
 مهرجان األقرص للسينام األفريقية يهدى هذه الدورة
 إىل ذكرى

 املخرج املرصى 
رضوان الكاشف )2002-1952(

و 
املمثل البوركينى 

سوتيجى كويتيه )1936 – 2010(
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ىف الدورة األوىل من عمر هذا املهرجان الوليد الذى تحتضنه مدينة األقرص، نعايش 

حدثاً فنياً وثقافياً بالغ األهمية، يحمل العديد من املعاىن والدالالت .

الجنوب  العظيمة وهى إىل  الحضارة املرصية  ، مهد  ، بالد طيبة  فاملكان هو األقرص 

من الجغرافيا املرصية ،ها هى تفتح ذراعيها لتحتضن مبدعى الفن السابع وعشاقه 

من أبناء قارتنا الحبيبة، وتسطع شاشتها الفضية بأضواء تحمل رائحة الجنوب، لتتألق 

النجوم السمراء حاملة معها حيوات وأفكار إفريقية خالصة. إنه لقاء األشقاء، رشكائنا 

ىف الجغرافيا ىف الحلم وىف الهموم.

فمن الجنوب، نطل عىل الجنوب هذه املرة ، بعد إهامل طال عقود من الزمان بفعل 

فاعل آثم .

الشك أن هذا الحدث الكبري يساهم ىف تصحيح البوصلة وتعديل املسار عىل طريق 

التالقى بني أبناء القارة الواحدة. ومن دالالته الهامة ، إنه يأىت ىف زخم ثورة 25 يناير 

كافة  الصحيح عىل  الطريق  املرصية ووضعتها ىف  األمة  التى صححت مسار  املجيدة 

األصعدة واملجاالت.

حدثاً  كونه  يتخطى    - مؤسسوه  أراده  كام   - األفريقية  للسينام  األقرص  فمهرجان 

التواصل وبناء عالقات  عادياً، لريقى إىل كونه املحطة األوىل عىل طريق  وثقافياً  فنياً 

ثقافية وفنية متعددة الجوانب،  تستلهم طريق النضال املشرتك بني مرص وشقيقاتها 

اإلفريقيات ضد االستعامر، وترقى إىل طموح املبدعني من أبناء إفريقيا أمالً ىف تجميع 

قواهم اإلبداعية وتكاملها حتى تحتل طاقة ضوء وقوة دافعة - هذه املرة - ىف مواجهة 

املشكالت وبناء مستقبل أكرث سعادة وإرشاقاً.

وزير الثقافة

د . شاكر عبد الحميد
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 إن  أجمل و أروع ما ىف الفيلم السينامىئ هى قدرته عىل التعبري عن مشاعر و أحساسيس 

اإلنسان ىف  كل مكان ..  

  

و يعربهذا املهرجان الفنى السينامىئ الذى يجمعنا عن اإلنسان االفريقى ىف كل أقطار و 

بلدان افريقيا. إنه يعرب عن قدراتنا و أحالمنا و همومنا و شواغلنا وعن طموحاتنا. فهو 

يقرب املسافات بيننا و يقف شامخا إذ نحتفى فخرا بقدرة مبدعيه وصناعه وأن يعيدوا 

صياغة رؤية كل العامل الفريقيا و االفارقة و يعيدونها إىل موقعها الذى تستحقه. لتقف ىف 

املهرجانات السينامئية الدولية وتنافس عىل أرفع جوائزها  رغم كل املصاعب و العوائق 

التى تواجه قدراتها اإلنتاجية .

إن أجمل و أروع ما ىف هذا املهرجان أنه يقام ىف مدينة األقرص التاريخية املرصية االفريقية 

القدمية هى  افريقيا بتاريخها وحضاراتها  النيل العظيم، و الشاهدة عىل أن  املطلة عىل 

التى ألهمت العامل، كل العامل، ثقافاته و قيمه الروحية و مثله النبيلة .

كام أن  أجمل و أروع ما ىف هذا املهرجان إنه يحمل بذور األمل عىل طريق تكامل افريقيا، 

كام متناه روادنا االوائل من زعامء افريقيا التاريخيني.

أهال بكم ىف مدينتكم طيبة. ىف أحضان تاريخها التليد الذى هو جزء من تاريخكم. و بني 

أهلها الذين هم أهلكم.

نستمتع بصحبتنا معا. ليكون املهرجان جرسا للتواصل والتعاون واإلنطالق الَفاق أرحب. 

وسبيال ألن نرى طريقنا بوضوح وثقة وتفاؤل.       

محافظ األقرص

 السفري عزت محمد سعد



أخريا ..مهرجان للسينام االفريقية عىل أرض مرص وىف مدينة االقرص عىل وجه 

الخصوص .. 

حلم قديم آلجيال من السينامئيني املرصيني .. وها هو الحلم يتحقق ..كثمرة من مثار 

ثورة 25 يناير املجيدة .. حلم بحالة إنسانية .. ثقافية وفنية .. حالة ملؤها الحب 

والحنني لقارتنا السمراء .. التى افتقدناها سنوات طوال بفعل نظام سياىس فاشل .. 

هوى بالبالد ىف مستنقع الفساد والديكتاتورية .. وأبعد مرص عن حاضنتها وقارتها 

األم ... 

نعم نقولها اآلن ..نحن نحتاج إىل دفء قارتنا العظيمة كام تحتاج هى الينا وتفتقدنا 

... فمرحبا بتنافس يرقى إىل تكامل .

مرحبا بكم ىف مرص الحرية , ومرحبا مبرص ىف أحضان إفريقيا .. أرض التنوع 

...والثقافات والرثوات

عن جيل تحُقق الحلم 

                                                            

سيد فؤاد

رئيس املهرجان
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وزارة الثقافة
أنشئت عام 1958

املهرجانات التي تدعمها وزارة الثقافة :
 مهرجان القاهرة السيناميئ الدويل ، مهرجان القاهرة الدويل لسينام األطفال 
، مهرجان االسكندرية السيناميئ، مهرجان األقرص للسينام األفريقية، املهرجان 
، املهرجان  الشعبية  للفنون  ، مهرجان االسامعيلية  التجريبي  الدويل للمرسح 
القومي للسينام، سمبوزيوم أسوان الدويل لفن النحت ، ملتقي األقرص الدويل، 
بينايل   ، للكتاب  الدويل  القاهرة  معرض   ، املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان 
القاهرة الدويل ، ترينايل مرص الدويل لفن الجرافيك ، بينايل االسكندرية لدول 

البحر األبيض املتوسط ، املعرض الدويل لفن الرسم عيل البورسلني . 

القطاعات التابعة لوزارة الثقافة
املجلس األعيل للثقافة :  ويختص بوضع الرؤي للسياسات الثقافية ، كام مينح جوائز " النيل 

، التفوق ، التقديرية ، التشجيعية " للمبدعني واملثقفني كل عام .
صندوق التنمية الثقافية :يهدف لتنمية الثفافة وتوفري التمويل الالزم للمرشوعات الثقافية 

واملرصية  العاملية  العروض  بتقديم  تهتم   :  " املرصية  األوبرا  دار   " القومي  الثقايف  املركز 
والفنون الرفيعة من البالية واملوسيقي يف اوبرا القاهرة واالسكندرية ودمنهور .

البيت   ، للمرسح  الفني  البيت  للسينام،  القومي  املركز  يضم  وهو   : الثقايف  االنتاج  قطاع   
الفني للفنون الشعبية واالستعراضية ومكتبة القاهرة الكربي ومكتبة الحضارة ومركز الهناجر 
قطاع الفنون التشكيلية : يؤسس لبينايل أفريقيا يف دورته األويل، باالضافة لبينايل القاهرة يف 
دورته الـ13 ، و بينايل االسكندرية منذ 1955 وترينايل الجرافيك يف دورته السادسة، ويشمل 

عدد من املتاحف تضم مقتنيات عاليمية ومحلية 
العالقات الثقافية الخارجية : هي جرس الثقافة بني شعوب العامل 

ايل جميع طبقات  الوصول  بهدف  ثقافيا  : تضم 549 موقعا  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 
الشعب . 

، و100  ألف مخطوط  ، و60  كتاب  مليون   4 تحتوي عيل   : القومية  والوثائق  الكتب  دار 
مليون وثيقة. 

للجامهري  وتقدميه  الكتاب وصناعته  ما يخص  بكل  تعني   : للكتاب  العامة  املرصية  الهيئة 
باسعار مدعمة،

املركز القومي للرتجمة: يعمل عيل نقل الثقافة العاملية ايل اللغة العربية. 
 ، العربية  املوسيقي   ، السينام  و   ، املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  وتضم  الفنون:  أكادميية 

الكونسريفتوار ، البالية ، النقد الفني ، الفنون الشعبية . 
أكادميية الفنون :  بروما تعد مركزا لإلشعاع الحضاري املرصي واألورويب 

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري : تحقيق القيم الجاملية للشكل الخارجى لألبنية 



هايلي جرميا
ولد يف مارس 1946 ، بجوندار ، إثيوبيا. وسافر إىل الواليات املتحدة 

من أجل دراسة التمثيل واإلخراج مبرسح جودمان ، شيكاغو ثم 

انتقل للدراسة يف جامعة كاليفورنيا، حيث أنهى املاجستري يف فن 

السينام. بعد ذلك ، انتقل إىل واشنطن للتدريس يف جامعة هوارد 

حيث تأثر به العديد من املخرجني ألكرث من 25 عاماً.

الشخصية  محاوالته  مع  جرميا  ألفالم  الجاملية  املالمح  تقرتن 

لتصحيح املفاهيم الخاطئة التي زرعت منذ فرتة طويلة حول 

الشعوب اإلفريقية يف جميع أنحاء العامل، ولهذا السبب ، اعترب 

-- من قبل السينامئيني وطالب السينام عىل حد سواء -- معلامً 

متميزاً يف كل من الفصول الدراسية وأيضاً من وراء الكامريا.

تكرميات
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فيلموجرافيا
• تيزا 2008
• ادوا 1999

• سانكوفا 1993 
• بعد الشتاء : ستريلينج براون )تسجيىل( 1985

• رماد وجمر 1982

• بوش ماما 1979
• وملنجتون 10- الواليات املتحدة 1000  )تسجيىل( 1979 

• الحصاد 3000 عام
• طفل من املقاومة 1973

• ساعة زجاجية )قصري( 1971

6



داود عبد السيد
ولد عبد السيد عام 1946 وبدأ حياته العملية كمساعد ملخرجني 

مثل كامل الشيخ ىف فيلم الرجل الذى فقد ظله عام 1968 و مع 

يوسف شاهني ىف رائعته االرض عام  1969 ومع ممدوح شكرى 

ىف فيلم اوهام الحب ىف عام 1969. ثم اخرج العديد من االفالم 

التسجيلية منها )وصية رجل حكيم يف شؤون القرية والتعليم ـ 

1976(، )العمل يف الحقلـ  1979(، )عن الناس واألنبياء والفناننيـ  

1980(.  قبل أن يبدأ ىف إخراج أوىل أفالمه الروائية الطويلة ىف عام 

1985 وهو فيلمه الرائع الصعاليك.

و يبدو طوال الطريق الشاق الذى سار فيه عبد السيد، أنه يسعى 

لتقديم نوعية من األفالم تخلط بني ما يستند عىل الرتاث الدينى 

والثقاىف املرصى وبني ماهو واقعى. فسينام عبد السيد متثل تحديا 

اإلنساىن  الفكر  املفهومني. ماهو راسخ ىف  مستحيال بني هذين 

به  يحيط  عام  اإلنسان  صورة  وبني  باملجهول  وعالقته  املرصى 

من مشاكل حياتية معارصة. لعل تلك الرؤية يغلب عليها طابع 

الشكوك القدرية التى بدت واضحة إىل حد كبري ىف فيلمه أرض 

الخوف ذلك الفيلم الذى حصل به عبد السيد عىل جائزة الهرم 

الفىض ىف مهرجان القاهرة السينامىئ الدوىل عام 1999. حيث 

يفقد بطل الفيلم بوصلته ويختفى لديه اليقني من جدوى وجوده 

كضابط مباحث ىف مهمة رسية ىف مجتمع تجارة املخدرات، فيخرج 

بطل عبد السيد من كونه شخصية ىف حكاية إىل مساحات أرحب 

وأوسع من التساؤالت األكرث تعقيدا عن الوجود والعدم بشكله 

الكوىن. تلك التساؤالت الصعبة تصبح  أكرث حدة وإلحاحا ىف فيلمه 

األخري رسائل البحر الذى أخرجه ىف عام 2010 عندما تتامس حياة 

بطل الفيلم مع رسالة غري معلومة اللغة آتية من البحر. ىف هذه 

املرحلة يقدم لنا عبد السيد حياة هذه البطل مبعانيها الطبيعية 

املطلقة ىف أبسط صورها املجردة. ىف مراته االوىل التى يفهم فيها 

معنى الحب والحصول عىل الغذاء من البحر ثم قيم الحفاظ عىل 

جامليات املكان- االسكندرية، مبتعدا متاما عن أن تكون رسالة 

البحر ذات تأثري حقيقى عىل حياة هذا البطل-الضد، فقط هى 

تكمل فكرة سينام التساؤل عند عبد السيد.

تكرميات

فيلموجرافيا
• الصعاليك )1985(

• البحث عن سيد مرزوق )1990(
• الكت كات )1991(

• أرض االحالم )1993(

• سارق الفرح )1994(
• أرض الخوف )1999(

•مواطن ومخرب وحرامى )2001(
• رسائل البحر )2010(
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هايلى جريمه
ولد يف مارس 1946 ، بجوندار ، إثيوبيا. وسافر إىل الواليات 

واإلخراج مبرسح جودمان  التمثيل  دراسة  أجل  املتحدة من 

ىف شيكاغو.  ثم انتقل للدراسة يف جامعة كاليفورنيا، حيث 

أنهى املاجستري يف فن السينام. بعد ذلك ، انتقل إىل واشنطن 

للتدريس يف جامعة هوارد حيث تأثر به العديد من املخرجني 

الجاملية ألفالم جرميا مع  املالمح  تقرتن  عاماً.  ألكرث من 25 

محاوالته الشخصية لتصحيح املفاهيم الخاطئة التي زرعت 

منذ فرتة طويلة حول الشعوب اإلفريقية يف جميع أنحاء العامل.

فيلـم اإلفتتــاح

 ملخص:

عهد  أثناء  وطنه  إىل  أنرببر  اإلثيويب  املفكر  يعود 
ماريم  هايال  ملانجستو  القمعي  الشمويل  النظام 
فيحس بالغربة والعجز عن حل مشاكل أهله. فبعد 

أملانيا،  الطب يف  أن قىض عدة سنوات يدرس 
االضطرابات  من  مستمرة  حالة  يف  بلده  يجد 
ويذهب حلمه  يف تحسني صحة اإلثيوبيني من 

قبل الطغاة العسكريني الذين يستخدمون 
العلامء لتحقيق مآربهم السياسية الخاصة.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

هايلى جريمه
ماريو ماسينى

هايلى جريمه – لورين هانكين
140 دقيقة

أثيوبيا – املانيا – فرنسا 
تيزا

إخـراج: هايىل جرميه

2008
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األفالم الطويلة
 املسابقــة الرسميـة . روايئ -  تسجيـيل
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لجنة تحكيم 
مسابقة األفالم الطويلة 

يبلغ عدد األفالم املشاركة ىف مسابقة الفيلم الطويل 16 فيلام، 

وتشمل املسابقة أفالما روائية طويلة وتسجيلية طويلة، حيث 

متنح لجنة التحكيم ثالثة جوائز

ادريسا وادراوجو
بوركينا فاسو 

من مواليد 21 يناير 1954 يف بنفورا، فولتا العليا، بوركينا فاسو حاليا، تخرج 

ادريسا وادراوجو ىف املعهد األفريقي للدراسات السينامئية )L’INAFEC( يف 

واغادوغو. فاز فيلمه القصري بوكو بالجائزة يف املهرجان اإلفريقي ومهرجان 

التلفزيون يف واغادوغو )FESPACO( يف عام 1981. بعد دراسته يف كييف 

يف االتحاد السوفيايت انتقل إىل باريس، وحصل عىل دبلوم الدراسات املعمقة 

الرسبون( حيث تخرج ىف معهد قرص هاوتس  باريس-  ) تخصص سينام 

IDHEC الدراسات السينامئية يف عام 1985

أخرج مجموعة من املسلسالت التليفزيونية وساهم اىل جانب مجموعة من 

املخرجني ىف إنجاز عمل جامعى حول أحداث 11 سبتمرب )2002( واشرتك ىف 

إخراج فيلم حكايات عن حقوق األنسان))2008 .

عضو لجنة التحكيم لعدة مهرجانات مثل )طوكيو، اميان، البندقة، متحف 

اإلنسان بباريس، خريبكة.. (

من أهم أفالمه “يابا” أو “الجدة” الذى حصل عىل جائزة النقاد ىف مهرجان 

كان عام 1989 مناصفة مع فيلم ستيفني سودربرج جنس وأكاذيب وأرشطة 

فيديو. و ىف عام 1990 حصل فيلمه “تيالى” أو “القانون” عىل جائزة التحكيم 

الكربى ىف مهرجان “كان” السينامىئ الدوىل، وجائزة أفضل فيلم ىف مهرجان 

“فيسباكو” 1991. أما ىف عام 1992 حصل فيلم”سامبا تراورى” عىل جائزة 

“الدب الفىض” ىف مهرجان برلني السينامىئ. 

عبد الرحمن سيساكو
موريتانيا 

من مواليد 13 أكتوبر 1961، عاش طفولته ىف ماىل وعاد اىل 

 VGIK موريتانيا ثم غادر اىل موسكو، حيث درس السينام يف

)معهد جرازميوف للسينام ( من عام 1983 إىل عام 1989. 

سيساكو استقر يف فرنسا منذ 1990.

 سيساكو هو مخرج سيناميئ ومنتج عمل كثريا يف مايل وفرنسا، 

وإدريسا  سييس  سليامن  سمبني،  عثامن  مع  جنب  إىل  جنبا 

وادراوجو، وهم من املخرجني القالئل ىف  أفريقيا الذين وصلوا 

اىل العاملية. عرض فيلمه يف انتظار السعادة يف مهرجان كان 

2002، حصل فيلم باماكو عام2007 عىل الكثري من التقدير. 

شارك سيساكو كعضو لجنة التحكيم يف مهرجان كان السيناميئ 

يف عام 2007 . معظم أفالمه تتضمن موضوعات عن العوملة 

والنفي والترشيد. أول أفالمه “اللعبة” عام 1989 . وشارك ىف 

عام 2008 ضمن عدد من املخرجني ىف الفيلم الجامعى حكايات 

عن حقوق األنسان.
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بلوفو بكوبا كانيدا 
كونجو 

من مواليد 30 أكتوبر 1957 بكنشاسا. درس علم االجتامع والتاريخ 

املعارص بربوكسل ودرس السينام بفرنسا وإنجلرتا والواليات املتحدة 

كانيندا   األمريكية. هو كاتب وشاعر، وروايئ، سيناريست ومنتج.  

له بعض الدراسات عن السينام األفريقية، كام كتب العديد من 

املقاالت عن صورة االفارقة يف االعامل السينامئية والتلفزيونية 

 NYU  الغربية. يف عام 2006 تلقى دعوة من جامعة نيويورك

للتدريس يف معسكر خارجى يف غانا. ترأس كانيندا لجنة تحكيم 

فاسو 2009. وهو  ببوركينا  القصري مبهرجان “فيسباكو”  الفيلم 

واملنتجني  للمخرجني  األفريقية  الجمعية  ورئيس  عضو مؤسس 

السينامئيني ابتداء من ثالث مارس 2011.

