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لك مهرجان أبوظبي السينمائي فرصة المشاركة في هذه
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سيتخلل العروض طائفة من األنشطة المثيرة لالهتمام:
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الحمراء ،فإن الجميع لديه سبب لالحتفال طوال أيام
المهرجان.

عن مهرجان أبوظبي السينمائي

انطلق مهرجان أبوظبي السينمائي ،والذي ينشط بدعم
 twofour54حاليًا عام  ،2007بهدف المساعدة على خلق
ثقافة سينمائية نابضة بالحياة في أرجاء المنطقة .المهرجان
يلتزم بتقديم برامج سينمائية عالمية تثير اهتمام المجتمع
المحلي ويساهم في تعزيز ثقافته ،كما يلهم صناع السينما
الناشئين ويساعد على نمو صناعة السينما في المنطقة.
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ليلة االفتتاح

من ألف إلى باء
إخراج علي مصطفى

اإلمارات العربية المتحدة |  108 | 2014د | .العربية،
اإلنجليزية | ترجمة عربية و إنجليزية
عرض عالمي أول

علي مصطفى

الخميس  23أكتوبر
 8:00pmق .اإلمارات
الدخول لحاملي بطاقات الدعوة فقط

المخرج اإلماراتي علي مصطفى الذي طال انتظار
عمله الثاني يتابع نجاح فيلمه “دار الحي» ()2009
بفيلمه الجديد «من ألف الى باء» الذي يحكي قصة
ثالثة أصدقاء طفولة فرّقتهم األيام ،لك ّنهم يقررون
إعادة لم الشمل لالحتفال بذكرى صديقهم الراحل
(هادي) من خالل القيام برحلة من أبوظبي إلى
بيروت التي كان يريد أن يزورها معهم .وتشهد هذه
المغامرة الجزلة الكثير من األحداث التي تدفعهم إلى
حافة الجنون ،لكنها أيضًا تقربهم من بعضهم البعض.
نجوم الفيلم:
مادلين زيما ،كريستينا أولفسبار ،علي سليمان ،عهد
كامل ،ليم لوباني وخالد أبو النجا.

4
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ليلة االختتام

البطل الكبير 6
إخراج دون هول ،كريس وليامز

الواليات المتحدة األمريكية |  100 | 2014د.
اإلنجليزية | ترجمة عربية | ثالثي األبعاد

من استوديوات والت ديزني وفريق «ملكة الثلج» و»رالف
المُدمّر» ،يأتي «البطل الكبير  ،»6فيلم الحركة المليء
بالكوميديا والمغامرة .تدور أحداث شريط الرسوم
المتحركة حول العالقة الخاصة التي تتطور بين
«بيماكس» ،الرجل اآللي كبير الحجم ،و»هيرو» ،الرجل
اآللي المعجزة ،عندما تتحد قواهما مع فريق من
محاربي الجريمة إلنقاذ مدينة التكنولوجيا المتطورة
«سان فرانسوكيو» .الفيلم الذي أخرجه دون هول
وكريس ويليامز.

دون هول وكريس وليامز

الجمعة  31أكتوبر
 8:15pmق .اإلمارات
بطاقات الدخول محدودة
مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae
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نظرة عامة على البرنامج

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

أفالم وثائقية تستكشف قصصًا وقضايا مهمة في العالم
من حولنا.
تلتئم لجان التحكيم المؤلفة من خبراء مرموقين في مجال
السينما لتقديم أرفع جوائز المهرجان ،جائزة اللؤلؤة السوداء،
إلى أحد األفالم ضمن كل فئة من فئات المسابقة الرسمية
للمهرجان ،وإلى جوائز أخرى خاصة باإلخراج والتمثيل
وسواها.
عروض السينما العالمية

مجموعة مختارة من أبرز األفالم الطويلة المنتجة حديثًا
في العالم .األفالم المشاركة في هذا القسم مؤهلة للفوز
بجائزة الجمهور.
البرامج الخاصة

يحتفل مهرجان أبوظبي السينمائي من خالل مجموعة
برامجه الخاصة بعظمة السينما في الماضي والحاضر.
مسابقة األفالم القصيرة

أفالم قصيرة ملهمة ،روائية ووثائقية وأفالم التحريك،
يقدمها مخرجون صاعدون ومكرسون من العالم.
مسابقة أفالم اإلمارات

أفالم قصيرة من اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس
التعاون الخليجي من توقيع مخرجين معروفين وآخرين
من ذوي المواهب المكتشفة حديثًا.
برعاية

6

د

RAB EMIRATES

مسابقة آفاق جديدة

مقاربات جديدة وأفكار جريئة في أعمال روائية لمخرجين
من أنحاء العالم في تجاربهم اإلخراجية األولى والثانية.

حماية الطفل

تهدف "جائزة حماية الطفل" التي تم استحداثها
بالشراكة مع مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية
تهدف تكريم األفالم التي ترفع الوعي بوضع أطفال
ضحايا سوء المعاملة أو اإلهمال و تعزيز تدابير
الوقاية في هذا المجال.

ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴ
ﺔ ا
وﻟ

ﺔ اﻟﻤ
ﺘﺤ
ﺪة

DA
ITE
UN

مسابقة األفالم الروائية الطويلة

أعمال لمخرجين
ٍ
رؤى مثيرة ومقاربات مبتكرة في
من العالم.

عالمنا

هذه الجائزة تحتفي باألفالم المكرسة لزيادة الوعي بالقضايا
البيئية الهامة .وستقوم لجنة مكونة من الطالب باختيارالفيلم
الحائز على جائزة أفضل فيلم في مسابقة عالمنا.

الترجمة

مهرجان أبوظبي السينمائي يعرض جميع األفالم غير الناطقة
باإلنجليزية ،مترجمة إلى اإلنجليزية .مختارات من األفالم غير
الناطقة باللغة العربية ،تعرض مع ترجمة عربية.
التصنيفات العمرية

يلفت مهرجان أبوظبي السينمائي إلى أن محتوى بعض األفالم
ال يالئم كافة األعمار ،وأن ليس جميع األفالم المدرجة على
برنامج العروض تم تصنيفها رسميًا .لكنّ التصنيفات أدناه
يمكن أن تساعد أولياء األمور على اختيار األفالم المناسبة لهم
ولعائالتهم.
 12+مناسب للمشاهدين من  12عامًا فما فوق .قد تتضمن
األفالم محتوى قد ال يهم هذه الفئة العمرية ،أو قد يتضمن
مشاهد عنف خفيفة أو مواضيع تتطلب الحد األدنى من
النضج العمريّ.
 15+مناسب للمشاهدين من  15عامًا فما فوق .قد تتضمن
األفالم مادة غير مالئمة للناشئين أو لقطات عنيفة أو كلمات
نابية.
 18+مناسب لمن عمرهم  18عامًا فما فوق .قد تتضمن أفالم
هذه الفئة مواضيع ولقطات تتطلب النضوج العمري ،أو مشاهد
عنف أو كلمات نابية.
 – Aبالغون
 – Vعنيف
 – Lلغة خشنة
 – Hرعب
 – Nبعض مشاهد ولقطات تتطلب النضوج العمري.
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األفالم الطويلة

النجمة اإليرانية فاطمة معتمد آريا (سيمين) في فيلم قصص

صاالت العرض
ق .اإلمارات =
قصر اإلمارات.
فوكس =
صاالت فوكس
في المارينا
مول.
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عرض عالمي أول

صندوق سند

عالمنا

األفالم العائلية

CPA

يعنى مهرجان
أبوظبي السينمائي
باكتشاف األفالم
الجديدة الهامة من
أرجاء العالم
وعرضها للمرة
األولى

أفالم من العالم
العربي بتمويل من
صندوق “سند”
التابع للمهرجان

تعنى هذه األفالم
بزيادة الوعي
بالقضايا البيئية،
ويقدمها مهرجان
أبوظبي السينمائي

أفالم مرحة وملهمة
تناسب كافة
األعمار

األفالم التي ترفع
الوعي بوضع أطفال
ضحايا سوء
المعاملة أو
اإلهمال.
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األفالم الروائية الطويلة

				
 99منزال ً
إخراج رامين بحراني

تلة الحرية
إخراج هونغ سانغ سو

إخراج الكسندر كوت

الواليات المتحدة األمريكية |  112 | 2014د.
اإلنجليزية | ترجمة عربية

روسيا |  95 | 2014د | .فيلم صامت

عامل البناء العاطل عن العمل (أندرو غارفيلد)
بحاجة إلى إنقاذ منزل عائلته .يتصل بسمسار
العقارات عديم الضمير (مايكل شانون) الذي
يمارس أعمال الرهن القذرة على المحرومين،
في هذه الدراما اآلسرة للمخرج المميز رامين
بحراني15+ A .

كفرد ضمن طاقم فيلم يقوم بمهمة سرية،
يسافر مكسيم إلى سيميباالتينسك ،حيث
يلتقي حبه األول .ال يعرف الشباب أنهم
سرعان ما سيصبحون في بؤرة األحداث
العالمية :اختبار قنبلة هيدروجينية12+ A .

الجمعة  24أكتوبر

			

				
تجربة

تمبوكتو

 pm 9:15ق .اإلمارات

			

إخراج عبد الرحمن سيساكو

االثنين  27أكتوبر
األربعاء  29أكتوبر

pm 6:45
pm 4:15

فوكس 5
فوكس 6

				
الحكمة
إخراج يوجين غرين

كوريا الجنوبية |  66 | 2014د | .اإلنجليزية،
الكورية | ترجمة عربية و إنجليزية

موريتانيا ،فرنسا ،قطر |  100 | 2014د.
البامبرية ،العربية | ترجمة عربية و إنجليزية

فرنسا ،إيطاليا |  105 | 2014د | .الفرنسية،
اإليطالية | ترجمة عربية و إنجليزية

رجل ياباني مُتيّم يسافر إلى سيؤول ليجتمع
بالمرأة التي ال يزال يتوق إليها ،لكن ذلك لن
يتحقق مرة أخرى بسبب رحيلها .قصة مُبهجة
عن الحب المهدد ،يرويها بشكل فريد ولمّاح
المخرج الكوري هونغ سانغ سو .شارك الفيلم
ضمن مسابقة مهرجان البندقية السينمائي
الدولي12+ A .

ليس بعيدًاعن تمبوكتو التي يحكمها نظام
إرهابي فرضه الجهاديون ،يعيش «كيداني»
بسالم مع عائلته ،بمنأى عن الفوضى التي
تسود في تمبوكتو .ولكن مصيره يتغير بعد
حادث مأسوي ،يرغمه على مواجهة القوانين
الوحشيّة للدخالء18+ V .

يسعى معماري حاد الذكاء مصاب بخيبة أمل
مريرة إلى المالذ والتجديد الروحي عن طريق
السفر إلى إيطاليا لدراسة األبنية الساحرة
والرائعة للمهندس المعماري المفضل لديه
فرانشيسكو بوروميني .لقاؤه هناك بشاب
يدرس العمارة يحيل الرحلة إلى تجربة
الكتشاف الذات وتضميد الجراح12+ A .

الجمعة  24أكتوبر
السبت  01نوفمبر

pm 4:30
pm 7:45

فوكس 5
فوكس 2

األحد  26أكتوبر
الثالثاء  28أكتوبر

pm 8:45
pm 3:30

فوكس 5
فوكس 4
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األحد  26أكتوبر
الثالثاء  28أكتوبر

pm 6:15
pm 4:30

فوكس 5
فوكس 6
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األفالم الروائية الطويلة

صندوقسند

				
ُح ّمى
إخراج هشام عيوش

إخراج شوكت أمين كوركي

العودة إلى إيثاكا
إخراج لوران كانتيه

المغرب،فرنسا،اإلماراتالعربيةالمتحدة،قطر
 90| 2014د | .الفرنسية | ترجمة عربية و إنجليزية

العراق ،ألمانيا ،قطر |  97 | 2014د | .الكردية،
العربية ،الفارسية | ترجمة عربية و إنجليزية

فرنسا |  95 | 2014د | .اإلسبانية | ترجمة
عربية و إنجليزية

“بنيامين” في حالة حرب مع العالم .في الثالثة
عشرة من عمره لم يكن يعرف سوى العنف
ودور األيتام .في اليوم الذي تدخل فيه أمه
السجن ،يعلمُ أن لديه أب فيذهب للعيش معه
في ضواحي باريس الفقيرة15+ .

بعد سقوط النظام ،يقرر صديقا الطفولة
«حسين» و»آالن» تقديم فيلم عن اإلبادة
الجماعية التي تعرّض لها كورد العراق عام
 .1988لتبيان الحقيقة والتصالح مع ذاتيهما،
يضعان كل شيء على المحك بما في ذلك
حياتهما15+ V .

