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فـي أيـام سـينمائية الـدورة الثالثـة ،أردنـا إحـداث قفـزة فـي مسـتوى المشـاركة
الفلسـطينية ولذلـك اسـتحدثنا جائـزة طائـر الشـمس ،بهـدف تسـليط الضـوء علـى
أفالمـا عـن فلسـطين ومـن
اإلنتـاج السـينمائي مـن جيـل الشـباب ولمـن يصنعـون
ً
العالـم .سـتمنح لجنـة تحكيـم مختصـة جائـزة لفيلـم واحـد عـن كل فئـة مـن فئتـي
الوثائقـي والروائـي القصيـر ،فـي بـادرة هـي األولـى مـن نوعها ،ما يعزز إحساسـنا
أن علـى جميـع الجهـود فـي حقـل السـينما أن تتوحـد إلطلاق السـينما الفلسـطينية
نحـو نجاحـات وحضـور أفضـل.
فـي هـذه الـدورة وقعـت االختيـارات علـى أفلام متنوعـة ومختلفـة مـن العالـم مـن
ضمنهـا أفلام لألطفـال ،سـتكون كافـة العـروض مفتوحـة مجانـا للجمهـور .عملنـا
علـى تنظيـم عـدد مـن الورشـات المختصـة فـي الحقـول التقنيـة والفنيـة لإلنتـاج
السـينمائي بهـدف فتـح البـاب للشـباب الكتسـاب الخبـرة علـى يـد المختصين العرب
أيضـا بادرنـا إلـى فتح طاوالت حـوار مع المجتمع المحلي ومع المهتمين
والدولييـنً .
بالسـينما ،كمـا نجحنـا فـي اسـتقطاب عـدد مـن الضيـوف مـن مخرجي األفلام ومن
العامليـن فـي حقلـي اإلنتـاج والتوزيـع مـن العالـم العربـي ومـن العالـم.
تشـكر مؤسسـة “ فيلـم الب” كل الجهـود التـي أوصلتنـا إلـى افتتـاح العـام الثالـث
أليـام سـينمائية ،الشـكر موصـول لشـركاؤنا فـي بلديـة رام الـه ووزارة الثقافـة
الفلسـطينية وبشـكل خـاص للجهـات التـي قامـت برعايـة هـذه األيـام :البنـك
اإلسلامي للتنميـة ،برنامـج األمـم المتحـدة للتنميـة ،البيـت الدنماركـي بفلسـطين،
المركـز الدنماركـي للثقافـة والتنميـة ،مؤسسـة فلسـطين للتنميـة ،مجموعـة
االتصاالت الفلسـطينية ،شـركة باديكو القابضة ،شـركة المشـروبات الوطنية ،بنك
االتحـاد ،المجلـس الثقافـي البريطانـي ،معهـد جوته األلماني ،القنصلية الفرنسـية
العامـة بالقـدس ،تلفزيـون فلسـطين ومهرجـان  IDFAالدولـي.
وإلـى كل مـن حـرص علـى تزويدنـا بنسـخة عـن األفلام التـي سـيتم عرضهـا والـى
طاقـم المؤسسـة الـذي وصـل الليـل بالنهـار واليكـم أنتـم أيهـا األحبـة لحضوركـم.
هنا فلسـطين  ...معنا كل شـىء  ...معنا الرواية الحقيقية للتاريخ  ...معنا إنسـانية
الإلنسـان  ...معنا ما ال يرضي االحتالل ..الماضي ..الحاضر والمسـتقبل.
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وموفقة مع أيام سينمائية
حنا عطالله
المدير الفني لفيلم الب :فلسطين
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For Days Of Cinema (3rd edition), we wanted to make a loop in the level
of the Palestinian participation level, that’s why “The Sunbird Award” was
born, aiming to shed the light on the cinematic production among the
young generation of filmmakers from Palestine and around the world. A
specialized jury is going to grant the award for a film from two categories;
documentary and short films, this initiative is considered to be the first
of it’s kind, which enforce our feeling that all forces within the cinematic
Scene must be unified towards better achievements and presence.
For this edition, we chose a diverse collection of films from around the world
including kid’s films, all the screenings will be open for public. we worked
on organizing a number of different workshops focusing on different
specialties related to artistic and technical production of films aiming to
open the door to our youth to gain experience from highly qualified Arab
and International trainer. we also initiated several discussion groups with
the local community of who are interested in cinema, we managed to
invite a number of well recognized guests who work in filmmaking and
distribution from the Arab world and the world.
Film Lab would like to thank all the efforts that made the 3rd edition
possible. Our partners at Ramallah municipality, the palestinian ministry
of culture, and a special thanks to all our sponsors, the Palestine Bank for
development, UNDP, the danish house in Palestine, The Danish Center
for Culture and development, Palestinian development institution, PALTEL
Group, PADICO, National Beverage Company , Itihad Bank, British
Council, Goethe institute , French Consulate in Jerusalem, Palestine TV,
and International Documentary Film Festival Amsterdam.
We would like to give our special thanks to each and everyone who made
sure to provide a copy of the films we will be screening and to our staff
that connected day and night , and to our beloved audience…
This is Palestine, we have everything, we have the true historical story…
we have our humanity…. we have what makes our occupier unpleasant…
the past and the future.
wish you a pleasant and successful time with Days Of Cinema

Hanna Atallah
Artistic director of FilmLab Palestine
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Advisory Board - FilmLab: Palestine
 فلسطين:اللجنة اإلستشارية لفيلم الب
Khaled Hourani – Palestinian visual artist and critic
 ناقد و فنان تشكيلي-خالد حوراني
Alia Rayyan- Palestinian/German writer and creative producer
 كاتبة ومنتجة إبداعية فلسطينية ألمانية-عليا ريان
Amer Shomali – Palestinian Artist, filmmaker, and animator
 فنان تحريك و صانع أفالم فلسطيني-عامر شوملي
Muayad Alayan- Palestinian Film director, and cinematographer
 مخرج أفالم فلسطيني و مصور سينمائي-مؤيد عليان
Foad Hindiyeh – Palestinian cinematographer
فؤاد هندية – مصور سينمائي
Khaled Elayyan- Executive Director, First Ramallah Group & Director
of Ramallah Contemporary Dance Festival
 المدير التنفيذي لسرية، مدير مهرجان رام الله للرقص المعاصر-خالد عليان
رام الله األولى
Rabab Haj Yahya- Palestinian film editor
 مونتير فلسطينية-رباب حج يحيى
Rashid Abdel Hamid- Palestinian actor & producer
رشيد عبد الحميد – ممثل و منتج فلسطيني
Jumana Khoury – Psychologist and educator
جمانة خوري – اخصائية نفسية و معلمة
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Film Selection Committee
لجنة إختيار األفالم المشاركة
Lina Bokhary
لينا بخاري
Suha Arraf
سهى عراف
Rima Essa
ريما عيسى
Hala Jalal
هالة جالل
Salim Abu Jabal
سليم أبو جبل
Besan Ramadan
بيسان رمضان
Haneen Battrawi
حنين بطراوي
Quds Manasra
قدس مناصرة
Hanna Atallah
حنا عطاالله
Christina Zahran
كرستينا زهران
Khaled Elayyan
خالد عليان

5

Special Thanks
شكر خاص
We would like to thank the following people for all of their help and
support

 فلســطين و:نــود أن نتقــدم بالشــكر لألشــخاص التالييــن لدعمهــم ومســاعدتهم لفيلــم الب
أليــام ســينمائية
 برجيت بوالد. د- Dr. Brigitte Boulad
 هدى اإلمام- Huda Imam
 خالد بطراوي- Khaled Batrawi
 لونه السن- Lone Bildsoe Lassen
 شارلوت جيسي- Charlotte Giese
 روال ناصر- Rula Nasser
 ميالني دي فوشت- Melanie de Vocht
 مايكيه هوهنه- Maike Hohne
 تيريسا هوفيرت دي توروجانو- Dr. Teresa Hoefert de Turégano
 سهى خفش- Suha Khuffash
 الورا هارتس- Laura Hartz
 أسعد حصري- Assad Husary
 ميشيل خليفي- Michel Khleifi
 ستيفاني ستراثوس- Stefanie Schulte Strathaus
 سيلفيا وروبلوسكي- Sylvia Wroblewski
 كاسبر أولسن- Kasper Olesen
 أني بيرثوليت- Anna Berthollet
 إيسابيل أراتي- Isabel Arrate
 سالي أبو بكر- Sally Abu Baker
 لينا بخاري- Lina Boukhary
 باستيان جوسليري- Bastien Gauclere
 سهى عراف- Suha Arraf
 سعاد رشماوي- Suad Rishmawi
 كريستينا زهران- Christina Zahran
 هاني أبو دياب- Hani Abu Diab
 فيبكي هاربير- Vibeke Harper
 ساني ميو- Sani Meo
 دينا المصري- Dina Masri
 سيلفيا بيدنارز- Sylvia Bednarz
 نوار عليان- Nowwar Elayyan
 شادي روحانا- Shadi Rohana
 شهد بني عودة- Shahd Bani Odeh
 بالل خطيب- Bilal Khateeb
 ميشيل جيني- Michelle Gyeney

sts
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ضيوف الشرف
Sun Bird Award

Teresa Hoefert de Turégan
تيريسا هوفيرت دي توروجانو
Funding Advisor
مستشارة الدعم المالي

Michel Khleifi
ميشيل خليفي
 مخرج/ Director

Charlotte Geise
شارلوت جيسي
Special Advisor
مستشارة خاصة

DFI

Festival Guests
ضيوف المهرجان

Irit Neidhardt
ايريت ندهارديت

Robert Krieg
روبرت كريج

Taher Shikhawi
طاهر شيخاوي

Monica Maurera
مونيكا موريرا

 موزعة أفالم/ Distributor
Mec film

 كاتب و ناقد سيمائي/ Writer and film critic
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 مخرج/ Director

 مخرجة/ Director

Luis Borda
لويس بوردا

 مؤلف موسيقي/ Music Composer

Maike Hohne
مايكيه هوهنه

Curator at Berlinale Film
Festival
قيمة في مهرجان برلين لألفالم

Toomas Jarvet
توماس جارفيت
 مخرج/ Director

Asmaa Bsiso
أسماء بسيسو

 منتجة/ Producer

Sahera Dirbas
ساهرة درباس

Jumana Manna
جمانة مناع

Ehab Ayoub
إيهاب أيوب

May Odeh
مي عودة

Mike Shloemer
مايك شلومر

 مخرجة/ Director

 مخرجة/ Director

Majd Hajjawi
مجد حجاوي

Sandra Madi
ساندرا ماضي

 مخرجة/ Director

 مخرجة/ Director

 منتج/ Producer

 مخرجة و منتجة/ Producer & Director

 مخرج/ Director

Hala Galal
هالة جالل

Film director & Co-director for SEMAT
)SEMAT( مخرجة و مؤسسة مشاركة ل سمات لإلنتاج والتوزيع
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Ameen Nayfeh
امين نايفة
 مخرج/ Director

 مخرج/ Director

Sanabel Al Hut
سنابل الحوت
 مخرجة/ Director

Ibrahim Yaghi
إبراهيم ياغي

 مخرج/ Director

Cinematographer
مصور سينمائي

Bassam Almohor
بسام المهر
Director /مخرج

Intissar Belaid
إنتصار بلعيد
 مخرجة/ Director

Rula Naser
روال ناصر
 منتجة/ Producer

Dina Naser
دينا ناصر
 مخرجة/ Director

Omar Shargawi
عمر شرقاوي
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Mohammad Harb
محمد حرب

Rinad Nasser
رناد ناصر
 مخرجة/ Director

Ashraf Barhom
أشرف برهوم
Actor / ممثل

Rama Marie
راما مرعي

 مخرجة/ Director

Bilal Krunz
بالل الكرنز

 مخرج/ Director

Laila Abbas
ليلى عباس

 مخرجة/ Director

Camille Bildsoe
كاميل بيل سوي
 مخرجة/ Director

Tamara Abu Laban
تمارا ابو لبن
 مخرجة/ Director

Bilal Al Khatib
بالل الخطيب
 مخرج/ Director
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Gema Juárez Allen
جيما خواريز الن
 منتجة/ Producer

Business and Marketing
Director at Sheffield Doc/Fest
مديرة التسويق في مهرجان
 المملكة- شيفيلد لألفالم
المتحدة

Rajja Dubayah
رجا دبي

Soundman and Musician
فني صوت و موسيقي

Claus Hjorth
كالوس هاجرث

Head of Children & Youth
Department, Danish Film Institute
، رئيس قسم األطفال و الشباب
مؤسسة الفيلم الدنماركي
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Sylvia Bednarz
سيلفيا بيدنارز

Ola Alsheikh
عال الشيخ

Film critic and Journalist
ناقدة سينمائية و صحفية

Kasper Olesen
كاسبر أولسن

Lommefilm founder
مؤسس لومي فيلم

Reem Badr
ريم بدر

MENAA founding Director
المدير المؤسس لـ مينا

Stefani Strathaus
ستيفاني ستراثوس

Co-Director of Arsenal – Institute for Film and
Video Art in Berlin
مديرة مشاركة لمؤسسة الفيلم و فن الفيديو في
 أرسينال- برلين
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جائزة طائر الشمس Sunbird Award -
ألول مــرة يطلــق فيلــم الب :فلســطين مــن خــال فعاليــات أيــام ســينمائية
مســابقة طائــر الشــمس و هــي مســابقة األفــام مــن فئتــي الروائــي
القصيــر والوثائقــي التــي أنتجــت عــام  2013و مــا بعــد علــى أن تكــون أحــداث
الفيلــم جــرت فــي فلســطين أو عــن فلســطين  .مســابقة طائــر الشــمس
متاحــة للمخرجيــن الشــباب مــن كافــة الجنســيات حتــى عمــر  35ســنة وقــت
إنتــاج الفيلــم  .يتــم اختيــار الفائزيــن بجائــزة طائــر الشــمس لــكال الفئتيــن مــن
قبــل لجنتــي تحكيــم مكونــة مــن  3أعضــاء لــكل لجنــة.
Filmlab: Palestine launches for the first time the Sun Bird Award.
It’s a competition for short narrative & Documentary films that were
produced during 2013 or later. Competition was open for young
filmmakers from all nationalities at the age of 35 and younger (at
the time of production) , and the Film’s topic/story must have taken
place in Palestine or about Palestine.
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طائر الشمس الفلسطيني
هــذا الطائــر الصغيــر الــذي اليتجــاوز طولــه  12ســنتمترا وال يتجــاوز وزنــه الـــ 8
غرامــات ذو المنقــار األســود الطويــل ،وجــد نفســه مضطـ ًـرا علــى التأقلــم
مــع المناطــق الحضريــة المكتظــة بالمبانــي االســمنتية،الزحف الصحــراوي
باإلضافــة إلــى الزحــف االســمنتي الممتــد علــى مســاحات شاســعة مــن
األراضــي الزراعيــة الخضــراء .أجبــر طائــر الشــمس علــى العيــش فــي بيئــة غيــر
بيئتــه حيــث أعتــاد العيــش فــي الغابــات الخضــراء ذات الوديــان والبســاتين
والوقــوف علــى أغصــان الشــجر التــي بنــى عليهــا أعشاشــه المتدليــة مــن
أعشــاب رفيعــة تشــبه بشــكلها ثمــرة اإلجــاص المعلقــة علــى غصــن الشــجرة
األم.
يصــارع هــذا الطائــر مــن اجــل ابقــاء اســمه “طائــر الشــمس الفلســطيني”
بعيــدا عــن خطــر التغييــر مــن مســتعمر يحــاول تغييــر هويــة المــكان بعــد
اســتعمار األرض ،يقــاوم ليبقــى بعــد أن فقــد بيتــه «غصــن الشــجرة» الــذي
حــل محلــه قضيــب مــن حديــد خــرج مــن مكعــب اســمنتي مجســدا بذلــك آمالنــا
كبشــر للنجــاة مــن مخاطــر الزحــف الرأســمالي.
This special Small bird that is 12cm in height , 8 kgs in weight with
the black beak finds itself forced to cope with overcrowded urban
concrete buildings, in addition to the crawling desert, crawl concrete
spread over vast expanses of green agricultural land. It was forced
to live in a different environment than the one it was used to live in,
an environment that has green forests, this bird that stood on the
tree branches.
»Battling in order to keep its name «Palestinian Sunbird
خالد جرار
مصمم الجائزة
تنفيذ الجائزة
إبراهيم بقاعي
خليل ريان
ريما طويل
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Award Implementation
Ibrahim Buoqaai
Khalil Rayyan
Rima Taweel

عن مصمم جائزة طائر الشمس
خالد جرار
ولــد خالــد جــرار فــي جنيــن ويعيــش ويعمــل فــي رام اللــه .أنهــى تعليمــه
فــي التصميــم الداخلــي مــن جامعــة البوليتيكنيــك ،ثــم تخــرج مــن األكاديميــة
الدوليــة للفنــون – فلســطين بدرجــة بكالوريــوس فــي الفنــون البصريــة .وبعــد
ذلــك حــاز فيلمــه «متســللون» علــى جوائــز فــي مهرجــان دبــي الســينمائي
الدولــي التاســع مؤكـ ً
ـدا أهميتــه كمخــرج أفــام علــى الصعيــد العالمــي.
يتحــرى الفنــان خالــد جــرار صراعــات القــوة الحديثــة وأثرهــا االجتماعــي الثقافي
علــى المواطنيــن العادييــن مــن خــال صــور وأعمــال فيديــو وتدخــات أدائيــة
ذات رمزيــة عاليــة وتركيــز علــى بلــده فلســطين .وتظهــر األشــياء العاديــة فــي
أعمــال جــرار المعبــرة ،ســواء بشــكلها أو مادتهــا ،بمحــاذاة قســوة المواضيــع
التــي يعالجهــا ،فتمنــح بذلــك مغــزى أكبــر للمحتــوى السياســي لهــذه األعمــال؛
كمــا تبــرز الطبيعــة ذات الداللــة الذاتيــة فــي المواضيــع التــي يختارهــا.
Khaled Jarrar
Born in Jenin in 1976, Khaled Jarrar lives and works in Ramallah,
Palestine. Jarrar completed his education in Interior Design at the
Palestine Polytechnic University in 1996 and later graduated from the
International Academy of Art Palestine with a Bachelor in Visual Arts
degree in 2011. The following year, his documentary The Infiltrators
(2012) won several accolades at the 9th Annual Dubai International
Film Festival.
With photographs, videos, installations, films, and performative
interventions focused on his native Palestine, multidisciplinary artist
Khaled Jarrar explores the sociocultural impact of modern-day power
struggles on ordinary citizens. The everyday subjects of Jarrar’s
reflective work are contextualised in ways that draw attention to
the severity of the issues he examines, giving the political content of
his art greater significance while underscoring the autobiographical
nature of his chosen themes.
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Sun Bird Award Jury
لجنة التحكيم
 لألفالم الوثائقيةFor the Documentary

Irit Neidhardt
إيريت ندهاردت

Ola Alsheikh
عال الشيخ

Majdi El-Omari
مجدي العمري

 لألفالم الروائية القصيرةFor the Short feature

Saleh Bakri
صالح بكري

Maike Hohne
مايكي هوهنه

Suha Arraf
سهى عراف
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IDFA Spot light