أخرج كانيندا فيلم مصنع جوجو  الذى أثار إهتامما بالغا  خالل عرضه 

األول ىف  مهرجان فيسباكو يف واجادوجو ببوركينا فاسو. وحصل الفيلم  

عىل اربع جوائزىف مهرجانات عاملية:  يف النمسا )انسربوك السيناميئ 

)كينيا  كينيا  ويف  الدويل(،  السيناميئ  )زنجبار  تنزانيا  وىف  الدويل(، 

السيناميئ الدويل( ويف فرنسا )مهرجان السينام االفريقية(.

محمد خان
مصر 

ُولد محمد خان ىف مرص يف 26 أكتوبر عام 1942 ألب باكستاين وأم 

مرصية، ويعّد أحد أبرز مخرجي »السينام الواقعية« التي انترشت 

يف جيله من السينامئيني ىف نهاية السبعينيات وطوال مثانينات القرن 

املايض. ركز يف أفالمه عىل حياة البسطاء من أبناء الشعب املرصي. 

شارك يف كتابة 12 قصة من 21 فيلام قام بإخراجها. اختريت أربعة 

من أفالمه ضمن أفضل 100 فيلم يف تاريخ السينام املرصية وهم 

زوجة رجل مهم 1987 وأحالم هند وكاميال 1989 وخرج ومل يعد1984 

وسوبرماركت 1990.

يف عام 1956، سافر إىل إنجلرتا والتحق مبعهد السينام يف لندن، أنهى 

دراسته عام 1963. بعدها عاد إىل القاهرة وعمل يف رشكة فيلمنتاج 

)الرشكة العامة لإلنتاج السيناميئ العريب(، تحت إدارة املخرج صالح 

أبوسيف، وذلك بقسم القراءة والسيناريو مع رأفت امليهي ومصطفى 

محرم وأحمد راشد وهاشم النحاس. 

بدأ مشواره السيناميئ بفيلم رضبة شمس عام 1978. كون محمد 

خان مع بشري الديك وسعيد شيمي ونادية شكري وعاطف الطيب 

وخريي بشارة وداود عبدالسيد جامعة سينامئية أطلق عليها )جامعة 

أفالم الصحبة(، جمعتها الهموم الفنية والثقافية بشكل عام. وكان 

الهدف من إنشاء هذه الجامعة هو انتاج أفالم ذات مستوى جيد. 

كان الفيلم الوحيد الذي قامت الجامعة بإنتاجه هو الحريف الذى 

قام هو باخراجه. آخر االفالم التى قام خان باخراجها هو فيلم ىف شقة 

مرص الجديدة ىف عام 2007.

هند صبري
تونس 

قبيل  بوالية   1979 نوفمرب   20 مواليد  من  تونسية  ممثلة 

الفيلمني  يف  مشاركتها  منذ  عرفت  التونيس.  بالجنوب 

السينامئيني موسم الرجال وصمت القصور للمخرجة التونسية 

مفيدة التالتيل . قامت ببطولة فيلم املخرجة إيناس الدغيدي 

مذكرات مراهقة )2001( والذي يحيك قصة مراهقة مرصية 

من خالل مذكراتها، الدور الذي منحها شهرة واسعة يف العامل 

أصبحت  حتى  مشاركاتها  بتعدد  اسمها  ملع  ثم  ومن  العريب 

واحدة من أهم النجامت يف السينام املرصية.

التي شاركت فيها مواطن ومخرب وحرامي  من أشهر األعامل 

عايز  الكثرية  افالمها  ضمن  من  السيد.  عبد  داوود  للمخرج 

حقي إخراج أحمد جالل وأحىل األوقات إخراج هالة خليل.

الكاثولييك  املركز  من  ممثلة  أحسن  جائزة   2004 سنة  نالت 

املرصي، عن دورها يف فيلم أحىل األوقات. شاركت يف نوفمرب 

لجنة  الدويل كعضوة يف  السيناميئ  2007 يف مهرجان دمشق 

التحكيم ملسابقة األفالم الطويلة. 



مرزاق علواش
مخرج جزائرى ولد ىف عام 1944 ودرس ىف املعهد الوطنى 

للسينام ىف الجزائر. ىف عام 1967 حصل عىل شهادة ىف 

وزارة  ىف  كمستشار  عمل  علواش  باريس.  ىف  اإلخراج 

الثقافة  وله العديد من االفالم التسجيلية وخمس أفالم 

روائية طويلة.

املسابقة طويل

 ملخص:

بعد أن يبدأ الربيع العرىب ىف تونس ثم ىف القاهرة، 
يتجمع عدد من املمثيلن ويعرض لهم فوزى فيلام 
عن  سنتني  منذ  تصويره  ىف  بدأ  قد  كان  تسجيليا 

عن  للتعبري  يسعون  الذين  املشتتني  الشباب 
نهاية  عن  الفيلم  ويبحث  الفنية.  أفكارهم 
املمثلني  أفعال  ردود  عىل  معتمدا  بديلة 

حاليا. تحدث  التى  التاريخية   للتغريات 

سيناريو:
تصويــر:
مونتــاج:
موسيقى:
منتـــــج:
المـــــدة:
تمثيـــــل:

مرزاق علواش 
حسين حجالى

ناديا بن رشيد – لويسل سوتارى
يحيا بوشاال

فيرونيك زيردون – ياسين جادى
111 دقيقة

عديلة بنديمراد – نوح متولى – 
نجيب البصير- نبيل عسلى – 

سمير الحكيم – احمد بيبايس

اجلزائر – فرنسا
طبيعى

إخـراج: مرزاق علواش

2011
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سيلفستر اموسو 
ولد ىف 31 ديسمرب عام 1964  ويعيش منذ عرشين عاما 

ىف فرنسا. بعد عمله لسنوات كممثل ىف املرسح والسينام 

والتليفزيون، قرر أن يعمل ىف إخراج األفالم السينامئية . 

قدم للسينام فيلم العقارب عام 1997، وىف عام 1999 قدم 

سلسلة من 3 أجزاء بعنوان اشيل و ىف عام 2001 قدم أفريقيا 

الجنة و ىف عام 2003 قدم فيلم بيع الفضة.

املسابقة طويل

 ملخص:

وأثناء  اختفى.  الذى  التاجر  اخيه  يبحث عن  بقال   
تطور الدراما  ىف أجواء تشويقية وبوليسية، تتطرق 

الفساد وتحويل املساعدات  القصة إىل ظاهرة 
يتعرض  كام  الشعوب،  إىل  املوجهة  االنسانية 

الحروب  تغذى  التى  االسلحة  بيع  لظاهرة 
األهلية.

سيناريو:

تصويــر:
مونتــاج:
منتـــــج:

المـــــدة:
تمثيــــل:

سيلفستر اموسو )الفكرة( -
 بيير سوفيل
جوليان رو
لطيفة نمير

سيلفستر اموسو- 
ساندرين بالتو

105 دقيقة
سيلفستر اموسو - تيرى ديرزو - 
ساندرا ادجاهو - وسيديكى باكابا

بنني
خطوة إلى األمام

إخـراج: سيلفسرت اموسو

2011
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 ملخص:

من خالل قصة  رجل منحدر من أصل أفرو فيتنامى 
يدعى كريستوف، 58 سنة، يحيك الفيلم عن الجنود 
األفارقة الذين قاتلوا ىف صفوف القوات الفرنسية ىف 
فيتنام يف 1946 و 1954 ، فقد تم تجنيد أكرث من  60 
التحالف من أجل  الجنود ملحاربة   ألف من هؤالء 
الجنود يتزوجون  استقالل فيتنام )فيت منه(. وكان 

من فيتناميات فينتج عن ذلك أطفال مختلطى 
العرق. وبعد الحرب أمرت فرنسا بإرسال هؤالء 
األطفال جميعا اىل أفريقيا ونزعهم من أمهاتهم. 
ال يعرف سوى القليل منهم أنهم أطفال ولدوا 
والنساء  الجنود  هؤالء  بني  الزواج  حاالت  من 
من  افريقيا  اىل  شحنهم  تم  فقد  الفيتناميات 

قبل الجيش االستعامري بعد الحرب، الفيلم 
الهوية  وتناقض  االنسانية  املآىس  يتناول 
لبعض من هؤالء الجنود األفارقة واألطفال 

املخلطني ، مبا يف ذلك كريستوف. 

تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

جاك بيسه
رودولف موال

71 دقيقة

14

ادريسو مورا كباى
الروائية  األفالم  إخراج  درس   ،1967 يوليو   14 ىف  ولد 

والتليفزيون ىف  للسينام  بابلسربج  والتسجيلية ىف مدرسة 

املانيا. ىف عام 1999 سافر إىل فرنسا حيث أسس رشكة أم ىك 

جى فيلم مع جانيت جويىل التى تخصصت ىف انتاج األفالم 

التسجيلية. فيلم الهند الصينية حصل عىل عدد من الجوائز 

ىف مهرجانات عاملية.

املسابقة طويل

بنني – فرنسا – فيتنام
الهند الصينية، على خطى أم

إخـراج: ادريسو مورا كباى

2011
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ميسا هيبى
أخرج وشارك ىف كتابة فيلم الكرىس عام 2009. ىف انتظار 

التصويت هو فيلمه الرواىئ الطويل الثاىن.

املسابقة طويل

 ملخص:

 الفيلم يتناول سرية ديكتاتور يتوىل الحكم بانقالب عسكرى 
ىف إحدى الدول األفريقية ويسقط أيضا بانقالب ويتناول 

توليه  أثناء  الديكتاتور  هذا  يرتكبها  التى  الفظائع 
الحكم كام يعرض دور السحر واملشعوذين وإميان 

الديكتاتور بآرائهم ونصائحهم.

سيناريو:

مونتــاج:
إنتـــــاج:

المـــــدة:

مارسيل بوليو - ميسا هيبى - 
أحمدو مورومو

اديت بلوش
فاسو فيلم – كواليا فيلم- 

مركز السينما المغربى
102 دقيقة

بوركينا فاسو
فى انتظار التصويت

إخـراج: ميسا هيبى

2011



أويل براون
ولد ىف عام 1973, ىف عام 1998 أخرج فيلمه القصري نظارة 

سوداء، الشخص املثاىل هو فيلمه الرواىئ األول

املسابقة طويل

 ملخص:

ستيال شابة ىف العقد الثالث من العمر، تبدو مستقلة 
وتبحث عن الرجل املثاىل لإلرتباط بها بعد صدمتها ىف 
حبيبها األول الذى ضبطتهه متلبسا مع إمراة أخرى. 
يصادقها شاب لطيف صاحب مغسلة »دراى كلني« 

وهو يبدو عليه أنه الرجل املثاىل فهو صاحب 
نفس  الظل. وىف  كبري وعطوف وخفيف  قلب 
اجتامعية  وجاهة  له  آخر  رجل  يظهر  الوقت 
تختار«ستيال«  فهل  الرثاء.  من  كبري  قدر  وعىل 

الرجل  تختار  أم  تحبه  الذى  املثاىل  الرجل 
الرثى ذو الوضع اإلجتامعى املرموق؟

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
إنتـــــاج:
المـــــدة:

أويل براون- ريموند نجوه 
سلستين كاليت

سندرين تريزور
أى كوست موفى

110 دقيقة

كوت ديفوار
الشخص املثالى

إخـراج: أويل براون

2011
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أحمد رشوان
معهد  ىف  تخرج   ، مرصي  سيناريو  وكاتب  ومنتج  مخرج 
السينام بالقاهرة عام 1994 ، واخرج عدد من االفالم القصرية 
و التسجيلية. يف عام 2008 أخرج أول أفالمه الروائية الطويلة  
ويحمل اسم “ برصة “ وحاز عىل 6 جوائز. ويف عام 2011 
قدم رشوان فيلمه التسجييل الطويل “ مولود يف 25 يناير “ ، 
والذي عرض الول مرة يف مسابقة املهر العريب مبهرجان دىب 

السيناميئ – ديسمرب 2011 

املسابقة طويل

 ملخص:

يرصد الفيلم من خالل عيون مخرجه الربع شهور من 
، تبدأ قبل ٢5 يناير و  الثورة املرصية املجيدة  عمر 
تنتهي بيوم الجمعة ٢٧ مايو حيث خرج املرصيون 

ينادون بالدولة املدنية ، بينام رفضت التيارات 
يف  ماحدث  ورغم   .. فيها  املشاركة  الدينية 

الشهور االربعة اال أن الثورة مازالت مستمرة.

سيناريو: 
تصويــر:

مونتــاج:
منتـــــج:
المـــــدة:

أحمد رشوان
زكى عارف – احمد رشوان – 

شريف المغازى – محمد فتح هللا 
نادية حسن

أحمد رشوان
80 دقيقة

مصر
 مولود فى 25 يناير

إخـراج: أحمد رشوان

2011
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  هشام عيسوى
ولد يف مرص وانتقل عام 1990 إىل الواليات املتحدة حيث 

درس السينام بكلية كولومبيا يف شيكاغو. فاز فيلمه القصري 

قصري  فيلم  أفضل  بجائزة   )2002( “االستجواب”  األول 

معناها  ألف   “ فيلمه  وفاز  السيناميئ،  نيويورك  مبهرجان 

مهرجاين  يف  قصري  فيلم  أفضل  بجائزة   )2003( إرهايب” 

بوسطن وسان فرانسيسكو. الخروج من القاهرة أول أفالمه 

يف مرص.

املسابقة طويل

 ملخص:

»أمل إسكندر« فتاة قبطية يف الثامنة عرشة من العمر، 
املعدمة،  القاهرة  ضواحي  »بشتيل«يف  يف  وتعيش 
وينوي حبيبها املسلم »طارق«أن يغادر مرص عىل منت 

أنها  قارب غري رشعي إىل إيطاليا. وحني تخربه 
تحمل طفله، يخريها بني أن تغادر البالد معه أو 

تجهض حملها لكنها ترفض الخيارين كليهام 
رغم حبها الشديد له.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
منتـــــج:
المـــــدة:

 امل عفيفى – هشام عيسوي
 باتريك ثندرالند

  نهاد سامى
 شريف مندور

97

مصر
 اخلروج من القاهرة

إخـراج: هشام عيسوي

2011
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سيدى فسارا دياباتى 
 ولد ىف مدينة باماكو ىف ماىل عام 1950 و تخرج ىف ايكول 

نورمال سوبريور ىف عام 1974 ، ىف عام 2003 أخرج فيلم 

تسجيىل بعنوان ماىل، البداية. وىف عام 2007 أخرج الفيلم 

فيلمه  االنثى. غزو سامنيانا هو  البلد  ماىل،  الثاىن  القصري 

الرواىئ الطويل األول وحصل هذا الفيلم عىل جائزة أفضل 

ديكور ىف مهرجان فسباكو ىف واجادوجو عام 2011. 

املسابقة طويل

 ملخص:

  الفيلم يحىك صفحة هامة من تاريخ مايل يف القرن 
»دا  يدعى  شاب  ملك  جاء   1808 يف  عرش.  التاسع 
مونزون« عىل عرش سيجو ، وهى مدينة مزدهرة عىل 

نهر النيجر. وبعد أن يوطد امللك حكمه، يسعى 
ألن يحتل سامانيانا االراىض الغنية بالذهب التى 
أن  أوال  عليه  أنه يجب  بالده. غري  تقع جنوىب 

يتغلب عىل »باىس«، الساحر القوى املرعب  
الذى يحمى سامنيانا.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
إنتـــــاج:

المـــــدة:

فسارا دياباتى  و إبراهيم تورى 
محمد االمين تورى

سيدو كونى
المركز الوطني لإلنتاج السينمائي 

فى مالى
120 دقيقة

مالى
غزو مسانيانا

إخـراج: سيدى فسارا دياباىت

2011



محمد عسلى
محمد عسىل ولد ىف عام 1957 ىف الدار البيضاء باملغرب. 

وحصل فيلمه املالئكة التحلق ىف الدار البيضاء عىل جائزة 

التانيت الذهبى ىف مهرجان قرطاج السينامىئ ىف تونس عام 

2004 وىف عام 2005 حصل نفس الفيلم عىل جائزة لجنة 

التحكيم ىف مهرجان سينامنيال الدوىل ىف الفلبني.

املسابقة طويل

 ملخص:

مصطفى رجل ىف األربعني من عمره يعمل حالقا ىف الدار 
البيضاء. زبائنه من املتقاعدين من كبار رجال الحكومة 
أو الوزراء السابقني. أيضا مصطفى لديه عمل آخر رسى 
الرسمية،  األوراق  وتخليص  التجارية  االعامل  لتسهيل 
عجلة  لتحريك  الكبار  بهؤالء  عالقته  ذلك  ىف  مستغال 
تأخذ  التى  العملية  هذه  يخفى  مصطفى  البريوقراطية. 
أمى  أنه  وهو  محرج  آخر  رسا  يخفى  كام  االزدهار،  ىف 

اليقرأ واليكتب، لكنه اليعرف أن سعيد يراقب تلك 
آخر  جانب  عىل  بها.  يقوم  التى  الرسية  األعامل 
فإن زكية جارة مصطفى املعلمة ذات الثالثني عاما 
دريس  بخطيبها  تلحق  ألن  اشتياقها  بسبب  تعاىن 
الذى هاجر إىل اسبانيا، لكن الحصول عىل تأشرية 
الدخول ىشء مستحيل.  تعلم زكية أن موسم جنى 
الفراولة ىف اسبانيا يقرتب، وأن هناك رشكة تجلب 
عامالت من املغرب للقيام بهذه االعامل ومتنحهن 

املتقدمات  عىل  يجب  لكن  مؤقتة،  تأشريات 
أن يكن متزوجات ولديهن أطفال وفوق ذلك 
أياد خشنة. تطلب زكية من مصطفى  ميتلكن 
أن يزور لها أوراقا كام تطلب من أمها أن تصنع 
ىف  ينجح مصطفى  اليدين.   يخشن  دهانا  لها 
اختبار  ىف  زكية  تفشل  بينام  األوراق  استخراج 
أمام  وتصبح  بخطيبها  عالقتها  وتنتهى  اليدين 

مصري بقائها ىف الدار البيضاء.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

محمد عسلى 
جيانى ماراس
ريموندو اليو

97 دقيقة

املغرب
أيادي خشنة

إخـراج: محمد عسىل

2011

20
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أندرو دوسانمو
يعيش دوسامنو بني مدينة نيويورك ونيجرييا. نشأ وتعلم يف 

نيجرييا، وبدأ مسريته كمساعد مصمم يف دار أزياء إيف سان 

لوران. وقد عمل بعد ذلك مصور للموضة. ثم بدأ ىف العمل 

ىف اخراج االفالم السينامئية واالعامل التليفزيونية وحصل 

عىل العديد من الجوائز منها حصول فيلم حديد ساخن عىل 

أحسن فيلم تسجيىل  ىف مهرجان فسباكو ىف واجادوجو عام 

1999. فيلم مدينة التهدأ هو أول فيلم رواىئ طويل له 

املسابقة طويل

 ملخص:

جربيل شاب افريقى مهاجر يستقر ىف نيويورك بحثا 
عن حلمه ىك يكون نجم ىف موسيقى البوب. فيعيش 

عىل الهامش وهدفه هو أن يتحقق هذا الحلم. 
مدينة التهدأ يعكس صورة الصخب الذى يحيط 

بينام وقوعه ىف  الرجل وشغفه  بحياة هذا 
الحب ميثل له الخطر االكرب.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:
تمثيـــــل:

اوجين جسينهوفن 
بورد فورد يونج

اوريانا سودو
80 دقيقة

نيكول  سكاى   - االسان  سى 
تونى   - جوريرا  داناى   - جراى 
اوكونجباوا - بابس اولوسانمونكون

نيجيريا – الواليات املتحدة
مدينة ال تهدأ

إخـراج: اندرو دوسومنو

2011
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ديديه اوادى
دى جى و موسيقى ولد ىف دكار عام 1969 وهو واحد 

وغرب  السنغال  ىف  هوب  الهيب  موسيقى  رواد  من 

كام  املوسيقية  االلبومات  من  العديد  ولديه  افريقيا 

سينديكات  لو  اسم  تحت  املوسيقية  فرقته  كون  أنه 

)النقابة( ىف عام 1989 مع أمادو بارى. أعامله تعكس 

أفكاره عن الوحدة االفريقية .

