماراتي الحائز على جوائز ،
والمعروف برسومه المتحركة القصيرة يؤلف محمد ً
أيضا
مقطوعاته الصوتية األصلية لمشاريعه .في عام  ، 2015تم إرساله من
قبل لجنة دبي للسينما والتلفزيون كأحد المتدربين اإلماراتيين لتجربة
إنتاج باراماونت في فانكفور ،كندا.

براين فيرقوسن
رسام رسوم متحركة
عاما
براين فيرقوسن هو رسام رسوم متحركة لديه خبرة اكثر من 25
ً
ولديه العديد من المشاريع المهمة في رصيده  ،بما في ذلك بعض
فيلما
ربحا على اإلطالق .تشمل أفالمه السينمائية 15
ً
األفالم األكثر ً
روائيا  ،العديد منها كرسام لرسوم المتحركه  ،لستوديوهات والت
ً
ديزني للرسوم المتحركة  ،بما في ذلك "الجميلة والوحش" التي
نالت استحسانا كبيرا " ،األسد الملك" " ،عالء الدين" " ،بوكاهونتاس" ،
"موالن" " ،فانتازيا  ، "2000و "ويني ذا بوه".
مساعدا في الرسوم المتحركة للشخصيات في
كان بريان أستاذً ا
ً
معهد كاليفورنيا للفنون ( )CalArtsالمرموق في كلية األفالم
حاليا يدرس في قسم الرسوم المتحركة في جامعة
والفيديو  ،وهو
ً
ديبول في شيكاغو  ،إلينوي.

الخميس |  08:30 - 07:30 -14.10.2021مساء

دور المرأة في األفالم
اعضاء الجلسة
مقدم الجلسة

اسماء حسوني
إعالمية
حسوني ابنة الشارقة و طاقة شبابية إماراتية .خريجة ماجستير اآلداب في االتصال من جامعة
أسماء ّ
حسوني حالي ًا منصب نائب مدير سجايا فتيات الشارقة باإلنابة .كما تعمل في الوقت
الشارقة .تشغل ّ
ذاته مذيعة أخبار لدى هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون منذ عام .٢٠١٧

ريحانة الهاشمي

رشا عامر

صانعة افالم اماراتية

مؤسست شركة "شي لألفالم"
مخرجة و
ِ

هي صانعة أفالم إماراتية ومحترفة في عالقات الشركاء .عملت
في العديد من المشاريع اإلبداعية التي ركزت على السينما
والفن  ،وهي ً
أيضا فنانة .هي المؤسس المشارك ل ميشكا دار
سرد القصص للتلفزيون و السينما.

ومؤسسة شي لألفالم وهي شركة
رشا عامر هي مخرجة أفالم
ِّ
إنتاج أفالم مقرها أبو ظبي مكرسة لحرفة سرد القصص المرئية.
ناقصا عبر
نابعا من رغبة متأصلة في سرد القصص الممثلة تمثيال
ً
ً
جميع األنواع ،تمتد أعمالها من األفالم التجريبية الحائزة على جوائز
دوليا.
إلى األفالم الوثائقية المعروضة
ً

حسوني بالعدید من التكلیفات ،ومن ا العمل في مملكة البحرین الشقیقة لمدة
تم تكلیف أسماء ّ
أسابيع في وزارة شؤون الشباب و الرياضة عام  .٢٠١٦كما أن ألسما إسهامات في ملف حصول الشارقة
على لقب " إمارة صديقة لألطفال و اليافعين" من اليونيسف عام  ٢٠١٨كمدير منتدب للتفاعل
المؤسسي في مكتب الشارقة صديقة للطفل.

