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ومدير عام المهرجان

"العين السينمائي" في نسخة دولية 

 5ســنوات هــي عمــر مهرجــان "العيــن الســينمائي" عشــنا معهــا ونحــن 

الزمــان  فــي  ممتــدًا  أثــره  ســيبقى  الرفيــع  الفــن  بــأن  يقيــن  علــى 

والمــكان، وفــي الــدورة الحاليــة مــن المهرجــان الــذي يحلــق فــي ســماء 

ــن  ــة، م ــة الدولي ــابه صف ــت الكتس ــي بذل ــود الت ــل الجه ــة بفض العالمي

خــالل اســتقطاب أفضــل األفــالم المحليــة والخليجيــة والعالميــة، وإبــرام 

ــل  ــي محاف ــة ف ــينمائية مكوكي ــوالت س ــادرات وج ــذ مب ــات وتنفي اتفاق

دولية في حب "الفن السابع".

وهــا هــو "العيــن الســينمائي" يحتفــي بمزيــد مــن اإلبــداع الســينمائي 

المحلــى مــن خــالل عــرض الفيلــم اإلماراتــي "حجــر الرحــى" فــي الــدورة 

ــًال عن  ــة، فض ــة العريق ــينما األفريقي ــاء بالس ــم االحتف ــن ث ــة، وم الحالي

حققــه  مــا  لتواكــب  الطويــل"  الدولــي  "الصقــر  مســابقة  اســتحداث 

ــون  ــه المبدع ــا يقدم ــام بم ــب االهتم ــى جان ــازات، إل ــن إنج ــان م المهرج

الشباب، وهو ما يضعنا أمام تجارب فذة وإبداعات خارج التصنيف.

إن "العيــن الســينمائي" الــذي يقــام علــى أرض "دار الزيــن" هــو مهرجــان 

العالــم لكونــه يفتــح نافذتــه للجميــع مــن أجــل أن يكــون للفــن الســابع 

ــي  ــا الطبيع ــل جماله ــي ال يق ــة الت ــة التاريخي ــذه المنطق ــي ه ــًا ف بريق

ــي كل  ــال ف ــة الجم ــيد لقيم ــة وتجس ــن عراق ــاهد م ــا نش ــة عم ــن متع ع

مكان.

تحديــات كثيــرة نواجههــا، ولكــن شــغفنا يدفعنــا لالســتمرارية، مــن أجــل 

حضــور فعــال لمهرجــان ســينمائي إماراتــي، وتنفيــذ دورات اســتثنائية، 

وإظهــار  المنطقــة،  فــي  الســينما  وصنــاع  المحلــي،  الفيلــم  تدعــم 

مواهب المستقبل، وتوفير منصة مثالية لتقديم إبداعاتها.
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قلعة الجاهلي .. رمز القوة 
قلعة الجاهلي.. هي إحدى أكبر القالع التاريخية التي بنيت في

نهاية القرن التاسع عشر في مدينة العين في عهد المغفور 
له،الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان (  ،) ١٩٠٩ - ١٨٩٨كرمز

للقوة، للدفاع عن المدينة وحماية مزارع النخيل الثمينة، وكانت
مقر اإلقامة الصيفي لألسرة الحاكمة. وتتكون القلعة 

الرئيسية

من ساحة مربعة الشكل وبرج دائري من أربعة طوابق.
توجد القلعة في الربع الشمالي من المبنى العام الذي 

يضم ساحة خارجية، وهي قلعة مربعة الشكل طول 
ضلعها ٣٥

مترًا، وارتفاعها  ٨أمتار، ولها أربع واجهات تعلوها فتحات
� للبنادقيقة، وصف من الشرفات المثلثة، ويوجد بها 

برجان دائريان متطابقان تمامًا ُ ، قطر كل منهما  ٥أمتار، 
وارتفاعكل منهما  ١٤مترًا، وكل برج مكون من ثالثة 

طوابق مثل

أبراج المدخل، أما البرج الدائري الثالث فهو موجود 
بالواجهة الشرقية، أما الزاوية الشمالية الغربية فيوجد بها 