تسليط الضوء على IDFA

تســليط الضــوء علــى المهرجــان العالمــي لألفــام الوثاقيــة  -أمســتردام
 IDFAفــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن  ٢١-١٥تشــرين األول ســيقدم المهرجــان
العالمــي للفيلــم الوثائقــي أمســتردام برنامجــا مــن األفــام الوثائقيــة ضمــن
«أيــام ســينمائية» .ينظــم أيــام ســينمائية مــن قبــل فيلــم الب :فلســطين
هــذه الفعاليــة التــي ســتعرض مــا يزيــد عــن  ٦٠فيلمــا محليــا وعالميــا فــي
المــدن الفلســطينية المختلفــة  .اختــار مهرجــان الفيلــم الوثائقــي فــي
أمســتردام  ٨أفــام وثائقيــة حــازت علــى جوائــز مختلفــة  ،والتــي يدعمهــا
المهرجــان مــن خــال منحــة «بيرثــا» وهــي منحــة تقــوم علــى دعــم مخرجيــن
فــي أفريقيــا ،آســيا ،أمريــكا الالتينيــة والشــرق األوســط ،المنحــة التــي تهــدف
إلــى تعزيــز الســينما المحليــة عبــر إنتــاج عمــل فنــي عالمــي مــن األفــام
الوثائقيــة المبدعــة.
يقــدم البرنامــج األفــام التاليــة :الفيلــم الــذي حــاز علــى جائــزة الجمهــور فــي
الســنة الماضيــة« ،ســونيتا» للمخرجــة روخســاريه غايــم ماغهامــي ،والفيلــم
الحائــزة علــى لجنــة التحكيــم الخاصــة ،شــرطة أوكرانييــن لرومــان بوندارشــوك،
باإلضافــة إلــى فيلــم «بهيمــوث» لــزاو ليانــغ والــذي نافــس فــي مهرجــان
فينــس ،والفيلــم الوثائقــي األكثــر شــهرة فــي الهنــد حتى اآلن« ،بــا كهربا»،
لديبتــي كاكار وفاهــاد مصطفــى.
IDFA will present a documentary programme during the upcoming
‘Days of Cinema’, taking place from October 15 to 21. ‘Days of
Cinema’ is organized by FilmLab: Palestine and will show more
than 60 local and international films from more than 25 countries.
IDFA has chosen 8 award winning documentaries supported by the
IDFA Bertha Fund. The IDFA Bertha Fund supports documentary
filmmakers in Africa, Asia, Latin-America and the Middle East.
Its goal is to stimulate local film cultures and to turn the creative
documentary into a truly global film art.
The IDFA Spotlight will show last year’s IDFA Audience Award
winner, Sonita by Rokhsareh Ghaem Maghami, the IDFA Special Jury
Award winner, Ukrainian Sheriffs by Roman Bondarchuk, as well as
Behemoth by Zhao Liang which competed in the Venice Film Festival,
and the biggest documentary release in India so far, Powerless by
Deepti Kakkar and Fahad Mustafa.
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Glow of Memory
وهج الذاكرة
وهــج الذاكــرة – عــرض اســتعادي ألفــام مــن إنتــاج فلســطيني ألمانــي
مشــتر ك
فــي مقالــه « مدخــل :أرشــفة فلســطين والفلســطينيين :إرث إحســان النمــر
المنشــور عــام  ،2009قــام الباحــث و المــؤرخ بشــارة الدومانــي بتقديــم
مشــاهدات لحمــى األرشــفة التــي اجتاحــت األوســاط الفلســطينية األكاديمية
و غيــر األكاديميــة فــي كافــة أماكــن تواجدهــم .األمــر الــذي عــزاه ليــس فقــط
إلــى الترومــا التاريخيــة نتيجــة لمــا عانــاه الفلســطيني مــن ســلب و تهجيــر
بــل أيضــا اعتبــر هــذه الحمــى إشــارة إلــى حالــة التشــاؤم المنتشــرة حيــال
المســتقبل.
التعامــل مــع «األرشــيف» يعــد حظــوة فــي حقــل الفنــون علــى مســتوى
عالمــي و مؤخــرا زاد الحمــاس تجــاه األرشــفة بســبب تزايــد فــرص الحصــول
علــى تمويــل لعمــل أفــام ،شــهدنا أيضــا تفجــرا للنقــاش حــول مصيــر
األرشــيف الفلســطيني المفقــود .انتشــرت عناويــن مثــل :الســباق المســعور
علــى أرشــيف الســينما الفلســطينية (الحيــاة الجيــدة  )2012أو  :مــا كتبــه غالــب
شــعث عــن قيــام الســوريين باالســتحواذ علــى أرشــيف الســينما الفلســطينية
(موقــع الجزيــرة الوثائقيــة « ، )2012الســينما الفلســطينية  :أرشــيف ضائــع
نتيجــة الحــروب و اإلشــاعات» (موقــع مؤسســة القــدس للثقافــة و الفنــون
 )2011أو حتــى عنــوان ك :تلفزيــون فلســطين يقــوم باســتعادة أرشــيف
الثــورة الفلســطينية مــن ألمانيــا (موقــع دنيــا الوطــن  . )2015كل مــا ســبق
مــن عناويــن يعكــس هــذه الموضــة او الظاهــرة.
مــع كل مــا ســبق ،هــل باإلمــكان وجــود أرشــيف مركــزي لألفالم الفلســطينية؟
مــاذا نعنــي بالفيلــم الفلســطيني؟ أيــن ذهبــت أو خزنــت أفــام منظمــة
التحريــر التــي أنتجــت بالتعــاون مــع جهــات أخــرى؟ كيــف كان شــكل التعــاون
بيــن منظمــة التحريــر و جهــات أخــرى فــي الشــتات؟ مــع مــن؟ و ألي أهــداف؟
مــا هــو ســبب وجــود عــدد هائــل مــن األفــام التــي شــاركت المنظمــة فــي
إنتاجهــا مــن دون ذكــر اســمها أو اإلشــارة لذلــك بشــكل رســمي؟
سنســتحضر مثــال التعــاون بيــن منظمــة التحريــر وصنــاع أفــام مــن جمهوريــة
ألمانيــا االتحاديــة ،ألمانيــا الغربيــة .يقــدم هــذا البرنامــج أفــام و مــواد صوريــة
التقطــت فــي لبنــان و فلســطين بيــن األعــوام  1977و  .1988ســيقوم
المخرجــون المتحدثــون بتقديــم إطــار العمــل الــذي اتبعــوه و مناقشــة أعمالهــم
مــع الحضــور
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Retrospective of German-PLO cooperation in film-making
In his 2009 article Archiving Palestine and the Palestinians. The
Patrimony of Ihsan Nimr historian Beshara Doumani observed
that “Archive fever is spreading among Palestinians everywhere”,
which he explains not only with the trauma of dispossession and
displacement but with a deep and widespread pessimism about
the future. Since working with ‘the archive’ is en vogue in the field
of the arts worldwide and lately encouraged through public (film)
funding, a debate about the whereabouts of a never specified ‘lost
Palestinian archive’ broke loose. Headlines like The frenetic race on
the Palestinian Cinema Archive (al-Hayat alJadida, 2012), Ghaleb
Shaath: The Syrians took the Palestinian Cinema Archive (doc.
aljazeera.net, 2012), The Palestinian Cinema: A lost archive erased
by wars and rumors (alqudslana.com, 2011) or The Palestinian
Television brings the archive of the Palestinian Revolution from
Germany (Donia alWatan 2015) reflect its fashion.
Yet can there be one centralized archive for Palestinian films? What
is a Palestinian film? Where are films that the PLO co-funded stored
or archived? How did the PLO co-operate in exile? With whom?
For what purposes? Why are there numerous PLO financed films
without the liberation movement officially being mentioned as
sponsor? Whose cultural heritage are those works?
Using the example of the co-operation between the PLO and filmmakers from the German Federal Republic, West Germany, the
program presents films and footage shot in Lebanon and Palestine
between 1977 and 1988. The film-makers will present, contextualize
and discuss their work with the audience.
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Sunbird Award Films
مسابقة طائر الشمس

Sunbird Award Documentary Films
أفالم وثائقية لمسابقة طائر الشمس
Sunbird Award Short Narrative Films
األفالم الروائية القصيرة لمسابقة طائر الشمس
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Ambulance
إسعاف
إخراج :محمد جبالي
فلسطين ،النرويج
وثائقي (مسابقة طائر الشمس)
 50دقيقة  -عربي مع ترجمة لإلنجليزية
تــدور قصــة الفيلــم حــول الحيــاة اليوميــة
اإلنســانية للعنــف والعــدوان الــذي لحــق
بمدينــة غــزة فــي صيــف  2014خــال 51
يــوم مــن المعانــاة واأللــم الــذي خلفــه
العــدوان اإلســرائيلي ،وإظهارهــا عبر عدســة
كاميــرا لمصــور جــاب شــوارع مدينــة غــزة
بكاميرتــه الشــخصية برفقــة ســيارة إســعاف
وطاقمهــا الطبــي ،والذيــن عملــوا علــى
مــدار الســاعة لحمايــة وخدمــة المواطنيــن
وإجــاء المصابيــن والشــهداء مــن األماكــن
التــي تتعــرض للقصــف والتــي داهمتهــا
قذائــف الحــرب اإلســرائيلية.

Director: Mohamed Jabaly
Palestine, Norway
)Documentary (Sun Bird combitation
50 min-Arabic with English Subtitles

Ambulance is a raw, first-person
account of the last war on Gaza,
July 2014. Mohamed Jabaly,
a young man from Gaza City,
joins an ambulance crew as war
approaches. What is it like to
?grow up under constant threat
How can Mohamed find his place
in a country under siege, where
at times there seems to be no
?foreseeable future

Lissa Aisha
لسه عايشة
إخراج :أسماء بسيسو
فلسطين ،لبنان
وثائقي (مسابقة طائر الشمس)
 70دقيقة -عربي مع ترجمة لإلنجليزية
فــي مجتمــع قبلــي يملــك فيــه اســم
العائلــة ومكانتهــا أهميــة بالغــة ،قــام والــدا
عايشــة وهــي طفلــة بتركهــا وعمرهــا أشــهر
فقــط فتربــت فــي ميتــم .اآلن عايشــة فــي
الســابعة وعشــرين مــن عمرهــا وخريجــة علــم
نفــس .تقــوم فــي الفيلــم بزيــارة محطــات
مــن طفولتهــا صنعــت منهــا اإلنســانة التــي
هــي عليهــا اآلن :تلــك المحطــات التــي
تعرضــت فيهــا للتعســف.

Director: Asmaa Bseiso
Palestine, Lebanon
)Documentary (Sun bird competition
70 min-Arabic with English subtitles

In a tribal country where the family

name and status are very significant,
Aisha, a 27 years old psychology
graduate was abandoned by her
parents at the age of months and raised
in the orphanage.
Aisha addresses parts of her childhood
in those shelters that have left her the
person she is today; those abusive
milestones.
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Saken
ساكن
إخراج :ساندرا ماضي
األردن -لبنان
وثائقي (مسابقة طائر الشمس)
 90دقيقة  -عربي مع ترجمة لإلنجليزية
وليــد شــاب مصــري إبــن قرية ريفيــة جاء إلي
األردن شــأن كثيريــن مــن الحالميــن بفــرص
أفضــل فــي حياتهــم .التقــى بإبراهيــم
المقاتــل الفلســطيني الــذي اصيــب فــي
بيــروت قبيــل االجتيــاح االســرائيلي برصاصة
نتيجــة اشــتباك مســلح ،آقعدتــه فــي حالــة
شــلل كامــل .يعمــل وليــد كمرافــق وممــرض
عامــا.
إلبراهيــم منــذ ً 15
تطــورت هــذه العالقــة عبر الســنوات ليتحول
الرابــط بينهمــا الــى عالقــة مــن االلتــزام
االخالقــي والرابــط الروحــي بيــن الرجليــن
فوليــد قطــع عهــدا بــأال يتــرك إبراهيــم
واالخيــر غــدا غيــر قــادر علــى االســتغناء عنــه.

Director: Sandra Madi
Jordan-Lebanon
)Documentary (Sun Bird competition
90 min - Arabic with English Subtitles
Saken is a film about a fighter called
Ibrahim Salameh and his caretaker
Walid. Walid, an Egyptian man who
came to Jordan to find work, was
unaware that his path would cross with
Ibrahim’s, and that together they would
experience one of the strongest bonds
two human beings could share. Saken
is a film about friendship and sacrifice,
how some people’s destinies are linked
and hard to be broken.

Rough Stage
منصة خشنة
إخراج :توماس جارفيت
إستونيا
وثائقي (مسابقة طائر الشمس)
 70دقيقة  -عربي مع ترجمة لإلنجليزية
ماهــر هــو مهنــدس كهربائــي ولكنــه يملــك
روح فنــان ،يقــرر أن يبــدأ بمشــروع ال يتفــق
عرضــا
ً
مــع مجتمعــه المحافــظ بــأن يقــدم
للرقــص المعاصــر فــي رام اللــه .مــن أجــل
ذلــك عليــه أن يتجــاوز الكثيــر مــن المعيقــات:
الوقــت ،الدعــم المالــي ،راقــص مصــاب،
عائلتــه الرافضــة لذلك والتقاليــد االجتماعية.
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Director: Toomas Järvet
Estonia
)Documentary (Sun bird competition
70 min - Arabic with English subtitles
Maher, an electrical engineer by
profession, but an artist at heart, is a
man who starts a quest against the
conservative society in order to stage
a contemporary dance performance
in Ramallah. But to do so he must
overcome several obstacles – time,
money, injured dancer, his disapproving
family and cultural norms.

A Magical Substance Flows Into Me

في إثر مادة سحرية

Director: Jumana Manna
Palestine,Germany, UK
Documentary (Sun bird Competition)
68 min -Arabic and Hebrew with English sub

 جمانة مناع:إخراج
 المملكة المتحدة، ألمانيا،فلسطين
)وثائقي (مسابقة طائر الشمس
 مترجم لإلنجليزية، عربي وعبري-  دقيقة68

A magical substance flows into me opens with
a crackly voice recording. The voice is that
of Dr. Robert Lachmann, a Jewish-German
ethnomusicologist who immigrated to 1930s
Palestine. While attempting to establish an
archive and department of Oriental Music at
the Hebrew University, Over the course of the
film, Manna follows in Lachmann’s footsteps
and visits Kurdish, Moroccan and Yemenite
Jews, Samaritans, members of urban and rural
Palestinian communities, Bedouins and Coptic
Christians, as they exist today within historical
Palestine.

يبــدأ الفيلــم بصــوت تســجيلي يعــود لروبــرت
 عالــم موســيقي يهــودي ألمانــي،الخمــان
جــاء إلــى فلســطين فــي الثالثينــات فــي
محاولة تأســيس أرشــيف ودائرة للموســيقى
الشــرقية فــي الجامعــة العبريــة فــي
 تتبــع منــاع خطــى الخمــان وتقــوم.القــدس
بزيــارة أفــراد مغاربــة وأكــراد ويهــود يمنيــون
 والفلســطينيين فــي،والطائفــة الســامرية
الحضــر والريــف
.ومجتمعــات البــدو والمســيحيين األقبــاط
كل منهــم ينتمــي لبيئــات ثقافيــة مختلفــة
.موجــودة اآلن فــي فلســطين التاريخيــة

The Jerusalem screening is Supported by
Al-Ma’mal - Foundation for Contemporary Art

يجري عرض القدس للفيلم بدعم من مؤسسة
المعمل للفن المعاصر

Death Tunnel
نفق الموت
Director: Mohamed Harb
Palestine
Documentary (Sun Bird competition)
53 min - Arabic With English Subtitles
Death Tunnel is a tragic story,
reveals the harsh circumstances that
accompanies digging tunnels in Rafah
city, and another life full of fear so that
they can live like others. Many workers
lost their life because of the tunnels,
even university post graduates students
worked in this area. Today, digging
tunnels have developed, they can enter
modern cars, and the number of the
victims became bigger.
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إخراج محمد حرب
فلسطين
)وثائقي (مسابقة طائر الشمس
 عربي مع ترجمة لإلنجليزية-  دقيقة53
يكشــف الفيلــم الظــروف الصعبــة التــي
،ترافــق عمليــات حفــر األنفــاق فــي رفــح
وعــن الحيــاة المجهولــة التــي تعــاش ليتمكــن
 وقــد.النــاس مــن توفيــر أساســيات الحيــاة
فقــد عمــال كثيــرون حياتهــم وهــم يحفــرون
 تطــور حفــر األنفــاق اليــوم وأصبــح.األنفــاق
 ممــا،بإمــكان النــاس تهريــب الســيارات
.يعنــي أن عــدد الضحايــا يــزداد

Letter To Obama
رسالة إلى أوباما
Director: Mohanad Salahat
Palestine – Sweden
Short (Sun bird competition )
actors: Qais Mitwali, Saif Ibrahim
6 min - Arabic with English Subtitles
In a refugee camp in the Gaza Strip,
two boys decided to send a message
to the American president Barack
Obama through his Facebook page.
They ask him, as the president of the
United States, to intervene and end
the siege on the Gaza Strip, and they
invite him and his wife to visit the Strip
and witness people’s hardships there.
But they never receive a response. They
decide to use a small video camera
to record a very angry video message
addressed to Barack Obama from the
people of the camp.

 مهند صالحات:إخراج
 السويد،فلسطين
)قصير (مسابقة طائر الشمس
 سيف ابراهيم، قيس متولي:تمثيل
 عربي مع ترجمة لإلنجليزية-  دقائق6
فــي أحــد مخيمــات الالجئيــن فــي غــزة يقــرر
طفــان بــأن يرســا رســالة إلــى الرئيــس
األمريكــي بــاراك أوبامــا مــن خــال موقعــه
 يطلبــا منــه التدخــل.علــى الفيــس بــوك
 ويدعــواه هــو،إلنهــاء الحصــار علــى غــزة
وزوجتــه لزيــارة القطــاع لرؤيــة صعوبــات
، ولكنهمــا ال يحصــا علــى إجابــة.الحيــاة
فيقــررا أن يســتخدما كاميــرا فيديــو لتصويــر
مجموعــة مــن الرســائل الغاضبــة الموجهــة
.ألوبامــا مــن ســكان المخيــم

The Shutter
شاتار
Director:Bilal Krunz
Palestine
Short (Sunbird Competition)
Actors: Farvara Razak, Hussein Jawabra
14 min - Arabic with English subtitles

 بالل الكرنز:إخراج
فلسطين
)قصير (مسابقة طائر الشمس
 حسين جوابرة، فارفارا رزاق:تمثيل
 عربي مترجم الى االنجليزية-  دقيقة14

A Foreign woman cames to the camp
to take some photos. a child who is
fond of photography notice and follow
her closely .

ســائحة أجنبيــة تأتــي إلــى المخيــم اللتقــاط
 يالحظهــا طفــل،بعــض الصــور عــن المــكان
.لديــه شــغف بالتصويــر ويتبعهــا
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Billiardo
بلياردو
Director: Bilal Al-Khatib
Palestine
Short (Sunbird Competition)
Actors: Reema Issa, Bassel Husary
8 min - Arabic With English Subtitles
Billiardo tells the story of a kid living
with his mother and siblings, their
father is absent. They live in a small
Palestinian village surrounded with
checkpoints .He spends his summer
holiday inventing games from recycled
material, this time he decide along with
his friends to make a Billiardo table
by collecting the needed material and
move it using their bicycles.

 بالل الخطيب:إخراج
فلسطين
)قصير (مسابقة طائر الشمس
. عربي مع ترجمة لالنكليزية-  دقائق8
وحيدا دون أب مع أمه
قصــة ولــد يعيــش
ً
وأخوتــه فــي قريــة فلســطينية محاصــرة
 يقضــي عطلتــه الصيفيــة فــي،بالحواجــز
 هــذه.ابتــكار ألعــاب مــن مــواد مســتعملة
المــرة يقــرر صنــع طاولــة بليــاردو هــو
وأصدقــاءة عبــر تجميــع المــواد الضروريــة
.ونقلهــا بالدراجــات الهوائيــة

One Minute
دقيقة واحدة
Director: Dina Naser
Jordan- Belgium
Short (Sunbird Competition)
Actors: Majd Hijjawi, Dina Naser
11 min - Arabic with English sub
During the summer of 2014 Gaza
war; in the battered neighborhood
of Shujaiya, 37-year Salam takes her
house as a shelter to protect herself
and her daughter Alia from the attacks
outside, until she receives a message
informing her of their impending fate.
One Minute takes us through a journey
between these moments
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 دينا ناصر:إخراج
 بلجيكيا،األردن
)قصير (مسابقة طائر الشمس
 دينا ناصر، مجد حجاوي:تمثيل
 عربي مع ترجمة لإلنجليزية-  دقيقة11
 وفــي،2014 أثنــاء العــدوان علــى غــزة
 تتخــذ ســام،مخيــم الشــجاعية المدمــر
عامــا مــن منزلهــا ملجــأ لتحمــي
ً 37 ذات الـــ
نفســها وابنتهــا مــن الحــرب الدائــرة فــي
 فجــأة تصلهــا رســالة تخبرهــا بقدرهــا.الخــارج
 دقيقــة واحــدة تأخذنــا فــي رحلــة.المرتقــب
.لنعيــش مــا بيــن هــذه اللحظــات

Reporter suspended
مراسل مع وقف التنفيذ
إخــراج :ســام يحيــى ،ســنابل الحــوت ،رنــاد
ناصــر
فلسطين
قصير (مسابقة طائر الشمس)
 5دقائق  -عربي مع ترجمة إلى اإلنكليزية

Directors: Salam Yahya, Sanabel AlHut, Rinad Naser
Palestine
)Short (Sunbird Competition
5 min - Arabic With English Subtitles

طفــل فــي الثانيــة عشــر مــن عمــره يطمــح
ليصبــح مراســل ،يعمــل علــى ذلــك بنفســه
مــن خــال ســرقة هاتــف والدتــه ليصــور
ً
ً
صحفيــا
تقريــرا
نفســه ســيلفي ويعمــل
فــي كل لحظــة تعجبــه ،وفــي كل مــرة يقلــد
مراســا مختلــف لكــن نهايــة الحلــم تكــون
ً
علــى يــد مــن هــو قدوتــه وملهمــه.