املسابقة طويل

 ملخص:

تتناول  التى  الجذرية  االسئلة  فيلم تسجيىل عن  هو 
مراكب  منت  عىل  األفارقة  الشباب  رحيل  أسباب 
الدورادو  نحو  البحر  يقطعون  خشبية صغرية حيث 
من  عاما  خمسني  بعد  الخيالية(،  الدهب  )مدينة 
االستقالل. وكانت هذه هى اسئلة البداية التى طرحها 

اوادى.  ديديه  هوب  الهيب  ومغنى   املخرج 
بلقاءات ومع رؤساء  قام  السنوات  للعديد من 
مهمني  متحدة  أمم  وموظفى  ووزراء  سابقني 
سياسني  ونشطاء  ومؤرخني  وفنانني  وكتاب 

يحللون  شخص   44 والجئني.  ومهاجرين 
الوضع ىف قارتهم وهم ال يقومون بتلطيف 
قضية  يناقش  الفيلم  أن  النتيجة  االمور. 
افريقية بامتياز وبشكل ثورى وله تأثري قوى. 

السنغال
من وجهة نظر األسد

إخـراج: ديديه اوادى

2011

تصويــر:
مونتــاج:
منتـــــج:
إنتـــــاج:
المـــــدة:

عثمان اديديال
فينسينت فالو
ديديه اوادى

ستوديو سانكارا
72 دقيقة
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ديفيد فوربز
يعيش ىف جوهانسربج. هو مدير ومالك رشكة شدو فيلم. قام 

بعمل تحقيق حول قضية قتل النشطاء ىف كرادوك ومبساعدة 

من ارشيف تاريخ جنوب افريقيا استطاع فوربز أن يخوض 

معركة للحصول عىل املعلومات والتسجيالت حول املوضوع. 

وبعد سبع سنوات اصبح الفيلم عىل وشك االكتامل. أربعة 

مهرجانات  ىف  الجوائز  من  لعدد  ورشح  فاز  كرادوك  من 

سينامئية حول العامل.

املسابقة طويل

 ملخص:

اربعة  وتقتل  عىل  تقبض  العنرصى  الفصل  رشطة 
الشتوية ىف  يونيو  ليلة ٢٧  الشباب ىف  النشطاء  من 
عام 1985 ىف مدينة كيــب الرشقيـــة. كانت هذه 

القتل  جرائم  وأرشس  أعنف  من  واحـــدة 
السياىس التى اغتيل فيها ماثيو جونيو وفورت 
كاالتا و سبارو مكونتو و سيسلو مهالوىل. هؤالء 

تاريخ  ىف  تحول  نقطة  بعد  فيام  أصبحوا 
الدولة بدأت بإعالن حالة الطوارىء وإنتهت 

باإلفراج عن منديال. 

سيناريو:
موسيقى:
المـــــدة:

ديفيد فوربز 
أوليفيه الفوما

90 دقيقة

جنوب أفريقيا
أربعة من كرادوك

إخـراج: ديفيد فوربز

2010
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 كالو ماتبانى
 أخرج ماتباىن عدد من االفالم السينامئية عن قضايا تخص 

جنوب أفريقيا، مثل فيلميه القصريين )أحاديث شعرية( عام 

1996، و)الحب ىف زمن املرض( 2001، وأفالمه التسجيلية  

 )عرشون عاما باقية- 1996(  )النوادل- 1997( 

)اسود شابة – 1999( )قصة بلد جميلة 2004( أما فيلمه 

الرواىئ االول )دردشات عرص يوم االحد( فكان ىف عام 2005 . 

وفيلمه حالة عنف هو  الرواىئ الثاىن.

املسابقة طويل

 ملخص:

الوضع  الرسيع ىف  التحول  الفيلم حالة   تتناول قصة 
جنوب  ىف  ظهر  الذى  والعرقى  والثقاىف  االجتامعى 
أفريقيا اليوم. من خالل دراما قوية عن رجل يرأس 
رشكة تجارية بينام نجد ماضيه كثورى مسلح يطارده، 

السود  من  وهو  بوبدى  يدعى  األعامل  رجل 
رحلة  ىف  يذهب  عاما،   35 العمر  من  ويبلغ 
طويلة إىل جوهانسربج للثأر بعد االعتداء الذى 

حدث لزوجته. الفيلم يناقش قضايا االنتقام 
االرسى  واالنقسام  والطبقية  والعنرصية 

والتاريخ والذاكرة.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

كالو ماتبانى
ماتيس موكى

اودرى موريون
79 دقيقة

جنوب أفريقيا – فرنسا
 حالة عنف

إخـراج: كالو ماتباىن

2010
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تغريد السنهورى
هى من شامل السودان وتعيش اآلن ىف بريطانيا. بدأت حياتها 

ىف مجال األخبار واملنوعات التليفزيونية. فيلمها األول كل ىشء 

عن دارفور حصل عىل  جائزة تقدير من مؤسسة االنرثوبولجيا 

االمريكية عام 2006 وعىل جائزة الرئيس من مهرجان زنزبار 

ىف عام 2005 وتم اختيار الفيلم للعرض ىف مهرجان تورنتو ىف 

نفس العام. والسودان حبيبتنا هو فيلمها التسجيىل املستقل 

الثالث.

السودان
السودان حبيبتنا

املسابقة طويل

 ملخص:

الفيلم يأخذنا ىف مسار تاريخى للسودان منذ نشأتها ىف 
عام 1956 وحتى تحولها لتصبح دولتني ىف عام ٢011 
. وىف هذه الرحلة فإن الفيلم ميزج بني ماهو خاص 
الشخصيات  بعض  آراء  الفيلم  فيعرض  عام،  وماهو 

بينام  التاريخى  املسار  هذا  ليقدم  السياسية  
فيها  يتمـازج  لعائلة  عادية  حالة  يعرض 
الجنسـان الشمـاىل والجنـوىب وكيفية تخطيهام 
لحدث التقسيم الجلل. ىف النهاية الفيلم يطلق 

وكيفية  االنفصال  حتمية  حول  التساؤل 
العيش ىف سالم مع هذا الوضع.

سيناريو:
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

تغريد السنهورى
ياسر الدسوقى

محمد مصطفى
92 دقيقة

إخـراج: تغريد السنهورى

2010
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ندى مازنى حفيظ
ولدت ىف 6 مايو 1983 ودرست إدارة األعامل ىف مونرتيال، 

اإلخراج  دراسة  ىف  رغبتها  لتشبع  الدراسة  غريت  ولكنها 

ثم  مونرتيال،  ىف  السينام  مدرسة  ىف  فتخرجت  السينامىئ 

انشأت رشكة لالنتاج وأمتت عدد من املشاريع ىف املجتمع 

الكندى. بعد أن عادت إىل وطنها تونس عام 2009، قررت 

أن تكتب و تخرج أوىل أعاملها الروائية  )حكايات تونسية(

املسابقة طويل

 ملخص:

الفيلم عن الحياة اليومية لعدد من الشخصيات التى 
تفقد بساطتها وتتحرك نحو الرتكيب والتعقيد. ومن 
جانب نجد ثالثة صديقات : شمس التى تعاىن من 
من  ضغوطا  تواجه  وصابرين  مخادعة.  حب  عالقة 
التى تريدها أن تتزوج رسيعا،  ناحيتني، من عائلتها 

ومن حلمها ىف االرتباط بالرجل املناسب. إيناس 
إمرأة مطلقة تستمتع بحياتها ىف عالقات حرة 
متنوعة.  وعىل الجانـب اآلخر هنــاك: حسـن 
عمله  ترك  يقرر  زوجته  يفقـد  أن  بعد  الذى 

ويعود إىل تونس بعد 13 عاما من الغياب، 
بشكل  نفسه  يجد  الذى  تاكىس  وسائق 
مفاجىء بالعمل، أيضا نجد مو صاحب البار 

الغنى الذى يعيش حياة فاسدة.

سيناريو:
 

تصويــر:
مونتــاج:
منتـــــج:
المـــــدة:

ندى مازنى حفيظ - 
هيشام الجوا 

باشا بطريقى
رؤف زازا

محمد سليم حفيظ
110 دقيقة

BIOGRAPHY  

  
Born on the 6th May 1983, Nada Mezni Hafaiedh was from an 
early aged exposed to different cultures due to her diplomatic 
parents. Saudia Arabia , USA, France, Canada represents a pool 
of developments of her passion for cinema. 
At the age of ten, her hobby was already assumed, she used to 
produce amateur films and video clips by putting her friends 
and family as actors.  
  
She goes to Montreal to finish her studies in business 
Administration, but soon changed her  curriculum to follow her 
passion for filmmaking. Graduated from School of cinema of 
Montreal, she opened her production company to write and 
direct several projects which will be fast  appreciated by the 
canadian community.  
 
On her return in her country  of origine, Tunisia in 2009 , she 
decided then to write her first feature film . What is more intense 
than producing a map of Tunisian society: Hekayat Tounisia 
(Tunisians stories). 

WWW.histoires-tunisiennes.com 

تونس
حكايات تونسية

إخـراج: ندى مازىن حفيظ

2011
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هوا عثمان 
 شاركت ىف العديد من العروض املرسحية قبل أن تكتشف 

تليفزيونية  إعالنات  ىف  وعملت  االنتاج،  عامل  إىل  طريقها 

املسلسالت  من  بعض  تخرج  أن  قبل  تسجيلية  وأفالما 

اناىن  هام  فيلمني  وأخرجت  كتبت  الكينية.  التليفزيونية 

ثم املصعد وهام من إنتاج 2009. فتى الروح هو فيلمها 

االحدث وكان عرضه االول ىف مهرجان جوتربج.

املسابقة طويل

 ملخص:

ابيال فتى يبلغ من العمر 14 عاما يعيش مع والديه 
السكنية  التجمعات  أكرب  من  واحدة  وهى  كبريا  ىف 
الفقرية ىف رشق افريقيا، ويف صباح أحد األيام يكتشف 
املراهق مرض والده، فقد قام شخص برسقة روحه. 
يذهل ابيال ولكنه يرص عىل الذهاب للبحث عن عالج 

عن  البحث  رحلة  ىف  تشاركه  لوالده.  مناسب 
العالج صديقته التى تقاربه ىف السن شيكاس. 
مع  بروحه  قامر  والده  أن  يعرف  ما  رسعان 
الفتى تلك االشياء  البداية اليصدق  ساحرة. ىف 
ولكن عندما يصل الفتى إىل العرافة التى تقطن 

سبعة  تعطيه  الحى  ىف  منطقة  أظلم  ىف 
روح  ينقذ  ىك  يتخطاها  أن  عليه  تحديات 
والده. وما أن يرشع ابيال ىف الرحيل ىف تلك 
املغامرة حتى يكتشف أنه عاد مبارشة إىل 

عامله الصغري ىف مدينته.

سيناريو:
تصويــر:
مونتــاج:
منتـــــج:
المـــــدة:

بيللى كاهورا
كرسيتيان المسبرجر

نجيهتى جيتونجو
مارى شتاينمان – توم تايكور

61 دقيقة

كينيا – أملانيا
فتى الروح

إخـراج: هوا عثامن

2010
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األفالم القصيرة
 املسابقــة الرسميـة . روايئ - تسجيـيل



30

لجنة تحكيم مسابقة 
األفالم القصيرة

يبلغ عدد االفالم املشاركة ىف مسابقة الفيلم القصري 25 فيلام 

وتشمل املسابقة أفالما روائية قصرية وتسجيلية قصرية، حيث 

متنح لجنة التحكيم ثالثة جوائز. 

فانتا ريجينا ناكرو 
بوركينا فاسو 

شهادتها  عىل  حصلت  فاسو،  بوركينا   1962 سبتمرب   4 مواليد  من   

االفريقى  املعهد  من  والبرصية  السمعية  والتقنيات  العلوم  يف  األوىل 

عىل  أيضا  وحصلت   1986 عام  يف   INAFEC السينامئية  للدراسات 

جامعة  يف  البرصي  السمعي  ودراسات  السينام  يف  املاجستري  درجة 

ىف  بها  خاصة  انتاج  رشكة  كونت   1993 عام   يف  السوربون1989. 

واغادوغو. وهي حاليا تحمل درجة الدكتوراه يف مجال التعليم.

كانت أول امرأة تشارك ىف العمل السنيامىئ ىف بوركينا فاسو من خالل 

فيلم  ىف  عمله  أثناء  وادراوكو”  “ادريسا  للمخرج  كمساعدة  عملها 

 1992 عام  ىف  مؤكد”  “صباح  القصرية  أفالمها  أول  وكان  “االختيار”، 

“قرطاج  مهرجان  من  الفىض”  “التانيت  جائزة  عىل  حصل  والذى 

السينامىئ وكان أول فيلم رواىئ قصري تخرجة امرأة من بوركينا فاسو.

تأخذ منظور  ما  القصرية، وغالباً  الحني وهى تقدم األفالم  ومنذ ذلك 

روح الدعابة عىل تقاليد بلدها وتعقيد العالقات بني التقليد والحداثة. 

قدمت بعدها عدة أفالم قصرية حول مرض “اإليدز” ومعاناة املرىض ىف 

القارة السوداء. فيلمها بوىش أنتج كجزء من سلسلة “ماما أفريقيا” ، 

لالعرتاف بدوراملرأة يف املجتمع. وقد حصد هذا الفيلم اكرث من عرشين 

جائزة يف املهرجانات الدولية واختري الفيلم يف مهرجان كان عام 2001 

وحصل عىل جائزة أفضل فيلم قصري يف املهرجان. قدمت فانتا ريجينا 

أول فيلم رواىئ طويل ليلة الحقيقة يف عام 2004.

جون بيير بيكولو  
الكاميرون 

الفيزياء  بالكامريون ودرس  ياوندي  ولد يف 8 يونيو 1966 يف 

يف جامعة ياوندي ودرس السينام ىف  املعهد الوطني للسمعي 

والبرصي INADEL يف فرنسا.

الفيلم  معهد  لجائزة  موتسارت  حي  فيلمه  ترشيح  تم  وقد 

الربيطاين يف عام 1993.

 شارك فيلمه مؤامرة أرسطو  يف مهرجان سندانس السيناميئ 

بيكولو  أفالم  ظهرت  يف1997.  املتحدة  بالواليات  يوتا  بوالية 

وفرنسا  وايرلندا  انجلرتا  يف  السينامئية  املهرجانات  يف  أيضا 

املتحدة  الواليات  أنحاء  والهند، وبوركينا فاسو وكندا وجميع 

يف نيويورك وشيكاغو وواشنطن وفيالدلفيا.
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ماما كيتا 
السنغال 

ولد يف 6  أغسطس 1956 يف داكار- السنغال، ودرس القانون 

يف باريس، وبعد ذلك بدأ العمل ككاتب سيناريو. أشرتك مع 

صديقه ديفيد أشقر  ىف عمل فيلم  النهر )2002(  ولكن بعد 

وفاة أشقر يف عام 1998 مبرض رسطان الدم، قرر االنتهاء من 

سينام يف  مهرجان  الصحافة يف  بجائزة  الفيلم  وفاز  املرشوع، 

 1981 عام  الرصصور  بعنوان  قصري  فيلم  أعامله  أول  باريس. 

وأخرج آخر اعامله عام 2009 بعنوان الغياب. 

مصطفـى المسنـاوى
المغرب  

ولد سنة 1953 بالدار البيضاء وهو ناقد سينامىئ و كاتب وصحاىف 

بالرباط.   اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  سابق  جامعى  وأستاذ 

املركزية من 1979 اىل  املكتبة  املغرب وعضو  اتحاد كتاب  عضو 

بالدار  الجامعى  للمرسح  الدوىل  املهرجان  مؤسىس  من   .  1983

جامعة  من  الفخرية  الزمالة  عىل  حاصل   .1988 سنة  البيضاء 

وزارة  بديوان  سابق  مستشار   .1996 املتحدة  بالواليات  »أيوا« 

 1977 سنة  الفلسفة  يف  اإلجازة  عىل  حصل  الثقافية.  الشؤون 

اآلداب  بكلية  حاليا  يشتغل  املعمقة.  الدراسات  دبلوم  عىل  ثم 

لجان  من  مجموعة  ىف  شارك  البيضاء.  بالدار  اإلنسانية  والعلوم 

التحكيم السينامئية مبختلف املهرجانات.

انضم إىل اتحاد كتاب املغرب سنة 1973. ساهم يف تحرير مجلة 

»الثقافة الجديدة«، كام عمل مديرا لجريدة »الجامعة«، و ملجلة 

»بيت الحكمة« املختصة يف الرتجمة.

له مؤلفات أدبية من القصة القصرية وترجم العديد من األعامل 

األدبية عن الفرنسية واإلسبانية ىف مجال السينام

عمرو واكد
مصر  

ولد ىف 12 أبريل 1973  ممثل مرصي.  درس االقتصاد والعلوم 

السياسية ىف الجامعة االمريكية بالقاهرة. أثناء الدراسة التحق 

بفريق املرسح ىف الجامعة 

أوىل االدوار التى قام بها واكد عىل الشاشة كان ىف فيلم جنة 

ىف  دوره  وكان   ،1999 عام  فوزي  أسامة  للمخرج  الشياطني  

فيلم اصحاب وال بيزنيس للمخرج عىل ادريس ىف عام 2001 

فارقا ىف تاريخه الفنى. بعدها حصل واكد عىل جائزة أحسن 

ممثل مساعد من مهرجان اإلسكندرية ىف عام 2003 عن دوره 

يف فيلم ديل السمكة.

العاملي جورج كلوين بطولة فيلم  النجم  يف عام 2005 شارك 

رسيانا للمخرج ستيفني جاجني  وشارك يف العديد من االعامل 

العاملية االخري منها املسلسل الربيطاين-األمرييك بيت صدام 

والفيلم اإليطايل األب والغريب  للمخرج ريىك توجنتىس الذى 

القاهرة  مبهرجان  ممثل  احسن  جائزة  عىل  واكد  به  حصل 

2010 مناصفة مع اليساندرو جاسامن.
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عبد النور زحزاح
السمعية  العلوم  ودرس  الجزائر  ىف   1973 عام  ىف  ولد 

التسجيلية  االفالم  بعض  بعمل  قام  والبرصية. 

الشمس  تحت  و   2002 عام  اللجوء  ذاكرة  مثل 

مؤلف  بونس  موريس  و   2005 عام  ىف  والرصاص 

أراجوز  فيلم  فاز   2010 عام  وىف   .  2007 عام  غريب 

واجادوجو،  ىف  فسباكو  مهرجان  ىف  الذهبية  بالجائزة 

السينامىئ. دىب  مهرجان  ىف  التحكيم  لجنة   وبجائزة 

املسابقة قصير

 ملخص:

املدارس  الذى يقدم عرضه ىف  مختار فنان األرجوز 
مستخدما سيارته القدمية ويساعده ابنه الذى يتعلم 

ليصبح مثل والده. غري أنهام يواجهان عقبات 
تلك  املعتاد.  العرض  من  يغريان  تجعلهام 

االحداث تقع ىف الريف. 