برج مستطيل وليس دائريًا، وهو البرج الوحيد المستطيل 
ويبلغ طوله  ٧أمتار وعرضه  ٤أمتار وارتفاعه  ١٤مترا تقريبا، 
به طابقان بنفس تكوين أبراج القلعة، ولعل هذا البرج بني 

بشكل مستطيل ليكون أقوى من باقي األبراج

تقع القلعة في القسم الجنوب الشرقي من مدينة العين 
بالقرب من متحف قصر العين، وتعد إحدى أكبر القالع 

وأفضل نموذج لفن العمارة العسكرية المحلية، ولها تاريخ 
ضارب في القدم، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ أسرة آل 

نهيان، وهي ذات موقع استراتيجي لألعمال العسكرية 
لكونها تقع على مقربة من مصادر المياه وتحيط بها 

األراضي الخصبة للزراعة







وثائقي 90 دقيقة  
 فيلم " حجر الرحى" وشعاره: "العين.. أول من رأت األحالم "، هو فيلم عن المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان

 آل نهيان، استغرق العمل فيه عامين، يسرد جوانب من حياته منذ توليه شؤون مدينة العين نائبًا ثم ممثًال لحاكم أبوظبي
 عام ١٩٤٦، وهو في الثامنة والعشرين من عمره، وكيف نهض بها في كافة المجاالت االقتصادية والزراعية والتعليمية

 والصحية، حيث تعد العين وخالل تلك الفترة هي حجر الرحى في حلم زايد الكبير والبعيد في تأسيس إمارة قوية وناهضة
 ومتطورة، حيث تولى حكم أبوظبي عام ١٩٦٦، وحرق المراحل من أجل بناء مدينة عصرية متكاملة ومتطورة، ومنها كبر
 الحلم ثانية، ودار حجر الرحى ليشمل حلمه الكبير تأسيس دولة قوية ومستقلة ومرموقة في المستقبل، وكان ذلك عام
 ١٩٧١، وظل يعمل من أجل وطنه وشعبه، والعرب والمسلمين واإلنسانية جمعاء حتى وفاته عام ٢٠٠٤، مسطرًا أسمه في

.التاريخ بحروف من نور

The movie "The Millstone" and its slogan: "Al-Ain 'The Eye'... is the first to see dreams" is a movie about the late His 
Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the work lasted two years, and it tells aspects of his life since he took 
over the affairs of the city of Al-Ain as a deputy and then representative of the ruler of Abu Dhabi in 1946, when he 
was twenty-eight years old, and how he developed it in all economic, agricultural, educational and health fields, 
where Al-Ain during this period was the Millstone of Zayed's great and distant dream of establishing a strong 
emirate, rebirth and developed, where he took the power of Abu Dhabi in 1966, and speeded up the stages in order 
to build a modern emirate, integrated and developed city, and made a bigger dream again, and the millstone 
included his great dream of establishing a strong, independent and prestigious state in the future, and that was in 
1971, and he continued to work for his homeland, his people, the Arabs, Muslims and all humanity until his death 
in 2004, His name in history in letters of light.

 Documentary 90 minutes

MILLSTONE  حجر الرحى

ناصر الظاهري
Nasser AldhaheriUAE -اإلمارات

Opening Filmفيلم اإلفتتاح
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المكرمون

كان  الجماهــري"  "نجمــة  ُلّقبــت  مرصيــة،  ممثلــة 
ــالل  ــن خ ــام 1959، م ــينمائي األول ع ــا الس ظهوره
فيلــم "جميلــة" للمخــرج الراحــل "يوســف شــاهني"، 
لتتــواىل أدوارهــا بمســاحة أكــرب فــي "الخائنــة"، 

"صغرية عىل الحب"، "مراتي مجنونة مجنونة". 
التلفزيونــي  المسلســل  ببطولــة  قامــت   1973
"الدوامــة"، لُتتبعــه بــأول بطولــة ســينمائية لهــا 

بفيلم "بمبة كرش" حيُث لمع نجمها. 
1980 لعبــت دور البطولــة فــي فيلــم "الباطنيــة" 
حقبــة  نجمــات  أهــم  كإحــدى  صنّفهــا  الــذي 