على شرفة فوق السطح تُطلّ على شارع
الكورنيش البحري الشهير في هافانا
«ماليكون» ،يجتمع خمسة أصدقاء لالحتفال
بعودة صديق قديم .يفكّ رون في حياتهم،
التجارب واألحالم غير المحققة في هذا الفيلم
المبني على دراسة الشخصيات .حاصل على
جائزة أفضل فيلم في أيام البندقية12+ A .

الثالثاء  28أكتوبر pm 6:30
الخميس  30أكتوبر pm 3:00

فوكس 5
فوكس 1

السبت  25أكتوبر
االثنين  27أكتوبر

		

فرصة ثانية

فحم أسود ،ثلج رقيق
إخراج دياو ينان

pm 3:00
pm 3:00

فوكس 5
فوكس 2

			

إخراج سوزان بير

الخميس  30أكتوبر pm 6:45
pm 5:00
الجمعة  31أكتوبر

فوكس 5
فوكس 2

				
قصص
إخراج رخشان بني اعتماد

الصين ،هونغ كونغ |  106 | 2014د.
ماندرين | ترجمة عربية وإنجليزية

الدانمارك |  105 | 2014د | .الدنماركية،
السويدية | ترجمة عربية و إنجليزية

إيران |  88 | 2014د | .الفارسية | ترجمة
عربية و إنجليزية

االكتشاف المروع للعديد من الجثث في بلدة
شمال الصين ينتج عنه تنحية المحقق «زانغ»
عن عمله ،األمر الذي يزيده تصميمًا على
االستمرار في حل القضية بنفسه .في فيلم
اإلثارة هذا ،المغلف بالقسوة واإللتباس
األخالقي ،تصبح حياة بطله في خطر بعد
انجذابه الى امرأة غامضة.

ضابط شرطة مخضرم مع زوجته وطفله حديث
الوالدة يتّخذ قرارًا مصيريًا عندما يتواجه ثانية
مع زوجين من المدمنين في دراما أخالقية
معقدة لـ «سوزان بير» ،المخرجة الحائزة جائزة
األوسكار عن فيلم «في عالم أفضل»18+ A .

المخرجة اإليرانية راخشان بني اعتماد الحائزة
على الجوائز تُنهي ثماني سنوات من التوقف عن
إخراج األفالم بعالمة فارقة حول ضرورة
السينما الملتزمة بالقضايا اإلجتماعية ،بسرد
كالفسيفساء ،تُحبك فيه قصص سبع شخصيات
معًا ،تشكّ ل صورة مصغرة عن مجتمع الطبقة
العاملة في إيران12+ A .

الثالثاء  28أكتوبر pm 9:30
الخميس  30أكتوبر pm 7:00
10

ذكريات منقوشة على حجر

		

فوكس 5
فوكس 3

السبت  25أكتوبر
الجمعة  31أكتوبر

pm 9:15
pm 6:15

فوكس 5
فوكس 1

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

الجمعة  24أكتوبر
األحد  26أكتوبر

pm 6:30
pm 3:30

فوكس 5
فوكس 6

األفالم الروائية الطويلة

عرضعالميأول صندوقسند

				
القط
إخراج إبراهيم البطوط

قلوب جائعة

			

إخراج سافيريو كوستانزو

				
لفاياثان
زفياكنتسف
ِ
إخراج اندريه

جمهورية مصر العربية ،اإلمارات العربية المتحدة
 92 | 2014د | .العربية | ترجمة إنجليزية

إيطاليا |  109 | 2014د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية

روسيا |  141 | 2014د | .الروسية | ترجمة
عربية و إنجليزية

يُطلّق زعيم العصابة المصري «القط» زوجته
ويهجر عائلته بعد اختطاف ابنته في ظروف
غامضة ،ويجد نفسه في سباق مع الزمن إثر
اكتشافه أن عصابة سيئة الصيت تقوم
باختطاف أطفال الشوارع في حيّه من أجل بيع
أعضائهم18+ V .

مينا وجود ،زوجان شابان في نيويورك،
ينهمكان في الكفاح من أجل حياة طفلهما
حديث الوالدة في هذه الدراما المشوّقة
المخيفة والخانقة بخاتمة مروعة .حاز جائزتي
أفضل ممثل وممثلة في مهرجان البندقية
السينمائي18+ A, N .

يُدير «كوليا» في قرية بشمال روسيا ورشة
لتصليح السيارات ويستمتع بجمال األرض التي
يضطر لمواجهة
ّ
ترعرع فيها منذ والدته .ولكنه
«فاديم» ،السياسي المتنفذ الذي يريد
االستيالء على أرضه وسلبها منه مهما كلف
األمر15+ V, N .

االثنين  27أكتوبر
األربعاء  29أكتوبر

 pm 9:15ق .اإلمارات
 pm 3:30فوكس 5

الخميس  30أكتوبر  pm 9:30فوكس 5
السبت  01نوفمبر  pm 6:00فوكس 5

األربعاء  29أكتوبر
الجمعة  31أكتوبر

 pm 6:15فوكس 5
 pm 6:00فوكس 4

صندوقسند

نادي الشغب

			

نوبي (حرائق في السهل)

إخراج لون شيرفيك

إخراج شينيا تسوكاموتو

ينضم سليل أسرة نبيلة في جامعة أكسفورد
إلى نادي شغب سيء السمعة ،هو عبارة عن
جمعية سرّية تضم شبان أثرياء عابثين اعتادوا
كسر جميع القواعد التي تعود لقرون ماضية،
في عمل درامي نقدي صارم عن المجتمع
الطبقي البريطاني18+ N, V .

مخرج «تيتسو» األيقوني يُصوِّر أهوال الحرب
بدرجة من الهذيان ربما لم تُشاهد من قبل على
شاشة السينما .قصة مجموعة من الجنود
اليابانيين الذين ضاعوا في جزيرة فيلبينية
خالل الحرب العالمية الثانية ،تتخذ بعدًا
ال لتتحول بيانًا قويًا ضد كل
إنسانيًا شام ً
الحروب18+ V .

المملكة المتحدة |  107 | 2014د | .اإلنجليزية اليابان |  87 | 2014د | .اليابانية،
التاغالوغية | ترجمة إنجليزية
ترجمة عربية

األربعاء  29أكتوبر
الجمعة  31أكتوبر

pm 9:30
pm 9:15

فوكس 5
فوكس 6

الخميس  30أكتوبر  pm 9:00فوكس 6
السبت  01نوفمبر  pm 9:00فوكس 4
مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

				
الوادي
إخراج غسان سلهب

لبنان ،فرنسا ،ألمانيا ،اإلمارات العربية المتحدة،
قطر |  135 | 2014د | .العربية | ترجمة إنجليزية
بعد نجاته من حادث سيارة على طريق نائية
وسط وادي البقاع اللبناني المعزول ،يجد رجل
فاقد الذاكرة نفسه رهينة التوتر واألجواء
المريبة لمزرعة محلية تُستخدم كمرفق إلنتاج
المخدرات غير المشروعة15+ .

السبت  25أكتوبر
االثنين  27أكتوبر

pm 6:00
pm 3:15

فوكس 5
فوكس 1
11

الرسوم المتحركة والحيوانات
األفالم العائلية

ذات األلف رجل و الضفدع

الحيوانات والحركة والتحريك :هل
هناك عالقة؟
نعم! يتميز هذا البرنامج بأنه
تركيبة مجربة ومؤكّدة إلرضاء
األطفال :رسوم متحركة وحيوانات.
هذه السلسلة االستثنائية من
األفالم القصيرة المتحركة المتميزة
تقدّم الضحك والمتعة مع الكوميديا
والدراما والشعر والخيال التي
ستسحر وتُرفّ ه من دون شك.
األطفال الكبار مرحَّب بهم.

 56د.

السبت  25أكتوبر  2:30pmفوكس 4

أوكتابودي

جوليان بوكاباي ،فرنسوا كزافيي شانيو
فرنسا |  2 | 2007د.

بالميبيداريوم
جيريمي كالبان

فرنسا |  10 | 2012د.
ذات األلف رجل و الضفدع
آنا خميليفسكيا

فرنسا |  10 | 2013د.
السيد ايبلو

لوران ويتز ،الكسندر إيسبيغاريس
فرنسا ،اللوكسمبورغ |  12 |2013د.

مساء الخير سيد شو

ستيفاني لونساك ،فرنسوا لوروا
فرنسا |  15 | 2005د.

ندفة الثلج

ناتالي تشيرنيشيفا
روسيا |  22 | 2012د.

مساء الخير سيد شو

من نيويورك إلى أبوظبي
برنامج من إعداد مخرجي
جامعة نيويورك أبوظبي

السيد ايبلو

يقدّم برنامج األفالم الروائية
القصيرة الخاص أفالمًا لثالثة
مخرجين وأساتذة يعملون في
أبوظبي ونيويورك .من التجريدي
إلى السردي فالوثائقي ،تظهر هذه
الثالثية من األفالم التنوع والخيال
في أنماط صناعة األفالم من
مختلف أنحاء العالم.

 65د.

األحد  26أكتوبر

12

 6:00pmفوكس 9

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

العالمة المائية
غايل سيغال

اإلمارات العربية المتحدة |  20 | 2014د.
العودة إلى البحر
أليكسي غامبيز

اإلمارات العربية المتحدة |  11 | 2014د.
من بين الكثير
ليندا ميلز

الواليات المتحدة األمريكية |  34 | 2014د.

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

13

آفاق جديدة

CPA

			

ابن ال أحد
إخراج فيك رسوموفيتش

				
إصابة
إخراج داميان شازيل

صربيا وكرواتيا |  97 | 2014د | .الصربية |
ترجمة عربية و إنجليزية

الواليات المتحدة األمريكية |  105 | 2013د.
اإلنجليزية | ترجمة عربية و إنجليزية

محور هذه القصة الحقيقية اآلسرة صبي
وحشي عثر عليه صيادون وهو يعيش بين الذئاب
في غابة في جبال البوسنة والهرسك منتصف
الثمانينات من القرن الماضي .قصة مؤثرة للغاية
تثير تساؤالت حول ما يعنيه أن تكون إنسانًا.
حصد جائزة أفضل فيلم في أسبوع النقاد في
مهرجان البندقية السينمائي الدولي12+ .

موسيقي شاب يحلم بالعظمة ،يسعى يائسًا
ليحصل على اعتراف من أفضل معلّمي
المدرسة .يصل ضغط النجاح به إلى ذروة عنيفة
تحت ضغط التعليمات التي ال ترحم ألستاذ
الموسيقى الذي يدفعه للوصول إلى الكمال بأي
ثمن ،حتى إنسانيته .حصل على جائزة أفضل
فيلم في مهرجان صندانس15+ L, A .

السبت  25أكتوبر
الجمعة  31أكتوبر

pm 3:45
pm 9:15

فوكس 6
فوكس 4

الخميس  30أكتوبر  pm 9:15ق .اإلمارات

CPA

الذرة
جزيرة ُ

			

إخراج غيورغي أوفاشفيلي

إخراج ديتريتش بروغمان

إخراج زيريسيناي بيرهانه ميهاري

جورجيا ،ألمانيا ،فرنسا ،التشيك ،كازاخستان
 100 | 2014د | .األبخازية ،الجورجية،
الروسية | ترجمة عربية إنجليزية

ألمانيا ،فرنسا |  107 | 2014د | .األلمانية
ترجمة عربية و إنجليزية

أثيوبيا |  99 | 2014د | .األمهرية
ترجمة عربية و إنجليزية

فالح عجوز وحفيدته البالغة من العمر  16عامًا
يزرعان الذرة في جزيرة وسط نهر إنغوري الذي
يفصل جورجيا عن أبخازيا .الرابطة الوثيقة بين
الطبيعة وهذين الشخصين تتوتر مع وصول
شرطة الحدود.

ماريا ذات الـ  14ربيعًا متزمتة دينيًا وتتوق إلى
القداسة .بأساليب قص غير تقليدية ،يرسم
الفيلم صورة مؤثرة بعمق عن التضحية
والتفاني واإليمان ،في الوقت الذي فيه تعيش
ماريا حياتها اليومية في العالم الحديث حارمة
نفسها من راحة العالقات الدنيوية15+ A .