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
منتـــــج:
المـــــدة:

عبد النور زحزاح 
سفيان الفانى

فرانسو بيرنان
ياسين اللوى

24 دقيقة

اجلزائر
 أراجوز

إخـراج: عبد النور زحزاح

2010



33

ادما سالى
ىف  مراكش  ىف  يعيش  االن  وهو  فاسو  بوركينا  ىف  ولد 

من  عدد  أخرج  ورواىئ.  مستقل  مخرج  هو  املغرب. 

مائل  زواج  بعنوان  االوىل   وروايته  التسجيلية  االفالم 

نرشت عام 2006 

املسابقة قصير

 ملخص:

فقد اخوان ووالدهام املزارع  طريقهام ىف الصحراء ىف 
سفرهام إىل اوروبا. الوالد مات من الظأم ودفن طبقا 

الفيلم هو رصخة مترد  البلد.  لتقاليد وطقوس 
ضد عبث النظام الزراعى ىف البالد والذى يهمل 

حقوق املزارعني

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

ادما سالى 
محسن هادى

ايوب االياسى – ادما سالى
20 دقيقة

بوركينا فاسو
 الذهب األبيض

إخـراج: ادما ساىل

2011
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ليونيل ميتا
ولد ىف كلريمو فريان ىف فرنسا ودرس الفلسفة ثم عمل 

ىف الفيديو كليب واألفالم التليفزيونية. استعارة الكساڤا 

هو فيلمه القصري األول فاز هذا الفيلم ىف بالعديد من 

الجوائز ىف املهرجانات السينامئية.

املسابقة قصير

 ملخص:

سيارة  سائق  يعمل  الثالث  العقد  ىف  شاب  كوكو 
فجر  ىف  “ياوندى”.  الكامريونية  العاصمة  ىف  أجرة 
املطار،  إىل  جميلة  سيدة  بتوصيل  يقوم  األيام  أحد 

ىف الطريق يحاول أن يقيم معها حواراً، لكنها 
خارج  الشوارع  مبتابعة  ومنشغلة  تائهة  تبدو 

بينهام  يحدث  الوصول  وعند  السيارة، 
موقف غاية ىف الغرابة.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

ليونيل ميتا 
كريستوف الرو

فابيان وتيه
15 دقيقة

الكاميرون
استعارة الكاسافا

إخـراج: ليونيل ميتا

2010
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ابوالن سيويه
ماتش  بالك  مجالت  ىف  اقليمى  ومدير  كصحفى  عمل 

الدولية وافرو نيوز. قام باخراج عدد من االفالم القصرية 

أثناء تدريبه ىف جلوب ميديا منها فيلم )رقم ردىء(

املسابقة قصير

 ملخص:

بالرغم من أنهم يعيشون ىف برلني لعدة سنوات، إال أن 
أوراق الرتحيل االستثنائية تبدو جاهزة و ترصيحات 
املكتب  بواسطة  الرتحيل  حالة  إن  رفضت،  العمل 

األملاىن لشؤون األجانب أقرب ما تكون بالنسبة 
لعائلتى ندومبل ولوكاو.  الفيلم يتناول املعارك 
عن  بحثا  الزوجة  بيتى  تواجه  التى  اليومية 

االقامة وشهادة العمل، ويوضح الفيلم قوة 
االنفصال  من  بخوفها  مختلطا  املرأة  هذه 

عن العائلة. 

تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

جونتر نواك – كرستين 
فوسينجير
46 دقيقة

الكاميرون
 التعايش مع الترحيل

إخـراج: ابوالن سيويه

2010
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انيت كوامبا ماتوندو
 هى من جمهورية الكونغو )برازافيل( عملت كصحفية 

ومدونة. وأخرجت فيلمني تسجيليني )ما الذى يجعلنا 

خائفني؟(  و)نحن الننىس ولكن نتسامح(

املسابقة قصير

 ملخص:

ىف ديسمرب 1998 نشبت الحرب ىف الكونجو برازفيل 
قُتل  املرحلة  هذة  وىف   .199٧ 1993و  حرىب  بعد 
العديد من الناس وفُقد 350 شخص قيدوا تحت أسم 

مفقود حسب الرواية الرسمية ىف حادثة واحدة 
القضاء  ىف ٢005 حكم  الشاطئ.  حادثة  وهى 
الكنغوىل برباءة كل املتهمني ىف الحادثة ودفع 

تعويضات ألهاىل املفقودين، قيل إن هؤالء 
املفقودين وُضعوا ىف خزانات وتم إلقائهم 

ىف البحر.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

انيت كوامبا ماتوندو 
الدهورى فوتيكا
ايرينى سيالكونا

28 دقيقة

الكونغو  برازافيل - فرنسا
 حنن ال ننسى، ولكن نسامح

إخـراج: انيت كوامبا ماتوندو

2010
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مصر
زيارة يومية

إخـراج: ماجد نادر

2011

ماجد نادر
العاىل  املعهد  ىف  تخرج   .1990 عام  القاهرة  يف  ولد 

للسينام عام 2011. أخرج أول أفالمه التسجيلية القصرية 

القصري  الرواىئ  فيلمه  يومية هو  زيارة  تواصل.  بعنوان 

االول وكان هو مرشوع تخرجه من معهد السينام.

املسابقة قصير

 ملخص:

تجرت  متسعة  شقة  ىف  وحيدة  تعيش  عجوز  سيدة 
ذكرياتها السعيدة ىف الزمان املاىض، بينام الفتاة التى 

تأىت إليها لرتتيب املنزل ال تسمع إليها بإهتامم 
عىل  بهاتفها  صديق  مع  مبوعد  مشغولة  وإمنا 

تليفونها املحمول .

سيناريو: 
إنتـــــاج:
المـــــدة:

ماجد نادر
المعهد العالى للسينما

11 دقيقة
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فوزى صالح
درس ىف املعهد العاىل للسينام ىف القاهرة. عمل كمنتج 

السيناريو  كتابة  عىل  مرشف  و  مخرج  ومساعد  منفذ 

فيلمه  هو  حى  جلد  السينامئية.  االفالم  من  عدد  ىف 

التسجيىل االول الذي حصل عيل جائزة لجنة التحكيم 

الخاصة من مهرجان ابو ظبي السيناميئ 2010

املسابقة قصير

 ملخص:

 مجموعة من الصبية يعملون ىف مهنة دباغة الجلود، 
الظروف  عىل  نتعرف  منهم  كل  متابعة  ومن خالل 
والظروف  فيها  يعملون  التى  والخطرة  الصعبة 

تضطرهم  التى  واالجتامعية  االقتصادية  
حيث  الالإنسانية  الظروف  هذه  ىف  للعمل 
أنهم يتعرضون ملخاطر اإلصابات املتنوعة التى 

هذه  ىف  املستخدمة  الكيامويات  تسببها 
الصناعة وكذلك املاكينات البدائية الخطرة. 

عالوة عىل الجراثيم واألوبئة  

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
إنتـــــاج:

المـــــدة:

فوزى صالح
يوسف بارود
محمد سمير

البطريق لإلنتاج  الفنى
) محمود حميدة(

48 دقيقة

مصر
جلد حى
إخـراج: فوزى صالح

2010



39

د.محمد عرابى
فنان تشكيىل تخرج من كلية الفنون الجميلة بالزمالك 

باألقرص  الجميلة  الفنون  لكلية  عميد  يعمل   1984

فيلم  ويعد   .. والعامل  املعارض ىف مرص  من  العديد  له 

جداريات الحج أول أعامله التسجيلية وهو نتاج ورشة 

عمل مشرتكة.

املسابقة قصير

 ملخص:

املحروسة  مرص  جمعية  إنتاج  قصري  تسجيىل  فيلم 
ىف  متخصص  شعبى  رسام  كامل  عم  الرتاث،  لرعاية 
رسم جداريات الحج، يزين الجدران بلوحاته البديعة، 

ويروى بالفرشاة واأللوان الزاهية تفاصيل الرحلة 
جياشة،  ومشاعر  عميقة  روحانيات  املقدسة، 
أما هو فحكايته حكاية فنان شعبى يعيش ىف 

بالرسم  يختلط  والحىك  أهله،  طيب  وطن 
واألبتسامة الصافية والقلب العامر باإلميان

سيناريو:
تصويـر: 
مونتــاج:
موسيقى:
المـــــدة:

عاصم عبدالحميد
عمار أبوبكر

أشرف الصونى
وليد أبوحجاج

20 دقيقة

مصر
جداريات احلج 

إخـراج: د.محمد عراىب

2011
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اسحق راتب اسكندر
فيديو  كمونتري  وعمل  املنيا.  ىف   1980 عام  ىف  ولد 

اخراج  ىف  عمله  بدأ  مان.  كامريا  و  ومخرج  ومصور 

ىف  ومصور  كمخرج  عمل   .2009 ىف  التسجيلية  االفالم 

العديد من املنظامت مثل برنامج االمم املتحدة االمناىئ، 

وبرنامج املعونة االمريىك. برة الصف هو فيلمه القصري 

االول.

املسابقة قصير

 ملخص:

عن فتاة ىف حالة من التداعى الحزين ملا آلت إليه 
حياتها من فقدان للحب ولوجود اآلخر ، وهى اآلن 
عىل حافة سن العنوسة وتعدد الضغوط االجتامعية 

 ، السن  هذا  مثل  ىف  للفتاة  املتخلفة  والنظرة 
حتى أن األشخاص الذين يتقدمون لخطبتها إما 

متزوجون أو أرامل ولكنها تقول ىف النهاية 
رغم فقدان الزواج هى راضية عن حياتها 

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

إسحق راتب اسكندر
أوليفر ويلكنز
شاكر لخليفي

15 دقيقة

مصر
برة الصف

إخـراج: إسحق راتب اسكندر

2011
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وانورى كاهيو
ولدت ىف نريوىب وتخرجت ىف جامعة وريك ىف عام 2001 

ىف  والتليفزيون  الفيلم  مدرسة  ىف  اإلخراج  درست  ثم 

جامعة كليفورنيا. فيلمها الرواىئ األول » من همسة« كان 

عن التفجري املزدوج الذى حدث ىف عام 1998 واستهدف 

هذا  السالم،  ودار  نريوىب  ىف  املتحدة  الواليات  سفارىت 

الفيلم حصل العديد من الجوائز منها جائزة أحسن فيلم 

أفريقى رشقى ىف مهرجان زنزبار السينامىئ الدوىل.

املسابقة قصير

 ملخص:

الفيلم من نوع الخيال العلمى عن أفريقيا بعد 35 
سنة من الحرب العاملية الثالثة، وهو يحىك عن أشا 
التى تعمل أمينة متحف افرتاىض  للتاريخ الطبيعى 
األفريقية  األراىض  ىف  يقع  مجتمع  وهو  مايتو  ىف 
املجتمع.  هذا  خارج  الحياة  تنقرض  حيث  الرشقية 

تستلم أشا طردا بريديا يحتوى عىل تربة فتقوم 
بزراعة بذورا فيها وعىل الفور تنبت البذور. غري 
هذه  من  التخلص  يقرر  العمل  ىف  رئيسها  أن 
املجتمع  تأشرية خروج من  أشا  تطلب  العينة. 
ىك تقوم بزرع تلك البذور ىف الخارج. وبالرغم 

من أن طلبها يقبل بالرفض، إال أنها تقرر أن 
تهرب من املجتمع لتقوم بعملية الزراعة ىف 
الخارج امليت ىك تحافظ عىل نبتتها الوليدة.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:

موسيقى: 
المـــــدة:
تمثيـــــل:

وانورى كاهيو
جرانت ابليتون

دين ليزلى 
سيدهارتا بارنهورن 

20 دقيقة
شنتال برجر – كودزانى 

موسويال

كينيا –جنوب أفريقيا
بامزى

إخـراج: وانورى كاهيو

2010
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محمد رمضان
درس   . مرصية  وأم  فلسطينى  أب  من  مرص  ىف  ولد 

عمل  القاهرة.  ىف  للسينام  العاىل  املعهد  ىف  االخراج 

كمساعد مخرج ىف العديد من االفالم التسجيلية وشارك 

ىف بعض ورش العمل التى دارت حول السينام وحقوق 

االنسان. حصل فيلمه حواس عىل عدد من الجوائز ىف 

املهرجانات داخل مرص وخارجها. 

املسابقة قصير

 ملخص:

واحد  طرف  من  ىف حب  تقع  شابة  ممرضة  سعاد 
تتابعه  يوسف.  يدعى  بغيبوبة  مصاب  رجل  مع 

باستمرار خالل اليـــوم. ونرى كيــف تتعامــل 
يقـــدر  فهــل  مستمر.  بشكل  حالتــه  مع 

يوســف عىل التواصل معها؟ 

سيناريو: 
إنتـــــاج:
المـــــدة:

محمد رمضان
المعهد العالى للسينما

16 دقيقة

مصر
حواس
إخـراج: محمد رمضان

2011
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منى عراقى
قنوات  ىف  عملت  تليفزيونية  ومنتجة  مخرجة  هى 

التحقيقات  ىف  وتخصصت  خاصة  مرصية  فضائية 

الخطرة  املستشفيات  مخلفات  حرق  ىف  تحقيقها  مثل 

جمعة  كان  األول  فيلمها  أخرى.  ملنتجات  وتحويلها 

هو  الرشيرة  االرواح  أرض  الصومال  وفيلم  الرحيل 

فيلمها الثاىن.

املسابقة قصير

 ملخص:

إىل  مثرية  ورحلة  مغامرة  عمل  ىف  املخرجة  ترشع 
بتفاصيله  القراصنة  عامل  إىل  الوصول  حتى  الصومال 

تشابكات  يكشف  فيلم  إنه   ، واملثرية  الخطرة 
التى  املؤامرة  أطراف  ويلمس  الدولية،  اللعبة 

تحيكها األرسة اإلستعامرية عىل دولة الصومال 
الفاشلة ذات املوقع الفريد والرثوات املكنونة .

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

منى عراقى
منى عراقى
عمر سعفان

20 دقيقة

مصر
الصومال أرض األرواح الشريرة

إخـراج: منى عراقى

2010



The 
Witches 

of
Gambaga

A film by yAbA bAdoe

A Fadoa Films production · director Yaba badoe · produced by amina mama & Yaba badoe · editor duncan Harris 

cinemAtogrAphy darren HercHer & Yao ladzekpo · Voice of AminA WumbAlA aicHa kossoko · Sound Jedi larkai  
trAnSlAtionS nacHi naba, baba bawaH, linda nanbigne · dubbing Jim betteridge · Sound editor david kennedY 

feAturing muSic by dobet gnaHoré · WWW.WitcheSofgAmbAgA.com

“A brAve And brilliAnt production” 
hope for the AfricAn VillAge child truSt

“A shocking, extrAordinAry film”  

michAel eAton, ScreenWriter

 

يابا بادوى
غاىن.  أصل  من  بريطاينة  تسجيلية  أفالم  مخرجة  هى 

تخرجت ىف الكلية امللكية ىف كمربدج. وعملت ىف املجتمع 

املدىن ىف غانا قبل أن تتدرب ىف هيئة اإلذاعة الربيطانية. 

قامت بالتدريس ىف أسبانيا وجامايكا وعملت بعد ذلك 

كمنتجة ومخرجة ىف عدد من األفالم التسجيلية ىف عدد 

من القنوات األرضية ىف بريطانيا وجامعة غانا ىف أكرا. لها 

عدد من القصص القصرية والروايات املنشورة

املسابقة قصير

 ملخص:

مع  اللقاءات  من  ساعة   ٢4 من  صنع  الفيلم  هذا 
سيدات متت إدانتهم بالسحر ىف جمباجا ىف شامل غانا 
ىف مارس 1995، هو فيلم تسجيىل عن الحياة املنبوذة 
املخرجة  أرصت  املجتمعات.  تلك  ىف  النساء  لهؤالء 

املعتقدات  تتحدى  أن  الفيلم  هذا  عمل  عند 
شياطني.  أنهن  عىل  النساء  مع  تتعامل  التى 
اسنا ماها عذبت عىل يد أخاها الذى هددها 
باقتالع عينيها إذا مل تعرتف بأنها متتهن السحر. 

بحياتها  تنجو  أن  استطاعت  دوت  بينتوك 
هاربة ملدة ثالثة شهور قبل أن تجد ملجأ. 
واليعرف أحد الرقم الحقيقى عن الساحرات 

املزعومات الالىت مل يجدن ألنفسهن مالذا.

تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

دارين هيرتشر
 دانكان هاريس

55 دقيقة

غانا
ساحرات جامباجا

إخـراج: يابا بادوى

2010
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زيبوراه نيارورى
األول  فيلمها  أخرجت  و  كتبت  مستقلة  افالم  مخرجة 

الذي حصل عىل عدد من   ) السمكة  و صورة  زيبو   (

الجوائز و أختري للعرض يف عدد من املهرجانات. تعمل 

زيبوراه اآلن عيل تطوير فيلمها الروايئ الطويل األول 

املسابقة قصير

 ملخص:

زيبو صبى ىف الثامنة من عمره إبن صياد فقري الحظ 
أن والده يعطى ما يصطاده من سمك كل يوم دون 
أن يدفع لهم وال نعرف إن كان هذا وفاءا لدين قديم 

أن  يقرر  الصبى  ولكن  اإلتاوة  من  نوع  أنه  أم 
يكرس هذه القاعدة التى إعتاد عليها والده و 
السمك  بيع  ويقرر  املستغل  لهذا  إستسالمه 

بنفسه وبدال منها يدفع للسيد  “فابيا “ املستغل 
نقودا من هامش الربح فيكون بذلك مستفيدا من 
صيده ال أن يرتك الخرين يأخذون عرقهم من املنبع 

سيناريو:
تصويــر:
مونتــاج:
تمثـيــل: 
المـــــدة:

زيبوراه  نيارورى
 جون كلود جنجوبير

 اودوين اوما
  بنجامين ابيميجيشا

12 دقيقة

كينيا
زيبو وصورة السمكة

إخـراج: زيبوراه نيارورى

2011
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اندرى راناريزوا
أنيل  مثل  مخرجني  عدة  مع  لإلخراج  كمساعد  عمل 

هذا  بعمل  املخرج  قام   . راي  وباسكال  كيسفدجي 

لألفالم  مهرجان  ىف  تدريبى  مرشوع  من  كجزء  الفيلم 

روزفيلم.  ورشكة  الفرنىس  املعهد  نظمه  القصرية 

والسفارة  الفرنسية  السفارة  كان مدعوما من  املرشوع 

السويرسية ىف مدغشقر

املسابقة قصير

 ملخص:

هارى يلعب عىل البيانو مبهارة ىف غرفته. هو يتدرب 
فجأة  تقدما.  يحرز  أن  دامئا  يحاول  وهو  ليالونهارا 
إرتكب  الذى  اإلصبع  إىل  فينظر  خطأ  نوتة  يعزف 

اإلصبع.  ويجرح  سكينا  يحرض  هارى  الخطأ. 
نهاية األسبوع يكرر اللعب عىل البيانو وىف كل 

مرة يرتكب خطأ يجرج االصبع الخاطىء. ىف النهاية 
تتلون أصابع البيانو بلون الدم

إنتـــــاج:
المـــــدة:

روزفيلم
9 دقائق

مدغشقر
عازف البيانو

إخـراج: اندرى راناريزوا

2010
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عادل الفضيلى 
وهو   .1970 يوينو   26 ىف  املغرب  ىف  كزابالنكا  ىف  ولد 

مخرج ومنتج تعلم ىف معهد الكونرسفتوار الحر للسينام 

الفرنسية ىف باريس. حياة قصرية حصل عىل جائزة أحسن 

فيلم ىف مهرجان  وايلد ساوند السينامىئ عام 2011. 