الثمانينات
"وكالة  الفــرتة  تلــك  فــي  أفالمهــا  أهــم  ومــن 
ــاب، جــربوت امــرأة، شــهد الملكــة،  البلــح، خمســة ب
ــعينات  ــالم التس ــن أف ــًال ع ــاب". فض ــة، اإلره الضائع
الــيت حققــت إيــرادات كبــرية، مثــل "مهمــة فــي تل 
أبيــب، حكمــت فهمــي، امــرأة هــزت عــرش مــرص، 

اغتيال، 48 ساعة في إرسائيل". 
ــرية  ــة الكب ــري" للشاش ــة الجماه ــمح "نجم ــم تس ول
األعمــال  فــي  حضورهــا  أثبتــت  بــل  باحتكارهــا، 
الدراميــة التلفزيونيــة، مــن خــالل مسلســالت عديــدة 
منهــا "مشــوار امــرأة، مــن أطلــق الرصــاص عــىل 

هند عالم، ملكة في المنفى".

An Egyptian actress, who was called "The Star of 
the Audiences", her first appearance was in 1959, 
through the movie "Gamila" by the late director 
"Youssef Chahine".
To play more important roles in "The Traitor", "Too 
Little to Love", "My Wife Is Crazy".
1973 She starred in the TV series "The Vortex", to 
be followed by her first movie starring in "Bumba 
Kashar", when her star shone.
1980 She played the lead role in the movie "Al-Ba-
tiniya", which classified her as one of the most 
important stars of the eighties.
Among her most important films during that 
period were “Wekalat al-Balah, Five Babs, Might 
of a Woman, Witnessing the Queen, The Lost, and 
Terror”. In addition to the films of the nineties that 
achieved great revenues, such as “A Mission in Tel 
Aviv, Hikmat Fahmy, A Woman Who Shook the 
Throne of Egypt, Assassination, 48 Hours in 
Israel.”
The "star of the Audiences" did not allow the big 
screen to monopolize her, but rather proved her 
presence in TV drama, through several series, 
including "A Woman's life Story, Who Shot Hind 
Allam? And Queen in Exile”.

Nadia Algendyنادية الجندي

Honorees

ــي  15  ــارقة ف ــارة الش ــد بإم ــي. ول ــج إمارات ــل ومنت ممث
مارس 1956.

شــارك بتأســيس مــرسح عجمــان الوطــين عــام 1978، ثم 
التحــق بمــرسح الشــارقة الوطــين وتــرأس مجلــس إدارته 

لعدة دورات. 
قــدم خــالل مســريته العديــد مــن األعمــال المــرسحية 
عــىل المســتوى المحــيل والخليجــي والعربــي، ثــم تحــول 
مــن  العديــد  فــي  وعمــل  التلفزيونيــة،  الدرامــا  إىل 

األعمال الدرامية اإلذاعية من خالل إذاعة أبوظيب.
كان قــد شــارك فــي مهرجــان قرطــاج المرسحــي وحصــل 
عــىل جائــزة أفضــل ممثــل عــن مرسحيــة "مقهــى أبو 
"جــواد  العراقــي  المرسحــي  أخرجهــا  الــيت  حمــده" 

األسدي". 
الشــارقة  مــرسح  إدارة  مجلــس  رئيــس  منصــب  شــغل 
الوطــين، وعضــو اللجنــة العليــا للمهرجــان الخليجــي 
فــي الكويــت لمــدة 12 عاًمــا، وعضــو لجنــة التحكيــم فــي 
ــة،  ــينما الخليجي ــيب للس ــان أبوظ ــي ومهرج ــان دب مهرج
كمــا عمــل مراقبــًا عامــًا للدرامــا فــي تلفزيــون أبوظــيب 

لمدة 10 سنوات. 
ــة،  ــهادات التقديري ــز والش ــن الجوائ ــد م ــىل العدي ــاز ع ح
آخرهــا جائــزة الدولــة التقديريــة مــن صاحــب الســمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ــل،  ــف األم ــل " مجادي ــة مسلس ــه التلفزيوني ــن أعمال م

حظ يا نصيب، جدار الصمت، أبلة نورة، عجيب غريب".