تُختطف فتاة تبلغ من العمر  14عامًا وهي في
طريقها للمنزل من قِبل رجال على ظهور الخيل.
تستولي «هيروت» على بندقية وتحاول الهرب،
ولكن ينتهي بها األمر بإطالق النار على من
سيكون زوجها .يلعب محاميها على التناقض ما
بين فرض السلطة المدنية وبين تطبيق قانون
األحكام العرفية من أجل إنقاذ حياتها12+ .

 pm 9:00فوكس 6
األحد  26أكتوبر
الخميس  30أكتوبر  pm 4:15فوكس 5
14

دروب الصليب

			

				
ديفريت

الجمعة  24أكتوبر
السبت  01نوفمبر

pm 3:30
pm 9:30

فوكس 6
فوكس 1

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

الثالثاء  28أكتوبر  pm 6:30ق .اإلمارات
الخميس  30أكتوبر  pm 4:00فوكس 2

أفاق جديدة

صندوقسند

CPA

				
ذيب
نوار
إخراج ناجي أبو ّ

				
السقطة
إخراج مايكل آر .روسكام

				
سيفاش
إخراج كان موجديجه

األردن ،اإلمارات العربية المتحدة ،قطر،
المملكة المتحدة |  100 | 2014د | .العربية
ترجمة إنجليزية

الواليات المتحدة األمريكية |  107 | 2014د.
اإلنجليزية | ترجمة عربية

تركيا ،قطر |  97 | 2014د | .التركية
ترجمة عربية و إنجليزية

الفتى البدوي الصغير «ذيب» يجب أن يتعلم
بسرعة من شقيقه األكبر حسين معاني النضج
والثقة والخيانة عندما يُزج في المواجهات
الخطيرة بين المرتزقة العثمانيين والثوار
العرب والمغيرين من البدو في الصحراء
العربية خالل الحرب العالمية األولى12+ .

نادل من بروكلين منطٍو على ذاته يجد نفسه
وسط عملية سطو ضلّت طريقها وتحقيق
يحفر عميق ُا في ماضي الحي ،حيث العائلة
واألصدقاء واألعداء يعملون جميع ُا من أجل
تأمين لقمة العيش بغض النظر عن الثمن.
يشكّ ل الفيلم الظهور األخير للممثل الراحل
جيمس غاندولفيني18+ V, N .

تنشأ عالقة قوية بين الصبي «أصالن» الذي
يبلغ من العمر  11عامًا وكلب القتال الجريح،
«سيفاش» ،بعد أن يجد أصالن الكلب مضرجًا
بدمائه مختبئًا في حفرة ،متروكًا للموت .يأمل
الصبي أن يكون صديقه الجديد مفتاح نجاحه
ّ
لقهر زميله في الصف وكسب حب زميلته15+ V .

األحد  26أكتوبر
الثالثاء  28أكتوبر

 pm 6:15ق .اإلمارات
 pm 4:00فوكس 2

االثنين  27أكتوبر
السبت  01نوفمبر

 pm 9:15فوكس 5
 pm 5:00ق .اإلمارات

األربعاء  29أكتوبر
السبت  01نوفمبر

 pm 6:45فوكس 6
 pm 9:00فوكس 6

عرضعالميأول

شغيل الحب

			

صمت الراعي

			

ضربة المطرقة األخيرة

		

إخراج أديتيافيكرام سينغوبتا

العراق |  104 | 2014د | .العربية
ترجمة إنجليزية

إخراج رعد مشتت

فرنسا |  83 | 2014د | .الفرنسية،
اإلسبانية | ترجمة عربية و إنجليزية

في الضواحي المتداعية في كالكوتا ،نستكشف
االغتراب المعاصر بغنائية شفافة في أوقات
األزمات االقتصادية .يتشارك زوج وزوجة نفس
المنزل ،والحب الشديد تجاه أحدهما لآلخر.
ولكن نظرا إلى أنها تعمل في النهار وهو يعمل
ليالً ،ال يلتقيان إال نادرًا.

“زهرة” البالغة من العمر ثالثة عشر عامًا،
قروية تعيش في جنوب العراق ،تختفي ذات
يوم في ظروف غامضة عندما تذهب لجلب
الماء .تحيك المخيلة الشعبية لمجتمع القرية
حكايتها الخاصة عن اختفاء زهرة المفاجئ،
ولكن الشخص الوحيد الذي يعرف ما حدث
يبقى صامتًا.

صبي يبلغ الرابعة عشرة من العمر يعيش مع
والدته في جنوب فرنسا ،ولم يسبق له لقاء
أبيه .ولكن عندما يكتشف أن والده ،قائد
الفرقة السمفونية ،يتدرب في مكان قريب مع
األوركسترا ،يقرر الصبي مقابلته وبناء عالقة
معه12+ A .

الهند |  84 | 2014د | .البنغالية
ترجمة إنجليزية

السبت  25أكتوبر
الثالثاء  28أكتوبر

pm 9:15
pm 4:15

فوكس 6
فوكس 5

الثالثاء  28أكتوبر
الجمعة  31أكتوبر

pm 9:15
pm 3:30

إخراج أليكس دوالبورت

فوكس 6
فوكس 4

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

الجمعة  24أكتوبر
األحد  26أكتوبر

pm 6:30
pm 3:45

فوكس 6
فوكس 5
15

أفاق جديدة

CPA

			

العجائب
إخراج أليتشه رورواتشر

فتاة سحرية
فيرمت
ُ
إخراج كارلوس

إخراج ألبرت شين

ايطاليا ،سويسرا ،ألمانيا |  111 | 2014د.
األلمانية ،اإليطالية | ترجمة عربية وإنجليزية

إسبانيا |  127 | 2014د | .اإلسبانية
ترجمة عربية و إنجليزية

كندا ،كوريا الجنوبية |  115 | 2014د.
الكورية ترجمة عربية و إنجليزية

الفيلم الحائز جائزة لجنة التحكيم الكبرى في
مهرجان كانّ ،صورة دقيقة لمشاعر فتاة في
سن المراهقة .االبنة الكبرى لعائلة من مربّي
النحل ،محاصرة بين رغبتها في استكشاف
العالم وبين ما يعتقده والد عنيد األفضل لها
ولألسرة12+ .

يريد األب تحقيق آخر رغبة البنته الصغيرة
المحتضرة بشراء فستان رأته على شاشة
التلفزيون .تواجه محاولة تحقيق الوالد رغبتها
دوامة من االبتزاز ،حيث يتواجه العقل
والغريزة في منازلة مأسوية كفيلة بحبس
األنفاس18+ N, A .

يصل زوجان ثريّان من سيؤول إلى مزرعة
مهجورة في الريف ،حيث وافقت فتاة مراهقة
حامل وأمها على السماح لهما بتبني الطفل
الذي لم يولد بعد .هذه القصة الرقيقة عن
التفاؤل والحزن والعواطف المكبوتة تشتد مع
اقتراب والدة الطفل18+ N, A .

األربعاء  29أكتوبر
السبت  01نوفمبر

pm 9:15
pm 4:30

فوكس 6
فوكس 1

				
متشابك
إخراج لي دون كو

الجمعة  24أكتوبر
الجمعة  31أكتوبر

 pm 9:00فوكس 6
 pm 9:00فوكس 5

				
خرج
َم َ
إخراج تشين هسيانغ

السبت  25أكتوبر
االثنين  27أكتوبر

 pm 6:15فوكس 6
 pm 4:00فوكس 5

معسكر أشعة أكس

		

إخراج بيتر ساتلر

كوريا الجنوبية |  94 | 2014د | .الكورية
ترجمة عربية و إنجليزية

تايوان ،هونغ كونغ |  94 | 2013د.
ماندرين ترجمة عربية و إنجليزية

الواليات المتحدة األمريكية |  117 | 2014د.
ترجمة عربية وانجليزية

بعد فيلم «قاتل» الذي حاز عديد الجوائز ،تأتي
قصة مؤثرة أخرى من لي دون -كو .زوجان
يعيشان مع والدة الزوجة وأختها ،يرزقان بطفل
بعد سبع سنوات من المحاولة .لكن في ذروة
السعادة تأتي ضربات مأسوية ،تتركهم في حيرة
من أمرهم وتجعلهم غير قادرين على التعامل
مع األحداث18+ A .

في غياب أسرتها ،تبقى «لينغ» وحيدة في
المشفى لرعاية والدة زوجها .بعد اكتشاف رجل
مصاب إصابة بالغة في عينه في أحد أجنحة
المشفى ،تبدأ بالعناية به سرًا ،في تصوير دقيق
لحياة المرأة الداخلية15+ A .

مُجنّدة شابة تلتحق بالجيش لتصبح جزءًا من
شيء أكبر من ذاتها ،يتم إرسالها لتكون حارسة
في معسكر غوانتانامو المشحون بالتوتر .على
الرغم من العداء الشديد من السجناء ،تتطور
عالقة غير متوقعة بينها وبين أحد المعتقلين
المسلمين الشباب15+ L .

الثالثاء  28أكتوبر
السبت  01نوفمبر
16

			

في مكانها

			

pm 7:00
pm 3:15

فوكس 6
فوكس 6

االثنين  27أكتوبر
الجمعة  31أكتوبر

pm 6:15
pm 6:30

فوكس 6
فوكس 5

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

االثنين  27أكتوبر

 pm 9:00فوكس 6

عرضعالميأول

حوارات في السينما

من ألف إلى باء 			
إخراج علي مصطفى

اإلمارات العربية المتحدة |  108 | 2014د.
العربية ،اإلنجليزية | ترجمة عربية و إنجليزية
ثالثة أصدقاء طفولة فرّقتهم األيام ،تأخذهم
رحلة حافلة بالمغامرات من أبوظبي إلى بيروت
تكريمًا لذكرى واحد من أعز أصدقائهم توفي
قبل خمس سنوات .فيلم للمخرج اإلماراتي علي
مصطفى12+ A .

الجمعة  24أكتوبر

الوهراني

pm 8:45

تشمل الفعاليات الخاصة حوارات مباشرة مع النجوم ،وجلسات مناقشة مع
مخرجين ومنتجين رواد في عالم السينما ،ولقاءات تُشبع شغف كل من يبحث
عن اإللهام في عالم السينما ،كما تشمل لقاءات مع المخرجين ومحاضرات
تخصصية وحلقات نقاش وورشات عمل .ندعوك إلى مقابلة أهم المخرجين
والممثلين والنقاد والمتخصصين في السينما من المنطقة والعالم ،وقضاء
بعض الوقت لمعرفة المزيد عن فن السينما .يتميز مهرجان أبوظبي
السينمائي هذا العام بتقديم عروض مختارة مخصصة للضيوف صناعة
السينما .وتجدر اإلشارة إلى أن حضور برامج الفعاليات الخاصة مجاني.

فوكس 9

			

إخراج لياس سالم

الجزائر ،فرنسا |  128 | 2014د | .الفرنسية
ترجمة إنجليزية
خالل سنوات االزدهار األولى بعد استقالل
الجزائر ،ينتظر الصديقان ،جعفر وحميد،
ال واعدًا .على مدى عقود ،تباعد بينهما
مستقب ً
األسرار والخيانة في الفيلم الروائي الثاني
للمخرج الجزائري لياس سالم بعد «مسخرة».

الخميس  30أكتوبر  pm 6:00فوكس 6
السبت  01نوفمبر  pm 3:30فوكس 4
مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae
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األفالم الوثائقية الطويلة

CPA

 20.000يوم على األرض 		
إخراج جاين بوالرد ،إيان فورسيث

أطفال قابيل
إخراج مارسيل جيرو

المملكة المتحدة |  95 | 2013د | .اإلنجليزية

هنغاريا ،فرنسا |  90 | 2014د | .الهنغارية
ترجمة عربية و إنجليزية

الدراما والواقع يجتمعان في يوم مُتخيّل من
حياة الموسيقار والرمز الثقافي «نيك كايف».
برؤى مذهلة وتصوير حميم للعملية الفنية،
يرصد الفيلم ما الذي يجعلنا ما نحن عليه
ويحتفل بالقوة التحويلية للروح اإلبداعية12+ A .

وجوههم مالئكية ،إال أنهم ارتكبوا القتل .هذا
الوثائقي لمارسيل جيرو يبحث عن ثالثة أوالد
من هنغاريا ارتكب كل واحد منهم جريمة قتل
في الماضي .وعلى الرغم من أنهم دفعوا ثمن
جرائمهم ،إال أنهم موصومون اليوم بعالمة
قابيل ويكافحون من أجل العثور على مكان لهم
في المجتمع15+ A, L .

