
ةكرشو تنمنیترتنإ  زرشتكیب  ينوس  ةكرش 
تایلمعب ناموقت  مالفألل  رمیكورب  يریج 

يبظوبأ يف  ريوصتلا 

ةبسانملا ةیتحتلا  اھتینبو  ةبالخلا  ةیعیبطلا  اھرظانم  لضفب 
يبظوبأ ةنجل  همدقت  يذلا  زفاوحلا  جمانربو  مالفألا  ةعانصل 

ىلع لصاحلا  جرخملا  يبظوبأ  ةیتارامإلا  ةمصاعلا  تبذج  مالفألل ،
نم ًاددع  ريوصت  تایلمعب  موقیل  نوسكيريد ، توكس  ةیملاع  زئاوج 
Deliver " ) رشلا نم  انمحا   " ديدجلا يدوویلوھلا  هملیف  دھاشم 

Beware the " ) لیللا رذحا   " مساب فرع  يذلاو  ( Us From Evil
twofour54 تاھويدوتساو اویل  ةحاو  يف  كلذو  ًاقباس ، ( Night

. جاتنإ

انھ طغضا  ديزملا ، ىلع  علطتل 

مالفألل يبظوبأ  ةنجل  لمع  قيرف  ىلع  ّفرعت 

. بيولا حفصتم  يف  هضرعل  انھ  طغضا  حیحص ، لكشب  ًاضورعم  ينورتكلإلا  ديربلا  نكي  مل  اذإ 

ربمسيد 2013 - ربمفون
ةيرابخإلا ةرشنلا 

ملیفل  انیناھت 
" ةوبألا تايدجبأ  "

دصحي لازام  ریصق  ةكرحتم  موسر  ملیف  ةوبألا ،" تايدجبأ  "
نم وھو  ملاعلا . ءاحنأ  عیمج  يف  اذھ  انموي  ىتح  زئاوجلا 

كنیلب تاھويدوتسا  جاتنإو  مالفألل ، يبظوبأ  ةنجل  ليومت 
میمصتلل زئاوج  لان  يذلا  روعلا  دمح  جارخإو  ، Blink Studio
ةصاخلا میكحتلا  ةنجل  ةزئاجو  سولجنأ ، سول  يف  يتوصلا 

ناجرھم يف  ةریصقلا  مالفألا  ةئف  نع  يتارامإ  ملیف  لضفأو 
، ملیفلا اذھ  جاتنإ  يف  انتكراشمب  رخفن  يئامنیسلا . يبظوبأ 

ریمس انيدل ، عقاوملاو  جاتنإلا  قسنم  نوكل  رخفن  امك 
. ملیفلل يذیفنتلا  جتنملا  وھ  يرباجلا 

انھ طغضا  تامولعملا  نم  ديزمل 

رھشلا اذھل  ريوصتلا  عقوم 
ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلا  اویل ،

ملاعلا يراحص  رثكأو  ربكأ  نم  ةدحاو  اویل  ءارحص  ربتعت 
ةلود نیب  يجیتارتسا  عقومب  عتمتت  ًالامجو ، ةعور 

، ةيدوعسلا ةیبرعلا  ةكلمملاو  ةدحتملا  ةیبرعلا  تارامإلا 
رصق عجتنم  دوجو  عمو  نامع . ةنطلس  ىلع  لطتو 
ةھجولا اویل  ءارحص  دعت  اھطسو ، يف  بالخلا  بارسلا 

. ةیكیسالكلا مالفألا  ريوصتل  ةیلاثملا 

لوصحلل ريوصتلا  عقاوم  مسق  عم  لصاوتلا  ىجري 
مقرلا  ىلع  ريوصتلا  حيراصت  ىلع 

+971 2 401 2066

انھ طغضا  تامولعملا  نم  ديزملل 

يرباجلا  ریمس 
ريوصتلا عقاومو  جاتنإلا  قسنم 

ناغینالف لكيام 
مالفألل يبظوبأ  ةنجل  سیئر 
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يف ريوصتلاو  مالفألا  ةعانص  يف  يرباجلا  ریمس  صّصخت 
يتلا ةعانصلا  هذھل  هقشعو  هفغشب  ًاعوفدم  ةركبم ، نس 
نم ةیضاملا  ةعستلا  تاونسلا  ةلیط  اھريوطت  ىلع  لمع 

، تارامإلا يف  ةیبيردتلا  تارودلاو  لمعلا  شرو  هروضح  لالخ 
. كرويوینو سيراب ،

مالفألل يبظوبأ  ةنجل  ىلإ  ماعلا 2010  يف  يرباجلا  مضنا 
ةینھملا هتایح  لالخ  لمع  دقو  هتاربخ . ريوطتو  ءانبب  أدب  ثیح 

ةلسلس لثم  ةزیمملا  ةیلودلا  تاجاتنإلا  نم  ديدعلا  ىلع 
ایبارأ دلياو   (W ild Arabia) ، يس يب  يب  اھتجتنأ  يتلا 

حبشلا لوكوتورب   " ةلیحتسملا 4 ةمھملا  "
(Ghost Protocol) ریثكلا اھریغو  .