Emirati actor and producer. who was born in the Emir-
ate of Sharjah on March 15, 1956.
He participated in the establishment of the Ajman 
National Theater in 1978, then joined the Sharjah 
National Theater and chaired its board of directors for 
several editions.
During his career, he presented many local theatrical 
works, GCC and Arab levels, then switched to TV 
drama, and worked in many radio serieses through Abu 
Dhabi Radio.
He had participated in the Carthage Theater Festival 
and won the best actor award for the play "Abu Hamda 
Cafe", which was directed by the Iraqi playwright, 
"Jawad Al-Asadi".
He held the position of Chairman of the Board of Direc-
tors of the Sharjah National Theatre, a member of the 
Supreme Committee of the Gulf Festival in Kuwait for 
12 years, and a member of the jury at the Dubai Festi-
val and the Abu Dhabi at Gulf Film Festival. He also 
worked as a general observer of drama on Abu Dhabi 
TV for 10 years.
He won many awards and certificates of appreciation, 
the latest of which was the State Appreciation Award 
from His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Among his television works are the series "Oar of 
Hope", "Luck Ya Naseeb", "The Wall of Silence", "Abla 
Noura", and "Ajeeb Gharib".

Ahmed Al Jasmiأحمد الجسمي



المكرمون

ــد الســينما الــرشق أوســطية". ولــد  رجــل الســينما "ووال
فــي إيــران لعائلــة متواضعــة عــام 1942. وطــأت قدمــاه 

دبي ألول مرة في عام 1963. 
ــرب  ــم" أك ــارس فيل ــة "ف ــس إدارة رشك ــس ورأس مجل أس
وأنجــح شــبكة توزيــع أفــالم مــن هوليــوود وبوليــوود 

في الرشق األوسط وشمال افريقيا.
موزعــا  وأصبــح  المتاحــة  الســينما  دور  بتقييــم  قــام 
لألفــالم فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. غــادر إىل إيران 
ــض  ــب بع ــيلة لجل ــاد وس ــة إليج ــي محاول ــنة 1967 ف س

األشخاص المشهورين إىل اإلمارات.
بــدأ بالذهــاب إىل لبنــان وســوريا ومــرص والعــراق لــرشاء 
ــام 1970،  ــي ع ــي. ف ــي دب ــا ف ــتعملة وعرضه ــالم مس أف
لبيع  أعمالــه حــىت وصلــت إىل كان وميالنــو  انتــرشت 
كان  مهرجــان  إىل  ذهــب   ،1972 عــام  فــي  األفــالم. 

السينمائي لجلب أهم األفالم.
ــف  ــرض مكي ــرة، أول دار ع ــينما دي ــاح س ــي افتت ــارك ف ش
إطالق  قــاد  قصــرية  لفــرتة  أدارتهــا  وتــوىل  الهــواء، 
ســينما النــرص الشــهرية عــام 2000 وضــع األســاس لــدور 
الســينما الكــربى وفتــح أول دور العــرض IMAX   فــي 
البــالد وبحلــول عــام 2012، قــرر بيــع جرانــد ســينما وتحويل 

تركزيه إىل أعمال التوزيع وإنتاج األفالم.

“Cinema Man” and the “Father of Middle Eastern 
Cinema”. He was born in Iran into a humble family in 
1942. He set foot in Dubai for the first time in 1963.
He founded and chaired the board of directors of 
“Fares Films”, the largest and most successful Holly-
wood and Bollywood film distribution network in the 
Middle East and North Africa.
He evaluated available cinemas and became a distribu-
tor of films in the UAE. He left for Iran in 1967 trying to 
find a way to bring some famous people to the Emir-
ates.
He started going to Lebanon, Syria, Egypt and Iraq to 
buy used films and screen them in Dubai. In the 1970s, 
his business spread to Cannes and Milan selling films. 
In 1972, he went to the Cannes Film Festival to bring 
the most important films.
He participated in the opening of Deira Cinema, the 
first air-conditioned theater and managed it for a short 
period. He led the launch of the famous Al Nasr Cinema 
in 2000. He laid the foundation for major cinemas and 
opened the first IMAX theaters in the country. By 2012, 
he decided to sell Grand Cinemas and shift his focus to 
the distribution and film production business.

