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Welcome Note
The 8th Edition of Palestine Cinema Days is taking place this year with a particular heavy background:
the war on Gaza, the incidents in Sheikh Jarrah and the turbulent and violent time in Al Aqsa Mosque.
These events occurred while the country is still suffering from the Corona pandemic effect and
consequences. They were tough times, there were challenging times. They still are.
In these circumstances, cinema has played an essential role of resistance and resilience, taking the
prevalent issues that we are faced with. As we all know, cinema is a powerful tool to make suppressed
voices heard, transform counter-narratives from the oral into a visual, documenting version, and
develop own formats beyond the mainstream. Films narrate life as we all live it and transform the
particular into universal.
The world has been witnessing the war in Gaza and the incidents in Sheikh Jarrah in real time
through the media and the social media. The eruption of violence and fear in the daily life of the
Palestinians again and again has become the material for fiction to be told through the imagination
of the filmmakers, each of them singular from the other and encompassing different part and reality
of Palestine.
More than ever before, the Palestinian narrative is spreading through a series of short, documentary
and fiction films that will generate discussions and debates. The curiosity and interest around
Palestinian films made it clear that the creation of a film industry has become essential and that
developing the infrastructure is the only way to go to continue to spread the message and reach the
world.
The vision of Filmlab to create the infrastructure for a film industry is in the process of being fulfilled
- a step towards greater independence for the Palestinian film scene. The endless efforts of Filmlab
to bring the cinema sector to a professional level, self-reliant and strong is in the making. We opened
a studio to enhance the talents and know-how of the Palestinian filmmakers, offering capacity
building in the different disciplines of filmmaking like color grading, light, sounds, trying to become
self- sufficient and therefore, freer to tell the stories without any boundaries or limitations. Finding
unusual solutions is a signpost for our development. Instead of imitating, we need to develop our
own formats to move forward. This is not a new insight and closely echoes Frantz Fanon’s famous
1961 demand in “The Wretched of the Earth,” but always a challenge to face.
The conversation that we established through all our actions and work with the Palestinian filmmakers
and the public, the input of international players will be tangible during the Palestinian Film Meetings
in the framework of Palestine Cinema Days, focusing this year on the local industry. The debate that
these encounters will create is the sign of a healthy and growing sector nourished by the visions,
participation and will of an upcoming generation of narrators.
The children program, one of the focus of Filmlab, will reach a large number of children in all
Palestine, through screenings and questions and answers. Through the years, the children have
become one of the most loyal public of the festival.
The program of the 8th Edition of Palestine Cinema Days, is rich and vibrant, bringing to life the
narrative of multiple and diverse voices, transforming unfamiliar situations and contexts into familiar
ground through the magical lens of all the filmmakers.
We are thrilled to once again, invite you to join us for this 8th Edition of Palestine Cinema Days. Our
success is your success since together we have managed, through the years, to become a festival
destination, participating in the concert of voices of the international filmmaking and expressing our
communality with the other filmmakers but keeping our singularity.
Let us together, allow cinema to create magic once more!

Hanna Atallah
Founder\ Festival Director

حـنا عطاللـه
 مدير املهرجاـن/ مؤسس

ّ
 والاعتداءات على، وأحداث حي الشيخ جراح، الحرب على غزة:محملة بالأحداث
تأتي الدورة الثامنة من أيام فلسطين السينمائية في سنة
ً
ً
صعبة واجهتنا
سنة
 أي أنها كانت ولا تزال. مع جائحة كورونا وآثارها وتبعاتها، بطبيعة الحال، تزامنت هذه الأحداث كلها.المسجد الأقصى
.فيها تحديات كبيرة
ً
ً
ً
ً
،جميعا
 وكما نعلم.وسيطا يتناول مختلف القضايا التي تواجهنا
 بصفتها،أساسيا في المقاومة والصمود
دورا
تلعب السينما في هذه الظروف
ّ
 وتساهم في توثيق الرواية،وتحول سرديات المقاومة من محكية إلى مرئية
فإن السينما أداة مؤثرة تساعد على إيصال الأصوات المقموعة
ّ  و ُت، تروي الأفلام الحياة كما نحياها.وتطوير أشكال خاصة منها تتجاوز الاتجاه العام
.حول الخاص إلى عام
 وأصبح العنف والخوف اللذان يشوبان حياة،تابع العالم الحرب على غزة وأحداث حي الشيخ جراح على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي
ً
 وتضم في الوقت نفسه، بحيث تتمايز عن بعضها،مادة للأعمال الروائية يصوغها صناع الأفلام بلغتهم
، المرة تلو الأخرى،الفلسطينيين اليومية
.أجزاء مختلفة من الواقع الفلسطيني
ً
، تنتشر السرديات الفلسطينية من خلال مجموعة من الأفلام القصيرة والوثائقية والطويلة، وأكثر من أي وقت مضى،تحديدا
في هذا الوقت
ّ التي
 لقد بيّ ن الفضول والاهتمام اللذان أحاطا بالأفلام الفلسطينية أن إيجاد صناعة للأفلام قد أصبح.ولدت الكثير من الحوارات والنقاشات
ً
.ضرورة وأن تطوير البنية التحتية هي إحدى الطرق للاستمرار في نشر الرسالة والوصول للعالم
 واتخاذ خطوة جديدة نحو المزيد،نحن الآن في طور تحقيق رؤية «فيلم لاب» المتمثلة بتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم صناعة السينما
 فجهود «فيلم لاب» الدؤوبة تهدف إلى رفع مستوى قطاع السينما ليصبح أكثر مهنية.من الاستقلالية في المشهد السينمائي في فلسطين
ً
.واعتمادا على الذات
وقوة
، والإضاءة، نعمل على تعزيز المهارات من خلال دورات بناء القدرات في مختلف مجالات صناعة الأفلام كضبط اللون،في هذا الصدد
 فإيجاد. وبالتالي إعطاء مساحة حرية أكبر نروي فيها قصصنا دون حدود أو عوائق، وغيرها؛ في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي،والصوت
 علينا أن نطور الأساليب الخاصة بنا من، وبدلاً من تقليد الآخرين،الحلول المبتكرة غير الاعتيادية هو أحد المعالم الرئيسة في رحلة تطورنا
 في «معذبو الأرض» وتؤكد أن هذا سيبقى1961  لكنها تعكس مناداة فرانز فانون الشهيرة سنة، هذه ليست فكرة جديدة.أجل التقدم إلى الأمام
ً
ً
.دائما
تحديا علينا التصدي له
 ومداخلات اللاعبين الدوليين بشكل ملموس،سنرى الحوارات التي دارت خلال نشاطاتنا وعملنا مع ص ّناع الأفلام الفلسطينيين والجمهور
 ستكون الحوارات. وسيركز هذا العام على الصناعة المحلية، الذي سينظم ضمن أيام فلسطين السينمائية،وواضح في ملتقى صناع الأفلام
ً
.مؤشرا على وجود قطاع صحي نام ُتغذيه رؤى الجيل القادم من رواة القصص ومشاركته وإرادته
التي ستدور في الملتقى
 إلى عدد أكبر من الأطفال في جميع أنحاء فلسطين من خلال عروض،» وهو من البرامج العزيزة علينا في «فيلم لاب،سيصل برنامج الأطفال
ً
ً
.مهما من جمهور المهرجان الوفي
جزءا
 فعلى مر السنوات أصبح الأطفال.الأفلام وجلسات النقاش
ّ
ُ برنامجنا لهذا العام غني ومتنوع يبث الحياة في روايات متعددة ومتنوعة
ويحول الحالات والسياقات غير المألوفة بعدسة صناع السينما
.السحرية إلى صورة نستطيع التفاعل معها
ً
 لأننا،جميعا
 ونؤكد مرة أخرى أن نجاحنا هو نجاح مشترك لنا.يسرنا مرة أخرى أن ندعوكم إلى الانضمام إلينا في أيام فلسطين السينمائية
ً
ً تمكنا
 ونجحنا في أن نضم صوتنا للأصوات المجتمعة لصناعة الأفلام الدولية،مقصدا في عالم المهرجانات
معا على مر السنوات من أن نصبح
.وإبراز ما يجمعنا معها مع الحفاظ على تفردنا في الوقت نفسه
ً دعونا
ً إذا نفسح المجال
!مرة أخرى إلى السينما لتذهلنا بسحرها من جديد
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Welcome Note
Welcome to the 8th edition of Palestine Cinema Days
Palestine Cinema Days’ current edition (3 – 8 November, 2021) is the continuation of 7 years of
hard unceasing work to create an annual artistic cinematic event. After an exceptional edition last
year that took place despite the COVID-19 pandemic, Palestine Cinema Days returns this year with
a complete edition. The festival’s program includes a carefully selected collection of some of the
most important and most recent productions in the world. The festival will bring these films to its
audiences in Jerusalem, Ramallah, Bethlehem, Gaza, Haifa and Nazareth.
Since its inception, Palestine Cinema Days has been seeking to revive, strengthen and disseminate
film culture in Palestine and reach a wider audience that is yearning for rich cultural experiences.
Palestine Cinema Days is keen on keeping Palestinian viewers informed and up-to-date with the
latest international, regional and local productions. It also seeks to open bridges for cultural dialogue
and film cooperation between Palestine and the world.
This year’s selection was chosen to tell stories about people from all over the world. Stories that
strengthen the sense of belonging to the spirit of humanity and emphasize the centrality of culture.
This year’s program includes films from Palestine, Egypt, Morocco, Algeria, Lebanon, Syria, Iran,
Malta, Bosnia, Serbia, France, UK, USA, Denmark and Sweden. This year’s program was designed to
present unique film experiences to the Palestinian audience that may be difficult to access outside
the framework of a specialized film festival dedicated to showcasing artistic and independent
productions.
This year’s program includes 14 feature fiction films, 7 feature-length documentaries, in addition
to 6 short films screened in cooperation with Clermont-Ferrand International Film Festival. Some
of these films are premiering for the first time in the Arab world. Palestine Cinema Days also offers
screenings for children and family within the ‘Next Generation’ section.
This year, the Sunbird Awards return with the three competitions: documentary films, short films and
short projects in development. These competitions were launched in 2016 to highlight and celebrate
Palestinian productions and productions that center around Palestine thematically. The members
of the designated juries will select three winners and announce them in the closing ceremony of
Palestine Cinema Days. This year, 7 films are competing for the documentary film award, 15 films for
the short film award and 6 projects for the production award.
We look forward to seeing you all in the various cities and venues. And we ask all filmmakers to join
the Palestine Film Meetings’ various panels. We will wait for you in the theatres where the light beam
will shine to cast shadows on the big screen and tell stories about people, stories about us.

ليىل عباس
Laila Abbas
املديرة الفنية
Artistic Director
ً أه
لا بكم في النسخة الثامنة من أيام فلسطين السينمائية
 لتكمل مسيرة سنوات سبع من العمل،٢٠٢١ ) كانون الأول (نوفمبر٨  إلى٣  من،تنطلق النسخة الثامنة من مهرجان أيام فلسطين السينمائية
 يعود، بعد دورة استثنائية في العام الماضي فرضتها ظروف جائحة كورونا.الجاد والمستمر؛ لخلق تظاهرة فنية سنوية سينمائية مؤثرة
ً
ً
 القدس ورام اهلل وبيت: ُلتعرض في مدن،سينمائية من أهم الإنتاجات السينمائية وأحدثها
عروضا
المهرجان هذا العام بنسخة متكاملة تشمل
.لحم وغزة وحيفا والناصرة
ً
جغرافيا بشكل يضمن وصولها إلى
سعى مهرجان أيام فلسطين السينمائية منذ نشأته إلى إحياء الثقافة السينمائية وتعزيزها وتوزيعها
ً
ّ
 وحرص على أن ُيبقي المشاهد الفلسطيني على اطلاع وتواصل،دوما إلى تجارب ثقافية غنية
المتعطش
شريحة كبيرة من المجتمع المحلي
ً
ً
ً
. وأن يفتح جسور الحوار الثقافي الفني وفرص التعاون السينمائي بين فلسطين والعالم،وعالميا
وعربيا
محليا
مع ما ينتج
ً
 تعزز الانتماء إلى الروح الإنسانية الواحدة وتذ ّكر بمركزية،قصصا إنسانية من أنحاء مختلفة من العالم
اختيرت الأفلام هذا العام لتحكي
َ
ِّ
 فلسطين ومصر والمغرب: يحتوي البرنامج على أفلام من.العابر حدود الجغرافيا والسياسية
وأهمية الفن
،الثقافة حتى في أصعب الظروف
ِ
ِ
 ُصمم برنامج هذا العام ليقدم إلى.والجزائر ولبنان وسورية وإيران ومالطة والبوسنة وصربيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا والدنمارك والسويد
.الجمهور الفلسطيني تجارب سينمائية فريدة قد تتعذر مشاهدتها خارج إطار مهرجان سينمائي متخصص بعرض الإنتاجات المستقلة والفنية
ً
ً
ً روائيا طوي
 بالإضافة إلى ستة أفلام قصيرة ُتعرض بالتعاون مع،لا وسبعة وثائقيات طويلة
فيلما
يتضمن البرنامج هذا العام أربعة عشر
 يتضمن، بالإضافة إلى ذلك. بعض هذه الأفلام ُيعرض للمرة الأولى في العالم العربي.مهرجان كليرمونت فيراند الدولي للأفلام القصيرة
ً
.»عروضا للأطفال والعائلة ضمن قسم «الجيل القادم
المهرجان
 انطلقت هذه. والمشاريع قيد الإنتاج، والأفلام القصيرة، الوثائقية الطويلة: تعود جوائز طائر الشمس الفلسطيني بفئاتها الثلاث،في هذا العام
ً
 تختار لجان تحكيم، في كل عام.موضوعا لها
 لتحتفل بالإنتاجات الفلسطينية والإنتاجات التي تتخذ من فلسطين٢٠١٦ الجوائز في العام
 يتنافس هذا العام على جائزة طائر الشمس للأفلام الوثائقية.ثلاث الفائزين وتعلن النتائج في الحفل الختامي لأيام فلسطين السينمائية
ً
. ويتنافس ستة مشاريع على جائزة طائر الشمس للإنتاج،فيلما
 ويتنافس على جائزة طائر الشمس للأفلام القصيرة خمسة عشر،سبعة أفلام
ً
.جدا إلى لقاء جمهورنا في عروض المدن المختلفة وإلى انضمام ص ّناع الأفلام الفلسطينيين للقاءات ملتقى صناع السينما وورشاته
نتطلع
ً
سننتظركم في قاعات العرض حيث ينطلق شعاع من الضوء ليرسم خيالات على الشاشة الكبيرة تحكي قصصا عن الآخرين وفي قصص
ً
.أيضا أنفسنا
الآخرين نجد
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Andrew Mohsen
Elia Suliman
Randa Salti- Huneidi
Stephan Steinlein
Samia Salfiti
Sa’d Abdul Hadi
Suha Shoman
Samir Abdul Hadi
Massimo Pollio
Issam Salfiti
Mohammad Saffouri

شـكر خاـص

املجلسـ االستشاـري ألـيام فلسطـين السينمائـية

Special Thanks

Palestine Cinema Days Advisory Board

أندرو حمسن
إيليا سليمان

We would like to thank the members of our
Advisory Board for their continuous efforts
to support the festival.

نود شكر أعضاء مجلسنا الاستشاري لدعمهم المتواصل
ومجهودهم لإنجاح المهرجان

Khaled Hourani

خالد حوراني

Emile Ashrawi

إيميل عشراوي

Randa Salti Huneidi

-رندة سلطي
هنيدي

Dima Abu Ghoush ديما أبو غوش

 هنيدي-رندة سلطي
ستيفان شتاينالين
سامية سلفييت
سعد عبد الهادي
هسى شومان
سمري عبد الهادي

Annemarie Jacir

آن ماري جاسر

ماسيمو بوليو
عصام سلفييت
حممد صفوري

Muin Khoury

معني خوري

Nasri Khoury

نرصي خوري

Nicolas Burri

نيكوالس بوري

Rafiq Al Husseini

رفيق احلسيين

Sally Abu Bakr

سالي أبو بكر

Khaled Elayyan

خالد عليان
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عـنـ جواـئـز طاـئـر الشمـسـ الفلسطيـني
؛ لتكون منصة للدعم والاحتفال2016  في العام،أطلقت مسابقات طائر الشمس الفلسطيني خلال أيام فلسطين السينمائية
. والإنتاجات الدولية التي تشكل فلسطين محورها،بالإنتاجات الفلسطينية
.في كل عام تضم لجان تحكيم الجوائز فنانين ومختصين محليين ودوليين لاختيار الأفلام والمشاريع الفائزة
:فئات جوائز طائر الشمس الفلسطيني الثلاث
جائزة طائر الشمس الفلسطيني للأفلام الوثائقية
جائزة طائر الشمس الفلسطيني للأفلام القصيرة
جائزة طائر الشمس الفلسطيني للإنتاج
َ
ُ
ُ
 الذي استوحى فكرة التصميم من طائر الشمس،وصانع الأفلام خالد جرار
والمصمم
الفنان
الجائزة
صمم مجسم
ُ
 لقد ُأبعد هذا الطائر عن المساحات الخضراء التي ش ّكلت موطنه الأصلي في فلسطين بعد أن أخذت تتضاءل.الفلسطيني
ً
 فقد استطاع أن يصمد ويتأقلم خارج، وعلى الرغم من ذلك.تدريجيا لتبتلعها المناطق الحضرية المكتظة
وتختفي
ً
.موطنه الأصلي؛ ليصبح هذا العصفور الصغير رمزا للمقاومة والثبات

Palestinian Sunbird Competitions
Palestine Cinema Days launched the Palestinian Sunbird competitons during its 2016 edition
to support and celebrate Palestinian and foreign productions related to Palestine.
Local and international renowned film professionals join Palestine Cinema Days every year
as jury members to select the winning films and projects.
The three categories of the Palestinian Sunbird competitions are:
•
•
•

Palestinian Sunbird Documentary Competition
Palestinian Sunbird Short Film Competition
Palestinian Sunbird Production Competition

Artist, designer and filmmaker, Khaled Jarrar, designed the awards’ trophy inspired by
the Palestine Sunbird. This bird has been pushed out of the diminishing green spaces in
Palestine to urban overcrowded spaces. Against all odds, the bird managed to stay alive
and cope outside of its natural habitat. This small Palestinian bird has become a symbol of
resistance and resilience.

| لجان التحكيم13

14| Juries

جلـنة تحكـيم جائزة طائر الشمسـ الفلسطيـني لألفالم الوثائقـية
Palestinian Sunbird Documentary Competition Jury
مخرج| منتج
 ويعمل في مجال السينما،يقيم المخرج والمنتج الفلسطيني رائد أنضوني في باريس
ّ
 ساهم أنضوني في تأسيس شركة الإنتاج «دار للأفلام» في رام.1997 المستقلة منذ العام
ّ
ً.وتولى توزيعها عالميا
ً
ً
، فأنتج عددا كبيرا من الأفلام الوثائقية التي حصدت جوائز عدة،اهلل
. في باريسLES FILMS DE ZAYNA  شارك في تأسيس شركة الإنتاج،2008 في العام
ّ
ُ ،)2006( »أخرج فيلمه الوثائقي الطويل ال ّأول «ارتجال
،متعددة
فعرض في مهرجانات دولية
 في المسابقة الدولية للأفلام الوثائقية المتوسطية2006 الفن والثقافة للعام
ّ وحصد جائزة
» ُعرض فيلمه «صداع.CMCA التي ينظمها المركز المتوسطي للتواصل السمعي والبصري
ُ .2010 مرة في مهرجان صندانس السينمائي عام
ّ ) ل ّأول2010(
»وعرض فيلمه «اصطياد أشباح
ّ
. فحاز جائزة أفضل وثائقي وجائزة الجمهور،) ل ّأول مرة في مهرجان برلين السينمائي2017(
Palestinian filmmaker and producer based in Paris, Raed Andoni
has been working in independent cinema since 1997. He cofounded Dar Films, a production company based in Ramallah,
producing and securing a wide international distribution for
a number of award-winning documentaries. In 2008, he cofounded Les Films de Zayna, a Paris-based production company.
His first feature documentary as a director, Improvisation (2006)
has screened in various international festivals and received the
2006 Art and Culture Award at the International Mediterranean
Documentary Competition run by CMCA. Fix Me (2010), has
premiered at the 2010 Sundance Film Festival and won several
awards in international and Arab film festivals. Ghost Hunting
(2017) has premiered at the 2017 Berlin International Film Festival,
winning the Best Documentary Award and the Audience Award.

2006  في الفترة بين. منسقة معهد آرسنال للسينما وفن الفيديو،ستيفاني شولتيه ستراتهاوس
 كانت رئيسة «المنتدى الموسع» في مهرجان برلين السينمائي الذي أسسته بالشراكة مع2021 ً
 بما فيها،عددا من البرامج والمعارض السينمائية
 نظمت شولتيه ستراتهاوس.آنسيلم فرانك
 هل جربت؟ فيلم برلين الغربية في الثمانينيات» و»الفيلم،«من قال إن الإسمنت لا يشتعل
 أطلقت مشروع2011  في سنة.»الحي! جاك سميث! خمسة أيام مشتعلة في عالم مس َتأجر
 وهي تعمل الآن على تنظيم.» الأرشفة كممارسة تنظيمية وفنية معاصرة- «الأرشيف الحي
 كما أنها.»بناء عليه مؤسسة المهرجان الأرشيفي «مجمع الأرشفة
ً مشروع تعاوني تأسست
عضو في مجلس معهد هارون فاروقي وشبكة الشاشات العربية البديلة وبرنامج الماجستير
. نيجيريا/في ثقافة السينما في جامعة جوس

رائد انضوين

RAED ANDONI

Stefanie Schulte Strathaus is co-director of Arsenal - Institute for
Film and Video Art. From 2006 - 2021 she was the head of the
Berlinale section Forum Expanded which she co-founded together
with Anselm Franke. Schulte Strathaus has curated a number of
film programmes, retrospectives and exhibitions including “Who
says concrete doesn’t burn, have you tried? West Berlin Film in
the ’80s” and “Live Film! Jack Smith! Five Flaming Days in a Rented
World”. In 2011, she launched the ongoing “Living Archive – Archive
Work as a Contemporary Artistic and Curatorial Practice” project.
She currently curates a collaborative project which resulted in the
foundation of the archive festival “Archival Assembly“. She is on
the boards of the Harun Farocki Institut, NAAS (Network of Arab
Alternative Screens) and the Master program Film Culture at the
University in Jos/Nigeria.

ستيفاين شولتيه
سرتاهتاوس

STEFANIE SCHULTE
STRATHAUS

 وكبير الباحثين في مؤسسة الدراسات،سليم تماري أستاذ علم الاجتماع في جامعة بيرزيت
 تماري مختص بالتاريخ الاجتماعي.‘الفلسطينية ورئيس تحرير مجلة ’فصلية القدس
والتاريخ الحضري وحائز على جائزة دولة فلسطين ’لإنجاز العمر‘ في مجال العلوم
 وجائزة ميدل إيست مونيتور عن كتابه ’الحرب الكبرى،2017 الاجتماعية والإنسانية سنة
 وهو كذلك أستاذ زائر في عدد من أهم الجامعات.2018 وإعادة تشكيل فلسطين‘ سنة
المرموقة في العالم مثل هارفارد (كامبريدج) وجورج تاون (واشنطن) وكولومبيا
: وهو حاليا في انتظار نشر كتابه الجديد بعنوان.(نيويورك) وعدد من الجامعات الأخرى
.‘ التصوير والاندفاع الحسي:’كاميرا فلسطينية
Salim Tamari is Professor of Sociology (Emeritus) at Birzeit
University, a Research Associate at the Institute for Palestine
Studies, as well as an Editor for The Jerusalem Quarterly. He
is a rewarded social historian and urbanist with the State of
Palestine Prize for Lifetime Achievements in the social sciences
and humanities in 2017 and the Middle East Monitor prize for the
Great War and the Remaking of Palestine in 2018. He is a visiting
professor in the most prestigious universities around the world
such as Harvard (Cambridge), Georgetown (Washington) and
Columbia (New York) among many others. His next work to be
published is titled Camera Palestina: Photography and the Sensual
Impulse.

سليم تماري
SALIM TAMARI

|لجان التحكيم15

16| Juries

جلـنة تحكـيم جائزة طاـئر الشمسـ الفلسطيـني لألفالم القصـيرة
Palestinian Sunbird Short Film Competition Jury
 لأسرة هجرت من من بلدته،١٩٧٧ علي سليمان ممثل فلسطيني ولد في الناصرة عام
 بعد تخرجه من مدرسة ليفنشتاين للتمثيل عام.١٩٤٨ صفورية في الجليل خلال النكبة عام
ً
 شكل.وأدوارا كوميدية
 بدأ رحلته بأدوار مسرحية لعب بها شخصيات درامية مركبة،٢٠٠٠
 علامة فارقة في مسيرته عندما حصل على الدور الرئيس في فيلم هاني أبو٢٠٠٤ العام
.٢٠٠٥ أسعد «الجنة الآن» الذي فاز بجائزة الجولدن جلوب والذي رشح لجائزة الأوسكار في
 عمل علي سليمان مع، في هوليوود.كان ذلك الفيلم أيضا انطلاقته لمسيرة مهنية عالمية
 وعمل أيضا مع بيتر بيرغ٢٠٠٨  عامBody of Lies مخرجين مثل ريدلي سكوت في فيلم
 عمل أيضا مع الفنان.٢٠١٣  عامLone Survivor و٢٠٠٧  عامThe Kingdom في أفلام
.٢٠١٢  عامCruel Summer كيني ويست في فيلمه القصير
 فعمل بشكل مستمر مع إيليا سليمان مند فيلم سجل اختفاء في العام،أما في العالم العربي
 وحتى الفيلم الحائز على التقدير الفني والنقدي الكبير «إن شئت كما في السماء» في١٩٩٦
 والذي٢٠١١  تضمنت أعماله أيضا الجمعة الأخيرة (الأردن) ليحيى العبداهلل عام.٢٠١٩ العام
. على التوالي٢٠١٢ و٢٠١١ حاز فيه جائزة أفضل ممثل في مهرجاني دبي وقرطاج في عامي
) ومؤخرا فيلم النهر لغسان سلهب (لبنان٢٠١٥ وفيلم مجدي الأنصاري زنزانة (الإمارات) عام
 حصل سليمان على جائزة، متر٢٠٠  وعن دور مصطفى في الفيلم الأول لأمين نايفة.٢٠٢١ عام
.النجمة لأحسن ممثل في مهرجان الجونة السينمائي الدولي
Palestinian actor Ali Suliman was born in Nazareth in 1977, the
son of a family exiled from its village of Safouryia in Galilee
during the Nakba of 1948. After graduating from the Levinishtain
Acting School in 2000, his first roles were in the theater, playing
complex characters including classical drama and comedy. The
year 2004 was a milestone in his career with the lead role in Hany
Abu Assad’s Paradise Now, winner of a Golden Globe award and
nominee for an Academy Award in 2005. The film also launched
his international film career. In Hollywood, he got to work with
filmmakers as Ridley Scott in Body of Lies in 2008 and with Peter
Berg in The Kingdom in 2007 and in Lone Survivor in 2013, as well
as with artist Kanye West in his short film Cruel Summer in 2012.
In the Arab World, he actively collaborated with Elia Suleiman,
from Chronicle of a Disappearance (1996) to the acclaimed It
Must Be Heaven in 2019. His many acting credits include The Last
Friday by Yahya Al Abdallah (Jordan) in 2011, for which he was
awarded Best Actor at both Dubai and Carthage film festivals in
2011 and 2012 respectively, Rattle the Cage by Majid Al Ansari
(UAE) in 2015 and more recently The River by Ghassan Salhab
(Lebanon) in 2021. For his role of Mustafa in Ameen Nayfeh’s
feature debut 200 Meters (Palestine) in 2020, Suleiman won the
Star for Best Actor at the 2020 El Gouna Film Festival.

ً
ً
وعالميا بفضل
محليا
 ممثلة عالمية وناشطة حقوق إنسان اشتهرت،ياسمين المصري
موهبتها وحرصها على اختيار قصص وشخصيات غير تقليدية لا تقدم بشكل كاف على
 ومن ثم انتقلت، ولدت ياسمين لأب فلسطيني وأم مصرية في لبنان ونشأت هناك.الشاشة
 تخرجت من كلية الفنون في باريس من قسم.إلى باريس في سن العشرين لتتابع دراستها
 تهتم ياسمين بفتح الطريق أمام بنات جيلها لكسر.وسائط الإعلام المتعددة والعروض الحية
 تقضي ياسمين وقتها.الصور النمطية التي تظهر فيها المرأة العربية في التلفزيون أو السينما
.بين لوس أنجليس وباريس وبيروت

عيل سليمان
ALI SULIMAN

Yasmine Al Massri is an international actress and human rights
activist whose roles stand out nationally and internationally
thanks to her talent in carefully choosing stories and characters
that are unconventional and underrepresented on screen. From
a Palestinian father and an Egyptian mother, Al Massri was born
and raised in Lebanon, then moved to Paris at the age of 20
to study. There she graduated from the prestigious Ecole des
Beaux-Arts de Paris in multimedia and live performances. She
enjoys leading the way to women of her generation by breaking
the cliches of representation of Arab female characters whether
on TV or in Film. She works and lives between Los Angeles, Paris
and Beirut.

ياسمـين املصـري
YASMINE AL MASSRI

 انضم في منتصف. واسترعت الكاميرا اهتمامه في سن مبكرة،1980 ولد لادج لي سنة
 التي أسسها صديقا طفولته روماين غافراس،»التسعينيات إلى مجموعة «كورتراجميه
 فإنه تميز،2005  على الرغم من أن اسمه ظهر كممثل في فيلم «شيطان» سنة.وكيم شابيرون
، وتناول ثورات الضواحي، برع لادج لي بتصوير تدخلات الشرطة.كمخرج أفلام وثائقية
 بعد أن شارك في.) في كليشي مونفيرميل365( وحمل كاميرته في موطنه مونفيرميل
 وهو فيلم وثائقي حول مسابقة البلاغة في جامعة سانت- »إخراج فيلم «ارفع صوتك
 وبناء،» أثار لادج لي الإعجاب بفيلمه الروائي الأول الذي حمل عنوان «البؤساء- دينيس
ً
93 أيضا في افتتاح مدارس مجانية للسينما في
 الذي يشارك،على ذلك قرر صانع الأفلام
. أن يحول عمله الرائع لعمل يناسب الشاشة الكبيرة،منطقة
Ladj Ly joined the famous Kourtrajmé collective in the mid90s, founded by his childhood friends Romain Gavras and Kim
Chapiron. Although he appeared as an actor in the credits of
the film Sheitan in 2005, the young man distinguished himself
above all as a documentary filmmaker. An adept of “copwatch”,
a practice that consists of filming police interventions, Ladj Ly
notably tackles the revolt in the suburbs, setting up his camera in
his native district of Montfermeil (365 days in Clichy Monfermeil).
After co-directing Speak Up, a documentary about an eloquence
contest at the University of Saint-Denis, Ladj Ly impressed with
his first fiction film, a short entitled Les Misérables. The filmmaker,
who is also involved in opening a free film school in the 93 region,
quickly decided to adapt his striking work for the big screen.

الدج ليـ
LADJ LY
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جلـنة تحكـيم جائزة طاـئر الشمسـ الفلسطيـني لإلنـتاج
Palestinian Sunbird Production Competition Jury
 بجائزة ليونور2013  فاز سنة.فنان ومقيّ م فني وكاتب ورسام وفنان تشكيلي فلسطيني بارز
 نظم أول معرض استرجاعي له.آنين بيرغ للفن والتغيير الاجتماعي في مدينة نيويورك
ً
مؤخرا نظم
. في مركز الفنون المعاصرة في غلاسكو وغاليري وان في رام اهلل2014 سنة
ً
ً
ّ استرجاعيا آخر في دارة الفنون في
 كما أطلق حوراني.2017  سنة، الأردن،عمان
معرضا
.2017  ومشروع القدس على مرمى حجر سنة،2011 مشروع بيكاسو في فلسطين سنة
 أشرف على العديد من المعارض في،حوراني معروف كذلك كناقد ومقيّ م فني معروف
. وهو يعيش ويعمل في رام اهلل.فلسطين والخارج
Khaled Hourani is a prominent Palestinian artist, curator
and writer. A painter and a conceptual artist, in 2013, he was
awarded the Leonore Annenberg Prize, Creative Time for Art and
Social Change in New York City. In 2014, he organized his first
retrospective at the CCA in Glasgow and Gallery One in Ramallah.
Most recently, another retrospective showcased at Darat Al Funun,
Amman, Jordan in 2017. Hourani was also the initiator of the 2011
Picasso in Palestine project, and The Stone Distance to Jerusalem
project. He is known as a notable art critic and curator, having
overseen many exhibitions in Palestine and internationally. He
lives and works in Ramallah.

 بدأت مسيرتها المهنية في وكالة، مستشارة نصوص تعمل لحسابها الخاص،سيلينا أوكوما
2008 كورتيس براون في مشاريع المسرح والسينما والتلفزيون بما فيها فيلم «الولد أ» سنة
 ومن وقتها وهي تقدم المشورة لأفلام حاصلة على جوائز مثل «الطريقة.الحائز جائزة البافتا
.2018 » سنة1993  الذي فاز بجائزة «تيدي» و»صيف انتصارات غويا2014 التي يبدو بها» سنة
 إقامة: مثل، وصممت وأدارت مبادرات تطوير،كما كانت مستشارة لعدد من شركات الإنتاج
ّ . وجائزة مؤسسة روبرت بوش، وإيبيسوديك لاب،«ريلنس» لكتابة النصوص
تدرس سيلينا
كتابة النصوص في المعهد البريطاني الوطني للسينما والتلفزيون كما تدرس وتقود ورشات
، محطة مواهب كتابة النصوص في مهرجان برلين:عمل في عدد من المنظمات بما فيها
.وأستوديو الكتاب في مهرجان تورنتو السينمائي

خالـد حوراـني
KHALED HOURANI

Selina Ukwuoma is a freelance script consultant who began her
career at literary agency Curtis Brown working on theatre, film
and television projects including 2008 BAFTA winner Boy A. She
has since gone on to advise on award-winning indies such as
2014 Teddy winner The Way He Looks and 2018 Goyas’ triumph
Summer 1993. As well as consulting for production companies
and designing and running development initiatives such as
the Realness Screenwriters’ Residency and Episodic Lab and
the Film Prize of the Robert Bosch Foundation. Selina teaches
screenwriting at the UK’s National Film and Television School and
regularly mentors and leads workshops for various organisations,
including Berlinale Talents Script Station and TIFF Writers’ Studio.