A twelve years old child, who aspires
to becom a reporter ,he is working on
that by himself by stealing his mother’s
phone to take selfies ..and makes a
report at every moment he likes .and
every time he imitates a different
reporter but at the end of the dream.is
in the hand of his idol and inspiration.

Qouraweyon
قرويون
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إخراج :نضال بدارنة
فلسطين
قصير (مسابقة طائر الشمس)
تمثيل :حنا شماس ،طارق قبطي،
شادن قنبورة
 10دقائــق  -عربــي مــع ترجمــة إلــى
ا إل نكليز يــة

Director: Nidal Badarny
Palestine
)Short (Sunbird Competition
Actors: Hanna Shammas,Tareq Kopty,
Shaden Qanboora
10 min - Arabic With English Subtitles

قصــة حــب فلســطينية عاصفــة تــدور
احداثهــا بجانــب جــدار الفصــل العنصــري.
تنتهــي قصــة الحــب ويقــرر مجــدي تــرك
البــاد ألن احالمــه والبرقــوق لــم تعــد تجــد
متسـ ًـعا لهــا بجانــب الجــدار ،حبيبته ســلمى
تحــاول منعــه والعــدول عــن قــراره لكــن
دون جــدوى وفجــأةً يقــرر مجــدي وســلمى
الهــروب مــن ملتقــى عشــقهم بجانــب
الجــدار بعــد ان يكتشــف أبــو مصطفــى
أمرهــم.

A tempestuous Palestinian love story
that takes place along the Separation
Wall. The story ends and Majdi
decides to leave the country because
his dreams and the poppies can no
longer find their space along the wall.
His love, Salma, tries to stop him from
doing so, to no avail. Suddenly, Majdi
and Salma run away from their secret
love-nest near the wall, after Abu
Mustapha finds them out.

Interference
تداخل
Director:Ameen Nayhfeh
Palestine, Norway, Qatar
Short (Sunbird Competition)
Actors: Shadi Ashi, Shiraz Shahoud
19 min - Arabic with English subtitles
As Malik struggles to cope with his
temporary detention for the high
school examinations, he develops two
habits to escape his reality; listening to
the radio and peeking at his neighbor.

 أمين نايفة:إخراج
 قطر، النرويج،فلسطين
)قصير (مسابقة طائر الشمس
. شادي عشي وشيراز شهود:تمثيل
 عربي مترجم الى االنجليزية-  دقيقة19
مالــك محتجــز فــي البيــت وال يســتطيع
 فــي.الخــروج بســبب امتحانــات الثانويــة
الوقــت الــذي يحــاول فيــه التكيــف مــع
: يطــور هوايتيــن للهــروب مــن واقعــه،ذلــك
االســتماع إلــى الراديــو والتلصــص علــى
.جارتــه

Izriqaq
إزرقاق
Director: Rama Mari
 راما مرعي:إخراج
Palestine
فلسطين
short (Sunbird Competition)
)قصير (مسابقة طائر الشمس
Actors: Iman Aoun,Atta Nasser, Khaled  عطــا ناصــر وخالــد، إيمــان عــون:تمثيــل
Qasem
قا ســم
12 min - Arabic with English subtitles
 عربي مترجم الى االنجليزية-  دقيقة12
In a land dotted with killing machines they
find an easy cover-up of their crime. But
even when the truth starts to find its way
out, fate will play a game so common to
this land.
Izriqaq is a story about the engraved
damage that happens to a place after
decades of desensitization with death and
killings. It’s about the never-ending loop
of patriarchy in a society never in control
of its own being.
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يعتقــد الشــاب ياســين وأمــه أن إخفــاء
آثــار جريمتهمــا والجثــة المرميــة فــي
 وألنهمــا.فنــاء بيتهمــا الخلفــي أمــر متــاح
يعيشــان فــي قريــة محاصــرة فــي الضفــة
 فســيجدان فــي نقطــة التفتيــش، الغربيــة
العســكرية اإلســرائيلية المــكان األفضــل
.لرمــي الجثــة والتخلــص منهــا

On the verge of hope
على حافة األمل
إخراج :تمارا أبو لبن
تمثيل :بيسان الصيفي
فلسطين
قصير (مسابقة طائر الشمس)
 3دقائق -عربي مترجم الى االنجليزية
الفيلــم يتحــدث عــن الحالــة النفســية
الســوداوية التــي تصيــب الفلســطينيين
فــي ظــل االحتــال واســتمرار حالــة الحــرب
ومــا ينتــج منهــا مــن ظــروف سياســية
واقتصاديــة صعبــة ،فتراكــم الصدمــات
تجعلهــم يشــعرون بخيبــة األمــل والعجــز
واليــأس ،فــكل اســرة خســرت الكثيــر قــد
يكــون احــد افرادهــا او خســارة الممتلــكات أو
حتــى خســارة المســتقبل الــذي يظــل يبــدو
مســدودا.

Director: Tamara Abu Laban
Palestine
)Short (Sunbird Competition
Actors: Bissan Al-Saify
3 min - Arabic with English subtitles
This short film is discussing the issue
of how conditions of war leave
physiological effects on Palestinians
and it’s very difficult for those effects
to disappear easily. But sometimes you
find the light inside of you, even if your
eyes can only see darkness.

Madam El
مدام إيل
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إخراج :ليلى عباس
فلسطين
قصير (مسابقة طائر الشمس)
تمثيــل هشــام عورتانــي ،رامــز رزق
وفيصــل برغوثــي
 15دقيقة  -عربي مترجم الى االنجليزية

Director: Laila Abbas
Palestine
)Short (Sunbird Competition
Actors: Hisham Awartani, Ramiz Rizeq,
Faisal Bartghouti
15 min - Arabic with English subtitles

نــادر وعبــد يصعــدان الجبــال ويبحثــان فــي
الكهــوف البعيــدة عــن قطــع أثريــة .يجمــع
الولــدان مــا يجدانــه ليســلماه لمهــرب آثــار
يعطيهمــا الفتــات .مــا يجدانــه فــي أحــد
الكهــوف ســيضع صداقتهمــا فــي اختبــار
خصوصــا عندمــا يقحــم الكبــار أنفســهم
ً
فــي عالــم الصديقيــن البســيط.

Nader and Abed roam the mountains
and dig caves to look for historical
remains. The two boys deliver the
pieces they find to an antiques dealer
who gives them very little money in
return. What they find in one remote
cave will challenge their friendship.
Things become more complicated
when adults force themselves into the
simple world of the two boys.

Drawing For Better Dreams
نرسم لغد أفضل
إخراج :ضياء عزة و مي عودة
فلسطين
قصير (مسابقة طائر الشمس)
 4دقائق
بدون حوار
باســتخدام صــور رســمها أطفــال
فلســطينيون بعمــر  9-12ســنة ،يأخذنــا
الفيلــم إلــى األراضــي المحتلــة وإلــى
العالــم الداخلــي لألطفــال الذيــن
يعيشــون تحــت الحصــار.

Directors: Diaa Azzeh and May Odeh
Palestine
)Short (Sun bird competition
4 min
No dialog
By using images drawn by Palestinian
children between the ages of 9 and 12,
‘Drawing for Better Dreams’ takes us
to the occupied territories and into the
minds of the kids who live there under
siege.

Paper Boat
قارب ورق
Director: Mahmoud Abu Ghalwa
إخراج :محمود أبو غلوة
Palestine
فلسطين
)Short (Sun bird competition
قصير (مسابقة طائر الشمس)
تمثيــل :فــراس المصــري ،عبيــر أحمــد ومحمــد Actors: Firas Masri, Abir ahmad,
Mohammad
Zidan
زيدان
15 min - Arabic with English sub
 15دقيقة  -عربي مع ترجمة لإلنجليزية
يعــارض الرجــل فكــرة إنجــاب طفــل خوفــا
مــن أن هــذا الطفــل قــد يواجــه العبوديــة،
لكــن زوجتــه لديهــا الطريقــة التقليديــة فــي
التفكيــر ،وأنهــا تريــد أن تكــون أمــا.
فــي الحــرب والرجــل ال يســتطيع أن يخفــي
خوفــه مــن فكــرة إنجــاب طفــل وال تســتطيع
هــي أن تفعــل أي شــيء ولكــن يبقــى
التفكيــر فــي فلســفته الخاصــة كمــا لــو أنــه
يمكــن أن يذهــب بعيــدا مــع القــارب الورقــي
والســؤال إذا مــا كان هــذه هــي القــدرة علــى
التكيــف أم شــكل مــن أشــكال االستســام؟

The man opposed to the idea of having
a child for fear that this child may endure
the slavery. but his wife has a traditional
way of thinking, she wants to be a mother.
In the war the man can’t hide his fear of
the idea of having a child and can not do
any thing but keep thinking within his
own philosophy as if he can go far away
with his paper boat and keep wondering,
if that adaptability is an ability or a form
?of surrender
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Glow OF memory Films
أفالم وهج الذاكرة
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Why?
Director: Monica Maurer
Palestine, Sweden,
(short Documentary)
23 min
Arabic with German subtitles
Glow Of Memory
During the summer of 1982, the
Israeli air forces carried a wide
air strikes against Palestinian
and Lebanese civilians in Beirut,
during the Ceasefire, 3 filmmakers
took footage of the aftermath
of the destruction, casualties,
injured civilians and destroyed
infrastructure. They managed to
document the work of the popular
committee’s work digging wells to
provide water for the residents, they
also documented how they burned
the trash to prevent diseases from
spreading , their cameras captures
the wounds with the burden of
collecting evidences to that crime
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لماذا؟
 مونيكا ماروو:إخراج
 السويد،فلسطين
وثائقي قصير
 دقيقة23
عربي مع ترجمة إلى األلمانية

قــام ســاح الجــو اإلســرائيلي فــي
 بهجمــات واســعة1982 صيــف
النطاق على المدنيين الفلســطينيين
 وفــي،واللبنانييــن فــي بيــروت
فتــرات وقــف إطــاق النــار قــام ثالثــة
مصــورن أفــام بتصويــر الموتــى
ّ
والجرحــى والبنيــة المدنيــة التحتيــة
 ووث َّـــقوا اللجــان الشــعبية،المدمــرة
ّ
ً وهــي تحفــر اآلبــار
بحثــا عــن ميــاه
 كمــا،جوفيــة بغيــة تزويــد السـكَّان بهــا
وثـــقوا كيــف ُحرقــت النفايــات لمنــع
 تُ َس ّــلط الكاميــرات.ظهــور األوبئــة
. بهــدف جمــع األدلــة،إلــى الجــراح

Intifada – On the way to Palestine
Director: Robert Kreig
German Federal Republic 1989
Documentary
52 min
Arabic with German subtitles
(Glow Of Memroy)
A film about Palestinian day-to-day life
and resistance, about self-organization
in people’s committees and the
installation of self-sustaining economic
structures: Intifada – On the Way to
Palestine documents the uprising in the
West Bank and the Gaza-Strip, which
begun in 1987. It was aimed against
the Israeli occupation and in parts
against the PLO-government in exile.
The weapons were tax boycott, stones
and the installation of cooperatives.
In the territories that were occupied
in 1967, by that time Israel’s second
important export market, independent
Palestinian economy was marginalized
and during the Intifada is was mostly
prohibited. The film shows the illegal
infrastructure: farming, clinics, a
sewing shop, a carpenter’s workshop,
and political meetings

 على درب فلسطين-إنتفاضة
 روبرت كريج:إخراج
1989 ألمانيا االتحادية
وثائقي
 دقيقة52
عربي مع ترجمة إلى األلمانية
وهج الذاكرة
فيلــم يحكــي عــن الحيــاة اليوميــة
والمقاومــة عندمــا انطلقــت االنتفاضــة
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ســنة
 ضــد االحتــال اإلســرائيلي1987
وجزئيــا ضــد قيــادة منظمــة التحريــر
ً
 وكانــت،الفلســطينية فــي المنفــى
أســلحتها مقاطعــة الضرائــب والحجــارة
 كانــت األراضــي.وإنشــاء التعاونيــات
 مهمشــة1967 المحتلــة ســنة
اقتصاديــا وثانــي أهــم ســوق تصديــر
 فعمــدت إســرائيل أثنــاء،إلســرائيل
االنتفاضــة إلــى زيــادة تهميــش
االقتصــاد الفلســطيني المســتقل
 الفيلــم.وحظــره علــى نطــاق واســع
يســتعرض نشــاطات زراعيــة وإنشــاء
عيــادات وورشــة خياطــة وورشــة نجــارة
 أي،واجتماعــات سياســية غيــر قانونيــة
.أنــه باختصــار تعبيــر عــن لحظــة حريــة
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Shatila - Passage to Palestine
Director: Mike Schloemer
German Federal Republic 1988
(Documentary)
45 min
Arabic with German subtitles
Glow Of Memory
From 1985 till 1987 the so called War of
the Camps took place in the Palestinian
Refugee Camps in Lebanon between
the Amal Militia, which was supported
by Syria, and the Palestinian resistance.
There was barely any news reporting
from the camps under siege. Yussuf Ali
Naffa, owner of a wedding-video shop
in Shatila camp, documented the dayto-day life under siege, the organisation
of maintenance in the underground,
the fighters, the women in children
in the shelters. The destruction. The
survival. He gave the video-tapes to
German medical association medico
international with the request to have
them published. medico approached
the Media Collective Freiburg in the
South of West-Germany who then
asked the PLO to enter to project for
financing. The media collective and
Yussuf Ali Naffa have not met till date.
Naffa’s dignified images and the text of
the German collective create an unusual
and impressive political narration, a
document on plight, peril, trust and
solidarity.
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 على درب فلسطين-شاتيال
 مايك شويمر:إخراج
1989 ألمانيا االتحادية
وثائقي
عربي مع ترجمة إلى األلمانية
. وهج الذاكرة

1978  وحتــى1985 بيــن األعــوام
وقعــت مــا تعــرف بحــرب المخيمــات
فــي المخيمــات الفلســطينية فــي
 كان طرفــي الصــراع فيهــا،لبنــان
حركــة أمــل المدعومــة مــن قبــل
. والمقاومــة الفلســطينية،ســوريا
كانــت األخبــار التــي تغطــي مــا
يحــدث فــي المخيمــات تحــت الحصــار
، قــام يوســف علــي نفــاع.شــحيحة
صاحــب محــل تصويــر أعــراس فــي
مخيــم شــاتيال بتوثيــق الحيــاة اليوميــة
، التنظيــم الســري،تحــت الحصــار
 النســاء واألطفــال فــي،المقاتليــن
 أعطــى. النجــاة، الدمــار،المالجــئ
أقــراص الفيديــو إلــى المنظمــة
الطبيــة األلمانيــة ميديكــو العالميــة
 اتصلــت.وطلــب منهــم نشــرها
حينهــا ميديكــو بتعاونيــة فرايبــرغ
،اإلعالميــة فــي جنــوب غــرب ألمانيــا
والذيــن بدورهــم طلبــوا مــن منظمــة
 لــم تلتــق.التحريــر دعــم المشــروع
.تعاونيــة فرايبــرغ ويوســف نفــاع أبــدا
لكــن صــور نفــاع ونــص التعاونيــة
األلمانيــة تخلــق ســرد سياســي مؤثــر
 ويقدمــا وثيقــة عــن،وغيــر اعتيــادي
. والتضامــن، الثقــة، الخطــر،المحنــة

Long Feature film
أفالم روائية طويلة
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Al Medina
المدينة
إخراج :عمر شرقاوي
الدنمارك ،األردن
تمثيل  :سارة هيورت ديتليفسن ،أشرف
فرح ،عمر شرقاوي.
 90دقيقة  -عربي مع ترجمة اإلنجليزية
بعــد مــرور عــدة ســنوات منــذ زيــارة يوســف
األخيــرة لبلــده وموطــن والــده ،يقــرر يوســف
العــودة مــع زوجتــه الدنماركيــة الحامــل ســارة
حيــث يتبــع قلبــه ،الــذي يخــاف اللــه ،حلــم
العــودة إلــى جــذوه بحثــا عــن الســام و
الســعادة مــع زوجتــه وابنــه الــذي لــم يولــد
بعــد .لكــن ســرعان مــا تتحطــم أحــام يوســف
بعــد وصولــه بوقــت قصيــر .حيــث يتــم
اتهامــه بقتــل صبــي متســول دفاعــا عــن
زوجتــه ،لتتحــول مغامــرة يوســف إلــى زنزانــة
مظلمــة معزولــة فــي الســجن.

Director: Omar Shargawi
Denmark, Jordan
Fiction
Actors: Sara Hjort Ditlevsen, Ashraf
Farah, Omar Shargawi
90 min - Arabic with English subtitles
Yusof is half Danish, half Arab travels
 to the Middle Eastern city of Medinaalong with his pregnant Danish wife,
Sarah. Yusif wants to start a new life
with his wife in his father’s hometown.
He is convinced that this is where he
belongs and happiness lies ahead.
But shortly after their arrival, He is
unintentionally responsible for a beggar
boy’s death. He is put in prison for
murder.

The Gate of Departure
باب الوداع
إخراج :كريم حنفي
مصر
روائي
تمثيل :سلوى خطاب ،أحمد مجدي ،أمل عبد
الهادي
 65دقيقة  -بدون حوار
“أنـــت يـــا مـــن كنـــت دومــ ًـا هنـــا ..ســـتكون في كل
مـــكان” هكـــذا أخـــبرت المـــاك االبـــن الـــذي يفـــارق
منزلـــه أبـ ً
ـدا .االبـــن المطـــارد بالنبـــؤة ال يســـتطيع
ً
ـعورا بالذنـــب تجـــاه
أن يبـــدأ رحلتـــه ألنـــه يصـــارع شــ
أمـه الحزينـة التـي عاشـت سـجينة منزلهـا الخـاوي؛
حارســـة عـــلى ابنهـــا الوحيـــد ،ومودعـــة جمالهـــا
اآلخـــذ فــي الذبـــول يومــ ًـا بعـــد يــوم.
األم الحزينـــة ال تقبـــل أن تُ ـــرد إلــى الحيـــاة دون
مقابـل الهديـة التـي تلقتهـا دون مقابـل ،فتدخـل
فــي دوامـــة أحــــام مؤلمــــة تمهــــد لرحيــــل ابنهــــا
الوحيــــد وتعلمهــــا أن تقبــــل وحدتهــــا األبديــــة
لتفتــــح لــــه البــــاب ليبــــدأ رحلتــه الطويلــة إلــى
نفســه .

“Director: Karim Hanafy
Egypt
)(Fiction
Actors: Salwa Khattab, Ahmed Magdy,
Amaal Abdel Hadi
65 min - No dialogue
You, who have always been here, you will
be everywhere.” A prophecy that has always
haunted a son growing to manhood in his
mother’s desolated home. The son is unable
to begin his journey beyond the boundaries
of these walls repressed by feelings of guilt
towards his mother, who chooses to imprison
herself for the rest of her life, guarding her
only son as she helplessly witnesses her beauty
.slipping away day by day
The sorrowful mother refuses to let go of the
gift that life has granted her. Only a whirlwind
of painful dreams that pave the way for her
son’s departure teaches her to accept her
eternal solitude, thus opening the door for him
to begin his long journey to himself.
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Corn Island
جزيرة الذرة
Director: George Ovashvili
Germany, France, Czech Republic,
Kazakhstan,
(Fiction)
Actors: Mariam Buturishvili, Ilyas
Salman, Irakli Samushia.
100 min - Abkhazian with English
subtitles
The Inguri River forms a natural border
dividing Georgia from Abkhazia. One
of the spring floods has created a little
island in the middle of the river, as if
made for the cultivation of corn. At least,
this is the belief of an old peasant, whose
sunburned face resembles the landscape
he has trodden for dozens of years.