Ahmed Gulchinأحمد غولشني

Honorees

مخــرج ســعودي ولــد فــي مكــة المكرمــة عــام 1947 
(1367هـــ)، ويعــد مــن رواد صناعــة الســينما الســعودية، 

وأول سعودي متخصص في السينما.
وضــع الّلبنــات األوىل لمفهــوم صناعــة الســينما في 

المملكة.
التحــق بـــ "جلســرت كولــدج أوف آرت ديزايــن" فــي بريطانيــا 
فــي الفــرتة بــني "1969 – 1971" حيــث أكمــل دراســته 
والجرافيــك  الفوتوغرافــي  التصويــر  فــي  األكاديميــة 

والتصميم.
حصــل عــىل دبلــوم عــال فــي اإلخــراج الســينمائي من 

"لندن فيلم سكول" 1975.
للمصوريــن  الملكيــة  الجمعيــة  عضويــة  عــىل  حصــل 
ــة  ــة للدعاي ــة العالمي ــس الرشك ــام 1975، وأس ــدن ع بلن
تصــوير  اســتوديو  أول  وأنشــأ  بالريــاض،  واإلعــالم 
اســتوديو  أســس  كمــا  بالمملكــة،  خــاص  ســينمائي 

صوت تجاري وتصوير فوتوغرافي.
التأسيســية  للجنــة  رئيســًا  اختيــاره  تــم   1994 عــام 
للســينما فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، خــالل 
مجلــس  لــدول  األول  الســينمائي  الملتقــى  إقامــة 

التعاون الخليجي.
مــن أبــرز أفالمــه (اغتيــال مدينــة)، و(ظــالل الصمــت) 

الذي ترشح للمسابقة النهائية لمهرجان روما 2007.
حصــل عــىل الجائــزة الذهبيــة لـــ "مهرجــان النيــل الــدويل" 

الثاني، ودرع العرب من وزارة اإلعالم 2008.
وفــي 2015 صــدر أمــر ملكــي بتعيينــه مستشــارًا فــي 

الديوان الملكي السعودي. 

A Saudi director, born in Mekkah 1947 (1367 AH), and 
considered one of the pioneers of the Saudi cinema 
industry, and the first Saudi specializing in cinema.
Laying the first building blocks of the film industry 
concept at the Kingdom.
He joined the "Gilster College of Art Design" in Britain 
between "1969-1971", where he completed his 
academic studies in photography, graphic and design.
He obtained a high diploma in film directing from 
“London Film School” in 1975.
He obtained membership in the Royal Society of Pho-
tographers in London in 1975, and founded the Inter-
national Advertising and Media Company in Riyadh, 
and established the first private film production studio 
in the Kingdom, as well as a commercial sound and 
photography studio.
In 1994, he was chosen as the head of the founding 
committee for cinema in the GCC countries, during the 
establishment of the first film forum of the GCC coun-
tries.
Among his most prominent films (Assassination of a 
City) and (Shadows of Silence), which was nominated 
for the final competition of the 2007 Rome Festival.
He won the Golden Award for the second "International 
Nile Festival", and the Arab Shield from the Ministry of 
Information 2008.
In 2015, a royal order was issued to appoint him as an 
advisor at the Saudi Royal Court.

Abdullah Al-Muhaisenعبدهللا المحيسن
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لجنة الصقر الخليجي الطويل والقصير

رحمتو كيتا  - رئيس اللجنة

Rahmatou KEÏTA Head of Jury
Writer – Director – Producer - Journalist

Abdulla Hasan Ahmad
Film director and producer

صحفية ومؤلفة وكاتبة سيناريو ومخرجة ومنتجة

عبدهللا حسن احمد - عضو
مخرج ومنتج سينمائى

شاكر نوري- عضو
ناقد واعالمي وروائي

صحفية ومؤلفة وكاتبة سيناريو ومخرجة ومنتجة، ولدت في 
جمهورية النيجر.