سيليـنا أوكوماـ
SELINA UKWUOMA

ّ
خريج المعهد العالي للفنون الدرامية في تونس ومعهد السينما والتلفزيون والمسرح في
 يعمل الحصائري في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي منذ.مدينة «وودج» البولندية
ً
 تشمل.عاما ويدير اليوم قسم الإنتاج السينمائي في شركة ميتافورا للإنتاج
أكثر من ثلاثين
“ متر200” و2019 الأفلام التي كان جزءا من إنتاجها “بيك نعيش” لمهدي برصاوي عام
.)2021(  و”الغريب” لأمير فخر الدين2020 لأمين نايفة عام
Graduated from the Higher Institute of Dramatic Arts in Tunisia
and then from the School of Film, Television and Theater in the
Polish city of Lodz. Fayçal Hassairi has been working in the field
of television and film production for more than thirty years and
today he leads the film production department at Metafora
Productions. Among the films he worked on, appear titles such
as A Son by Mehdi Barsaoui (2019), 200 Meters by Ameen Nayfeh
(2020) and The Stranger by Ameer Fakher Eldin (2021).

فيصل احلصاـئري
FAYÇAL HASSAIRI

األفالم املتنافسة
عىل جائزة
طائر الشمس الفلسطيين
لألفالم الوثائقية
Palestinian Sunbird
Documentary Competition
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ملخص الفيلم

جيمي فيلاريل إزكويردو
 صحافــي ومخــرج،جيمــي فيلاريــل إزكويــردو
 درس الســينما.ولــد فــي ســانتياجو فــي تشــيلي
ً
ً
مديــرا
حاليــا
فــي جامعــة نيويــورك ويعمــل
 التــي،تنفيذيــا لشــركة آلتــو آنديــس للإنتــاج
ً تطــور وتنفــذ محتــوى مبتكـ
ـرا لمختلــف منصــات
.ووســائل الإعــلام

Jaime Villarreal Izquierdo
Jaime Villarreal Izquierdo is a
journalist and filmmaker born in
Santiago de Chile. He went to film
school at NYU and he currently
serves as the CEO of Alto Andes
Production Company, where they
develop and execute creative
content for different media and
platforms.

تــدور أحــداث الفيلــم فــي مســرح الحريــة بمخيــم جنيــن خــلال
 فــي كل زاويــة مــن زوايــاه تتنفــس.الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة
 فــي قاعــة المســرح الرئيســة تتمــرن.»فكــرة «المقاومــة الثقافيــة
 مخاطريــن،مجموعــة مــن الممثليــن الشــجعان علــى مســرحية
ً بأرواحهــم ليحققــوا حلمـ ًـا لــن يتخلــوا عنــه أبـ
ـدا وهــو عــرض هــذه
 وفــي مســاحات.المســرحية علــى خشــبة مســرح جامعــة نيويــورك
ً  نــرى عشــرين طفـ،المســرح أيضــا
لا يقضــون وقتهــم هنــاك خـلال
 معـ ًـا ينســون الجــروح التــي تركهــا الاحت ـلال ولــو بضــع.الإجــازة
 وهنــاك تفتــح قصصهــم المؤلمــة المجــال لأحلامهــم.ســاعات
.بالحريــة ورغبتهــم فــي التعبيــر عــن أنفســهم وحاجتهــم للعــب
Synopsis
At the Freedom Theater in Jenin refugee camp, the
next Palestinian Intifada is brewing. In every corner
of the Freedom Theater you can breathe the idea
of “Cultural Resistance”. In the main hall of the
Freedom Theater, a group of brave actors rehearse
a play, risking their lives in order to fulfill a dream
they are not willing to abandon: to premiere this
play on the stage of the theater of the University of
New York. A little further on, more than 20 children
fill the theater workshop during their vacation.
Together, they forget the wounds of the occupation
for a few hours. There, their most painful stories
make way to their dreams of freedom, to the desire
to express themselves, to their need to play.

رحةل اآلخرين

THE JOURNEY OF THE
OTHERS
Chile
2019
Arabic and English with English subtitles
74 minutes
16+

تشيلي
2019
العربية والإنجليزية مع ترجمة للإنجليزية
 دقيقة74
+ 16

Director: Jaime Villarreal Izquierdo
Cinematography: Sebastian Lara
Animation: Alex Vara
Editing: Pablo Toledo, Álvaro Cuellar
Music: Pablo López
Producer/s: Lorena Penjean, Álvaro
Carrasco

 جيمي فيلاريل إزكويردو:المخرج
 سيباستيان لارا:تصوير
 أليكس فارا:التحريك
 آلفيرو سويلار، بابلو توليدو:مونتاج
 بابلو لوبيز:موسيقى
 آلفارو كاراسكو، لورينا بينجين:المنتجين

Ramallah
Saturday, 06.11
6:00pm
A.M Qattan Foundation

رام اهلل
١١.٦ ،السبت
 مساء٦
مؤسسة عبد المحسن
القطان

Jerusalem
Saturday, 06.11
6:00pm
Sabreen Association for
Artistic Development

القدس
١١.٦ ،السبت
 مساء٦
مؤسسة صابرين
للتطوير الفني
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ملخص الفيلم
القاهــرة 25 ،ينايــر  :2013تتعــرض الفتيــات للتحــرش الجنســي
بشــكل كبيــر فــي ميــدان التحريــر فــي الذكــرى الثانيــة لثــورة
ً
وردا علــى ذلــك تم ـلأ حشــود النســاء الغاضبــات الشــوارع.
ينايــر.
تلتقــط ســماهر القاضــي كاميرتهــا كوســيلة حمايــة وتبــدأ توثيــق
ثــورة النســاء دون أن تعــرف أيــن ســتأخذها هــذه القصــة .تكتشــف
ســماهر أنهــا حامــل خـلال التصويــر ،ممــا يدفعهــا لمراجعــة مــا مــر
عليهــا فــي طفولتهــا فــي فلســطين ،ومــاذا يعنــي أن تكونــي امــرأة
وأمـ ًـا فــي شــرقنا الأوســط .وتبــدأ تخيــل حــوار بينهــا وبيــن والدتها،
التــي توفيــت قبــل أن تودعهــا .وتبــدأ صياغــة الجمــل التــي لــم
ـن لهــا أن تقولهــا وتبــوح لهــا بأســرارها بصــوت حنــون تتكشــف
يتسـ ّ
مــن خلالــه لنــا الأحــداث .تعــود لزيــارة منــزل والديهــا فــي رام اهلل
وتواجــه هنــاك ذكريــات طفولتهــا المظلمــة التــي حاولــت جاهــدة
أن تهــرب منهــا.
فــي الوقــت نفســه ،يســتمر الصــراع فــي مصــر .حتــى بعــد ولادة
ابنهــا ،تجــد ســماهر نفســها علــى الخطــوط الأماميــة.
Synopsis

كما أريد

AS I WANT
Palestine, Egypt, France, Norway, Germany
2021
Arabic with English subtitles
88 minutes
16+

فلسطين ،مصر ،فرنسا ،النرويج ،ألمانيا
2021
العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 88دقيقة
+ 16

Director: Samaher Alqadi
Cinematography: Samaher Alqadi, Karim
El Hakim
Editing: Gladys Joujou
Music: Naissam Jalal
Producer/s: Karim El Hakim (Prophecy
)Films), Mohanad Yacoubi (Idioms Film

المخرج :سماهر القاضي
تصوير :سماهر القاضي وكريم الحكيم
مونتاج :غلاديس جوجو
موسيقى :نيسم جلال
المنتجين :كريم الحكيم (بروفيسي فيلمز) ،مهند
اليعقوبي (اديومز فيلمز)

بيت لحم
الجمعة١١.٥ ،
 ٨مساء
مؤسسة الرئيس
بوتين الفلسطينية

Bethlehem
Friday, 05.11
8:00pm
President Putin Palestinain
Organization

رام اهلل
الجمعة١١.٥ ،
 ٦مساء
المسرح البلدي  -دار
بلدية رام اهلل

Ramallah
Friday, 05.11
6:00pm
Ramallah Municipal
Theatre Ramallah City Hall

القدس
الخميس١١.٤ ،
 ٨مساء
المركز الثقافي التركي
يونس امره بالقدس

Jerusalem
Thursday, 04.11
8:00pm
Yunus Emre Turkish
Cultural Center

Cairo, January 25, 2013: An explosion of sexual
assaults takes place in Tahrir Square on the second
anniversary of the revolution. In response, a massive
outpouring of enraged women fill the streets.
Director Samaher Alqadi picks up her camera as
a form of protection and begins documenting the
growing women’s rebellion, not knowing where
the story will lead her. When Samaher becomes
pregnant during filming, she starts to re-examine
the constructs of her own childhood in Palestine and
what it means to be a woman and a mother in the
Middle East. She begins an imaginary conversation
with her mother, who died before Samaher could
see her one last time. She begins to form the words
left unsaid and shares her deepest secrets in an
intimate inner voice that guides us through the story.
She goes on a traumatic visit back to her parent’s
house in Ramallah, where she is confronted with
the dark memories of a childhood she managed to
escape. Meanwhile, the struggle in Egypt continues
and, even after the birth of her son, Samaher still
finds herself on the frontline.

سماهر القاضي
نشــأت المخرجــة وكاتبــة الســيناريو الفلســطينية،
ســماهر القاضــي ،فــي عائلــة مــن تســعة أطفــال
فــي مخيــم الجلــزون للاجئيــن بالقــرب مــن
رام اهلل فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة .بــدأت
مســيرتها الفنيــة فــي وزارة الثقافــة الفلســطينية
ومــن ثــم دخلــت المعهــد العالــي للســينما فــي
القاهــرة .تركــز أفــلام ســماهر ،التــي أصبحــت
تعتبــر مــن الأصــوات الصاعــدة فــي مجــال
الأفــلام الوثائقيــة العربيــة ،علــى تطــور وضــع
النســاء والفنانيــن فــي الشــرق الأوســط« .كمــا
أريــد» هــو فيلمهــا الوثائقــي الطويــل الأول.

Samaher Alqadi
The Palestinian filmmaker and
screenwriter was born one of nine
children and grew up in the Jalazone
refugee camp near Ramallah in
the occupied West Bank. She first
worked for the Palestinian Ministry
of Culture before being accepted
into the Egyptian Higher Institute
of Cinema in Cairo. An emerging
voice in Arabic documentary, her
films focus on the evolving status
of women and dissident artists in
the Middle East. As I Want is her
first feature-length documentary.
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ملخص الفيلم

مجموعة فاكارم
نحــن مجموعــة مــن صانعــي الأفــلام الوثائقيــة
ً
سياســيا فــي محاربــة كل أشــكال
المنخرطيــن
 طمــوح المجموعــة الرئيــس هــو جعــل.الهيمنــة
هــذه الأفــلام أدوات تدعــم التأمــل والنقــاش
.والتنظيــم الجماعــي

Vacarme(s) Films
Vacarme(s) Films is a documentary
film-making collective with a
political commitment to the fight
against all forms of domination.
The main ambition of the collective
is to make these films serve as tools
for reflection, debate and collective
organization.

يظهــر اســم جــورج عبــد اهلل بانتظــام فــي المظاهــرات والمقــالات
 لكــن.الصحافيــة والرســائل البرلمانيــة الموجهــة إلــى وزارة العــدل
مــن هــو حقـ ًـا؟ لمــاذا يســجن شــيوعي لبنانــي مــن أصــل مســيحي
ً  عامـ ًـا؟ لمــاذا يعتبــره الفلســطينيون واحـ35 فــي فرنســا أكثــر مــن
ـدا
 قصــة جــورج عبــد اهلل هــي،منهــم؟ فــي العديــد مــن النواحــي
 لكــن أيضـ ًـا قصــة اليســار العربــي الثــوري الغنــي وغيــر،قصــة عصــر
.المعــروف للكثيريــن
 نضــال جــورج عبــد اهلل يســترجع رحلــة شــيوعي ومقاتل،فدائييــن
 مــن مخيمــات اللاجئيــن.عربــي لا يعــرف الكلــل مــن أجــل فلســطين
 إلــى التعبئــة الدوليــة لإطـلاق،الفلســطينيين التــي شــكلت ضميــره
ً
واحــدا مــن أقــدم
 ســوف نكتشــف الرجــل الــذي أصبــح،ســراحه
.الســجناء السياســيين فــي أوروبــا
Synopsis
The name of Georges Abdallah regularly appears
in demonstrations, press articles or in letters from
parliamentarians to the Ministry of Justice. But
who is he really? Why has a Lebanese communist
of Christian origin been imprisoned in France for
more than 35 years? Why is he considered by the
Palestinians as one of their own? In many ways, the
story of Georges Abdallah is both the story of an
era and the story of an Arab left that is as rich as it
is unknown. Fedayin, Georges Abdallah’s Fight traces
the journey of a tireless Arab communist and fighter
for Palestine. From the Palestinian refugee camps
that forged his conscience, to the international
mobilization for his release, we discover the man
who became one of the oldest political prisoners in
Europe.

FEDAYIN, GEORGES
ABDALLAH’S FIGHT
France
2020
Arabic, English and French with Arabic
subtitles
81 minutes
16+
Producer/s: Collectif Vacarme(s) Films

Ramallah
Thursday, 04.11
6:00pm
A.M Qattan Foundation

رام اهلل
١١.٤ ،الخميس
 مساء6
مؤسسة عبد المحسن القطان

 نضال جورج،فدائيني
عبد اهلل
فرنسا
٢٠٢٠
العربية والإنجليزية والفرنسية مع ترجمة إلى العربية
 دقيقة81
+ 16
 مجموعة فاكارم:المنتجين
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ملخص الفيلم
فاديــة ،اللاجئــة الفلســطينية فــي لبنــان ،والتــي نســيها التاريــخ
علــى الجانــب الخطــأ مــن الحــدود ،تتــوق إلــى أرض أجدادهــا
التــي ُحرمــت منهــا .عندمــا تجمــع الصدفــة مــا بيــن فاديــة وســارة
المخرجــة الســينمائية ،تتحــدى الأولــى الثانيــة أن تجــد شــجرة
التــوت القديمــة التــي كانــت تقــف شــامخة بجانــب منــزل جدهــا
فــي فلســطين التاريخيــة .متســلحة فقــط بإرثهــا مــن الذكريــات
ورجــل ضريــر وتنيــن برأســين تنطلــق ســارة برحلــة البحــث عــن
شــجرة .تتعلــم خ ـلال رحلتهــا هــذه أن المنطقــة هــي واحــدة مــن
ممــرات هجــرة الطيــور المزدحمــة .وتكشــف ملاحظــات علمــاء
الطيــور حــول فطــرة ملاييــن هــذه الكائنات فــي العودة إلــى ديارها
الكثيــر مــن العناصــر الرئيســية فــي وضــع اللاجئيــن الفلســطينيين.
تتبنــى قصــة الصداقــة هــذه التــي تمتــد علــى مــدى خمســة عشــر
عامــا والتــي تربــط مــا بيــن الأراضــي متقطعــة الأوصــال والنــاس
المتباعديــن منظــور عيــن الطائــر للتأمــل فــي حريــة الحركــة
والمهجــر والأمــل فــي العــودة.
Synopsis

شجرة فادية
إنجلترا
2021
العربية والإنجليزية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 82دقيقة
+ 16
المخرج :سارة بيدنغتون
تصوير :سارة بيدنغتون
مونتاج :ادريانا فاتيو فيلاس
صوت :ستيفان سميث
موسيقى :مقاطعة
المنتجين :سوزان سيمنيت من شركة (Over The
)Fence Films

FADIA’S TREE
UK
2021
Arabic and English with English subtitles
82 minutes
16+
Director: Sarah Beddington
Cinematography: Sarah Beddington
Editing: Ariadna Fatjo-Vilas
Sound: Stefan Smith
Music: Muqata’a
Producer/s: Susan Simnett (Over The
)Fence Films

رام اهلل
الخميس١١.٤ ،
 ٦مساء
مؤسسة عبد المحسن القطان

Ramallah
Friday, 05.11
6:00pm
A.M Qattan Foundation

Fadia, a Palestinian refugee in Lebanon, is stranded
by history on the wrong side of the border, yearning
for the ancestral homeland she is denied. When a
chance meeting introduces her to the director, Sarah,
she challenges her to find an ancient mulberry tree
that once grew next to her grandfather’s house in
historic Palestine. With only inherited memories, a
blind man and a two-headed dragon as her guides,
Sarah embarks on her quest to find the tree. Along
the way, she learns that the region is also one of the
world’s busiest superhighways for bird migration.
And it is the observations of the ornithologists on
the homing instincts of these millions of birds, that
inadvertently reveal key elements of the Palestinian
refugee situation. Spanning fifteen years, this story
of a friendship that stays connected across a divided
land and a fragmented people adopts a birds’ eye
perspective to reflect on freedom of movement,
exile and the hope of return.

سارة بدبينغتون
ســارة بدينغتــون فنانــة تشــكيلية ومخرجــة أفلام
بريطانيــة مقيمــة فــي لنــدن .تبحــث أعمالهــا التــي
تعتمــد علــى البحــث ،مــا بيــن الأف ـلام والفيديــو
والنحــت والأداء والفــن العــام ،فــي التداخــل بيــن
التاريخــي والأســطوري واليومــي ،وغالبًــا مــا
تركــز علــى الرحــلات والهجــرة .فيلمهــا شــجرة
فاديــة هــو فيلمهــا الروائــي الطويــل الأول.
كمخرجــة ُت ّصــور أفلامهــا بنفســها ،تظهــر خلفيــة
ســارة فــي الرســم واضحــة فــي إطــار المشــاهد
وســماحها للكاميــرا بالانتقــال علــى مهــل بيــن
اللقطــة واللقطــة .يعتبــر هــذا الفيلــم تتويجــا
لأعمالهــا الســابقة والموازيــة التــي توظــف حســا
شــعريا ترســم فيــه طريقــا مختلفــا فــي التعامــل
مــع المواضيــع المعقــدة.

Sarah Beddington
Sarah Beddington is a British
visual artist and filmmaker based
in London. Her research-based
works in film and video, sculpture,
performance and public art,
explore the overlaps between
the historical, the mythical and
the everyday, often focusing on
journeys and migration. Fadia’s Tree
is Beddington’s first feature length
film. As a self-shooting director, her
background as a painter is evident
in the way she frames images and
allows the camera to linger on a
shot. The film marks a culmination
of her earlier and parallel works in
which a poetic sensibility is used
to draw out an alternate way of
looking at complex subjects.
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ملخص الفيلم
يوثــق الفيلــم رحلــة العمــال الفلســطينيين وهــم ينتقلــون مــن
منازلهــم إلــى أماكــن العمــل فــي إســرائيل .بالنســبة للحاصليــن
علــى تصاريــح العمــل يكــون يومهــم عبــارة عــن ســاعات طويلــة
مــن الانتظــار ،والتفتيــش باســتخدام كلاب بوليســية مــع احتماليــة
عــدم النجــاة أو الاختنــاق بيــن الحشــود علــى الحواجــز .بينمــا
يتســلل آخــرون إلــى إســرائيل بمســاعدة المهربيــن .يذهبــون
ً
يوميــا فــي رحلــة خطــرة لكســب لقمــة العيــش .نرافــق العمــال
فــي الطريقيــن لنكتشــف المخاطــر والتهديــدات اليوميــة التــي
يتعرضــون لهــا .كل ذلــك بهــدف الحصــول علــى لقمــة العيــش.
بســبب الاحت ـلال الإســرائيلي يعيــش مئــات العمــال الفلســطينيين
فــي خــوف مــن عــدم العــودة إلــى منازلهــم ،ويــزداد الأمــر سـ ً
ـوءا
مــع انتشــار وبــاء كورونــا.
Synopsis

لقمة عيش
فلسطين
2021
العربية مع ترجمة للإنجليزية
 54دقيقة
+ 16
المخرج :مروة جبارة طيبي
تصوير :نائل عبيد اهلل ،إيدي تولاندو ،فؤاد
هندية ،عمر منور ،محمد غانم ،أمير احمرو
مونتاج :علي الصبيح
الصوت :عصام رشماوي
المنتجين :وجيهة الأبيض ،الجزيرة الوثائقية
المنتج المنفذ :زينب للإنتاج

BREAD AND BUTTER
Palestine
2021
Arabic with English subtitles
54 minutes
16+
Director: Marwah Jbara-Tibi
Cinematography: Nael Obaidallah,
Eddy Tolando, Fouad Hindiyyeh, Omar
Mnawar, Mohammad Ghanem, Ameer
Ahmro
Editing: Ali Al Subaih
Sound: Issam Rishmawi
Producer/s: Wajiha Al Abyad, Al Jazeera
Documentary
Executive Producer: Zainab Production

رام اهلل
الاحد١١.٧ ،
 ٦مساء
المسرح البلدي  -دار بلدية
رام اهلل

Ramallah
Sunday, 07.11
6:00pm
Ramallah Municipal
Theatre Ramallah City Hall

The film captures the Palestinian workers
commuting from their homes to workplaces in
Israel. For work permit obtainers, the day consists
of waiting for long hours in line, being searched
using sniffer dogs, and a possibility of not surviving
the checkpoints’ crowds. Whereas, others sneak
into Israel with the help of smugglers; all together
embarking on a dangerous ride to earn a living. We
accompany workers on the two routes and capture
the risks, unusual stops, and daily threats. All for the
sole purpose of breadwinning their families. Due
to the Israeli occupation, hundreds of Palestinian
workers live with the fear of not returning to their
homes, and it gets only worse with the pandemic.

مروة جبارة طيبي
مــروة جبــارة طيبــي ،عملــت فــي الأخبــار علــى مــدار
 20عامـ ًـا («ســي إن إن» والتلفزيــون الكنــدي) .أنتجــت
الجزيــرة الوثائقيــة العديــد مــن أفلامهــا وحصــدت
العديــد مــن الجوائــز فــي المهرجانــات الدوليــة .مــن
أهــم أفلامهــا الفيلــم الوثائقــي الطويــل «لقمــة عيــش»
وسلســلة مصــورو فلســطين ( 6أفــلام) لصالــح قنــاة
الجزيــرة الوثائقيــة ،وفيلمهــا «فســتان العــروس»
الحائــز جائــزة الإبــداع فــي الإخــراج فــي مهرجــان
الإذاعــة والتلفزيــون وجائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي
ضمــن المهرجــان الدولــي لوثائقيــات حقوق الإنســان –
الربــاط وجائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي ضمــن مهرجــان
فلورنــس للأفــلام .أمــا «عبــاس  »36فحصــل علــى
جائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي ضمــن مهرجــان برليــن
الدولــي للأف ـلام وحصــل علــى جائــزة أفضــل وثائقــي
ضمــن مهرجــان تورونتــو الدولــي للمــرأة ،بالإضافــة
لفيلــم «جــرب فــي ســاحة المعركــة» والعديــد مــن
الأفــلام القصيــرة.

Marwah Jbara-Tibi
Marwah Jbara-Tibi previously worked
for CNN and CTV. Over the past 12
years, she has directed and produced
several films including Photographers
of Palestine series, Battle Proven and
Abbas 36 - which won Best Feature
Documentary in Berlin International
Art Film Festival, Toronto International
Women Film Festival, and was
nominated for Palestine Cinema
Days’ Sunbird Documentary Award.
The award-winning documentary,
The Bride’s Dress, won Best Feature
Documentary at the International
Human Rights Documentary Festival in
Rabat, 2021 and received the Creative
Director Award at the Arab Radio
and Television Festival in Tunisia,
2019 among many other prizes and
selections.
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ملخص الفيلم

عبداهلل الخطيب
 فــي مخيــم1989 ولــد عبــد اهلل الخطيــب ســنة
، درس علــم الاجتمــاع فــي جامعــة دمشــق.اليرمــوك
وعمــل قبــل الثــورة كمنســق للنشــاطات والمتطوعيــن
 أنشــأ جمعيــة الإغاثــة الإنســانية.فــي الأمــم المتحــدة
 نفــذت الجمعيــة.«وتــد» مــع عــدد مــن الأصدقــاء
،عشــرات المشــاريع فــي مختلــف مناطــق ســورية
 شــارك فــي عــدد مــن الأفـلام.خاصــة مخيــم اليرمــوك
،الوثائقيــة التــي تتحــدث عــن حيــاة مخيــم اليرمــوك
حيــث كان أحــد المصوريــن فــي فيلــم «أطفــال
.2017 المخيــم» الــذي عــرض فــي «رؤى الواقــع» ســنة
ً
واحــدا مــن
ســمته مجلــة «غريــن بيــس « الألمانيــة
 وفــي الســويد فــاز بجائــزة.2014 صنــاع السـلام لســنة
 يعيــش عبــد.2016 «بيــر آنجــر» لحقــوق الإنســان ســنة
ً  ومؤخـ،اهلل حاليــا فــي ألمانيــا
ـرا قبلــت أوراق اللجــوء
.الخاصــة بــه

Abdallah Al-Khatib
Abdallah Al-Khatib was born in 1989
in Yarmouk. He studied sociology
at the University of Damascus.
Before the revolution, he worked for
the UN as coordinator of activities
and volunteers. He created the
humanitarian aid association Wataad,
with several friends, who carried out
dozens of projects in several regions of
Syria, and in particular in Yarmouk. He
participated in several documentary
films documenting the life of the
Yarmouk camp, notably being one of
the cameramen of 194. Us Children of
the Camp which premiered at Visions
du Réel in 2017. The German magazine
GreenPeace identified him as one of the
2014 “peacemakers”. In Sweden, he
received the Per Anger Human Rights
Award in 2016. Abdallah currently lives
in Germany, where he was recently
granted refugee status.

كان مخيــم اليرمــوك في دمشــق أكبــر مخيم للاجئين الفلســطينيين
، إثــر انــدلاع الثــورة الســورية.2018 - 1952 فــي العالــم بيــن ســنوات
ً اعتبــر نظــام الأســد المخيــم موئـ
لا للمقاومــة والثــوار وفــرض عليــه
ً ـارا مشـ
ً حصـ
 عــزل النظــام المخيــم الــذي بــدأ الطعــام.2013 ـددا ســنة
 ولــد عبــد اهلل الخطيب.والــدواء والكهربــاء يتناقــص فيــه تدريجيــا
فــي مخيــم اليرمــوك وعــاش فيــه حتــى طردته قــوات داعش ســنة
 انقلبــت حيــاة مئــات النــاس رأسـ ًـا علــى عقــب بســبب الحــرب.2015
 مــن والــدة عبــد اهلل التــي تحولــت إلــى ممرضــة تعتنــي- والحصــار
بالمســنين فــي المخيــم إلــى أشــرس الناشــطين الذيــن نــال الجــوع
.مــن حبهــم وولعهــم بفلســطين
 وثــق عبــداهلل وأصحابــه الحيــاة2015 - 2011 وفــي الفتــرة بيــن
اليوميــة لســكان المخيــم المحاصريــن الذيــن قــرروا أن يواجهــوا
القصــف والتهجيــر والخــوف بالمســيرات والدراســة والموســيقى
.والحــب والفــرح
Synopsis
The district of Yarmouk (Damascus, Syria) sheltered
the biggest Palestinian refugee camp in the world
from 1957 to 2018. When the Syrian revolution
broke out, the regime of Bashar Al-Assad saw
Yarmouk as a refuge of rebels and resistance and
set up a siege from 2013 on. Gradually deprived
of food, medicine and electricity, Yarmouk was
cut off from the rest of the world. Abdallah AlKhatib was born in Yarmouk and lived there until
his expulsion by Daesh in 2015. Between 2011 and
2015, he and his friends documented the daily life
of the besieged inhabitants, who decided to face
bombing, displacement and hunger with rallying,
study, music, love and joy. Hundreds of lives were
irredeemably transformed by war and siege – from
Abdallah’s mother, who turned into a nurse taking
care of the elderly at the camp, to the fiercest
activists whose passion for Palestine got gradually
undermined by hunger…

)(بالتعاون مع مهرجان أجيال السينمايئ
(In collaboration with Ajyal Film
Festival)

 يوميات،فلسطني الصغرى
حصار

LITTLE PALESTINE,
DIARY OF A SIEGE
France, Lebanon
2021
Arabic with English subtitles
89 minutes
16+

 لبنان،فرنسا
2021
العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 دقيقة89
+ 16

Director: Abdallah Al-Khatib
Editing: Qutaiba Barhamji
Sound: Pierre Armand
Producer/s: Mohammad Ali Atassi
(Bidayyat for Audiovisual Arts), JeanLaurent Csinidis (Films de Force Majeure)

 عبد اهلل الخطيب:المخرج
 قتيبة برهمجي:مونتاج
 بيير أرماند:الصوت
 محمد علي أتاسي (بدايات للفنون السمعية:المنتجين
 جان لوران كسينديس (فيلمز دو فورس،)البصرية
)ماجور

Ramallah
Thursday, 04.11
6:00pm
Ramallah Municipal
Theatre Ramallah City
Hall

رام اهلل
١١.٤ ،الخميس
 مساء٦
 دار بلدية- المسرح البلدي
رام اهلل

Haifa
Friday, 05.11
8:00pm

حيفا
١١.٥ ،الجمعة
 مساء٨
جمعية الثقافة
العربية

Jerusalem
Sunday, 07.11
8:00pm
Palestinian National
Theatre / Al Hakawati

القدس
١١.٧ ،الاحد
 مساء٨
المسرح الوطني الفلسطيني
\ الحكواتي

Bethlehem
Saturday, 06.11
8:00pm
President Putin Palestinain
Organization

بيت لحم
١١.٦ ،السبت
 مساء٨
مؤسسة الرئيس
بوتين الفلسطينية

The Arab Culture
Association

Gaza
Saturday, 06.11
7:00pm
Al Ghussein
Cultural House

غزة
١١.٦ ،السبت
 مساء7
بيت الغصين
الثقافي
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ملخص الفيلم
يافــا ،أم الغريــب فيلــم وثائقــي يعتمــد علــى التاريــخ الشــفوي لهــذه
المدينــة الفلســطينية المهمــة قبــل نكبــة العــام ُ .1948ولــد وعــاش
ً
وحاليــا يعيــش
معظــم ضيــوف الفيلــم فــي يافــا قبــل النكبــة
معظمهــم فــي الشــتات الفلســطيني .يتشــاركون ويتقاطعــون فــي
قصصهــم وذكرياتهــم الحيــة لتغطيــة معظــم جوانــب الحيــاة فــي
يافــا وأهمهــا قبــل النكبــة .ومــن خـلال ذاكرتهــم الحيــة والأرشــيف
المصــور والوثائــق ،يجهــد الفيلــم فــي إعــادة بنــاء بصــري لهــذه
المدينــة النابضــة بالحيــاة قبــل النكبــة :مــن الأحيــاء الرئيســة إلــى
الأســواق إلــى النــوادي الرياضيــة والحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة
ودور الســينما والمقاهــي والمــدارس وتجــارة الحمضيــات ،إلــخ.
والجــزء الأخيــر مــن الفيلــم شــرح لمــا حصــل لعائلاتهــم ومنازلهــم
وقراراتهــم المريــرة لتــرك المدينــة بســبب المعــارك والمجــازر.
Synopsis

يافا ،أم الغريب
فلسطين
2019
العربية مع ترجمة للإنجليزية
 69دقيقة
+ 16
المخرج :رائد دزدار
تصوير :محمد شماسنة ،طارق قضماني ،حمدي
العايد
موسيقى :ريل كيو
منتجين :محمد شماسنة

JAFFA, MOTHER OF
STRANGER
Palestine
2019
Arabic with English subtitles
69 minutes
16+
Director: Raed Duzdar
Cinematography: Muhammad
Shamasneh, Tariq Kodmani, Hamdi Al-Ayed
Music: Real Q
Producer/s: Mohamed Shamasneh

رام اهلل
السبت١١.٦ ،
 ٦مساء
المسرح البلدي  -دار بلدية
رام اهلل

Ramallah
Saturday, 06.11
6:00pm
Ramallah Municipal
Theatre Ramallah City Hall

The film is based on Jaffa’s oral history of the elders
before 1948. Guests of the film, most of them living
in Diaspora, were born and lived in Jaffa before 1948.
They share their narratives and memoirs to cover
most aspects of life in Jaffa before the Nakba: from
the main neighborhoods and roads, to markets and
cultural life, as well as the citrus industry. The film
goes back to Jaffa’s history as a vibrant city until
the Nakba happened. It then tells the story of its
inhabitants’ bitter decision to flee as battles and
massacres were raging.

رائد دزدار
رائــد دزدار ،مخــرج وباحــث فلســطيني مســتقل .ولــد
فــي القــدس ودرس فــي الولايــات المتحــدة .اهتمامــه
بتاريــخ فلســطين الشــفوي جعلــه يغيــر مســار حياتــه
المهنيــة .بــدأ رائــد عالمــه الســينمائي كباحــث فــي
الأفـلام الوثائقيــة ثــم منتــج ثــم مخــرج .وهــو مخــرج
الفيلــم الوثائقــي الشــهير «هنــا القــدس» ( ،)2011الفيلــم
يوثــق الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة فــي القــدس
والقســم العربــي فــي الإذاعــة الفلســطينية قبــل العــام
 .1948أخــرج فيلــم «الأخويــن لامــا» ( )2013الــذي
يتتبــع مســيرة الأخويــن إبراهيــم وبــدر لامــا اللذيــن
ً
دورا محوريـ ًـا فــي تاريــخ الســينما لعربيــة ،وفيلــم
لعبــا
«الســامريون علــى خطــى موســى» ( .)2010مشــروعه
الأخيــر هــو الفيلــم الوثائقــي (يافــا أم الغريــب) ،وهــو
عبــارة عــن صــورة بانوراميــة للمدينــة قبــل النكبــة،
حيــث يعتمــد علــى الشــهادات الشــفوية لســكانها
الأصلييــن الذيــن عاشــوا فــي المدينــة قبــل احتلالهــا
وترحيــل معظــم ســكانها .تعتبــر أفــلام رائــد دزدار
الوثائقيــة وثائــق حيــة عــن التاريــخ المجهــول للشــعب
الفلســطيني .حــازت أفلامــه العديــد مــن الجوائــز،
ُ
وعرضــت فــي العديــد مــن المهرجانــات الســينمائية
حــول العالــم.

