


19:00

17:00

105 minutes

95 minutes

The French Institute 
in Jerusalem - 
Chateaubriand

 املعهد الفرنسي يف
القدس - شاتوبريون

Yunus Emre Turkish
Cultural Center

 املركز الثقايف التركي
يونس امره يف القدس

Irish Gaelic with 
English and 
Arabic subtitles

اللغة الغيلية 
اإليرلندية مع ترجمة 
لإلجنليزية والعربية 

Shorts Program 1  األفالم القصيرة ١

Doineann إعصار

Short 
competition

قصير
أفالم املسابقة الرسمية

Fiction - Drama
Mystery 

روائي - دراما
رواية بوليسية 

19:00

Palestinian Na-
tional Theatre / 
Al Hakawati

 املسرح الوطني
 الفلسطيني /

احلكواتي

DAY 1اليوم االول
02.11

Daughters of
Abdulrahman 

بنات عبد الرحمن

118 minutes

Fiction - Dramatic
Comedy/Satire

روائي - كوميديا 
درامية/ ساخرة

Arabic with 
English Subtitles

اللغة العربية مع ترجمة 
باإلجنليزية

Q+A يتبعه نقاش



89 minutes

Yunus Emre Turkish
Cultural Center

 املركز الثقايف التركي
يونس امره يف القدس

Fly so Far حلق بعيدا

19:00

Palestinian National 
Theatre / Al Hakawati

 املسرح الوطني
 الفلسطيني /

احلكواتي

Memory Box دفاتر مايا

102 minutes

Fiction - Drama روائي - دراما

Documentary وثائقي
17:00

Spanish with 
English and 
Arabic subtitles 

اللغة اإلسبانية مع 
ترجمة لإلجنليزية 

والعربية

Arabic, French 
with Arabic and 
English subtitles 

اللغة العربية، 
الفرنسية مع ترجمة 
للعربية واإلجنليزية

DAY 2اليوم الثاني
03.11



19:00

86 minutes

The French Insti-
tute in Jerusalem - 
Chateaubriand

 املعهد الفرنسي يف
القدس - شاتوبريون

Until Tomorrow لبكرة

Persian Dialogue 
with English and 
Arabic Subtitles 

اللغة الفارسية مع 
ترجمة لإلجنليزية 

والعربية

DAY DAY 34 اليوم الثالثاليوم الثالث
04.1105.11

17:00

92 minutes

The French Institute 
in Jerusalem - 
Chateaubriand

 املعهد الفرنسي يف
القدس - شاتوبريون

Children of the Mist أطفال الضباب

Documentary Fiction - Dramaوثائقي روائي - دراما

Hmong, 
Vietnamese 
with English and 
Arabic subtitles

لغة همونغ، اللغة 
الفيتنامية مع ترجمة 

لإلجنليزية والعربية



The French Institute 
in Jerusalem - 
Chateaubriand

 املعهد الفرنسي يف
القدس - شاتوبريون

17:00

Palestinian National 
Theatre / Al Hakawati

 املسرح الوطني
 الفلسطيني /

احلكواتي

108 minutes

Shorts Program 2  االفالم القصيرة ٢

Short 
competition

قصير
أفالم املسابقة الرسمية

19:00

92 minutes

Under the Fig Trees حتت الشجرة

Fiction - Drama روائي - دراما 

19:00

95 minutes

French, Arabic 
(Algerian Dialect), 
Portuguese, 
and Tamashek 
with English and 
Arabic Subtitles 

اللغة الفرنسية، 
العربية )اللهجة 

اجلزائرية(، 
البرتغالية، التماشق 

مع ترجمة لإلجنليزية 
والعربية

Mariner of the 
Mountains 

اإلبحار يف اجلبال

Documentary وثائقي

Yunus Emre Turkish
Cultural Center

 املركز الثقايف التركي
يونس امره يف القدس

Arabic with 
English subtitles

اللغة العربية مع 
ترجمة لإلجنليزية



19:00

86min

Persian Dialogue 
with English and 
Arabic Subtitles 

اللغة الفارسية مع 
ترجمة لإلجنليزية 

والعربية

Palestinian National 
Theatre / Al Hakawati

 املسرح الوطني
 الفلسطيني /

احلكواتي

DAY 5اليوم اخلامس
06.11

Until Tomorrow لبكرة

Fiction - Drama روائي - دراما



ة جردانة ن اسليدة ز�ي

ي
�ن ي

ال�ت الراعي الب
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