تنتمي ألقدم ساللة في منطقة الساحل، وهي من سوندجاتا كيتا، 
وريثة إمبراطوريات سونغوي وممالك الفوالآني في ماسينا، على 

حد تعبيرها، وُتعتبر من الجوهر الحقيقي لثقافات الساحل.

منتج ومخرج سينمائي وتلفزيوني من مؤسسي صناعة الفيلم بدولة 
االمارات لدية 30 فیلم قصير كمنتج ومخرج حصدت أعماله على العديد 

من الجوائز المحلية و الدولية ، شارك في مهرجانات دولية عديدة 
منھا برلين , لوكارنو , طوكيو , حصد سيناريو والدة جائزة وزارة الداخلية 

للسينما لألفضل سيناريو مجتمعي أمني 2015 جائزة )
آي دبليو سي (بالتعاون مع مهرجان دبي كأفضل سيناريو خليجي 

2016 ويعتبر فيلم “والدة " اول افالمي الطويلة.
مؤسس شركة فراديس لإلنتاج الفني يعمل

في إنتاج األعمال الوثائقية والدرامية
ويعمل كمخرج فني لتمثيل التفاعلي للمهرجانات والمتاحف الفنية.

Film and TV producer and director, one of the founders of the film 
industry in the UAE. He has 30 short films as a producer and director.
His works won many local and international awards. As he participated 
in many international festivals, including Berlin, Locarno, and Tokyo 
The scenario of “Birth” won the Ministry of the Interior Film Award for 
the best social security scenario 2015 
IWC (in cooperation with the Dubai Film Festival as the Best GCC 
Screenplay 2016)
The movie “Birth” is his first feature film.
Founder of Faradis Art Production Company, which is working in 
documentaries and dramas production
He works as an art director for interactive representations of art 
festivals and museums.

Shakir Noori
critic journalist and novelist

ِمْن مدينِة مولِده َجّلوالء- ِديالى، قصَد شاكر نوري، مدينَة أبِيه َبغداد 
لَيدرَس في جامعِتها، ويناَل شهادَة الَبكالوريوْس في األدِب اإلنجليزّي 

غة اإلنجليزية في  في 1972. بعد ذلك، عاَد إلى مدينِته، لَيعمَل أستاًذا لل�
َر الِهجرَة إلى باريس  في 1977 التي  ة أربِع َسنوات، ثم قر� ة لُمد� الثانوي�

مكَث فيها حتى 2004  حيُث حصَل على درجِة الماجستير في اإلعالم ِمن 
صوير السينمائي  راسات وشهادة "بي. تي. أس." في الت� الَمدرسِة الُعليا للد�

كتوراه في السينما والمسرح من  ِمْن َمعهد لوي لوميير في 1979 والد�
حِف  جامعة السوربون في 1983. عمَل ُمراسًال  ثقافًيا لعَدٍد من الص�

والَمّجالِت الِعراقية والِعربية وعمَل في إذاعِة مونِتكارلو وجامعة 
السوربون.  

حالت عن كتاٍبه "بطاقُة  نال الجوائز التالية: جائزَة ابن بطوطة ألَدِب الر�
ات باريس" 2013، جائزة كتارا للرواية العربية عن  إقامٍة في ُبرِج باِبل. َيومي�

روايته "خاتون بغداد" 2017، وجائزة الصحافة العربية في دبي، االمارات 
العربية المتحدة.

Obtained a bachelor’s degree in English literature in 1972. After 
that, he returned to his city, to work as a teacher of English in high 
school for four years, then decided to emigrate to Paris in 1977, in 
which he stayed until 2004, when he obtained a master's degree in 
media from the École Normale Supérieure d'Etudes and a "BTS" 
certificate. in Cinematography from the Institut Louis Lumiere in 
1979 and a PhD in Cinema and Theater from the Sorbonne 
University in 1983. 
He won the following awards: Ibn Battuta Prize for Travel Literature 
for his book “A Residence Card in the Tower of Babel. Paris Diaries” 
2013, Katara Prize for Arabic Fiction for his novel “Khatun Baghdad” 
2017, and the Arab Press Award in Dubai, United Arab Emirates

BORN in Niger Republic, the award winner, Rahmatou Keïta is 
JOURNALIST, AUTHOR, SCREENWRITER, DIRECTOR, PRODUCER.
Descendant of the oldest dynasty of the Sahel, the one from 
Sundjata Keïta, Heiress of Songhoy  empires and the Fulaani 
kingdoms of Macina, as she puts it, she is of the true essence of 
the Sahelian cultures.