Raed Duzdar
Raed Duzdar is an independent Palestinian filmmaker and researcher, born
in Jerusalem. His interest in the oral
history of Palestine made him change
his career path. He is the author of the
documentary Jerusalem Calling (2011),
Lama Brothers (2013), and The Samaritans On the Footsteps of Moses (2010).
Raed’s documentaries are considered
as living documents about the unknown history of the Palestinian people. His films won many prizes, and
were screened in many film festivals
around the world.

األفالم املتنافسة
عىل جائزة
طائر الشمس الفلسطيين
لألفالم القصرية
Palestinian Sunbird Short
Film Competition

Palestinian
Sunbird Shorts
Program 1

مجموعة طائر الشمس
الفلسطيني للأفلام
١ القصيرة

Palestinian
Sunbird Shorts
Program 2

مجموعة طائر الشمس
الفلسطيني للأفلام
2 القصيرة

Palestinian
Sunbird Shorts
Program 3

مجموعة طائر الشمس
الفلسطيني للأفلام
3 القصيرة

Jerusalem
Friday, 05.11
8:00pm
Yunus Emre Turkish
Cultural Center

القدس
١١.٥ ،الجمعة
 مساء٨
المركز الثقافي التركي
يونس امره بالقدس

Ramallah
Thursday, 04.11
8:00pm
AlKasaba Theatre &
Cinematheque

رام اهلل
١١.٤ ،الخميس
 مساء8
مسرح وسينماتك
القصبة

القدس
١١.٤ ،الخميس
 مساء٦
مؤسسة صابرين
للتطوير الفني

Ramallah
Saturday, 06.11
8:00pm
AlKasaba Theatre &
Cinematheque

رام اهلل
١١.٦ ،السبت
 مساء٨
مسرح وسينماتك
القصبة

Jerusalem
Sunday, 07.11
8:00pm
Yunus Emre Turkish
Cultural Center

القدس
١١.٦ ،السبت
 مساء٨
المركز الثقافي التركي
يونس امره بالقدس

Jerusalem
Thursday, 04.11
6:00pm
Sabreen Association
for Artistic
Development
Ramallah
Sunday, 07.11
8:00pm
AlKasaba Theatre &
Cinematheque

رام اهلل
١١.٧ ،الاحد
 مساء٨
مسرح وسينماتك
القصبة

Gaza
Sunday, 07.11
7:00pm
Al Ghussein Cultural
House

غزة
١١.٧ ،الاحد
 مساء٧
بيت الغصين الثقافي

Gaza
Monday, 08.11
3:00pm
The French Institute
in Gaza

غزة
١١.٨ ،الاثنين
 مساء٣
المعهد الفرنسي في
غزة

جمموعة طائر الشمس الفلسطيين لالفالم القصرية ١
Palestinian Sunbird Shorts Program 1
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محمد المغني

ابن الشوارع

مخــرج وكاتــب ســيناريو ومصــور ســينمائي .ولــد
عــام  1994فــي غــزة ،فلســطين .أكمــل درجتــي
البكالوريــوس والماجســتير فــي الإخــراج
الســينمائي فــي مدرســة لــودز للســينما فــي
بولنــدا .فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ،صــور
فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم مثــل كوبــا
وفلســطين والدنمــارك والصيــن والأردن ولبنــان
وبولنــدا وألمانيــا .كتــب وأخــرج العديــد مــن
الوثائقيــات والأفـلام الروائيــة التــي تشــمل «منــع
أمنــي» (« ،)٢٠٢١ابــن الشــوارع» ( ،)٢٠٢٠فلافلــة»
(« ،)٢٠١٩عمليــة» (« ،)٢٠١٨أيــن الحمــار» (،)٢٠١٨
«شــجاعية» (« ،)٢٠١٥حلــوان» ( .)٢٠١٢عرضــت
أفلامــه وحــازت علــى جوائــز فــي مهرجانــات
عــدة حــول العالــم.

وثائقي
بولندا ،ألمانيا ،لبنان ،فلسطين
2020
العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 30دقيقة
+ 16

Mohammed Almughanni
Mohammed
Almughanni
is
a director, screenwriter and
cinematographer. He was born
in 1994 in Gaza, Palestine. He
pursued his Bachelor and Masters
degree in Film Directing at Łódź
Film School in Poland. In the past
few years he did film in different
areas in the world such as Cuba,
Palestine, Denmark, China, Jordan,
Lebanon, Poland and Germany. He
is an author of documentary and
narrative films, including Blacklisted
(2021), Son Of The Streets (2020),
Falafala (2019), Operation (2018),
Where’s the Donkey (2018), Shujayya
(2015) and Halawan (2012). His
films were selected and awarded
at numerous film festivals around
the world.

المخرج :محمد المغني
تصوير :ماتيوش تشوخنوفسكي
مونتاج :محمد المغني
الصوت :منتصر أبو علول ،شيمون كوهارسكي،
رافاو نوفاك
تصحيح الوان :إدغار هريزكزوك
المنتجين :آغاتا غولانسكا

SON OF THE STREETS
Documentary
Poland, Germany, Lebanon, Palestine
2020
Arabic with English subtitles
30 minutes
16+
Director: Mohammed Almughanni
Cinematography: Mohammed
Almughanni
Editing: Mohammed Almughanni
Sound: Loa Morell, Ewa Bogusz
Colorist: Edgar Hryszczuk
Producer/s: Agata Golanska

ملخص الفيلم
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يافا
تجريبي
كندا
2019
الإنجليزية والعربية والفرنسية
 8دقيقة
+ 16
المخرج :ندى العمري
تصوير :فيل هوفمان ،مجدي العمري ،بسمة
العمري ،هنا العمري ،نيفين النصيري ،عبير
سلمان ،ميخائيل سالازار ،ندى العمري
مونتاج :سونيا موامبو

YAFFA
Experimental
Canada
2019
English, Arabic and French
8 minutes
16+
Director: Nada El-Omari
Cinematography: Phil Hoffman,
Majdi El-Omari, Basma ElOmari, Hana El-Omari, Nevine
El Nossery, Abeer Salman,
Mikhaëlle Salazar, Nada ElOmari
Editing: Sonya Mwambu

ملخص الفيلم

الطفــل الفلســطيني خضــر يكبــر بــلا هويــة فــي مخيــم شــاتيلا للاجئيــن فــي بيــروت .فــي
كفاحــه مــن أجــل بطاقــة الهويــة وحقــه فــي التعليــم والرعايــة الصحيــة ،تظهــر أســرار عائليــة
مروعــة .توفــي والــدا خضــر ،لذلــك نشــأ مــع زوجــة أبيــه .الشــاب البالــغ مــن العمــر  13عامـ ًـا
هــادئ ومريــح أمــام أترابــه ،لكــن عائلتــه غالبـ ًـا مــا تشــعر بعدوانــه المكبــوت .تحــاول زوجــة
أبيــه وأخواتــه غيــر الشــقيقات يائســات الحصــول علــى وثيقــة تثبــت وجــوده وتمنحــه الحــق
فــي التعليــم والرعايــة الصحيــة وحريــة التنقــل خــارج مخيــم شــاتيلا للاجئيــن الفلســطينيين
فــي بيــروت .يصــف فيلــم «ابــن الشــوارع» كيــف يتــم تصريــف اليــأس المقتــرن بطاقــة
المراهــق إلــى العدوانيــة ،لأن حلــم تقريــر المصيــر لا يــزال بعيــد المنــال.
Synopsis
The Palestinian boy Khodor grows up without ID in the Shatila
refugee camp in Beirut. In the struggle for citizenship, his right
to education and health care, harrowing family secrets come to
light. Khodor’s parents have both died, so he grows up with his
stepmother. The 13-year-old is cool and relaxed in front of his
friends of the same age, but his new family often feels the pent-up
aggression of the pubescent. His stepmother and half-sisters are
desperately trying to get him a document that proves his existence
and gives him the right to education, health care and freedom of
movement outside the Palestinian refugee camp Shatila in Beirut.
Son Of The Streets describes how hopelessness paired with the
energy of an adolescent is discharged into aggression and despair.
Because the dream of a self-determined life is still a long way off.

يافــا ،فيلــم تجريبــي قصيــر يتــم فيــه دمــج المــكان والزمــان معـ ًـا لتشــكيل الأجــزاء التــي
نبتكــر منهــا قصصنــا .فــي تلــك الأجــزاء مــن الصــور ،تبعــث الذكريــات وتعيــد القصــص
ســرد نفســها .مــن خـلال وقتنــا المتبــادل والكلمــات والاستكشــافات والمســاحات أدركــت
أن جــدي قــد منحنــي وطنـ ًـا.
Synopsis

Yaffa is a short experimental film in which space and time
become meshed together to form the fragments we create
our stories from. In those pieces of images, memories arise
and stories retell themselves. It is through our mutual time,
words, explorations and spaces that I realized my grandfather
gifted me a home.

ندى العمري
حاليــا فــي
نــدى العمــري مخرجــة وكاتبــة تقيــم
ً
مونتريــال .مــن أصــل فلســطيني ومصــري،
ترعرعــت فــي مونتريــال ،أعمالهــا واهتماماتهــا
البحثيــة تتمحــور علــى انتقــال الذكريــات بيــن
الأجيــال ،والتهجيــر ،وقصــص الانتمــاء والهويــة
مــن خــلال عدســة شــاعرية متعــددة الوســائط.
العمــري حاصلــة علــى بكالوريــوس فــي الفنــون
الجميلــة فــي الإنتــاج الســينمائي وماجســتير فــي
صناعــة الأفــلام مــن جامعــة يــورك بتورونتــو.

Nada El-Omari
Nada El-Omari is a filmmaker and
writer currently based in Montreal.
Of Palestinian and Egyptian origin
and raised in Montreal, her work,
practice and research interests
centre on the intergenerational
transmissions of memories, displacement and the stories of belonging and identity through a poetic, hybrid lens. El-Omari holds a
BFA in Film Production and MFA in
Film from York University.
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لؤي عواد

مري
ّ
رسي ّ

لــؤي عــواد ،صانــع أفــلام مــن فلســطين ،یبلــغ
مــن العمــر  23عامـ ًـا .تخــرج بدرجــة البكالوریــوس
فــي الإنتــاج الفيلمــي مــن جامعــة دار الكلمــة.
أخــرج وكتــب العديــد مــن الأفــلام القصيــرة.
كمــا اشــتغل أيضـ ًـا فــي العديــد مــن الأفـلام التــي
حصلــت علــى جوائــز عديــدة.

روائي ،كوميدي
فلسطين
2020
العربية والإنجليزية مع ترجمة للعربية
والإنجليزية
 6دقائق
+ 16

Luay Awwad
Luay Awwad is a 23 year-old
filmmaker based in Palestine. He
graduated with a BA degree in
filmmaking from Dar Al-Kalima
University. Awwad has written
and directed many short films I
Was Born a Celebrity, Bint Al Balad
and also worked in many AwardWinning films The Present, In Vitro.

المخرج :لؤي عواد
كاتب السيناريو :لؤي عواد
تصوير :نور أبو كمال
مونتاج :لؤي عواد
الصوت :يزن فارس ،عصام مراد
المنتجين :جامعة دار الكلمة

SIRI MIRI
Fiction, Comedy
Palestine
2020
Arabic and English with Arabic and
English subtitles
6 minutes
16+
Director: Luay Awwad
Screenwriter: Luay Awwad
Cinematography: Nour Abu Kamal
Editing: Luay Awwad
Sound: Yazan Faris, Issam Murad
Production: Dar Al-Kalima
University College of Arts and
Culture

بيت حلم ٢٠٠١

BETHLEHEM 2001

إبراهيم حنضل

روائي ،دراما
فلسطين
2020
العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 15دقيقة
+ 16

Fiction, Drama
Palestine
2020
Arabic with English subtitles
15 minutes
16+

إبراهيــم حنضــل ،صانــع أفـلام فلســطيني ومديــر
تصويــر مــن بيــت لحــم .فــي العــام  2019حصــل
علــى بكالوريــوس الفنــون الجميلــة فــي التصويــر
الســينمائي مــن كليــة دار الكلمــة الجامعيــة .أخرج
إبراهيــم أفلامـ ًـا قصيــرة روائيــة وتجريبيــة عــدة
ً
ً
مديــرا للتصويــر فــي العديــد مــن
أيضــا
وعمــل
الأفـلام القصيــرة بمــا فــي ذلــك فيلــم «امبيانــس»
للمخــرج وســام الجعفــري الــذي حصــل علــى
جائــزة فــي مهرجــان كان الســينمائي Cannes
ً
أيضــا ،فــي
 .2019 Cinefondationعمــل،
العديــد مــن الإنتاجــات الســينمائية فــي فلســطين
بقســم الكاميــرا وقســم الإضــاءة وفــي إنتاجــات
ســينمائية لأفـلام روائيــة طويلــة .يعمــل إبراهيــم
علــى تطويــر أول فيلــم روائــي طويــل لــه.

المخرج :إبراهيم حنضل
كاتب السيناريو :إبراهيم حنضل
تمثيل :محمد مغربي ،يوسف أبو شكيدم،
هند أبو شكيدم ،طارق أبو سلامة ،كرم
السلايمة
تصوير :إبراهيم حنضل
مونتاج :إبراهيم حنظل ،بلال أبو عالية
صوت :صليبا رشماوي ،إبراهيم حنضل،
عصام مراد
المنتجين :جامعة دار الكلمة

Director: Ibrahim Handal
Screenwriter: Ibrahim Handal
Cast: Muhammad Mughrabi,
Yousef Abushkaidem, Hind
Abushkaidem, Tarek Abusalameh,
Karam Al-Salaymeh
Cinematography: Ibrahim Handal
Editing: Ibrahim Handal, Belal
Abu Alia
Sound: Saliba Rishmawi, Ibrahim
Handal, Issam Murad
Production: Dar Al-Kalima
University College of Arts and
Culture

ملخص الفيلم

ملخص الفيلم

بســبب الحيــاة الروتينيــة ،يقــرر شــابان فلســطينيان طلــب المســاعدة مــن «ســيري»
المســاعدة الافتراضيــة للتخلــص مــن مللهمــا .وبعــد العديــد مــن الاقتراحــات ،يكتشــف
ً
شــيئا عــن الوضــع الفريــد الــذي يعيشــانه.
الشــابان أنهــا لا تعــرف

شــاب فلســطيني يتجــول بيــن انعكاســاته الحاليــة وذكريــات طفولتــه عــن اجتيــاح بيــت
لحــم العســكري وحصارهــا .يحــاول أن يفهــم كيــف يمكــن لوالديــه أن يقــوداه خـلال تلــك
الأوقــات الصعبــة ،علــى أمــل أن يســاعده ذلــك علــى التأقلــم مــع الوقــت الحاضــر.

Synopsis

Synopsis

Sick of their routine-run life, two millennials turn to the help of
Siri in order to spice up their monotonous life, only to find out
that Siri is oblivious to the unique situation they live in.

A young Palestinian wanders between his current reflections
and his childhood memories of the military invasion and siege
of Bethlehem. He tries to understand how his parents could
lead him through those difficult times, hoping that would help
him cope with the present time.

Ibrahim Handal
Ibrahim Handal is a Palestinian
filmmaker and Cinematographer
from
Bethlehem.
In
2019
he
obtained
his
BFA
in
Cinematography at Dar Al-Kalima
University.
Ibrahim
directed
several narrative and experimental
short films and he also worked
as Director of Photography on
various short films including the
Cannes Cinefondation 2019 winner
Ambience by Wissam Al Jafari. He
also worked on several feature
film productions in Palestine in the
camera and lighting departments.
Ibrahim is in development of his
first feature film.
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آية أحمد المتربيعي

أورانوس

آيــة أحمــد المتربيعــي ،فنانــة ســمعية بصريــة،
ولــدت عــام  1999بغــزة ،فلســطين .تخرجــت
مؤخـ ً
ـرا مــن كليــة إدارة الأعمــال ،أنجــزت أفلامـ ًـا
وثائقيــة إبداعيــة بشــكل مســتقل لأكثــر مــن ثلاث
ســنوات ،كان ذلــك بعــد رحلــة طويلــة وصعبــة
بيــن الكتابــة والتمثيــل والرســم والتصويــر
الفوتوغرافــي .حصلــت أفلامهــا الأخــرى «دارة»،
«راء»« ،أورانــوس» علــى اختيــارات رســمية مــن
مهرجانــات ومســابقات تنافســية عــدة ،كصانعــة
أفــلام شــابة مــن غــزة الفيلــم هــو وســيلتها
الوحيــدة لعبــور القــارات!

وثائقي
فلسطين
2020
العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 12دقيقة
+ 16

Aya Ahmed Matrabie
Aya Ahmed Matrabie is an
audiovisual artist. She was born in
1999 in Gaza, Palestine and recently
graduated from the School of
Business Administration. She has
been doing creative documentary
filmmaking independently for
more than three years. Her
films Dara, The R, and recently
Uranus, have screened in several
international festivals and received
official Selections. As a young
Gazan filmmaker, filmmaking is
her only means to cross continents.

المخرج :آية احمد المتربيعي
كاتب السيناريو :آية احمد المتربيعي
تصوير :آية احمد المتربيعي
مونتاج :آية احمد المتربيعي
الصوت :يزن فارس ،عصام مراد
المنتجين :عندليب شحادة ،المركز الإعلامي
المجتمعي

URANUS
Documentary
Palestine
2020
Arabic with English subtitles
12 minutes
16+
Director: Aya Ahmed Matrabie
Screenwriter: Aya Ahmed
Matrabie
Cinematography: Aya Ahmed
Matrabie
Editing: Aya Ahmed Matrabie
Producer/s: Andalib Shehada,
Community Media Center

املتوج بأوراق الغار
وثائقي
فلسطين
2021
العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 14دقيقة
+ 16
المخرج :حياة أمجد لبان
تصوير :علاء الضياء
مونتاج :حياة أمجد لبان
المنتجين :جامعة دار الكلمة

CROWNED BY BAY
LEAVES
Documentary
Palestine, 2021
Arabic with English subtitles
14 minutes
16+
Director: Hayat Amjad Labban
Cinematography: Alaa Aldaya
Editing: Hayat Amjad Labban
Production: Dar Al-Kalima
University College of Arts and
Culture

ملخص الفيلم
بينمــا تقــول خرافــة مــا ،إن الأشــخاص العظمــاء حالمــا يموتــون فإنهــم يتحولــون إلــى
نجمــة لامعــة فــي الســماء ..تمــوت أح ـلام الشــباب فــي غــزة ،وترســل إلــى كوكــب أزرق
لكــن «ميرنــا» ،وغيرهــا الكثيــر ممــن يســتمرون فــي إنعــاش أحلامهــم كل
بــارد بعيــد.
ّ
ليلــة ،مــن علــى الســطح ،أو شــاطئ البحــر ..يجلبــون إلــى المدينــة «أورانــوس» دون فيــزا،
أو تأشــيرة ســفر خاصــة إلــى الفضــاء .أورانــوس ،فيلــم وثائقــي فلســفي ،مدتــه  11دقيقــة،
تعــرض فيــه المخرجــة «آيــة المتربيعــي» العلاقــة بيــن الشــباب والفضــاء فــي غــزة ،تجــد
فيهــا حالــة خاصــة بيــن المــرأة والفلــك ..بينمــا تنتهــي إلــى علاقــات جديــدة بيــن كل مــا
هــو أزرق ..غــزة وأورانــوس وجهتــان لطفولــة واحــدة.

يتحــدث الفيلــم عــن أرشــيف «مســرح الحكواتــي» فــي ث ـلاث مراحــل اســتطاع خلالهــا
فريقــه الانتقــال مــن فرقــة متجولــة إلــى مقــر ثابــت وترميــم أول بيــت مســرحي
فلســطيني .المرحلــة الأولــى تــدور حولهــم كفرقــة متنقلــة ،اجتمعــت مجموعــة شــباب
أثنــاء دراســة المســرح وقــررت تأســيس فرقــة مســرحية لمحــاكاة واقــع المجتمــع فــي
القــدس والصعوبــات التــي تواجهــه ،وتمكنــت مــن إيجــاد مخــرج للفرقــة« ،فرانســوا أبــو
ســالم» ،لبــدء المســيرة المســرحية.
المرحلــة الثانيــة مــن الفيلــم ،تســتعرض فتــرة البنــاء والترميــم لإنشــاء مقر ثابــت للعروض،
حيــث واجهــت الفرقــة صعوبــات مــن حيــث تمويــل البنــاء ،إلــى جانــب إغـلاق الاحتـلال
المســرح ومنــع عروضــه وسياســات قمعيــة أخــرى .المرحلــة الأخيــرة مــن الفيلــم تتحــدث
بشــكل مقتضــب عــن بدايــة الخلافــات التــي أدت إلــى الإع ـلان عــن إقصــاء الفرقــة مــن
المــكان واللجــوء إلــى العمــل المســتقل.

“When great people die, they turn into a glowing star up in the
sky.” There is more to this myth. When the dreams of Gazan
youth die, they get sent out to a distant, cold planet. However,
every night, and from the top of their homes, and from the
seashore Merna and others like her resuscitate their dreams.
They bring Uranus “illegally” with no Visa or travel permission.
Uranus is a philosophical documentary about space and no
space. In this short film, the director Aya Matrabiee examines
the youth’s relationship with the cosmos and takes a closer
look at a sacred entanglement between women and the sky; an
entanglement grown to be special love to the colour blue. Gaza
and Uranus, two destinations of one childhood.

طالبــة فــي كليــة دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون
والثقافــة «إنتــاج ســينمائي» .أنهــت دبلــوم
ً
مؤخــرا.
«أفــلام وثائقيــة»
كمــا أنهــت دراســة «المســرح والرقــص المعاصــر»،
وعاميــن فــي علــم النفــس .تعمــل مصــورة
مســتقلة.
اســتكملت درجــة البكالوريــوس لإكمــال
الماجســتير فــي «العــلاج الســينمائي» .أنهــت
تدريبـ ًـا مدتــه  90ســاعة فــي (التصويــر ،المونتــاج،
الإخــراج ،البودكاســت) .تمــارس الكتابــة
الإبداعيــة فــي المســرح والســينما والرســوم
المتحركــة.

Hayat Amjad Labban

ملخص الفيلم

Synopsis

حياة أمجد لبان

Synopsis
The documentary goes back on El-Hakawati Theatre’s history
bringing up its past as a traveling band to becoming the first
Palestinian theatre house. This institution was originally created
in order to emulate the reality and difficulties of the society in
Jerusalem. Thanks to François Abu Salem, El- Hakawati became a
place where performances were given and where the audience
was invited to attend.

Hayat Amjad Labban is a student
at Dar Al-Kalima University College
of Arts and Culture in Film Production. She recently graduated
from her theatre studies and now
works as a freelance photographer. She practices creative writing
in theatre, film and animation, and
completed a contemporary dance
workshop.

جمموعة طائر الشمس الفلسطيين لالفالم القصرية ٢
Palestinian Sunbird Shorts Program 2
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 120كم

وسيم خير
وســيم خيــر ،مــن مواليــد فلســطين عــام ،١٩٨٦
مخــرج وممثــل ،أنتــج فيلمــه الأول «مخــاض»
ً
مخرجــا لصالــح هيئــة الإذاعــة
( .)٢٠١٤عمــل
والتلفزيــون الفلســطينية وأخــرج خلالهــا العديــد
مــن البرامــج التلفزيونيــة .يعمــل هــذه الأيــام
علــى إنتــاج فيلمــه الروائــي القصيــر الثانــي «بيــن
مــوت بيــن».
ً
ً
مخرجــا وممثــ ً
مســرحيا قــدم
لا
عمــل وســيم
خلالهــا العديــد مــن الأعمــال المســرحية ســواء
علــى مســتوى التمثيــل أو الإخــراج المســرحي،
وحصــد العديــد مــن الجوائــز المســرحية كأفضــل
مخــرج وأفضــل ممثــل فــي المهرجانــات
المســرحية الدوليــة.

Waseem Khair
Waseem Khair is a Palestinian
actor and director, born in 1986,
he produced his first short film
Throe in 2014. He worked with the
Palestinian cooperation for radio
and television directing many
television shows. Nowadays, he
is preparing for his second short
live action Between Death. Waseem
Khair has experience of theatrical
shows, in directing and acting. He
also won prizes for best director
and best actor from international
theatrical festivals.

وثائقي
فلسطين
2021
العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 ٣٠دقيقة
+ 16
المخرج :وسيم خير
مونتاج :سري بشارات
الموسيقى :جون حنضل

120 KM
Documentary
Palestine
2021
Arabic with English subtitles
30 minutes
16+
Director: Waseem Khair
Editing: Sari Bisharat
Music: John Handal

ملخص الفيلم
يســافر الفنانــان الفلســطينيان أســامة عطــوة ووســيم خيــر إلــى لبنــان لتقديــم جولــة
عــروض فنيــة فــي مخيمــات اللاجئيــن الفلســطينيين وفــي بيــروت .وســيم القــادم مــن
منطقــة تخضــع لســلطة إســرائيل وأســامة القــادم مــن منطقــة تخضــع للســلطة الوطنيــة
الفلســطينية ،يصـلان إلــى مخيمــات اللاجئيــن فــي لبنــان علــى الرغــم مــن منــع الســفر إلــى
هــذه المناطــق الــذي تفرضــه الســلطات الإســرائيلية بعــد أن احتلــت فلســطين عــام ١٩٤٨
وهجــرت أهلهــا ومنعتهــم مــن العــودة إليهــا ومنعــت الأقليــة التــي بقيــت مــن ملاقاتهــم.
جولــة مدتهــا ثلاثــة أســابيع كانــت كفيلــة ليجــدا نفســيهما فــي مــكان يشــبههما جـ ً
ـدا ويخلق
أســئلة وتناقضــات وتخبطــات عديــدة .لــم يـ ِـع الاثنــان كيــف أصبحــت بالنســبة لهمــا رقعــة
صغيــرة مــن أرض لبنانيــة بمثابــة البـلاد.
وبعــد الانتهــاء مــن جولتهمــا وعودتهمــا إلــى فلســطين تبــدأ رحلــة جديــدة فــي مواجهــة
المحاكــم وغــرف التحقيــق الإســرائيلية عــن زيــارة لــم تتجــاوز ١٢٠كــم بيــن بلديــن .تكلــف
رحلتهمــا الفنيــة إلــى المخيمــات عشــرين شـ ً
ـهرا فــي الســجون الإســرائيلية.
Synopsis
Palestinian artists Osama Atwa and Waseem Khair travel to
Lebanon for an artistic tour in the refugee camps in Beirut. They
both arrive in Lebanon despite the Israeli authority’s prohibition
from travelling there. The tour of three weeks was enough for
them to find themselves in a place that resembles them, and
which triggered many questions, confusion and contradictions.
Lebanese land quickly becomes home for them. After finishing
the tour they go back to Palestine, and a new journey begins. They
now are facing trials and Israeli interrogation rooms because of
a visit no further than 120 km between their two countries. Their
artistic tour costs them 20 months in Israeli prisons.
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عدد
روائي
فلسطين
2020
العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 14دقيقة
+ 16
المخرج :أكرم الوعرة
تمثيل :منير موسى ،حازم بنورة ،سائد القيسي،
شيما عواودة ،ابراهيم الخمور
تصوير :ابراهيم حنضل
مونتاج :أكرم الوعرة
صوت :عصام مراد ،ندى العمري
المنتجين :جامعة دار الكلمة

HEADCOUNT
Fiction
Palestine
2020
Arabic with English subtitles
14 minutes
16+
Director: Akram Alwaara
Cast: Mounir Mousa, Hazem
Bnoura, Saed Al-Qaisi, Shaima
Awawdeh, Ibrahim Al-Khmour
Cinematography: Ibrahim Handal
Editing: Akram Alwaara
Sound: Issam Murad,Nada El-Omari
Producer: Dar Al-Kalima University
College of Arts and Culture

ملخص الفيلم
شــاب فــي العشــرينات مــن عمــره تعتقلــه قــوات الاحت ـلال وتزجــه فــي أحــد الزنازيــن
الانفراديــة فــي معتقــل المســكوبية مــدة ثلاثيــن يومـ ًـا للتحقيــق ،وبعــد مضــي بضعــة أيــام
يدخــل صرصــور مــن تحــت بــاب الزنزانــة المغلقــة بإحــكام ،فيصبــح صديقــه.
Synopsis
A Palestinian man placed in solitary confinement in an Israeli
prison struggles physically as well as psychologically. Following
a number of days, a cockroach enters his cell and becomes his
only source of solace.

أكرم الوعرة
عمــل أكــرم الوعــرة فــي فــرق إنتــاج أف ـلام مثــل
«أب وابنتــه» لمجــدي العمــري ،و»صالــون هــدى»
لهانــي أبــو أســعد ،و»قــازوز» لأميــرة ديــاب.
يعمــل أيضــا كصحافــي مســتقل ومصــور فيديــو
ومونتيــر .صــور وحــرر مقاطــع فيديــو لوســائل
التواصــل الاجتماعــي لمنصــات ومواقــع مثــل
موندويــس ،ميــدل إيســت آي. +AJ ،

Akram Alwaara
Akram Alwaara is an independent
filmmaker from Bethlehem. He
worked on the production teams
of the following upcoming films:
Father & Daughter by Majdi ElOmari, Huda’s Salon by Hani Abu
Assad and Kazoz by Amira Diab.
Akram also works as a freelance
journalist,
videographer
and
editor for major media publishers
including AJ+, Mondoweiss, Middle
East Eye, Palestine News Network
(PNN).
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أحمد صالح

ليل

أحمــد صالــح كاتــب ومخــرج فلســطيني /ألمانــي.
ترشــح فيلمــه الأول «بيــت» ( )2012لجائــزة
الفيلــم الألمانــي القصيــر ،بينمــا فــاز فيلمــه الثانــي
«عينــي» ( )2016بجائــزة الأكاديميــة للطــلاب.
ً
مؤخــرا فيلمــه القصيــر الثالــث «ليــل»،
أنهــى
وهــو يعمــل حاليـ ًـا علــى تطويــر فيلمــه الروائــي
الطويــل الأول.

Ahmad Saleh
Ahmad Saleh is a Palestinian/
German writer and director. His first
film, House (2012) was nominated
for the German Short Film Award
)and his second film, Ayny (2016
won the Student Academy Award.
Recently he finished his third short
film, Night and is developing his
first feature.

NIGHT

روزا

فيلم متحرك
ألمانيا ،قطر ،فلسطين ،الأردن
2021
العربية مع ترجمة للإنجليزية
 16دقيقة
+ 16

Animation
Germany, Qatar, Palestine, Jordan
2021
Arabic with English subtitles
16 minutes
16+

روائي ،دراما
الولايات المتحدة الأمريكية
2020
الإنجليزية
 23دقيقة
+ 16

المخرج :أحمد صالح
كاتب السيناريو :أحمد صالح
تمثيل :هيام عباس ،رافية عريضي،
سلمى صالح
تصوير :سعد صالح
تحريك :باسل نصر ،ليون فيدمار ،صالح
صالح ،أحمد صالح
مونتاج :أحمد صالح
الصوت :ديفيد بلاك ،ماركوس زيلتس
موسيقى :سعاد بشناق
المنتجين :جيسيكا نيوباور ،صالح صالح،
فابيان درايهورست

Director: Ahmad Saleh
Screenwriter: Ahmad Saleh
Cast: Hiam Abbass, Rafia Aridi,
Salma Saleh
Cinematography: Saed Saleh
Animation: Basel Nasr, Leon
Vidmar, Saleh Saleh, Ahmad Saleh
Editing: Ahmad Saleh
Sound: David Black, Marcus Zilz
Music: Suad Bushnaq
Producer/s: Jessica Neubauer,
Saleh Saleh, Fabian Driehorst

المخرج :سهى أعرج
كاتب السيناريو :سهى أعرج
تمثيل :جاكي كروز ،هادي طبال ،سمير أعرج،
فيلمينا أوليفيا  -غارسيا
تصوير :زيلميرا غازينا
مونتاج :آندريا شينغولي
صوت :ميلينكو سكوكنيك
موسيقى :كنان آزيميه ،ألسارة ،أمير الصفار،
مارك غوميز
المنتجين :مريم كيشفارز ،آنا مارغاريتا ألبيلو

ROSA
Fiction, Drama
USA
2020
English
23 minutes
16+
Director: Suha Araj
Screenwriter: Suha Araj
Cast: Jackie Cruz, Hadi Tabbal,
Samir Araj, Wilemina OliviaGarcia
Cinematography: Zelmira
Gainza
Editing: Andrea Chignoli
Sound: Milenko Skoknic
Music: Kinan Azmeh, Alsarah,
Amir Elsaffar, Mark Gomes
Producer/s: Maryam
Keshavarz, Anna Margarita
Albelo

ملخص الفيلم

ملخص الفيلم

يحــرم غبــار الحــرب العيــون مــن النــوم .يجلــب الليــل الس ـلام والنــوم لســكان المدينــة
المدمــرة ،باســتثناء الأم التــي فقــدت طفلهــا فــلا يغمــض لهــا جفــن ،وعلــى الليــل أن
يتحايــل عليهــا لتنــام وتجــد روحهــا بعــض الســكينة.

ً
ـروعا جانبيـ ًـا ،حيــث تشــحن جثــث الموتــى غيــر
مــن محــل زهــور عمتهــا ،تديــر روزا مشـ
الموثقيــن ليدفنــوا فــي موطنهــم .ومــن أجــل تجنــب المتطلبــات الرســمية والبيروقراطيــة
وحتــى الحبــس تقــوم روزا بهــذا العمــل عــن حســن نيــة وإن كان غيــر قانونــي أبـ ً
ـدا .لكــن
الوقــت ليــس فــي صالحهــا فــي حالــة علــي ،شــاب عراقــي يريــد نقــل جثــة والــده المتوفى
حديثـ ًـا إلــى العــراق ليدفــن بيــن النــاس الذيــن يكنــون لــه الكثيــر مــن التقديــر والاحتــرام.
روزا هــي أمــل علــي الوحيــد.

Synopsis
The dust of war keeps the eyes sleepless. Night brings peace
and sleep to all the people in the broken town. Only the eyes of
the mother of the missing child stay resilient. Night has to trick
her into sleeping to save her soul.