 جورج أوفاشفيلي:إخراج
، جمهورية التشيك، فرنسا،ألمانيا
كازاخساتان
 دقيقة100
 إلياس، مريم بوتورشفيلي:تمثيل
 إيراكلي ساموشيا،سلمان
أبخازي
 مع ترجمة لإلنجليزية-  دقيقة100
.يفصــل نهــر إنغــوري بيــن جورجيــا وأبخازيــا
نتــج عــن إحــدى فيضانــات الربيــع جزيــرة
 وكأنهــا،صغيــرة فــي منتصــف النهــر
 علــى األقــل هــذا مــا.صنعــت لزراعــة الــذرة
يعتقــده فــاح مســن يشــبه وجهــه الــذي
لفحتــه الشــمس األرض التــي يدوســها منــذ
.عشــرات الســنين

Dicta Shot
قصر الدهشة
Director: Mokhtar Ladjimi
Tunisia
(Fiction)
Actors: Hichem Rostom, Jamel El
Madani, Fatma Ben Saidane
96 min - Arabic with English subtitles

 مختار العجيمي:إخراج
تونس
روائي
 فاطمة، جمال المدني، هشام رستم:تمثيل
بين سعديني
 عربي مع ترجمة إلى اإلنجليزية-  دقيقة96

In Tunis, precisely the nights of January
12th to 14th 2011.
The everyday lives of a group, a
camouflaged form of an asylum full
of opponents to the actual political
power, rendered insane. Depression
and submission to central rules
reflecting the image of Tunisia on the
eve of the revolution.

 علــى وجــه التحديــد فــي،فــي تونــس
 عــام14 ينايــر إلــى ال12 الليالــي بيــن
 الحيــاة اليوميــة لمجموعــة مــن.2011
المعارضيــن للســلطة السياســية الفعليــة
يقعــون تحــت التعذيــب ممــا يــؤدي إللــى
الجنــون واالكتئــاب والخضــوع لقواعــد
المركزيــة التــي تعكــس صــورة تونــس
.عشــية الثــورة
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Force Majeure
قوى قاهرة
إخراج :روبن أوستالند
السويد
روائي
تمثيل :جوهانا كوهنكي ،ليسا لوفين،
كريستوفر هيفجو
 120دقيقة  -السويدية مع ترجمة لإلنجليزية

عائلــة ســعيدة مكونــة مــن أربعــة أفــراد ،إيبــا
وتومــاس وأوالدهمــا فيــرا وهــاري فــي
رحلــة تزلــج فــي جبــال األلــب .فجــأة يتعــرض
المطعــم الــذي يتواجــدون فيــه النهيــار ثلجــي
ويركــض النــاس فــي جميــع االتجاهــات ومــن
ضمنهــم تومــاس .تظــل إيبــا مــع األطفــال
وتصــرخ بتومــاس بفــزع .بعــد الحادثــة يصــل
التوتــر داخــل العائلــة إلــى أقصــاه وترفــض
إيبــا محــاوالت تومــاس لالعتــذار.

Director: Ruben Östlund
Sweden
)(Fiction
Actors: JohannesKuhnke, Lisa Loven
Kongsli, Kristofer Hivju
120 min - Swedish with English
Subtitles
A happy family, Ebba,Tomas and their
children Vera and Harry are on a skiing
trip in the Alps. Unexpectedly, an
avalanche hits the restaurant they’re
at. People flee in all directions , Tomas
runs for his life. Ebba screams at him
in panic as she stands by the children.
After the incident, the tension in the
family is extreme and Tomas’ efforts to
apologize are rejected by Ebba

Road To La Paz
الطريق الى الباز
إخراج :فرانشيكو فارون
األرجنتين
روائي
تمثيل :رودريجو دي ال سيرنا ،إرنيستو
سواريز ،إليسا كاريكاجو
 90دقيقة  -عربي ،إسباني مع ترجمة
لإلنجليزية
يخطــط كل مــن الســائق سيباســتيان والراكــب
المســن المســلم جليــل بعنايــة لرحلــة فــي
الســيارة مــن بوينــوس آيريــس إلــى ال يــاز.
تصبــح الرحلــة أســاس عالقــة مشاكســة
وملهمــة ومــا يبــدأ كإزعــاج يتحــول إلــى مغامــرة
تقلــب الحيــاة وتدفــع بالرجــان إلــى نــوع مــن
التحــرر.

Director: Francisco Varone
Argentina
Fiction
Actors: Rodrigo de la Serna, Ernesto
Suárez, Elisa Carricajo
90 min
Arabic, Spanish with English Subtitles
A meticulously-planned road trip from Buenos
Aires to La Paz for driver Sebastián and elderly
Muslim passenger Jalil is the foundation
of an enlightening, occasionally fractious
relationship. What begins as an inconvenience
soon blossoms into a life-altering adventure of
liberation for both men.

37

Sara
سارة
إخراج :خليل المزين
فلسطين ،اإلمارات العربية المتحدة
روائي
تمثيل :نعيم الخطيب ،جمال أبو القمصان،إيناس
السقا
 85دقيقة  -اللغة العربية مع ترجمة لإلنجليزية

Director: Khalil A Mozaian
Palestine, UAE
Fiction
Actors: Naim Al Khatib, Jamal Abu
Alqumsan, Inas Al-Saqa
85 min - Arabic with English Subtitles

واقعــي
يقــوم مخــرج ومؤلــف بصناعــة فيلــم
ّ
فلســطينية
يجســد قصــة “ســارة” ،وهــي فتــاة
ّ
ّ
تعرضــت للعنــف
مخيمــات غــزّ ة،
مــن إحــدى
ّ
ّ
خلفيــة مــا
ي ،والحبــس ،والقتــل علــى
ّ
األســر ّ
يســمى بجرائــم ّ
الشــرف .يعجــز المؤلــف عــن وضــع
متخيلــة مقنعــة للفيلــم ويجتهــد المخــرج،
نهايــة
ّ
فــي إخــراج صديقــه مــن حالــة إنــكا ٍر يعيشــها بســبب
قصــة “ســارة” .يحكــي الفيلــم حكايـ ًـة مغايــرةً عــن
ّ
غــزّ ةّ ،التــي تعانــي مــن أشــياء أخــرى إلــى جانــب
البطولــة ،والتــي يقــوم أهلهــا بأشــياء أخــرى غيــر
ـباب حياتيــة
المــوت ،كمــا أنهــم يتألمــون ً
أيضــا ألسـ ٍ
عاديــة ،مثلهــم مثــل باقــي البشــر.
ٍ

A screenwriter and a director are working on
a film about Sara, a Palestinian girl in one of
Gaza’s refugee camps, who is a victim of an
“honour killing”. The screenwriter is unable
to write an ending that is both compelling
and fictitious – the happy ending that he had
hoped for. Meanwhile, the director, who is
insistent on upholding the truth, is as keen to
end his film, as he is to help his friend, who
is deeply affected by Sara’s story. The film
presents the different sides of Gaza, whose
people are hurt by everyday issues as much as
by death.

The Curve
المنعطف
إخراج :رفيق عساف
مصر ،فرنسا ،االمارات العربية المتحدة
روائي
تمثيل :أشرف برهوم ،فاتنة ليلى ،مازن
معظم
 80دقيقة  -اللغة العربية مع ترجمة لإلنجليزية

Director: Rifqi Assaf
Egypt | France | United Arab Emirates
)(Fiction
actors: Ashraf Barhom, Fatina Laila,Mazen
Moadam
80 min - Arabic with English Subtitles

رجــل فلســطيني مــن أصــل أردنــي يعانــي
مــن الرهــاب االجتماعــي ،ويعيــش داخــل
صمــم ديكورهــا بنفســه،
“مينــي فــان”،
ّ
يقــوده القــدر إلــى لقــاء ثالثــة أشــخاص،
فــي ظــروف مختلفــة ليصبحــوا جميعـ ًـا فــي
رحلــة علــى الطريــق.

One night, Radi, who leads a reclusive life
in his own van- a VW microbus, hears a
shrilling scream in the distance. Despite his
fears of others, he challenges himself by
switching on the lights of his home. With
the seemingly trivial switching on of a light.
he finds himself on a road trip that alters
his clockwork and very private lifestyle.
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The blinds band
جوق العميان
إخراج :محمد المفتكر
المغرب
روائي
تمثيــل :يونــس ميرجــي ،محمــد باســتاوي،
اليــاس الجيهانــي
 112دقيقــة  -عربــي (لهجــة مغربيــة) مــع
ترجمــة لإلنجليزيــة

Director: Mohamed Mouftakir
Morocco
)(Fiction
Actors: Younes Megri, Mohamed
Bastaoui, Ilyas El Jihani
112 min- Arabic (Moroccan Dialect) with
English subtitles

تــدور قصــة الفيلــم فــي الســنوات األولــى
لحكــم الملــك حســن الثانــي .حســين أحــد
المعجبيــن بالملــك الجديــد وقائــد فرقــة
موســيقية يريــد األفضــل لمولــوده األول
ميمــو ،وهــذا مــا يفــرض عليــه بــأن يكــون
األفضــل فــي صفــه .يعيــش حســين مــع
عائلتــه فــي بيــت عائلــة زوجتــه .ميمــو
ســيلتقي بشــاما الخادمــة الجديــدة لجيرانــه
ويقــع فــي حبهــا ،ممــا يؤثــر عليــه ويجعلــه
غيــر قــادر علــى التركيــز فــي دراســته.

In the early years of the reign of Hassan II,
Houcine fan of his new king, leader of a
popular band. Houcine wants the best for
his first son Mimou. It imposes to be the
first in his class.Houcine and his family
live in the family home of his wife.
But Mimou will cross Chama, the new
servant of the neighbor, He immediately
falls in love. He can not concentrate at
school.

Sivas
النزال
إخراج :كام موجدشي
ألمانيا ،تركيا
روائي
 97دقيقة  -تركي مترجم لإلنجليزية

طفــل فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــره
وكلــب محــارب يطــوران صداقــة بينهمــا
حيــن يجــد يجــد الطفــل الكلــب جريحــا
ومتــروكا ليمــوت فــي خنــدق.

Director: Kaan Müjdeci
Germany,Turkey
)(Fiction
Actors:Okan Avci,Cakir:,Ozan Celik:
Sahin
97 min - Turkish With English Subtitles

An eleven-year-old boy and a fighting
dog develop a strong relationship after
the boy finds the dog wounded in a
ditch, left to die.
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White God
اإلله األبيض
Director: Kornél Mundruczó
Hungary, Germany, Sweden
(Fiction)
Actors: Zsófia Psotta, Sándor Zsótér, Lili
Horváth
121 min - Hungarian with English Subtitles

 كورنيل موندروكزو:إخراج
 سويد، ألمانيا،هنغاريا
روائي
، ســاندور زســوتير، صوفيــا بســوتو:تمثيــل
ليلــي هارفــاث
 الهنجارية مع ترجمة اإلنجليزية-  دقيقة121

Thirteen-year-old Lili fights to protect her
dog Hagen. She is devastated when her
father eventually sets Hagen free on the
streets. Still innocently believing love can
conquer any difficulty, Lili sets out to find
her dog and save him.

تحــارب ليلــي ذات الثالثــة عشــر عامــا لحمايــة
 لتنهــار حيــن تعــرف بــأن،كلبهــا هاغيــن
والدهــا قــام باطــاق ســراح هاغيــن فــي
 مؤمنــة ببــراءة بــأن الحب يســتطيع.الشــوارع
 تشــرع ليلــي بالبحــث،أن يتجــاوز أيــة تحديــات
.عنــه إلنقــاذه

Very Big Shot
فيلم كتير كبير
Director: Mir-Jean Bou Chaaya
Lebanon, Qatar
(Fiction)
Actors: Alain Saadeh, Wissam Fares,
Fouad Yammine
107 min - Arabic with English Subtitles

 ميرجان بو شعيا:إخراج
 قطر،لبنان
روائي
، وسام فارس، أليان سعادة:تمثيل
فؤاد يماني
 العربية مع ترجمة-  دقيقة107
اإلنجليزية

Intending to smuggle drugs across the
borders, a small-time Lebanese drugdealer slyly manipulates public opinion
with the help of an underrated filmmaker.

يقــوم مهــرب مخــدرات مبتــدئ بالتالعــب
بالــرأي العــام بمســاعدة مخــرج غير معروف
.بهــدف تهريــب مخــدرات عبــر الحــدود
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The Sleeping Tree
الشجرة النائمة
إخراج :محمد بو علي
البحرين ،الواليات المتحدة األمريكية
روائي
هيفــاء حســين ،جمعــان الرويعــي،
مريــم زيمــان
 87دقيقــة  -عربــي مــع ترجمــة
ا أل نجليز يــة

تُ عانــي “أمينــة” مــن شــلل دماغــي،
وعلــى والديهــا “جاســم” و”نــورة” أن
يحرصــا علــى رعايتهــا .تُ ــازم “نــورة”
البيــت متفرغــة للعنايــة بابنتهــا ،بينمــا
ينــأى “جاســم” عــن حياتــه العائليــة،
ويغــرق فــي عزلتــه ،مــا ُيشــحن األجواء
ً
مدفوعــا بيأســه ووجــوده
بالتوتــر.

الــذي يتالعــب بــه األســى .ال يجــد
“جاســم” نفســه ،إال وهــو يمضــي
فــي رحلــة أمــل نحــو “شــجرة الحيــاة”
األســطورية ،وكل قاصديها مأخوذين
بهــا ،ومــا يحيــط بهــا جــارف ال َيعتــرف
بالزمــن والفنــاء ،فتســتعيد الحيــاة
معناهــا ،وتصحــو الســعادة التــي
تســربت مــن بيــن أصابــع “جاســم”
ّ
و”نــورة” ،ويعيشــان زواجهمــا مــن
جديــد.

Director: Mohammed BuAli
Bahrain and United Arab Emirates
)(fiction
actors: Haifaa Hussain, Jamaan
Alrowaiei, Maryam Zayman
87 min - Arabic with English
Subtitles

Bedridden Amina has cerebral palsy
and her parents, Jassim and Noora,
must ensure that she receives proper
care. Noora stays at home to take
care of her daughter, but Jassim’s
refusal to participate in family life
heightens the tensions within the
family. At the legendary Tree of Life,
’he is mesmerised by his passengers
is

and

tree

the

to

attraction

overwhelmed by the surroundings.
In an unexpected convergence of
experiences, life appears to regain
and

Jassim

However,

purpose.

Noora’s happiness is fleeting and
their marriage is tested yet again.
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Documentaries
أفالم وثائقية
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Our Last Tango
رقصة التانجو األخيرة
إخراج :جيرمان كارل
األرجنتين ،ألمانيا
وثائقي
 85دقيقة  -إسباني مع ترجمة إلى
اإلنجليزية
قصــة حيــاة وحــب اثنيــن مــن أهــم راقصــي
التانغــو فــي تاريــخ االرجنتيــن ،وعشــقهم
الكبيــر لرقــص التانغــو .التقــى الراقصــان
ماريــا نيفيــس ريغــو( 80ســنة) وخــوان
كارلــوس كوبيــس ( )83وهمــا فــي الرابعــة
عشــر والســابعة عشــر مــن عمرهــم ،ورقصــوا
ســويا حوالــي خمســين ســنة .خــال هــذه
العقــود الطويلــة أحبــوا وكرهــوا بعضهــم
البعــض وعانــوا مــن فراقــات مؤلمــة ولكنهــم
دائمــا مــا عــادوا لبعضهــم البعــض .ال يوجــد
رجــل أو امــرأة رقصــوا مثــل خــوان وماريــا

Director: German Kral
Argentina | Germany
)(Documentary
85 min - Spanish with English
subtitels
The life and love story of Argentina’s two
most famous dancers in tango’s history.
And the story of their tremendous
love of tango. María Nieves Rego
(80) and Juan Carlos Copes (83) met
when they were 14 and 17, and they
danced together for nearly fifty years.
In all those years they loved and hated
each other and went through several
painful separations but always got back
together. No other man danced like
Juan and no other woman danced like
!María

Cameraperson
صاحبة الكاميرا
إخراج :كريستان جونسون
الواليات المتحدة األمريكية
وثائقي
 102دقيقة  -اللغة اإلنجليزية
تعــد كريســتين جونســون أحــد أهــم
المصــورات العامــات فــي الســينما
الوثائقيــة اليــوم .فيلمهــا “المصوراتيــة”
عبــارة عــن ســيرة ذاتيــة تُ حكــى بلغــة ســينمائية
راديكاليــة ،وشــعرية عميقــة .يجمــع الفيلــم
سلســلة مــن مشــاهد مختلفــة صورتهــا على
مــدى ســني حياتهــا لتعيــد تركيبهــا بطريقــة
تكشــف عــن اللحظــات والظــروف التــي أثــرت
فيهــا بشــكل شــخصي.

Director: Kirsten Johnson
USA
)(Documentary
102 min - English
Kirsten Johnson is one of the most
notable cinematographers working
in
documentary
cinema
today,
With her visually radical memoir
CAMERAPERSON, Johnson presents an
extraordinary and deeply poetic film of
her own, drawing on the remarkable
and varied footage that she has shot
and reframing it in ways that illuminate
moments and situations that have
personally affected her.
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Sonita
سونيتا
إخراج :رخساره قائم مقامي
Director: Rokhsareh Ghaemmaghami
Germany, Switzerland, Iran
ألمانيا ،سويسرا ،إيران
)(Documentary
وثائقي
 90دقيقــة  -إنجليــزي ،فارســي ،داري 90 min - English, Persian, Dari with
English Subtitles

مترجــم

لإلنكليزيــة.

بعــد أن تحــاول عائلتهــا اجبارهــا علــى
الــزواج ،تلتقــي ســونيتا بشــاب أفغانــي
يغيــر قدرهــا ويحــول خيباتهــا إلــى
موســيقى .حيــن تمســك الميكرفــون،
تصــرخ ســونيتا أنغامــا غاضبــة فــي وجــه
التقاليــد القمعيــة.

After her family attempts to sell
her into marriage, a young Afghan
refugee in Iran channels her
frustrations and seizes her destiny
through music. Grabbing the mic,
she spits fiery rhymes in the face of
oppressive traditions.

Do Not Resist
ال تقاوم
إخراج :كرايج أتكينسون
الواليات المتحدة األمريكية
وثائقي
 72دقيقة  -اللغة اإلنجليزية
فيلــم قــوي يحــاول استكشــاف
للنظــام
المتســارعة
العســكرة
الشــرطي فــي الواليــات المتحــدة.
يبــدأ مــن شــوارع فيرغســون ،ميزوري،
حيــث يناضــل المجتمــع المحلــي
إلجابــات لفهــم مــوت مايــكل بــراون.
يقــدم الفيلــم صــورة مذهلــة حــول
الوضــع الحالــي للشــرطة فــي أمريــكا،
ولمحــة عــن المســتقبل
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Director: Craig Atkinson
USA
)(Documentary
72 min - English
An urgent and powerful exploration
of the rapid militarization of the
police in the United States. Starting
on the streets of Ferguson, Missouri,
as the community grapples with the
death of Michael Brown, DO NOT
RESIST offers a stunning look at the
current state of policing in America
and a glimpse into the future.