يمالعإلا جاتنإلا  يف  سويرولاكبلا  ةجرد  ىلع  ریمس  لصح 
نآلا سرديو  يبظوبأ ، يف  ایجولونكتلل  ایلعلا  تایلكلا  نم 

لامعألا ةرادإ  يف  ریتسجاملا  ةجرد  ىلع  لوصحلل  .

ناغانالف لكيام  ماق  ةحجانلا ، ةینھملا  هتریسم  لالخ 
ًاليوط ًایئاور  ًاملیف  نم 40  رثكأل  يذیفنت  جتنمو  جتنمك  لمعلاب 

، ةدحتملا تايالولا  يف  ريوصتلا  عقاوم  نم  ریثكلا  يف 
لمع دقو  ابوروأ . قرش  ءاجرأ  عیمجو  ادنلريإ ، ادنك ، ليزاربلاو ،

يف ةدئارلا  ةیملاعلا  تاھويدوتسالاو  تاكرشلا  رھشأ  عم 
ماعلا يفو  دوویلوھ . يف  ةليوطلا  ةیئاورلا  مالفألا  جاتنإ  لاجم 

ریھشلا يسنامورلاو  يدیموكلا  ملیفلا  لكيام  جتنأ   2011
Pitch Perfect). " ) تكفریب شتب  "

جاتنإ ةكرش  يف  جاتنإلا  سیئر  بصنم  ًارخؤم  لكيام  لغش 
ىلع يصخش  لكشب  فرشأ  ثیح  دویلوھ  يف  ةریبك 

2 ") زنج  2" جاتنإ تایلمع   Guns) نطنشاو لزنيد  ةلوطب  نم 
بورھلا ةطخ   " ملیف نم  ةمداقلا  ةخسنلاو  جریبلو ، كرامو  " 

(Escape Plan) دلونرآو نولاتس  رتسفلیس  ةلوطب 
رفيافرس نول  و" رجینزراوش ، " (Lone Survivor) كرام ةلوطب 

اناب كريإو  غربلو  .

يبظوبأ ةنجلل  ًاسیئرك  لكيام  نییعت  مت  رياربف 2013 ، يف 
عورشمو ةیكيرمألا  نیجتنملا  ةباقن  ةيوضع  لغشيو  مالفألل ،

نیلقتسملا امنیسلا  عانص  .

 

يف نآلا  ةرخافلا  ةكرحتملا  تانافركلا 
يبظوبأ

يف ةربخلا  نم  ةنس  نم 125  رثكأ  دنال  تراھ  ةكرش  كلتمت 
باعیتسا ىلع  ةریبك  ةردق  عم  ةكرحتملا ، تانافركلا  عینصت 

تانافركلا لضفأ  يف  ةیئاورلا  مالفألا  مقاوط  ةفاضتساو 
دنال تراھ  ةكرش  تماق  دقو  ريوصتلا . عقاوم  يف  ةكرحتملا 

ىلا ةیلامشلا  اكيرما  نم  تاربخلا  هذھ  بلجب  تارامإلا 
. طسوألا قرشلا 

ةكرشل يذیفنتلا  ريدملا  يھيوشلا  فسوي  قلع  ةتھج  نمو 
انتكرش يف  ًادج  نورورسم  نحن   " تارامإلا دنال  تراھ 

انل اھرفوت  يتلا  ةریبكلا  تایناكمإلاب  ةكرحتملا  تانافركلل 
بابسألا دحأ  اذھو  ةیئاورلا . مالفألا  ريوصت  عقاومك  يبظوبأ 

علطتنو تارامإلا . يف  انعرف  سیسأت  انتعفد لـ يتلا  ةیسیئرلا 
تانافركلا ریفوتل  مالفألل  يبظوبأ  ةنجل  عم  لمعلل  ًامدق 

لمعلا مقاوطو  نیلثمملل  ةرخافلا  ةكرحتملا 

ديزملا ىلع  علطا 

اھنالعإ جاتنإل  يبظوبأ  راتخت  سكنیلك 
ينويزفلتلا

" رذام دنآ  يفیلجوأ   " نالعإلاو ةياعدلا  ةكرش  تدھع 
زملیف يوجو  جاتنإ   twofour54 ىلإ ( Ogilvy and Mahter)

لمعب نانبل ، اھرقم  جاتنإ  ةكرش  يھو  طسوألا ، قرشلا 
. سكنیلك ةزیمملا ، ةيراجتلا  اھتمالعل  ينويزفلتلا  نالعإلا 

نم دافتسا  يذلا  لوألا  ينويزفلتلا  نالعإلا  كلذب  نوكیل 
صخي امیف  مالفألل  يبظوبأ  ةنجل  همدقت  يذلا  زفاوحلا  جمانرب 

. جاتنإلا دعب  امو  جاتنإلا  تامدخو  ريوصتلا ، عقاوم 

نالآ ریھشلا  جرخملا  فارشاب  يراجتلا  نالعالا  اذھ  ريوصت  مت 
زملیف يوج  ةكرشل  يذیفنتلا  ريدملا  ثدحت  دقو  هيروغ ،