Synopsis
Operating out of her aunt’s flower shop, Rosa has made it her
side job to ship undocumented bodies home for burial. To avoid
any paperwork, red tape and also jail time, her operation is wellintentioned yet completely illegal. Time works against her as
Ali, an Iraqi man desperately wants to get his recently deceased
father’s body home where he is a respected member of his
community. Rosa is Ali’s only hope.

سهى أعرج
تخــرج ســهى أعــرج أفل ً
امــا تستكشــف نــزوح
المجتمعــات المهاجــرةُ .صــور فيلمهــا «قارئــة
الفنجــان» فــي فلســطين ُ
وعــرض فــي مهرجــان
ترايبيــكا للأفــلام وفــاز بجائــزة أفضــل مخــرج
ســينمائي صاعــد في مهرجان بيركشــاير الســينمائي
الدولــي ومهرجــان بغــداد الدولــي للأفــلام ،وتبعــه
فيلــم «مدرســة بايونيــر الثانويــة» .حصلــت علــى
الدعــم مــن جهــات عــدة منهــا مهرجــان صندانــس
للأفــلام وفيلــم لاب :تورينــو ،ومشــروع صنــاع
الأفـلام المســتقلين ،وســوق مشــاريع المواهــب فــي
مهرجــان برليــن الســينمائي ،عــرض فيلــم «روزا»
فــي مهرجــان ب ـلاك ســتار ســنة  2020وفــاز بجائــزة
أفضــل قصــة قصيــرة ،وجائــزة ليونــز غايــت/
ســتارز لأفضــل فيلــم قصيــر ،وأفضــل قصــة قصيرة
فــي مهرجــان وودســتوك للأفــلام.

Suha Araj
Suha Araj creates films that explore
the displacement of immigrant
communities. The Cup Reader, shot
in Palestine, screened at the Tribeca
Film Festival and was awarded The
Next Great Filmmaker Award at the
Berkshire International Film Festival
and Baghdad International Film
Festival. Araj followed with Pioneer
High. She has received support
for her work from the Sundance
Film Festival, Torino Film Lab,
Independent Filmmaker Project,
Berlinale Talent Project Market. Rosa
premiered at the Blackstar Festival
in 2020 and was the recipient of
the Best Short Narrative and the
Lionsgate/Starz short film award
and won the Best Short Narrative
Award at Woodstock Film Festival.

جمموعة طائر الشمس الفلسطيين لالفالم القصرية 3
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دوريس حكيم
ولــدت دوريــس حكيــم فــي الناصــرة لأب
فلســطيني وأم يونانيــة .لعبــت هــذه الخلفيــة
ً
ً
مهمــا فــي تطورهــا الفنــي ،ممــا دفعهــا
دورا
إلــى استكشــاف آثــار ومفهــوم المجتمــع والديــن
والسياســة ،مــع التركيــز علــى معنــى قضايــا
مثــل الديمقراطيــة والمســاواة والحــدود .تركــت
حكيــم الناصــرة وانتقلــت إلــى اليونــان فــي ســن
العشــرين .درســت اللاهــوت ثــم الفنــون الجميلــة.
بالانتقــال إلــى إســبانيا ،واصلــت دراســتها بدرجــة
ً
حاليــا بدراســة الدكتــوراه.
الماجســتير وتقــوم
تدمــج أصــول حكيــم المعقــدة والمتنوعــة ك ً
لا مــن
ثــراء الســياق الثقافــي الــذي نشــأت فيــه وعنفــه
ً
أيضــا .تتعامــل مــع هــذه القضايــا فــي محاولــة
للتصالــح مــع ثقافتهــا وحدودهــا الاجتماعيــة
والسياســية ،بينمــا تنخــرط طــوال الوقــت فــي
ثقافــة الآخريــن.

Doris Hakim
Doris Hakim was born in Nazareth
to a Palestinian father and a Greek
mother. This background played
an important role in her artistic
development, triggering her to
explore the effects and conception
of society, religion and politics,
focusing on the meaning of issues
such as democracy, equality and
boundaries. Hakim left Nazareth
and moved to Greece aged 20.
She studied Theology and then
Fine Arts. Moving to Spain, she
continued with an MA degree and
is currently undertaking a PhD.

ليوان :قصة مقاومة
ثقافية
وثائقي
فلسطين ،إسبانيا
2021
العربية والعبرية والإنجليزية مع ترجمة
للإنجليزية
 29دقيقة
+ 16
المخرج :دوريس حكيم
تصوير :دوريس حكيم وآدم نيوبي
مونتاج :آدم نيوباي
المنتجين :دوريس حكيم ،آدم نيوباي

LIWAN: A STORY OF
CULTURAL RESISTANCE
Documentary
Palestine, Spain
2021
Arabic, Hebrew and English with
English subtitles
29 minutes
16+
Director: Doris Hakim
Cinematography: Doris Hakim,
Adam Newby
Editing: Adam Newby
Producer/s: Doris Hakim, Adam
Newby
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غدا يأيت احلب
روائي ،تجريبي
فلسطين ،لبنان ،فرنسا ،بلجيكا
2021
صامت
 14دقيقة
+ 16
المخرج :ركان مياسي
كاتب السيناريو :ركان مياسي
تمثيل :بشرى مطر ،أزرا النزال ،حسين
علي ،ياسر شلاش
تصوير :ركان مياسي
مونتاج :ركان مياسي ،ماري روز أسطة
الصوت :بسام لبس ،تاتيانا دحدح
موسيقى :هادي زيدان تاميكريست
المنتجين :ركان مياسي ،فرنسوا
موريسيت ،لورا جوميل

TRUMPETS IN THE SKY
Fiction, Experimental
Palestine, Lebanon France, Belgium
2021
Without dialogue
14 minutes
16+
Director: Rakan Mayasi
Screenwriter: Rakan Mayasi
Cast: Boushra Matar, Azra Al Nazzal,
Hussein Ali, Yasser Shlash
Cinematography: Pôl Seif
Editing: Rakan Mayasi, Marie-Rose
Osta
Sound: Bassam Lebbos, Tatiana
Dahdah
Music: Hadi Zeidan Tamikrest
Producer/s: Rakan Mayasi, François
Morisset, Laura Jumel

ملخص الفيلم

ملخص الفيلم

ليــوان فيلــم وثائقــي يحمــل اســم الفضــاء الثقافــي الموجــود فــي البلــدة القديمــة فــي
المنتجــة والمخرجــة دوريــس حكيــم بمؤسســي ليــوان لأول
الناصــرة منــذ  .٢٠١٦التقــت
ِ
ُ
مــرة آنــذاك ،وذلــك عندمــا حظــر معــرض كانــت ســتقيمه فــي الناصــرة ،فأســرعوا لدعمهــا
والوقــوف بجانبهــا وســرعان مــا وقعــت فــي حبهــم وحــب المشــروع.
ٍّ
تحــد كبيــر كونــه تعــرض لاعتــداءات
لقــد كان افتتــاح هــذا الفضــاء وتشــغيله بمثابــة
مســتمرة وتهديــدات عديــدة.

بعــد يــوم عمــل شــاق فــي جمــع البطاطــا فــي الحقــل ،تعــود بشــرى ،الفتــاة الســورية التــي
تعيــش فــي لبنــان ،إلــى البيــت لتكتشــف أن طفولتهــا قــد انتهــت.

Synopsis
Liwan is a documentary about the cultural space of the same
name in Nazareth. Producer and Director Doris Hakim first met
the founders of Liwan back in 2016, when an exhibition she was
to put on in Nazareth was banned. They came out to support her,
and she immediately fell in love with them and with the project.
Opening and running Liwan has been a constant struggle for
its founders. The space has been attacked in the past, and they
were threatened constantly.

Synopsis
Boushra, one of the Syrian potato-picking girls in Lebanon,
returns from a long day of work in the field only to learn that
today her childhood will come to an end.

ركان مياسي
ركان مياســي ،صانــع أف ـلام فلســطيني مســتقل ،ولــد
فــي ألمانيــا ويعيــش حاليـ ًـا فــي لبنــان .درس الســينما
والمســرح وعلــم النفــس فــي لبنــان ،ومــن ثــم تــدرب
علــى صناعــة الأفــلام مــع عبــاس كياروســتامي فــي
كوريــا الجنوبيــة فــي أكاديميــة الفيلــم الآســيوية.
كتــب وأخــرج وأنتــج الكثيــر مــن الأفــلام القصيــرة.
كان فيلمــه «ربمــا» مــن ضمــن المشــاركات الرســمية
فــي مهرجــان لوكارنــو الســينمائي ســنة  .2012أمــا
فيلمــه القصيــر «بونبونــه» الــذي يتنــاول ظاهــرة
تهريــب النطــف الفلســطينية من الســجون الإســرائيلية
فقــد عــرض فــي مهرجــان تورنتــو الدولــي ســنة 2017
 وحصــد  28جائــزة لأفضــل فيلــم قصيــر فــي عــددمــن مهرجانــات الأفــلام الدوليــة ،أهمهــا مهرجــان
كوســتندورف الدولــي للســينما والموســيقى والــدورة
الأربعيــن مــن مهرجــان موســكو الدولــي للأفــلام.

Rakan Mayasi
Rakan Mayasi is an independent
filmmaker from Palestine, born in
Germany and currently based in
Lebanon. He studied Cinema, Theatre
and Psychology in Lebanon and then
received film training with Abbas
Kiarostami in South Korea at the Asian
Film Academy. He has written, directed
and produced several short films. His
previous film Roubama was an official
selection at the Locarno Film Festival
in 2012. His short film Bonboné tackles
the phenomenon of Palestinian sperm
smuggling from Israeli jails and has
world premiered at the Toronto
International Film Festival in 2017 - it is
the recipient of 28 Best Short Awards
at international film festivals, namely
Küstendorf Film and Music Festival
and the 40th Moscow International
Film Festival.
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شروق حرب
شــروق حــرب فنانــة مختصــة بالفنــون البصريــة
 آخــر أعمالهــا. فلســطين،وكاتبــة تعيــش فــي رام اهلل
» هــو عبــارة عــن طبعــة محــدودةThe Keeper«
مــن كتــاب فنــي يتحــدث عــن نشــر وتوزيــع صــور
 ُعرضــت أعمالهــا محليــا.مشــاهد مدينــة رام اهلل
 وهــو عبــارة عــن،‘وعالميــا مثــل ’كتــاب الشــهادات
250 عمــل فنــي متعــدد الوســائط يجمــع امضــاءات
.شــخصا يحملــون اســم ’محمــد‘ فــي فلســطين
)2010 ،عــرض الكتــاب فــي إيكــون غالــي (بيرمنغهــام
‘ أمــا عملهــا ’كل الأســماء.2011 وبيانالــي اســطنبول
فــكان عمـلا فنيــا تمحــور حــول أســماء شــوارع مدينــة
‘رام اهلل وكان جــزءا مــن مهرجــان ’ويــن عــرام اهلل
 كمــا عملــت شــروق محــررة مســاهمة فــي عــدد.2011
‘ التــي حملــت عنــوان ’بيكاســو فــيA Prior’ مجلــة
‘ArtTerritories’ فلســطين‘ وهــي مــن مؤسســي
.منصــة إلكترونيــة للنشــر

Shuruq Harb
Shuruq Harb is a visual artist and writer
based in Ramallah, Palestine. Her
latest work “The Keeper” is a limited
edition artist book on the circulation
and distribution of images within
the Ramallah city landscape. Her
work has been exhibited locally and
internationally, A Book of Signatures, a
mixed media installation collected 250
signatures from different individuals
named ‘Mohammad’ in Palestine
and was exhibited at Ikon Galley
(Birmingham, 2010) and Istanbul
Biennial 2011. All The Names, a public
installation around Ramallah’s street
names was part of ‘Wein ala Ramallah’
Festival, 2011. She was a contributing
editor to A Prior Magazine’s latest
issue ‘Picasso in Palestine’, and she
is the cofounder of ArtTerritories, an
online publishing platform.

THE JUMP
Experimental
Palestine
2021
Arabic with English subtitles
10 minutes
16+
Director: Shuruq Harb
Cast: Hussam Ghosheh
Cinematography: Mashal Kawasmi
Editing: Shuruq Harb, Mashal
Kawasmi
Sound: Ehab Haniyah
Music: Sarouna Mshasha
Producer: Han Nefkens Foundation

القفزة
تجريبي
فلسطين
2021
العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 دقيقة10
+ 16
 شروق حرب:المخرج
 حسام غوشة:تمثيل
 مشعل قواسمي:تصوير
 مشعل قواسمي، شروق حرب:مونتاج
 إيهاب هنية:الصوت
 سارونا مشاشا:موسيقى
 مؤسسة هان نيفكينز:المنتجين

ملخص الفيلم
 وٕاحساســه المحتمــل بالحريــة الكونيــة،يستكشــف الفيلــم المســاحات النفســية لفعــل القفــز فــي الفــراغ
ّ
ّ والإثــارة الجســدية إلــى
 تــدور معظــم أحــداث الفيلــم.المؤقــت للوقــت أو النهايــة الحتميّ ــة
التعليــق
ّ داخــل
ّ
ٌ
المدوخــة
صــوت آلــي يرشــدنا عبــر اللقطــات
 ويرويــه لنــا،الصــدع التكتونــي لــوادي الأردن
ّ  بينمــا،للمناظــر الطبيعيــة
ـزة رجــل فلســطيني إلــى البحــر الأبيــض
ِ يتأمــل فــي الظــروف المحيطــة بقفـ
 تقــوم البطلتــان الرئيســيتان فــي الفيلــم – الكاتبــة وأســتاذة الأدب وفــاء، إلــى جانــب الرجــل.المتوســط
درويــش والأخصائيــة النفســية ومعالجــة الصدمــات ليلــى العطشــان – بالتف ّكــر فــي تجاربهمــا الشــخصيّ ة
ً وتقدمــان نظــرة وتصـ ّـو
ّ
را للمعنــى والدافــع وراء
،فــي البحــث عــن الحريــة والتغلــب علــى قيــود عجزهمــا
ّ ـدة بصريــة
.تعلــق المشــاهد فــي فضــاء آخــر
ٍ  يتكشــف فيلــم القفــزة كقصيـ.الانتحــار المحتمــل للرجــل
ّ للفيلــم تأثيــرات وجدانيّ ــة وتفاصيــل إغترابيّ ــة تأســر المشــاهد عاطفيـ ًـا فــي
.تأملهــا وانعكاســاتها

Synopsis
The Jump explores the psychological terrains of leaping into the void,
its potential sense of cosmic freedom, physical thrill, suspension and
definitive end. Set within the tectonic rift of the Jordan Valley, the
film is narrated by a robotic voice that guides us through dizzying
shots of the landscape while speculating the conditions surrounding
a Palestinian man’s jump into the Mediterranean. The two other
main protagonists of the films – author, professor of literature Wafa
Darwish, and psychologist and trauma healer Laila Atshan – reflect
on their own experiences of seeking freedom and overcoming the
limitations of their respective disabilities, while also offering insight
into the meaning and motive behind the man’s possible suicide. The
Jump unfolds like a visual poem that suspends the viewer into an
otherworldly space, equally hypnotizing in its affects, alienating in its
details, and emotionally compelling in its reflection.

BLACKLISTED
Fiction
Palestine, Poland
2021
Arabic, Hebrew with English
subtitles
23 minutes
16+
Director: Mohammed Almughanni
Screenwriter: Mohammed
Almughanni
Cast: Motaz Malhees, Yara Jarrar,
Mohammad Bakri, Ashraf Dowani
Cinematography: Mateusz
Czuchnowski
Sound: Montaser Abu Alul, Szymon
Kucharski, Rafał Nowak
Producer: Agata Golanska

منع أمين

محمد المغني

روائي
 بولندا،فلسطين
2021
العربية والعبرية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 دقيقة23
+ 16

 ولــد.مخــرج وكاتــب ســيناريو ومصــور ســينمائي
 أكمــل درجتــي. فلســطين، فــي غــزة1994 عــام
البكالوريــوس والماجســتير فــي الإخــراج
الســينمائي فــي مدرســة لــودز للســينما فــي
 صــور، فــي الســنوات القليلــة الماضيــة.بولنــدا
فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم مثــل كوبــا
وفلســطين والدنمــارك والصيــن والأردن ولبنــان
 كتــب وأخــرج العديــد مــن.وبولنــدا وألمانيــا
الوثائقيــات والأفـلام الروائيــة التــي تشــمل «منــع
» فلافلــة،)٢٠٢٠( » «ابــن الشــوارع،)٢٠٢١( »أمنــي
،)٢٠١٨( » «أيــن الحمــار،)٢٠١٨( » «عمليــة،)٢٠١٩(
 عرضــت.)٢٠١٢( » «حلــوان،)٢٠١٥( »«شــجاعية
أفلامــه وحــازت علــى جوائــز فــي مهرجانــات
.عــدة حــول العالــم

 محمد المغني:المخرج
 محمد المغني:كاتب السيناريو
 محمد، يارا جرار، معتز ملحيس:تمثيل
 أشرف دواني،بكري
 ماتيوز كزوشنوفسكي:تصوير
 سيمون، منتصر أبو العال:الصوت
 رافائ نواك،كوتشارسكي
 أجاتا جولانسكا:المنتجين

Mohammed Almughanni
ملخص الفيلم
يجــري اســتجواب شــاب فلســطيني لعبــوره الحــدود والاشــتباه فــي كونــه إرهابيـ ًـا بينمــا
.تظــل نوايــاه الحقيقيــة مخفيــة
Synopsis
A Palestinian young man is being interrogated for crossing the
border and suspected to be a terrorist while his true intentions
stay hidden.

Mohammed
Almughanni
is
a director, screenwriter and
cinematographer. He was born
in 1994 in Gaza, Palestine. He
pursued his Bachelor and Masters
degree in Film Directing at Łódź
Film School in Poland. In the past
few years he did film in different
areas in the world such as Cuba,
Palestine, Denmark, China, Jordan,
Lebanon, Poland and Germany. He
is an author of documentary and
narrative films, including Blacklisted
(2021), Son Of The Streets (2020),
Falafala (2019), Operation (2018),
Where’s the Donkey (2018), Shujayya
(2015) and Halawan (2012). His
films were selected and awarded
at numerous film festivals around
the world.
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ثالثة مخارج منطقية

مهدي فليفل
ً
حاليــا
مهــدي فليفــل مــن مواليــد دبــي ،ويعمــل
بيــن الدنمــارك وإنجلتــرا واليونــان .تخــرج مــن
الكليــة الوطنيــة للســينما والتلفزيــون .عــرض
فيلمــه الطويــل الأول «عالــم ليــس لنــا» فــي
مهرجــان تورنتــو الدولــي للأفــلام  .12فــي ســنة
 2016فــاز فليفــل بجائــزة الــدب الفضــي عــن
فيلمــه «عــودة رجــل» .اختيــر فيلمــه التالــي
«رجــل يغــرق» فــي المســابقة الرســمية فــي
مهرجــان كان ،وترشــح لمهرجــان البافتــا .فــاز
فيلمــه الأخيــر «وقعــت علــى عريضــة» بجائــزة
أفضــل فيلــم وثائقــي قصيــر فــي فيلم أمســتردام
الدولــي للأفـلام الوثائقيــة ُ
ورشــح لجائــزة الفيلــم
الأوروبــي ســنة .2018

وثائقي
الدنمارك ،المملكة المتحدة ،لبنان
2021
العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 15دقيقة
+ 16
المخرج :مهدي فليفل
تصوير :مهدي فليفل وطلال خوري
مونتاج :مايكل آغلوند
صوت :داريو سوايد
موسيقى :ستيفان سميث
المنتجين :مهدي فليفل

3 LOGICAL EXITS
Documentary
Denmark, United Kingdom, Lebanon
2021
Arabic with English subtitles
15 minutes
16+
Director: Mahdi Fleifel
& Cinematography: Mahdi Fleifel
Talal Khoury
Editing: Michael Aaglund
Sound: Dario Swade
Music: Stefan Smith
Producer: Mahdi Fleifel

Mahdi Fleifel
Born in Dubai, Mahdi Fleifel lives
and works between Denmark,
England and Greece. Graduated
from the National Film & Television
School. His debut feature A World
Not Ours premiered at TIFF ‘12. In
2016 Fleifel won a Silver Bear for
A Man Returned. His follow up, A
Drowning Man, was selected in the
Official Competition at Cannes,
and was nominated for a BAFTA.
His last film, I Signed the Petition,
won Best Documentary Short at
IDFA and was nominated for the
2018 European Film Awards.

ملخص الفيلم

S-Class

تأمــل اجتماعــي فــي المخــارج المختلفــة التــي يختارهــا الشــباب الفلســطيني للتعامــل مــع
الحيــاة فــي مخيمــات اللاجئيــن.
Synopsis
A sociological meditation on the different “exits” that young
Palestinians choose, in order to cope with life in the refugee
camps.

1700282828
info@gargour.ps

املشاريع املتنافسة
عىل جائزة
طائر الشمس الفلسطيين
لإلنتاج
Palestinian Sunbird
Production Competition
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سينما ،حيب

بني موت بني

ملخص الفيلم

ملخص الفيلم

أبــو عبــد اهلل عــارض أف ـلام ســابق ،يبقــى داخــل
مبنــى الســينما المهجــور فــي آخــر ســاعات حيــاة
المبنــى قبــل هدمــه ،بينمــا يحــاول طــارق وريــث
مبنــى الســينما الوحيــد ،إخــراج الرجــل مــن
المبنــى قبــل هدمــه وتحويلــه إلــى مبنــى تجــاري
ضخــم ،يحــاول طــارق إيجــاد حلــول لإخــراج
الرجــل لكنــه يجــد صعوبــة فــي دخــول المبنــى
المغلــق.

غــرق القــارب الــذي كان یحمــل «صالــح»
ومجموعــة مــن الھاربیــن مــن مدینــة غــزة
المحاصــرة .یبــدأ صالــح برفقــة جثــة رحلــة
ســریالیة للبحــث عــن مخــرج.

BETWEEN DEATH
Synopsis

CINEMA, MON AMOUR

إبراهيم حنضل
صانــع أفــلام فلســطيني ومديــر تصويــر مــن بيــت لحــم .فــي العــام  2019حصــل
علــى بكالوريــوس الفنــون الجميلــة فــي التصويــر الســينمائي مــن كليــة دار الكلمــة
أيضــا مديـ ً
الجامعيــة .أخــرج إبراهيــم أفلامـ ًـا قصيــرة روائيــة وتجريبيــة وعمــل ً
ـرا
للتصويــر فــي العديــد مــن الأفـلام القصيــرة بمــا فــي ذلــك الفيلــم «امبيانــس» للمخرج
وســام الجعفــري الــذي حصــل علــى جائــزة فــي مهرجــان كان الســينمائي Cannes
ً
أيضــا فــي العديــد مــن إنتاجــات ســينمائية فــي
 .2019 Cinefondationعمــل
فلســطين بقســم الكاميــرا وقســم الإضــاءة فــي إنتاجــات ســينمائية لأف ـلام روائيــة
طويلــة.

Ibrahim Handal
Ibrahim Handal is a Palestinian filmmaker and
Cinematographer from Bethlehem. In 2019, he obtained his
BFA in Cinematography at Dar Al-Kalima University. Ibrahim
directed several narrative and experimental short films
and he also worked as Director of Photography on various
short films including the Cannes Cinefondation 2019 winner
Ambience by Wissam Al Jafari. He also worked on several
feature film productions in Palestine in the camera and
lighting departments.

وسام الجعفري

صانــع أف ـلام فلســطيني ولــد فــي بيــت لحــم ،أكمــل دراســته فــي كليــة دار الكلمــة
الجامعيــة للفنــون والثقافــة قســم الإخــراج .أخــرج وســام العديــد مــن الأفــلام
القصيــرة الروائيــة والتجريبيــة ،فيلمــه الســابق «امبيانــس» عــرض وفــاز فــي
مهرجــان كان الســينمائي عــام  .٢٠١٩عمــل وســام كمســاعد مخــرج ومديــر مواقــع
ومهنــدس صــوت ،وســام فــي مرحلــة تطويــر فيلمــه الروائــي الطويــل الأول.

Wisam Al Jafari
Wisam Al Jafari is Palestinian filmmaker from Bethlehem.
In 2019, he obtained his BFA in filmmaking at Dar alKalima University. Wisam directed several narrative and
experimental short films. His previous short film, Ambience,
won the 3rd Prize at Cinefondation - Cannes film festival. He
worked as an assistant director, location manager, camera
assistant and sound engineer in many short and feature
films. Wisam is in development of his first feature film.

Synopsis
Abu Abdallah, a former projectionist, stays inside the abandoned cinema building in the last hours before it is demolished, while Tareq,
the inheritor of the cinema building, tries to remove the man from
the building before demolishing
it and transforming it into a huge
commercial center. Tareq tries
to find solutions to get the man
out, but he struggles to enter the
locked building.

The boat carrying Saleh and other
fugitives from the besieged Gaza
sank. Saleh, along with a dead
body, embarks on a surreal journey
to search for an exit.

وسيم خير
وســيم خيــر مــن مواليــد فلســطين عــام  .١٩٨٦مخــرج وممثــل ،أنتــج فيلمــه الأول
«مخــاض» ( ،)٢٠١٤وعمــل مخرجـ ًـا لصالــح هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية
وأخــرج خلالهــا العديــد مــن البرامــج التلفزيونيــة ،يعمــل هــذه الأيــام علــى إنتــاج
فيلمــه الروائــي القصيــر الثانــي «بيــن مــوت بيــن».
ً
عمــل وســيم مخرجـ ًـا وممثـ ً
ـرحيا قــدم خلالها العديد مــن الأعمال المســرحية
لا مسـ
ســواء علــى مســتوى التمثيــل أو الإخــراج المســرحي وحصــد العديــد مــن الجوائــز
المســرحية لأفضــل مخــرج وأفضــل ممثل فــي المهرجانــات المســرحية الدولية.

Waseem Khair
Waseem Khair is a Palestinian actor and director, born in
1986. He produced his first short film Throe in 2014. He
worked with the Palestinian cooperation for radio and
television directing many television shows. Nowadays, he
is preparing for his second short live action Between Death.
Waseem Khair has experience of theatrical shows, in
directing and acting. He also won prizes for best director
and best actor from international theatrical festivals.
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سعيد زاغة
ســعيد زاغــة مخــرج وكاتــب ســيناريو فلســطيني تخــرج مــن جامعــة كينيــون
فــي ولايــة أوهايــو الأمريكيــة عــام  .2011بعــد حصولــه علــى البكالوريــوس فــي
الســينما والأدب الإنجليــزي .أخــرج فيلمــه القصيــر الأول «خمســة أولاد وعجــل»،
فــي العــام  ،2016حيــث قــام بــدور البطولــة النجــم الفلســطيني علــي ســليمان.
بــدأت رحلــة الفيلــم فــي المهرجانــات مــن مهرجــان دبــي الســينمائي الدولــي ومــن
حيــث انطلــق إلــى أكثــر مــن  40مهرجانــا دوليــا ،كمــا حصــل الفيلــم علــى جوائــز
فــي المكســيك والجزائــر وســلطنة عمــان .يعــرض الفيلــم علــى  OSNوهــو مــن
توزيــع شــركة مــاد سولوشــنز .أخــرج ســعيد فيلمــه القصيــر الثانــي «ضيــف مــن
ً
مؤخــرا وشــارك ببطولتــه أيضــا علــي ســليمان ونســرين فاعــور ،ومــن
ذهــب!»
المتوقــع إطلاقــه فــي المهرجانــات عــام  .2021يعكــف ســعيد علــى تطويــر فيلمــه
الطويــل الأول «حشيشســتان» الــذي شــارك مؤخـ ً
ـرا فــي عــدد مــن ورشــات تطويــر
الســيناريو وحصــل علــى منحــة إنتــاج مــن الهيئــة الملكيــة الأردنيــة للأفـلام فــي
العــام  ،2021كمــا شــارك ســعيد فــي برنامــج «المواهــب» التابــع لمهرجــان برليــن
الســينمائي الدولــي فــي .2020

Said Zagha
Palestinian writer-director Said Zagha completed his
undergraduate education at Ohio’s Kenyon College in
2011. His second short film, Lovesick in the West Bank will
premiere in 2021, following his 2016 dramedy Five Boys and
a Wheel which premiered at the Dubai International Film
Festival in 2016 and went on to play at 40+ fests worldwide,
winning three awards in Mexico, Oman, and Algeria. It is
distributed by MAD Solutions and is currently streaming
on OSN. He is currently developing his first feature film,
Weedestine, a heist thriller set in the West Bank, which
has already been selected at several labs and received
a production grant from the Royal Film Commission of
Jordan. He is also a Berlinale Talents alumnus (2020).

بنات آوى

إيقاع أو قصة شعر

ملخص الفيلم

ملخص الفيلم

أثنــاء عودتهــا إلــى المنــزل فــي منتصــف الليــل
عبــر إحــدى الطــرق الموحشــة ،تكتشــف جراحــة
فلســطينية أن إطــار ســيارتها مثقــوب وأنهــا
لا تســتطيع اســتكمال القيــادة .بعــد شــعورها
بالرهبــة نظـ ً
ّ
البريــة حولهــا،
ـرا لكثــرة الحيوانــات
يقــف فاعــل خيــر لمســاعدتها ،لكنهــا ســرعان مــا
تكتشــف نوايــاه المبيّ تــة.

رجــل يدخــل محــل حلاقــة ولا يمانــع في انشــغال
الحـلاق ومســاعدته بزبائــن حضــروا بعــده إلى أن
تغــرب الشــمس ويخــرج الحـلاق ومســاعدته بعــد
أن يغلقــا المحــل علــى الرجــل وكأنــه غيــر مرئــي.

RHYTHM OR A HAIR CUT

COYOTES

Synopsis

Synopsis
A Palestinian doctor’s nightly
commute from hospital to home
in Ramallah turns treacherous
when her tire blows. Surrounded
by coyotes on the desolate road,
a stranger comes to her rescue.
She soon realizes that he’s not the
Good Samaritan he pretends to be.

A man enters a barbershop and
sits. As his turn gets continually
skipped, customers come and go.
The sun sets, the lights turn off and
;the barber locks the door on him
as if he cannot be seen.

مجدي العمري
مجــدي العمــري حصــل علــى بكالوريــوس فــي الإخراج مــن المعهــد العالي للســينما
فــي مصــر والماجســتير مــن جامعــة كونكورديــا فــي مونتريــال .بعــد عملــه فــي
الشــرق الأوســط كمســاعد مخــرج ومديــر إنتــاج فــي العديــد مــن الأفـلام الروائيــة
والوثائقيــة ،كتــب ســيناريوهات وأنتــج ومنتــج وأخــرج أفلامــه الروائيــة القصيــرة
التــي عرضــت فــي العديــد مــن المهرجانــات الدوليــة« .جمــود» كان فيلمــه الروائــي
الأول .مجــدي يعيــش الآن بيــن حيفــا ومونتريــال ويكتــب فيلمــه الروائــي الثانــي
«امــرأة النحــل» بينمــا يـ ّ
ـدرس مــواد الإخــراج الروائــي بجامعــة دار الكلمــة فــي
بيــت لحــم.

Majdi El-Omari
Majdi El-Omari is a filmmaker. He received his BFA in
filmmaking from the Cairo Institute of Cinema in Egypt,
and his MFA in Film Production from Concordia University,
in Montreal, Canada. After working in the Middle East as
an assistant director and production manager on various
feature and documentary films, El-Omari became a
filmmaker, scriptwriter, producer and editor. El-Omari’s
short films d’auteur have been selected in several
international festivals. Standstill was his debut feature film.
El-Omari lives in between Haifa and Montreal. He is now
writing his next feature film The Woman of the Bees while
teaching fiction filmmaking in Dar al-Kalima University in
Bethlehem.
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العرس يف برلني

وجود

ملخص الفيلم

ملخص الفيلم

تأخــذ ليلــة زفــاف بيســان وعمــر التــي طــال
ً
ً
مختلفــا عندمــا
منعطفــا
انتظارهــا فــي برليــن
يظهــر ضيــف غيــر مدعــو إلــى حلبــة الرقــص.

تواجــه لاعبــة رياضيــة صمــاء معضلــة فــي
نــادي الكاراتيــه الــذي تلعــب فيــه .هنــد مشوشــة
وتحــاول جاهــدة أن تتواصــل مــع أمهــا العزبــاء،
وفــي الوقــت نفســه تجــد أنهــا تحــاول أن تحــرر
نفســها مــن الألــم وتنهــض أقــوى مــن أي وقــت
مضــى.

WEDDING, BERLIN
Synopsis

فرح أبو خروب
فــرح أبــو خــروب مخرجــة وكاتبــة ومنتجــة فلســطينية حاصلــة علــى جوائــز عدة،
ولــدت ونشــأت فــي لبنــان .حصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي صناعــة الأفلام
مــن الجامعــة اللبنانيــة فــي بيــروت ( )2014وتســعى حاليـ ًـا للحصــول علــى درجــة
الماجســتير فــي إخــراج الأفـلام مــن .FAMU
ُقدمــت فــرح كمنتجــة تحــت الأضــواء فــي مهرجــان Cannes Marche du
 2020 Filmعــن فيلمهــا الروائــي قيــد التطويــر «الريــح فــوق الســحاب» ،وبعــد
ذلــك اختيــر الســيناريو فــي .16 SUNDANCE RAWI
أفلامهــا القصيــرة هــي «نفــس» (« ،)2014فلورنتينــا» (« ،)2015صيــف» ،)2018( 2006
«القــرى الســبع» (« )2020أخبــار مــن لبنــان» ( )2021و«العــرس فــي برليــن» (.)2022

Farah Abou Kharroub
Farah Abou Kharroub is an award winning Palestinian
director, writer, and producer who was born and raised in
Lebanon. She holds a BA in Filmmaking from the Lebanese
University in Beirut and is currently pursuing an MFA in
film directing from FAMU (Czech Republic). Her short films
are Nafas (2014), Florentina (2015), Summer 2006 (2018),
The Seven Villages (2020), News from Lebanon (2021) and
Wedding, Berlin (2022). Farah is currently working as a
screenwriter and showrunner for Shahid VIP streaming
platform, the leading series platform in the Arab world.

The long awaited wedding night of
Bissan and Omar in Berlin takes a
different turn when an uninvited
guest shows up at the dancefloor.