UAE -اإلماراتIRAQ -العراق

لجنة الصقر اإلماراتي القصير و أفالم الطلبة و أفالم المقيمين  

خالد المحمود - رئيس اللجنة

Khalid Al Mahmood
Film Director

HUSSAIN IBRAHIM MOHAMED AMIRI
Director

مخرج سينمائي

حسين ابراهيم محمد أميري - عضو
مخرج

عفراء المرر  - عضو
منتج تنفيذي، مخرج

تخّرج من جامعة دنفر بوالية كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية عام ١٩٩٩ 
بتخصص إتصال جماهيري (إنتاج وإخراج فيديو). أكمل ورشة في صناعة األفالم 

بأكاديمية نيويورك لألفالم في نيويورك. عمل في وظيفة منتج في مركز 
األخبار بشركة أبوظبي لإلعالم. صنع وعمل في عدة أفالم قصيرة: أهمها ال 
تخليني، سبيل و بنت النوخذة. شارك في لجان التحكيم في عدة مهرجانات.

مخرج تلفزيوني لعديد من المسلسالت الخليجية منها:
الحريم ،بيت بونشمي 

عضو لجنة التحكيم مهرجان النواة لالفالم الروائية 
القصيرة لطلبة الجامعات باإلمارات

شارك في تحكيم عدة مهرجانات منها:
مهرجان الباطنة السينمائي الدولي 

وعدة مسابقات جامعية كعضو لجنة تحكيم 

TV director for several GCC TV series: 
Alhareem, Bait Bounashme. He worked as a 
jury member in different film festivals such as 
Batnah International Film Festival.

Afra Almarar
 Executive Producer, Director

عفراء المرر هي مخرجة ومنتجة ومطّورة محتوى إماراتية 
ولديها في جعبتها ١٤ عاًما من الخبرة في صناعة السينما. 

المؤسسة والمديرة العامة لشركة توستر لإلنتاج الفني 
متخصصة في تقديم خدمات اإلنتاج وفًقا للمعايير الدولية.

 كما تعتبر متفوقة في مجال تطوير األفكار وكتابة 
السيناريو واإلخراج واإلنتاج، وقامت بالمشاركة كعضو في 
لجان تحكيم مختلفة في أكثر من خمس مهرجانات أفالم 

محلية.

Afra Al Marar is an Emirati filmmaker, and 
content developer with ١٤ years of experience 
in the film industry. 
Afra is the founder and GM of Toaster Artistic 
Productions, a media production company 
that attracted international, and local 
productions. Toaster offers complete services 
for film production to international standards. 
She has participated in various judging panels 
for more than five local film festivals.

Graduated from the University of Denver, in Colorado USA in Mass 
Communications (Video/Film production). Completed a filmmaking course 
from the New York Film Academy in New York City. He worked as a 
producer in the news center at Abu Dhabi Media Company. He Made 

several short films: 

UAE -اإلمارات

UAE -اإلماراتUAE -اإلمارات

النيجر
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لجنة الصقر للمسابقة الدولية

موسى توري- رئيس اللجنة

Moussa Toure Head of Jury
Director- Writer- Producer

Mokhtar Lagjimi Member
Director

مخرج - كاتب - منتج

مختار لعجيمي  - عضو

مخرج

شيوما أودي  - عضو
منتج تنفيذي، مخرج

أصله من السنغال، وقد بدأ موسى توري حياته المهنية في السينما في سن 
مبكرة جًدا كفني (كهربائي ، مساعد مخرج)، ليخرج فيلمه القصير األول "بارام" 
في  رسمًيا  اختياره  وتم   1987 عام  فرنسا  في  العرض  دور  في  وزع  الذي 
، والذي   1991 الروائي األول فيلمTOUBAB BI  في عام  FESPACO  ثم فيلمه 

ُمنح عدة جوائز.