Fukushima - a nuclear story
قصة فوكوشيما النووية
إخراج :ماتيو جالياردي
إيطاليا
وثائقي
 84دقيقــة  -يابانــي ،انجليــزي ،إيطالــي مــع
ترجمــة إلــى االنكليزيــة

Director: Matteo Gagliardi
Italy
)(Documentary
84 min - Japanese, English and Italian
with English subtitles

رحلــة اســتمرت ألربــع ســنوات ،النتيجــة هــي
فيلــم عمــا حــدث وعــن مــن كان المســؤول
عــن حدوثــه ،عــن حجــم “مؤامــرة” الصمــت،
التــي فرضهــا المســؤولون اليابانيــون
إلخفــاء الكثيــر مــن المعلومــات مــن بدايــة
وقــوع كارثــة فوكوشــيما ،وربمــا حتــى يومنــا
هــذا ،كمــا يكشــف الفيلــم الكثيــر مــن أســرار
العالقــة الخاصــة بيــن الواليــات المتحــدة
واليابــان منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة،
وكيــف أن اليابــان التــي كانــت أول دولــة فــي
العالــم تُ قصــف مرتيــن بالقنابــل الذريــة،
أصبحــت األكثــر عرضــة لمخاطــر االنفجــارات
النوويــة.

A four-year long journey in the twofold
tragedy that befell Japan in the March
2011, directed by Matteo Gagliardi,
written by Christine Reinhold, Matteo
Gagliardi e Pio d’Emilia. A Teatro
Primo Studio- Film Beyond production.
“Fukushima: A Nuclear Story” offers a
completely original point of view on the
tragedy, narrated by the actor Massimo
Dapporto’s voice in the Italian version
and Willem Dafoe’s in the English
version.

Last Train Home
القطار األخير إلى البيت
إخراج :ليكسين دان
كندا ،الصين،المملكة المتحدة
وثائقي
 80دقيقــة  -اللغــة الماندرينيــة مــع ترجمــة
إلــى اإلنجليزيــة

Director: Lixin Dan
Canada, China, UK
)(Documentary
80 min - Mandarin with English
subtitles

يبــدأ زوجــان برحلتهــم للعــودة إلــى
بيتهــم لقضــاء رأس الســنة الصينيــة مــع
أوالدهمــا .يخوضــان غمــار الرحلــة همــا و
 13مليــون عامــل أجنبــي .يحــاول الفيلــم
روايــة قصتهمــا الالمرئيــة فــي ظــل تحــول
بلدهمــا “الصيــن” و صعــوده كإحــدى
القــوى العالميــة.

A couple embarks on a journey home
for Chinese new year along with 130
million other migrant workers, to
reunite with their children and struggle
for a future. Their unseen story plays
out as China soars towards being a
world superpower.
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No Land’s Song
أرض بال غناء
إخراج :آيات نجافي
Director: Ayat Najafy
ألمانيا ،فرنسا ،إيران
Germany, France, Iran
وثائقي
)(Documentary
 19دقيقــة  -فارســي مــع ترجمــة إلــى 91 min - Persian with English Subtitles
ا إل نجليز يــة

منــذ انــدالع الثــورة اإلســامية فــي ايــران
عــام  ،1979ال يســمح للنســاء بالغنــاء
فــي االماكــن العامــة بشــكل فــردي
(ســولو) علــى األقــل أمــام الرجــال .تتحــدى
المؤلفــة الموســيقية ســارة نجافــي الرقابــة
والمحرمــات وتصــر علــى تنظيــم حفلــة
موســيقية للمغنيــات الســولو.

In Iran, since the 1979 Islamic
revolution, women are no longer
allowed to sing in public as soloists
- at least in front of men. Defying
censorship and taboos, the young
composer Sara Najafi is determined
to organize an official concert for
solo female singers.

Powerless
بال كهرباء
إخراج :ديبتي كاكار وفهد مصطفى
الهند ،الواليات المتحدة األمريكية
 84دقيقة  -هندي ،مع ترجمة إلى
اإلنجليزية .
فــي مدينــة تنقطــع عنهــا الكهربــاء
لمــدة  15ســاعة ،يغامــر الكثيــرون
بحياتهــم مــن أجــل ســرقة الكهربــاء.
مــع تــرأس أول امــرأة لشــركة الكهربــاء
وتعهدهــا بالقضــاء علــى كافــة
األشــغال الالقانونيــة ،يتــم رســم
الحــدود ألجــل معركــة علــى الكهربــاء

46

Directors: Deepti Kakkar and
Fahad Mustafa
India, USA
)(Documentary
84 min - Hindi, with English
Subtitles
In a city with 15-hour power cuts,
hundreds of people risk their lives
to steal electricity. With the first
female chief of the electricity
company vowing to eliminate all
illegal connections, the lines are
drawn for a battle over electricity.

Surire
سورير
إخراج :بيتين بيروت وإيفان أونوفيكوف
تشيلي ،ألمانيا
وثائقي
 80دقيقــة  -إســباني مــع ترجمــة إلــى
ا ال نجليز يــة

Director: Bettina Perut and Iván
Osnovikoff
Chile, Germany
)(Documentary
80 min - Spanish with English Subtitles

تقــع مالحــات ســورير فــي الهضــاب
التشــيلية العاليــة ،علــى ارتفــاع  4300م مــن
البحــر وعلــى الحــدود مــع بوليفيــا .يعيــش
حولهــا أعــداد قليلــة مــن المســنين ،وهــم
آخــر المتبقيــن مــن ثقافــة األيمــارا فــي
المنطقــة .تتــراءى فــي الخلفيــة ،اآلالت
المســتخدمة فــي اســتخراج األمــاح مختلطــة
مــع الفالمنغــوز والفيكوانــاز وإيالمــاس.
“ســورير” هــو فيلــم يصــور بلغــة ســينمائية
هــذا المــكان الخــاص الــذي يتعايــش فيــه
الجمــال الطبيعــي ،العبــث اإلنســاني،
وثقافــات فــي طــور االنمحــاء.

The Surire salt flat is located in the
Chilean high plateau at 4,300 meters
over the sea level, on the border
with Bolivia. In its surroundings live
a handful of elders, the last survivors
of the Aymara culture in the area. As
background, the machinery of a mine
site roams the landscape, intermingled
with flamingos, vicunas and llamas.
SURIRE is a film that from observation
and cinematic language portrays this
unique space in which coexist natural
beauty, human absurdity, and cultural
decline.

Tea Time
وقت الشاي
إخراج :ماتي ألبيردي
تشيلي
وثائقي
 80دقيقــة  -إســباني مــع ترجمــة إلــى
ا ال نجليز يــة
تجتمــع مجموعــة مــن األصدقــاء القدامــي
لشــرب الشــاي مــرة فــي الشــهر منــذ
ســتين ســنة .فــي هــذه االجتماعــات
يجــدون أنفســهم وأحيانــا يعاتبــون بعضهــم
البعــض ،يتحدثــون عــن ماضيهــم المشــترك
ويحاولــون أن يؤكــدوا علــى أهميتهــم
متناســيين للحظــات كل األوجــاع واألمــراض
التــي ألمــت بهــم .تمــر المســاءات ولكــن
الزمــن يبــدو كمــا لــو أنــه ال يمشــي ولكنــه
حضــوره يظهــر فجــأة حيــن يبــدأون باالختفــاء
بالتدريــج.

Director: Maite Alberdi
Chile
)(Documentary
80 min - Spanish with English subtitles
Six elderly friends gather to have tea
religiously once a month since sixty
years ago. In these meetings they find
themselves and have fall outs, they
reminisce about their common past and
try to demonstrate their validity, ignoring
for a minute the ailments that afflict them.
Afternoons go by but it seems as though
time stands still, but it’s presence is felt
because they slowly disappear.
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The circus dynasty
ساللة السيرك
Director: Anders Riis-Hansen
Denmark
(Documentary)
95 min- Danish With English Subtitles
Benny Berdino, the owner of Europe’s
biggest circus, has a dream. To make sure
that his dynasty will carry on, he hopes
that his grandson, Patrick Berdino, and the
award winning circus artist Merrylu Casselly
will marry and one day carry on Circus
Arena. With their looks and skills they would
be the perfect match. Everything seems to
be going according to plan, as Patrick and
Merrylu has moved into their own Caravan.
But his dream is threatened, because mixing
love and business is difficult

 أندريس ريس هانسن:إخراج
دينمارك
وثائقي
 مع ترجمة إلى، دينماركي-  دقيقة95
االنجليزية
 يملــك أكبــر ســيرك متنقــل،بينــي بيردينــو
 ليضمــن بقــاء ســالته علــى.فــي أوروبــا
 يأمــل بــأن يقــوم حفيــده باتريــك،قيــد الحيــاة
بيردينــو وفنانــة الســيرك العالميــة ميريلــو
كاســيلي بــأن يتزوجــا ويكمــا مســيرة
 بمظهريهمــا.مشــروع حياتــه ســيرك أرينــا
 كل،ومواهبهمــا يبــدوان كــزوج مثالــي
 مــع انتقــال،شــيء يبــدو علــى مــا يــرام
.باتريــك وميرليــن الــى مقطورتهمــا الخاصــة
لكــن هــذا الحلــم مهــدد عنــد دمــج الحــب
.والعمــل معــا

The Last One Picked
األخير
Director: Bassam Al mohor
Palestine
(Documentary)
72 min - English
The Last One Picked, 10 Stories of Life
with Donn Hutchison, is a film that
documents the life of Donn Hutchison,
an American Palestinian teacher
who has been living in Palestine for
the past 50 years. From Edinboro in
Pennsylvania, he arrived to Ramallah
to work for the Friends School, got
married to a Palestinian woman, who,
9 years later died, leaving him with
two children, Rana and Ramzi.

إخراج بسام المهر
فلسطين
وثائقي
 اللغة اإلنجليزية-  دقيقة72
، قصــص مــن حيــاة دون هتشســون10
فيلــم يوثــق حيــاة دون كفلســطيني
أمريكــي عمــل فــي ســلك التدريــس
50 و مســتقر فــي فلســطين منــذ
 بنســلفانيا، تنقــل مــن إدنبــرور.عــام
إلــى أن وصــل إلــى رام اللــه ليعمــل
فــي مدرســة الفرينــدز وتــزوج مــن
امــرأة فلســطينية القــت حتفهــا بعــد
 ســنوات مــن زواجهمــا تاركــة ايــاه مــع9
.طفليهمــا رنــا ورمــزي
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The Mulberry House
بيت التوت
إخراج :سارة إسحاق
مصر ،سوريا ،الواليات المتحدة ،المملكة
المتحدة ،اليمن
وثائقي
 65دقيقة  -عربي مع ترجمة إلى االنجليزية
تعــود ســارة إلــى اليمــن بعــد ســنوات طويلــة
بعيــدا عنهــا .تحــط فــي قلــب ثــورة وليــدة،
وتعــود لتعيــد تعريــف مكانهــا فــي المجتمــع
اليمنــي باإلضافــة إلــى عالقتهــا مــع والدهــا
وجدهــا .فــي دراســة متفحصــة للثــورة
فــي اليمــن ،ينقــل بيــت التــوت التركيــز مــن
األحــداث فــي الشــوارع إلــى أثــر الثــورة علــى
حيــاة أفــراد عائلــة.

Director: Sara Ishaq
Egypt, Syria, USA, UK, Yemen
)(Documentary
65 min - Arabic with English subtitles
Sara returns to Yemen after several
years. Arriving at the heart of an
emerging revolution, she redefines
her place in Yemeni society, as well as
her relationship with her father and
grandfather. In a unique examination of
the uprisings in Yemen, THE MULBERRY
HOUSE shifts the focus from events on
the street to the impact of the revolution
on the lives of one family.

The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger
المواسم في كوينسي :أربعة بورتريهات لجون بيرجر
إخــراج :بارتيــك دزيــادوس ،كوليــن مكابــي،
كريســتوفر روث ،تيلــدا ســوينتون
المملكة المتحدة
وثائقي
 90دقيقة  -إنجليزي

Directors: Bartek Dziadosz, Colin MacCabe,
Christopher Roth, Tilda Swinton
UK
)(Documentary
90 min - English

عــام  1973تــرك جــون بيرجــر العاصمــة
ليعيــش فــي قريــة ألبايــن الصغيــرة فــي
كوينســي .أدرك حينهــا بــان الزراعــة كمــورد
رزق اعتاشــت عليــه البشــرية آلاللــف الســنين
علــى وشــك أن تندثــر .وقــرر أن يقضــي
حياتــه كشــاهد علــى هــذه الوجــود الــذي فــي
طــور االختفــاء ،والمشــاركة أحيانــا .ثالثيــة
بيرجيــر “نحــو عملهــم” تســرد حيــاة الفالحيــن
فــي هــذه القريــة ومحيطهــا الريفــي .يصــور
فيلمنــا بيرجــر وهــو يعيــش حياتــه بايقــاع
الفصــول فــي كوينســي.

In 1973 Berger abandoned the metropolis to
live in the tiny Alpine village of Quincy. He
realized that subsistence peasant farming,
which had sustained humanity for millennia,
was drawing to an historical close. He
determined to spend the rest of his life
bearing witness to this vanishing existence,
not least by participating in it. Berger’s trilogy
Into their Labours chronicles the peasant life
of this Alpine village and its surrounding
countryside. Our portrait places Berger in
the rhythm of the seasons in Quincy.
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Ukrainian Sherrifs
العمدة األوكراني
إخراج :رومان بودارتشاك
أوكرانيا ،التفيا ،ألمانيا
وثائقي
 52دقيقة  -أوكراني مع ترجمة ألى اإلنجليزية
كطائــر حــر ،يرفــرف العلــم األوكرانــي طافيــا علــى
جوانــب ســيارة العمــدة الــذي انتــدب مــن قبــل
رئيــس بلديــة قريــة فــي جنــوب أوكرانيــا .هنــاك
بــوم خبيــث أنعــم عليــه بالكســل وعــدم االضطــرار
للعمــل .هنــاك رجــل قــد خبــأ أفعــى أناكونــدة
ضخمــة فــي كــوخ زوجتــه.
مــع مجــيء االتحــاد األوروبــي ،أعــداد الهاربيــن
مــن الخدمــة العســكرية فــي ازديــاد ،أهالــي هــذه
القريــة يحاولــون االلتحــاق بــكل هــذه التطــورات.
أهالــي هــذه القريــة الصغيــرة غارقــون فــي
الميــاه الجليديــة فــي خضــم كل هــذه التطــورات
و يضحكــون ،لكنهــم هــل هــم منقســمون فــي
والءاتهــم؟ هــذه المجموعــة مــن العمــدات
ســيصحبنوكم فــي رحالتهــم الشــيقة.

Director: Roman Bondarchuk
Ukraine, Latvia, Germany
)(Documentary
52 min - Ukrainian with English Subtitles
Like a bird, the Ukrainian flag flies
along perched on the car of two affable
“sheriffs” deputized by the mayor of a
village in southern Ukraine. There’s a sly
bum whose gift is not to work. There’s
a guy who puts an anaconda in his
woman’s shed.
The advent of Euromaidan, and draftdodgers abound. Town folks are dipping
in icy water and laughing, but are they
divided in their loyalty? These sheriffs are
taking you along for the ride.

Tadmor
تدمر
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إخراج :مونيكا بيرجمان و لقمان سليم
لبنان ،فرنسا ،سويسرا
وثائقي
 103دقائــق  -عربــي مــع ترجمــة إلــى
ا ال نجليز يــة

Directors: Monika Borgmann and Lokman
Slim
Lebanonn, France, Switzerland
)(Documentary
103 min- Arabic With English Subtitles

ثمانيــة لبنانييــن قضــوا أحكامــا فــي
ســجون النظــام الســوري يســترجعون
ذكريــات عــن ســجن تدمــر ســيء الســمعة.
فــي تدمــر ،أســاليب التعذيــب الممنهجــة
لهــا هــدف واحــد :التدميــر الجســدي و
النفســي للمعتقــل .فــي تدمــر ،يقــوم
الرجــال بروايــة قصــص حــول معاناتهــم
المشــتركة .وكل مــن هــؤالء الرجــال لديــه
منظــوره الخــاص للحديــث عــن تجربتــه ،كل
رجــل يملــك ســر نجاتــه.

Eight former Lebanese detainees recall the
years they spent in Syria’s notorious Tadmor
Prison. There, the systematic torture has just
one goal: the physical and psychological
destruction of the detainees. In Tadmor,
the men tell a story of shared suffering.
Yet each man has a unique perspective
and a particular set of experiences; only he
knows the secret to his own survival.

Behemoth
بيهيموث
إخراج :زاهو ليانغ
الصين ،فرنسا
وثائقي
 95دقيقة  -صيني مع ترجمة اإلنجليزية
فــي وضــح النهــار نــرى أراض واســعة ممتــدة
خالبــة ومراعــي خصبــة ســرعان مــا يطغــى
عليهــا غبــار المناجــم .فــي مواجهــة الرمــاد
والضوضــاء الــذي تســببه أعمــال التنقيــب
المكثفــة ،ال يتــرك للرعــاة أي خيــار ســوى
الرحيــل عــن المناطــق الرعويــة اآلخــذة فــي
التقلــص.
وتحــت ضــوء القمــر نــرى عمــال أضــواء
مصابيــح عمــال المناجــم المرغميــن علــى
العمــل طــوال الليــل فــي التنقيــب و الحفــر.
معركــة ملتويــة ضــد اآللــة و ضــد أنفســهم.
وعندمــا يرتــدون أقنعــة الوقايــة أثنــاء العمــل،
نراهــم يتحولــون إلــى أشــبه مــا يكــون
بأشــباح.

Director: Zhao Liang
China – France.
)(Documentary
95 min - Chinese with English subtitles
Under the sun, the heavenly beauty of
grasslands will soon be covered by the
raging dust of mines. Facing the ashes
and noises caused by heavy mining,
the herdsmen have no choice but to
leave as the meadow areas dwindle. In
the moonlight, iron mines are brightly
lit throughout the night. Workers who
operate the drilling machines must stay
awake. The fight is tortuous, against
the machine and against themselves.
Wearing a coal-dust mask, they become
ghostlike creatures.

Escapees to Ganges
الهروب إلى نهر الجانغ
إخراج :تحسين محيسن
فلسطين ،النرويج
وثائقي
 53دقيقة  -عربي مع ترجمة إلى االنجليزية
خمــس عائــات فلســطینیة نزحــت إلــى الھنــد
هربــا مــن جحیــم الحــرب فــى العــراق  .یقطنــون
ً
أفقــر األحیــاء فــى مدینــة دلھــى ويعانــون
ً
وصحيــا ونفســيا باإلضافــة
إقتصاديــا
إلختــاف الثقافــة واللغــة .
یســافر مخــرج الفیلــم الــى الهنــد لیصنــع فیلما
عــن ھــؤالء النازحیــن بغیــة عــرض قضیتھــم
علــى الــرأى العــام ،لكنــه يجــد نفســه ملتزمــا
ً
ووطنيــا لمســاعدة هــؤالء النازحيــن.
إنســانيا

Director: Tahseen Muhaisen
Palestine, Norway
)(Documentary
53 min - Arabic with English Subtitles
In Vasani Kunj, a poor suburb of New
Delhi, lives five Palestinian families
that were forced to flee Iraq during the
American war. Tahseen Muhaisen, himself
a Palestinian, decides to travel from Oslo
to New Delhi to document their story.
Escapees to the Ganges is a story of
diaspora in diaspora, rootlessness and
human vulnerability, but also about family
love and strong human ties, overcoming
nation’s borders
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Aid But No State
نعم للمساعدات ال للدولة
إخراج :صابرينا ديتوس
فلسطين ،ألمانيا
وثائقي
 85دقيقــة  -عربــي والمانــي مــع ترجمــة إلــى
اإلنجليزيــة

Director: Sabrina Dittus
Palestine, Germany
Documentary
85 min -Arabic and German with
English Subtitles

منــذ توقيــع اتفاقيــة أوســلو ،تــم ضــخ مــا يزيــد
علــى  24بليــون دوالر علــى شــكل مســاعدات
أجنبيــة ،بحيــث أدى إلى تضخم حجم المســاعدات
بعــد توقيــع االتفاقيــة .هــذه المســاعدات مــن
الممولــون فــي االتحــاد األوروبــي ،عشــرون
عامــا بعــد توقيــع أســلو ،والوضــع فــي قطــاع
غــزة والضفــة الغربيــة فــي انحــدار و أســوأ مــن
ذي قبــل.
اإلتحــاد األوروبــي ،هــل هــو جهــة مانحــة فقــط ؟
ال دور لــه فــي وضــع السياســات؟ هــذا الفيلــم
يحــاول البحــث و التحقيــق فــي قضيــة تطــور
المشــاريع التنمويــة فــي األراضــي الفلســطينية
المحتلــة عــام  1967و ينظــر عــن قــرب إلــى دور
االتحــاد األوروبــي فــي الشــرق األوســط.