االثنين  27أكتوبر
الجمعة  31أكتوبر

 pm 9:00فوكس 4
 pm 4:00فوكس 5

عرضعالميأول صندوقسند

أم غايب

			

األحد  26أكتوبر
الثالثاء  28أكتوبر

pm 6:45
pm 3:45

فوكس 4
فوكس 1

صندوقسند

			

إخراج نادين صليب

			

أنا و”ديور“
إخراج فريدريك تشينغ

األوديسا العراقية 			
إخراج سمير

مصر ،اإلمارات العربية المتحدة |  95 | 2014د.
العربية | ترجمة إنجليزية

فرنسا | 90 | 2014د | .اإلنجليزية،
الفرنسية | ترجمة إنجليزية

العراق ،سويسرا ،ألمانيا ،اإلمارات العربية
المتحدة |  162 | 2014د | .العربية،
اإلنجليزية ،األلمانية | ترجمة إنجليزية

في منطقة نائية من صعيد مصر ،تحاول
«حنان» منذ أكثر من  12سنة أن تُنجب لكن
بدون جدوى ،حتى أُطلق عليها لقب «أم غايب»
تستكشف المخرجة نادين صليب متاهة
األحكام المسبقة15+ .

خلف كواليس عالم دار «كريستيان ديور»
لألزياء يتتبع الفيلم إبداع أول تشكيلة ل»راف
سايمونز» كمدير فني .يمزج الفيلم أجواء
الضغط التي ترافق إنجاز طلبيات األزياء
بأصداء الماضي البرّاق ليقدّم تحية إلى
مجموعة من المساهمين الذين كرّسوا حياتهم
لهذا العمل18+ N .

يروي هذا الفيلم الوثائقي ثالثي األبعاد قصة
عائلة المخرج المهاجرة التي سافرت على
مدى نصف قرن .يستعيدون األحالم التي
سحقتها ويالت الديكتاتورية .العرض األول
باللغة اإلنجليزية مع ترجمة عربية والعرض
الثاني باللغة العربية مع ترجمة انجليزية.

فوكس 1
فوكس 2

فوكس 4
فوكس 1

الثالثاء  28أكتوبر
األربعاء  29أكتوبر

pm 6:00
pm 3:45

األحد  26أكتوبر
األربعاء  29أكتوبر

pm 9:15
pm 4:15

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

االثنين 27أكتوبر
الخميس 30أكتوبر

 pm 8:45فوكس )3-D( 2
 pm 8:30فوكس )2-D( 1
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األفالم الوثائقية الطويلة

دبلوم وطني

			

إخراج ديودو حمادي

صدى الجبل

			

إيتشيفاريا
ّ
إخراج نيكوالس

إخراج مارشال كوري

الكونغو ،فرنسا |  92 | 2014د | .اللينغالية،
الفرنسية | ترجمة عربية و إنجليزية

المكسيك |  91 | 2014د | .اإلسبانية
ترجمة عربية و إنجليزية

الواليات المتحدة األمريكية |  82 | 2014د.
اإلنجليزية | ترجمة عربية وانجليزية

مجموعة من طالب المدارس الثانوية في
الكونغو تستعد إلجراء امتحانات الدولة .لكن
المعلمين دخلوا في إضراب وليس لدى الطالب
المال ألخذ دروس خصوصية ،فيلجأون إلى
طرق متهورة للحصول على الدبلوم الذي
يتوقون إليه.

على الرغم من إبداعة لوحة جدارية شهيرة
لمترو باريس ،إال أن الفنان المكسيكي سانتوس
دو ال تورّيّ يعيش في غياهب النسيان في بلده.
يتابعه المخرج إيتشيفارّيا وهو يُبدع لوحة
جدارية جديدة تُصوّر أساطير شعب
الـ«هويكول» في رحلة مثيرة عبر ثقافة تكاد
تنقرض15+ .

كان المواطن األمريكي «مات دايكس» محط
اهتمام وسائل اإلعالم في مختلف أنحاء العالم
عام  2011عندما كان سجينًا في ليبيا باعتباره
عضوًا في مجموعة ثورية .يقدّم «مارشال كوري»
قصة رجل أصبح ثوريًا
المرشح مرتين لألوسكار ّ
ّ
لحماية أصدقائه .حاز جائزة أفضل فيلم وثائقي
في مهرجان ترايبيكا السينمائي15+ A, L .

األربعاء  29أكتوبر
الجمعة  31أكتوبر

pm 6:45
pm 3:30

فوكس 4
فوكس 1

السبت  25أكتوبر
األحد  26أكتوبر

pm 7:00
pm 4:30

فوكس 4
فوكس 1

عرضعالميأول صندوقسند

صوت البحر

الخميس  30أكتوبر pm 4:45
السبت  01نوفمبر pm 7:15

فوكس 4
فوكس 1

عالمنا

			

إخراج نجوم الغانم

		

العودة الى حمص
إخراج طالل ديركي

				
فيرونغا
إخراج أورالندو فون آينزيدل

اإلمارات العربية المتحدة |  93 | 2014د.
العربية | ترجمة إنجليزية

سوريا ،ألمانيا |  90 | 2013د | .العربية
ترجمة إنجليزية

المملكة المتحدة ،الكونغو |  97 | 2014د.
اإلنجليزية ،الفرنسية ،السواحلية | ترجمة
عربية وإنجليزية

يرغب مغني البحر العجوز الشهير عبور خور
أم القيوين على متن قارب صيد للمرة األخيرة
وأن يغني واحدة من أغانيه الفولكلورية
للصيادين يعتقد أوالده أنه عجوز لدرجة أنه لن
يتمكن من القيام بهذه الرحلة بأمان ،ولكن
صديق مقرب يساعده على تحقيق حلمه.

يغوص هذا الفيلم االستثنائي في الواقع
الميداني للمقاومة السورية .يصبح حارس
مرمى المنتخب الوطني البالغ من العمر 19عامًا
قائدًا للمظاهرات ومغنيًا .يجري ومعه مصور
معروف بالغ من العمر  24عامًا في مدينة
أشباح بعد أن أصبح قائدًا لمجموعة من الثوار
الشجعان عديمي الخبرة12+ V .

في أعماق غابات شرق الكونغو يكمن المنتزه
الوطني «فيرونغا» ،موطن آخر الغوريال
الجبلية ،حيث يحاول فريق صغير محاصر
من حراس المنتزه ،حماية الموقع من ميليشيا
مسلحة والصيادين وأولئك الذين يسعون إلى
السيطرة على الموارد الطبيعية الغنية
للكونغو15+ A .

السبت  25أكتوبر
األحد  26أكتوبر
20

صوب وأطلق النار
ِّ

		

pm 9:15
pm 9:30

فوكس 1
فوكس 9

الثالثاء  28أكتوبر pm 9:15
الخميس  30أكتوبر pm 3:45

فوكس 4
فوكس 6

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

الجمعة  24أكتوبر
األربعاء  29أكتوبر

 pm 9:15فوكس 4
 pm 4:00فوكس 4

األفالم الوثائقية الطويلة

عرضعالميأول صندوقسند

CPA

عالمنا

صندوقسند

قراصنة َسال

			

				
مارماتو

المطلوبون الـ 			 18

عدو ،روزا روجرز
إخراج مريم ّ

إخراج مارك غريكو

إخراج عامر شوملي ،بول كاون

المغرب ،المملكة المتحدة ،فرنسا ،اإلمارات
العربية المتحدة |  78 | 2014د .العربية
ترجمة إنجليزية

الواليات المتحدة األمريكية ،كولومبيا | 2014
 88د | .اإلنجليزية ،اإلسبانية | ترجمة إنجليزية

فلسطين ،كندا ،فرنسا ،اإلمارات العربية
المتحدة |  75 | 2014د | .العربية ،اإلنجليزية،
العبرية

على أطراف واحد من أفقر األحياء في
المغرب ،يُغيّر سيرك جديد حياة الشباب .رؤية
للعالم السحري للسيرك من خالل عيون العبي
األكروبات والبهلوانيين والفنانين المراهقين،
الذين يكدحون تحت إشراف مدير يسعى
للكمال ويشعرون للمرة األولى بمعنى لحياتهم.

يروي الفيلم الذي ُصوِر على مدار ست
سنوات كيفية مواجهة سكان مدينة «مارماتو»
الكولومبية ،التي تمتلك واحدًا من أكبر
مخزونات الذهب في العالم ،شركة التنقيب
الكندية التي تريد التحكم بـ  20بليون دوالر
من الذهب.

في قصة حقيقية من االنتفاضة الفلسطينية
األولى ،تبدأ مجموعة من الفلسطينيين بتعاونية
إلنتاج «حليب االنتفاضة» ،لكن الجيش
اإلسرائيلي يأمر بإغالق المزرعة بعد اإلعالن
بأن األبقار «تهديد لألمن القومي».

فوكس 4
فوكس 6

 pm 4:00فوكس 4
 pm 4:15فوكس 4

األربعاء  29أكتوبر
الجمعة  31أكتوبر

pm 9:15
pm 4:45

السبت  25أكتوبر
االثنين  27أكتوبر

الجمعة  24أكتوبر
األحد  26أكتوبر

pm 7:15
pm 4:30

فوكس 4
فوكس 4

عرضعالميأول صندوقسند

ملكات سورية

			

إخراج ياسمين فضة

نظرة الصمت

			

إخراج جوشوا أوبنهايمر

الهدف المقبل
من أجل الفوز

إخراج مايك بريت ،ستيف جاميسن

لبنان ،األردن ٬المملكة المتحدة ،اإلمارات العربية
المتحدة |  60 | 2014د | .عربية | ترجمة إنجليزية

دانمارك ،فنلدا ،إندونيسيا ،النرويج ،المملكة
المتحدة |  103 | 2014د .األندونيسية،
اليافانية | ترجمة إنجليزية

المملكة المتحدة |  97 | 2014د | .اإلنجليزية،
الساموانية | ترجمة عربية و إنجليزية

قضة حياة مجموعة من النساء
تُوثّق ياسمين ّ
السوريات الالجئات في األردن ،عبر نسخة
عربية من المسرحية اليونانية القديمة
الكالسيكية «نساء طروادة» لـ «يوربيدس» التي
تدور حول الهزيمة والمنفى ،وتُقدم أوجه
التشابه بين المسرحية ومصير الالجئين
السوريين اليوم12+ A .

يواجه شقيق أحد ضحايا اإلبادة الجماعية في
إندونيسيا عام  1965قاتليه .هذا الفيلم المكمل
لفيلم «فعل القتل» الذي رشح العام الفائت لنيل
جائزة األوسكار ألفضل فيلم وثائقي ،يقتفي أثر
كبار السن من أعضاء الميليشيات المدنية
الذين نفذوا مجزرة بحق مليون شيوعي مشتبه
بهم بعد انقالب15+ .

سجّل فريق كرة قدم ساموا األميركي هدفين فقط
خالل  17عامًا وسُمّي أسوأ فريق على هذا الكوكب.
على الرغم من ذلك ،يواجه احتما ًال مخيفًا بأن
يترشح للتصفيات المؤهلة لكأس العالم .لدى
المدرب الجديد شهر واحد ال أكثر لتغيير هذا
الفريق المتشرذم من الخاسرين .فيلم ال يُفوّت
للجميع وليس فقط لهواة كرة القدم15+ A .

الخميس  30أكتوبر  pm 7:15فوكس 4
السبت  01نوفمبر  pm 6:00فوكس 2

الخميس  30أكتوبر pm 9:15
السبت  01نوفمبر pm 6:30

فوكس 4
فوكس 6

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

الجمعة  24أكتوبر
االثنين  27أكتوبر

pm 4:45
pm 3:45

فوكس 4
فوكس 6
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عروض السينما العالمية

CPA

				
‘71
إخراج يان دومانج

إخراج ماليك فيتهال

إخراج درويش زعيم

المملكة المتحدة |  99 | 2014د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية

الواليات المتحدة األمريكية |  87 | 2014د.
اإلنجليزية

تركيا |  80 | 2013د | .التركية
ترجمة إنجليزية

في عام  1971حيث يشهد النزاع في ايرلندا
الشمالية تصعيدًا نحو الحرب األهلية ،يفقد
مُجنّد إنجليزي شاب في بيلفاست سالحه
وعليه أن يحمي نفسه وسط منطقة العدو قبل
أن يتمكن من العودة إلى معسكره في تلك
الليلة15+ V, L .

رجل عصابات تائب يبلغ من العمر  21عاما يجد
تفانيه في حب ابنه ومستقبله على المحك بعد
إطالق سراحه من السجن وعودته إلى منزله
القديم في بلدته .اآلن وقد أصبح حرًا ،يصمم
على أن يصبح كاتبًا محترمًا وأبًا جيدًا12+ .

يستكشف المخرج المخضرم « درويش زعيم “
عالقة البشر مع الطبيعة من خالل قصة مؤثرة
عن صياد وزوجته وابنته الصغيرة يعيشون في
قرية على ضفاف بحيرة .االبنة ال تستطيع
الكالم ،وتبحث األسرة عن حل لمشكلتها من
خالل أسطورة سمكة12+ A .