AMPLIFIED
Synopsis
A young hearing-impaired athlete
faces a disrupting incident at her
Karate center. Disoriented, Hind
struggles to communicate with her
single mother. She finds herself
trying to untangle from the pain
on her own, rising more victorious
than ever.

دينا ناصر
دينــا ناصــر مخرجــة ومنتجــة أردنيــة  -فلســطينية .فــي ســنة  2013حصلــت علــى
منحــة دوك نومــادز لتحضــر لشــهادة الماجســتير فــي إخــراج الأف ـلام الوثائقيــة.
بــدأت تصويــر فيلمهــا الوثائقــي الطويــل الأول «أرواح صغيــرة» ســنة  ،2012حيــث
صــورت علــى مــدى خمــس ســنوات حيــاة الأطفــال فــي مخيــم الزعتــري للاجئيــن
فــي الأردن .عــرض فيلــم «أرواح صغيــرة» ســنة  2019فــي مهرجــان كوبنهاجــن
الدولــي للأفــلام الوثائقيــة ،وبعدهــا فــي مهرجــان شــيفيلد للأفــلام الوثائقيــة
ومهرجــان أمســتردام الدولــي للأفــلام الوثائقيــة ومهرجــان ليبزيــغ الدولــي
للأفـلام الوثائقيــة ومهرجــان بوســان .حصــل الفيلــم علــى جائــزة حقــوق الإنســان
فــي مهرجــان الأفــلام الوثائقيــة وجائــزة طائــر الشــمس للأفــلام الوثائقيــة فــي
مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية إضافــة إلــى عــدد مــن الجوائــز الأخــرى.
أخرجــت دينــا كذلــك فيلــم «دقيقــة واحــدة» ( )2015وهــو فيلــم قصيــر يعتمــد
علــى الصــوت يتحــدث عــن امــرأة تعيــش فــي غــزة خـلال العــدوان علــى القطــاع
ســنة .2014

Dina Naser
Dina Naser is a Jordanian-Palestinian director and producer.
In 2013, Dina received the Docnomads scholarship for a
Master’s Degree in Documentary Filmmaking. She began
shooting her debut feature documentary Tiny Souls in 2012,
and over the course of five years Dina filmed the lives of
 children as they unfolded inside Zaatari Refugee CampJordan. Tiny Souls premiered in 2019 in CPH Dox, and then
in Sheffield Doc Fest, IDFA, DOK Leipzig and Busan. The film
was awarded the Human Rights Film Award at Dokufest
and the Sunbird Award for Best Documentary Feature at
the Palestine Cinema Days, amongst other awards. Dina
also directed the award-winning short film One Minute
(2015), a sound-motivated piece about a woman living in
Gaza while under attack in 2014.

األفالم
الروائية
Fiction
Films
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ملخص الفيلم
فــي قريــة صغيــرة فــي الجــولان المحتــل تأخذ حيــاة طبيــب يائس
ـى غير محبــذ عندما
ً يعمــل دون رخصــة ويمــر بأزمــة وجوديــة منحـ
ً  مديـ.يلتقــي أحــد جرحــى الحــرب الســورية
ـرا ظهــره إلــى توقعــات
 يمضــي الطبيــب،المجتمــع فــي زمــن الحــرب والأزمــات الوطنيــة
.قدمـ ًـا ليلقــى قــدره الجديــد

Synopsis
أمير فخر الدين
أميــر فخــر الديــن مخــرج وكاتــب نصــوص
ً
ســابقا
 ولــد فــي الاتحــاد الســوفييتي.ســوري
 بعــد أن.لأبويــن ســوريين مــن الجــولان المحتــل
حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي دراســات
ً
عــددا مــن الأفــلام القصيــرة
الســينما أخــرج
 فخــر الديــن عضــو.التــي حــازت جوائــز عــدة
.لجنــة تحكيــم فــي عــدد مــن صناديــق الأفــلام
فيلــم «الغريــب» هــو أول فيلــم روائــي طويــل
ً
حاليــا علــى
 وهــو يعمــل.مــن الجــولان المحتــل
تطويــر فيلمــه الجديــد «لــم يتبــق شــيء مــن لا
.»شــيء

In a small village in the occupied Golan Heights, the
life of a desperate unlicensed doctor, who is going
through an existential crisis, takes another unlucky
turn when he encounters a man wounded in the war
in Syria. Overturning all community expectations in
times of war and national crisis, he ventures forth
to meet his newly found destiny.

THE STRANGER
Opening Film

Ameer Fakher Eldin
Ameer Fakher Eldin is a Syrian
screenwriter and director. He was
born in the former Soviet Union to
Syrian parents from the occupied
Golan Heights. After earning his
BA in Film Studies, he made several
award-winning short films. Fakher
Eldin serves as a jury member on
various film funds. His debut film
The Stranger is also the first feature
film from the Golan Heights. His
new film project, Nothing of Nothing
Remains, is in development.

فيلم االفتتاح

Drama
Syria, Germany, Palestine, Qatar
2021
Arabic and Hebrew with English subtitles
112 minutes
16+
Director: Ameer Fakher Eldin
Screenwriter: Ameer Fakher Eldin
Cast: Ashraf Barhoum, Amal Kais, Mohammad Bakri,
Amer Hlehel, Hitham Omari, Mahmoud Abu Jazi, Elham
Araf, Cila Abusaleh
Cinematography: Niklas Lindschau
Editing: Ameer Fakher Eldin
Sound: Stefan Bück
Music: Rami Nakhleh
Producer/s: Tony Copti, Jiries Copti, Dorothe
Beinemeier

العرض األول يف فلسطني

)(بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمايئ الدويل

Palestinian Premiere
(In collaboration with Cairo International
Film Festival)

Ramallah
Wednesday, 03.11
7:00pm
Ramallah Cultural Palace

الغريب

رام اهلل
١١.٣ ،الأربعاء
 مساء7
قصر رام اهلل الثقافي

دراما
 قطر، فلسطين، ألمانيا،سورية
2021
العربية والعبرية مع ترجمة للإنجليزية
 دقيقة112
+ 16
 أمير فخر الدين:المخرج
 أمير فخر الدين:كاتب السيناريو
، عامل حليحل، محمد بكري، أمل قيس، أشرف برهوم:تمثيل
 سيلا أبو صالح، إلهام عراف، محمود أبو جازي،هيثم عمري
 نيكلاس ليندشاو:تصوير
 أمير فخر الدين:مونتاج
 شتيفان بوك:صوت
 رامي نخلة:موسيقى
 دوروثي بينميير، جيريس قبطي، طوني قبطي:المنتجين
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ملخص الفيلم
راف وجوليــا ،زوجتــان علــى وشــك الانفصــال .تدخــل راف وجوليــا
غرفــة طــوارئ المستشــفى جــراء إصابتهمــا بالاختنــاق خــلال
مشــاركتهما فــي تظاهــرة للســترات ُ
الصفــر فــي باريــس .تلتقيــان
هنــاك بـــ «بيــان» ،متظاهــر شــديد الغضــب ،نقــل إلــى المستشــفى
كذلــك إثــر إصابتــه .يحطــم لقــاء الزوجتيــن بـ»بيــان» ثوابتهمــا
وتحيزاتهمــا فــي الحيــاة .أمــا خــارج غرفــة الطــوارئ ،فتتســارع
الأحــداث ويــزداد التوتــر ،وســرعان مــا تضطــر إدارة المستشــفى
إلــى إغ ـلاق أبوابهــا ،بينمــا يجاهــد العاملــون للتعامــل مــع الوضــع.
مــن الواضــح أنهــا ســتكون ليلــة طويلــة للغايــة.
Synopsis

انقسام
دراما
فرنسا
٢٠٢١
الفرنسية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 98دقيقة
+ 16
المخرج :كاثرين كورسيني
كاتب السيناريو :كاثرين كورسيني
تمثيل :فاليريا تيديشي ،مارينا فوا ،بيو مارماي
تصوير :جين لابواري
مونتاج :فريدريك بايليهايشي
صوت :نيكولاس كانتين ،فاني مارتين ،جين ديلبلانك،
أوليفيه غوانارد
موسيقىROB :
المنتجين :إليزابيث شاز (شركة شاز للإنتاج)

THE DIVIDE

Raf and Julie, a couple on the verge of breaking
up, find themselves at the hospital’s ER close to
asphyxiation on the evening of a major ‘yellow
vests’ protest in Paris. Their encounter with Yann, an
injured and angry demonstrator, will shatter their
certainties and prejudices. Outside, the tension
escalates and soon, the hospital has to close its
doors as the staff is overwhelmed. The night will be
…long

Drama
France
2021
French with English subtitles
98 minutes
16+

رام اهلل
السبت١١.٦ ،
 ٨مساء
قصر رام اهلل الثقافي

بدأت كاثرين كورسيني مسيرتها المهنية
( التــي حصــدت فيهــا جوائــز عــدة ) فــي بدايــة
الثمانينيــات .وبعــد فيلمهــا «الحبيــب» ســنة
 ،1994أصبحــت كاثريــن مــن الوجــوه الدائمــة فــي
المهرجانــات الدوليــة المعروفــةُ .عرضــت أفلامهــا
فــي مهرجانــات كان وبرليــن ورومــا وتورنتــو
ولوكارنــو وغيرهــا .وبفيلمهــا «حــب مســتحيل»
 المقتبــس مــن روايــة كريســتين آنغــوت (فــازت بجائــزة  ،SACDإضافــة إلــى جائــزة
هنــري لانجلــوا وأليــس غــاي ،كمــا كان لهــا أربــع
ترشــيحات لجائــزة ســيزار ُ .2019عــرض فيملهــا
الأخيــر «انقســام» مــع فاليريــا بورنــي تيديشــي
ومارينــا فــوا وبيــو مارمــاي فــي مســابقة مهرجان
كان الســينمائي ســنة .2021

Catherine Corsini

Director: Catherine Corsini
Screenwriter: Catherine Corsini
Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio
Marmai
Cinematography: Jeanne Lapoirie
Editing: Frédéric Baillehaiche
Sound: Nicolas Cantin, Fanny Martin, Jeanne
Delplancq, Olivier Goinard
Music: ROB
Producer/s: Elisabeth Chaz (Chaz
)Productions

Ramallah
Saturday, 06.11
8:00pm
Ramallah Cultural Palace

كاثرين كورسيني

العرض األول يف الرشق األوسط
MENA Premiere

Catherine Corsini began her multiawarded career in the early 1980s.
Since 1994 with Lover, she became
a regular of the internationally
renowned festivals. Her films were
screened in Cannes, Berlin, Rome,
Toronto, Locarno and more. With
An Impossible Love, adapted from
the eponymous Christine Angot
novel, she received the SACD
award, Henri Langlois and Alice Guy
award, as well as four nominations
at the 2019 César. Her last film The
Divide, with Valeria Bruni Tedeschi,
Marina Foïs et Pio Marmaï has
been presented in Competition at
the Official Selection of the 2021
Cannes Film Festival.

68|Fiction Films الأفلام الروائية

ملخص الفيلم
ً
: ُكلــف مهم َتــه الأولــى،مؤخــرا تدريبــه الأساســي
بعــد أن أنهــى
عمليــة مراقبــة تتطلــب منــه فقــط التجــول فــي شــوارع باريــس
ً
 وخــلال مهمتــه فــي تأميــن.متيقظــا فقــط للمخاطــر المحتملــة
حــدود إحــدى التظاهــرات الكبيــرة المناوئــة للحكومــة يجــد ليــو
 بعــد أن وصــل الشــارع درجــة،نفســه فــي قلــب الجماهيــر الهائجــة
.الغليــان عقــب أســابيع مــن التوتــر والغضــب

جيوفاني آلوي
 درس تاريــخ،جيوفانــي ألــوي مخــرج إيطالــي
الفــن فــي بولونيــا والفنــون البلاســتيكية فــي
 أخــرج أفلامـ ًـا قصيــرة عــدة منهــا.VIII باريــس
) الــذيE.T.E.R.N.I.T((حفــرة المجــاري) و
اختيــر فــي مهرجــان البندقيــة الســينمائي ســنة
. (الحــرب الثالثــة) هــو فيلمــه الروائــي الأول.2015

Giovanni Aloi
Giovanni Aloi is an Italian director.
After studying Art History in
Bologna and Plastic Arts in Paris
VIII, he directed several short
films including A Passo d’uomo and
E.T.E.R.N.I.T, selected at the Venice
Film Festival in 2015. The Third War
is his first feature film.

Synopsis
Fresh out of basic training, Leo lands his first
assignment: a surveillance operation that sees
him roaming the streets of Paris with nothing to
do other than remain alert for potential threats.
Given the task of securing the borders of a massive
anti-government demonstration, Leo finds himself
plunged into the heart of a raging crowd. All the
pressure and impotent fury that has built up over
weeks is about to explode…

THE THIRD WAR

احلرب الثالثة

Drama
France
2020
French with Arabic subtitles
90 minutes
16+

دراما
فرنسا
2020
الفرنسية مع ترجمة للعربية
 دقيقة90
+ 16

Director: Giovanni Aloi
Screenwriter: Dominique Baumard
Cast: Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla
Bekthi
Cinematography: Martin Rit
Editing: Rémi Langlade
Sound: Claire Cahu
Music: Frédéric Alvarez, Bruno Bellissimo
Producer/s: Thierry Lounas
(Capricci Films)

Bethlehem
Thursday, 04.11
8:00pm
Al Jisser - Beit Sahour

بيت لحم
١١.٤ ،الخميس
 مساء٨
 بيت ساحور- الجسر

Jerusalem
Saturday, 06.11
7:00pm
The French Institute
in Jerusalem - Chateaubriand

 جيوفاني آلوي:المخرج
 دومينيك باومار:كاتب السيناريو
 ليلى بختي، كريم ليكلو، آنتوني باجون:تمثيل
 مارتين ريت:تصوير
 ريمي لانجلاد:مونتاج
 كلير شاو:صوت
 برونو بيليسيمو، فريدريك آلفاريز:موسيقى
) تيري لوناس (كابريشي للأفلام:المنتجين

القدس
١١.٦ ،السبت
 مساء٧
المعهد الفرنسي في
 شاتوبريون- القدس
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ملخص الفيلم
يــروي الفيلــم قصــة فتــى فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره وثلاثــة
ً
معــا ليجمعــوا قوتهــم
مــن أصدقائــه .يعمــل الأصدقــاء الأربعــة
وقــوت عائلاتهــم بــأداء بعــض الأعمــال البســيطة فــي ورشــة
ميكانيــك ،ويلجــؤون أحيانــا إلــى الســرقة والنشــل مــن أجــل
ـي
الكســب الســريع .لكــن مــع تحــول عجيــب للأحــداثُ ،ي ّكلــف علـ ّ
إيجـ َ
ـي مســاعدة أصدقائــه.
ـز مخبــأ تحــت الأرض .يطلــب علـ ّ
ـاد كنـ ٍ
وحتــى يتمكــن الأطفــال مــن الوصــول إلــى النفــق عليهــم أولاً أن
يلتحقــوا بمدرســة الشــمس ،وهــي مؤسســة خيريــة لتعليــم أطفــال
الشــوارع والأطفــال العامليــن ،كونهــا تقــع بالقــرب مــن موقــع الكنــز.
Synopsis

أبناء الشمس
دراما
إيران
2020
الفارسية مع ترجمة للإنجليزية
 99دقيقة
+ 16
المخرج :مجيد مجيدي
كاتب السيناريو :مجيد مجيدي ،نعمة جافيدي
تمثيل :علي ناصريان ،جافاد عزاتي ،تاناز تاباتاباي ،روح اهلل
زماني ،سيد محمد مهدي ،موسوي فرد ،شاميلا شيرزاد
تصوير :هومان بيمانيش
مونتاج :حسن حسندوست
صوت :محمد رزا ديلباك
موسيقى :رامين كوشا
المنتجين :مجيد مجيدي ،أمير بنان (شركة مجيدي للإنتاج)

SUN CHILDREN
Drama
Iran
2020
Farsi with English subtitles
99 minutes
16+
Director: Majid Majidi
Screenwriter: Majid Majidi, Nima Javidi
Cast: Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz
Tabatabaie, Rouhollah Zamani, Seyed
Mohammad Mehdi Mousavi Fard, Shamila
Shirzad
Cinematography: Houman Behmanesh
Editing: Hassan Hassandoust
Sound: Mohammad Reza Delpak
Music: Ramin Kousha
Producer/s: Majid Majidi, Amir Banan
)(Majidi Film Production

رام اهلل
الجمعة١١.٥ ،
 ٨مساء
قصر رام اهلل الثقافي

Ramallah
Friday, 05.11
8:00pm
Ramallah Cultural Palace

This is the story of 12-year-old Ali and his three
friends. Together they work hard to survive and
support their families, doing small jobs in a garage
and committing petty crimes to make fast money.
In a turn of events that seems miraculous, Ali is
entrusted to find a hidden treasure underground.
He recruits his gang, but first, to gain access to the
tunnel, the children must enroll at the Sun School,
a charitable institution that tries to educate street
kids and child laborers, close to where the treasure
is located.

مجيد مجيدي
ولــد فــي طهــران ســنة  .1959مجيــد مجيــدي هــو
أول مخــرج إيرانــي يترشــح لجائــزة الأوســكار
عــن أفضــل فيلــم أجنبــي عــن فيلمــه «أطفــال
الســماء» ( .)1996عــرض فيلمــه الروائــي الأول
«بــادوك» ( )1991فــي أســبوع المخرجيــن فــي
مهرجــان كان الســينمائي ،وفــاز بجائزتــه الأولــى
عــن فيلمــه الثانــي «أبــي» ( )1995الــذي فــاز
بجائــزة مهرجــان ســان سيباســتيان الســينمائي.
فــاز مجيــد بجائــزة Grand Prix des
 Amériquesثــلاث مــرات فــي مهرجــان
مونتريــال الســينمائي ،أمــا فيلــم «أغنيــة عصافير
الــدوري» ( )2008ففــاز بجائــزة الــدب الذهبــي
لأفضــل ممثــل فــي مهرجــان برليــن الســينمائي
الدولــي .ولــه كذلــك «محمــد رســول اهلل» ()2017
و»مــا بعــد الغيــوم» (.)2019

Majid Majidi
Born in Tehran in 1959, Majid Majidi
is the first Iranian director to receive
an Academy Award Nomination
for Best Foreign Language Film
for Children Of Heaven (1996). His
debut feature, Baduk (1991), was
’presented at Cannes Directors
Fortnight, and his second effort
Father (1995) secured Majidi’s first
major prize, at the San Sebastian
Film Festival. Majid is a triple winner
of the Grand Prix des Amériques at
the Montreal World Film Festival
and his movie The Song Of Sparrows
(2008) won the Golden Bear for Best
Actor at the Berlin International
Film Festival. Since then he has
directed Muhammad, The Messenger
Of God (2017) and Beyond the Clouds
(2019).

الأفلام الروائية 72|Fiction Films

ملخص الفيلم
ابــن ينكــر إصابتــه بمــرض خطيــر ،وأم تواجــه مــا لا يطــاق ،وبينهمــا
َ
جاهديــن أن يقومــا بعملهمــا ويســاعدا
طبيــب وممرضــة يحــاولان
الابــن والأم علــى تقبّــل المــرض .أمامهــم ســنة واحــدة وأربعــة
فصــول للملمــة أنفســهم واســتيعاب معنــى أن تكــون ميتـ ًـا وأنــت
علــى قيــد الحيــاة.
Synopsis
A son in denial of a serious illness. A mother facing
the unbearable. And between them a doctor and
a nurse fighting to do their job and bring them to
acceptance. They have one year and four seasons
to come together and understand what it means to
die while living.

يف سالم
دراما
فرنسا
2021
الفرنسية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 92دقيقة
+ ١٨
المخرج :إيمانويل بيركوت
كاتب السيناريو :إيمانويل بيركوت ،مارسيا رومانو
تمثيل :كاثرين دينوف ،بينوا ماغيمال ،سيسيل دو فرانس،
غابرييل سارة
تصوير :إيف كايب
مونتاج :جوليان لو لوب
صوت :بيير آندريه
موسيقى :إريك نوفو
المنتجين :فرانسوا كراوس (ليه فيلم دو كيوسك) ،دينيس
بينو-فالينسين (ستوديو كانال)

PEACEFUL
Drama
France
2021
French with English subtitles
92 minutes
18+

رام اهلل
الأحد١١.٧ ،
 ٨مساء
قصر رام اهلل الثقافي

إيمانويــل بيركــو ممثلــة وصانعــة أفــلام وكاتبــة
ســيناريو فرنســية .بــدأت عملهــا فــي المســرح بعــد
أن أنهــت تدريبهــا فــي مجــال الرقــص .عملــت مــع
روبــرت هوســاين ومــن ثــم التحقــت بقســم الإخــراج
فــي المعهــد العالــي الفرنســي لمهــن الصــورة
والصــوت ســنة  .1994أخرجــت فيلمهــا الأول ســنة
’ 2001كليمنــت‘ الــذي عــرض فــي قســم ’نظــرة
مــا‘ فــي مهرجــان كان الســينمائي .أمــا فيلمهــا
’فــي الطريــق‘ ســنة  2013فدخــل المنافســة فــي
النســخة  63مــن مهرجــان برليــن الســينمائي .تــم
اختيــار فيلمهــا ’منتصــب القامــة‘ لعــرض الافتتــاح
فــي مهرجــان كان ســنة  .2015كمــا حققــت بيركــوت
نجاحــا كبيــرا كممثلــة ،حيــث فــازت بجائــزة كان
لأحســن ممثلــة عــن دورهــا فــي فيلــم ’الملــك‘’ .فــي
ســلام‘ هــو آخــر فيلــم لهــا وعــرض فــي مهرجــان
كان هــذا العــام.

Emmanuelle Bercot

Director: Emmanuelle Bercot
Screenwriter: Emmanuelle Bercot, Marcia
Romano
Cast: Catherine Deneuve, Benoît Magimel,
Cécile de France, Gabriel Sara
Cinematography: Yves Cape
Editing: Julien Leloup
Sound: Pierre André
Music: Eric Neveux
Producer/s: François Kraus (Les films
du Kiosque,), Denis Pineau-Valencienne
)(StudioCanal

Ramallah
Sunday, 07.11
8:00pm
Ramallah Cultural Palace

إيمانويل بيركو

العرض األول يف الرشق األوسط
MENA Premiere

Emmanuelle Bercot is a French
actress,
film
director
and
screenwriter. She began working in
theatre after training as a dancer.
She worked with Robert Hossein,
and then joined the directing
department of the FEMIS in 1994. In
2001, she directed her first feature
film, Clément, which premiered in
the Un Certain Regard section at the
Cannes Film Festival. Her 2013 film
On My Way competed at the 63rd
Berlin International Film Festival.
And Standing Tall was selected to
open the 2015 Cannes Film Festival.
Bercot is also famous for her acting
career: she won at Cannes the Best
Actress award for her role in My King.
Peaceful is her last feature film that
premiered at Cannes this year.
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ملخص الفيلم
فــي بلــدة صغيــرة فــي صربيــا ،نيكــولا … عامــل بالمياومــة وأب
لطفليــن يجبــر علــى أن يســلمهما لدائــرة الرعايــة الاجتماعيــة بعــد
أن يدفــع الفقــر والجــوع زوجتــه للقيــام بعمــل يائــس .وإلــى حيــن
تمكنــه مــن تأميــن بيئــة مناســبة لتربيتهمــا ،ســيبقى الطفــلان
لــدى عائلــة بديلــة .علــى الرغــم مــن محــاولات نيكــولا الحثيثــة
والتماســاته العديــدة ،فــإن مديــر دائــرة الرعايــة الاجتماعيــة
يرفــض إعــادة الطفليــن لكنــف والدهمــا .تضيــق بــه الدنيــا وينعــدم
الأمــل فــي الأفــق ،لكــن عندمــا يكتشــف نيكــولا وجــود فســاد
ً
ســيرا
فــي الدائــرة الحكوميــة المعنيــة يقــرر أن يقطــع صربيــا
ليرفــع قضيتــه إلــى الــوزارة الوطنيــة فــي بلغــراد .وبعكــس جميــع
التوقعــات ومدفوعــا بالحــب واليــأس يرفــض هــذا الأب أن يفقــد
إيمانــه بالعدالــة وحقــه فــي تنشــئة طفليــه.
Synopsis

FATHER

أب

Drama
Serbia, France, Germany, Slovenia, Croatia
2020
Serbian with English and Arabic subtitles
120 minutes
16+

دراما
صربيا ،فرنسا ،ألمانيا ،سلوفينيا ،كرواتيا
2020
الصربية مع ترجمة للعربية والإنجليزية
 120دقيقة
+ 16
المخرج :سردان غولوبوفيتش
كاتب السيناريو :سردان غولوبوفيتش وأوجنيين
سفيليتشيك
تمثيل :غوران بوغدان ،بوريس ايساكوفيتش ،ندى شارغين
تصوير :آلكاساندر ليتش
مونتاج :بيتار ماركوفيتش
صوت :برونو تاريير
المنتجين :يلينا ميتروفيتش ،تشيدومير كولار ،آلكساندر
ريس ،مارك باشيت ،دانيس تاوفيتش ،بوريس ت .ماتيتش،
لانا ماتيتش ،دانييل هاتشيفير ،أمرا باكتشيك ،أديس ديابو

غزة
الخميس١١.٤ ،
 ٧مساء
بيت الغصين
الثقافي

Director: Srdan Golubović
Screenwriter: Srdan Golubović, Ognjen Sviličić
Cast: Goran Bogdan, Boris Isaković, Nada Šargin
Cinematography: Aleksandar Ilič
Editing: Petar Marković
Sound: Bruno Tarrière
Producer/s: Jelena Mitrovič, Čedomir Kolar,
Alexander Ris, Marc Baschet, Danis Tanović,
Boris T. Matić, Lana Matić, Danijel Hočevar, Amra
Bakšić Čamo, Adis Djapo

Gaza
Thursday, 04.11
7:00pm
Al Ghussein Cultural
House

رام اهلل
الخميس١١.٤ ،
 ٨مساء
مؤسسة عبد المحسان القطان

Ramallah
Thursday, 04.11
8:00pm
A.M. Qattan Foundation

A small town in Serbia. Nikola, day laborer and
father of two, is ordered to give up his children
to social services after poverty and hunger drive
his wife to commit a desperate act. Until he can
provide adequate conditions for their upbringing,
the children will be placed in foster care. Despite
Nikola’s best efforts and several appeals, the head
of the social services centre refuses to return his
children and his situation seems hopeless. But when
Nikola discovers the local administration may be
corrupt, he decides to travel across Serbia on foot
and take his case directly to the national ministry in
Belgrade. Against all odds and driven by love and
despair, this father refuses to give up on justice and
his right to raise his children.

العرض األول يف الرشق األوسط
MENA Premiere

سردان غولبوفيتش
ســردان غولبوفيتــش عضــو فــي جائــزة الفيلــم
الأوروبــي ورئيــس مجلــس مهرجــان أوتيــور للأف ـلام
فــي بلغــراد .يعمــل محاضـ ً
ـرا فــي الإخــراج فــي كليــة
الفنــون الدراميــة فــي بلغــراد .عــرض فيلمــه الأول
«مائــة مطلقــة» فــي مهرجانــات تورنتــو وســان
سيباســتيان وروتــردام وبوســان وفــاز بعــدد مــن
الجوائــز الدوليــة .وفــي ســنة  2007افتتــح فيلمــه
الثانــي «المصيــدة» فــي مهرجــان برليــن الســينمائي.
شــارك الفيلــم بأكثــر مــن  50مهرجانــا عالميــا (بمــا فيهــا
مهرجانــات تورنتــو وكارلوفــي فــاري) وفــاز بنحــو 21
جائــزة دوليــة وأدرج علــى اللائحــة القصيــرة للأف ـلام
المرشــحة لجائــزة الأوســكار .أمــا فيلمــه الثالــث
«دوائــر» ،فافتتــح فــي مهرجــان صندانــس للأفــلام
ســنة  2013وفــاز بجائــزة لجنــة المحكميــن الخاصــة.
ُعــرض الفيلــم فــي أكثــر مــن  80مهرجانــا دوليــا وفــاز
بأكثــر مــن  45جائــزة.

Srdan Golubovic
Srdan Golubovic is member of EFA
and the President of the Board of
Auteur Film Festival, Belgrade. He
works as professor of Film Directing
at the Faculty of Dramatic Arts in
Belgrade. His first feature, Absolute
Hundred, was screened in Toronto,
San Sebastian, Rotterdam, Pusan and
won numerous international awards.
In 2007, Srdan’s second
feature,
The Trap, had its World Premiere in
Berlinale. The film participated in
more than 50 international festivals
(including Toronto and Karlovy Vary),
won 21 international awards and was
shortlisted for the Oscar Competition.
Circles, his third feature, had its World
Premiere in 2013 at Sundance Film
Festival and won the Special Jury Prize.
In total, the film was screened in more
than 80 international festivals and
won 45 awards.
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ملخص الفيلم
تــدور أحــداث الفيلــم فــي البوســنة بتاريــخ  .1995/7/11عايــدة
مترجمــة فــي الأمــم المتحــدة تعيــش فــي بلــدة سربرنيتســا
الصغيــرة .عندمــا يحتــل الجيــش الصربــي البلــدة تبحــث أســرتها
مــع آلاف المواطنيــن الآخريــن عــن مــأوى فــي مخيــم الأمــم
المتحــدة .وبحكــم قــرب عملهــا مــن المفاوضــات ّ
تطلــع عايــدة مــن
خ ـلال الترجمــة علــى معلومــات مهمــة .مــا هــو مســتقبل أســرتها
وأبنــاء شــعبها  -النجــاة أم المــوت؟ مــاذا تفعــل الآن ومــا هــي
الخطــوة الآتيــة؟
Synopsis

إىل أين يا عايدة؟

?QUO VADIS, AIDA

دراما تاريخية
البوسنة والهرسك ،النمسا ،رومانيا ،هولندا ،ألمانيا ،بولندا،
فرنسا ،النرويج ،تركيا
2020
البوسنية والإنجليزية مع ترجمة للإنجليزيةوالعربية
 101دقيقة
+ 16

Historical drama
Bosnia and Herzegovina, Austria, Romania, Netherlands,
Germany, Poland, France, Norway, Turkey
2020
Bosnian, English with English and Arabic subtitles
101 minutes
16+

المخرج :يازميلا تشبانيتش
كاتب السيناريو :يازميلا تشبانيتش
تمثيل :يازنا دجوريتشيك ،إيزودين بايروفيتش ،بوريس
إزاكوفيتش ،يوهان هيلدين بيرغ ،رايموند ثيري ،لير دينو
بايروفيتش ،أمير هادزهفيزوغوفيتش ،إديتا مالوفتشيك.
تصوير :كريستين أ .مايلر
مونتاج :ياروسلو كامينسكي
صوت :إيغور تشامو
موسيقى :آنتوني كوماسا  -لازاركيفيتش
المنتجين :هانيس سالات (شركة ديبلوكادا)

Director: Jasmila Žbanić
Screenwriter: Jasmila Žbanić
Cast: Jasna Đuričić, Izudin Bajrović, Boris Isaković, Johan
Heldenbergh, Raymond Thiry, Boris Ler, Dino Bajrović,
Emir Hadžihafizbegović, Edita Malovčić
Cinematography: Christine A. Maier
Editing: Jarosław Kamiński
Sound: Igor Čamo
Music: Antoni Komasa-Łazarkiewicz
)Producer/s: Hannes Salat (Deblokada

بيت لحم
الجمعة١١.٥ ،
 ٨مساء
الجسر  -بيت ساحور

Bethlehem
Friday, 05.11
8:00pm
Al Jisser - Beit Sahour

رام اهلل
الخميس١١.٤ ،
 ٨مساء
المسرح البلدي  -دار بلدية رام اهلل

Ramallah
Thursday, 04.11
8:00pm
Ramallah Municipal
Theatre Ramallah City Hall

Bosnia, July 11th, 1995. Aida is a translator for the
United Nations in the small town of Srebrenica.
When the Serbian army takes over the town, her
family is among the thousands of citizens looking
for shelter in the UN camp. As an insider to the
negotiations Aida has access to crucial information
that she needs to interpret. What is on the horizon
for her family and people - rescue or death? Which
?move should she take

يازميلا تشبانيتش
ولــدت يازميــلا تشــبانيتش فــي ســراييفو ســنة
 ،1974وتخرجــت هنــاك مــن أكاديميــة فنــون التمثيــل
والمســرح والإخــراج مــن قســم الإخــراج .فــاز فيلمهــا
الأول «غرابافيتشــا» ســنة  2006بجائــزة الــدب الذهبــي
فــي مهرجــان برليــن الســينمائي ،إضافــة لجائــزة
لجنــة تحكيــم فيســت غرانــد ،وغرانــد بــري أوديســي
الصــادرة عــن المجلــس الأوروبــيُ .وزع الفيلــم فــي
 40دولــة مختلفــة وحصــد نجاحــا كبيــرا .عــرض
فيلمهــا الثانــي «علــى الطريــق» فــي مهرجــان برليــن
الســينمائي ســنة  2010فــي قســم المســابقةُ ،
ووزع
عالميـ ًـا فــي  25دولــة وفــاز بجوائــز عــدة .أمــا فيلمهــا
الروائــي الثالــث «لأولئــك الذيــن لا يســتطيعون قــص
الحكايــا» ُ
فعــرض فــي مهرجــان تورنتــو الســينمائي
وفــاز بجائــزة امــرأة الســينما فــي مهرجــان لــي أركــس
للســينما الأوروبيــة .عــرض فيلمهــا «جزيــرة الحــب»
فــي افتتــاح مهرجــان لوكارنــو للســينما.