Since the Oslo Accords, over $ 24 billion
in international aid has gone to Palestine.
The biggest donor: the EU. Twenty years
on, the situation in Gaza and the West
Bank is worse than ever.
The EU - just a payer, no player? Our
film investigates development and aid
projects in the occupied Palestinian
territories and takes a close look at the
role of the EU in the Middle East.

Wild Woman
نساء وحشيات
إخراج :أنكا شميد
سويسرا ،فرنسا ،روسيا ،ألمانيا ،قطر
وثائقي
 96دقيقة  -ألماني ،فرنسي ،روسي،
عربي مع ترجمة إلى اإلنجليزية واأللمانية
يتألــق مروضــو الحيوانــات فــي كل العالــم
علــى الخشــبة ويعانــون مــن أجــل بقاءهــم
وراء الكواليــس .مــا بيــن الكــدح واالبتســام،
تتحــدث  5مــن مروضــات الحيوانــات فــي
هــذا الفيلــم عــن شــغفهم بحيوناتهــم البريــة
ومهمتهــن الصعبــة :حيــاة يوميــة مليئــة
باالخــاص والنظــام فــي ظــل خطــر هائــل
علــى الحيــاة.
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Director: Anka Schmid
Switzerland, France, Germany, Qatar,
Russia
)(Documentary
96 min - German, French, Russian, Arabic
with English and German subtitles
Animal tamers from various continents
shine in the spotlight and struggle for their
existence behind the scenes. Between
toiling and smiling, the female circus
’artists disclose their passion for their ‘wild
animals and extraordinary profession: a
daily life full of dedication and discipline in
the midst of mortal danger.
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Short Films
أفالم قصيرة
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In The Future, They Ate From The Finest Porcelain
في المستقبل ،أكلوا من أفخر أنواع البورسلين
إخراج :الريسا صنصور
فلسطين ،المملكة المتحدة ،الدنمارك ،قطر
قصير
تمثيــل :بونيــه حاجــو محمــدي ،آنــا ألدريــج ،ليلــى
إرتوســن
 29دقيقة  -عربي مترجم لالنجليزية .
تتمحــور قصــة الفيلــم حــول ذلــك التداخــل بيــن
الخيــال العلمــي وعلــم اآلثــار والسياســة ويرصــد
دور كل مــن األســاطير التاريخيــة والحقائــق
والهويــة الوطنيــة ،ويــرد بشــكل قاطــع –
باســتخدام علــم اآلثــار – علــى حجــج احتــال
األراضــي الفلســطينية .تبــدأ األحــداث عندمــا
تقــوم إحــدى كتائــب المقاومــة بدفــن البورســلين
فــي فلســطين لكــي يتمكــن علمــاء اآلثــار فــي
المســتقبل مــن العثــور عليــه ،فــي محاولــة
للتأثيــر علــى مجريــات التاريــخ ودعــم قضيــة
وطنهــم الضائــع وإثبــات أن األرض حــق ألهــل
فلســطين .تنتقــل بنــا األحــداث إلــى المســتقبل،
المحملــة
حيــث تبــدأ بعــض المركبــات الفضائيــة
ّ
بالبورســلين فــي العــودة إلــى الزمــن الماضــي
وتنجــح فــي اكتشــاف حمولــة البورســلين وتعيــد
العربيــة
كتابــة تاريــخ المنطقــة
ّ

Director: Larissa Sansour
Palestine, UK, Denmar, Qatar
)(Short
Actors: Anna Aldridge, Leyla Ertosun,
Pooneh Hajimohammadi
29 min - Arabic with English Subtitles
In the Future They Ate From the Finest
Porcelain resides in the cross-section
between sci-fi, archaeology and
politics. Combining live motion and
CGI, the film explores the role of myth
for history, fact and national identity.
A narrative resistance group makes
underground deposits of elaborate
porcelain – suggested to belong to an
entirely fictional civilization. Their aim is
to influence history and support future
claims to their vanishing lands.

Between Heaven & Earth
بين السماء و األرض
إخراج :ساهرة درباس
سويسرا
وثائقي قصير
 11دقيقــة  -عربــي ،إيطالــي ،مــع ترجمــة
إلــى اإلنجليزيــة

Director: Sahera Dirbas
Switzerland
)(short Documentary
11 min - Arabic, Italian with English
subtitles

محــل للحالقــة يعمــل فيــه حالقيــن مــن A barber’s shop in Switzerland, kept by
العــراق .مــكان يرتــاده الجئــون مــن مختلــف two Iraqis: A place where refugees from
أقطــار العالــم ويتبادلــون فيــه الحكايــات عــن different nationalities come and meet.
رحالتهــم إلــى سويســرا وعــن الحيــاة فــي They all tell of their journeys to Switzerland
المنفــى.

and about life in exile.
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Kindil El Bahr
قنديل البحر
إخراج :داميان أونوري
الجزائر
قصير
تمثيــل :عديلــة بــن ديمــراد ،نبيــل
عســلي ،ســعاد ســبكي
 40دقيقــة  -عربــي (لهجــة جزائريــة)
مترجــم الــى االنجليزيــة

Director: Damien Ounouri
Algeria
)(Short
Actors: Adila Bebdimerad, Nabil Asli,
Souad Sebki
40 min - Arabic (Algerian Dialect) with
English subtitles

أثنــاء زيــارة للشــاطئ ،تختطــف مجموعة
مــن الرجــال نفيســة (أم شــابة فــي
العمــر) وتقتلهــا شــنقا .ال يعــرف أحــد
كيــف اختفــت ويــزداد الخــوف والقلــق
حيــن يبــدأ مرتــادي الشــاطئ بالمــوت
فجــأة.

During a beach excursion, Nfissa, a
young mother, is lynched to death by a
group of young men, while swimming
offshore. Nobody seems to witness her
disappearing. Anxiety and fear grow
among the family, especially as, on the
same beach, bathers suddenly die.

Lebanon Wins the World Cup
لبنان يربح كأس العالم
إخراج :أنثوني البيه و طوني خوري
لبنان  ،الواليات المتحدة األمريكية
وثائقي قصير
 23دقيقة  -عربي مع ترجمة إلى
اإلنجليزية
فيلــم عــن الحــرب وكــرة القــدم ،تجــري
أحــداث الفيلــم بالتزامــن مــع بطولــة كأس
العالــم فــي العاميــن  1982و2014
كخلفيــة .يحكــي الفيلــم قصــة عدويــن
ســابقين ،اشــتراكي مهــووس بالقــراءة
ومســيحي متشــدد ،كالهمــا يتشــاركان
بحبهمــا للفريــق البرازيلــي علــى الرغــم
مــن أنهمــا حاربــا بعضهمــا البعــض أثنــاء
الحــرب األهليــة اللبنانيــة.
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Director: Anthony Lappé and Tony Khoury
Lebanon, USA
)(short Documentary
23 min - Arabic with English Subtitles
Lebanon Wins the World Cup is a
documentary short film about war and
football, told against the backdrop of the
1982 and 2014 FIFA World Cups. It tells
the story of two former enemies, a bookish
Communist guerrilla and a battle-hardened
Christian who share a love for the Brazilian
team despite fighting each other in the
Lebanese civil war.

Sonar
سونار
إخراج :محمد سالم
العراق
قصير
 9دقائق  -عربي مع ترجمة إلى اإلنجليزية

يبــدو الفيلــم كمحاولــة لتســليط الضــوء
علــى فكــرة الــزواج للقاصــرات ،ولكــن عندمــا
تدخــل الفتــاة إلــى خيمــة الســينما الصغيــرة
ســوف نكتشــف أنهــا كان تخبــيء شــقيقها
تحــت مالبســها لتبــدو حامــا مــن أجــل أن
تكــون قــادرة للحصــول علــى تذكــرة واحــدة
لمشــاهدة فيلــم رســوم متحركــة.

Director: Mohammad Salam
Iraq
)(Short
9 min - Arabic with English Subtitles

The film starts with a pregnant minor girl
who brings us to the idea of marriage
of minors, but when the girl enters to a
small cinema tent, we will discover that
she was hiding her brother under her
clothes to look pregnant in order to be
able to get the tent in with one ticket.

Sprouts of Spring
نفيش ربيع
إخراج :انتصار بلعيد
تونس
وثائقي قصير
 23دقيقــة  -عربــي مــع ترجمــة إلــى
ا إل نجليز يــة

Director: Intissar Belaïd
Tunisia
(short Documentary
23 min - Arabic with English
Subtitles

فــي ضواحــي مدينــة الــكاف ،يتحــدث
األطفــال عــن تجاربهــم مــع الثــورة .يحكــون
قصصهــم وتجنــج مخيلتهــم لتخلــق
قصــص وصــور جميلــة ومبالــغ بهــا.

In the outskirts of the city of El
Kef, children talk about their
experiences of revolution. From
their stories and imagination a
beautiful animated images are
born.
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The Bus Driver
سائقة الباص
Director: Eyad All-Astal
Palestine
(short Documentary)
14 min - Arabic with English subtitles

 إياد األسطل:إخراج
فلسطين
وثائقي قصير
 عربــي مــع ترجمــة إلــى-  دقيقــة14
ا إل نجليز يــة

Life in Gaza doesn’t help much in
achieving dreams, but Salwa Srour
always feels
pleasure while driving the kindergarten
bus and bringing children together
with
the utmost happiness. She proves
that she is able to uncover her dreams
despite the unwavering criticisms that
follow her.

الحيــاة فــي غــزة ال تســاعد فــي تحقيــق
 لكــن ســلوى ســرور تشــعر،األحــام
بســعادة بالغــة حيــن تقــود حافلــة
 إنهــا.الروضــة وتجمــع األطفــال معــا
تثبــت أنهــا تســتطيع أن تحقــق أحالمهــا
.برغــم االنتقــاد الواســع لهــا

The Chicken
الدجاجة
Director: Una Gunjak
Germany | Croatia
(Short)
Actors: IMAN ALIBALIC , ESMA ALC
15 min
Bosnian with English subtitles
As a present for her 6th birthday, Selma
gets a live chicken. When she realises the
creature is going to be killed to feed the
family she decides to set it free, unaware of
the dangerous consequences such action
will lead to... It is Sarajevo, year running
1993.

 أونا جانويك:إخراج
 كرواتيا،ألمانيا
 اسماء اليتش، ايمان اليباليتش:تمثيل
 دقيقة15
قصير
البوسنية مترجم لإلنكليزية
تحصــل ســلمى علــى دجاجــة كهديــة فــي
 حيــن تكتشــف بــأن.عيدهــا الســادس
عائلتهــا ســتقوم بذبــح الدجاجــة للعشــاء
تقــرر بــأن تطلقهــا لحريتهــا دون أن تعــرف
إنهــا..ذلك

علــى

المترتبــة

المخاطــر

1993 ســرايفو العــام
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Under the Robes
تحت الجالبيب
إخراج ميشيل زرازير
لبنان
تمثيــل :مانويــل ضاهــر ،ايفــون نكــد ومنــى
خيــر
قصير
 20دقيقة  -عربي مع ترجمة إلى اإلنجليزية

Director: Michel Zarazir
Lebanon
Manuel Daher, Yvonne Nakad, Mona
Kheir
)(Short
20 Min - Arabic with English Subtitles

راهبــات يعشــن بفــرح فــي ديــر بعيــد،
يســتقبلن فــي أحــد األيــام المونســنيور.
إلبالغهــن أمــر إقفــال
وفــي لحظــة وصولــه
ّ
الديــر قريبــا ،يــدوس علــى لغــم أرضــي مــن
ّ
مخلفــات الحــرب .يســيطر الذعــر علــى الجميــع
فــي امتحــان لإليمــان وتستســلم الراهبــات
لهلــع غيــر موصــوف.

Monsignor Isidore visits an isolated
closure.

its

announce

to

convent

During this assignment, he steps on a
land mine. Panic overcomes and faith
questionable.

becomes

XENOS
كزينوس
إخراج :مهدي فليفل
الممكلة المتحدة ،اليونان ،لبنان
وثائقي
 12دقيقة  -عربي مع ترجمة إلى
اإلنجليزية
فــي العــام  2010قــرر أبــو إيــاد إضافــة
إلــى مجموعــة من الشــبان الفلســطينيين
مــن مخيــم عيــن الحلــوة فــي لبنــان أن
يهاجــروا تهريبــا عبــر ســوريا و تركيــا إلــى
اليونــان .وكغيرهــم مــن الالجئيــن ،اتــو
للبحــث عــن ســبل عيــش أفضــل ليجــدوا
أنفســهم محاصريــن فــي بلــد تعانــي مــن
أزمــة اقتصاديــة وسياســية.

Director: Mahdi Fleifel
UK ,Greece, Lebanon
((short Documentary
12 min - Arabic with English
Subtitles
In 2010, Abu Eyad and other young
Palestinian men from the Ain elHelweh refugee camp in Lebanon
travelled with smugglers through
Syria and Turkey into Greece. Like
so many other migrants, they come
looking for a way into Europe but
found themselves trapped in a
country undergoing economic,
political, and social collapse.
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Shireen of al-Walaja
شيرين الولجة
إخراج :داز تشاندلر
أستراليا ،فلسطين
وثائقي قصير
 27دقيقة  -عربي مع ترجمة إلى
اإلنجليزية
يقــدم الفيلــم صــورة حميميــة للحيــاة
اليوميــة لناشــطة وقائــدة سياســية
معروفــة مــن فلســطين ،شــيرين تركــت
وظيفتهــا مــع األمــم المتحــدة لتعــود
إلــى قريتهــا الولجــة وتحــارب مــن أجــل
بقاءهــا .تــم تصويــر الفيلــم فــي القريــة
علــى مــدى أربعــة ســنين ويقــدم صــورة
منعشــة وصادقة لما قد يدفع شــخص
مــا إلــى أن يغــادر كل شــيء فــي حياتــه
حتــى يتفــرغ للنشــاط السياســي.

Director: Daz Chandler
Australia – Palestine
((short Documentary
27 min - Arabic with English Subtitles
An intimate portrait of the day-to-day life
of a dynamic popular resistance leader
from Palestine who left her full-time job
with the UN to return to her home village
of al-Walaja and fight for its survival.
Shot on location over a four-yearperiod, ‘Sheerin of al-Walaja’ provides a
refreshingly candid insight into just what
it is that motivates someone to put their
life on hold in favour of becoming a fulltime activist.

Bus 321
باص 321
إخراج :حسين المطلق
المملكة العربية السعودية
قصير
 14دقيقة  -عربي مترجم الى االنجليزية
رجــل أربعينــي كان يعمــل ســائق لبــاص
مدرســة ذو الرقــم “  , “ 321يجبــر علــى
تــرك وظيفتــه لســبب مــا ،ليصبــح بعدهــا
يخــاف أن يركــب أو يقتــرب مــن أي بــاص
أمامــه.

Director: Hussain Almotlag
Saudi Arabia
)(Short
14 min - Arabic with English subtitles
When the 40-year-old driver of Bus 321 is
forced to leave his job, he becomes afraid
of riding in or approaching any bus

Maggie
Director: Holly Elissa
إخراج :هولي إلسا
USA-Canada
الواليات المتحدة األمريكية  ،كندا
)(Short
قصير
9 min - English
 9دقائق  -إنجليزي
رجــل يســابق الوقــت لمنــع زوجتــه (جنديــة أمريكيــة) A man races against the clock to stop his wife
مــن المضــي فــي قرارهــا لالنتحــار قبــل فــوات - a war veteran determined to take matters
in her own hands - before it’s too late.
األوان.
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I’m Still Alive
ال زلت على قيد الحياة
إخراج :كاميل بيلدوسا
فلســطين ،الدنمــارك ،الواليــات المتحــدة
األمريكيــة
وثائقي قصير
 17دقيقة
عربي مترجم الى االنجليزية

Director: Camille Bildsøe
Palestine – Denmark- USA
((short Documentary
17 min
Arabic with English Subtitles

تغيــرت حيــاة محمــد وهــو فــي ســن الخامســة
عشــر بشــكل جــذري .يتبــع هــذا الفيلــم رحلــة
العــاج مــن خــال أعيــن فنــان الســيرك
الفلســطيني الشــاب ،والــذي أجبــر علــى أن
يجــد التــوازن مــا بيــن صدمــة مواجهــة المــوت
وإرادتــه القويــة بــان يكــون حيــا

At the age of 15, Muhammad’s life
changed drastically. This film follows
the journey of recovery through the
eyes of this young Palestinian circus
artist, who is forced to balance the
consistent trauma of death and his
essential will to be alive.

Dailing
جاري االتصال
إخراج :بهاء الكاضمي
العراق
قصير
تمثيل  :عواطف السلمان ،حيدر حميد،
هاني القرشي.
 17دقيقة  -عربي مترجم الى
االنجليزية
امــرأة تتعــرض لصدمــة إثــر فقــدان ولدهــا
فــي زمــن الحــرب .ترفــض أن تتقبــل فكــرة
موتــه ،مــع كل األدلــة الواقعيــة والماديــة
تصــر علــى
التــي تثبــت ذلــك ،فنجدهــا
ّ
محاولــة اإلتصــال بــه ،عبــر هاتــف محمــول
تجهــل اســتخدامه.

Director: Bahaa Al Kadimy
Iraq
)(Short
Actors: Awatif Al Salman, Haider
Hameed, Manhal Abass
17 min - Arabic With English
Subtitles
Despite the evidence, a woman
refuses to accept her child’s death
in the midst of a war. She insists
on using a mobile phone, a device
she doesn’t know how to use, to
contact him.
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Kids & Youth Films
أفالم األطفال و الشباب
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Kids 1

The flame and the Cotton ball
The story is about Flame, a little flame
that lives in Fire land. He works hard
in the noisy mines but he does not
like it there.
The Mouse
10-year-old girl, Liv, receives a mouse
as a present from her classmate,
Mike. They start dating. However,
when Liv’s friend, a popular girl,
starts flirting with Mike at school, Liv
becomes exceedingly jealous.
Hellium A
young boy Alfred is dying, but through
the stories about Helium - a magical
fantasy world, told by the hospital’s
eccentric janitor Enzo, Alfred regains
the joy and happiness of his life, and
finds a safe haven away from daily
life.
Animation
59 min
Denmark
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لشرارة والقطن
قصــة شــعلة تعيــش فــي أرض
 يلتقــي بقطــة قطــن ليصبحــوا،النــار
أصدقــاء و يحاولــون جاهديــن أن ال
.يلحقــوا الضــرر باألخــر
الفأر
ليــف – عشــر ســنوات – تتلقــى
فــأر كهديــة مــن مايــك زميلهــا فــي
 يقــع كل منهمــا بحــب األخــر.المدرســة
و تغــار عليــه حتــى تــؤذي الفــأر الــذي
قدمــه لهــا مايــك
هيليوم
 طفــل يحتضــر ولكــن روايــة،ألفريــد
الممــرض عــن بالونــات الهيليــم تخفــف
عليــه وجــع المــرض

رسوم متحركة
 دقيقة59
الدنمارك

Kids 2
في قفص
In a Cage It’s the story of an encounter
a caged bear who can’t sing meets a little bird قصــة دب ال يســتطيع الغنــاء ليلتقــي بمجموعــة
who can’t fly but who can sing beautifully.
 هــذه.مــن العصافيــر التــي تغــرد بشــكل جميــل
Their friendship will be mutually beneficial and
together they will overcome their disabilities. الصداقــة التــي تســاعد علــى تحريــر الــدب مــن
القفــص

One two Tree
It’s the story of a tree, a tree like any other.
واحد إثنان ثالثة
One day, it jumps into a pair of boots and goes
off for a walk inviting everyone it meets to  فــي يــوم مــن،قصــة شــجرة كباقــي الشــجر
follow. Boring everyday life fades as they all األيــام تقفــز الشــجرة فــي حــذاء وتذهــب فــي
skip and dance along happily
لتغيــر مــن.نزهــة لتدعــو كل مــن تــرى للحــاق بها
روتيــن الحيــاة

the little seed
A little girl catches floral patterns with a magic
البذرة الصغيرة
cloth and uses them to make her own pretty
dresses. Every night, ants move her house تلتقــط فتــاة صغيــرة قطعــة ســحرية ملونــة مــن
from one field to the next. One day, a seed
 كل ليلــة ينقــل.القمــاش لتصنــع فســتان جميــل
drops into her mouth and a young shoot
 ذات يــوم تقــع.النمــل بيتهــا مــن مــكان إلــى أخــر
sprouts from her navel…
بــذرة صغيــرة فــي فمهــا لتنمــو شــتلة صغيــرة

The Teeny Weeny
مــن ســرتها
Fox In the middle of a luxuriant garden, a
teeny-weeny fox meets a daring little girl who
ثعلب صغير ماكر
grows giant plants! By lucky coincidence, they
realise that they can grow objects too; the فــي حديقــة كبيــرة يلتقــي ذئــب صغيــر بفتــاة
clever little devils think up all sorts of things  وبصدفــة.مغامــرة التــي تــزرع نباتــات ضخمــة
to do …
جميلــة يكتشــون انــه مــن الممكــن أن ينمــو أشــياء

Water Path for a Fish
Oscar is sleeping in his room when a sudden
wind wakes him up. From his window he
sees…a little goldfish jumping on a dirty
puddle! Two cats are watching from the
shadows. Oscar will try to save the goldfish
through a rampant adventure full of mysterious
challenges in a nighty Latin American, with the
lack of water as a backdrop.