نم هرفوت  امل  ريوصتلل ، ًازیمتم  ًاعقوم  يبظوبأ  ربتعت  : " ًالئاق
نم ریثكلا  عم  نواعتلاو  لصاوتلا  ةیناكمإو  ةتیحت ، ةینب 

ىلإ ةفاضإلاب  نیسرمتملاو ، نیبوھوملا  برعلا  نیلثمملا 
. يملاعلا ىوتسملا  تاذ  جاتنإلا  دعب  امو  جاتنإلا  قفارم  لضفأ 

ةرظن نيوكت  نم  ةلوھسب  اّنكمت  اننأ  وھ  كلذ ، نم  مھألاو 
مھاس امك  ةيدوعسلا ، ةیبرعلا  ةكلمملا  روھمج  نع  ةلماش 

ةزاتمم ةفلكت  ىلع  انلوصح  يف  زفاوحلا  جمانرب  .

ديزملا ىلع  علطا 

twofour54 ةزئاج ىلع  لصحت  جاتنإ 
ثبلل عورشم   " لضفأل نيررحملا  رایتخا 

ماعلا 2013" لالخ  رشابملا 

twofour54 يسیئرلا ل ـ عارذلا  جاتنإ   twofour54 ربتعت
ىوتسملا تاذ  نويزفلتلاو  امنیسلا  جاتنإ  تامدخل  يبظوبأ 
يف زئاوج  ثالث  اھئاكرش  عم  تدصح  دقو  يملاعلا ،

، يبد يف  دقع  يذلا  طسوألا  قرشلا  ورب  تساكدورب 
. ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلا 

تلصح دقف   twofour54 نيررحملا رایتخا  ةزئاج  ىلع  جاتنإ 
جیلخلا سأكل  ماعلا " لالخ  رشابملا  ثبلل  عورشم   " لضفأل

تلان امنیب  نيرحبلا . ةكلمم  يف  میقأ  يذلا  نيرشعلاو  يناثلا 

يروس ينويزفلت  يمارد  جاتنإ  لوأ 
زفاوحلا جمانرب  نم  دیفتسي 

لوأ يماش " مامح   " ديدجلا يروسلا  يماردلا  لمعلا  ربتعُي 
لصاح وھو  ايروس ، جراخ  هجاتنإ  متي  مخض  ينويزفلت  جاتنإ 

زئاوج يف  ماعلل 2013  يلخاد  روكيد  لضفأ  بقل  ىلع 
ةكرشو الملا  نمؤم  لمعلا  جرخم  راتخا  دقو  ورب ، تساكدورب 
ينفلا جاتنإلل  مھدألا  ةكرشو  ينفلا  عيزوتلاو  جاتنإلل  ةرھملا 

. ريوصتلا تایلمعب  مایقلل  يبظوبأ  ةرامإ 

يف يضاملا  نرقلا  تانیسمخ  يف  لمعلا  ثادحأ  رودت 
تالئاعلا ةایح  سكعيو  ةميدقلا ، ةیقشمدلا  تاراحلا  ىدحإ 

لالخ نم  كلذو  كاذنآ ، عمتجملا  دوست  تناك  يتلا  دیلاقتلاو 
يف ةصاخ  ةناكم  ىلع  ذوحتسي  يذلا  يدیلقتلا  ناكملا 
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انرابخأو انتادجتسم  ثدحأ  ىلع  فرعتت  ثیح   filmabudhabi  @ ربع مارغتسنإ  ىلع  انتعباتم  كنكمي  - 1
يبظوبأ يف  انتاجاتنإو 

ديزملا ىلع  فرعت  يبظوبأ . يف  ديدج  عقوم  ىلإ  انبتاكم  لقنب  انمق  - 2

يلعافتلا جمانربلا   " ةزئاج ديدجلا " مالعإلل  ةلیبق   " ةكرش
ينويزفلتلا جمانربلا  تینالب ، اتیب  نع  ماعلل 2013 " لضفألا 

جاتنإلل ةرھملا  ةكرش  تدصحو  زیمتملا . يلعافتلا  يحایسلا 
 " ةزئاج ينفلا  جاتنإلل  مھدألا  ةكرش  عم  ينفلا  عيزوتلاو 

"، يماش مامح   " مھلمعل ماعلل 2013 " يلخاد  روكيد  لضفأ 
قشمد ءایحأ  يف  اھثادحأ  رودت  يتلا  ةيروسلا  اماردلا 

ةميدقلا .

ديزملا ىلع  علطا 

يف ةصاخ  ةناكم  ىلع  ذوحتسي  يذلا  يدیلقتلا  ناكملا 
وھو ةرتفلا  كلت  يف  قشمد  لھأل  ةیعامتجالا  ةایحلا 

هیف لمعلا  ثادحأ  مظعم  رودت  ذإ  يماشلا ،" مامحلا  ".

ديزملا ىلع  علطا 

؟  ملعت لھ 

مالفألل يبظوبأ  ةنجل  عبات 
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