املسابقة قصير

 ملخص:

الفيلم يتابع حياة جيلني من خالل شخص رزق بطفل 
الطفل  يكرب  ثم  السوء..  وبالغة  خاصة  ظروف  ىف 
زهر ويعيش دورة من سوء الحظ مثل والده لكنه 

مل يفقد األمل يف حياة أفضل. ىف النهاية يرزق 
بطفل ويحاول أن يصحح من خالله كل األخطاء 

التي  األحداث  إىل  يشري  الفيلم  السابقة. 
ميزت تاريخ املغرب،  ورمبا العامل أيضا.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتـاج:
المـــــدة:

عادل الفضيلى – يوسف براده
جوالم جورجيت

جوليان فور
16 دقيقة

املغرب
حياة قصيرة

إخـراج: عادل الفضيىل

2010
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ميكى فونسيكا
ومساعد  انتاج  كمساعد  حياته  وبدأ  موزمبيق  ىف  ولد 

التليفزيونية  املرشوعات  من  العديد  ىف  شارك  تصوير. 

موزمبيق.  ىف  والروائية  التسجيلية  واألفالم  واإلعالنات 

وأنتج  أفالم قصرية  أربعة  أخرج  املاضيتني  السنتني  وىف 

6 أفالم كام أنه كتب السيناريو إلثنني من تلك األفالم 

القصرية.

املسابقة قصير

 ملخص:

دينا صبية ذات 14 عاما ً تبادل شاباً العالقة الجسدية 
وتكتشف األم أن إبنتها حامل، إنها مأساة تدمر حياة 
ثم   ، عليها  وينقض  األم  يعاقب  األب  األرسة.  هذه 

يطارد إبنته للفتك بها فتسقط من فوق بناية 
الفيلم يعرض ملحاكمة  مرتفعة وتلقى حتفها. 
والجميع يدىل بشهادته ، ويبقى السؤال معلقاً 

، من املسئول عن هذه املأساة املفجعة؟.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة: 

ميكى فونسيكا 
أنطونيو فورجاز
أنطونيو فورجاز

26 دقيقة

موزمبيق
دينـا

إخـراج: ميىك فونسيكا

2010
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بيريفي جون كاتجافيفي
ولد يف أكسفورد، ألم إنجليزية وأب ناميبي. درس السينام يف 

كلية أونونداجا، نيويورك وكلية كولومبيا يف لوس أنجلوس. 

فيلمه “الحب هو...” هو أول فيلم ناميبي قصري يعرض 

دوربان  مهرجان  يف  ثم  بويندهوك  السينام  قاعات  يف 

السيناميئ. كام عرض فيلمه القصري “إمبويتي” يف مهرجان 

دوربان يف عام 2011

املسابقة قصير

 ملخص:

أثناء ما يبدو وكأنه عطلة مملة يف شامل ناميبيا، يثري 
طفالن شقيان غضب الجدة عندما يرفضان االمتثال 

لعادات القرية وتقاليدها. ولكن عندما يبدو أن 
التكيف مع هذه البيئة الجديدة أمر مستحيل، 

يكتشف الطفالن أن متعة املغامرة قد تأيت 
من الثقافة التي حاوال لفظها.

سيناريو: 
تصويــر:
المـــــدة:

راشيل ديديج 
كوبوس فان روين

19دقيقة

نامبيا
إمبويتى

إخـراج: برييفي جون كاتجافيفي

2011
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سانى الهاجى ماجورى
قبل أن يقوم بعمل فيلمه رصخة طائر قام املخرج ماجورى 

ىف عام 2008 بعمل فيلم تسجيىل بعنوان: عن األفضل وعن 

البصل! وكان هذا مبثابة تجربته االوىل ىف السينام التسجيلية. 

وىف عام 2009 قام بإخراج فيلمه القصري الخبز رأساملنا.

املسابقة طويل

 ملخص:

السبعينات  ىف  اشتهرت  مغنية  كانت  هوىس  زابايا 
لتحث  تغنى  كانت  الجمهور،  عىل  الكبري  بتأثريها 
الشباب عىل العمل ىف بلدان غرب أفريقيا والحصول 
االرض.  ديارهم  لزراعة  إىل  العودة  ثم  ثروة   عىل 
يقال انه خالل موسم االمطار غنت هوىس ىف إحدى 
الرجال.  كل  هاجر  التايل  اليوم  صباح  ويف  القرى 

ورحل  عاما   15 من  أكرث  :»منذ  الراوى  يحىك 
القرية  اىل  عودته  كانت  ابيدجان.  إىل  والدى 
اكرث يشء يشغل بال عائلتي التي دمرها غيابه. 
و بعد فشل كل محاواليت أنا و جديت يف اقناعه 
بالعودة، قررت أن أطلب من معبودته هويس 
بأن تؤلف أغنية جديدة بهدف تشجيع والدي 

هو  الفيلم  هذا  القرية.  إىل  العودة  عىل 
رحلة سينامئية طويلة برفقة املغنية هويس 
لعودة  العاج حيث ستغني  بإتجاه ساحل 
والدي وغريه من الكثريين من املهاجرين.«

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

سانى الهاجى ماجورى 
جان فرنسوا اوتين

جولوم فافرو
59 دقيقة

النيجر – فرنسا
صرخة طائر

إخـراج: ساىن الهاجى ماجورى

2010
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ريمى مازيت 
تخرج من املدرسة الوطنية العليا للصورة والصوت عام 

1997. مازيت لديه خربة 10 سنوات ىف مجال التصوير 

من  املاء  تحت  التصوير  عىل  تدرب  أيضا  السينامىئ. 

سيجيل   .2007 عام  ىف  للغوص  الوطنى  مرسليا  معهد 

هو فيلمه القصري االول.

املسابقة قصير

 ملخص:

 رجل عجوز يرتدى أفضل ما عنده من هندام، ويبدو 
مهم،  عمل  أو  هام  شخص  مقابلة  اىل  ذاهب  أنه 
الرجل  ولكن  مدلل.  أبيض  كلب  رعاية  هو  العمل 

من  العديد  معه  ونعيش  املشاكل  ىف  يقع 
األحداث، الفيلم يحلل من خاللها العديد من 

األفكار والقيم التى تعانيها البالد السوداء 
وخصوصا العالقة الرمزية باللون األبيض.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

ريمى مازيت 
بريليجى دى بالو

بينجامين شوازنار
18 دقيقة

 السنغال –فرنسا 
سيجيل

إخـراج: رميى مازيت

2011



نيكوالس سوالو سيسيه
منذ  الحرضية  املناطق  يف  معامري  كمهندس  عمل 

عام 1979. له أنشطة فنية متعددة يف السنغال وعىل 

الساحة العاملية ككاتب وفنان. زيارة السيدة هو عمله 

الروايئ األول.

املسابقة قصير

 ملخص:

عيىس سامب كاتب وباحث مسن، يعيش ىف داكار 
بعيداً عن الناس.  هو رجل ذو اخالق عظيمة  مهتم 
وأثناء  ليلة،   ذات  وصلواته.  وأبحاثه  بكتبه  فقط 

خلفه  أحدا  أن  يشعر  املرتبة  كتبه  ىف  بحثه 
ىف الغرفة، فيفاجأ أن امرأة غريبة  جميلة يف 
جاءت  لقد  اليدرى.  حيث  من  جاءت  غرفته 

يتأكد  بعدها  فلسفى.  أمر  ىف  الستشارته 
عيىس أن هدف السيدة هو إغوائه.

 سيناريو: 
المـــــدة:

نيكوالس سوالو سيسيه
18 دقيقة

السنغال
زيارة السيدة

إخـراج:نيكوالس سوالو سيسيه

2010
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رينا جوستى
عام  ىف  رشحت  وباحثة.  ومنتجة  تسجيلية  أفالم  مخرجة 

2009 لجوائز فيلم وتليفزيون جنوب أفريقيا عن فيلمها 

)خيانة( الذى تناول الحرب عىل حدود جنوب أفريقيا. وىف 

عام 2011 تحصل عىل نفس الجائزة  ألحسن إخراج وأحسن 

فيلم تسجيىل حول العنف بني الشباب بعنوان )آسف الننى 

أشعرك مبرارة(

املسابقة طويل

 ملخص:

 جون فان در ميشت جندى ىف جيش جنوب أفريقيا 
عام  ىف  عليه  وقبض  نامبيا  مع  الحدود  عىل  متركز 
19٧8. ظل معتقال كأسري حرب ىف معتقل ساوباولو 
تبادله  يتم  أن  انجوال ملد 4 سنوات ونصف قبل  ىف 
معرب  ىف  كوسلوف  الكىس  الروىس  الجاسوس  مقابل 

اشيباال  دنجر   .198٢ عام  برلني  ىف  تشارىل 
ملنظمة  العسكرى  بالجناح  إلتحق  مثاىل  شاب 
سوابو )منظمة جنوب غرب أفريقيا الشعبية( 
القمع  من  البالد  لتحرير  تهدف  كانت  والتى 

اعتقال  عن  مسؤوال  اشيباال  كان  االستعامرى. 
مر  الذى  اللقاء  عن  الفيلم  مشت.  در  فان 
بعد هذه  اإلثنني ىف عام ٢009 ألول مرة  بني 
السنوات الطويلة والتعرف عىل مشاعر اإلثنني.

سيناريو:
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

رينا جوستى 
ريلى جراننوالد
مارجو تروتر

52 دقيقة

جنوب أفريقيا
 اآلسر واملأسور

إخـراج:رينا جوستى

2010
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معز بن حسن
ىف  العلوم  كلية  ىف  ودرس   1972 عام  صفاقس  ىف  ولد 

كتابة  درس  ثم   ،1997-  1993 بني  الفرتة  ىف  تونس 

 2011 عام  ىف   .1997-1994 بني  واالخراج  السيناريو 

اخرج فيلمه ىف قاع البرئ.

املسابقة قصير

 ملخص:

لطفي شاب يتملكه اليأس ، ويفكر يف االنتحار لكنه 
يجد نفسه غارقا يف كابوس يحيث يرى ىف هذا الكابوس 

القرار  هذا  بسبب  يعانيان  وهام  وأختيه   الرهيب الذى اتخذه. وأخريا يعدل عن قراره. أمه 

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

فؤاد غربى 
انريكو لوسيدى

أنس سعدى
14 دقيقة

تونس
قاع البئر

إخـراج: معز بن حسن

2011
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رنجانو نيونى
جامعة  ىف  األعامل  إدارة  ودرست  زامبيا  ىف  ولدت   

)القامئة( عام  برمنجهام ىف بريطانيا. كان فيلمها األول 

2010، وىف نفس العام أخرجت فيلم )20 سؤال( الذى 

حصل عىل عدة جوائز. )موانزا العظيم( صور ىف زامبيا 

وكان عرضه األول ىف مهرجان سينبوسيبل السينامىئ ىف 

اسبانيا عام 2011 ومن وقتها والفيلم يحصد الجوائز ىف 

العديد من املهرجانات املهمة ىف العامل. 

املسابقة قصير

 ملخص:

نفسه   عىل  يطلق  سنوات  مثاىن  عمره  طفل  ماونزا 
ماونزا العظيم لىك يقنع أقرانه بأنه خارق ويأخذهم 
ىف رحلة لىك يجلب«الطينة السحرية«، وهذة املهمة 

تتطلب قدرات وشجاعة كبرية مع عواقب غري 
متوقعة ، أنها أحالم الطفولة التى تحول الواقع 
والحلم  الخيال  فيها  يلعب  مختلفة  مادة  اىل 

الدور األكرب. الفيلم يجسد فكرة االنتقال من مرحلة 
الطفولة حيث الخيال الذى ميتزج بالواقع ىف خيال 

صبي صغري ىف حالة تحول ومع  الحياة اليومية.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

موانزا بواليا – جبرايل جوشيه 
اندريج كرول

جبرايل جوشيه - رانجانو نيونى
23 دقيقة

زامبيا - بريطانيا
موانزا العظيم

إخـراج: رنجانو نيوىن

2011
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تسيتسى دانجاريمباجا
ولدت ىف موتوكو ىف زمبابوى عام 1959 وبدأت دراستها 

الطب ىف جامعة كمربدج. ثم  انجلرتا حيث درست  ىف 

ونرش  بكتابة  وقامت  زمبابوى  إىل  ذلك  بعد  عادت 

منشورةعام  قصرية  قصة  لها  املرسحيات.  من  عدد 

1985 باللغة السويدية بعناون الخطاب. دانجارميباجا 

اكملت دراستها ىف برلني ىف اكادميية الفيلم والتليفزيون 

االملانية.  

املسابقة قصير

 ملخص:

نيامى  العظيمة  الثعبان  من نهر زمبيزى تأىت االلهة 
نيامى التى يعتقد أنها متتلك قوى لتحمى وتساند اهل 
تونجا من الرش. ولكن ليست القوى السحرية وحدها 

قادرة عىل انقاذ الناس. الفيلم يحىك قصة خالص 
البرش مأخوذة عن حكايات فلكلورية قدمية من 
التونجا ومصاغة بشكل موسيقى غناىئ.  قبيلة 

من  الثاىن  الفيلم  الرش هو  وبيض  نامى  نامى 
ثالثية عن الفلكلور املوسيقى بعد الفيلم األول 

كريا كريا كزاوكوــ عيد األم.

سيناريو: 
منتـــــج:

إنتـــــاج:
المـــــدة:

إتسيتسى  دانجاريمباجا
أوالف كوشكى – برزيميسلو 

ستيبين
نييراى فيلم – مؤسسة فيلمجرام

39 دقيقة

زميبابوى – بولندا
نيامى نيامى وبيض الشر

إخـراج: إتسيتىس دانجارميباجا

2011



اإلختيار الرمسي
خارج املسابقة
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مايكل ك. زنجو
ولد عـــام 1974 يف كودوغـــو يف بوركينـــا فاســـــو.

 عمــــل كمخـــرج ومصـــــور وكاتـــب السينـاريـــو.

تعلــم وتـــدرب عىل فنـــــون السينـمــــا يف املركــــز 

الوطنـي للسينمــا )CNC( يف بوركينــا فاســـو.  عمل 

بوركينا فاسو  الوطني يف  يف التلفزيون  كمصور ومحرر 

)TNB( . سيبي، روح الكامن هو أول أفالمه.

خـارج  املسابقة

 ملخص:

سيبي، عازف كامن أعمى  يقدم فنه يف املالهي من 
ألكرث  بوركينا فاسو  أحياء مدينة كودوجو يف 
عن األصل  إنه يتحدث  عاما.  ثالثني  من 

العرقي وخطوط العائلة الكربى يف املنطقة. هذا 
يحمل  االستثنايئ الذى  الرجل  الفيلم عن هذا 
والتقاليد  الحي والثقافة  التاريخ  هذا  داخله 

هذه  ىف  باالنقراض  املهددة  الشفاهية 
املنطقة

سيناريو: 
تصويــر:
المـــــدة:

مايكل ك. زنجو 
مايكل ك. زنجو

38 دقيقة

بوركينا فاسو
سيبى، روح الكمان

إخـراج: مايكل ك. زنجو

2011
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عمرو سالمة
ولد ىف 22 نوفمرب عام 1982. أخرج العديد من االفالم 

غنائية،  كليب  فيديو  وأفالم  والتسجيلية  القصرية 

واعالنات تليفزيونية .ىف عام 2008 أخرج فيلمه الرواىئ 

الطويل االول "زى النهاردة".  "أسامء" هو فيلمه الرواىئ 

الطويل الثاىن. 

 ملخص:

فتاة مريضة باإليدز وتقرر أال تستسلم للمرض القاتل، 
فتبذل قصارى جهدها محاولة أن تعطى ملن حولها 

عىل  مبنى  الفيلم  املرض.  بنفس  املصابني  من 
من  اإليدز  مرىض  معاناة  لرصد  حقيقية  قصة 

النظرة السلبية التى تواجههم ممن حولهم.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
انتـــــاج: 
المـــــدة:
التمثيل:

عمرو سالمة
أحمد جابر

عمرو صالح
فيلم كلينك – نيو سنشرى

96 دقيقة
هند صبرى - ماجد الكدوانى 

- هانى عادل - بطرس غالى  - 
سيد رجب  - أحمد كمال

 مصر
أمساء

إخـراج: عمرو سالمة

2011

خـارج  املسابقة
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خالد يوسف
ولد ىف القاهرة عام 1964 و عمل مساعداً للمخرج الراحل 

يوسف شاهني ىف العديد من أفالمه االخرية. حصل »العاصفة« 

)2001( أول أفالمه تأليفاً وإخراجاً عىل جائزة الهرم الفىض يف 

مهرجان القاهرة وجائزة أحسن مخرج عمل أول ىف املهرجان 

و»خيانة  »ويجا«  أفالمه  املرصية. حققت  للسينام  القومى 

مرشوعة« نجاحاً جامهرييا كبرياً عام 2006.. ويف العام التايل، 

شارك »يوسف شاهني« ىف إخراج آخر أفالمه »هى فوىض« 

الذي عرض يف مسابقة مهرجان فينيسيا

 ملخص:

إىل  للذهاب  أوالدها  تدفع  مرص  صعيد  من  أم 
العودة  من  ميكنهم  الذى  الرزق  عن  بحثاً  املدينة 
القديم  البيت  بناء  ىف  والدهم  حلم  إلستكامل 
وتدور  لبناءه.  مثناً  حياته  دفع  قد  كان  الذي 
ويفرتقوا. ويتشتتوا  فينقسموا  الدوائر   بهم 
وتكون  أوالدها  إنتظارعودة  ىف  وهى  األم  تهرم 

وحدتها ومرضها إغراء للناهبني الذين يرسقون 
البيت حتى رسقة حوائطه ..فيتحول البيت إىل 
أطالل. وعىل فراش مرضها األخري تبعث لألخ 
الكبري بأن يجمع أخوته ىك تلقى عليهم نظرة أخرية 
قبل املوت . وتدور األحداث حول رحلة بحث 
األخ الكبري عن بقية أخوته.. وىف طريق البحث 

أصبحوا  حتى  األيام  فرقتهم  كيف  نتعرف 
أقرب إىل األعداء منهم لألخوة..فهل ينجح 
أخرية  نظرة  إللقاء  أخوته  تجميع  ىف  األخ 
عىل أمهم؟ .. وهل هذا التجمع لو حدث 
البيت  يبنون  سيجعلهم  األم  موت  بعد 

ويحققون ما حلم به أبوهم وأمهم.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:
التمثيل:

ناصر عبد الرحمن
رمسيس مرزوق

غادة عز الدين
120 دقيقة

غادة عبد الرازق – خالد صالح 
– وفاء عامر – جومانة مراد – 

حسن الرداد – هيثم أحمد زكى

 مصر
كف القمر

إخـراج: خالد يوسف

2011

خـارج  املسابقة
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نيفين شلبى
بعد تخرجها يف أكادميية فنون و تكنولوجيا السينام يف 

و  الجزيرة  لقناة  تسجيلياً  فيلامً   40 أخرجت  القاهرة، 

االمم  و  الهولندي  التلفزيون  و  الدولية  العفو  منظمة 

الجائزة  ( حصل عيل  االجندة  و  أنا   ( فيلمها  املتحدة. 

جوائز  عدة  كام حصل عيل  إيران  مهرجان  الفضية يف 

أخرى من مهرجانات إقليمية ودولية

 ملخص:

فيلم تسجيىل طويل. صورت مشاهده ىف أثناء ثورة 25 
وكانت  املتظاهرين  من  واحدة  كانت  املخرجة  يناير. 