Jasmila Žbanić
Born in Sarajevo in 1974, Jasmila
Žbanić is a graduate of her native city’s
Academy of Dramatic Arts, Theatre
and Film Directing Department.
Her feature debut Grbavica won the
2006 Berlinale Golden Bear, the AFI
(American Film Institute) Fest Grand
Jury Prize, Grand Prix Odyssey of the
European Council and was sold to 40
territories with great success. On the
Path, Jasmila’s second feature film,
premiered at the 2010 Berlinale, in
the Competition section. The film had
worldwide distribution in 25 territories
and won numerous awards. Jasmila’s
third feature, For Those Who Can Tell
No Tales, made its world premiere
at the Toronto Film Festival and won
the 2013 Femme de Cinema Award at
Les Arcs European Film Festival. Love
Island premiered at the Locarno film
festival.
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ملخص الفيلم
جيســمارك ،صيــاد ســمك مــن مالطــا يحــاول جاهـ ً
ـدا حــل مشــكلة
التسـ ّـرب الجديــد فــي قاربــه الخشــبي (لــوزو) .يــرى جيســمارك -
الــذي يســتطيع بالــكاد تأميــن مــا يســد رمقــه – أن مصــدر رزقــه
والتقاليــد التــي حافظــت عليهــا أســرته لأجيــال تتلاشــى؛ بســبب
تناقــص حصيلــة البحــر ،وصناعــة صيــد الأســماك التــي لا ترحــم،
والأنظمــة الإيكولوجيــة الراكــدة .يدفــع اليــأس جيســمارك  -إلــى
جانــب ضــرورة إعالــة زوجتــه وطفلــه الــذي يعانــي مــن بــطء فــي
ً
ً
فشــيئا إلــى ســوق
شــيئا
النمــو ويحتــاج للعــلاج  -إلــى الانــزلاق
صيــد الســمك الســوداء.
Synopsis

ّ
لوزو

LUZZU

دراما
مالطا
2021
المالطية مع ترجمة للعربية
 95دقيقة
+ 16

Drama
Malta
2021
Maltese with Arabic subtitles
95 minutes
16+

غزة
الخميس١١.٤ ،
 ٣مساء
المعهد الفرنسي
في غزة

الناصرة
الجمعة١١.٥ ،
 ٧مساء
نادي بلدنا

Nazareth
Friday, 05.11
7:00pm
Baladna
Youth Hub

رام اهلل
السبت١١.٦ ،
 ٨مساء
المسرح البلدي  -دار
بلدية رام اهلل

Ramallah
Saturday, 06.11
8:00pm
Ramallah Municipal
Theatre Ramallah City Hall

أليكــس كامليــري صانــع أف ـلام مالطــي أمريكــي،
خريــج مختبــرات صندانــس وفيلــم إندبندنــت.
فيلمــه الروائــي الأول (لــوزو) عبــارة عــن درامــا
واقعيــة جديــدة تتيــح فرصــة نــادرة للاطــلاع
علــى خبايــا صناعــة صيــد الســمك فــي مالطــا.
تميــز الفيلــم بــأن الأدوار الرئيســة فيــه كانــت مــن
أداء شــخوص عادييــن لا علاقــة لهــم بالتمثيــل.
كمــا ُعرضــت أعمالــه فــي مجــال المونتــاج فــي
العديــد مــن المهرجانــات الرئيســة ،منهــا «حافــظ
علــى التغييــر» (أفضــل فيلــم وأفضــل إخــراج،
ترايبــكا  )2017و»أقربــاء الــدم» (البندقيــة ،2018
ً
مشــاركا فــي
ســكونفيني) .عمــل مونتيــرا
مسلســل «فاهرنهايــت  »451لشــركة  .HBOوهــو
يعمــل الآن علــى تطويــر فيلمــه الثانــي الــذي تقــع
أحداثــه فــي مالطــا أيضـ ًـا.

Alex Camilleri

Director: Alex Camilleri
Screenwriter: Alex Camilleri
Cast: Jesmark Scicluna, Michela
Farrugia, David Scicluna
Cinematography: Léo Lefèvre
Editing: Alex Camilleri
Sound: Robert Bonello
Music: Jon Natchez
Producer/s: Rebecca Anastasi,
Ramin Bahrani, Alex Camilleri and
Oliver Mallia

المخرج :أليكس كاميليري
كاتب السيناريو :أليكس كاميليري
تمثيل :جيسمارك سكيكلونا ،ميخايلا فاروغيا ،ديفيد
سكيكلونا
تصوير :ليو ليفيفري
مونتاج :أليكس كاميليري
صوت :روبيرت بونيللو
موسيقى :جون ناتشيز
المنتجين :ريبيكا آنيستازي ،رامين باهراني ،أليكس
كاميليري وأوليفر ماليا

Gaza
Thursday, 04.11
3:00pm
The French Institute in Gaza

Jesmark, a Maltese fisherman, contends with a
newfound leak in his wooden Luzzu boat. Barely
getting by, he sees his livelihood — and a family
tradition from generations before him — imperiled
by diminishing harvests, a ruthless fishing industry,
and a stagnating ecosystem. Desperate to provide
for his wife and their newborn son, whose growth
impediment requires treatment, Jesmark gradually
slips into an illicit black-market fishing operation.

أليكس كامليري

العرض األول يف العالم العريب
Arab World Premiere

Alex Camilleri is a MalteseAmerican filmmaker. He is an alum
of both the Sundance and Film
Independent labs. His featurelength directorial debut, Luzzu, is
a neorealist drama offering a rare
look at Malta’s fishing industry
and starring non-actors in the lead
roles. As a film editor, his work has
screened at major festivals; credits
include Keep the Change (Best Film
& Best Director, Tribeca 2017) and
Blood Kin (Venice 2018, Sconfini),
and as an Associate Editor on HBO’s
Fahrenheit 451. He is currently
preparing his sophomore feature,
also to be set in Malta.
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ملخص الفيلم
جــون شــاب فــي الخامســة والثلاثيــن مــن عمــره ،يعمــل فــي
تنظيــف النوافــذّ .
كــرس جــون حياتــه لتربيــة ابنــه مايــكل ذي
الســنوات الأربــع ،بعــد أن هجرتهمــا والدتــه عقــب ولادتــه مباشــرة.
بعــد أن ُيع ِلــم الأطبــاء جــون أنــه ليــس مــن المتوقــع أن يعيــش
أكثــر مــن شــهرين َ
آخريــن ،يحــاول أن يجــد عائلــة جديــدة مثاليــة
لمايــكل ،مصممـ ًـا علــى أن يحميــه مــن الواقــع الأليــم .وعلــى الرغــم
مــن أنــه كان فــي البدايــة واثقـ ًـا ممــا كان يبحــث عنــه ،فإنــه ســرعان
مــا يتخلــى عــن قناعاتــه الأوليــة ،وتــراوده الشــكوك حــول قــراره.
كيــف لــه أن يحكــم علــى عائلــة مــن مجــرد لقــاء قصيــر؟ وهــل
يعــرف ابنــه كفايــة حتــى يتمكــن مــن اتخــاذ هــذا القــرار نيابــة
عنــه؟
Synopsis

ال مكان ممزي

NOWHERE SPECIAL

دراما
إيطاليا ،المملكة المتحدة ،رومانيا
2020
اللغة الإنجليزية
 95دقيقة
+ 16
المخرج :أوبيرتو باسوليني
كاتب السيناريو :أوبيرتو باسوليني
تمثيل :جيمس نورتون ،دانييل لامونت ،آيلين أو
هيجينز
تصوير :ماريوس باندورو
مونتاج :ماساهيرو ،هيراكوبو ،ساسكا سيمبسون
صوت :ديريك هاير ،مايروس ليفتيشيه
موسيقى :أندرو سايمون ماكاليستر
المنتجين :أوبيرتو باسوليني ،روبيرتو سيسا ،كريستينا
نيكوليسو

Drama
Italy, UK, Romania
2020
English
95 minutes
16+
Director: Uberto Pasolini
Screenwriter: Uberto Pasolini
Cast: James Norton, Daniel Lamont, Eileen
O’Higgins
Cinematography: Marius Panduru
Editing: Masahiro Hirakubo, Saska Simpson
Sound: Derek Hehir, Marius Leftărache
Music: Andrew Simon McAllister
Producer/s: Uberto Pasolini, Roberto
Sessa, Cristian Nicolescu

رام اهلل
الخميس١١.٤ ،
 ٨مساء
قصر رام اهلل الثقافي

Ramallah
Thursday, 04.11
8:00pm
Ramallah Cultural Palace

John, a 35-year-old window cleaner, has dedicated
his life to bringing up his 4-year-old son, Michael,
after the child’s mother left them soon after giving
birth. When John is given only a few months left to
live, he attempts to find a new, perfect family for
Michael, determined to shield him from the terrible
reality of the situation. Although initially certain
of what he is looking for in the perfect family,
John gradually abandons his early convictions,
overwhelmed by doubts on the decision. How can
he judge a family from a brief encounter? And does
he know his own child well enough to make this
?choice for him

أوبيرتو باسوليني
عمــل أوبيرتــو باســوليني فــي مجــال صناعــة الأف ـلام
فــي بريطانيــا منــذ  .1983وبعــد  10ســنوات مــن أداء
مختلــف الأدوار والوظائــف فــي «كولومبيا بيكتشــرز»،
أنشــأ شــركة إنتــاج «ريــد ويفــز فيلمــز» .أنتجــت
شــركته فيلمــه الشــهير «كل مــا هــو مطلــوب» ،الــذي
ً
أرباحــا تجــاوزت أكثــر مــن  250مليــون دولار
حقــق
وفــاز بجائــزة البافتــا لأفضــل فيلــم ،وترشــح لأربــع
جوائــز أوســكار .فــي العــام  2008أخــرج أوبيرتــو فيلــم
«ماتشــان» ،الــذي شــارك كذلــك فــي كتابتــه وإخراجــه.
فــاز الفيلــم بالعديــد مــن الجوائــز الدوليــة ،منهــا
جائــزة أفضــل فيلــم أوروبــي وجائــزة أيــام المؤلفيــن
التــي تنظــم بالتــوازي مــع أيــام مهرجــان البندقيــة.
وفــي العــام  2013كتــب أوبيرتــو وأنتــج وأخــرج فيلــم
«حيــاة جامــدة» ،الــذي فــاز بجائــزة أفضــل ممثــل فــي
مهرجــان البندقيــة الســينمائي /أوريزونتــي وعــدد
مــن الجوائــز الأخــرى فــي مهرجانــات كثيــرة منهــا
أدنبــرة وريكافيــك.

Uberto Pasolini
Uberto Pasolini has worked in the
British Film Industry since 1983. After
ten years working in various roles at
Columbia Pictures, he founded the
production company Red Wave Films.
With his company he produced the
worldwide celebrated The Full Monty,
which grossed over 250 million dollars
internationally, won a BAFTA for Best
Film and was nominated for 4 Oscars.
In 2008 Uberto directed Machan,
which he also co-wrote and produced.
The film went on to win numerous
international festival awards including
Best European Film Giornate degli
Autori/Venice Days. In 2013 Uberto
wrote, produced and directed Still Life.
The film won Best Director at Venice
Film Festival/Orizzonti and numerous
awards at festivals in Edinburgh,
Reykjavik and others.
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ملخص الفيلم
ـاة مرحـ ٌ
أميــرة فتـ ٌ
ـة عمرهــا  17عامـ ًـا ،كبــرت وهــي تعتقــد أنهــا ولدت
نتيجــة تهريــب نطفــة والدهــا الســجين .لكــن مفهومهــا لهويتهــا
يتحطــم عندمــا تكشــف محاولــة أخــرى لتهريــب نطفــة والدهــا
أنــه عقيــم .يهــز هــذا الخبــر محيــط أميــرة لتبــدأ الخلافــات داخــل
الأســرة .تبــدأ أميــرة فــي رحلــة البحــث عــن والدهــا البيولوجــي
لتحافــظ علــى مــا تبقــى مــن هويتهــا بينمــا ينهــار عالمها مــن حولها.
Synopsis
Amira is a bubbly 17-year-old who has grown-up
believing she was conceived with the smuggled
sperm of her imprisoned father. Her sense of identity
is shattered when another attempt to conceive a
child with her father’s smuggled sperm reveals he
is infertile, rattling her community and turning her
family against itself. Amira embarks on a quest to
discover her biological father, and salvage what is
left of her identity as her world falls apart.

أمرية

AMIRA

دراما
مصر ،الأردن ،الإمارات العربية المتحدة ،المملكة العربية السعودية
2021
العربية مع ترجمة للإنجليزية
 96دقيقة
+ ١٨

Drama
Egypt, Jordan, United Arab Emirates, Saudi Arabia
2021
Arabic with English subtitles
96 minutes
18+

المخرج :محمد دياب
كاتب السيناريو :محمد دياب ،خالد دياب ،شيرين دياب
تمثيل :صبا مبارك ،علي سليمان ،تارا عبود ،زياد بكري
تصوير :أحمد جبر
مونتاج :أحمد حافظ
صوت :جوليان بيريز
موسيقى :خالد داغر
المنتجين :محمد حفظي ،دانييل زيسكيند (فيلم كلينك) ،منى
عبد الوهاب (أغورا أوديو فيجوالز) ،معاذ مسعود (أكاديميا
بيكتشيرز) ،هاني أبو أسعد ،أميرة دياب ،سارة جوهر.

Director: Mohamed Diab
Screenwriter: Mohamed Diab, Khaled Diab,
Sherine Diab
Cast: Saba Mubarak, Ali Suleiman, Tara Abboud,
Ziad Bakri
Cinematography: Ahmed Gabr
Editing: Ahmed Hafez
Sound: Julien Perez
Music: Khaled Dagher
Producer/s: Mohamed Hefzy, Daniel Ziskind
(Film Clinic), Mona Abdel Wahab (Agora
Audiovisuals), Moez Masoud (Acamedia Pictures),
Hany Abu-Assad, Amira Diab, Sarah Gohar

الناصرة
الاحد١١.٧ ،
 7مساء
نادي بلدنا

Nazareth
Sunday, 07.11
7:00pm
Baladna Youth Hub

بيت لحم
الأحد١١.٧ ،
 ٨مساء
مؤسسة الرئيس
بوتين الفلسطينية

Bethlehem
Sunday, 07.11
8:00pm

President Putin
Palestinain Organization

رام اهلل
الاحد١١.٧ ،
 ٨مساء
المسرح البلدي  -دار
بلدية رام اهلل

Ramallah
Sunday, 07.11
8:00pm
Ramallah Municipal Theatre
Ramallah City Hall

محمد دياب
درس الكاتــب /المخــرج المبــدع محمــد ديــاب التجــارة
وإدارة الأعمــال ،وبعــد تخرجــه عمــل فــي أحــد البنــوك
الدوليــة فــي القاهــرة ،لكنــه ســرعان مــا اكتشــف
حبــه للكتابــة ،فاختــار أن يتبــع شــغفه ويــدرس
كتابــة النصــوص الســينمائية فــي أكاديميــة نيويــورك
للأفــلام ســنة  .2005حقــق فيلمــه الأول «أحــلام
حقيقيــة» ( )2006نجاحـ ًـا تجاريـ ًـا كبيـ ً
ـرا .وبعدهــا كتــب
فيلــم «الجزيــرة» ( ،)2007الــذي حقــق أرباحـ ًـا تجــاوزت
 20مليونـ ًـا فــي دور الســينما .فــي ســنة  2014كتــب نــص
فيلــم «ديكــور» بالأبيــض والأســود ،وفيلــم «الجزيــرة
 »٢الــذي حقــق كذلــك أرباحـ ًـا كبيــرة .فيلمــه الروائــي
الأول «اشــتباك» ( )2016كان الفيلــم الــذي شــاركت
ً
رســميا فــي مســابقة جوائــز الأوســكار
فيــه مصــر
لســنة  2017عــن فئــة أفضــل فيلــم بلغــة أجنبيــة
وعــرض فــي افتتــاح قســم جائــزة «نظــرة مــا» فــي
مهرجــان كان الســينمائي.

Mohamed Diab

حيفا
السبت١١.٦ ،
 8مساء
جمعية الثقافة
العربية

Haifa
Saturday, 06.11
8:00pm
The Arab Culture
Association

القدس
الخميس١١.٤ ،
 ٨مساء
المسرح الوطني
الفلسطيني  /الحكواتي

Jerusalem
Thursday, 04.11
8:00pm
Palestinian National
Theatre / Al Hakawati

Thriving writer/director, Mohamed
Diab, studied Commerce and Business
Management. After graduation, Diab
worked at one of the international
banks in Cairo, but he soon discovered
his love for writing. He chose to pursue
his passion by studying script writing
at the New York Film Academy in 2005.
His debut film, Real Dreams (2006), was
a commercial success. Afterwards, he
wrote The Island (2007), which made
over 20 million EGP in theaters. In
2014, he wrote the screenplay for
the black and white film Décor and
The Island 2, which was also a box)office hit. His feature film Clash (2016
was Egypt’s official submission for
the 2017 Academy Awards for Best
Foreign-Language Film and opened
the Un Certain Regard section of the
Cannes Film Festival.
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ملخص الفيلم
تجــد نســاء مختلفــات مــن خلفيــات اجتماعيــة متباينــة أنفســهن
عالقــات فــي أحــداث تتطــور فــي شــوارع مصــر وأحيائهــا.
لكــن الحوائــط الإســمنتية والأبــواب المغلقــة ليســت هــي مــن
تحتجزهــن ،وإنمــا أفكارهــن وصراعاتهــن الداخليــة .وعلــى الرغــم
مــن أن النســاء يتشــاركن الأحــلام نفســها بالإفــلات مــن القيــود
والظــروف الاجتماعيــة ،فــإن ك ً
لا منهــن تخــوض معركتهــا الخاصــة.
Synopsis
Different women from various social backgrounds
find themselves trapped in the events unfolding in
the Egyptian streets and apartment blocks. Their
entrapment is not necessarily limited to concrete
walls and locked doors, but is imposed by inner
conflicts and thoughts. Even though the women
share similar dreams of breaking free from social
constraints and conditions, each fights her own
battle.

محام سخن

TRAPPED

دراما
مصر
2021
العربية مع ترجمة للإنجليزية
 77دقيقة
+ 16

Drama
Egypt
2021
Arabic with English subtitles
77 minutes
16+

المخرج :منال خالد
كاتب السيناريو :رشا أغزب ،منال خالد
تمثيل :كارولين خليل ،أسامة أبو العطا ،ريم حجاب ،سراء
جبل
تصوير :زبيغنيوي ريبكزينسكي ،طارق حفني ،محمود لطفي
مونتاج :رانيا منتصر
صوت :محمد فوزي
موسيقى :رعد خلف
المنتجين :منال خالد

الناصرة
السبت١١.٦ ،
 ٧مساء
نادي بلدنا

Director: Manal Khaled
Screenwriter: Rasha Azab, Manal Khaled
Cast: Caroline Khalil, Osama Abo El Ata,
Reem Hegab, Sara’ Jebel
Cinematography: Zbigniew Rybczynski,
Tarek Hefny, Mahmoud Lotfi
Editing: Rania Montaser
Sound: Mohamed Fawzy
Music: Raad Khalaf
Producer/s: Manal Khaled

Nazareth
Saturday, 06.11
7:00pm
Baladna Youth Hub

القدس
الجمعة١١.٥ ،
 ٨مساء
المسرح الوطني الفلسطيني  /الحكواتي

Jerusalem
Friday, 05.11
8:00pm
Palestinian National
Theatre / Al Hakawati

منال خالد
منــال خالــد ،صانعــة أفــلام ومخرجــة مصريــة
درســت الفلســفة فــي جامعــة الإســكندرية،
وعملــت فــي «مصــر إنترناشــيونال للأفــلام».
تتمتــع منــال بخبــرة كبيــرة فــي العمــل مــع
مخرجيــن حاصليــن علــى عــدد مــن الجوائــز
مثــل ســعد هنــداوي ،وكاملــة أبــو ذكــري ،وهانــي
خليفــة ،ومحمــد علــي .حضــرت العديــد مــن
الورشــات والــدورات فــي مجــال صناعــة الأفـلام
وكتابــة النصــوص والنقــد الســينمائي .انتهــت
مؤخـ ً
ـرا مــن تصويــر فيلــم وثائقــي طويــل نســوي
بعنــوان «ســاعة أو أكثــر» مــع المخــرج الأمريكــي
أدولفــو مارتينيــز.

Manal Khaled
Manal Khaled is an Egyptian
filmmaker who studied Philosophy
at the University of Alexandria. She
worked in Misr International Film
and has vast experience working
with award-winning directors, such
as Saad Hendawi, Kamla Abou
Zekri, Hani Khalifa, and Mohamed
Ali. Also, she attended many
masterclasses and workshops on
filmmaking, screenwriting, and
film criticism. Most recently, she
has finished shooting her feminist
feature documentary film An Hour
or So with American director Adolfo
Martinez.
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ملخص الفيلم
تغــادر أليــس الشــابة ،فــي الخمســينيات ،موطنهــا فــي جبــال
سويســرا وتقصــد شــواطئ بيــروت المشمســة والنابضــة بالحيــاة.
تقــع فــي حــب جوزيــف ،عالــم فيزيــاء فلكــي ،غريــب الأطــوار،
مصمــم علــى إرســال أول لبنانــي إلــى الفضــاء .تتفاهــم أليــس
بســرعة مــع أقاربــه ،لكــن بعــد ســنوات مــن العيــش بهنــاء تهــدد
الحــرب الأهليــة جنتهــم الصغيــرة
Synopsis
In the fifties, young Alice leaves her natal Swiss
mountains for the sunny and vibrant shores
of Beirut. She falls madly in love with Joseph, a
quirky astrophysicist determined to send the first
Lebanese national into space. Alice quickly fits in
among his relatives, but after years of delight, the
civil war threatens their garden of Eden.

تحت سماء أليس

SKIES OF LEBANON

دراما
فرنسا
2020
العربية والفرنسية والايطالية مع ترجمة
للعربية والإنجليزية
 92دقيقة
+ 16

Drama
France
2020
Arabic, French and Italian with Arabic and
English subtitles
92 minutes
16+

المخرج :كلويه مازلو
كاتب السيناريو :كلويه مازلو ،ياسين بادي
تمثيل :آلبا رشير فارشير ،وجدي معوض،
إيزابيلا زيغوندي
تصوير :هيلين لوفارت
مونتاج :كليمنص كاريه
صوت :فرانسوا بوديه ،داميان بويتل ،إكزافيار
تيولان
موسيقى :بشار مارخليفة
المنتجين :فريدريك نيدرماير

رام اهلل
الاحد١١.٧ ،
 6مساء
مؤسسة عبد المحسن القطان

Director: Chloé Mazlo
Screenwriter: Chloé Mazlo, Yacine Badday
Cast: Alba Rohrawacher, Wajdi Mouawad,
Isabelle Zighondi
Cinematography: Hélène Louvart
Editing: Clémence Carré
Sound: François Boudet, Damien Boitel, Xavier
Thieulin
Music: Bachar Mar-Khalifé
Producer/s: Frédéric Niedermayer

Ramallah
Sunday, 07.11
6:00pm
A.M Qattan Foundation

القدس
السبت١١.٦ ،
 ٨مساء
المركز الثقافي التركي يونس
امره بالقدس

Jerusalem
Saturday, 06.11
8:00pm
Yunus Emre Turkish
Cultural Center

كلويه مازلو
كلويــه مازلــو مخرجــة فرنســية لبنانيــة
تعيــش فــي باريــس .بعــد أن درســت التصميــم
الجرافيكــي فــي المعهــد العالــي للفنــون الزخرفية
فــي ستراســبورغ ،تخصصــت فــي أفـلام الصــور
المتحركــة باســتخدام تقنيــات مختلفــة .اختيــرت
أفلامهــا القصيــرة فــي عــدد مــن المهرجانــات
الدوليــة وفــازت بجوائــز عــدة .فــي ســنة 2020
أخرجــت فيلمهــا الروائــي الأول ،ســماء لبنــان،
الــذي اختيــر فــي أســبوع النقــاد فــي كان.

Chloé Mazlo
Chloé Mazlo is a French-Lebanese
filmmaker living in Paris. After
studying graphic design at the Ecole
Supérieure des Arts Décoratifs
in Strasbourg, she specialised in
making animated films combining
different techniques. Her short
films have been selected in
numerous international festivals
and have won several awards. In
2020, she directed her first feature
film, Skies of Lebanon, which was
selected for the Critics’ Week in
Cannes.
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ملخص الفيلم
ســنة  2000عمــل ســامي مترجمـ ًـا مــن اللغــة العربيــة إلــى الإنجليزيــة
فــي الفريــق الأولمبــي الســوري فــي أولمبيــاد ســيدني ،أســتراليا.
لكــن زلــة لســان تجبــره علــى البقــاء فــي أســتراليا ليعيــش فيهــا
ً
ً
سياســيا .فــي ســنة  ،2011وبعــد انــدلاع الثــورة الســورية
اجئــا
ل
تعتقــل قــوات النظــام أخ ســامي ،فيخاطــر الأخيــر بــكل شــيء
ويعــود إلــى ســورية فــي محاولــة لإيجــاد شــقيقه.
Synopsis
In 2000, Sami was the Arabic-English translator for
the Syrian Olympic team in Sydney, Australia. A slip
of the tongue forced him to stay in Australia and
live in exile as a political refugee. In 2011, when the
Syrian revolution starts and his brother is arrested,
Sami risks everything to return to Syria to find him.

املرتجم
تشويق
فرنسا ،سويسرا ،سورية ،بلجيكا ،قطر ،الولايات
المتحدة الأمريكية
2020
العربية والإنجليزية مع ترجمة للإنجليزية
 105دقيقة
+ 16
المخرج :رنا كزكز ،أنس خلف
كاتب السيناريو :رنا كزكز ،ماغالي نيجروني
تمثيل :زياد بكري ،يمنى مروان ،ديفيد فيلد
تصوير :إرين ديفين
مونتاج :مونيك دارتون
صوت :لوك كويفيلي ،بنجامين بينوا ،دنيس سيشو
موسيقى :توماس كوزينيه ،فريديريك كوشمانيان
المنتجين :نيكولاس ليبيرتيه ،رافايل آلكساندر ،أنس
خلف

THE TRANSLATOR
Thriller
France, Switzerland, Syria, Belgium, Qatar,
USA
2020
Arabic, English with English subtitles
105 minutes
16+
Director: Rana Kazkaz, Anas Khalaf
Screenwriter: Rana Kazkaz, Magali Negroni
Cast: Ziad Bakri, Yumna Marwan, David Field
Cinematography: Eric Devin
Editing: Monique Dartonne
Sound: Luc Cuveele, Benjamin Benoit, Denis
Séchaud
Music: Thomas Couzinier, Frédéric
Kooshmanian
Producer/s: Nicolas Leprêtre, Raphaël
Alexandre, Anas Khalaf

بيت لحم
الجمعة١١.٥ ،
 ٨مساء
دار يوسف نصري جاسر للفن
والبحث

Bethlehem
Friday, 05.11
8:00pm
Dar Yusuf Nasri Jacir for
Art & Research

رنا كزكز وأنس خلف
رنــا كزكــز وأنــس خلــف ،ســوريان أمريكيــان يعيشــان

فــي الدوحــة بعــد أن غــادرا دمشــق بســبب
الصــراع فــي ســورية .كتبــا وأخرجــا معـ ًـا خمســة
ً
حاليــا علــى تطويــر
أفــلام قصيــرة ،ويعمــلان
عــدد مــن الأفــلام الروائيــة الطويلــة .فيلمهمــا
القصيــر الأخيــر "ماريــه نوســتروم" كان باكــورة
أعمالهمــا المعروضــة فــي المهرجانــات .اختيــرت
بعــض أعمالهمــا فــي صندانــس ودبــي وفــي أكثــر
مــن  110فعاليــة دوليــة و 36جائــزة .المترجــم هــو
فيلمهمــا الروائــي الطويــل الأول .

Rana Kazkaz & Anas Khalaf
Rana Kazkaz & Anas Khalaf are
Syrian with dual French and
American nationalities. They both
live in Doha after leaving Damascus
due to the Syrian conflict. They
have written and directed five
short films and are developing
several feature films. Their last
short, Mare Nostrum, started their
careers in festivals with selections
in Sundance and Dubai, and over
110 international selections and
36 awards. The Translator is their
debut feature film.
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ملخص الفيلم
يحصــل مغنــي الــراب الســابق أنــس علــى وظيفــة فــي المركــز
.الثقافــي فــي حــي للطبقــة العاملــة فــي مدينــة الــدار البيضــاء
وبتشــجيع مــن المعلــم الجديــد يحــاول طلابــه التحــرر مــن ثقــل
التقاليــد ليعبّــروا عــن أنفســهم وشــغفهم مــن خــلال فــن الهيــب
.هــوب
Synopsis
نبيل عيوش
نبيــل عيــوش أحــد المخرجيــن المؤثريــن فــي
 فيلمــه الطويــل الأول «مكتــوب» شــارك.المغــرب
عــن المغــرب فــي مســابقة الأوســكار عــن فئــة أفضــل
) الــذي2000( » ولــه أيضــا «علــي زاوا.فيلــم أجنبــي
 عــرض2012  وفــي ســنة. جائــزة دوليــة45 فــاز بنحــو
فيلمــه «يــا خيــل اهلل» الــذي تنــاول تفجيــرات الــدار
البيضــاء فــي مســابقة «نظــرة مــا» بمهرجــان كان
.الســينمائي حيــث فــاز بجائــزة فرانســوا شــاليه
شــارك «يــا خيــل اهلل» عــن المغــرب فــي مســابقة
ّ ،86 جوائــز الأوســكار
ومثــل المغــرب فــي جائــزة
 وفــي. جائــزة دوليــة26 الجولــدن غلــوب وفــاز بنحــو
 اختيــر فيلمــه «الزيــن اللــي فيــك» فــي،2015 أيــار
،أســبوع المخرجيــن فــي مهرجــان كان الســينمائي
وفــاز بجائــزة أفضــل إخــراج وأفضــل ممثلــة فــي
.مهرجــان أنغوليــم فــي أيلــول مــن العــام نفســه

Nabil Ayouch
Nabil Ayouch is one of the most
influential directors in Morocco. He
directed his first feature, Mektoub,
which was the Moroccan entry for Best
Foreign Language Film at the Academy
Awards, as was Ali Zaoua (2000) which
won 45 international awards. In
2012, his next feature, Horses of God,
which was based on the May 2003
Casablanca bombings, screened in
Un Certain Regard at the Cannes Film
Festival where it received the François
Chalais Award. Horses of God was the
official Moroccan submission to the
86th Academy Awards, represented
Morocco at the Golden Globes and
won 26 international awards. In May
2015, Much Loved was selected at
Cannes in Directors’ Fortnight. It won
the Best Director and Best Actress
awards at the Angoulême Film Festival
in September of that year.

Former rapper Anas takes a job at a cultural centre
in a working-class neighborhood in Casablanca.
Encouraged by their new teacher, his students will
try to free themselves from the weight of restrictive
traditions in order to live their passions and express
themselves through hip-hop…

عيل صوتك

CASABLANCA BEATS
Closing Film

فيلم اخلتام

Drama
Morocco, France
2021
Arabic with English subtitles
101 minutes
16+

دراما
 فرنسا،المغرب
2021
العربية مع ترجمة للإنجليزية
 دقيقة101
+ 16

Director: Nabil Ayouch
Screenwriter: Nabil Ayouch
Cast: Anas Basbousi, Ismail Adouab, Nouhaila Arif,
Samah Barigou, Meriem Nakkach, Zineb Boujemaa,
Abdelilah Basbousi
Cinematography: Virginie Surdej, Amine Messadi
Editing: Marie-Hélène Dozo, Yassir Hamani, Julia
Grégory
Sound: Nassim El Mounabbih
Music: Mike Kourtzer, Fabien Kourtzer
Producer/s: Amine Benjelloun (Ali N’ Productions),
Les Films du Nouveau Monde, Unité

Ramallah
Monday, 08.11
7:00pm
Ramallah Cultural Palace

رام اهلل
١١.٨ ،الإثنين
 مساء٧
قصر رام اهلل الثقافي

Gaza
Monday, 08.11
7:00pm
Al Ghussein Cultural House

 نبيل عيوش:المخرج
 نبيل عيوش:كاتب السيناريو
، نهيلة عارف، إسماعيل أدواب، أنس بسبوسي:تمثيل
 عبد الإله، زينب بو جمعة، مريم نكاش،سماح باريجو
بسبوسي
 أمين ميسادي، فيرجيين سورديج:تصوير
 جوليا، ياسر هماني، هيلين دوزو-  مارين:مونتاج
غريغوري
 نسيم المنبه:صوت
 فابيان كورتزير، مايك كورتزير:موسيقى
 أمين بنجلون (شركة علي ن للإنتاج) ليه فيلم:المنتجين
 يونيته،دو نوفو مود
غزة
١١.٨ ،الاثنين
 مساء٧
بيت الغصين الثقافي

األفالم
الوثائقية

Documentary
Films
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ملخص الفيلم
يــروي الفيلــم الواقــع المريــر الــذي تعيشــه العامـلات الوافــدات فــي
المنــازل بــدول الشــرق الأوســط كلبنــان .ومــن خــلال المــزج بيــن
وجهــات النظــر المختلفــة ،يعرفنــا الفيلــم عن قــرب بالحيــاة الخاصة
لأصحــاب العمــل والــوكلاء والخادمــات .يتنــاول الفيلــم الموضــوع
مــن الإطــار القانونــي الــذي يخلــق بنيــة ســلطوية متحكمــة تتيــح
المجــال للفســاد والاســتغلال ،ويحلــل الأنمــاط المعماريــة للمدينــة
القائمــة علــى العنصريــة ،وحتــى مســاحة المنــازل الخاصــة التــي
تعيــد إنتــاج نظــام أبــوي يميــز ضــد اللبنانيــات ويقــوض بــدوره
حقــوق العام ـلات الأجنبيــات فــي المنــازل .يكشــف الفيلــم أشــكالاً
ً
حديثــة مــن العنصريــة ويعكــس كذلــك دور المــرأة وعامــلات
المنــازل فــي المجتمعــات الرأســمالية الكبيــرة.
Synopsis

غرفة من دون إطاللة

ROOM WITHOUT A VIEW

وثائقي
النمسا ،ألمانيا
2021
العربية ،الأمهرية ،البنغالية ،الفرنسية ،الإنجليزية مع
ترجمة للإنجليزية
 ٧٣دقيقة
+ 16

Documentary
Austria, Germany
2021
Arabic, Amharic, Bengali, French, English with English
subtitles
73 minutes
16+

المخرج :روزر كوريلا
تصوير :روزر كوريلا ،ألفونسو مورال
مونتاج :جينيه أوليفاريس
صوت :غابور ريبلي
موسيقى :بول فريك
المنتجين :فلوريان كيجر ،آنا كاتاليه (شركة موفينغ
ماونتينز للأفلام)

Director: Roser Corella
Cinematography: Roser Corella, Alfonso Moral
Editing: Ginés Olivares
Sound: Gábor Ripli
Music: Paul Frick
Producer/s: Florian Käger, Ana Catalá (Moving
)Mountains Films

غزة
الاحد١١.٧ ،
 ٣مساء
المعهد الفرنسي في غزة

Gaza
Sunday, 07.11
3:00pm
The French Institute in
Gaza

الناصرة
الخميس١١.٤ ،
 ٧مساء
نادي بلدنا

Nazareth
Thursday, 04.11
7:00pm
Baladna Youth Hub

The film chronicles the dire reality of foreign
domestic workers in Middle Eastern countries
such as Lebanon. By combining a multitude of
perspectives, it offers intimate insights into the
private lives of employers, agents and maids. From
the legal framework that creates a structure of
power and control that is conducive to corruption
and abuse, analysing the architectural patterns of
the city founded on racism, to the private sphere
of the house that serves to reproduce a patriarchal
system that discriminates against Lebanese women
and which in turn undermines the rights of foreign
domestic workers in the household. Exposing
modern forms of slavery, it also reflects on the role
of women and domestic work at large in capitalist
societies.