االثنين  27أكتوبر
22

أحالم إمبراطورية 			

				
أسماك

pm 8:45

فوكس 1

الثالثاء  28أكتوبر

pm 6:45

فوكس 4

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

الخميس  30أكتوبر pm 9:45

فوكس 3

عروض السينما العالمية

األفالم العائلية

				
أمل
إخراج بوريس لوجكين

			

اآلنسة جولي
إخراج ليف أولمان

				
التيه
إخراج دوغالس بوزويل

فرنسا |  91 | 2014د | .العربية ،اإلنجليزية،
الفرنسية | ترجمة إنجليزية

النرويج ،المملكة المتحدة ،ايرلندا ،فرنسا
 129 | 2014د | .اإلنجليزية | ترجمة عربية

بلجيكا ،هولندا |  95 | 2014د | .الهولندية
ترجمة إنجليزية

يُرمى النيجيري «هوب» والكاميروني «ليونارد»
معًا في خضمّ األحداث خالل رحلة شاقة عبر
شمال أفريقيا في طريقهما لهجرة غير شرعية
إلى إسبانيا .على الرغم من التجارب المميتة
والمهينة ،يتمكّ نان من إقامة عالقة ودّية
يحتاجانها لمواجهة التحديات القادمة.

نجوم هذا اإلقتباس الرائع لمسرحية أوغست
ستريندبرغ الكالسيكية من إخراج الممثلة
األسطورية ليف أولمان .اآلنسة األرستقراطية
جولي تتقرب من خادم والدها ،لتتطور المغازلة
الساخنة إلى لعبة نفسية قاتمة18+ L .

نستكشف التقارب بين ألعاب الفيديو وواقع
الحياة في هذه المغامرة العائلية .يكتشف
الصبي «فريكي» ذو الـ  14عامًا لعبة كمبيوتر
شريرة تستخدم أطفال حقيقيين من حيّه
كالعبين .وفي سباق مع الزمن ال بد له من
إيجاد صانع الشر في هذه اللعبة الرهيبة.

18+ V, A, N

الثالثاء  28أكتوبر

 pm 6:00فوكس 9

حمامة جلست على غصن
تتأمل في الوجود
إخراج روي أندرسون

الجمعة  24أكتوبر
األحد  26أكتوبر

pm 9:00
pm 4:00

فوكس 1
فوكس 2

السبت  25أكتوبر

 pm 3:00ق .اإلمارات

عالمنا

األفالم العائلية

الخفي العظيم 			

				
دببة

إخراج مارغريت براون

إخراج أالستير فوذرغيل ،كيث سكولي

السويد ،النرويج ،فرنسا |  101 | 2014د.
السويدية | ترجمة إنجليزية

الواليات المتحدة األمريكية |  92 | 2014د.
اإلنجليزية

المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة
األمريكية |  78 | 2014د | .اإلنجليزية

إدانة مثيرة للقلق لعصرنا برؤية سينمائية
مثيرة ومحرّضة لـ «روي أندرسون» الذي
يصوّر اثنين من الباعة المتجولين يعرضون
أسنان مصاصي الدماء  ،وفي قصة موازية
يظهر الملك السويدي شارل الثاني عشر
مكررًا خيباته .فازت هذه الكوميديا
السوداءالعبثية بجائزة «األسد الذهب» في
مهرجان البندقية15+ .
السبت  25أكتوبر  pm 6:45فوكس 1

في العام  ، 2010وقع انفجار مريع في خليج
المكسيك وامتدت ألسنة اللهب الى حقول
النفط وأودت بحياة  11عامالً .يتناول هذا
الفيلم واحدة من أكثر الكوارث البيئية من صنع
اإلنسان تدميرًا على اإلطالق ،بعيون أولئك
الذين تأثروا بالكارثة.

على خلفية طبيعة آالسكا المهيبة ،ترصد هذه
المغامرة الواقعية المثيرة والحميمة من «ديزني
نايتشر» على مدى عام كامل حياة عائلة من
الدببة البنّية ،بينما يتعلم اثنان من أشبالها
الصغار دروس الحياة األكثر أهمية .يرافق
الشريط سرد جذل للممثل جون سي .رايلي.

االثنين  27أكتوبر

pm 7:00

فوكس 4

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

الجمعة  24أكتوبر

 pm 3:30ق .اإلمارات
23

عروض السينما العالمية

			

ذا هومزمان
إخراج تومي لي جونز

		

رجال ،نساء وأطفال
إخراج جايسن ريتمان

إخراج رشيد بوشارب

فرنسا ،الواليات المتحدة األمريكية | 2014
 122د | .اإلنجليزية

الواليات المتحدة األمريكية |  116 | 2014د.
اإلنجليزية

فرنسا ،الجزائر ،الواليات المتحدة األمريكية،
بلجيكا |  120 | 2014د | .اإلنجليزية | ترجمة عربية

تقوم امرأة رائدة من نبراسكا (هيالري سوانك)
برحلة مضنية إليصال ثالث نساء مريضات
نفسيأ إلى مالذ آمن في والية أيوا .بعد إنقاذ حياة
عامل فظ (تومي لي جونز) تطلب مساعدته في
مواجهة رحلتها المحفوفة بمخاطر ال يمكن التنبؤ
بها .شارك الفيلم في مسابقة مهرجان كان
السينمائي 18+ V, L, N .2014

آباء مفرطون بحماية أُسرهم ،وأطفال في سن
المراهقة يريدون االستقالل بحياتهم ،هم على
طرفي نقيض في عالم جديد جريء يعتمد
على الرسائل النصية الفورية وألعاب الفيديو
والتواصل المستمر بالهاتف الخليوي .نظرة
حكيمة وبارعة ومعقدة لألخالق والفجوة بين
األجيال18+ N, A .

يلعب فورست ويتكر دور سجين سابق الذي
اعتنق االسالم ويحاول االستقامة ولكنه يبقى
مطاردًا من قبل حماة القانون .صورة مؤثرة
لرجل يأمل في بناء حياة جديدة لنفسه لكنه ال
يجد سوى العداء والتحامل ضده15+ .

الجمعة  24أكتوبر

 pm 5:45ق .اإلمارات

األحد  26أكتوبر

 pm 9:30ق .اإلمارات

ريفيوجيادو (الجىء)

		

سبات شتوي

			

إخراج دييغو ليرمان

إخراج نوري بيلغي جيالن

يضطر الطفل «ماتياس» ذو السنوات السبع
ووالدته الى التخلي عن بيتهما وإعادة بناء
حياتهما بعد موجة أخرى من موجات العنف.
في فيلم الطريق هذا المفعم باإلنسانية ،ينطلق
االثنان في رحلة إلى حيث يمكنهما أن يشعرا
باألمان.

يُدير الممثل السابق فندقًا صغيرًا مع زوجته
الشابة ،والتي تربطه بها عالقة غير مستقرة،
ومعهما أخته التي تعاني من طالقها حديثًا .في
فصل الشتاء ،عندما يبدأ الثلج بالتساقط،
يتحوّل الفندق إلى مكان ال مفر منه لتغذية
العداوات12+ .

فرنسا ،األرجنتين |  93 | 2014د | .اإلسبانية تركيا ،فرنسا ،ألمانيا |  196 | 2014د.
التركية ،اإلنجليزية | ترجمة عربية و إنجليزية
ترجمة إنجليزية

الثالثاء  28أكتوبر

السبت  25أكتوبر

pm 8:45

فوكس 9

عالمنا

CPA

24

رجالن في المدينة

		

pm 8:45

فوكس 9

الثالثاء  28أكتوبر

pm 8:45

فوكس 1

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

السالسل الغذائية

		

إخراج سنجاي راوال

الواليات المتحدة األمريكية |  82 | 2014د.
اإلنجليزية ،اإلسبانية

يشعر الناس اليوم بالقلق ليس فقط لجهة
ضمان نوعية المنتجات الغذائية ،ولكن أيضًا
تجاه الشروط التي زُرعت ونمت في ظلّها.
يستطلع «السالسل الغذائية» قضايا لها عالقة
بحقوق اإلنسان في قطاع الزراعة األمريكي،
بدءًا من سرقة األجور إلى العبودية الحديثة
ويعرض للقوى التي تكرّس هذه االنتهاكات
لكرامة اإلنسان.
فوكس 1
pm 7:15
األحد  26أكتوبر

عروض السينما العالمية

األفالم العائلية

عالمنا

ُسلطة الطاقة

			

السلوك

إخراج هيوبرت كانافال

			

إخراج إرنيستو داراناس

سيدتي العجوز 			
إخراج إسرائيل هوروفيتز

النمسا |  92 | 2014د | .األلمانية،
اإلنجليزية ،الفرنسية

كوبا |  108 | 2014د | .اإلسبانية | ترجمة
إنجليزية

المملكة المتحدة ،فرنسا ،الواليات المتحدة
األمريكية |  107 | 2014د | .اإلنجليزية

الكوارث النووية ،الحروب على النفط والغاز،
تغير المناخ واالستهالك المتزايد للطاقة ...لقد
وصلنا إلى مفترق طرق حاسم .يُظهر الفيلم
كيف أن هذه األزمات لم تنشأ نتيجة تزويد
الناس بما يحتاجون إليه من الطاقة ،ولكن
بسبب أنظمة الطاقة نفسها التي جعلت بعض
الرأسماليين يزدادون ثراءً.

يحكي هذا الفيلم الملفت ،والحاصل على عدد
كبير من الجوائز ،قصة الصبي «شاال» ابن
األحد عشر عامًا وصعب المراس والذي يعيش
مع والدته المدمنة على المخدرات .عندما
يرسله مجلس إدارة المدرسة إلى مدرسة
للتأديب ،تُصمم مُدرِّسته ،الشخص الوحيد
الذي يكنّ له «شاال» اإلحترام ،أن تخوض
معركة حازمة ضد المؤسسة.
الجمعة  24أكتوبر  pm 3:30فوكس 3

رجل مُفلس من نيويورك (كيفين كالين) يرث
شقة فارهة في باريس ،لكنه يُفاجأ بوجود امرأة
مسنة (ماغي سميث) وابنتها (كريستين سكوت
توماس) تعيشان فيها .يشتبك الثالثة عندما
تُكتشف أسرار األسرة واضطراباتها15+ L .

األربعاء  29أكتوبر

pm 7:00

فوكس 1

الثالثاء  28أكتوبر
الجمعة  31أكتوبر

 pm 9:30ق .اإلمارات
 pm 9:00فوكس 1

األفالم العائلية

شمس منتصف الليل

		

إخراج روجر سبوتيسوود

فتاة تمضي إلى البيت
وحيدة في الليل
إخراج أّ نا ليلي أميربور

الفرنسية

			

إخراج سيدريك غيمنيز

الواليات المتحدة األمريكية ،كندا | 2014
 97د .اإلنجليزية | ترجمة عربية

إيران ،الواليات المتحدة األمريكية | 2014
 99د | .الفارسية | ترجمة عربية و إنجليزية

فرنسا |  135 | 2014د | .الفرنسية | ترجمة
إنجليزية

يتحدّى صبي صغير في شمال كندا عناصر
الطبيعة الخطرة ليعيد لّم شمل شبل دب قطبي
مهمل بأمه .بعد أن فصلهما الجليد العائم عن
بعضهما البعض ،يتوجب عليه وعلى الدب
حماية نفسيهما من هجمات الدببة والجبال
الجليدية العمالقة والعواصف الشديدة.

بلدة األشباح اإليرانية في «المدينة السيئة» هي
موطن النفوس الدنيئة المتنوعة المختلفة ،معقل
الفساد واليأس ،حيث يطارد مصاص دماء
وحيد أكثر سكانها تفاهة .ولكن في أول ويسترن
إيراني عن مصاصي الدماء ،تبدأ قصة حب
غير عادية بالتفتّح15+ .