عفراء المرر
منتجة ومخرجة إماراتية
عاما في
عفراء المرر مخرجة ومنتجة إماراتية تتمتع بخبرة 12
ً
صناعة السينما حصلت عفراء على ماجستير في إدارة األعمال في
ريادة األعمال واالبتكار من كليات التقنية العليا  ،وبكالوريوس اآلداب
والعلوم في العالقات العامة من جامعة أبوظبي  ،ودبلوم عالي
في علوم اإلعالم التطبيقي من كليات التقنية العليا.
عفرا هو المؤسس والمدير العام لشركة توستر برودكشنز و هي
وكالة إنتاج تقدم خدمات كاملة النتاج األفالم وفق ًا للمعايير الدولية.
تعمل عفراء كمنتج إبداعي في قناة بينونة و هي قناة تلفزيونية
إماراتية مجانية.

و إلى جانب ذلك لعبت حسوني دور ًا فاعالً في لجنة البروتوكول لعدة فعاليات مهمة أقيمت في
إمارة الشارقة و منها " االستثمار في المستقبل " و " القمة العالمية لتمكين المرأة اقتصادي ًا " .أما
ترينالي الشارقة للعمارة  ،٢٠١٩فقد انتدبت حسوني كمستشار لالتصال و العالقات الحكومية ،حيث
عملت على تعزيز رؤية ترينالي الشارقة للعمارة و رسالته في المجتمع المحلي بالتعاون مع جهات
محلية في اإلمارة.
بدأ شغف اإلعالم لدى أسماء منذ نعومة أظفارها حيث عملت و هي في العاشرة من عمرها و لمدة
 ٧سنوات في تقديم البرامج على شاشة تلفزيون الشارقة إلى أن التحقت بالحياة الجامعية عام ٢٠٠٧
في كليات التقنية العليا بالشارقة التي كانت نقطة التحول لمنظورها الشخصي لإلعالم حيث عشقت
حسوني العمل على األفالم الوثائقية ذات المواضيع المثيرة للجدل ،كما برعت فيها حتى تمكنت من
ّ
إنتاج فيلمين وثائقيين خالل سنوات الدراسة إلى أن تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف.
حسوني بالمهارة العالية في التواصل و التحاور ،و تستهويها التجمعات الشبابية حيث بإمكانها
تتميز ّ
حسوني بأن سر النجاح يكمن ورا توطيد
تبادل اآلراء والتعرف على ثقافات و أفكار مختلفة .تؤمن ّ
العالقات ،ما من شأنه تسهيل عملية بناء جسور تسهم في تحريك عجلة التطور.

لغة الجلسة :العربية

الخميس |  10:00 - 09:00 -14.10.2021مساء

مستقبل صناعة األفالم
اعضاء الجلسة
مقدم الجلسة
ماريا كريستينا فيالسينور

مصطفى عباس

مديرة البرمجة  ،مهرجان نيويورك
الدولي ألفالم األطفال

كاتب ومخرج إماراتي

بلقيس صابر
إعالمية
بلقيس صابر بدأت رحلتها في عالم الفن ترسم طريقها منذ الطفولة
المبكرة فهي شخصية تميل إلى الفنون بكل انواعها وتعتبر الفن
أرجوحة اإلنسان ومنه تتوسع مداركها ،تخصصت في االتصال التطبيقي
وعملت كرئيس قسم التسويق والفعاليات في مؤسسة سجايا فتيات
الشارقة لتضيف لون زاهي إلى طريقها الفني.

مصطفى عباس كاتب ومخرج إماراتي حائز على جوائز كان فلمه
والية الغروب اختيار ًا رسميا ً لمهرجان دبي السينمائي ، .ولعب
في العديد من المهرجانات الدولية األخرى حول العالم .بأسلوبه
المميز في صناعة األفالم ،لعب عباس دو ًرا كبي ًرا في تطوير
المشهد السينمائي المحلي منذ أكثر من عقدُ .يعرف بأنه أحد
الرواد في صناعة السينما اإلماراتية ولم يساهم في كتابة وإنتاج
وإخراج األفالم فحسب  ،بل كان ً
عضوا في لجنة التحكيم
أيضا
ً
للمهرجانات والمسابقات بما في ذلك مهرجان نيكون السينمائي
األول على اإلطالق  ،وتنمية المجتمع.