(تونس)،  المنستير  في   1957 عام  في  ولد 
وتخرج من المعهد العالي للسينما.

أهم أفالمه الرئيسية:
 1997 Le cinéma Colonial

1999 Mille et une danses orientales
 2000 L'orient des cafés

له،  روائي طويل  أول فيلم  " هو   Noce d'été"
وقد فاز بجائزة Mention spéciale du jury خالل 

.2004 JCC مهرجان قرطاج السينمائي

Born in 1957 in Monastir (Tunisia), Mokhtar Ladjimi graduated 
from IDHEC. His main films are Le cinéma Colonial 1997, Mille et 
une danses orientales 1999, L'orient des cafés 2000. Noce d'été is 
his first feature film, he won ''Mention spéciale du jury" during 
Carthage Film Festival JCC 2004.

Nujoom Al-Ghanem Member 
Film Director

نجوم الغانم - عضو
مخرجة سينمائية

 شاعرة وفنانة ومخرجة سينمائية 
اماراتية حاصلة على العديد من 

الجوائز الدولية وهي من مواليد 
دبي.

أخرجت أكثر من عشرين فيلمًا ما بين 
الوثائقي الطويل والروائي القصير 

واألفالم الفنية.

is an Emirati poet, artist, and film director. She was born in Dubai, 
UAE.
She is also a renowned and multi-award-winning filmmaker. She 
has produced numerous films including feature documentaries, 
short fiction, short documentaries, and art films. 

Chioma Ude Member
FESTIVAL DIRECTOR

هي المؤسس والمدير التنفيذي 
لمهرجان إفريقيا السينمائي الدولي، 

وهو مهرجان سينمائي نما ليصبح 
األكثر حيوية في إفريقيا. إنها حصان 
طروادة الذي ال يكل، زعيمة ومنتجة 

ومحسنة.

Chioma is the Founder and Executive Director 
of AFRIFF (Africa International Film Festival), a 
film festival that has grown to become the 
most vibrant in Africa. She’s a tireless trojan, 
leader, producer and philanthropist.

Originally from Senegal, Moussa Touré began his career in 
cinema at a very young age as a technician (electrician, 
assistant director), to direct his first short film Bäram 
distributed in theaters in France in 1987 and officially selected 
at FESPACO, then his first feature film in 1991, TOUBAB BI, 
awarded many times.

UAE -اإلمارات

السنغال
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AB
الشقة

The Apartment

Dresha دريشه

Choose االختيار

سما في األعلى
  Sama above                

الميزان
The scale       

Apple تفاحة

أوهام لعبه 
Game illusions                  

Towel فوطة

Solitude    عزلة 

Light           ليت

12

نّصه
NESSAH

فول تايم
Full time

غير مقبول
Unacceptable

ما وراء سلمى
Unveiling Selma

ليش سرير يدي في الصالة؟
Why Is My Grandfathers

?Bed In Our Living Room 

42
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   MARQAM  مرقم 

Maybe, Blue ازرق، ربما 

 خدمة عمالء ضميرك
Your conscience customer service

رقم هاتف قديم
Old phone number

في ذاكرة شخص ما
In someone's memory

 تيه الحمام
Lost Pigeons

هذا العالم رائع
This world is wonderful

جمع مذكر تالف
Masculine unsound plural

Don’t blame me التلمني 

متالزمة البطن المسطح
FLAT BELLY SYNDROME

ALDARROOJ الدروج 

Suhail سهيل 

Solitude عزلة 

60
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الثامنة و السابعة

AM 8:17عشر دقيقة صباحًا

الفتاة ذات اللكنة
The girl with the accent

Luminary نور عيوني 

Deadline ديدلين 

Sound of Memorie  
صوت الذكريات

تألق االبتدائية الفصل 2 
Elementary Brilliance Chapter 2

Umah عومه 

Recovery  إنعاش 

الشمس تشرق على
The Sun Shines On

النهضة 
Renascence

 أوالد الجميع
Children of All

75
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