يتواجه مأمور الشرطة (جان دوجاردان) مع
عصابة مخدرات سيئة الذكر تعرف باسم
«الرابطة الفرنسية» في فيلم مثير يستند إلى
شخصيات حقيقية ،تجري أحداثه في سبعينات
وثمانينات القرن الماضي في مرسيليا ،التي
كانت تُعرف وقتذاك بعاصمة العالم لالتجار
بالمخدرات والمُورِّد الرئيسي للهيرويين إلى
الواليات المتحدة18+ L, N .
الخميس  30أكتوبر  pm 6:00ق .اإلمارات

الجمعة  24أكتوبر

pm 3:45

فوكس 2

السبت  25أكتوبر
االثنين  27أكتوبر

pm 3:45
pm 9:30

فوكس 1
فوكس 3

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

25

عروض السينما العالمية

عرضعالميأول

				
قمامة

كلنا معًا

فن وحرفة

			

الواليات المتحدة األمريكية |  89 | 2014د.
اإلنجليزية | ترجمة عربية

المملكة المتحدة ،البرازيل | 113 | 2014د.
اإلنجليزية

اإلمارات العربية المتحدة |  80 | 2014د.
العربية  ،اإلنجليزية

مارك النديس ،ربما من أكثر مزوري األعمال
الفنية غزارة والذي لم تشهد الواليات المتحدة
في تاريخها له مثيل ،خدع الخبراء المختصين
بتقليده الدقيق لكل شيء ،بدءًا بلوحات أساتذة
الفن وصو ًال إلى بيكاسو وديزني .اال ان
تشخيص إصابته بمرض انفصام الشخصية
وعدم بيعه أي قطعة من أعماله بدءا ،يطرحان
السؤال :هل يمكن اعتباره مذنبًا؟
االثنين  27أكتوبر  pm 6:30فوكس 1

صبّيان من جامعي القمامة في األحياء الفقيرة
في ريو يجدان محفظة بين المخلفات اليومية
في مقلب النفايات .عندما تعرض الشرطة
مكافأة قيّمة إلعادة المحفظة ،يُدركان أنه
يجب أن تكون مهمة ،لكنهما ال يتخيالن أبدًا
المغامرة المحفوفة بالمخاطر التي تنتظرهما.

يركز هذا الفيلم الوثائقي على األطفال
واآلباء والمعلمين المشاركين في برنامج
مسرحي وموسيقي فريد من نوعه في دولة
اإلمارات العربية المتحدة لألطفال المصابين
بالتوحّد .ي ُتوّج البرنامج بحفل موسيقي يجمع
ال عن كبار
األهل واألصدقاء فض ً
الشخصيات في الدولة.

السبت  25أكتوبر

 pm 9:15ق .اإلمارات

 am 11:00ق .اإلمارات

عالمنا

CPA

إخراج سام كلمنَ ،جنيفر غراوسمان

لعنة السدود

			

رامل
إخراج بِ ن نايت ،ترافيس ِ

12+

السبت  25أكتوبر

CPA

			

ماكوندو
إخراج سودابيه مرتضائي

				
ُمباع
إخراج جيفري دي .براون

الواليات المتحدة األمريكية |  87 | 2014د.
اإلنجليزية

النمسا |  93 | 2014د | .األلمانية،
الشيشانية ،العربية | ترجمة إنجليزية

الواليات المتحدة األمريكية |  94 | 2014د.
اإلنجليزية | ترجمة عربية

يستكشف هذا الفيلم المؤثر عبر تصويره
السينمائي المذهل التحوّالت الجذرية في
المواقف الوطنية إزاء بناء السدود ،من الفخر
بها كإحدى عجائب الهندسة األميركية إلى
تنامي الوعي بضرورة إزالة السدود القديمة
للحصول على مجمعات مائية صحية وصالحة
لصيد األسماك18+ N .

مع وفاة والده ،يصبح «راماسان» البالغ من العمر
 11عامًا رجل عائلته الشيشانية التي تعيش في
معسكر لالجئين في ماكوندو ،إحدى الضواحي
الفقيرة في فيينا .يبدأ الصبي المفعم باألمل
برؤية شخصية األب في صديق قديم لوالده.

ترسل عائلة نيبالية ابنتها ذات الثالثة عشر
عامًا للعمل في الهند ،ثم تُعلم أنه قد تم بيعها
لممارسة الدعارة هناك .رغم كل المصاعب،
بقيت الصبية على قيد الحياة ونضجت ،في
هذه القصة التي ال تُنسى عن االتجار بالبشر
مقتبسة من كتاب باتريسيا ماكورميك األكثر
مبيعًا في العالم18+ A .

األربعاء  29أكتوبر
26

إخراج ستيفن دالدري

				

 pm 9:00فوكس 9

12+

السبت  25أكتوبر

pm 9:30

فوكس 4

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

االثنين  27أكتوبر
الجمعة  31أكتوبر

 pm 6:15ق .اإلمارات
 pm 7:00فوكس 6

عروض السينما العالمية

CPA

ملح األرض

			

إخراج فيم فيندرز ،جوليانو ريبييرو
سالغادو

البرازيل ،ايطاليا ،فرنسا |  110 | 2014د.
الفرنسية ،البرتغالية ،اإلنجليزية

خالل السنوات الـ  40الماضية ،شهد المصور
الشهير «سيباستاو سالغادو» الكثير من
الصراعات الدولية والمجاعات والهجرات
اليوم ،يسافر إلى األراضي البكر في تحية إلى
جمال الكوكب .في هذا الفيلم ،يكتشف عمله
ابنه جوليانو والمخرج فيم فيندرز والذي هو
مصوّر فوتوغرافي أيضًا18+ N .

الجمعة  24أكتوبر
األحد  26أكتوبر

يومان وليلة

pm 6:15
pm 3:15

فوكس 1
فوكس 3

			

نمر صغير
إخراج سيبريان فيال

وفق تسلسل اإلختفاء

		

إخراج هانس بتر موالند

فرنسا |  127 | 2014د | .الفرنسية | ترجمة
إنجليزية

النرويج |  115 | 2014د | .اإلنجليزية ،النرويجية،
السويدية | ترجمة عربية و إنجليزية

يوضع «ماني» ،الصبي البالغ  17عامًا من
عمره من والية البنجاب ،تحت رعاية
الحكومة الفرنسية منذ وصوله إلى باريس.
في ما يبدو نموذجًا عن االندماج ،يُقسّم وقته
بين المدرسة واألصدقاء .ينتظره مستقبل
مشرق ،لكن والديه في الوطن يمارسان
ضغوطًا عليه إلرسال المال12+ A .

عندما يعلم المواطن الشريف نيلز (ستيالن
سكارشغورد) أن ابنه قد مات جراء جرعة
زائدة من الهيروين ،يبدأ بالتحقيق متورّطًا في
حرب بين تجار المخدرات بينما عدد القتلى
في تزايد .ثريلر ذكي ومشوّق ،ال يخلو من
لمسة من الفكاهة السوداء15+ V .

فوكس 2

فوكس 1

الجمعة  24أكتوبر

pm 6:30

األحد  26أكتوبر

pm 9:15

			

داردن
ِ
داردن ،لوك
ِ
إخراج جان بيار

بلجيكا ،فرنسا ،إيطاليا |  95 | 2014د.
الفرنسية ،العربية ترجمة إنجليزية

في هذه الدراما الواقعية المثيرة ،أم شابة
(ماريون كوتيار ،في أداء رائع) تكتشف أن
زمالءها في العمل وافقوا على فصلها كي يتاح
لهم الحصول على المكافأة السنوية .في سباق
مع الزمن ،لديها عطلة نهاية أسبوع واحدة
إلقناعهم بالبقاء في وظيفتها15+ .

األربعاء  29أكتوبر

pm 9:30

فوكس 1
مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

27

البرامج الخاصة

السينما العربية في المهجر

يقدم مهرجان أبوظبي السينمائي منصة لِ ُص ّناع السينما
العربية من خالل منحهم فرصة لعرض أعمالهم وتنظيم
برامج خاصة تتعلق بالسينما العربية .بعد تقديم نجيب
محفوظ والسينما عام  ،2011احتفلنا بـخمسينية استقالل
الجزائر عام  ،2012وقدمنا عام  2013مختارات من األعمال
الروائية األولى لمخرجين عرب .هذا العام ،نضع أمامكم
يقدم أفالمًا
برنامج السينما العربية في المهجر  ،الذي ّ
لسينمائيين هاجروا من بلدهم األم ونقلوا من خالل السينما
التجربة العربية في المهجر.
األفالم القصيرة التالية سوف تعرض مع مجموعة مختارة من أفالم هذا القسم

جان فارس

باوك (األب)

لياس سالم

هشام زمان

الحرب

العراق ،النرويج |  5 | 2005د .الجزائر ،فرنسا |  10 | 2001د.

أضرار الحقة

			

إخراج سمير نصر

إخراج يامينا بنغيغي

العراق ،المملكة المتحدة
 15 | 2003د.

أهالً ابن العم

			

إخراج مرزاق علواش

مصر ،ألمانيا |  88 | 2005د | .األلمانية،
العربية | ترجمة إنجليزية

الجزائر ،فرنسا |  98 | 2001د | .العربية
ترجمة إنجليزية

الجزائر ،فرنسا ،بلجيكا ،لوكسمبورغ | 1996
 100د | .الفرنسية ،العربية | ترجمة إنجليزية

يعيش عالم األحياء الجزائري المحترم «طارق»
حياة مثالية في هامبورغ مع زوجته األلمانية
الجميلة وابنه .لكن بعد أحداث  11أيلول/
سبتمبر تبدأ سحابة من الشك تحوم حوله .في
هذه الحبكة البوليسية ،يكافح «طارق» ليمنع
الشكوك من تدمير حياته وأسرته18+ .

تُهاجر «زوينة» من الجزائر إلى فرنسا
لالنضمام إلى زوجها ،ووالدته وأطفالهما
الثالثة .تناضل ضد إساءة زوجها ووالدته إليها،
ولكن في نهاية المطاف تجد القوة في
األصدقاء بينما تحاول التكيُف مع الحياة في
المنفى.

يصل «عليلو» إلى باريس بهدف إقامة قصيرة
مع ابن عمه ،فنان الراب الذي يعيش مع
صديقته المنتمية إلى جماعة «البانك» .عندما
يحين موعد عودته إلى بلده ،يتردد ،بعد أن
جذبت براءته الريفية ابنة الجيران األفريقية
الجميلة.

السبت  25أكتوبر
28

إن شاء اهلل األحد 			

محمد الدراجي ،توم فان
در فلبن

pm 6:15

فوكس 2

األربعاء  29أكتوبر

pm 6:30

فوكس 2

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

االثنين  27أكتوبر

pm 6:00

فوكس 3

البرامج الخاصة

اللذيذة
بالوما َ

			

إخراج نذير مقناش

		

العروس البولندية
إخراج كريم طريدية

				
ماروك
إخراج ليلى مراكشي

الجزائر ،فرنسا |  134 | 2007د | .العربية
ترجمة إنجليزية

الجزائر ،هولندا |  89 | 1998د | .العربية
ترجمة إنجليزية

المغرب ،فرنسا |  105 | 2005د | .العربية،
الفرنسية | ترجمة إنجليزية

السيدة «ألجيريا» التي تُرتّب كل شيء من تأمين
تراخيص البناء وحتى «الرفقة» ،أصبحت رائدة
من رواد المافيا النسائية في الجزائر .عندما
تجذب «بالوما» ،أحدث الفتيات العامالت
لديها ،انتباه ابنها ،تحلم السيدة «ألجيريا»
بالثراء السريع حتى لو كان على حساب خيانة
األمانة18+ N .

امرأة شابة أُجبرت على العمل في الدعارة،
تهرب من خاطفيها .تمر عبر الريف الهولندي،
وتتمكن من العثور على ملجأ عند مُزارع يعيش
وحيدًا .بلطفه وهدوئه ،يتمكن من جذب الفتاة
إلى أن يأتي ماضيها طارقًا الباب18+ .

المراهقون المتأثرون بالغرب من النخبة
االجتماعية المغربية يوفرون مادة لهذا الفيلم
الذي يصور الواقع االجتماعي والتوترات في
القالب الكالسيكي ألفالم البلوغ .التهور البريء
للشباب ال يخبو ،وال شيء حتى االختالفات
الطبقية والدينية كفيل بكبت رغبتهم بالحرية.

فوكس 2

فوكس 2

الخميس  30أكتوبر pm 6:15

فوكس 2

هيرماكونو 		
(في انتظار السعادة)

18+ N

الثالثاء  28أكتوبر

pm 6:45

السبت  01أكتوبر

pm 9:15

				
يالّ يالّ

		
يوم جديد
في صنعاء القديمة

موريتانيا ،فرنسا |  96 | 2002د | .الحسانية،
بامبارا ،الفرنسية | ترجمة إنجليزية

لبنان ،السويد |  88 | 2000د | .العربية،
السويدية | ترجمة إنجليزية

اليمن ،المملكة المتحدة |  83 | 2005د.
العربية | ترجمة إنجليزية

في قرية ساحلية منعزلة وظيفتها األساسية
انها تشكل نقطة عبور ،يستكشف المخرج
سيساكو موضوعات االنتماء والالإنتماء
والزوال .حين يصل شwاب إلى القرية في
طريقها إلى الهجرة نحو الشمال ،يلتقي أناسًا
قد يغيّرون مجرى حياته.