العرض األول يف الرشق األوسط
MENA Premiere

روزر كوريلا
روزر كوريـلا (برشــلونة )1978 ،صانعــة أفـلام وثائقيــة
ً
حاليــا فــي برليــن .بــدأت روزر
مســتقلة تعيــش
مســيرتها المهنيــة فــي مجــال الصحافــة المصــورة
فــي التلفزيــون الكاتلانــي ،حيــث لامســت القصــص
الإنســانية القابعــة وراء القضايــا العالميــة ودفعتهــا
لتبــدأ إنتــاج رؤيــة شــخصية فــي مجــال الأفــلام
الوثائقيــة وتعمــل علــى تطويرهــاُ .عرضــت أفلامهــا
«الرجــل الآلــي» (فيلــم قصيــر« ،)2011 ،ســجناء
كانــون» (فيلــم قصيــرِ « ،)2014 ،امســك واهــرب»
(فيلــم طويــل – )2017 ،فــي مختلــف أنحــاء العالــم،
وفــازت بالعديــد مــن الجوائــز .افتتانهــا بالأفــلام
ً
بحثــا
الوثائقيــة قادهــا إلــى الســفر حــول العالــم
عــن قصــص تســتحق أن تــروى ،وهــي لا تهــدف فــي
أعمالهــا إلــى أن تكــون شــاهدة علــى القضايــا المهمــة
فــي المجتمعــات المعاصــرة فحســب ،وإنمــا تحــاول أن
تتحداهــا وتطــرح حولهــا الأســئلة.

Roser Corella
Roser Corella (Barcelona,1978) is an
Independent Documentary Filmmaker
currently based in Berlin. Roser began
her career as video-journalist for
the Catalan TV, but her interest in
human stories behind global issues
moved her to start self-producing and
developing a personal vision within
 the documentary field. Her workMachine Man (short, 2011), Prisoners
of Kanun (short, 2014), Grab and Run
(feature, 2017) - has been shown
worldwide, winning numerous awards.
Her fascination for the documentary
genre has led her to travel the world
in search of stories that deserve to
be told. Not only to witness but to
challenge and raise critical questions
about contemporary societies.
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ملخص الفيلم
بعــد  62ســنة مــن العيــش معـ ًـا ،قــرر جــد لينــا وجدتهــا الانفصــال.
هاجــرت عايشــة ومبــروك مــن الجزائــر إلــى تيــرز ،وهــي بلــدة
صغيــرة وســط فرنســا تعــود إلــى العصــور الوســطى ،قبــل أكثــر مــن
 60عامـ ًـا .عاشــا معـ ًـا فوضــى حيــاة المهاجريــن .بالنســبة للينــا كان
انفصالهمــا فرصــة لطــرح الأســئلة حــول رحلــة الصمــت والهجــرة
الطويلــة التــي قطعاهــا.
Synopsis
After 62 years of living together, Lina’s grandparents,
Aïcha and Mabrouk, have decided to separate.
Together, they came from Algeria to Thiers, a small
medieval town in the middle of France, over 60
years ago. Side by side, they have experienced this
chaotic immigrant life. For Lina, their separation is
an opportunity to question their long journey of
exile and their silence.

جزائرهم

THEIR ALGERIA

وثائقي
فرنسا
2020
الفرنسية والعربية مع ترجمة للإنجليزية والعربية
 82دقيقة
+ 16
المخرج :لينا سويلم
تصوير :لينا سويلم
مونتاج :غلاديس جوجو
صوت :رمي دوريل ،جولي تريبوت
موسيقى :رمي دوريل
المنتجين :ماري بالدوشي (شركة أغات فيلمز وتشي)

حيفا
الخميس١١.٤ ،
 ٨مساء
جمعية الثقافة العربية

Documentary
France
2020
French and Arabic with English and Arabic subtitles
82 minutes
16+
Director: Lina Soualem
Cinematography: Lina Soualem
Editing: Gladys Joujou
Sound: Rémi Durel, Julie Tribout
Music: Rémi Durel
)Producer/s: Marie Balducchi (AGAT Films & Cie

Haifa
Thursday, 04.11
8:00pm
The Arab Culture Association

رام اهلل
السبت١١.٦ ،
 ٨مساء
مؤسسة عبد المحسن القطان

Ramallah
Saturday, 06.11
8:00pm
A.M Qattan Foundation

لينا سويلم
لينــا ســويلم صانعــة أفــلام وممثلــة فرنســية -
فلســطينية – جزائريــة ،ولــدت ونشــأت فــي باريــس.
بعــد أن درســت التاريــخ والعلــوم السياســية فــي
جامعــة الســوربون .عملــت لينــا معــدة برامــج فــي
مهرجــان أفــلام حقــوق الإنســان الســينمائي فــي
بوينــس آيريــس ومهرجــان فلســطين فــي الداخــل
والخــارج فــي باريــس وعــدد مــن المهرجانــات
الأخــرى .فــي ســنة  2019فــاز فيلــم لينــا الوثائقــي
الأول «جزائرهــم» بجائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي قيــد
التطويــر فــي زاويــة الأف ـلام الوثائقيــة فــي مهرجــان
ً
أيضــا ليعــرض فــي افتتــاح
كان .اختيــر الفيلــم
مهرجــان «رؤى مــن الواقــع» الدولــي للســينما ســنة
ّ .2020
مثلــت لينــا خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة
فــي ثلاثــة أفـلام روائيــة مــن إخــراج حفصيــة هيــرزي
وهيــام عبــاس وريحانــة.

Lina Soualem
Lina Soualem is a French-PalestinianAlgerian filmmaker and actress, born
and based in Paris. After studying
History and Political Science at La
Sorbonne University, she started
working in journalism and as a
programmer in film festivals. Lina
worked as a programmer for the
International Human Rights Film
Festival in Buenos Aires and the
Palest’In & Out Festival in Paris, among
others. In 2019, Lina’s debut feature
documentary, Their Algeria, received
the Best Doc-in-progress award at
the Doc Corner in Cannes Festival.
Their Algeria was selected to premiere
in Visions du Réel International Film
Festival 2020. These past years, Lina
acted in three feature films directed
by Hafsia Herzi, Hiam Abbass and
Rayhana.

الأفلام الوثائقية 98|Docmentary Films

ملخص الفيلم
بعــد  10ســنوات تقريبـ ًـا علــى بدايــة الثــورة الســورية يجتمــع ثلاثــة
ناشــطين ســوريين  -بــادان وعــدي ورانــي  -علــى خشــبة مســرح
فــي باريــس .ومــن خـلال إســقاطات ضخمــة علــى الحيــاة يواجــه
المخــرج الســوري ،رامــي فــرح ،الشــبان الثلاثــة بمشــاهد  -يظهــر
ً
غيــرت أقدارهــم
الشــبان الثلاثــة فــي بعضهــا ُ -تبــرز
أحداثــا ّ
إلــى الأبــد .يتأمــل الشــبان الثلاثــة المشــاهد القاســية ويفكــر كل
الجمعيــة
منهــم فــي رحلتــه الشــخصية ويســتحضرون ذاكرتهــم
ّ
ويتســاءلون ّ
عمــا تبقــى لهــم مــن آمــال وأح ـلام .يمثــل هــذا اللقــاء
ً
ً
فريــدة علــى تعقيــد الوضــع الســوري الــذي ّ
تحولــت فيــه
نافــذة
الانتفاضــة الســلمية إلــى حــرب طاحنــة.
Synopsis

لنا ذاكرتنا

OUR MEMORY
BELONGS TO US

وثائقي
الدنمارك ،فرنسا ،فلسطين
2021
اللغة العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 90دقيقة
+ 16

Documentary
Denmark, France, Palestine
2021
Arabic with English subtitles
90 minutes
16+

Nearly 10 years after the beginning of the Syrian
revolution, three Syrian activists – Yadan, Odai and
Rani – reunite on a theatre stage in Paris. Through
life-size projections, Syrian director Rami Farah
confronts the three men with footage, some of it
their own, depicting events that changed their
destinies forever. Watching the brutal footage
together, they reflect on their personal journeys,
revive their collective memory, and wonder what
is left of their hopes and dreams. Their reunion
serves as a unique window into the complexity of
the situation in Syria, where a peaceful uprising was
replaced by a ferocious war.

Director: Rami Farah
Screenwriter: Rami Farah, Dima
Saber
Cinematography: Henrik Bohn Ipsen
Editing: Gladys Joujou
Sound: Henrik Garnov
Music: Kinan Azdeh
Producer/s: Signe Byrge Sørensen
(Final Cut for Real), Liana Saleh, Anne
Köhncke

المخرج :رامي فرح
كاتب السيناريو :رامي فرح وديمة صابر
تصوير :هنريك يون إسبين
مونتاج :غلاديس جوجو
صوت :هنريك غارنوف
موسيقى :كنان آزدة
المنتجين :ساينه بيرغية سورينسين
(فاينل كت فور ريل) ،ليانا صالح ،آن
كونكيه

غزة
الجمعة١١.٥ ،
 ٧مساء
بيت الغصين الثقافي

Gaza
Friday, 05.11
7:00pm
Al Ghussein Cultural House

بيت لحم
السبت١١.٦ ،
 ٨مساء
الجسر  -بيت ساحور

Bethlehem
Saturday, 06.11
8:00pm
Al Jisser - Beit Sahour

العرض األول يف الرشق األوسط
MENA Premiere

رامي فرح
رامــي فــرح ،راقــص ســوري وممثــل وصانــع
أفــلام ولــد فــي دمشــق ســنة  .1980درس
الرقــص فــي دمشــق فــي المعهــد العالــي للفنــون
المســرحية وتخــرج مــن معهــد الفيلــم العربــي
ســنة  .2007وجــد رامــي نفســه ،وهــو ابــن لأبويــن
مهجـ ً
ـرا مـ ً
مهجريــن نفســه ّ
ّ
ـرة أخــرى .تتكــرر فــي
ّ
وتتجلــى
أعمالــه مواضيــع الانتمــاء والتهجيــر،
بشــكل خــاص فــي فيلمــه الوثائقــي الطويــل
الأول «فــارس حلــو ،حكايــة ممثــل خــرج عــن
النــص» ( )2019الــذي يتنــاول فيــه فــرح موضوعه
المفضــل ،ويتابــع فيــه رحلــة الممثــل الســوري
المعــروف فــارس الحلــو فــي المهجــر فــي فرنســا،
كمــا تنــاول هــذا الموضــوع مــرة أخــرى فــي عملــه
الأخيــر «لنــا ذاكرتنــا» (.)2021

Rami Farah
Rami Farah is a Syrian dancer,
actor and filmmaker born in
Damascus,1980. He studied dance
in Damascus at the High Institute
for Dramatic Arts and graduated
from The Arab Film Institute in
2007. A son of exiled parents, he
now finds himself in exile as well.
Throughout his oeuvre, themes
of belonging and displacement
recur, perhaps most pronounced
in Farah’s first feature-length
documentary A Comedian in a
Syrian Tragedy (2019) that sees
Farah follow his beloved subject,
famous Syrian actor Fares Helou,
into exile in France, and in Farah’s
most recent work Our Memory
Belongs to Us (2021).
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ملخص الفيلم
تقــف زيمبابــوي علــى مفتــرق طــرق منــذ تنحيــة روبــرت موغابــي،
فقائــد المعارضــة الجديــد ،نيلســون شاميســا ،بــدأ يتحــدى تركــة
الدكتاتــور الفاســدة وخليفتــه إميرســون «تمســاح منانجاجــوا».
الانتخابــات المقبلــة ســتكون امتحانـ ًـا صعبـ ًـا لــكلا الطرفيــن .كيــف
سيفســر الطرفــان مبــادئ الديمقراطيــة؟ فــإن تم ّكنــا مــن كســب
ثقــة المواطنيــن ،وعــدم الانقيــاد إلــى العنــف ،وبنــاء الثقــة فــي
المؤسســات ،فــإن هــذا ســيحدد مســتقبل البــلاد بالكامــل .فيلــم
«الرئيــس» تذكيــر مهــم بأنــه علــى الرغــم مــن اختـلاف التفاصيــل،
فــإن النضــال مــن أجــل الديمقراطيــة هــو مســعى عالمــي.
Synopsis

PRESIDENT

الرئيس
وثائقي
الدنمارك
2021
الإنجليزية والشونا مع ترجمة للعربية
 115دقيقة
+ 16
المخرج :كاميلا نيلسون
تصوير :هنريك بون إيبسين
مونتاج :يببيه بودسكوف
صوت :هاكون لاميتون
موسيقى :يوانس بييريه
المنتجين :ساينه بيرغية سورينسين (المشاهد
النهائية) ،جوسلين بارنيز

Documentary
Denmark
2021
English, Shona with Arabic subtitles
115 minutes
16+

Zimbabwe is at a crossroads. In the first election
since the removal of Robert Mugabe, the new leader
of the opposition Nelson Chamisa is challenging
the dictator’s corrupt legacy, and his successor
Emmerson ‘the crocodile’ Mnangagwa. The election
will be the ultimate test for both sides. How they
interpret the principles of democracy, if they can
inspire trust among the citizenry, not succumb to
violence, and foster faith in institutions, will set the
course for the future for the country. President is
a riveting and epic reminder that, while specifics
may differ, the fight for democracy is of universal
relevance.

Director: Camilla Nielsson
Cinematography: Henrik Bohn Ipsen
Editing: Jeppe Bødskov
Sound: Håkon Lammetun
Music: Jonas Bjerre
Producer/s: Signe Byrge Sørensen (Final
Cut for Real), Joslyn Barnes

رام اهلل
الاحد١١.٧ ،
 ٨مساء
مؤسسة عبد المحسن القطان

Ramallah
Sunday, 07.11
8:00pm
A.M Qattan Foundation

العرض األول يف الرشق األوسط
MENA Premiere

كاميلا نيلسون
تخرجــت كاميــلا نيلســون الحاصلــة علــى
بعثــة فولبرايــت مــن كليــة تيــش للفنــون فــي
جامعــة فولبرايــت وكليــة الأنثروبولوجيــا فــي
الجامعــة ذاتهــا ،حيــث درســت صناعــة الأفــلام
والأنثروبولوجيــا البصريــة فــي الفتــرة بيــن
 .2000 -1997أخرجــت سلســلة أفـلام وثائقيــة هــي:
«صبــاح الخيــر أفغانســتان» ( )2003و»دورغــا»
( )2004و»أطفــال دارفــور» ( )2005و»مومبــاي
متقطعــة الأوصــال» ( )2009ضمــن سلســلة مــدن
علــى المســار الســريع .عــرض فيلمهــا الوثائقــي
الطويــل الأول «الديمقراطيــون» ( )2014فــي
ً
ً
ســينمائيا وفــاز بنحــو 25
مهرجانــا
أكثــر مــن 90
جائــزة وترشــيحاً.
ً

Camilla Nielsson
Camilla Nielsson was a Fulbright
Scholar at Tisch School of the Arts,
New York University (NYU), and in
the Dept. of Anthropology (NYU),
where she studied documentary
filmmaking
and
visual
anthropology from 1997-2000.
She has directed the documentary
short
trilogy
Good
Morning
Afghanistan (2003), Durga (2004),
and The Children of Darfur (2005),
and Mumbai Disconnected (2009),
in the Cities on Speed-series.
Camilla Nielsson’s first feature
documentary Democrats (2014),
has screened at more than 90 film
festivals, and won 25 awards and
nominations.
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ملخص الفيلم
يعــرض هــذا الفيلــم الوثائقــي المعبــر لناثــان غروســمان قصــة
الناشــطة البيئيــة اليافعــة غريتــا ثونبيــرغ مــن خــلال مشــاهد
مؤثــرة لــم تعــرض سـ ً
ـابقا .حيــث يبــدأ الإضــراب عــن الدراســة الــذي
خاضتــه وحيــدة علــى بــاب البرلمــان الســويدي ،ومــن ثــم يتبــع
غروســمان غريتــا  -الطالبــة الخجولــة التــي ُشــخصت بمتلازمــة
أســبيرغر  -فــي رحلــة صعودهــا إلــى الشــهرة وتأثيرهــا العالمــي
ـوي؛ بعــد أن أطلقــت شــرارة الإضرابــات المدرســية حــول العالــم.
القـ ّ
يختــم الفيلــم برحلتهــا الرائعــة التــي اعتمــدت علــى طاقــة الريــاح
التــي قطعــت فيهــا المحيــط الأطلســي لتتحــدث فــي قمــة الأمــم
المتحــدة للعمــل المناخــي فــي مدينــة نيويــورك.
Synopsis

اسيم غريتا

I AM GRETA

وثائقي
السويد
2020
اللغة السويدية مع ترجمة إلى اللغة الإنجليزية
 98دقيقة
+ 16

Documentary
Sweden
2020
Swedish and English with English
subtitles
98 minutes
16+

المخرج :ناثان غروسمان
تصوير :ناثان غروسمان
مونتاج :هانا ليونكفيست وشارلوت لانديليوس
صوت :يوهان جونسون
موسيقى :يون إيكستراند وريبيكا كارييورد
المنتجين :سيسيليا نيسين وفريدريك هاينيغ

بيت لحم
الاحد١١.٧ ،
 ٨مساء
الجسر  -بيت ساحور

The story of teenage climate activist Greta Thunberg
is told through compelling, never-before-seen
footage in this intimate documentary from Swedish
director Nathan Grossman. Starting with her oneperson school strike for climate action outside
the Swedish Parliament, Grossman follows Greta
- a shy schoolgirl with Asperger’s – in her rise to
prominence, and her galvanizing global impact as
she sparks school strikes around the world. The
film culminates with her astonishing wind powered
voyage across the Atlantic Ocean to speak at the
UN Climate Action Summit in New York City.

Director: Nathan Grossman
Cinematography: Nathan Grossman
Editing: Hanna Lejonqvist and Charlotte
Landelius
Sound: Johan Johnson
Music: Jon Ekstrand and Rebekka
Karijord
Producer/s: Cecilia Nessen and Fredrik
)Heinig (BRF.CO

Bethlehem
Sunday, 07.11
8:00pm
Al jisser - Beit Sahour

رام اهلل
الجمعة١١.٥ ،
 ٨مساء
مؤسسة عبد المحسن القطان

Ramallah
Friday, 05.11
8:00pm
A.M Qattan Foundation

العرض األول يف الرشق األوسط
MENA Premiere

ناثان غروسمان
درس ناثــان غروســمان فــي الأكاديميــة الســويدية
ً
مصــورا فــي شــركة
للفنــون الدراميــة .بــدأ عملــه
رولنــغ ســتون إنديــا ومــن ثــم انتقــل إلــى صناعــة
الأفـلام الوثائقيــة .يركــز فــي أعمالــه بشــكل خــاص
علــى القضايــا البيئيــة .فــي ســنة  2015اجتــذب ناثان
اهتمــام العالــم بفيلمــه القصيــر «تحــدي محمصــة
الخبــز الكهربائيــة» الــذي يحــاول فيــه رياضــي أن
يولــد الطاقــة اللازمــة لتحميــص شــريحة خبــز.
تحــول الفيديــو إلــى ظاهــرة عالميــة وســجل أكثــر
مــن  15مليــون مشــاهدة .وفــي ســنة  2017أكمــل
ناثــان أول مسلســل تلفزيونــي كامــل لــه لصالــح
هيئــة التلفزيــون الســويدية حــول الاســتهلاك
المتزايــد للحــوم فــي الســويد .أطلــق المسلســل
ً
ً
كبيــرا فــي الســويد ُ
ورشــح لجائــزة أفضــل
نقاشــا

برنامــج واقعــي فــي ذلــك العــام.

Nathan Grossman
Nathan Grossman is educated at
The Stockholm Academy of Dramatic
Arts. He started his career as a stills
photographer for Rolling Stone India
and later moved into documentary
filmmaking, mainly focusing on
environmental issues. In 2015
Nathan got the world’s attention for
his short film The Toaster Challenge
where an athlete tries to generate
energy to toast a slice of bread. The
video became a global phenomenon
with over 15 million views. In
2017, Nathan completed his first
full-length tv-series for public
broadcaster SVT, about the growing
meat consumption in Sweden. The
show sparked a big discussion in
Sweden and got nominated for best
factual program of the year.
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ملخص الفيلم
أنــا نتــاج صــراع إيــران بيــن العلمانيــة والإســلام .فقصــة حــب
والــدي أخذتنــا مــن عهــد الشــاه إلــى الثــورة الإس ـلامية والمآســي
التــي شــهدتها البــلاد خــلال الحــرب الإيرانيــة العراقيــة وحتــى
اليــوم الحاضــر .فــي بيتنــا فــي طهــران كنــت دائمـ ًـا مجبـ ً
ـرة علــى
الاختيــار بيــن أمــي وأبــي ،وكل يــوم كان علــي أن أتحمــل الضغــط
مــن جهــة والرضــوخ مــن جهــة أخــرى.
Synopsis
I am the product of Iran’s struggle between
’secularism and the Islamic ideology. My parents
love story takes us from the Shah era to the Islamic
Revolution and the hardships during the Iran-Iraq
War, up to the present day – all in our home in
Tehran. In my childhood, I was constantly forced to
choose between my parents; each day, I endured
imposition from one side and acceptance from the
other.

صورة سينية ألرسة

RADIOGRAPH OF A
FAMILY

وثائقي
النرويج ،إيران ،سويسرا
2020
فارسي مع ترجمة للإنجليزية
 81دقيقة
+ 16
المخرج :فيروزة خوسروفاني
تصوير :محمد رزا جهناباه
مونتاج :فرهناز شريفي ،راينر ماريا ترينكلر
صوت :أنيسة مليكي ،هوجو إكرونيس
موسيقى :بيمان يزدنيان
المنتجين :فابيان غرينبرغ ،بارد كيوغي رونينغ

بيت لحم
الجمعة١١.٥ ،
 ٦مساء
دار يوسف نصري جاسر
للفن والبحث

Documentary
Norway, Iran, Switzerland
2020
Farsi with English subtitles
81 minutes
16+

Bethlehem
Friday, 05.11
6:00pm
Dar Yusuf Nasri Jacir for
Art & Research

رام اهلل
الجمعة١١.٥ ،
 ٨مساء
المسرح البلدي  -دار بلدية
رام اهلل

ولــدت فــي إيــران واســتقرت فيــروزة خوســروفاني
فــي إيطاليــا لتكمــل دراســتها فــي مجــال الفــن فــي
أكاديميــة دي بيــل آرتــي دي بريــرا .وبعــد أن تخرجــت
ســنة  2002عــادت إلــى إيــران وحصلــت علــى درجــة
الماجســتير فــي الصحافــة .أخرجــت فيلمهــا الأول
ســنة  2004بعنــوان «قطــار الحيــاة» ،وهــو وثائقــي
حــول العــلاج باللعــب للأطفــال المصابيــن بالصدمــة
فــي بــام بعــد الزلــزال المدمــر الــذي ضــرب المدينــة.
فــي ســنة  2007أخرجــت فيلــم «مقطــع أولــي» .تنــاول
الفيلــم دمــى العــرض البلاســتيكية المشــوهة فــي
نوافــذ محــال طهــران التجاريــة .وبعدهــا أخرجــت
ً
ً
ســنة  2008عمــ ً
فنيــا
لا
مصــورا «قطــع» الــذي ُعــرض
فــي ترينالــي دي مي ـلان ،وبعدهــا فيلــم « 1001إيــران»
(« ،)2010مرآتــي» (« ،)2011مكشــوف ومســتور مــرة
أخــرى» (« ،)2012مهنــة :صانــع وثائقيــات» ()2014
و»الاحتفــال بالبلــوغ».

Firouzeh Khosrovani

Director: Firouzeh Khosrovani
Cinematography: Mohammad Reza Jahanpanah
Editing: Farahnaz Sharifi, Rainer Maria Trinkler
Sound: Ensieh Maliki, Hugo Ekornes
Music: Peyman Yazdanian
Producer/s: Fabien Greenberg, Bård Kjøge Rønning

Ramallah
Friday, 05.11
8:00pm
Ramallah Municipal
Theatre Ramallah City Hall

فيروزة خوسروفاني

العرض األول يف العالم العريب
Arab World Premiere

Born in Tehran, Firouzeh Khosrovani
settled in Italy to pursue her artistic
studies at the Accademia di Belle Arti
di Brera. After graduating in 2002 she
returned to Iran and acquired her
Master’s degree in Journalism. She
made her debut as a filmmaker in
2004 with Life Train, a documentary
on the ‘play’ therapy provided for the
traumatized children of Bam in the
aftermath of a devastating earthquake.
In 2007, she directed Rough Cut, a film
about mutilated plastic mannequins in
the shop windows of Tehran, followed
in 2008 by Cutting Off, an installation
and video art piece for the Triennale
di Milano. Followed 1001 Irans (2010),
Espelho Meu (2011), Unveiled and Veiled
Again (2012), Profession: Documentarist
(2014) and Fest of Duty.
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ملخص الفيلم
ُتركــز جمعيــة غــود غريــف فــي نيــو جيرســي علــى نهــج كلــي فــي
التعامــل مــع آلام الحــزن والفقــدان ،حيــث يســتطيع الأطفــال مــن
خلالهــا أن يعبــروا عــن غضبهــم فــي «غرفــة البــركان» أو توديــع
الدبــدوب المحتضــر فــي «غرفــة المستشــفى» .وعلــى مــدار
عــام كامــل ،نتعــرف إلــى كيمــي ونيكــي وبيتيــر ونــورا ونــولان
وميكايـلا مــع رفيقهــم الدائــم «أســى» ،فــي جلســات جمعيــة غــود
غريــف الأســبوعية ،يمارســون بعــض الطقــوس البســيطة ليتذكــروا
أحباءهــم ويمارســوا عملهــم اليومــي فــي الحيــاة.
Synopsis

أشياء مجيةل ـتركناها وراءنا

BEAUTIFUL SOMETHING
LEFT BEHIND

وثائقي
الدنمارك
2020
الإنجليزية
 89دقيقة
+ 16

Documentary
Denmark
2020
English
89 minutes
16+
Director: Katrine Philp
Cinematography: Katrine Philp, Adam Morris Philp
Editing: Signe Rebekka Kaufmann
Producer/s: Katrine A. Sahlstrøm (Good Company
)Pictures

المخرج :كاثرين فيليب
تصوير :كاثرين فيليب ،آدم موريس فيليب
مونتاج :سيجنيه ريبيكا كاوفمان
المنتجين :كاثرين ا.سالستروم (غود كومباني
بيكتشرز)

القدس
الجمعة١١.٥ ،
 ٦مساء
مؤسسة صابرين
للتطوير الفني

Jerusalem
Friday, 05.11
6:00pm
Sabreen Association for
Artistic Development

رام اهلل
الجمعة١١.٥ ،
 ٨مساء
مسرح وسينماتك القصبة

Ramallah
Friday, 05.11
8:00pm
& Alkasaba Theatre
Cinematheque

The Good Grief community in New Jersey focuses on
a holistic approach to mourning, where children can
give in to rage in ‘the volcano room’ or say goodbye
to a dying teddy bear patient in ‘the hospital room’.
Over the course of a year, we get close to Kimmy,
Nicky, Peter, Nora, Nolan and Mikayla along with
their constant companion: grief, as they attend
their weekly group meetings at Good Grief, practice
small rituals to remember their loved ones, and go
about the daily work of living.

كاثرين فيليب
كاثريــن فيليــب مخرجــة حاصلــة علــى جوائــز عــدة،
تخرجــت مــن المعهــد الوطنــي للأف ـلام فــي الدنمــارك
ســنة  .2009فــاز فيلمهــا الأول «كتــاب ميــري» بجائــزة
الرئيــس فــي مهرجــان الإطــار الكامــل للأفــلام
الوثائقيــة وترشــح لمهرجــان أمســتردام الدولــي
للأفــلام الوثائقيــة .فــي ســنة  2014فــازت كاثريــن
بجائــزة الجمهــور فــي المهرجــان الأمريكــي للأفــلام
الوثائقيــة عــن فيلمهــا الوثائقــي الطويــل الأول
«ارقــص أمامــي» .كمــا رشــح الفيلــم كذلــك لجائــزة
الإيمــي عــن فئــة «برمجــة الفنــون والثقافــة» .2015
أخرجــت فيليــب فيلــم «العــودة للمنــزل» ســنة ،2015
وبعدهــا «اعترافــات مزيفــة» ســنة ( 2018الحائــز
علــى جائــزة مهرجــان كوبنهاجــن الدولــي للأفــلام
الوثائقيــة)« .أشــياء جميلــة تركناهــا وراءنــا» هــو آخــر
أفلامهــا وحازعلــى جائــزة لجنــة الحــكام فــي مهرجــان
الجنــوب عــن طريــق جنــوب غــرب ســنة .2020

Katrine Philp
Katrine Philp is an award-winning
director who graduated from The
National Film School of Denmark in
2009. Her first film, Book of Miri, was
awarded the President’s Award at
the Full Frame Documentary Film
Festival and nominated at IDFA. In
2014 Katrine won the Audience Award
at the American Documentary Film
Festival for her debut feature length
documentary Dance For Me. The film
was also nominated for an Emmy
Award in the category ‘Outstanding
Arts and Culture Programming’ 2015.
She directed Home Sweet Home in
2015 then False Confessions in 2018
(award Winner at CPH:DOX). Beautiful
Something Left Behind is her latest film
which won the Grand Jury Prize at
SXSW 2020.

األفالم القصرية
بالتعاون مع مهرجان كلريمونت
فرياند الدويل لألفالم القصرية

Short Films
In collaboration with Clermont-Ferrand
International Short Film Festival
Jerusalem
Thursday, 04.11
7:00pm
T̀he French Institute in Jerusalem
- Chateaubriand

القدس
١١.٤ ،الخميس
 مساء٧
 شاتوبريون- المعهد الفرنسي في القدس

Bethlehem
Thursday, 04.11
8:00pm
President Putin Palestinian
Organization

بيت لحم
١١.٤ ،الخميس
 مساء٨
مؤسسة الرئيس بوتين الفلسطينية
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تذكار ،تذكار

ديفيد

وثائقي ،فيلم متحرك
فرنسا
2020
الفرنسية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 15دقيقة
+ 16

روائي ،كوميدي
الولايات المتحدة الأمريكية
2020
الإنجليزية
 11دقيقة
+ 16

المخرج :باستيان دوبوا
المنتجين :أميل تينينباوم

المخرج :زاكاري وودز
تمثيل :ويل فيريل ،ويليام جاكسون هاربر ،فريد
هيشينغر
المنتجين :أميل تينينباوم

Souvenir Souvenir
Documentary, Animation
France
2020
French with English subtitles
15 min
16+

ملخص الفيلم
لســنوات عشــر وأنــا أحــاول أن أقنــع جــدي
ّ
علــي ذكرياتــه عــن حــرب
يقــص
بــأن
ّ
الجزائــر ،لكننــي الآن أشــك فــي أننــي
أريــد أن أســتمع إليهــا ،أو إن كنــت أريــد أن
أنجــز هــذا الفيلــم أصــ ً
لا.

Director: Bastien Dubois
Producer/s: Amiel Tenenbaum

Synopsis
For ten years I pretended I
wanted to get my grandfather
to share his memories of the
Algerian War. Today, I’m not
sure I want to hear what he
has to say, or whether I want
to make this film at all.

ملخص الفيلم
ديفيــد بحاجــة إلــى المســاعدة … وكذلــك
ديفيــد! ديفيــد رجــل يعانــي مــن اكتئــاب
حــاد ويطلــب جلســة عــلاج طارئــة.
لكنــه ليــس الوحيــد الــذي بحاجــة إلــى
المســاعدة.

David

Synopsis
David needs help. So does
David. A severely depressed
man reaches out for an
emergency therapy session.
He’s not the only one who
needs help.

Fiction, Comedy
USA
2020
English
11 min
16+
Director: Zachary Woods
Cast: Will Ferell, William Jackson
Harper, Fred Hechinger
Producer/s: Amiel Tenenbaum

سباح

اخلوض يف املاء

روائي ،كوميدي
السويد
2020
اللغة السويدية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 13دقيقة
+ 16

روائي ،فيلم متحرك
الهند
2020
صامت
 11دقيقة
+ 16

المخرج :جوناتان إتزلير
المنتجين :إيزابيلا رودريغز

المخرج :أوبامانيو باتاتشاريا ،كالب سانغفي
المنتجين :شركة غوست أنيميشن

Swimmer
Fiction, Comedy
Sweden
2020
Swedish with English subtitles
13 min
16+
Director: Jonatan Etzler
Producer/s: Isabella Rodriguez

Wade
ملخص الفيلم
رجــل يعــوم فــي بركــة داخليــة .يطلــب
منــه رجــال الشــرطة دون جــدوى الخــروج
لأنــه قيــد الاعتقــال .فيلــم قصيــر هزلــي
عــن عمليــة اعتقــال مليئــة بالأحــداث
ً
احقــا إلــى قصــة محبطــة.
تتحــول ل

Synopsis
There’s a man floating around
in an indoor swimming pool.
The police order him to get
out, to be arrested, but the
man refuses. A humorous
short film about a dramatic
arrest that turns into an
anticlimax.