مشاهد  توثق  أن  واستطاعت  الكامريا  حقيقية للمرصيني الذين نزلوا إىل الشارع.معها 

سيناريو: 
منتـــــج: 

نيفين شلبى
نيفين شلبى

مصر
أنا واألجندة

إخـراج: نيفني شلبى

2011

خـارج  املسابقة
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 محمد نظيف 
للفن  العايل  املعهد  ىف  وتخرج   1967 عام  ىف   ولد 

املرسحي و التنشيط الثقايف بالرباط، ثم أكمل دراسته 

العلمية بجامعة باريس. أدى أدوارا رئيسية يف العديد 

أفالم  ثالثة  أخرج  والتلفزيونية.  السينامئية  األفالم  من 

قصرية. )االندلس مونامور( هو فيلمه الرواىئ األول.

 ملخص:

الدار  من  ينحدران  جامعيان  طالبان  وأمني   سعيد 
البيضاء ويحلامن بالهجرة إىل أوربا.. سيتخذان إحدى 
القرى بشامل املغرب كنقطة للعبور مبساعدة معلم 
والذي سيقلهام رسا عرب أحد القوارب لتحقيق حلمهام، 

غري أن مركبهام سيغرق يف عرض املتوسط. أمواج 
البحر ستقذف أمني إىل شاطئ القرية، أما سعيد 
فستقوده األمواج إىل أحد الشواطئ اإلسبانية. 

لكن األندلس ستبدو لسعيد غريبة ومغايرة، 
فيام سيكتشف أمني ظواهر غربية تحدث 

بالقرية.

سيناريو:
تصويــر:

مونتاج
 منتـــــج:
إنتـــــاج:
المـــــدة:

 عمر صاغى
كمال دركاوى

 مونتاج: مارى بيير
رشيدة سعدى – محمد نظيف

 اومان برودكشن
86 دقيقة

املغرب
 األندلس، مونامور

إخـراج: محمد نظيف

2011

خـارج  املسابقة
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بيريفي جون كاتجافيفي
ولد يف أكسفورد، ألم إنجليزية وأب ناميبي. درس السينام يف 

كلية أونونداجا، نيويورك وكلية كولومبيا يف لوس أنجلوس. 

فيلمه “الحب هو...” هو أول فيلم ناميبي قصري يعرض 

دوربان  مهرجان  يف  ثم  بويندهوك  السينام  قاعات  يف 

السيناميئ. كام عرض فيلمه القصري “إمبويتي” يف مهرجان 

دوربان يف عام 2011

 ملخص:

يف  أحالمها  لتحقيق  ناميبيا  مغادرة  تريد  شابة  امرأة 
السفر للخارج. لكن صديقها ال يوافقها الرأي، فيصبح 

عليهام االتفاق حول مستقبل عالقة الحب بينهام.

سيناريو:
تصويــر: 
منتـــــج: 

المـــــدة:
تمثيــــل:  

بيريفي جون كاتجافيفي
هورست زايير

اوبد ايمفوال – بيريفي جون 
كاتجافيفي
22 دقيقة

هيثر دنيس – موريس كالوندوكا

نامبيا
احلب هو

إخـراج: برييفي جون كاتجافيفي

2009

خـارج  املسابقة
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مامادو نديا
والقصرية  التسجيلية  االفالم  من  العديد  مامدو  أخرج 

أخرج  عام 2003 كام  )غدا( ىف  التسجيىل  الفيلم  منها 

)اسامعيل  بعنوان   2005 عام  ىف  كوميديا  مسلسال 

)الشفق(  فيلم  أخرج   2011 عام  وىف  املضطرب(. 

وحصل عىل جائزة أفضل انجاز ىف مهرجان فسباكو ىف 

وجادوجو ىف نفس العام.

 ملخص:

واحد من أعجز وأنشط الرجل ىف أفريقيا يكافح املرض، 
يخضع لعملية جراحية. الفيلم عن الرصاع بني التقبل 

والرفض وبني التشاؤم والتفاؤل وبني الليل والنهار 
وبني الظلمة والنور. 

سيناريو: 
منتـــــج:
المــــدة: 

مامادو نديا
مامادو نديا
54 دقيقة

السنغال
الشفق

إخـراج: مامادو نديا

2011

خـارج  املسابقة
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اريك ميانى 
ولد ىف جوهانسربج ىف جنوب افريقيا. مياىن كتب ونرش اربعة كتب 
كام قام مبعرضني للتصوير الفوتوغراىف ىف جوهانسربج. التعدين 

من اجل التغيري هو فيلمه التسجيىل االول كمخرج ومنتج.

نافان تشيتى
ولد ىف ديربن ىف جنوب افريقيا. نافان لديه درجة علمية ىف الفن 
من كلية ناتال التقنية ىف جنوب افريقيا. عمل ىف املرسح كمصمم 
مشاهد ملدة اربعة سنوات قبل أن يدخل ىف عامل صناعة السينام 

حيث عمل كمصور. )التعدين من اجل التغيري( فيلمه االول

 ملخص:

جنوب افريقيا
التعدين من أجل التغيير

إخـراج: اريك مياىن – نافان تشيتى

2010

سيناريو:
تصويــر:
مونتــاج:
صــــوت:
المـــــدة:

اريك ميانى - نافان تشيتى 
كارلوس كارفالو

ديليزا موابى
جانو مولر
72 دقيقة

جنوب  ىف  صناعة  ألهم  املثري  التاريخ  يتتبع  الفيلم 
أفريقيا. فشل ميثاق التعدين وظهور أصوات جديدة 
السياسيني  بني  الجدل  أثار  الصناعة  بتأميم  تنادى 
ومانديال،  ورامافوسا  وماليام  اوبنهامير  مثل  الكبار 

والذى كشف عن مناقشات الغرف املغلقة حول 
الضغط العاملى الذى دفع نحو التحول. أصوات 
جديدة وجامعات حقوقية وعاملية كشفت عن 
املصالح والرثوة والنظم التى تسببت ىف جعل 

ىف  يضع  الفيلم  املساءلة.  فوق  الصناعة 
االعتبار طريق وسط بني مفاهيم املجتمع 
وعامل األعامل، ليناقش الحاجة ىف التغيري ىف 

مواجهة الحاجة للمنافسة العاملية.   

خـارج  املسابقة
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الصادق محمد
درس ىف معهد الفيلم التسجيىل )السودان فيلم فاكتورى(. فيلم 
بالتأريخ  اهتاممه  فيه  ويظهر  األول  فيلمه  هو  زرقاء(  )نجوم 

ملوسيقى الجاز السودانية الحديثة

 ملخص:

السودان
جنوم زرقاء

إخـراج: الصادق محمد

2010

سيناريو:
 

تصويــر:

المـــــدة:

أناهيد كمال 
كارلوس كارفالو
تيسير زروق -
الصادق محمد

38 دقيقة

الفيلم يتابع رحلة الفرقة منذ بداياتها يف السبعينات 
تاريخ  من  نبذة  يعطي  الفلم  الراهن.  الوقت  حتى 
املوسقى يف السودان. و يتطرق اىل جزء من الحياه 
النظام  تغري  إىل  نظراً  الفرقة.  افراد  لدى  الشخصية 
من  العديد  الفرقة  تواجه  السودان,  يف  الحكومي 

يف  حلمهم  تحقيق  يف  للمواصلة  الصعوبات 
الوسط الفني. فتدريجياً ينتهي عمل الفرقة. و 
يشقوا طريقهم يف الحياه يف مختلف املجاالت 
الفني.  البعيدة عن مجال اإلستعراض  و املهن 
لكن حبهم الشديد للموسيقى و ارصارهم نجح 

يف اسرتجاعهم مرة أخرى و قاموا بالعرض يف 
إحدى معامل الخرطوم القدمية مطعم “بابا 
مهرجان  يف  يشاركوا  أخرى  مرة  و  كوستا” 
خشبة  عىل  بالسودان  العارش  املوسيقى 

املرسح .  

خـارج  املسابقة



على طريق السينما األفريقية



محمد لخضر حامينا
ولد عام 1934 ، ودرس يف فرنسا وعمل يف وكالة األخبار 

التونسية قبل أن يسافر  لدراسة السينام يف براج. لكنه 

ترك الدراسة ليعمل مصوراً يف  استوديوهات بارندوف. 

الخاصة  أسس رشكته   ،1962 عام  للجزائر  عاد  وعندما 

الوثائقية والروائية حتى فاز  العديد من األفالم  ليقدم 

لعمله  كان  مهرجان  يف  الذهبية  بالسعفة   1975 عام 

األكرث شهرة : وقائع سنوات الجمر.

السينما األفريقية

 ملخص:

نوفمرب   11 يف  وتنتهي   1939 عام  يف  القصة  تبدأ 
1954. ومن خالل تتابع األحداث ، نرى أن ما حدث 
الثورة  اندالع  )تاريخ  نوفمرب1954  من  األول  يوم 

تاريخية،  مصادفة  مجرد  يكن  مل  الجزائرية( 
ولكنه كان تتويجا لعملية طويلـة من املعانـــاة 
والكفـــاح السيـايس والعسكري آنذاك ، تحملها 

الفرنيس  االستعامر  ضد  الجزائري  الشعب 
والتي بدأت عام 1830.

سيناريو:
 

إنتـــــاج:
المـــــدة:

توفيق فارس - 
محمد الخضر حامينا

أو أن سى اى سى
177 دقيقة

اجلزائر
وقائع سنوات اجلمر

إخـراج: محمد الخرض حامينا

1975

68
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رشيد بوشارب
ولد ىف 1 سبتمرب عام1959 ىف باريس من أصل جزائرى. 

عمل كمساعد مخرج ىف رشكة االنتاج التابعة لتليفزيون 

فرنسا من 1977 إىل 1983، ثم أنشأ رشكة انتاج بعنوان 

3 ىب ىف عام 1988. فيلمه الرواىئ االول باون روج كان 

مهرجان  ىف  عرض  الصغرية  السنغال  فيلم   .1985 عام 

من  العديد  عىل  أفالمه  حصلت   .2001 عام  برلني 

الجوائز ىف املهرجانات العاملية.

السينما األفريقية

 ملخص:

بالسنغال خاص  متحف  يعمل يف  رجل مسن  ألون 
من  كثري  إفريقيا.   يف  الرقيق  تجارة  تاريخ  بتوثيق 
الناس يأتون إىل املتحف ملعرفة املزيد عن ماضيهم، 

لديه أبحاثه يف شجرة عائلته التي  وألون أيضاً 
وبيعهم  اختطافهم  تم  أقارب  له  بأن  توحي 
لتجار الرقيق يف والية كارولينا الجنوبية.  يقرر 

ألون  السفر ألمريكا ملعرفة املزيد عن أهله، 
ويكتشف أنه تم إعادة تسميتهم فأصبحوا 

آل روبنسون.

سيناريو:
تصويــر:
منتـــــج:
مونتــاج:
المـــــدة:

رشيد بوشارب - اوليفية لورويل
بنوا شاماليار- يوسف ساهورى
رشيد بوشارب - جون بريات

سندرين ديجين
97 دقيقة

اجلزائر – فرنسا – املانيا
السنغال الصغيرة

إخـراج: رشيد بوشارب

2001
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فانتا ريجينا ناكرو
أوىل  عىل  حصلت   .1963 عام  ىف  سبتمرب   4 ىف  ولدت 

املعهد  من  واملرئية  الصوتية  العلوم  ىف  شهاداتها 

عىل  وحصلت   .1986 عام  السينام  لتعليم  االفريقى 

من  والصورة  الصوت  ودراسات  السينام  ىف  ماجيسرت 

السوربون. تحمل االن دكتوراة ىف التعليم. ليله الحقيقة 

هو فيلمها الرواىئ االول.

السينما األفريقية

 ملخص:

الحقيقة قصة تخيليلة تبدأ بعشاء احتفاىل ىف  ليلة 
أحد البالد ىف غرب افريقيا، الفيلم يروى قصة ليلة 
الحروب.  من  طويلة  فرتة  بعد  قبيلتني  بني  تسوية 

ليس كل الناس يساندون السالم بني القبيلتني 
يستمر  الذى  القرية طامطم  عبيط  وباالخص 

باستخدام  السالم  إفساد  ىف  محاوالته  ىف 
العنف واالستفزاز 

سيناريو: 

تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

فانتا ريجينا ناكرو - 
مارك جوتور

نارا كو كوسال
أندرية دافانتور

100 دقيقة

بوركينا فاسو – فرنسا
ليلة احلقيقة

إخـراج: فانتا ريجينا ناكرو

2004
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ادريسا ودراجو
ولد ىف 21 يناير عام 1954 ىف بانفورا ىف بوركينا فاسو، 

السينامئية  للدراسات  االفريقى  املعهد  من  وتخرج 

االتحاد  ىف  كييف  ىف  دراسته  وأنهى  واجادوجو،  ىف 

السوفيتى سابقا بعدها انتقل لباريس حيث حصل عىل 

دبلومة ىف الدراسات السينامئية من السوربون ىف عام 

1985. أخرج العديد من االفالم السينامئية واملسلسالت 

التليفزيون.

السينما األفريقية

 ملخص:

الفيلم يحىك عن عالقة حب غري مرشوعة وتبعاتها 
طويلة  غياب  فرتة  بعد  لقريته  ساجا  يعود  عندما 
تعود  نوجوما.  خطيبته  من  تزوج  والده  ليجد 

العالقة مرة أخرى بني ساجا ونجوما. وعندما 
كدورى  يقوم  الرسى  االرتباط  هذا  ينكشف 
قتله  حفاظا عىل  بأنه  باإلدعاء  شقيق ساجا 

ونجوما  ساجا  يسافر  بينام  العائلة  رشف 
ليعيشا ىف قرية أخرى.  

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

ادريسا ودراجو
بيير شينو - جون مونسنى

لوك بارنى
81 دقيقة

بوركينا فاسو 
القانون

إخراج: ادريسا ودراجو

1990
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جستون كابورى
درس  فاسو.  بوركينا  ىف   1951 عام  ابريل   23 ىف  ولد 

عىل  حصل  حيث  باريس  ىف  السوربون  ىف  التاريخ 

السينام  صناعة  ىف  شهادة  عىل  حصل  ثم  املاجيستري. 

عام 1976 وعاد إىل وطنه فأصبح مدير املركز الوطنى 

للسينام. فيلمه )هبة الله ( هو ثاىن األفالم الروائية التى 

تنتج ىف بوركينا فاسو.

السينما األفريقية

 ملخص:

ىف فرتة ماقبل االستعامر، بائع متجول يكتشف وهو 
يعربحقل السفانا طفل فاقد الوعى وسط االحراش. 
أبكم  أنه  البائع  يعرف  للطفل  الوعى  يعود  عندما 

وبالتاىل اليستطيع أن يرشح من هو أو من أين 
القريبة.  القرية  ىف  عائلة  مع  يرتكه  البائع  أىت. 
العائلة تتبنى الطفل وتطلق عليه أسم وند كوىن 

جديدة  اخت  لديه  فيصبح  الرب،  منحة  أى 
تحبه. غري أن الفتى يعود له صوته بعد حادث 

مأساوى ليكشف لنا عن تاريخه املؤمل

سيناريو: 
مونتــاج:
المـــــدة:

جستون كابورى 
أندريه دافنتور

75 دقيقة

بوركينا فاسو 
هبة اهلل

إخـراج: جستون كابورى

1983
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شيخ عمر سيسوكو
السينامىئ  اإلخراج  ودرس  ماىل  ىف   1945 عام  ىف  ولد 

عمل  ثم  باريس.  ىف  الوطنية  لوميري  لويس  مدرسة  ىف 

ماىل.  ىف  السينامىئ  لالنتاج  الوطنى  املركز  ىف  كمخرج 

ىف  الجوائز  من  العديد  عىل  سيسوكو  أفالم  حصلت 

فيلمه  حصول  مثل  والعاملية  االقليمية  املهرجانات 

»جوميبا الطاغية« عىل جائزة خاصة ىف مهرجان لوكارنو 

السينامىئ الدوىل عام 1995.

السينما األفريقية

 ملخص:

يحىك الفيلم قصة الرصاع عىل السلطة بني عائلة متتهن 
الرعى ويرأسها جاكوب والثانية متتهن الصيد ويرأسها 
أخيه إيساو، وتقع عائلة ابن عمهم بني االثنني ىف هذا 

هامور.  ويرأسها  الزراعة  متتهن  والتى  الرصاع 
التكوين ىف  الفيلم مستوحى من سفر  سيناريو 

الكتاب املقدس.  

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:
تمثيــــل:

جون لوى ساجو دورفارو
ليونيل كوزين

ميشيل ريس – بيير سوفاجو
102 دقيقة

ساليف كيتا – باال موسى كيتا – 
فاطومة ديوارا

مالى
التكوين
إخـراج: شيخ عمر سيسوكو

1999
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مويزا نجنجورا
الكونغو،  ىف  بوكافو  ىف   1950 عام  أكتوبر   7 ىف  ولد 

ودرس السينام ىف معهد الفنون والنرش ىف بروكسل. ىف 

عام 1980 أخرج فيلمه التسجيىل االول عزيزى سامبا، 

بورتريه لرسام شهري شاب من كنشاسا. وىف عام 1985 

أخرج فيلم الحياة جميلة .

السينما األفريقية

 ملخص:

يصل ماىن كونجو، ملك باكونجو إىل بروكسل باحثا 
بعيدة.  فرتة  منذ  بها  اإلتصال  فقد  التى  ابنته  عن 
عىل  لتحصل  بلجيكا  إىل  سافرت  قد  االبنة  كانت 
عليه  يجب  هو  طبيبة.  لتصبح  الدراسية  شهادتها 

أن يتعامل مع أفضل وأسوأ الظروف التى مير 
بها ومنها حاالت التعاىل املتفشية ىف املجتمع 
االوروىب، أثناء ذلك يكون صداقات من أهاىل 
عدة  عىل  حصل  الفيلم  الفقرية.  الطبقة 

للسينام  افريكان  بان  مهرجان  من  جوائز 
الجائزة  منها   1999 عام  والتليفزيون 
الكربى. كذلك حصل عىل جائزة الجمهور 

ىف مهرجان دنفر السينامىئ الدوىل.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

مويزا نجنجورا 
جاك بيزي

فرانس دوز – انجريد رالى
97 دقيقة

الكونغو – بلجيكا – فرنسا
بطاقة هوية

إخـراج: مويزا نجنجورا

1998
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محمد صالح هارون
ولد ىف 1961 ىف تشاد وعاش ىف فرنسا منذ 1982. دارت 

فيلمه الرواىئ الثالث حصل عىل جائزة لجنة التحكيم الخاصة 

ىف مهرجان فينسيا الدوىل ال63. وفيلمه رجل يرصخ   حصل 

عام 2010 عىل جائزة لجنة التحكيم ىف مهرجان كان. ىف عام 

2011 أعلن أنه اختري ليكون ضمن لجنة التحكيم ىف املسابقة 

الرسمية ىف مهرجان كان. 

السينما األفريقية

 ملخص:

فيلم وثائقي يركز عىل كوياتيه الذي ينتمي إىل عائلة 
بليغة يف الكلامت وعلم األنساب  كام أنهم مؤرخون، 

أورث  وقد  وموسيقيون.  ومغنون  وشعراء 
لحمه  من  ألبنائه  املواهب  هذه  كل  كوياتيه 

ودمه وكذلك لعدد وافر من »األبناء الروحيني« 
حول العامل، الذين كان لهم مبثابة الدليل امللهم.

انتـــــاج: 
المـــــدة:

النترن لالنتاج السينمائى
58 دقيقة

تشاد - فرنسا 
سوتيجي كوياتيه، امللهم احلديث

إخـراج: محمد صالح هارون

2005
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داوود عبد السيد 
العايل  املعهد  يف  وتخرج   ،1946 القاهرة،  شربا،  حي  يف  ولد 

للسينام عام 1967، وهو العام الذي شهد العديد من التحوالت 

يف  املرصي  الجيش  أعقاب هزمية  والسياسية يف  االجتامعية 

املواجهة مع ارسائيل. ومع ذلك، بدأ جيل جديد من املخرجني 

يف  وآمالهم  أحالمهم  لتصور  الكامريا  استخدام  يف  الشباب 

املستقبل بعد هذه النكسة. وأصبح له أسلوب فريد من نوعه 

لتحليل الشخصيات والولوج داخلها.