تريد الصديقة السويدية للمهاجر اللبناني
«رورو» أن تلتقي بعائلته ،لكنه ال يستطيع أخذها
إلى بيته ألن أسرته ترتب لتزويجه من امرأة
لبنانية .يُبدع جوزيف فارس كوميديا قريبة من
القلب في أول فيلم له عن حياة العرب في
السويد18+ N .

على المصور الفوتوغرافي الشاب طارق أن
يختار بين المرأة التي يحبها وواجباته اتجاه
عائلته األرستقراطية .يستطيع أن يهرب مع
حبيبته ،اليتيمة المنتمية إلى طبقة اجتماعية
دنيا ،أو أن يوافق على زواج مُرتّب من ابنة
قاض.

إخراج عبدالرحمن سيساكو

الجمعة  24أكتوبر

pm 9:15

فوكس 2

إخراج جوزيف فارس

الجمعة  31أكتوبر

pm 9:30

فوكس 2
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إخراج بدر بن حرسي

األحد  26أكتوبر

pm 7:00

فوكس 2
29

البرامج الخاصة

فرنسوا تروفو

عاشق مدى الحياة للسينما،
جسد
فرنسوا تروفو (ّ ،)1984-1932
فرنسا للعالم من خالل السينما.
ابتدع تجارب رفيعة في مجاالت
الكوميديا ،الرومانسية الرقيقة،
والخفة والجمال ،الحب
ّ
السحر
المجنون ،االحتالل ،الطفولة
والوحدة ،الجنون ...التي ترافقت
جميعها مع السردية الرشيقة
والمرنة والضمانة التقنية التي هي
سمات أساسية لسينماه .أفالم
تروفو خالدة ،مليئة بمثل هذه
سيتاح للجمهور
المتع التي ال تشيخُ .
ُ
االستمتاع بمشاهدة أفالم تروفو
في نسخ مرممة حديثًا وعلى
الشاشة الكبيرة ،حيث تستحق أن
تُ شاهد من جديد أو للمرة األولى.

 400ورطة

			

إخراج فرنسوا تروفو

عمل تروفو األول هذا ،بنسخة مرممة ،هو أكثر
أفالمه ذانية ،خلّده أداء جان بيير ليو ذو الـ14
عامًا في دور «أنطوان»« ،أناه البديلة» ،الذي
عاش طفولته مع والدين مهملين ومُدرّسين
ظالمين ،تزينها لحظات من الفرح .وجهه
البريء الذكي ،ال يُنسى وهو يكتشف تجارب
الطفولة12+ .

الثالثاء  28أكتوبر
30

جول وجيم
إخراج فرنسوا تروفو

فرنسا |  99 | 1959د | .الفرنسية
ترجمة إنجليزية

pm 9:30

			

فوكس 2

فرنسا |  106 | 1962د | .الفرنسية
ترجمة إنجليزية

قبيل الحرب العالمية األولى ،يقع الصديقان
جول (أوسكار فرنر) وجيم في حب نفس المرأة،
كاترين (جانّ مورو) .ولكن كاترين تغرم بجول
وتتزوج منه .بعد الحرب ،يتحول حبها إلى جيم.
التأمل الخالد لتروفو في إمكانية أن نحب أكثر
من شخص واحد في الوقت عينه تجد طريقها
إلى الشاشة بنسخة مرممة حديثًا18+ A .

األحد  26أكتوبر

pm 9:30

فوكس 2

مهرجان أبوظبي السينمائي الثامن | adff.ae

الرجل الذي أحب النساء 		
إخراج فرنسوا تروفو

فرنسا |  120 | 1977د | .الفرنسية
ترجمة إنجليزية

حياة رجل يسحر السيدات ،في استرجاع زمني،
يحكي كيف كان يقع في حب كل امرأة يلتقيها
ويكتب عن ذلك في صبيحة اليوم التالي .ما إن
يقرر الكشف عن كل ذلك في سيرته الذاتية،
حتى يلتقى «جنيفييف» الجميلة بعيدة المنال.
18+ A

األربعاء  29أكتوبر

pm 9:00

فوكس 2

			

المترو األخير
إخراج فرنسوا تروفو

فرنسا |  131 | 1980د | .الفرنسية
ترجمة إنجليزية

يلعب جيرار دوبارديو وكاترين دونوف دوري
عضوين في فرقة مسرحية فرنسية خالل
االحتالل األلماني في هذه الدراما الرومنسية
التاريخية المرمّمة حديثًا .تتولى دونوف إدارة
فرقة زوجها «مسرح مونمارتر» بينما تُقاوم
انجذابها إلى الممثل الجديد15+ A .

الثالثاء  30أكتوبر

pm 9:00

فوكس 2

األفالم العائلية

		

الصبي المتوحش
إخراج فرنسوا تروفو

الل ْيل األمريكي 			
ّ
إخراج فرنسوا تروفو

مصروف جيب

			

إخراج فرنسوا تروفو

فرنسا |  85 | 1970د | .الفرنسية
ترجمة إنجليزية

فرنسا |  115 | 1973د | .الفرنسية
ترجمة إنجليزية

فرنسا |  104 | 1976د | .الفرنسية
ترجمة إنجليزية

قصة تروفو حول «الصبي الذئب» الذي عاش
مثل حيوان في الغابة والطبيب الذي حاول
تمدينه ،مستوحاة من حدث واقعي من القرن
الثامن عشر في فرنسا ،يسردها ببساطة
وبشكل مؤثر ،بينما يجد الصبي نفسه في عالم
جديد15+ A .

في كواليس الفيلم الذي يصوّره المخرج «فيرّان»
(تروفو) ،تُصاب الشخصية األساسية بانهيار
عصبي ،تهرب فتاة «السكريبت» مع «البديل»
ويفقد المخرج السيطرة على فريق عمله ..هل
هكذا تُصنع األفالم؟ فيلم تروفو الحائز على
الكوميديا والدراما

جائزة أوسكار مزيج من
المغلّفة بشغفه بسحر السينما.

صف األستاذ ستيفينين مليء بالمغامرات
الصغيرة :صبي يُخبر أول نكتة سوقية ،فتاة
عنيدة تُعلِن جوعها عبر المكبر ،ومنبوذ الصف
يتبين انه ولد معنَّف .يُبدع تروفو كوميديا
مكثّفة مرحة ،رومانسية وغامضة حول
األطفال.

الجمعة  31أكتوبر

pm 7:30

فوكس 2

السبت  25أكتوبر

pm 8:45

فوكس 2
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السبت  25أكتوبر

pm 3:30

فوكس 2
31

البرامج الخاصة

كالسيكيات مرممة

مستقبل السينما مرهون بكيفية حفظها وترميمها
وتقديم ماضيها إلى جمهور جديد .إن قدرة الفيلم على أن
يقول لنا من نحن ،وأحيانًا حتى عقود بعد العرض األول،
توسل الحياة ومن خالل الحقائق الوجدانية
ّ
يأتي من
المصورة على الشاشة .كل فيلم أَ همل مع الوقت تم اآلن
ّ
إحياؤه بروعة بوصفه وحي سينمائي عليك اكتشافه من
خالل فن حفظ السينما وترميمها.

مشروع السينما العالمية

أنشأ مارتن سكورسيزي مشروع سينما العالم ( )WCPوهو برنامج لمؤسسة السينما مخصص بحفظ وترميم األفالم
المهملة من جميع أنحاء العالم ،وخاصة من تلك البلدان التي تفتقر إلى القدرة المالية والتقنية للقيام بذلك .يهدف
برنامج سينما العالم إلى الدفاع عن جسد السينما وروحها انطالقًا من اإليمان بأن الحفاظ على أعمال الماضي
يمكن أن يشجّع األجيال القادمة على التعامل مع الفيلم كشكل من أشكال التعبيرالكوني.

لون الرمان

			

سيرغي باراجانوف واحد من أعظم الشعراء
السينمائيين في القرن العشرين ،يصنع تجربة
بصرية استثنائية تستند في جزء منها إلى
حياة الشاعر األرمني سايات نوفا الذي عاش
في القرن الثامن عشر .مع هذه النسخة
المرمّمة التي تحبس األنفاس ،ندخل عالمًا
ال من
مؤرقًا ،أشبه باألحالم  ،لم نشهد له مثي ً
قبل.
فوكس 1
الجمعة  24أكتوبر pm 4:15

		

قصة عن الكفاح والبقاء ،التحمل والهزيمة،
ُصوِّرت في قاع مانيال القذر ،من بطولة بمبيل
روكو وهيلدا كورونيل في دوري العاشقين
المحكومين بالفشل .ملحمة رومنسية واقعية
للينو بروكا الناشط السياسي والمخرج
السينمائي الغزير ،تم ترميمها حديثًا إلعادة
إكتشافها من جديد18+ A .

إخراج سيرغي باراجانوف

أرمينيا |  77 | 1968د | .األرمنية
ترجمة عربية وإنجليزية

مانيال في براثن الضوء
إخراج لينو بروكا

الفيليبين |  124 | 1975د | .التاغالوغية
ترجمة عربية وإنجليزية

األحد  26أكتوبر

32
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 pm 6:00فوكس 6

ثائر من دون قضية

		

إخراج نيكوالس راي

حفنة من الدوالرات

		

إخراج سيرجيو ليوني

حياة وموت
الكولونيل بليمب

إخراج مايكل باول ،أمريك بريسبورغر

الواليات المتحدة األمريكية |  111 | 1955د.
اإلنجليزية

ايطاليا ،إسبانيا ،ألمانيا |  100 | 1964د.
اإلنجليزية

المملكة المتحدة |  163 | 1943د | .اإلنجليزية

قصة مؤثرة عن مراهق ال يهدأ ويقع دائمًا في
مشاكل مع القانون جعلت الممثل «جيمس دين»
أيقونة بالنسبة إلى جيل الشباب المُهمش في
الخمسينيات من القرن الماضي .نسخة جديدة
مرمّمة تحبس األنفاس بمشاركة النجمة
«ناتالي وود» التي تلعب دور الحبيبة ،و»سال
مينيو» الذي يُجسّد بمهارة فائقة دور المتهم
البريء15+ .
الجمعة  24أكتوبر  pm 9:30فوكس 5

تألق نجم كلينت إيستوود في دوره األيقوني
األكثر شهرة كرجل مجهول الهوية ،مسلح
غامض ،يصل إلى بلدة حدودية مثيرة
لالشمئزاز حيث يتنافس اثنان من زعماء
التهريب على ترويع المواطنين الفقراء ،نسخة
جديدة مرممة ألحد كالسيكيات أفالم
«السباغيتي ويسترن»15+ V .

ضابط بريطاني يسترجع بحرارة ذكريات
األربعين عامًا األخيرة من حياته ،بما فيها زمن
الحب المفقود والصداقة والشرف .استعادة
سينمائية جديدة لقصة حب كبيرة ولواحد من
أعظم األفالم التي تم تصويرها عن القيم
اإلنسانية.

السبت  01نوفمبر

 pm 9:30ق .اإلمارات

السبت  25أكتوبر
االثنين  27أكتوبر

pm 5:00
pm 5:30

فوكس 9
فوكس 2

األفالم العائلية

ليلة نهار عسير 			
إخراج ريتشارد لستر

ماري بوبنز

			

إخراج روبرت ستيفنسون

المملكة المتحدة |  87 | 1964د | .اإلنجليزية

الواليات المتحدة األمريكية |  139 | 1964د.
اإلنجليزية

نسخة جديدة مرمّمة من أول فيلم للبيتلز
تحتفل بالذكرى الخمسين للفرقة الموسيقية
االشهر .،مغامرة الـ «روك أند رول» هذه تتابع
يومًا واحدًا في حياة الرباعي بينما يعزفون
ويغنون وفي الطريق يخترعون ما أصبح يعرف
الحقًا بالكليب الموسيقي.

احتفا ًء بالذكرى الخمسين لوالدتها
السينمائية ،هذا فيلم عن «ماري بوبنز» رُمِّم
حديثًا وتؤدي فيه جولي أندروز دور المربية
الساحرة التي تأخذ طفلي مصرفي ثري في
لندن في رحلة إلى عوالم مليئة بشخصيات
الطفالن
غريبة األطوار حيث يتعرف ّ
ووالدهما بارد األحاسيس على قوة الحب التي
تتفوق على قوة المال.
السبت  25أكتوبر  pm 5:30ق .اإلمارات
السبت  01نوفمبر  pm 2:00ق .اإلمارات

السبت  01نوفمبر

 pm 7:30ق .اإلمارات
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مسابقة األفالم القصيرة
البرنامج األول
 90د.

البرنامج الثاني
 93د.