ملخص الفيلم
تــدور أحــداث الفيلــم فــي مدينــة كالكوتــا
الهنديــة التــي ابتليــت بالفيضانــات
وأصبحــت الحيــاة فيهــا لا تطــاق بســبب
ارتفــاع منســوب ســطح البحــر ،لكــن
الأحــداث تأخــذ منحــى آخــر عندمــا
يجــول نمــر فــي الشــوارع الغارقــة
ويفاجــئ عائلــة نازحــة جــراء الظــروف
الجويــة وتغيــر المنــاخ.

Synopsis
In a flooded Kolkata, as life in
India has become unbearable
because of sea level rise,
things take a dark turn when
a family of climate change
refugees gets ambushed by a
tiger on the flooded streets.

Fiction, Animation
India
2020
Without dialogue
11 min
16+
Director: Upamanyu
Bhattacharyya, Kalp Sanghvi
Producer/s: Ghost Animation
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حمتجزون خارج ًا

َع ﻣﺰاﺟﻚ!

وثائقي
فرنسا
2020
الفرنسية مع ترجمة إلى الإنجليزية
 24دقيقة
+ 16
المخرج :جوليان غوديشو
المنتجين :مون باللون بروداكشنز

Locked Out
Documentary
France
2020
French with English subtitles
24 min
16+
Director: Julien Goudichaud
Producer/s: Mon Ballon
Productions

ملخص الفيلم
فــي ربيــع  2020عمــت جائحــة عالميــة
الأرض بكاملهــا .خلــت مدينــة باريــس
لتعمهــا «أشــباحها الصامتــة» والســكون،
ســارة ونيلســون وكاتيــا ليــس أمامهــم مــن
خيــار ســوى البقــاء خارجــا ،وهنــا يأتــي
الســؤال :كيــف تســتمر فــي البقــاء فــي
عالــم يــراوح مكانــه دون حــراك؟

Synopsis
Spring
2020,
a
global
pandemic hits humanity. In
an empty and silent Paris,
there remain “urban ghosts”,
Sarah, Nelson, and Katia,
who have no other choice
but to be locked out, asking
the question: how do you
continue to survive in a world
?at a standstill

ّ
ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻚ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ

الحافةل الليلية
روائي ،فيلم متحرك
تايوان
2020
لغة الماندارين مع ترجمة إلى الإنجليزية
 20دقيقة
+ 16
المخرج :جو هسيه
المنتجين :لي وان لينغ

Night Bus
Fiction, Animation
Taiwan
2020
Mandarin with English subtitles
20 min
16+
Director: Joe Hsieh
Producer/s: Lee Wan Ling

ملخص الفيلم
فــي ســاعة متأخــرة علــى متــن حافلــة
ليليــة ،تكتشــف مسـ ّنة أن قلادتهــا الثمينــة
قــد ســرقت ،لتبــدأ سلســلة أحــداث
مشــوقة ،مــن ضمنهــا الاقتصــاص مــن
عصابــة فوضويــة وقتــل وانتقــام...
لتتكشــف خلالهــا الحقيقــة الكامنــة وراء
ســرقة القــلادة.

ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﻟﺘﻌﺮف أﻛﺘـــــــــﺮ

MA25

Synopsis
Late on a night bus, a wealthy,
elderly lady finds out her
precious necklace was stolen.
A series of intriguing events
ensues, involving chaotic mob
justice, vengeful lynching,
as the truth behind the theft
gradually unfolds.

برنامج
اجليل القادم
Next Generation
Program

FAHIM

فهيم

SONG OF THE SEA

أغنية البحر

Kids Shorts
Program 1

افلام الأطفال
١ القصيرة

Ramallah
Friday, 05.11
5:00pm
Ramallah Cultural
Palace

رام اهلل
١١.٥ ،الجمعة
 مساء٥
قصر رام اهلل الثقافي

Gaza
Friday, 05.11
12:00pm
Al Ghussein
Cultural House

غزة
١١.٥ ،الجمعة
 مساء١٢
بيت الغصين الثقافي

Ramallah
Monday, 08.11
5:00pm
Ottoman Court

رام اهلل
١١.٨ ،الاثنين
 مساء٥
المحكمة العثمانية

Jerusalem
Saturday, 06.11
4:30pm
The French Institute
in Jerusalem Chateaubriand

القدس
١١.٦ ،السبت
 مساء٤:٣٠
المعهد الفرنسي في
 شانوبريون- القدس

Bethlehem
Friday, 05.11
5:00pm
Al Jisser - Beit
Sahour

بيت لحم
١١.٥ ،الجمعة
 مساء٥
 بيت- الجسر
ساحور

Bethlehem
Saturday, 06.11
11:00am
Dar Yusuf Nasri
Jacir for
Art & Research

بيت لحم
١١.٦ ،السبت
 صباحا١١
دار يوسف نصري
جاسر للفن والبحث

Bethlehem
Sunday, 07.11
5:00pm
Al Jisser - Beit Sahour

بيت لحم
١١.٧ ،الاحد
 مساء٥
 بيت ساحور- الجسر

Ramallah
Saturday, 06.11
5:00pm
Ramallah Cultural
Palace

رام اهلل
١١.٦ ،السبت
 مساء٥
قصر رام اهلل الثقافي

Kids Shorts
Program 2

افلام الأطفال
2 القصيرة

Gaza
Saturday, 06.11
12:00pm
Al Ghussein
Cultural House

غزة
١١.٦ ،السبت
 مساء١٢
بيت الغصين الثقافي

THE BLACK MILL

الطاحونة السوداء

Ramallah
Sunday, 07.11
5:00pm
Ramallah Cultural
Palace

رام اهلل
١١.٧ ،الاحد
 مساء٥
قصر رام اهلل الثقافي
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فهيم

أغنية البحر

روائي ،سيرة ذاتية
فرنسا
2019
الفرنسية ،الإنجليزية والبنغالية مع ترجمة
للعربية
 107دقائق
+٧

تحريك ،مغامرة
إيرلندا ،لوكسيمبورغ ،بلجيكا ،فرنسا ،الدنمارك
2014
الإنجليزية مع ترجمة بالعربية
 93دقيقة
+٤
المخرج :توم موور
المنتجين :ثيباوت روبي

المخرج :بيير فرانسوا مارتن  -لافال
المنتجين :باتريك غودو

SONG OF THE SEA

FAHIM
Fiction, Biopic
France
2019
French, English and Bengali with
Arabic subtitles
107 minutes
7+
Director: Pierre François MartinLaval
Producer/s: Patrick Godeau

ملخص الفيلم
بعــد أن يضطــر إلــى الفــرار مــن بلــده
بنغلاديــش ،يصــل معجــزة الشــطرنج،
فهيــم ،ذو الأعــوام الثمانيــة ،مــع والــده
إلــى باريــس .بعــد أن ُيرفــض طلبهمــا
للجــوء ،تتــردى أحوالهمــا كمهاجريــن غيــر
شــرعيين حتــى يصــلا مرحلــة التشــرد
واليــأس ،لكــن بضربــة حــظ ،يتعــرف فهيــم
إلــى ســيلفان ،أحــد أهــم مدربــي الشــطرنج
فــي فرنســا ،الــذي يدربــه ويعطيــه هدفـ ًـا
فــي الحيــاة .

Synopsis
Forced to flee his native
Bangladesh, eight year-old
chess prodigy Fahim arrives in
Paris with his father. Refused
asylum, as illegal immigrants
they
spiral
downwards
into
homelessness
and
desperation. By a stroke of
luck, Fahim is introduced to
one of France’s top chess
coaches, Sylvain, who tutors
him and gives him a sense of
purpose.

الطاحونة السوداء
روائي ،حركة ،غموض
بولندا
2020
البولندية مع ترجمة إلى العربية
102دقيقة
+ 10
المخرج :ماريوز باليج
المنتجين :آندرزيج بابيس ،ماسييج سوينسكي

THE BLACK MILL
Fiction, Action, Mystery
Poland
2020
Polish with Arabic subtitles
102 minutes
10+
Director: Mariusz Palej
Producer/s: Andrzej Papis, Maciej
Sowiński

ملخص الفيلم
يعيــش آيــو فــي بلــدة صغيــرة مــع أمــه
وأختــه ،لكــن الذكــرى المأســاوية للحريــق
الــذي اندلــع فــي الطاحونــة الســوداء
تلقــي بظلالهــا علــى المــكان .تأثــر الجميــع
بالحريــق ،خاصــة عائلــة آيــو .فبعــد أن
خســرت والدتــه مصــدر رزقهــا الوحيــد
تعيّ ــن عليهــا أن تجــد عمــ ً
لا آخــر وتتــرك
ابنتهــا الصغيــرة برعايــة أخيهــا الكبيــر آيو.

Synopsis

Iwo lives in a small town with
his mother and sister. A tragic
memory of the fire in the Black
Mill casts shadow over the place.
The fire has taken its toll on
everyone, especially Iwo’s family.
When his mother loses the only
source of income, she must
quickly find a new job, leaving
Iwo to take care of his younger
sister.

ملخص الفيلم
يعيــش بيــن وســاويرس مــع والدهمــا
فــي منــارة علــى جزيــرة صغيــرة .حتــى
تحميهمــا مــن مخاطــر البحــر؛ تأخذهمــا
جدتهمــا للعيــش فــي المدينــة .يكتشــف
بيــن أن أختــه الصغيــرة «جنيــة ســيلكي»،
أي جنيــة بحــر تســتطيع بغنائهــا أن تحــرر
مخلوقــات ســحرية مــن اللعنــة التــي ألقاها
عليهــا البــوم الســاحر .وخــلال رحلتهمــا
الرائعــة يواجــه بيــن وســاويرس الخــوف
والخطــر ويحاربــان الســاحر ليســاعدا
الجنيــات علــى اســتعادة قدراتهــن.

Synopsis
Ben and Saoirse live with their
father high up in a lighthouse
on a small island. To protect
them from the dangers of
the sea, their grandmother
takes them to live in the city.
Ben then discovers that his
younger sister is a selkie, a
sea fairy whose song can free
magical creatures from the
spell cast on them by the Owl
Witch. During their fantastic
journey, Ben and Saoirse must
cope with fear and danger,
and fight the witch so as to
help the fairies get back their
power.

Animation, Adventure
Ireland, Luxembourg, Belgium,
France, Denmark
2014
English with Arabic subtitles
93 minutes
4+
Director: Tomm Moore
Producer/s: Thibaut Ruby
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أفلام الأطفال القصيرة 1

بالتعاون مع مهرجان كليرمونت
فيراند الدولي للأفلام القصيرة

خارج الطريق

KIDS Shorts Program 1

In collaboration with Clermont-Ferrand
International Short Film Festival

فرنسا
2018
صامت
 6دقائق و 1ثانية
+4

حجر البلية األخري

المخرج :أوسكار ماليه ،لوري كافاليير ،ليو برونيل،
كاميل جالابيرت

الهند
2012
صامت
 7دقائق و 31ثانية
+4

Off-Road

المخرج :مانجاري مخيجاني

ملخص الفيلم
أفضــل رجلــي إنقــاذ فــي المنطقة مســتعدان
لمهمتهمــا التاليــة ،لكــن الأمــور لا تســير
حســب المخطــط.

The Last Marble
India
2012
Without dialogue
7 min 31s
4+
Director: Manjari Makijany

ملخص الفيلم
يفقــد أحــد أطفــال الشــوارع لعبــة صنعهــا
مــن أحجــار البليــة ،فيقــرر أن يصنــع واحــدة
أخــرى .أحيانـ ًـا يعلمنــا الأطفــال مــا لا يمكــن
أن يعلمنــا إيــاه الكبــار.

Synopsis
The region’s two best rescue
workers are ready for their
next mission. But things don’t
go as planned.

Synopsis
A street kid loses his most
precious marble creation, and
decides to make another one.
Sometimes children teach us
what we can never learn from
adults.

فرنسا
2018
صامت
 8دقائق و 42ثانية
+4

فرنسا ،بلجيكا ،سويسرا
2015
صامت
 8دقائق و 22ثانية
+4

المخرج :فاليريا ديستيرني ،خوان أولارتيه
زونيغا ،كارلوس أوسمال سالزار تورنيرو ،لوسيل
بالمومينو ،خوان بابلو دو لا روزا زالاميا ،سيلين
كولين ،ريبيكا بلاك

المخرج :ألين كويرتاين ،سيلفيا سزكيلادز

The Teeny-Weeny Fox

Director: Aline Quertain, Sylwia
Szkiladz

Director: Oscar Malet, Loris
Cavalier, Léo Brunel, Camille
Jalabert

بعد املطر

الثعلب القزم

France, Belgium, Switzerland
2015
Without dialogue
8 min 22s
4+

France
2018
Without dialogue
6 min 01s
4+

ملخص الفيلم
فــي وســط حديقــة خلابــة يلتقــي ثعلــب
ضئيــل الحجــم بفتــاة جريئــة تــزرع نباتــات
عملاقــة! وبمحــض الصدفــة ،يــدركان أنهمــا
قــادران أيضـ ًـا علــى تكبيــر الأحجــام .ســيفكر
الشــقيّ ان فــي الكثيــر مــن الأشــياء التــي
يمكــن أن يفعلاهــا بهــذه الموهبــة…

Synopsis
In the middle of a luxurious
garden, a teeny-weeny fox
meets a daring little girl who
grows giant plants! By lucky
coincidence, they realize that
they can grow objects too; the
clever little devils will think up
all sorts of things to do...

ملخص الفيلم
ُي ّشــكل راع فــي الــوادي غيومـ ًـا مــن صــوف
أغنامــه ليهطــل المطــر وتســتمر دورة
الحيــاة.

Synopsis
In a valley, a shepherd creates
clouds out of his sheeps’ wool
to make rain, thus preserving
the cycle of life.

After the Rain
France
2018
Without dialogue
8 min 42s
4+
Directors: Valérian Desterne,
Juan Olarte Zúñiga, Carlos Osmar
Salazar Tornero, Lucile Palomino,
Juan Pablo de la Rosa Zalamea,
Céline Collin, Rebecca Black
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KIDS Shorts Program 2

In collaboration with Annecy International Animation Film Festival

حلم سام

2 أفلام الأطفال القصيرة

بالتعاون مع مهرجان آنسي الدولي
لأفلام التحريك

فرنسا
2018
صامت
 ثانية18 دقائق و7
+4

األمرية وقاطع الطريق

 نولفين روبرتس:المخرج

روسيا
2020
صامت
 ثانية29 دقائق و3
+4

Sam’s Dream

 ميخائيل الدشين، سوسنينا ماريا:المخرج

Synopsis
One sunny spring morning, a
little mouse decides to make
his crazy dream come true flying with swallows.

The Princess and the
Bandit
Russia
2020
Without dialogue
3 min 29 s
4+

Synopsis
Once, the princess fell in love
with a bandit…

ملخص الفيلم
فــي يــوم ربيعــي مشــمس يقــرر الفــأر أن
 وهــو أن،يحقــق أحــد أحلامــه المجنونــة
.يطيــر مــع طيــور الســنونو

France
2018
Without dialogue
7 min 18s
4+
Director: Nölwenn Roberts

ملخص الفيلم
 أميــرة وقعــت فــي حــب.… كان يــا مــكان
.قاطــع طريــق

Director: Sosnina Mariya, Mikhail
Aldashin

نمر دون خطوط
 سويسرا،فرنسا
2018
صامت
 ثانية30 دقائق و7
+4

كيكو واحليوانات
 سويسرا،فرنسا
2020
الإنجليزية مع ترجمة إلى العربية
 ثانية28 دقائق و7
+4

: راوول روبن موراليس رايسالمنتجين:المخرج
نيكولاس بورليه

The Tiger without
Stripes

 ياوين تجينغ:المخرج

Kiko and the Animals
France, Switzerland
2020
English with Arabic subtitles
7 min 28s
4+
Director: Yawen Zheng

Synopsis
Kiko is nasty to all the animals.
He doesn’t stop bullying them,
even the tiniest mouse gets
picked on! How can they make
him understand that they are
just like him, capable of feeling
emotions, love, and deserve
respect?

ملخص الفيلم
كيكــو يســيء معاملــة الحيوانــات ولا
 فحتــى الفــأر الصغيــر،يتوقــف عــن إيذائهــا
 كيــف يمكــن أن يوضحــوا لــه.لــم يســلم منــه
 لديهــم مشــاعر وقــادرون،أنهــم مثلــه تمامـ ًـا
علــى الحــب ويســتحقون الاحتــرام؟

Synopsis
A baby tiger decides to go on
a long journey in search of his
lost stripes.

ملخص الفيلم
نمــر صغيــر يقــرر أن يذهــب فــي رحلــة
.للبحــث عــن خطوطــه الضائعــة

France, Switzerland
2018
Without dialogue
7 min 30s
4+
Director: Raul Robin Morales Reyes
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حصوة يف فردة حذاء

بيمول

 سويسرا،فرنسا
2020
صامت
 ثانية28 دقيقة و11
+4

سويسرا
2020
صامت
 ثانية47 دقائق و5
+4

 إريك مونتشود:المخرج

 أوانا لاكروا:المخرج

A Stone in the Shoe
France, Switzerland
2020
Without dialogue
11 min 28s
4+
Director: Eric Montchaud

Bémol
Synopsis
A pupil turns up to his new class
for the first time. However, this
pupil is different to the others,
he’s a frog in a class of rabbits.

ملخص الفيلم
يتعــرف الطالــب الجديــد إلــى زملائــه
 لكــن هــذا الطالــب،فــي الصــف لأول مــرة
 فهــو ضفــدع فــي،يختلــف عــن الآخريــن
.صــف أرانــب

Synopsis
A featherless nightingale sings
in the forest. Its song lulls the
little bear to sleep, soothes
the squirrels’ quarrels and
entertains the pair of swans
swimming on the pond. One
day a storm breaks out in the
forest. The nightingale has no
coat of feathers, so it catches a
cold and can no longer sing.

ملخص الفيلم
.يغنــي عندليــب منتــوف الريــش فــي الغابــة
غنــاؤه يهدهــد الــدب الصغيــر ويســاعده
ُ ،علــى الهــدوء
ويهــدئ الســناجب المتقاتلــة
ويســلي البجعتيــن اللتيــن تعومــان فــي
.البحيــرة
 تضــرب عاصفــة الغابــة،فــي احــد الأيــام
فيصــاب العندليــب بالــزكام ولا يتمكــن مــن
.الغنــاء

Switzerland
2020
Without dialogue
5 min 47s
4+
Director: Oana Lacroix

تحت الغيوم
روسيا
2021
صامت
 ثانية44 دقائق و3
+4
 فازيليزا تيكونوفا:المخرج

Under the Clouds

Synopsis
Walter the lamb wants more
than anything to become a
free and beautiful cloud. But
the path to his dream turns
out to be truly difficult and
unpredictable.

ملخص الفيلم
يتمنــى الحمــل «والتــر» مــن كل قلبــه أن
 لكــن يتضــح لــه.يصبــح غيمــة جميلــة حــرة
أن الطريــق لتحقيــق حلمــه ســيكون صعبـ ًـا
.وغيــر متوقــع

Russia
2021
Without dialogue
3 min 44 s
4+
Director: Vasilisa Tikunova

WWW. WAQTONA.FLP.PS
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ملتىق ص ّناع السينما الفلسطيين
رؤية مستقبلية
ّ
 ويعمل على،يوظف ملتقى صناع السينما الفلسطيني خبرته المتراكمة من دوراته السابقة في دورته الرابعة الحالية
ً
ً
ً
ً
ً
.شاملة لصناعة السينما في فلسطين
مستقبلية
رؤية
يتخيل المشاركون فيها
مترابطة
أرضية
تطوير فعالياتها لتش ّكل
ّ
ًمحليا وإقليميا
ً
 إلى استيعاب الدروس المستفادة من تجارب ص ّناع السينما،2021  في العام،يهدف برنامج محادثات
ً
 على الجهات-  تش ّكل الصناعة- محورية
أسئلة
 ويتهيأ إلى مستقبل صناعة السينما الفلسطينية عبر طرح،وعالميا
ٍ
ٍ
 بعد أن أثبتت التجربة أن خلق صناعة مستدامة لا يقتصر،المعنية؛ أسئلة بات من غير الممكن إنكارها أو تجاوز أثرها
 وإنما تتشعب المسؤولية وتتقاطع جهود مجموعات عمل عديدة في عجلة يتكامل،على تفاني مجموعة عمل بعينها
.فيها مشهد الصناعة
ّ
 على المركبات المؤثرة في عملية بناء عجلة الإنتاج2021 يسلط ملتقى صناع السينما الفلسطيني الضوء في دورة العام
 بحيث يتناغم عمل الجهات كافة، كما يستكشف السياسات وآليات العمل اللازمة لتمكين دورانها السلس،السينمائي
، والمؤسسات الوطنية، الوزارات الحكومية: التي تتشارك مسؤوليتها المجتمعية،في رفد صناعة السينما الفلسطينية
، وشركات الاتصالات، ومجموعات العمل السينمائي، والمؤسسات الثقافية، ومراكز التدريب،والمؤسسات التعليمية
. وغيرهم،ومزودو خدمات الإنترنت
PFM seeks to contribute to the development
of this future vision through panels that
bring together stakeholders that have an
influence on the film production process.
The panels will discuss 4 themes:

1. Narrative Makers
Writers, directors, actors, technical support,
producers, production companies

Venue: A.M. Qattan Foundation
City: Ramallah, Al-tireh
Date & time: Thursday 4/11, 12:00
Despite the innovation of film makers in
optimizing the use of already scarce resources,
productions that support the narrative of the
‘other’ about the land and people are increasing,
which consequently increases the burden of
resistance and response to an extent that the
simple dream of being present in historical
Palestine has become a victory in itself. How can
the Palestinian capacities find a place for them
and handle pressures and temptations? How
can filmmaking be sustained and developed in
a professional way within what is available and
possible? Is staying in Palestine and working
in filmmaking an option? Or are filmmakers
obliged either to leave the country or abandon
filmmaking all together?

يحاول الملتقى المساهمة في تصور هذه الرؤية
المستقبلية عبر برنامج محادثات يجمع الجهات المعنية
 ويركز،المؤثرة في عملية بناء عجلة الإنتاج السينمائي
:لقاءاتها في أربعة محاور
 محادثة ص ّناع الرواية- 1
، الدعم التقني،ات/ الممثلون،ات/ المخرجون،الكتاب
. شركات الإنتاج،ات/المنتجون

 مؤسسة عبد المحسن القطان:المكان
رام اهلل/ الطيرة:المدينة
12:00  الساعة،11/4  الخميس:اليوم والتاريخ
على الرغم من ابتكارات مبدعي السينما في مواجهة شح
 فإن الإنتاجات التي تدعم الروايات المقابلة،الموارد المتاحة
، ويزداد عبء المقاومة والرد،عن الأرض وأهلها تتضخم
ً
انتصارا
حتى أصبح حلم الوجود داخل فلسطين التاريخية
ً
مكانا في ظل
 كيف للكفاءات الفلسطينية أن تجد.بحد ذاته
الضغوط والإغراءات؟ وكيف يمكن استدامة العمل السينمائي
ً
مهنيا وتطويره عبر المتاح والممكن؟ هل من الممكن البقاء
داخل فلسطين والعمل في مجال صناعة الأفلام؟ أم أن
الواقع يفرض إما مغادرة البلاد وإما التخلي عن العمل في
.مجال صناعة الأفلام

Palestine Film Meetings
The Way Forward
Based on the knowledge and experience accumulated throughout the years, the 4th
edition of PFM will focus on a future vision for the film industry in Palestine.
The planned activities aim to layout a coherent ground in which participants can imagine
and discuss an inclusive vision for the future of filmmaking in Palestine. The 2021 panels
aim to reflect the lessons learned from international and local filmmakers and prepare
for the future of film industry in Palestine by engaging the stakeholders in a discussion
of central questions that shape the industry. Questions that no longer can be ignored
or overlooked especially that it has become evident that creating a sustainable industry
requires more than the commitment of a single group, but necessitates instead joining
efforts and sharing responsibilities.
PFM 2021 will shed the light on the composites that influence the film production wheel. It
will also explore the policies and work mechanisms needed to push this industry forward
in Palestine and consolidate the work of the various stakeholders. This should be a shared
responsibility between ministries, national organizations, educational institutions, training
centers, cultural organizations, film working group, telecommunication companies and
internet service providers.
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4. Inclusive Umbrella / Main Players
Government, ministries, facilities, cultural
organizations, NGOs, festivals, media,
private sector
Conducive policies and legislations that
support the film industry

Venue: A.M. Qattan Foundation
City: Ramallah, Al-tireh
Date & time: Sunday 7/11, 15:00
In the last few years, the main players took
difficult little steps to empower themselves.
It has become necessary to develop a wideranging understanding to provide support
and protection for the film industry. The
role of the main players is not limited to the
provision of local and international networking
opportunities, but stakeholders should join
efforts, coordinate and advocate for the needed
legislations. Furthermore, the time has come to
embrace film funds and regulate them.
The Palestinian narrative has been a target
for attacks of obliteration and exclusion.
Attacks that would have been successful, had
it not been for the sacrifices and tremendous
efforts in documenting and promoting the
Palestinian narrative through all possible
means. The national government, ministries
and municipalities built through solid strategic
policies some mechanisms to maintain the
Palestinian narrative and support those
who create it. They are also responsible for
providing support to the audio-visual sector
as an integrated economic – industrial sector.
The support of film production in quantity
and quality paves the way to addressing the
repetitive obliteration and exclusion attacks.

/  محادثة ص ّناع المظلة الجامعة-4
لاعبي الصناعة الرئيسين
 مؤسسات غير، مؤسسات ثقافية، مرافق، الوزارات،الحكومة
. القطاع الخاص، إعلام، مهرجانات،ربحية
السياسات والتشريعات المحفزة والداعمة لصناعة الأفلام

 مؤسسة عبد المحسن القطان:المكان
رام اهلل/ الطيرة:المدينة
15:00  الساعة،11/7  الأحد:اليوم والتاريخ
بخطوات شاقة صغيرة تعززت تجارب لاعبي الصناعة
 وبات من الضروري في وقتنا،الرئيسين في السنوات السابقة
الحالي بناء تفاهمات على نطاق واسع لتوفير الدعم والحماية
 فلا يقتصر دور اللاعبين الرئيسين على توفير،لصناعة السينما
 لكن على الجهات جميعها،فرص التشبيك الداخلي والخارجي
ّ
تحمل مسؤولية تغطية الاحتياجات والمقومات بتنسيق
 والشروع في دفع حملات الضغط للترويج للتشريعات،بينها
، والمبادرة في احتواء صناديق دعم الصناعة وتقنينها،اللازمة
.واقتراح نماذج لأشكال اقتطاعات ضريبية داعمة لها
لم تنفك الرواية الفلسطينية عن مواجهة الهجمات الهادفة
 ولم تستطع تلك الرواية أن تصمد دون،إلى محوها وإقصائها
 عبر.تضحيات كبيرة لتوثيقها وترويجها بالوسائل المتاحة
،سياسات استراتيجية جريئة يتحتم على الحكومات الوطنية
 والبلديات بناء آليات تحفظ الرواية الفلسطينية،والوزارات
ّ
وتتحمل المسؤولية تجاه قطاع المرئي
،وتدعم القائمين عليها
 فدعم سيرورة.والمسموع كقطاع صناعي واقتصادي متكامل
ً
ً
 يعبّد طريق المواجهة،وكما
نوعا
،الإنتاج السينمائي وتعزيزها
.أمام هجمات المحو والإقصاء المتكررة

2. Industry Promoters
Distributors and screening locations

Venue: A.M. Qattan Foundation
City: Ramallah, Al-tireh
Date & time: Saturday 6/11, 11:00
COVID-19 Pandemic added more complications
to the problem of attracting audiences into
screening halls, and re-shaped communication
between filmmakers and viewers to become
more instantaneous compared to traditional
means. This opened the door wide open and
gave power to international production and
promotion platforms like Netflix and Amazon
etc… while local distributors and small project
owners continue to struggle with problems
of piracy and lack of support and protection
schemes. So, how are distributors and
screening halls in the world coexisting with
these platforms? And what are the roles and
responsibilities of each of them?

3. Capacity Builders
Educational institutions and training centers

Venue: A.M. Qattan Foundation
City: Ramallah, Al-tireh
Date & time: Sunday 7/11, 11:00
Educational and training centers create the
space needed for acquiring and developing the
skills and capacities needed for the film industry.
What are the challenges they face and what are
the plans to address future changes? What are
the existent programs and what are the paths
available for the qualified graduates? How can
Palestine become the primary incubator for
filmmaking and what is required of graduates to
start a serious career and make a breakthrough
on local and international levels?

 محادثة مروجي الصناعة-2
.الموزعون وأماكن العرض

 مؤسسة عبد المحسن القطان:المكان
رام اهلل/ الطيرة:المدينة
11:00  الساعة،11/6  السبت:اليوم والتاريخ
ً
عائقا أمام اجتذاب الجمهور
أضافت تبعات الجائحة العالمية
 وأعادت تشكيل طرق التواصل بين،إلى أماكن العرض
صناع السينما والمشاهدين بتسارع تجاوز قنوات التواصل
 مما فتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة منصات،التقليدية
،إنتاج وترويج عالمية مثل «نيتفليكس» و»أمازون» وغيرهما
في وقت عانى فيه الموزعون المحليون وأصحاب المشاريع
 وآليات، وغياب الدعم،الصغيرة في مواجهة القرصنة
ً
ً
وإقليميا لتعايش
عالميا
 فما هي الطرق المتبعة...الحماية
ً الموزعين ودور العرض والمنصات
معا؟ وما هي أدوار كل
منهم ومسؤولياته؟

 محادثة ص ّناع الكفاءات-٣
المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب

 مؤسسة عبد المحسن القطان:المكان
رام اهلل/ الطيرة:المدينة
11:00  الساعة،11/7  الأحد:اليوم والتاريخ
فضاء لاكتساب
تش ّكل المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب
ً
 كما تعمل على تهيئة الخبرات اللازمة،المهارات وتطويرها
 فما هي التحديات التي تواجهها؟،لسوق صناعة السينما
وما هي الخطط المعدة لمواجهة المتغيرات المستقبلية؟ وما
هي البرامج المتاحة؟ وما هو مستقبل الملتحقين فيها بعد
اجتيازهم مرحلة التأهيل؟ كيف يمكن لفلسطين أن تكون
الحاضنة الأولى؟ وما هو المطلوب من الخريجين لريادة
مسيرة مهنية جادة وتحقيق اختراق على المستوى المحلي
والعالمي؟
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فرـيق عمل أـيام فلسطـين السينمائـية

Palestine Cinema Days’ Team
Hanna Atallah
Laila Abbas
Muayad Alayan
Ola Salama
Brigitte Boulad
Alia Rayyan
Louise Devillers
Abed Alrahaman Shabaneh
Suha Zalloum
Samah Dahadha
Ronza Kamel
Emad Aziz Freij
Kholoud Badawi
Aroob Hamid
Hilal Jabareen
Tala Zeitawi
Luay Awwad
Haneen Abo Omar
Haifa Hussieni
Marceil Salameh
Eid Abdulhadi
Wisam Jafari
Huda Imam
Mohammad Kabaja
Mohammed Dosouqi
Sameer Qumsiyeh
Muhannad Salahat
Nour Khatib
Mashal Qawasmi
Ibrahim Handal
Natalie Marouf
Samira Jabali
Salam Qumsiyeh
Musab Abu Zaid
40 Mustaqel
Chadi Zgheib
Al Nasher
Celine Khoury
Majd Hajjaj
Lubna Farhat
Razan Abul Hummos

Founder\ Festival Director
Artistic Director
Head of Industry
Operations Manager
Fundraising & PR Manager
Fundraising Consultant
Festival Coordinator
Industry Coordinator
Financial Controller
Admin & Financial Officer
Concept & Graphic Designer
Media Officer
Spokesperson
Guest Management
Graphic Designer
Website Content
Video Editor
Outreach & Social Media
Sponsorship Coordinator
Logistics Coordinator
Logistics Assistant
Bethelehm Coordinator
Jerusalem Associated Consultant
Jerusalem Coordinator
Technician
Technical Consultant
Festival Supplement Editor
Documentation Team
Documentation Team
Documentation Team
Documentation Team
Translation
Translation
Proofreader - Arabic
Poster
Main Trailer
Publishing Coordination
Opening Concept
Master of Ceremonies
Simultaneous Translation
Intern

 مدير املهرجان/مؤسس
املديرة الفنية
مدير ملتىق صناع السينما
مديرة العمليات
مديرة تجنيد األموال والعالقات العامة
مستشارة تجنيد األموال
منسقة املهرجان
منسق ملتىق صناع السينما
مراقب مايل
املسؤولة املالية واإلدارية
أفكار وتصميم جرافيكي
مسؤول اإلعالم
الناطقة اإلعالمية
إدارة الضيوف
مصمم جرافيكي
حمتوى الصفحة اإللكرتونية
مونتاج
منسقة التواصل ومواقع التواصل االجتمايع
منسقة الرعايات
منسق اللوجستيات
مساعد لوجسيت
منسق عروض مدينة بيت حلم
منسقة مشاركة لعروض مدينة القدس
منسق عروض مدينة القدس
تقنيات
مستشار تقين
مدير تحرير ملحق املهرجان
فريق التوثيق
فريق التوثيق
فريق التوثيق
فريق التوثيق
مرتمجة
مرتمجة
تحرير لغة عربية
تصميم امللصق
الرشيط اإلعالين الرئييس
تنسيق الدعاية واملطبوعات
رؤية فنية حلفل االفتتاح
عرافة حفيل االفتتاح واخلتام
ترمجة فورية
متدربة

حنا عطااهلل
ليىل عباس
مؤيد عليان
عال سالمة
برجيت بوالد
عليا ريان
لويز ديفيلر
عبد الرمحن شبانة
هسى زلوم
سماح دحادحة
رونزا كامل
عماد عزيز فريج
خلود بدوي
عروب حامد
هالل جبارين
تاال زيتاوي
لؤي عواد
حنني أبو عمر
هيفاء احلسيين
مارسيل سالمة
عيد عبد الهادي
وسام اجلعفري
هدى اإلمام
حممد كباجة
حممد دسويق
سمري قمصية
مهند صالحات
نور اخلطيب
مشعل القواسيم
إبراهيم حنضل
نتايل معروف
سمرية اجلبايل
سالم قمصية
مصعب أبو زيد
مستقل40
شادي زغيب
مؤسسة النارش
سيلني خوري
مجد حجاج
لبىن فرحات
رزان أبو احلمص
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