 فيتحايــل الذئــب علــى الفتــاة حتــى،بحجــم أكبــر
..يصبــح قــادر علــى القيــام
المسار المائي للسمكة
الطفــل أوســكار غــارق فــي نومــه حتــى توقظــه
 يــرى مــن نافذتــه ســمكة ذهبيــة.نســمة الهــواء
 يحــاول أوســكار.تقفــز فــي بركــة مــاء وســخة
إنقــاذ الســمكة التــي تحتــاج إلــى المــاء حينمــا
تقطــع المــاء عــن المدينــة بأكملــه

Animation
39 min

رسوم متحركة
 دقيقة39
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Kids 3
Having a brother

لدي أخ

Morten the hedgehog suddenly
فجــأة يحصــل مورتــن علــى أخ صغيــر
acquires a baby brother, and getting
mummy and daddys attention ويصبــح الحصــول علــى اهتمــام مامــا
becomes very difficult
.وبابــا صعبــا
Payada pa’ Satan
غناية للشيطان
A Gaucho lives peacefully in the
countryside with his wife until one
day they hear explosions and the
earth starts to shake. Bewildered,
the gaucho decides to go out and
see what was happening, and finds
out that there is a huge hole in the
middle of the mountains. The Gaucho
concludes that Satan has made this
huge hole to link the earth with hell.
so the gaucho decides to go and take
revenge.
Fosca Liebre

يعيــش راعــي البقــر بســام فــي قريــة
مع زوجته حتى يسمعون صوت إنفجار
 يقــرر أن يخرج.يــؤدي إلــى إهتــزاز األرض
ليــرى مــا الــذي أدى إلــى هــذا الصــوت
.ليجــد حفــرة كبيــرة فــي وســط الجبــال
يحلــل الراعــي بــأن الشــيطان قــام بهــذا
 لــذا يقــرر.الفعــل ليربــط األرض بالجحيــم
. راعــي البقــر اإلنتقــام

األرنبة فوسكا حرة

Fosca, a hare that listened the call of فوســكا هــو أرنبــة قــررت االســتجابة
the Earth, defend with her friends,
 تكافــح هــي وأصدقائهــا،لنــداء األرض
the life on desert that is threatened
لحمايــة الحيــاة فــي الصحــراء المهــددة
by the construction of a mine.
.نتيجــة ألعمــال المناجــم والتنقيــب
رسوم متحركة
(Animation)
33 min
 دقيقة33

The Tale of Two Mozzies - قصة ناموستين
(Animation)
75 minutes
Denmark
Dagmar the dancing mosquito has the hots
for egon but egon , putting love on hold, is
a busy achieving the ultimate sprint on his
bike and wants to see the world
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رسوم متحركة
 دقيقة75
الدنمارك
 الناموســة الراقصــة التــي تكــن،قصــة داجمــر
مشــاعر إليجــون الــذي يقضــي معظــم وقتــه
.فــي ركــوب الدراجــة

ماكس المحرج Max Embarrassing -
 98دقيقة

98 min

يعتقــد ماكــس أن والدتــه تســبب لــه اإلحــراج وال
تتكلــم اال عــن األشــياء الســخيفة التــي تخصــه.
فــي الوقــت نفســه يقــع ماكــس فــي حــب
أوليفيــا ويريــد أن ينــال إعجابهــا.

Max thinks that his mother is maximum
embarrassing and says a lot of uncool
things. At the same time he is burning for
a chance to impress the new girl in his class

أوتو وحيد القرن Otto is a Rhino -
رسوم متحركة
 60دقيقة
الدنمارك

وبــر شــاب ملــيء بالحيــاة ،واقــع فــي حــب
جيــا التــي تعتقــد بأنــه مجنــون .يجــد توبــر
قلــم رصــاص يرســم بــه وحيــد قــرن ،الــذي
ســرعان مــا يبــث فيــه الحياة،األمــر الــذي
يغيــر كل شــيء.

Animation
60 minutes
Denmark
Topper is an optimistic young boy with a
vivid imagination. He is also in love with
Cilla, but she thinks he’s very crazy. One
day Topper finds a pencil and draws a rhino
that comes to life! This changes everything

هايدي Heidi -
رسوم متحركة
 106دقائق
ألمانيا ،سويسرا
حيــن تمــوت والــدة هايــدي ،ترســلها خالتهــا
إلــى الجبــال لتعيــش مــع جدهــا .يعيــش جدهــا
الصعــب فــي عزلــة علــى أطــراف القريــة
ويأخذهــا للعيــش معــه بنيــة أن يعطيهــا لعائلــة
أخــرى فــي أقــرب فرصــة .كل يــوم يرســلها مــع
بيتــر الراعــي إلــى جبــال األلــب لرعايــة األغنــام.
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Animation
106 min
German, Switzerland
When Heidi’s mother dies, she is sent by
her aunt to the mountains to live with her
grandfather. The rough and solitary man
lives at the edge of the village and takes
her in with the intention of passing her on
as soon as someone else can be found. He
sends Heidi up to his alp to watch over the
goats every day, along with his goatherd
Peter...

Jelly T - جيلي ت
رسوم متحركة
 دقيقة80
الدنمارك

Animation
80 min
Denmark
Ivan is constantly picked on by bullies until
a witch mixes a magic potion that makes
him the best at everything for one day

إيفــان شــاب يفعــل كل شــيء بشــكل خاطــىء
إلــى أن تقــوم ســاحرة بإعطائــه إكســيرا يجعلــه
.األفضــل بــكل شــيء

Kider cine - سينما األطفال
BLEU
Blue is the story of a little girl who dreams
of exploring the space.
BOMBUS CONFUSUS
What is that insect that is bigger than the
others and a little bit clumsy? Looking to
make friends, it sets on pursuing a host of
bees across the woods. Right around the
corner, it has a strange encounter.
Birds Jet
Shortly after their fall from their nest, a trio
of young birds set on chirping joyfully and
loudly as two strange people come regularly
with their engines to disturb them.
Having more than a trick in their pocket,
they will know how to have their vengeance.
MOBILE
A cow that lives at the margins of society
rebels against her sad fate
NEW SPECIES
Three friends discover a mysterious bone.
With their imaginations running wild, they
set out to discover the creature it belonged
to.
PRINTED RAINBOW
The story of solitude of an old lady and her
cat that escape to the fantastic world of lids
of matchboxes. For three years, Gitanjali
had been painting each and every picture
of the movie freehand.
Animation
38 min
Denmark
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أزرق
أزرق” قصــة فتــاة تحلــم بإستكشــاف
ا لفضــا ء
الحشرة الكبيرة
مــا هــذه الحشــرة التــي أكبــر حجمــا مــن
باقــي الحشــرات؟ تبحــث عــن صدقــات
 ليتــم.فتلحــق بمجموعــة نحــل عبــر الغابــة
لقــاء غريــب بينهــا وبيــن حشــرة أخــرى
طائرة العصافير
بعــد فتــرة وجيــزة مــن ســقوطهم مــن
 ثالثــة مــن صغــار الطيــور تنقنــق،العــش
بفــرح وبصــوت عــال حتــى يأتــي شــخصين
 تتأمــر الطيــور. ليزعجهــم بمعداتهــم
الثالثــة وتخلــق خــدع لينتقمــوا مــن هــؤالء
األشــخاص
متحرك
بقــرة تعيــش وحيــدة وتكافــح ضــد قدرهــا
الســيئ
أصناف جديدة
،يكتشــف ثالثــة أصدقــاء عظمــة غامضــة
ليســافروا بمخيلتهــم بحثــا عــن المخلــوق
.الــذي تنتمــي لــه هــذه العظمــة
قوس قزح ملون
قصــة إمــرأة مســنة و قطتهــا اللتــان
تســافران إلــى عالــم مــن عيــدان وعلــب
 هــذه الفيلــم الــذي أســتغرق.الكبريــت
. ســنوات3 رســم كل صــورة مــن صــوره
رسوم متحركة
 دقيقة38
الدنمارك

Seminars, Workshops, Panels
ورشات عمل وطاوالت حوار
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Monday the 17th of October 2016 Beauty in Hotel from
11:00 until 14:00
workshop instructor

)Charlotte Giese ,Special Consultant at the Danish Film Institute (DFI
Children & Youth in Copenhagen, Denmark.
Kasper Olesen, Founder/owner Lommefilm
This group will join local and international organizations who works
and support models of art outreach programs for children.
Our aim is to create a positive dialogue with children around
cinema. As well to encourage the increase of Cinema and television
production for children. It will teach leadership skills and helps to
build their own story by their own sound, frame. Particularly those
that reinforce positive images and help destroy negative stereotypes.
Also to discuss the media and the film literacy.
Film and art can lead to better understanding and foster
communication while at the same time serve as a vehicle to initiate
dialogue on the important issues of our times.
الذائقة السينمائية ودورها في تعزيز ثقافة السينما لألطفال
( حلقة نقاش مغلقة )
االثنين  17تشرين أول  2016في فندق البيوتي ان من الساعة الحادية
عشر وحتى الواحدة بعد الظهر.
مشــرف الورشة:شــارلوت جيــس مستشــارة خاصــة فــي المعهــد الدانمركــي
لألفالم/قســم األطفــال والشــباب فــي الدنمــارك.
كاسبر اولسن مؤسس ومالك لومي فيلمز
تجمــع هــذه الجلســة المؤسســات المحليــة و العالميــة التــي تعمــل و تدعــم
نمــاذج وبرامــج توعيــة مــن خــال الفــن لألطفــال .تهــدف هــذه الجلســة إلــى
التعــرف علــى كيفيــة إنشــاء حــوار إيجابــي مــع األطفــال حول األفــام  ،إضافة
إلــى تشــجيع إنتــاج أفــام األطفــال .كذلــك فإنــه ســيتم تعليمهــم المهــارات
القياديــة والتــي ستســاعدهم فــي بنــاء قصصهــم الخاصــة بأصواتهــم و
صورهــم  .وال ســيما تلــك التــي تعــزز الصــور اإليجابيــة والتــي تســاعدهم
علــى هــدم الصــور النمطيــة الســلبية المكونــة لـــديهم
الفيلــم و فــن هــم إحــدى الوســائل التــي مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى تحســين
التفاهــم وتعزيــز التواصــل فــي الوقــت نفســه ســتكون بمثابــة وســيلة لبــدء
حــوار حــول القضايــا الهامــة فــي عصرنــا الحالــي .
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Training of trainers :How to create positive Dialogue with
children around Cinema
Sunday 16th of October from 10:00 until 16:00 @ Palestinian
National Theatre- Al Hakawati
workshop instructor:

Charlotte Giese, Special Consultant at the Danish Film Institute
(DFI) Children & Youth in Copenhagen, Denmark.
Kasper B. Olesen Founder/owner Lommefilm
Film is a powerful educational tool and it also open up eyes
for cultural similarity and diversity. The workshop will be an
introduction to film education for young people, as well to
open a discussion on how to create a positive and critical
dialogue around film, How to introduce a film? How to discuss
film in an honest and critical dialogue? By seeing films and
clips and sharing the important topics and perspectives in order
to be prepared for screenings, presentations, discussions and
dialogue.
Also during the workshop hosts, Lommefilm (Pocketfilm),a
Danish film Production Company which works with user
generated content (UGC) in the field of education.
There will be films recorded with phones/tablets., to use their
phones to tell stories.
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تدريب العاملين  :كيفية فتح حوار إيجابي مع األطفال حول السينما
األحد  16تشرين اول من الساعة العاشرة وحتى الرابعة مساء في
المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي
مشرف الورشة:

شــارلوت جيــس مستشــارة خاصــة فــي المعهــد الدانمركــي لألفالم/قســم
األطفــال والشــباب فــي الدنمــارك.
جاسبر اولسن مؤسس ومالك لومي فيلمز
الفيلــم هــو إحــدى األدوات التعليميــة القويــة التــي بإمكانهــا أن تفتــح األعيــن
حــول التشــابهات واالختالفــات المجتمعيــة  .فــي هــذه الورشــة ســيتم
التعريــف بأفــام األطفــال و الشــباب إضافــة إلــى ذلــك ســتناقش الورشــة
كيفيــة إنشــاء حــوار إيجابــي و نقــدي مــع األطفــال و الشــباب حــول األفــام
ســتجيب الورشــة علــى األســئلة التاليــة :كيــف نقــدم الفيلــم؟ و كيــف نناقــش
محتــوى األفــام.
ســيتم مشــاهدة أفــام و مقاطــع فيديــو خــال الورشــة مــن أجــل تمكيــن
المشــاركين مــن إلقــاء المحاضــرات أو نقــاش األفــام بطريقــة نقدية ســليمة.
سيشــارك فــي هــذه الورشــة مؤسســة لومــي فيلــم  ،مؤسســة دنماركيــة
تعمــل مــع المســتخدم صانــع المحتــوى نفســه( .)UGCوتتركــز أنشــطتها علــى
األفــام التــي يتــم تســجيلها بواســطة الهواتــف  /واألجهــزة اللوحيــة .نحــن
نعلــم الطــاب والمعلميــن علــى جميــع المســتويات ،الســتخدام هواتفهــم
لروايــة القصــص.
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The art of sound recording:
Monday the 17th of October 2106 from 10:00 until 14:00 @
Al- Bireh Cultural Centre
workshop instructor : Raja Dubayah- Soundman and Musician
“But I wanted this to be a narrative. I still do. Nothing from outside
to distract memory. I barely hear, from time to time, the earth softly
creaking, and one ripple beneath the surface. I am content with the
shade of a single poplar, tall behind me in its mourning” Godard.
This workshop introduces film sound designing, it will discuss the
stages of audio engineering, audio recording for films, recording
sound in the shooting location, syncing recorded material to film,
and finally how to choose the right track (music) for your video.
workshop instructor : Raja Dubayah- Soundman and Musician
who works in the Motion picture & Film industry, He works also as
general manager and Co-founder at Awtar creative art company &
Studios.
فن تصميم الصوت
 من الساعة العاشرة2016  تشرين ثاني20  تشرين أول وحتى17 االثنين
وحتى الثانية بعد الظهر
مركز البيرة الثقافي
 رجا دبي مهندس صوت وموسيقار يعمل في صناعة:مشرف الورشة
. مدير عام وعضو مؤسس شركة واستديو أوتار، األفالم السينمائية
 هــذه الورشــة تعــرف بمراحــل انتــاج الهندســة:ورشــة عمــل تســجيل الصــوت
التســجيل، تصميم الصوت
كيفيــة العمــل على،الصوتيــة فــي صناعــة الفيلم
ّ
( وتركيبــه فــي الفيلــم مــن خــال الممارســة التطبيقيــة،فــي موقــع التصويــر
 ســيتم مشــاهدة،مرحلــة مــا بعــد االنتــاج ) اضافــة الــى اختيــار الموســيقى
.وتحليــل مقاطــع مــن األفــام
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Lommefilm (Pocketfilm) Making films with Phones /Tablets
Saturday 15th of October from 14:00 until 17:30 @ AfricanPalestinian Community
Workshop Instructor :Kasper B. Olesen Founder/owner
Lommefilm
Lommefilm (Pocketfilm) is a Danish based film production company,
which works with user generated content (UGC) in the field of
education.
Their activities are centered around films recorded with phones/
tablets. We teach students and teachers at all levels, to use their
phones to tell stories.

 أجهزة لوحية/  صناعة األفالم بواسطة الهواتفLommefilm (Pocketfilm(
-  في الجالية االفريقية14:00  من تشرين األول الساعة15 السبت
 البلدة القديمة/ القدس
جاسبر اولسن مؤسس ومالك لومي فيلمز:مشرف الورشة
 تعمــل مــع المســتخدم صانــع، هــي شــركة إنتــاج أفــام ومقرهــا الدنمــارك
 وتتركــز أنشــطتها علــى األفــام التــي يتــم تســجيلها.)UGC(المحتــوى نفســه
 نحــن نعلــم الطــاب والمعلميــن. واألجهــزة اللوحيــة/ بواســطة الهواتــف
. الســتخدام هواتفهــم لروايــة القصــص،علــى جميــع المســتويات
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Workshop film criticism: first touches from analysis to the
construction
Sunday the 14th until the 17th of October from 10:00 until 16:00
@Filmlab Palestine Organization
Workshop Instructor : Film Critic Tahar Chikhaouii Head of
Archipelago Association for Photos - Tunisia
The workshop aims to identify the different methods of reading the
moving image in order to have a better understanding of the message
behind the image and by developing less formal academic styles as
well as promoting more creativity and participatory approaches.
Identify the main challenges and confrontations in the history of
cinema in terms of cinematic language depending on some of the
scenes, reading and focusing on the basic concepts in analyzing the
movies. This includes some movie screenings that will be followed
by discussions.
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Film Critic
ورشة النقد السينمائي :لمسات أولى من التحليل إلى اإلنشاء.
من  14وحتى  17تشرين اول من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة
الرابعة مساء في مؤسسة فيلم الب فلسطين
مشرف الورشة :الناقد السينمائي طاهر شيخاوي ،مدير جمعية أرخبيل
الصور -تونس
تهــدف ورشــة النقــد إلــى التعريــف بالطــرق المختلفــة لقــراءة الصــورة
الســينمائية المتحركــة مــن أجــل فهــم الرســالة خلــف هــذه الصــورة لغايــة
إدراك أكثــر مــا يمكــن مــن أبعــاد الفيلــم الدالليــة ال تعتمــد األســاليب
األكاديميــة والتقنيــة وإنمــا طريقــة منفتحــة تشــاركية تشــتغل علــى مجــاالت
واســعة تحتــل فيهــا الثقافــة الســينمائية مكانــا هامــا .التعــرض المنعرجــات
الكبــرى فــي تاريــخ الســينما مــن حيــث تطــور اللغــة الســينمائية باالعتمــاد علــى
بعــض المشــاهد وقراءتهــا والتركيــز علــى المفاهيــم األساســية الضروريــة
فــي تحليــل األفــام .يتخلــل ذلــك كلــه مشــاهدة بعــض األفــام ومناقشــتها
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Financing, producing and Distributing independent films in the
Arab world
Monday the 17th of October at 16:00 Ottoman court in ramallah
Reem Bader
Speakers: Reem Bader -Minaa Founding Director
Hala Galal - Co-founder Semat Production

This panel discusses the independent Arab documentary films,
methods of distribution, difficulties and challenges faced by the
independent film makers , the available platforms to present their
independent work to the public.
The (Mina platform) is a distribution platform project in its traditional
form, yet a creative \ experimental approach, one of its main
goals is to interact with the public in order to support the creative
documentaries and their makers as well as the desire for the
participation of the whole community and masses.
The project includes the presentation of documentaries through
the(MINA) website for video on demand as well as

support

distributing them through television stations, festivals, cultural
centers, cinemas, universities and others
AL-Semat Foundation is an Egyptian institution which was founded
by a group of young filmmakers for making documentaries and
films and short experimental as well as to provide an opportunity
for young filmmakers to make movies that reflect them and their
thoughts away from the mainstream commercial cinema.
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تمويل  ٫إنتاج وتوزيع األفالم المستقلة في العالم العربي
 17تشرين األول الساعة الرابعة مساء في المحكمة العثمانية
المتحدثات  :ريم بدر المدير المؤسس لـ مينا () Minaa
هالة جالل مؤسسة مشاركة ل سمات لإلنتاج والتوزيع ()SEMAT