السينما األفريقية

 ملخص:

العامة  االدارة  قبل  من  يوكل  مثايل.  ضابط  يحيى 
للمخابرات بأن يزرع متخفياً كخارج عن لقانون وسط 
أباطرة املخدرات وذلك لخدمة الوطن يف مهمة غريبة 

بعد  ولكن  سنوات  وبعد  الخوف.  أرض  تسمى 
يحيى  ليصبح  رؤساؤه  ميوت  و  يستقيل  سنوات 

بالفعل تاجر مخدرات مطارد من السلطات. 

مصر
أرض اخلوف

إخـراج: داوود عبد السيد

1999

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
المـــــدة:

تمثيل:

 داود عبد السيد
سمير بهزان
عادل منير
142 دقيقة

 أحمد زكى – حمدى غيث 
 عبد الرحمن ابو زهرة 
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جون فينى 
)10 أغسطس 1922  - 6 ديسمرب 2006 (. مخرج نيوزلندي 

املولد عمل مع وحدة نيوزيلندا السينامئية ، ومجلس الفيلم 

يف كندا كام رشح لجوائز األوسكار مرتني. قيض معظم حياته 

يف مرص ، حيث قام بتصوير عدة أفالم سينامئية وكذلك صور 

عىل  بناء  الشمس  ينابيع  فيلم  أخرج  توثيقية.  فوتوغرافية 

تكليف من وزارة الثقافة املرصية. جمعت أعامله الفوتوغرافية 

الذي  العدسة،  وراء  أربعون عاماً   : يف كتاب » تصوير مرص 

نرشته الجامعة األمريكية يف مرص.

السينما األفريقية

 ملخص:

يف هذا الفيلم الوثائقي الكالسييك ، يأخذنا املخرج 
يف رحلة عىل نهر النيل ورحلته األبدية من املنبع إىل 

البحر ، من ما وصفه املرصيون القدماء بينابيع 
التاريخ  عرب  املتوسط    بالبحر  انتهاءاً  الشمس 

وحتى بناء السد العايل.

مصر
ينابيع الشمس

إخـراج: جون فينى

1969



كارولين كاميا
كارولني كاميا درست الهندسة املعامرية والتصميم العمراىن 

ىف  كلية بارليت ىف انجلرتا ثم أكملت دراسة املاجستري ىف 

اخراج االفالم التسجيلية التليفزيونية من كلية جولدسميث. 

ىف عام 2003 عملت ىف هيئة االذاعة الربيطانية. وىف عام 

2004 عادت إىل كمباال لتنىشء رشكة انتاج فنى. إماىن هو 

فيلمها الرواىئ الطويل االول وكان بداية عرضه ىف مهرجان 

برلني السينامىئ.

 ملخص:

إماىن مغامرة ىف يوم واحد ىف حياة ثالثة شخصيات 
تعيش ىف أوغندا الحديثة – مابعد حكم عيدى أمني. 
أولوىن طفل ذو 1٢ عاما من ضمن املقاتلني االطفال. 
يبدأ مرحلة جديدة ىف حياته ويعود إىل بيته الريفى 
بعد مرور عدة اسابيع قضاها ىف التأهيل النفىس التى 
تلت الحرب االهلية. مارى فتاة قوية وحازمة ىف ٢5 

عاما من عمرها وتعمل خادمة وقد عادت من 
قريتها ملكان عملها ىف ضاحية غنية ىف كمباال. 
أرمسرتونج وهو شاب ىف الثامنة عرشة من عمره 
وهو  الظل  وخفيف  محبوب  موهوب  وهو 
ماهر ىف رقصة )بريك دانس( لكن لديه خلفية 

احتفالية  وكأنه  إماىن  فيلم  يعد  مضطربة. 
كمباال  مدينة  عوامل  عن  تكشف  برصية 
املذهلة والتى اليعرف عنها إال القليل كام 
املنطقة  فريدا عن هذه  يقدم منظورا  أنه 

يف افريقيا.  

سيناريو: 
تصويــر:
المـــــدة:

اجنس كاميا 
اندرو كوببين

82 دقيقة

أوغندا - السويد
إمانى

إخـراج: كارولني كاميا

2010

78

السينما األفريقية
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ماما كيتا
باريس  ىف  القانون  ودرس   1956 اغسطس   6 ىف  ولد 

ثم وبدأ عمله ككاتب سيناريو عندما ساهم ىف كتابة 

أنهى  كيتا  اشكار.  دافيد  صديقه  مع  النهر  سيناريو 

الفيلم بعد وفاة صديقه عام 2002. كانت أوىل أعامله 

فيلم  هو  االخري  وفيلمه   1981 عام  ىف  الرصصور  فيلم 

الغياب عام 2009.

السينما األفريقية

 ملخص:

عاما  خمسني  وبعد  السنغال،  ىف  ونشأ  ولد  أداما 
ناجحة  العملية  حياته  كانت  أن  وبعد  فرنسا  ىف 
كعامل هناك. يعود إىل وطنه السنغال، ويزور جدته 
املسنة واخته شبه الصامء عائشة. كانت االخت قد 

أثناء والدة  الوالدة  أصيبت بصدمة بعد وفاة 
التى  الكربى  النفسية  األزمة  ولكن  عائشة. 
أصابت عائشة عندما يكتشف اداما أنها تعمل 

واملخدرات  العصابات  عامل  ىف  كعاهرة 
والجرمية. أداما يناضل ك يحرر عائشة من 

العامل الرشير الذى سقطت فيه.

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
منتـــــج:
المـــــدة:

ماما كيتا
ريمى مازات
مريم شاماخ

ماما كيتا
82 دقيقة

غينيا – فرنسا
 الغياب

إخـراج: ماما كيتا

2009
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عبد الرحمن سيساكو
ولد ىف 13 اكتوبر عام 1961 عاش طفولته ىف ماىل ثم 

موسكو  إىل  يسافر  أن  قبل  موريتانيا  موطنه  إىل  عاد 

الفرتة  ىف  جراسيموف  معهد  ىف  السينام  فن  لدراسة 

من 1983 إىل 1989وىف عام 1990 يستقر سيساكو ىف 

باريس. فيلمه األول كان بعنوان اللعبة عام 1989. 

السينما األفريقية

 ملخص:

باماكو مغنية ىف حانة  يطرد زوجها شاكا من عمله 
فناء  ىف  االنفصال.  وشك  عىل  يصبحان  واإلثنني  
املنزل الذى يشرتكان فيه مع عدد من العائالت تقام 

يأخذ  باسم املجتمع املدىن  محكمة.  متحدث 
النقد  وصندوق  الدوىل  البنك  ضد  إجراءات 
الدوىل ألنهام تسببا ىف حالة اليأس التى تعيشها 

أفريقيا. وسط التوسالت واالعرتافات الحياة 
أنه  اليبدو  شاكا  أن  غري  الفناء.  ىف  تستمر 
يكرتث برغبة أفريقيا ىف الدفاع عن حقوقها. 

سيناريو: 
تصويــر:
مونتــاج:
منتـــــج:

المـــــدة:

عبد الرحمن سيساكو
جاك بيسيه

نادية بن رشيد
دنيس فريد - عبد الرحمن 

سيساكو
115 دقيقة

مالى – الواليات املتحدة – فرنسا
مباكو

إخـراج: عبد الرحمن سيساكو

2006
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صافى فاى
ولدت ىف 22 نوفمرب عام 1943 ىف داكار. فاى درست 

األفالم  من  العديد  أخرجت  فرنسا.  ىف  األجناس  علم 

التسجيلية والروائية الطويلة. كان فيلمها الرواىئ القصري 

تعد  فاى   .    1972 عام  ىف  سبيل  عابر  بعنوان  االول 

أفريقية جنوب  السينامئيات من دول  املخرجات  أوىل 

الصحراء الكربى الالىت تخرجن أفالما سينامئية طويلة.

السينما األفريقية

 ملخص:

الفيلم يحدد الحياة اليومية لسكان القرى من خالل 
وهو  سنغالية  قرية  ىف  يعيش  شاب  نجور  رسالة. 
الفول  املحاصيل  تصاب  كلومبا.  من  بالزواج  يحلم 

اليستطيع  ذلك  ونتيجة  بالجفاف   السوداىن 
إىل  يذهب  العروس.  مهر  يدفع  أن  نجور 
أمواال  يجنى  ألن  محاولة  ىف  داكار  العاصمة 

فيعود  هناك.  استغالله  يتم  ولكن  كثرية 
إىل القرية ليشارك سكانها ىف التجاربة التى 

مر بها.

90 دقيقةالمـــــدة:

السنغال
خطاب من قريتى

إخـراج: صاىف فاى

1967
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جافين هود
 ولد ىف 12 مايو عام 1963 ىف جوهانسربج. ودرس القانون 

ىف جامعة وتوتررساند ثم أكمل دراسته ىف جامعة كليفورينا 

وبدأ عمله كممثل ثم أصبح مخرج وكاتب سيناريو ومنتج. 

إلدارة  التعليمية  الدرامية  االفالم  من  كبري  عدد  أخرج 

الصحة ىف جنوب افريقيا. ثم أخرج فيلمه الرواىئ القصري 

االول حارس املحل، بعدها أصبح معروفا ىف مجال اإلخراج 

والكتابة. فيلمه تسوتىس حصل عىل أوسكار أحسن فيلم 

بلغة أجنبية ىف عام 2006. 

السينما األفريقية

 ملخص:

مجرم مراهق يدعى تسوتىس يعيش ىف جوهانسربج. 
مع  جرائم  عدة  بعد  الحدة  علمته  القاسية  الحياة 
عصابة عنيفة.  تسوتىس يسطو عىل سيارة. وبينام 

هو يقود هذه السيارية يكتشف أن بها طفل 
صغري ىف املقعد الخلفى. يحرض الطفل معه إىل 

الطفل يحمل  الفقري. هذا  الحى  منزله ىف 
معه التغيري ىف حياة تسوتىس.

سيناريو: 
تصويــر:
المـــــدة:

جافين هود 
النس جوير

94 دقيقة

جنوب افريقيا – بريطانيا
تسوتسى )فتوة(

إخـراج: جافني هود

2005



اجلنوب في السينما املصرية



84

عاطف الطيب )1947 - 1995(
تخرج يف املعهد العايل للسينام عام 1970. وعمل أثناء الدراسة مساعداً لإلخراج مع مدحت 

بكري يف فيلم )ثالث وجوه للحب ـ 1969(، وفيلم )دعوة للحياة ـ 1973( ومع شادي عبد 

السالم، يف فيلم )جيوش الشمس - 1973( ومع يوسف شاهني يف فيلم )إسكندرية ليه ـ 

1979(. يف أفالمه املتميزة، تعاون الطيب مع وحيد حامد يف خمسة أفالم، ومع بشري الديك 

يف أربعة أفالم، ومع مصطفى محرم يف ثالثة أفالم، ومع الكاتب أسامة أنور عكاشة يف فيلمني.

ثالثة أفراد يؤثرون يف حياة الشاب الصعيدى منترص فيحولونه إىل مجرم هارب. األول، مدير مكتب تسفري العامل الذى يهرب باألموال ثم يدبر 

له مكيدة فيودع بالسجن. وعندما يفرج عنه، يواجه منترص الشخصية الثانية التى أغوت زوجته وكذلك الشخص الثالث وهو صديقه القديم 

الذى خان األمانة. 

يشار إليه كواحد من أعظم األفالم املرصية. وهو مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت يف أواخر القرن الثامن عرش حول قبيلة "الحربات"، من صعيد 

مرص والتي تعيش عىل رسقة وبيع اآلثار الفرعونية. وعندما ميوت شيخ القبيلة يرفض أوالده أمر رسقة اآلثار فيقتل األول عىل يد عمه بينام ينجح 

التي تبيع قبيلته محتوياتها. صور بالفصحي مع موسيقى للاميسرتو اإليطايل ماريو ناشينبيني. تم  الثاين يف إبالغ بعثة اآلثار عن مكان املقربة 

ترميميه بواسطة املؤسسة العاملية وسينيتك بولونيا.

الهروب

سينمـا اجلنـوب املصـري

املومياء
يوم أن حتصى السنني

شادي عبد السالم 
ولد يف 15 مارس 1930، باإلسكندرية، و تخرج يف كلية فيكتوريا عام 1948، وانتقل اىل 

إنجلرتا لدراسة الفنون املرسحية 1949-1950. التحق بكلية الفنون الجميلة يف القاهرة حيث 

تخرج كمهندس معامري عام 1955. صمم ديكورات وأزياء معظم األفالم املرصية الشهرية 

التاريخية . حصلت أفالمه مثل املومياء والفالح الفصيح عىل العديد من الجوائز. كتب 

سيناريو أخناتون وانتهى من تصميامته بني عامي 1974 و 1985 لكنه تويف قبل أن ينفذه. 

لتصميامته الفنية معرض دائم يف مكتبة اإلسكندرية.
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سينمـا اجلنـوب املصـري

حسين كمال )2003-1934(
درس يف معهد باريس للسينام وتخرج عام 1965 فقدم  أفالماً ومسلسالت وأعامل 

مرسحية متميزة عىل مدار نصف قرن من الزمان منها أيب فوق الشجرة ودمي دموعي 

وابتسامايت وقفص الحريم والعذراء والشعر األبيض.. حاز عىل لفيف من الجوائز 

العاملية واملحلية.

رضوان الكاشف )2002-1952(
ولد يف القاهرة ألرسة من الصعيد، ثم درس الفلسفة يف جامعة عني شمس عام 1977. 
انخرط خالل دراسته الجامعية ىف حركة املعارضة اليسارية ومتت مالحقته إىل أن 
اعتقل عام 1981. درس يف املعهد العايل للسينام وحصل مرشوع تخرجه عىل جائزة 
عام 1988. كان مقالً يف أعامله ذات املستوى الفني الراقي و التي حصل عنها عىل 

جوائز عديدة.

خيرى بشارة
نشأ يف حي شربا ودرس اإلخراج يف املعهد العايل للسينام. يف الفرتة من 1974 ايل 
1986 قدم أكرث 12 فيلام من األفالم الوثائقية والقصرية ثم فيلمه الروايئ األول »األقدار 
الدامية« الذي تاله بأفالم متميزة فنياً مثل آيس كريم يف جليم وإشارة مرور ومؤخراً 

ليلة يف القمر.

ىف قرية الكرنك باألقرص، تعيش حزينة مع زوجها بخيت املريض وابنتهام فهيمة، ولكنها تأمل أن يعود ابنها مصطفى الغائب والذى نزح إىل 

السودان بحثًا عن لقمة العيش. يتزوج الحداد الجباىل من فهيمة بعد وفاة أبيها، وألنه عاجز جنسيًا فإنها تتأخر ىف اإلنجاب فتلجأ أمها إىل املعبد 

ليباركها الشيخ هارون.

يصبح عرتيس الحفيد صورة من جده ىف القسوة فيتحكم ىف حياة قرية الدهاشنة باإلرهاب ثم يتزوج فؤادة لكنها ترفضه وتعلمه بأن زواجهام 
باطل رشًعا ألنها مل توافق عىل الزواج ، يجن عرتيس عندما يسمع هذا الخرب ويحرض الشيخ إبراهيم األهاىل عىل عرتيس وعصابته معلناً أن زواجه 

من فؤادة باطل. 

يعود شاب إىل قريته فيجدها مهجورة، وال يعرث فيها سوى عىل جدته، التي تروي له ماحدث ألحمد الذى حلم أن يصعد النخلة العالية التى يعترب بلحها 

األبيض مبثابة أكسري الحياة، من أجل أن تقع سلمى يف حبه. 

1969شيء من اخلوف

1986الطوق واألسورة

عرق البلح





فاعليات متنوعة



هو أحد الفاعليات التى تنظم عىل هامش مهرجان األقرص للسينام االفريقية بهدف تعميق أوارص الصلة 

والتقارب و التعارف بني شباب القارة من دارىس السينام ىف افريقيا و يتم خاللها تنظيم عروض ألفالمهم و 

مشاريعهم الفنية و إقامة عدة محارضات و لقاءات بأساتذة و خرباء ىف الفن السينامىئ 

يهدف هذا امللتقى أن يكون جرسا للتواصل بني األجيال الجديدة من صناع السينام الشباب الذين يدرسون 

السينام ىف القارة االفريقية وذلك لتبادل الخربات و األفكار و الهموم و األحالم إسهاما ىف خلق جيل سينامىئ 

متقارب ومتعاون ومتواصل مع بعضهم البعض عىل مدار العام و أن تكون مشاركتهم ىف مهرجان األقرص فرصة 

مناسبة ملتابعة عروض أفالم املهرجان و ندواته و املشاركة بفاعلية ىف املناقشات وإبدائهم للرأى ىف منح جائزة 

ألحسن فيلم تم عرضه ىف مسابقة املهرجان سواء الفيلم الطويل أو الفيلم القصري. 

أن هذه املجموعة من امللتحقني بامللتقى والورش قد تم اختيارهم دون تفريق بني دارس ىف جهات حكومية 

أو مستقلة أو خاصة و يتكون امللتقى من عدد خمسة وعرشين طالبا منهم خمسة عرش طالب من افريقيا 

إضافة إىل عرشة طالب مرصبني مبراعاة مبدأ إعطاء أكرب عدد من الدول حق املشاركة رشط أن يكون لدى 

الدارس مرشوع مكتمل أو تدريبات عىل أفالم قصرية بحيث تعرض خالل فعاليات امللتقى. 

علام بأن املهرجان يتحمل كافة نفقات سفر و إقامة الطالب.

و ىف محارضة مفتوحة يلتقى الطالب باألستاذ املخرج السينامىئ د / سمري سيف و يشاركه عدد من فناىن 

السينام املرصية  ىف التخصصات األخرى. 

وسوف يتيح  املهرجان لقاء بني أصغر مشارك و أكرب مشارك سنا من السينامئيني ضيوف املهرجان تعبريا عن 

األمل ىف إستمرار التواصل بني األجيال. 

هذا إضافة إىل الرحالت و الزيارات التى ستنظم ملشاهدة املعابد و املتاحف األثارية باألقرص 

ورشة العمل السينمائى 

أحد أهم األهداف التى يسعى مهرجان األقرص للسينام االفريقية إلرسائها ذلك التواصل والتقارب الفنى 

والسينامىئ بني شباب القارة لخلق مناخ من التفاهم و إرساء قاعدة العمل الجامعى و املشرتك بني األجيال 

الشابة للسينامئيني الجدد ىف القارة االفريقية سواء الدارسني باملعاهد الحكومية أو الخاصة ىف حقل السينام و 

ذلك من خالل مفهوم “ قارة واحدة و مصري مشرتك “

ينظم املهرجان ورشة عمل ىف مجاالت اإلخراج و التصوير و السيناريو و يقود الورشة نخبة من كبار فناىن 

السينامئيني املرموقني ..

ستنظم الورشة تحت إرشاف املخرج التونىس الكبري / رضا الباهى و يشاركه من مرص كاتب السيناريو / هاىن 

فوزى  و املخرج أحمد عبد الله و مدير التصوير / كامل عبد العزيز. 

وذلك لتبادل خرباتهم كل ىف مجاله و تخصصه مع دارىس الورشة التى يشارك فيها عرشون طالب من خمسة 

عرش دولة افريقية إضافة إىل عرش من أقرانهم الدارسني املرصيني.