لغة الجلسة :اإلنجليزية

بصفتها مديرة البرمجة وكبيرة المنسقين  ،تشرف ماريا كريستينا على
البحث عن األفالم وعملية االختيار والتنظيم لمهرجان نيويورك الدولي
ألفالم األطفال ؛ برمجة منتدى الصناعة  ،وتوجيه اختيارات األفالم لبرامج
و الرحالت.
تأتي الى المهرجان بخبرة واسعة في مجال األفالم وتنسيق وبرمجة
المتاحف والمهرجانات على الصعيد الدولي والكتابة على وسائل
اإلعالم على نطاق واسع  ،بما في ذلك تأليف كتالوجات المعرض.
تشمل منشوراتها السابقة العمل كمساعد ق ِّيم للفنون السينمائية
واإلعالمية في متحف غوغنهايم  ،حيث ابتكرت برامج أفالم أصلية
لجميع األعمار كجزء من عملها القائم على األفالم والتركيب اإلعالمي
 ،ودمجت مجموعة واسعة من األنواع واألساليب واألفالم العالمية
عملت في العديد من لجان تحكيم األفالم  ،ولجان المنح  ،واللجان بما
في ذلك مهرجان كينيكوالدولي ألفالم األطفال طوكيو  ..أمستردام ..
ألمانيا ؛ مهرجان موريليا السينمائي الدولي  ،المكسيك ؛ مؤسسة جيروم
مؤسسة روكفلر والصندوق الوطني للعلوم اإلنسانية..

الجمعة |  06:30 - 05:30 -15.10.2021مساء

دور المهرجانات في الترويج لألفالم
اعضاء الجلسة
مقدم الجلسة

بتول التميمي
أحد المحكمين الواعدين
فنانة واعدة تبلغ من العمر  17سنه ،احدى منتسبات سجايا
فتيات الشارقة .حائزة على العديد من الجوائز منها جائزة الشارقة
للعمل التطوعي و جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب ،عضوة
في لجنه المحكمين الواعدين و سفيرة لالمن االلكتروني لدى
ادارة سالمة الطفل.

لغة الجلسة :العربية

مسعود أمراهلل آل علي

عامر سالمين

سينمائي من اإلمارات

مؤسس و مدير مهرجان العين السينمائي

ُولد في الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة في عام  .1967تخ ّرج من
مؤسس ومدير "مسابقة أفالم من
تخصص إعالم.
جامعة اإلمارات
ّ
ّ
اإلمارات" المجمع الثقافي ،أبوظبي .شارك في تأسيس "مهرجان
الخليج السينمائي" في دبي  .2008عمل مدير ًا فني ًا لمهرجان دبي
السينمائي الدولي حتى عام  .2017له كتابات عديدة في حقل
الشعر والسينما ،ونشر في العديد من الصحف والمجالت العربية.
أخرج العديد من األفالم القصيرة والوثائقية ،منها" :الرمرام ،"1994-
القزحية :مائة عام على السينما " ،"1996األفقية والزخرفة
الغرفة ُ
في عصر الباروك  ."1999شارك محكم ًا في أكثر من ( )40مهرجان ًا
سينمائي ًا .أشرف وشارك بالكتابة للكثير من سيناريوهات األفالم
العربية واألجنبية ،وح ّرر عدد ًا من األفالم الوثائقية والروائية .أصدر
ديوان ًا شعري ًا مشترك ًا بعنوان "تراتيل النوارس".

كاتب ومخرج سينمائي له باع كبير في االعالم حيث اعد وقدم
العديد من البرامج على قنوات دبي وابوظبي وإذاعة أبوظبي كما
كان رئيس تحرير العديد من المجالت وتولى إدارة مسابقة أفالم
البيئة من اإلمارات

أحمد المال
مدير مهرجان السعودية السينمائي
أحمد المال هو مدير مهرجان السعودية السينمائي ومستشار رئيس
مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون منذ ،2018
وعضو مجلس إدارة مؤسسة المورد الثقافي 2018