تناقــش هــذه الجلســة األفــام العربيــة الوثائقيــة المســتقلة ،توزيعهــا ،ســبل
استكشــاف الفــرص والصعوبــات والتحديــات التــي يواجههــا صنــاع األفــام
الوثائقيــة المســتقلين وحــول المنصــات المتاحــة أمامهــم لعــرض أعمالهــم
المســتقلة للجمهــور.
تعــد منصــة مينــاء مشــروع توزيــع بشــكله التقليــدي ،بــل مقاربــة ابداعيــة\
تجريبيــة للتفاعــل الجماهيــري بهــدف دعــم الوثائقيــات المبدعــه وصناعهــا
وكذلــك مشــاركة وتطويــر وبنــاء الجماهيــر .ويتضمــن المشــروع عــرض األفالم
الوثائقيــة عبــر موقــع مينــا الفيديــو حســب الطلــب Minaa VOD

ودعــم

توزيعهــا المــادي عبــر محطــات التلفــاز ،المهرجانــات ،المراكــز الثقافيــة ،دور
الســينما ،الجامعــات وغيرهــا.
امــا مؤسســة ســمات فهــي مؤسســة مصريــة قــام بتأسيســها مجموعــة
مــن شــباب المخرجيــن لعمــل أفــام وثائقيــة وروائيــة قصيــرة وتجريبيــة وإتاحــة
الفرصــة لشــباب المخرجيــن لعمــل أفــام تعبــر عنهــم وأفكارهــم بعيــدا عــن
مــا تمليــه الســينما التجاريــة السائدة.تأسســت ســمات لإلنتــاج والتوزيــع فــي
أكتوبــر عــام  ،2001وهــي تعمــل علــى تدعيــم الســينما المســتقلة وتشــجيع
الشــباب علــى ابتــكار األفــكار والصــور واإليقاعــات الخاصــة بهــم وتنفيذهــا
علــى الشاشــة.
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Networking event
Sheffield Doc/Fest
18th of October 2016@ 17:00
Location : Ankars Suites & hotel , Ramallah
This event will be followed by a reception
Speaker : Sylvia Bednarz- Business and Marketing Director at
Sheffield Doc/Fest – UK
This event is organized in partnership with British Council
Sheffield Doc/Fest is a world leading and the UK’s premier documentary
festival, celebrating the art and business of documentary and all
non-fiction visual storytelling.
Operating in the heart of Sheffield, it’s a hub for all documentary
and nonfiction content across all platforms, from feature length
to shorts, and including interactive and virtual reality projects. The
Festival comprises:
- Film programmed for the very best international screenings;
- Alternate Realities for digital and interactive innovation;
- Talks & Sessions to inspire, inform and debate;
- Marketplace for international business;
- Live events and networking;
- All Year screenings and training for outside the festival period.
Every year, it connects thousands of creatives with industry players
in a nurturing environment, resulting in the discovery of new talent,
new collaborations, and new commissions and funding for cinema,
television and online.
Sheffield Doc/Fest welcomes over 32,700 Festival goers each year,
including over 3,500 industry delegates from over 60 countries. The
next Festival edition will take place 9-14 June 2017
RSVP to : doc@flp.ps
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فعالية للتعارف و التشبيك مع :
شيفيلد دوك  /مهرجان
الثالثاء  18تشرين أول  2016الساعة الخامسة مساء في فندق األنكرز -رام الله
ينظم حفل إستقبال في الفندق الساعة السادسة و النصف تماما بعد الفعالية
المتحدثين:
سيلفيا بيدنارز مديرة األعمال والتسويق  -مهرجان شيفيلد دوك في المملكة
المتحدة.
تنظم هذه الفعالية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني

هي من مهرجانات األفالم الوثائقية الرئيسة والرائدة في العالم و في
المملكة المتحدة ،تقام احتفاء بالفن وفي كل األعمال الوثائقية والروائية
البصرية .من قلب شيفيلد ،هو بمثابة مركز يجمع محتوى األفالم
الوثائقية وغير الخيالية بجميع أشكالها،ابتداء من القصص اإلنسانية إلى
القصص القصيرة ،وبما في ذلك المشاريع التفاعلية واالفتراضية.
يضم المهرجان:
 فيلم مبرمج للتعرف على أفضل العروض الدولية الوقائع البديلة لالبتكار الرقمي و التفاعلي المحادثات والجلسات إللهام وإعالم والمناقشة سوق لألعمال التجارية الدولية. نشاطات مباشرة وتشبيك عالقاتعرض جميع عروض السنة والتدريبات للخارج.
يقوم المهرجان كل عام بتشبيك بين صناع األفالم من حول العالم و
شركات اإلنتاج العالمية  ،األمر الذى أدى إلى اكتشاف مواهب جديدة،
و ساعد في خلق شراكات جديدة ،وفرص تمويل للسينما والتلفزيون
واالنترنت.
يستقبل مهرجان شيفيلد دوك أكثر من  32700شخص كل عام ،من بينهم
أكثر من  3500موفد من أكثر من  60بلدا .ستقام الدورة القادمة من
مهرجان شيفيلد في الفترة الواقعة ما بين  9-14يونيو 2017
يرجى تأكيد الحضور بإرسال إيميل إلى doc@flp.ps :
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ماستر كالس مع المخرج ميشيل خليفه
 16.10.2016الساعه السادسة والنصف في خليل السكاكيني
ضيف الشرف :المخرج ميشيل خليفه
اســتطاعت الســينما الفلســطينية أن تتجــاوز الحواجــز الخطــرة ،للتواصــل مــع
المشــاهدين العــرب واألجانــب ،وتقــول الحقائــق المغيبــة ،وترصــد األحــداث
والصراعــات الســاخنة علــى األرض ،بلغــة فنيــة عاليــة ،يمكــن أن نكتشــفها
فــي أعمــال عشــرات مــن الســينمائيين الفلســطينيين مــن أجيــال مختلفــة.
ميشــيل خليفــة هــو واحــد مــن المخرجيــن الســينمائيين الــذي بلــورت معــه
هويتهــا الحديثــة ،مــزج فــي أفالمــه بيــن التســجيلي
ـطينية
الســينما الفلسـ
ّ
ّ
والروائــي ،أفالمــه عرفــت بخروجهــا عــن التقاليــد وتمــرد علــى الثوابــت الدينيــة
واالجتماعيــة .نــال العديــد مــن الجوائــز المرموقــة منهــا جائــزة النقــاد الدولييــن
فــي مهرجــان كان الســينمائي .يلقــب «فلســطيني خــارج الســرب» .
يقــول خليفة.»:ثقافــة الفقــراء هــو األســاس الفكــري الــذي جعلنــي أقــوم
ـت بحاجــة إلنتــاج مكلــف أو أن تدخــل فــي ســياق تمويلــي
بأفــام كهــذه ،فلسـ َ
يفــرض عليــك أن تخــون أفــكارك ،بإمكانــك أن تقــدم الكثيــر بأشــياء بســيطة
حاضــرة بيــن يديــك .بالنســبة لــي ثقافــة الفقــراء تعطينــا القــوة فــي المــواد
واألدوات وفــي النمــط الفكــري وفــي إنســانيتنا لنبقى فــي ثقافة المقاومة
فــي وجــه مــن يفتقــرون الثقافــة و يفرغونــه»

بعد الورشة سيتم عرض فيلم الذاكرة الخصبة.
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Master class / Michel Khliefe
Sunday the 16th of October at 18:30 in Khalil Sakakini Cultural
Center
Guest of Honor: Filmmaker Michel Khliefe
Challenging entrenched and tough barriers, Palestinian cinema has
managed to reach out to Arab and foreign audience and narrate the
“untold” facts and document current events and conflicts on the
ground. Scores of Palestinian filmmakers from different generations,
who have used highly professional techniques, are great examples
of this success.
Michael Khalifa is one of those directors, shaping the modern identity
of Palestinian cinema. Combining documentary and fiction, his films
are known to break social and religious taboos.
Known as «the Palestinian who swims against the tide”, Khalifa won
many prestigious awards, including the International Critics Award
at the Cannes Film Festival.
In his own words, Khalifa says that «the Culture of the poor is the
fundamental intellectual pillar that made me make these films; you
do not need a high budget to produce them or feel compelled to
accept a donor’s agenda that makes you betray your own values, you
can make a lot with simple things that are currently at your disposal.
To me, the culture of the poor empowers us in terms of materials,
tools and intellectual capital. It simply enriches our humanity to
continue resisting and fighting against those who disvalue culture»
The film «Fertile Memory» will be screened after the masterclass
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Monday the 17th of October 2016 at 11:00 – An-Najah National
University
Open day Tuesday the 18th of October at 10:30 – Outman court –
ramallah
Guest: Jean-Jacques Peretti
Jean-Jacques Peretti works on the international development of
2nd Vague Productions, alongside producer Paul Saadoun. He has
been collaborating with several factual content market worldwide
including GZDOC, Cross Video Days and previously assumed the
role of International Development Officer for Sunny Side of the Doc
between 2002 and 2011. Besides, Jean-Jacques Peretti currently
works as a Consultant for Sunny Side of the Doc, advising on editorial
direction for Sunny Lab transmedia label, looking for original and
innovative transmedia projects and experts abroad.
About Ramallah Doc : established in 2009, Ramallah Doc is an
opportunity for Palestinian documentary filmmakers to build
their capacities, develop new ideas and pitch them to a forum of
international film producers and TV representatives. In addition to
the awarded prizes, Ramallah Doc has so far succeeded in matching
several Palestinian filmmakers with international commissioning
editors and production companies to develop their film projects, in
addition to assisting many Palestinian directors secure pre-buy deals
and post production grants. One of those was the award-winning
film THE WANTED 18 by Amer Shomali.
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رام الله دوك
اإلثنين  17تشرين اول  2016الساعه  ،11:00جامعة النجاح الوطنية -
مركز اإلعالم
يوم مفتوح  -الثالثاء  18تشرين أول  - 2016المحكمة العثمانية
ضيف الشرف :جان جاك بريتي
يعمــل جــان جــاك بريتــي فــي مجــال التنميــة الدوليــة لشــركة second vague
 ، productionجنبــا إلــى جنــب مــع المنتــج بــول ســعدون .تعــاون مــع العديــد
مــن العامليــن فــي ســوق المحتــوى واقعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم بمــا
فــي ذلــك  ،GZDOCكان أيضـ ًـا مســؤول عــن التنميــة الدوليــة ل sunny side
لالفــام الوثائقيــة بيــن عامــي  2002و  2011وعــاوة علــى ذلــك ،يشــغل
جــان جــاك بريتــي حاليــا منصــب مستشــار  sunny sideلألفــام الوثائقيــة ،
حيــث يقــدم استشــارات بشــأن االتجــاه التحريــري لمختبــر ،sunny transmedia
الــذي يبحــث عــن مشــاريع ترانــس ميديــا مبتكــرة وخبــراء فــي الخــارج.
رام اللــه دوك :تــم تأسيســه عــام  ،2009رام اللــه دوك هــو مســاحة  /فرصــة
لصانعــي األفــام الوثائقيــة الفلســطينية لبنــاء قدراتهــم وتطويــر أفــكار
جديــدة بحيــث يقدموهــا لمنتــدى يضــم منتجيــن عالمييــن وعامليــن فــي مجــال
التلفزيــون
باإلضافــة إلــى الجوائــز الممنوحــة ،رام اللــه دوك نجــح حتــى اآلن في تشــبيك
العديــد مــن صنــاع الســينما الفلســطينية مــع مخرجيــن و شــركات إنتــاج عالمية
لتطويــر مشــاريع أفالمهــم ،باإلضافــة إلــى مســاعدة العديــد مــن المخرجيــن
الفلســطينيين لعقــد صفقــات آمنــة مــع المنتجيــن والحصــول علــى منــح
بعــض المنــح.
المطلوبيــن  18المخــرج الفلســطيني عامــر الشــوملي هــو أحــد هــؤالء
األفــام الــذي حــاز علــى جائــزة .
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Days Of Cinema Crew
طاقم عمل أيام سينمائية

Hanna Atallah - Artistic Director
 المدير الفني- حنا عطا الله
Salim Abu Jabal - Programmer
 منسق البرنامج- سليم أبو جبل
Beesan Ramadan - Assistant Programmer
 منسقة برامج مساعدة- بيسان رمضان
Haneen Battrawi - Kids & Youth Program Coordinator
 منسقة برنامج األطفال والشباب- حنين بطراوي
Quds Manasra - Production Manager
 مديرة االنتاج- قدس مناصرة
Rima Essa - Workshop and Panel Coordinator
 منسقة الورشات- ريما عيسى
Khulood Badawi - Media Coordinator
 المنسقة اإلعالمية-خلود بدوي
Fadi Salman- Documentation Department
 قسم التوثيق- فادي سلمان
Simon Schwarz - Documentation Department
 قسم التوثيق- سيمون شوارتز
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Days Of Cinema Crew
طاقم عمل أيام سينمائية

Sayel Jarar- Technical Manager
 المدير التقني- صايل جرار
Shadi Barghouthi - Logistics
 منسق اللوجستيات- شادي برغوثي
Huda Imam - Jerusalem Program Consultant
 مستشارة برنامج القدس- هدى االمام
Frida Soeltoft - Website & Social Media
 منسقة الموقع واإلعالم االجتماعي- فريدا سولتوفت
Beesan Shehadeh - Gaza Program coordinator
 منسقة غزة- بيسان شحادة
Enas Shuaibe - Admin & Finance Supervisor
 المشرفة المالية- ايناس شعيبي
Dalia Taha- Days of Cinema Cultural Supplement editor
 محررة الملحق الثقافي أليام سينمائية- داليا طه
Dana Erekat - Public Relations
 مسؤولة العالقات العامة- دانا عريقات
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Social Partners
مطاعم شريكة

Capers
Al kulleyye Al Ahleyye Street,
Asaad Building,
7th and 8th Floor
Ramallah
Telephone : 02-2956333

Station 101
Ramallah,Al-masyoon,Al-Hussien
neighborhood,Mansoor Rayan st.
Telephone : 0598349097

كيبرز
شارع الكلية االهلية
عمارة األسعد التجارية
الطابق السابع و الثامن
رام الله
022956333 :هاتف رقم

101 محطة
حي الحسين
شارع منصور ريان
الماصيون،رام الله
0598349097 : هاتف رقم
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Social Partners
مطاعم شريكة

Darna Restaurant
Al Sahel St. old city of Ramallah
Telephone number
022950591/022950590

Pronto
Down town, near Ramallah Municipality
Ramallah
Telephone number :022987312
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مطعم دارنا
خلف بلدية رام الله, السهل.ش
 رام الله,رام الله التحتا
2950591/2950590 : هاتف رقم

برونتو
بجانب بلدية رام الله، رام الله التحتا
022987312 : هاتف رقم

Social Partners
مطاعم شريكة

Garage

Ramallah, Al Masyoon

Next to Khalil Sakakini Cultural Center
Telephone number 022971215

كراج
 المصيون, رام الله
بالقرب من مركز خليل السكاكيني
022971215 : هاتف رقم
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Social Partners
مطاعم شريكة

Azure
al Ma›ahed St. / Infront of WaterAuthority
Al Masyoon -Ramallah
Telephone number 022957850
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أزور
 مقابل مصلحة المياه,شارع المعاهد
 رام الله، الماصيون
022957850: هاتف رقم

عن فيلم الب فلسطين :

شــركة غيــر ربحيــة تأسســت عــام  2014و تتخــذ مــن مدينــة رام اللــه مقـ ً
ـرا لهــا .اســتلهمت فكــرة
تأســيس المشــروع مــن تجربــة شــخصية لمؤسســيها فــي مخيمــات اللجــوء الفلســطينية فــي
األردن و أتــت لتمكــن الشــباب الفلســطيني مــن ســرد قصصهــم الذاتيــة و توثيــق ذاكرتهــم
الجمعيــة عبــر الســينما.
يســتخدم فيلــم الب نمــاذج عالميــة مــن الشــراكات الخاصــة و العامــة فــي تعزيــز فعاليــة
فــن و ثقافــة الســينما فــي فلســطين ضمــن تطلعــات أشــمل تســعى الــى بنــاء صناعــة
ســينمائية منتجــة و فعالــة فــي فلســطين.
تتمثــل رؤيــة الشــركة فــي صناعــة إنتاجيــة و ديناميكيــة لألفــام فــي فلســطين عــن طريــق
توفيــر فضــاء مثالــي للقــاء صنــاع الســينما يعمــل علــى تحفيــز التعلــم ،و تبــادل الخبــرات ،و
يشــكل مصــدر إلهــام لبعضهــم البعــض  ،باألضافــة الــى إنتــاج أفــام فنيــة ،مــن خــال عــرض
مخــزون متنــوع مــن األفــام للجماهيــر.
يهــدف إلــى إعــادة إحيــاء وتنشــيط صناعــة األفــام فــي ومــن وألجــل فلســطين .وتكمــن
مهمــة فيلــم الب فــي تهيئــة الجــو والمــكان المناســب لصنّ ــاع األفــام ومشــاهديها ليتمكنــوا
مــن إنتــاج األفــام الفلســطينية ومشــاهدتها وخــوض هــذه التجربــة بصــورة مختلفــة ومبتكــرة
ويســعى فيلــم الب :فلســطين بشــكل أساســي إلــى توفيــر المجــال لموهبــة صناعــة
األفــام الشــابة لتنمــو وتتطــور مــن خــال تعريضهــا ألســاليب وفــرص بديلــة للتعبيــر عــن
ّ
والتعلــم والتوظيــف فــي عالــم الســينما ،حيــث يقــوم فيلــم الب بتوفيــر المعرفــة
الــذات
والدعــم الفنــي الالزميــن لصنــاع األفــام المحترفيــن لتكملــة إنتــاج وتوزيــع مشــاريعهم،
بحريــة
وتفتــح المجــال كذلــك لتبــادل ثقافــة وتجربــة صناعــة األفــام متعــددة الثقافــات ّ
وفعاليــة ،ويقــوم بتشــجيع المشــاهدين فــي فلســطين للمشــاركة فــي عالــم الســينما
ســواء أفـ ً
ـرادا أوجماعــات بنشــاط وفعاليــة أكبــر ،ممــا يــؤدي إلــى تعزيــز مشــاهدة األفــام
وبالتالــي تطويــر صناعتهــا فــي فلســطين.
يهدف فيلم الب فلسطين الى المساهمة في
 إنشاء مركز حيوي لصناعة األفالم في فلسطين. رفع مكانة األفالم كشكل من أشكال الفن في فلسطين. تعزيز الصناعة اإلبداعية و الثقافية. تعزيز القدالات و خلق فرص عمل للشباب. -تسهيل الحوار بين صناع السينما.
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The FilmLab: Palestine is a non-profit company established in 2014,
and based in the Old Town of Ramallah, Palestine. Inspired by personal
experience to empower Palestinian youth in refugee camps in Jordan to tell
their own personal history and document their collective memory through
film art, the Film Lab uses international models of public and private
partnerships to effectively promote film art and film culture in Palestine
with the greater aspiration to create a productive, dynamic film industry
in Palestine.
We ENVISION a productive and dynamic film industry in Palestine; and aim
to boost film production and viewership BY providing the ideal space for
filmmakers to convene, evoke learning, exchange experience, inspire one
another, produce film art, while exposing viewers to a diverse repertoire
of films.
Our philosophy is grounded in consistent cooperation and coordination.
FLP relies on its strong partnerships with like-minded organizations and
individuals, in Palestine and abroad, to create impact among the budding
community of filmmakers and film viewers in Palestine.
We work with
Filmmakers: young and experienced who lack opportunity to create
Children: to expose them to different forms of self-expression
The general public: to engage them in the organic development of a
Palestinian film industry and integrate film into everyday life
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