ملتقى دارسى 
السينمـــا 
بالقـــــــارة 
األفريقيــة

88
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أمالً أن تحمل هذه التجربة ىف طياتها باكورة إبداع يعرب بصدق عن طموحات وأحالم  وقضايا  وهموم القارة  

وأمنياتها، و يعرب عن خصوصيتها مسرتشدا بخربات أجيال الرواد من مبدعى القارة، و يتم خالل الورشة مناقشة 

وتطوير األفكار الخاصة مبرشوعات األفالم التسجيلية والروائية القصرية املقدمة من دارىس قسم السيناريو 

بالقارة، والتى ستتحول بعد تطويرها إىل أفالم ستصور ىف البلدان االفريقية، وفقا للسيناريو املقدم. إن هذه 

األفالم سيتم دعمها انتاجيا من املهرجان عىل مدار العام وسيشارك ىف صناعتها مجموعة عمل يتم تكوينها من 

خالل دارىس الورشة عىل ان تعرض هذه الألفالم ىف الدورة القادمة من املهرجان.

أمال بوفطاح )املغرب(

خريى الفاضل )السودان( 

عياد عيىس البعباع )ليبيا(

محمد بن حمريه )ليبيا( 

الله بينت كابر )موريتانيا(

عبد الصمد عزى )الجزائر(

وسام العرىب )الجزائر(

رفيق العمراىن )تونس( 

تيسري زاروق )السودان( 

ليونيل متا )كامريون(

ساديو سيامجا )ماىل(

كموجا حسن )اوغندا(

براينت صالح )ليربيا(

سبدانو مايكل )بوركينا فاسو(

مصطفى محفوظ )مرص(

جون اكرام )مرص( 

ناجا محمود )مرص( 

حامده خليل )مرص(

مارينا جميل )مرص(

جوزيف واوبرو )كينيا(

مهريى تيموث )رواندا(

بسنت خريى )مرص(

أحمد عزت )مرص(

أحمد عبد الراىض )مرص(

محمد ماهر )مرص(

أحمد عبد الوهاب )مرص( 

فادى مصطفى )مرص(

آية حسن العدل )مرص(

أحمد حلبة )مرص(

حورية السيد ) مرص ( 

محمود عبد الرايض ) مرص (

الساملة بت الشيخ الوىل )موريتانيا(

أريج زاروق )السودان(

ملتقى – ورشة

ورشةملتقى

المشاركون فى 
الـــورشـــــة 
والملتقى





معرض ملصقات 
ألفالم أفريقيا 

مخرجه السوداء أسامء  ويحمل  عامله  عن  التعبري  أوىل خطوات  السينامىئ هو  الفيلم  أفيش 

وأبرز فنانيه.

اقرتن رواجه بفن السينام ورواجها. واهتم رواد السينام األفريقية بتصميم أفيشات 

فن  األفيش هو  تصميم  إن   ، موضوعاتها  املعربة عن  لها شخصيتها  وأصبح  أفالمهم 

صادق متميز مل يكن الرواج التجارى أشهر أهدافه.

  وهذا أول معرض ملصقات ألفالم أفريقيا السوداء ىف مرص يحمل كل منها بصمة من 

بصامت   " طريق أفريقيا إىل عامل السينام"
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أسيفا
مصــر
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يحتفــــــل  اإلفريقيــة  للسينمــا  األقصــر  مهرجان 
بخمســـة وسبعيـــن سنــــة رسوم متحركة في 

إفريقيا

يف دورته األوىل التي ستقام  يف 21 إىل 28 فرباير 2012، ينظم مهرجان األقرص للسينام اإلفريقية بالتعاون 

مع الفرع اإلفريقي لالتحاد الدويل للرسوم املتحركة »أسيفا« ، احتفالية مرصية إفريقية يعرض فيها عرشون 

فيلامً للرسوم املتحركة، هم مبثابة تجارب مختلفة يف التحريك وذلك مبناسبة مرور 75 سنة عىل ظهور فن 

التحريك يف إفريقيا .

 

تتضمن هذه األفالم بعض أعامل للفنان مصطفي الحسن من النيجر والذي يعترب األب الروحي لهذا الفن يف 

القارة السمراء. هذا إىل جانب تجارب ألفارقة املهجر ممن يعيشون يف كندا وأمريكا وفرنسا.

تعقب العروض ندوة يديرها د. محمد غزالة، مدير »أسيفا« مبرص، ويتناول فيها تاريخ وشكل الرسوم املتحركة 

اإلفريقية. يحرض الندوة لفيف من طلبة » قسم الرسوم املتحركة« بكلية الفنون الجميلة، األقرص.

وتعتربهذه هي املرة األوىل التي تنظم فيها احتفالية ألفالم الرسوم املتحركة اإلفريقية. 
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كلية الفنون 
الجميلة

العالقة بني الفنون التشكيلية  والفن السابع وطيدة ، فالصورة واللون والتكوين والطبيعة واإلنسان عنارص 

مشرتكة يعرب بها كل منهام عن نفسه ،إضافة إىل عنرص الديكور أو تصميم األزياء واملالبس  وأعامل الجرافيك 

وغريها والتى هى من املكونات الرئيسية للصورة السينامئية.

يسعى مهرجان األقرص للسينام األفريقية ألن يعمق منذ دورته األوىل الصلة والروابط بني كليات ومعاهد 

ومدارس وفناىن ومثقفى األقرص وأهلها  كخطوة ىف بناء قاعدة لتنمية جمهور املهرجان، فقد تم التنسيق 

للتعاون مع كلية الفنون الجميلة عىل عدة مستويات منها :

 األول: داخل فعاليات املهرجان مبشاركة أفالم التحريك التى ينتجها تخصص الرسوم والجرافيك للمشاركة إما ىف 

قسم املسابقة الرسمية أو ىف القسم االعالمى خارج املسابقة ومن ثم عرضها عىل الجمهور ىف أماكن العروض 

املختارة، ومشاركة الطالب ىف الندوات واملناقشات مع ضيوف املهرجان

 

 الثانية: فعاليات موازية للمهرجان باقامة معرىض فن تشكيىل. أولها لفناىن األقرص  والثاىن لطالب الكلية 

مبختلف مراحلها ىف القاعات امللحقة بصاالت عروض املهرجان.

اضافة إىل االستعانة ببعض طالب الكلية ىف الجوانب التنظيمية االخرى مثل مرافقة الوفود. 

 و يأمل فريق عمل املهرجان أن تكون رحلة الفنانني األفارقة ىف مدينة األقرص التاريخية حالة ملهمة لهم 

وعنرصا محفزا للعملية االبداعية.



رئيس املهرجان : 
مدير املهرجان : 

مديراالربامج والتقنيات:

لجنة املشاهدة :

املدير الفني للمواد الدعائية:
مستشار فني:

تصميم :
تنسيق :

 
منسق عام : 

منسقون :
          

سكرتارية :
          

مدير الحسابات : 

مندوبون : 

تصميم وتطوير 
املوقع اإللكرتوىن :

مدير املركز الصحفى :

مساعدين :

مساعدو  عالقات  عامة

تصميم الجائزة : 
تنفيذ الجائزة : 
رشكة الشحن : 
أجهزة العرض : 

تحرير الكتالوج : 

فريق عمل 
المهرجان

سيد فؤاد
عزة الحسينى

1-  فاروق عبدالخالق
2- ماجد حبىش

1- سعد هنداوى
2- هالة خليل

3- عطية درديرى

مها حمـدى
سامي سمور
محمد زكريا
إسالم فتحي

رشيف عوض
1- أمين حلمى

2- ريم ترك
3- ملى بدوى

4- طه عبداملنعم
5- عبدالرحيم كردودة

6- نعمة نجيب

1- ماريان عزت

عبدالله السيد

1- محمد جالل 
2- محمد مجاهد

3- أحمد ماهر

1- أحمد رامى
2- عبدالله مصطفى محمد

1- أحمد فايق

1- إياد عبداملجيد
2- إميان كامل

هبة هاىن 
خالد مكاوى
محمد رساج
سارة الريس

محمد عبلة
مصنع شكرى للميداليات
نانكو ) محمد درويش (

MDO رشكة

هاىن مصطفى

94



الئحة 
المهرجان
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1-مهرجان األقرص للسينام األفريقية تنظمه مؤسسة "شباب الفنانني املستقلني"، وهي 

    مؤسسة مدنية غري ربحية.

2- ينعقد املهرجان سنويا يف الفرتة من 21 إىل 28 فرباير 2012.

3-  يعرض املهرجان األفالم الطويلة والقصرية من إنتاج دول أفريقيا أو ملخرجني أفارقة، من    

     إنتاج نفس العام ما عدا الدورة األوىل من إنتاج آخر عامني.

4- ينظم املهرجان مسابقتني لألفالم الروائية الطويلة واألفالم القصرية )تسجييل – روايئ – 

     تحريك(.

5-  يتم تشكيل لجنة تحكيم دولية لكل مسابقة من خمس أعضاء.

6-  متنح لجنة تحكيم مسابقة األفالم الطويلة الجوائز التالية:-

         - جائزة النيل الكربي ألحسن فيلم )10 ألف دوالر أمرييك والقناع الذهبي للملك

           توت عنخ آمون(.         

         - جائزة لجنة التحكيم الخاصة )8 ألف دوالر أمرييك والقناع الفيض للملك توت 

           عنخ آمون(.

          - جائزة أحسن إسهام فني لفنان )5 آالف دوالر أمرييك والقناع الربونزي للملك توت 

           عنخ آمون(.

7- متنح لجنة تحكيم مسابقة األفالم القصرية الجوائز التالية:-

         -جائزة النيل الكربي ألحسن فيلم )باسم املخرج سليامن سيسيه(

         )5 آالف دوالر أمرييك والقناع الذهبي للملك توت عنخ آمون(.

         - جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم )4 آالف دوالر أمرييك والقناع الفيض للملك         

          توت عنخ آمون(.

         - جائزة أحسن إسهام فني لفنان )3 آالف دوالر أمرييك والقناع الربونزي للملك توت

          عنخ آمون(.

 8- تقدم مؤسسة شباب الفنانني املستقلني جائزة باسم املخرج رضوان الكاشف للفيلم     

     القصري األول ملخرجه بقيمة ألفني دوالر أمرييك.

9- ال يجوز تقسيم أي جائزة أو إضافة أي جائزة.

10-  القيمة املالية للجوائز تقسم مناصفة بني رشكة اإلنتاج ومخرج الفيلم.

11-  يفتح باب االشرتاك ومسابقات املهرجان من 22 أغسطس حتي 5 ديسمرب من كل عام

       )تم تخفيض قيمة الجوائز عام أعلن عنه من قبل نظراً للظروف االقتصادية(



األقرص كانت عاصمة مرص القدمية، وهى األن معروفة للعامل بأنها أكرب متحف عىل وجه األقصر اليوم

املعمورة.من قرب توت عنخ آمون ىف وادى امللوك و املنظر الرائع ملعبدى الكرنك واألقرص إىل 

متعة وروعة املراكب النيلية. األقرص هى املكان األمثل ملحبى الثقافة.

محافظة األقرص تقع ىف جنوب مرص، عىل بعد 670 كيلومرت جنوىب القاهرة و 220 كيلومرت شامىل أسوان . 

تعداد سكانها 1.2 مليون نسمة .

مدن ومراكــز محافظــــة األقصــر:

- مركز ومدينة األقرص  

- مركز ومدينة القورمة   

- مركز ومدينة الزينية   

- مركز أرمنت  

- مركز اسنا   

- مركز ومدينة االبادية  

- مركز ومدينة التود  
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يقسم النيل األقرص إىل ضفتني تعرفان بالضفة الرشقية والضفة الغربية واللتني كانتا رمزين ىف الحضارة املرصية القدمية للحياة واملوت. الضفة الرشقية تطورت 

لتصبح مدينة حديثة محتفظة مبحيطها األخرض املورق، وبزاراتها القدمية ومنظر النيل املذهل. إن الضفة الرشقية تحتوى عىل مجموعة من الفنادق الراقية 

واملنتجعات املدهشة وملعب للجولف. وادى امللوك ووادى امللكات وقرية العامل و معبد مدينة هابو هى منارات الضفة الغربية لألقرص. ىف املاىض كانت 

الديانة املرصية القدمية تعترب حركة الشمس من الرشق إىل الغرب يرمز لرحلة االنسان من الحياة إىل عامل الحياة األخرى أو املوت، لذلك كان دفن املوىت ىف 

الضفة الغربية للنيل هو تجسيد لتلك الرمزية.

الشمس والدفء طوال العام مايشكل شخصية مناخ األقرص. فالشمس ترشق ملدة 11 ساعة ىف اليوم ىف الصيف و8 ساعات ىف الشتاء. وترتاوح درجة الحرارة 

ىف الشتاء حول 26 درجة مئوية بينام تصل ىف الصيف إىل 39 مئوية.
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مؤسسة مدنية ال تهدف اىل الربح أسسها عدد من الفنانني واملثقفني منذ عام 2006. 
الفنية  العديد من األعامل والتظاهرات  عملت ىف مجاىل املرسح والسينام فقدمت 
والثقافية وصنعت رشاكات مع العديد من الجهات املدنية والوزارات املعنية ترسيخاً 
ملبدأ أن "الثقافة والوعي قد يكونا مكلفني ولكن عدم وجودهام سيكون أكرث كلفة ىف 
ظل تنامى األفكار الرجعية"، وخاصة ىف املناطق املحرومة مثل الريف والعشوائيات.

ومن أهم مرشوعات املؤسسة :

والعزف  والغناء  التمثيل  خالل  من  فني  عمل  يف  اإلعاقة  ملتحدي  دمج  مرشوع   -
املوسيقي يف مرسحية ) البطة الربية ( إخراج عزة الحسيني ، بالتعاون مع مؤسسة ) 

آبسن ( الرنويجية عام 2006 يف مئوية ) هرنيك آبسن ( . 

( حول  ) شموع  ( مع جمعية  االنتخابات  ) رحلة معاق يف  لفيلم  إنتاج مشرتك   -
الحقوق السياسية للمعاقني . 

- مرشوع ـ وضع املرأة يف الحروب ـ بالتعاون مع الكاتبة الكرواتية ) ليديا شيورمان ( 
من خالل ورشة أقيمت يف القاهرة أمثرت عن إنتاج وإخراج مرسحية ) صور ماريا ( التي 

حازت عىل جوائز محلية متعددة عام 2007 .

- مرشوع املوسم املرسحي املستقل ) األول و الثاين و الثالث( والذي أنتج 216 ليلة 
عرض مرسحية لـ 42 فرقة مرسحية مستقلة ، أعوام ) 2008ـ  2009ـ  2010 ( وإصدار 
كتاب يضم النصوص املرسحية املقدمة ، بدعم من مركز الهناجر للفنون وبالتعاون 

مع قاعة روابط . 

- تنظيم مؤمتر ) عرشون عاماً من املرسح املستقل (، أغسطس 2010 . 

- العمل عىل مرشوع فضاء مرسحي للفرق املرسحية املستقلة، 2009 ـ 2011 .

واملحافظات  القاهرة  يف   ) ميدان  الفن   ( الشهرية  اإلحتفالية  تنظيم  يف  املشاركة   -
بعد ثورة 25 يناير بصفتنا عضو مؤسس يف إئتالف الثقافة املستقلة ، بدءاً من إبريل 

. 2011

i Shabab
مؤسسة شباب
 الفنـــــانـيـــــــــن 
المستقلين
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- مرشوع ) طاقة نور ( وهو مركز ثقايف يخدم أهايل منطقة أبو قتادة ـ بوالق الدكرور ـ 
بدعم من مؤسسة املورد الثقايف ، محافظة الجيزة . 

- تنظيم احتفالية مائة كاتب وروايئ يف مئوية نجيب محفوظ وإصدار ثالث كتب تضم 
إبداعات الشباب  يف القاهرة واإلسكندرية واألقرص، ديسمرب 2011، بالتعاون مع إئتالف 

الثقافة املستقلة ومحافظة األقرص.

ـ أول مهرجان إقليمي يقدم السينام األفريقية ملرص  مهرجان األقرص للسينام األفريقية 
www.luxorafricanfilmfestival.com وميد عالقات مرص مع دول القارة

مرشوعات قيد التنفيذ :

ـ كتاب ) عرشون عاًما من املرسح املستقل يف مرص ( . 

ـ مرشوع ) املرسح × الفصل ( بالتعاون مع وزاريت التعليم والثقافة .  

طاقة نور
للنزول  منها  محاولة  ىف  املستقلني،  الفنانني  شباب  ملؤسسة  القادم  املرشوع  هو   - 
املخدرات  تعاطى  مشاكل  حيث  العشوائيات  مناطق  وخاصة  املرصية  للحارة 

والترسب من التعليم  وارتفاع نسبة األمية وتنامى األفكار الرجعية.

 - يهدف طاقة نور إىل تطوير وعى املهمشني وازالة الوعى الزائف لدى البعض منهم 
وذلك من خالل الفنون االدائية والسينامئية ) عرائس – ارتجال مرسحى – عروض 
سينامئية مستقلة – افالم قصرية وبروموهات توعوية ـــ شعر ـــ غناء ( وورش فنية 

يقوم بها املحرتفون مع أبناء املنطقة املستهدفني ) من 7 إىل 15 سنة( .

 - ويبدأ املرشوع مبنطقة ) ابو قتاتة / بوالق الدكرور / جيزة( أسفل أحد الكبارى 
الشهرية هناك حيث يتم االن االنتهاء من انشاء املركز الثقاىف الفنى بالتعاون مع 

محافظة الجيزة وبدعم من مؤسسة املورد الثقاىف ووزارة الثقافة املرصية .



1- الدكتور/ محمد إبراهيم

2- السفرية / منى عمر

3- األستاذ / عمرو العزىب

4- املهندس / خالد عبدالعزيز

5- األستاذ / حسن خالف

6- املهندس / محمد ابو سعدة

7- الدكتور / خالد عبد الجليل

8- املخرج / مجدى أحمد عىل

9- األستاذ / حسام نصار

10- األستاذ / سعد عبدالرحمن

11- املخرج / جى ديزيريه

12- األستاذ / الحسني أندوىف

13- األستاذ / هانز كريستيان مانك

14- الناقد الكبري / سمري فريد

15- املخرج / خالد يوسف

16- املخرج / أحمد عبدالله السيد

17- املستشار / وليد حجاج

18- املخرج / يرسى نرصالله

19- األستاذ / عالء الهراس

20- األستاذ / أحمد عبدالعزيز

شكر وتقدير

وإذ تشكر إدارة املهرجان 

جميع من ساهم بأى جهد لخروج هذا املرشوع إىل النور ىف تلك اللحظات الصعبة 
والحرجة من عمر الوطن، نخص بالشكر د. عامد أبو غازى وزير الثقافة السابق 

الذى كان أول من آمن بهذا املرشوع وكان جهده مبثابة الدفعة األوىل لخروج 
مهرجان االقرص للسينام األفريقية.
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21- األستاذ / محمد عباس

22- السيدة / فريونيك ݘو ايسنربج

23- السيدة / إميى ريولو

24- الدكتور / سيد خطاب

25- السفري / إسامعيل خريت

26- األستاذ / عبدالحكم محمد عبدربه

27- األستاذ /  صالح مندور

28- األستاذ: اسطفانوس صفوت 

29- األستاذ: محمد عباس

30- األستاذ: جوزيف الشايب

31- األستاذ / أحمد العيسوى

32- األستاذ / أمين نور الدين

33- األستاذ / طارق رساج

34- األستاذ/ إياد النحاس   

35- األستاذ / أمين زكريا

36- األستاذ / أحمد النوىب

37- املخرج التليفزيوىن / عمر زهران

38- األستاذ/ عامد أبوجرين

39- األستاذة/ مروة سعودي