أمريكيون أفتاء

أب

البرنامج الثالث
 95د.
أرنب

لطفي عاشور
تونس |  18د.

لور دو كليرمون تونير

قطر ،مصر ،سورية |  10د.

مانويل أبراموفيتش ،خوان
ريناو
األرجنتين |  6د.

أشباح في المصنع

جوزيف أوكسفورد

عبد الرحمن

كيفين اليسي

الواليات المتحدة األمريكية |  29د.

أنا موجود

أحمد عبد الناصر

أنا  +هي

أضواء

الواليات المتحدة األمريكية |  11د.

إلياس صفاقسي
فرنسا |  20د.

مريم بن مبارك العويسي
بلجيكا ،المغرب |  18د.

لم تعد الديناصورات
تعيش هنا بعد اآلن

جنة
ّ

الحب في زمن جنون
آذار

ميليسا جونسن ،روبيرتينو
زامبرانو

ميغيل أنخيل بيريز بالنكو
إسبانيا |  25د.

الفتاة اآللية

ستيفاني كابدوفيال
فرنسا |  14د.

الطفل

فرنسا ،المغرب |  9د.

كزينوس

ابراهيم فريته

دب

مهدي فليفل

باسكال فوريكس
ألمانيا |  8د.

الرجل مع كلب

مصاصة ومنفاخ

فرنسا ،المغرب |  27د.

إسبانيا |  13د.

الرغبة

مونيتا

كمال لزرق

هالة مطر

الواليات المتحدة األمريكية،
البحرين |  17د.
عاصفة تضرب سترة

عبد اهلل الكعبي

فرنسا |  10د.

فرنسا |  13د.

اإلمارات العربية المتحدة |  13د.

علي أصغري
إيران ،إيطاليا |  15د.

الدانمارك ،اليونان ،المملكة
المتحدة |  12د.

الواليات المتحدة األمريكية،
أستراليا |  9د.
كشك

حمام البيت
ّ

نيكي ليندروث فون بار
السويد |  15د.

الواليات المتحدة األمريكية،
فرنسا |  17د.

قرية نموذجية
آيون كوون

البرنامج الرابع
 87د.

برونكوس

جاد داني علي حسن
لبنان |  32د.

بول كابون

عزيزي حسن

أكسل سلفاتوري سينز
فرنسا |  4د.

الثالثاء  28أكتوبر  6:15pmفوكس  3الثالثاء  28أكتوبر  9:00pmفوكس 3
الجمعة  31أكتوبر  2:30pmفوكس  3الجمعة  31أكتوبر  4:30pmفوكس 3
34

األربعاء  29أكتوبر  6:00pmفوكس  3األربعاء  29أكتوبر  9:00pmفوكس 3
السبت  1نوفمبر  7:00pmفوكس  3السبت  1نوفمبر  9:30pmفوكس 3
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عزيزي حسن

الفتاة اآللية

أشباح في المصنع

كشك

أنا  +هي
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مسابقة أفالم اإلمارات
األفالم الروائية
القصيرة البرنامج
األول
 110د.
أبو محمد

هبه أبو مساعد

اإلمارات العربية المتحدة |  17د.
تلفون

ثابت المعولي

اإلمارات العربية المتحدة |  5د.

حورية وعين

تأسست مسابقة أفالم اإلمارات في  2001بهدف تشجيع صناعة
األفالم اإلماراتية.تستقبل المسابقة أيضا المشاركات من دول مجلس
التعاون الخليجي وكذلك األفالم التي تركز بشكل كبير على تاريخ
المنطقة وثقافتها.

الجارة

نيلة الخاجة

اإلمارات العربية المتحدة |  18د.
حلم هند

سوزانا مرغاني
قطر |  9د.

رايز

األفالم الروائية
القصيرة البرنامج
الثاني

األفالم الروائية
القصيرة البرنامج
الثالث

 109د.

 109د.

البنت والوحش

حورية وعين

اإلمارات العربية المتحدة |  40د.

السعودية ،قطر |  14د.

محمد فكري

علي مصطفى

اإلمارات العربية المتحدة |  15د.

تشولو

اإلمارات العربية المتحدة |  15د.

الرغبة

صرخة أنثى

ناصر التميمي

مزنة المسافر
عُ مان |  21د.

شهد أمين

ُحلم

فيصل الدويسان

قطر ،الكويت |  16د.
سوبر لوتشل

الواليات المتحدة األمريكية،
البحرين |  17د.

سارة العقروبي ،أمنية
العفيفي ،مرام عاشور،
محية
ّ
سارة زهير،
سلطاني ،ماجدة الصفدي
اإلمارات العربية المتحدة |  6د.

اإلمارات العربية المتحدة |  7د.

محمد إبراهيم
البحرين |  17د.

محمد حنفي

كليمنس

نص دجاجة

كشك

هالة مطر

عبد اهلل الكعبي

اإلمارات العربية المتحدة |  13د.
كالليس

شهد الشحي

مهدي رفيع

البحرين |  4د.

زينب

عبد اهلل احمد
السعودية |  14د.

منقود

عايشة الحمادي

اإلمارات العربية المتحدة |  7د.

ظالل

اإلمارات العربية المتحدة |  12د.
قوس قزح

محمود الشيخ
البحرين |  15د.

ال تتركني

خالد المحمود

اإلمارات العربية المتحدة |  12د.
نقافة

عبد الرحمن المدني

اإلمارات العربية المتحدة |  12د.
يُ عرض اآلن

عبد اهلل الديحاني
الكويت |  19د.

الجمعة  24أكتوبر  6:00pmفوكس  3السبت  25أكتوبر  9:00pmفوكس  3األحد  26أكتوبر  9:00pmفوكس 3
االثنين  27أكتوبر  3:15pmفوكس  3الثالثاء  28أكتوبر  3:00pmفوكس  3األربعاء  29أكتوبر  3:00pmفوكس 3
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أفالم روائية
قصيرة للطلبة
 92د.

38
هيا حاج مراد

اإلمارات العربية المتحدة |  5د.
623
شيخة النعيمي
قطر |  10د.

أغاني خفية من الماضي
هند العلي

اإلمارات العربية المتحدة |  12د.
إلى متى

آيا القرقاوي

رايز

اإلمارات العربية المتحدة |  3د.

مسابقة األفالم
الوثائقية القصيرة

أفالم وثائقية قصيرة
للطلبة

جود العامري

 117د.

 119د.

رحلة بال حدود

اتركني ،احمني

االنتماء

اإلمارات العربية المتحدة ،السعودية
 2د.
التحمل

جميل جومارد

اإلمارات العربية المتحدة |  5د.
ترانزيت

مروان الحمادي

اإلمارات العربية المتحدة |  5د.
التغلب

آيشه أوزكول

اإلمارات العربية المتحدة |  2د.
ختام

تاال موتي

اإلمارات العربية المتحدة |  4د.
زنتاي

اريب الشذري

صوفيا دي فاي

اإلمارات العربية المتحدة |  28د.
حنين

ناصر اليعقوبي

خولة المعمري ،نورة السويدي
اإلمارات العربية المتحدة |  15د.

تواريخ

فاطمة الغانم

اإلمارات العربية المتحدة |  15د.

اإلمارات العربية المتحدة |  7د.

مروان المالكم

الجانب األعمى

اإلمارات العربية المتحدة |  23د.

اإلمارات العربية المتحدة |  4د.

ملوك وملكات قطر

حكاية لؤلؤة

حسن كياني

شمير اليبهاي
قطر |  35د.

واحد

دانيل مالك

اإلمارات العربية المتحدة |  16د.

عايشة عبد اهلل

مريم سليمان ،شيخة العامري
اإلمارات العربية المتحدة |  10د.

خلف جدران المدرسة
أسماء حناوي

اإلمارات العربية المتحدة |  8د.
زهرة الثلج

اإلمارات العربية المتحدة |  6د.

شيرين أبوعوف

فشلة

اإلمارات العربية المتحدة |  15د.

منيرة الشامي

اإلمارات العربية المتحدة |  7د.

ال مزيد ،العودة

لحظات مشوهة

اإلمارات العربية المتحدة ،روسيا |  10د.

اإلمارات العربية المتحدة |  6د.

ما بعد الخوف

مستوى

أياز كمالوف

دافيد مور

هنا مري

متخرج

اإلمارات العربية المتحدة |  18د.

دينا ستيفنس

من خالل عيون إماراتية

اإلمارات العربية المتحدة |  11د.

فاطمة عبيد الموشري ،فاطمة
سعيد الحرسي
اإلمارات العربية المتحدة |  15د.

مستوى

الحمزة السدر ،إبراهيم محمد
اإلمارات العربية المتحدة |  5د.

يوسف

مشاعر سلبية

حامد الحارثي

اإلمارات العربية المتحدة |  8د.

إبراهيم محمد

اإلمارات العربية المتحدة |  6د.
السبت  25أكتوبر  6:15pmفوكس 3
الجمعة  31أكتوبر  3:00pmفوكس 2

سوبر لوتشل

األحد  26أكتوبر  6:00pmفوكس 3
السبت  01نوفمبر  4:15pmفوكس 3

الجمعة  24أكتوبر  8:45pmفوكس 3
الخميس 30أكتوبر  4:30pmفوكس 3
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عالمنا

هذا القسم يحتفي باألفالم المكرسة
لزيادة الوعي بالقضايا البيئية الهامة.

الخفي العظيم

مارغريت براون ص 23

السالسل الغذائية
سنجاي راوال ص 24

ُسلطة الطاقة

هيوبرت كانافال ص 25

فيرونغا

أورالندو فون آينزيدل ص 20

لعنة السدود

رامل ص 26
بِ ن نايت ،ترافيس ِ

مارماتو

مارك غريكو ص 21
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اهتم صنّاع السينما بكل أطفال العالم:
أطفال يعيشون بكنف أهلهم بحب،
وأطفال وحيدون ومضطهدون ،وآخرون
يحاولون بجهدهم البحث عن مستقبلهم
وسعادتهم .تحملنا هذه القصص على
االهتمام أكثر باألطفال وفهمهم ،هم
الذين سيصبح مستقبل العالم بين
أيديهم.
يسر مهرجان أبوظبي السينمائي أن
يتضمن برنامجه جائزة جديدة في
غاية األهمية ،هي "جائزة حماية
الطفل" التي تم استحداثها منذ العام
الماضي بالشراكة مع مركز وزارة
الداخلية لحماية الطفل بهدف لفت
اإلنتباه إلى تلك األفالم التي ترفع
الوعي بوضع األطفال ضحايا سوء
المعاملة أو اإلهمال وتعزيز تدابير
الوقاية في هذا المجال.

( 70000دوالرٍ أمريكي)
جائزة حماية الطفل ألفضل سيناريو
( 30000دوالرٍ أمريكي)

األفالم
ابن ال أحد

فيك رسوموفيتش ص 14

أحالم إمبراطورية

ماليك فيتهال ص 22

أطفال قابيل

مارسيل جيرو ص 19

ديفريت

زيريسيناي بيرهانه ميهاري ص 14

ريفيوجيادو (الجىء)
دييغو ليرمان ص 24

سيفاش

كان موجديجه ص 15

في مكانها

يعمل "مركز وزارة الداخلية لحماية

ألبرت شين ص 16

على ضمان سالمة األطفال وأمنهم من
خالل التواصل الفعّال مع جميع
المعنيين ،وتطوير الشراكات الداخلية
والخارجية ذات المغزى ،وضمان تنفيذ
وتنظيم تشريعات حماية الطفل،
وضمان أفضل السياسات والممارسات
الدولية التي تجعل من هذا المركز
نموذجًا للتميز.

قراصنة َسال

الطفل" في اإلمارات العربية المتحدة
			

د

ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴ
ﺔ ا
وﻟ

ﺔ اﻟﻤ
ﺘﺤ
ﺪة

RAB EMIRATES

DA
ITE
UN

جائزة حماية الطفل

بفضل سحر السينما ،يمكننا
أن نعيش حياة متنوعة ،وتجارب
مختلفة ،تجوب بنا بعيدًا في المكان
والزمان .منذ بداياتها ،اهتمّت السينما
باألطفال؛ من منا لم يذرف دمعة لدى
مشاهدة فيلم "الطفل" لتشارلي
تشابلن؟

الجوائز
جائزة حماية الطفل ألفضل فيلم

عدو ،روزا روجرز ص 21
مريم ّ

ماكوندو

سودابيه مرتضائي ص 26

ُمباع

جيفري دي .براون ص 26

نمر صغير

سيبريان فيال ص 27

األفالم القصيرة
أنا موجود

أحمد عبد الناصر ص 34

الطفل

علي أصغري ص 34
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دليل األفالم بحسب البلد
إثيوبيا
ديفريت

األرجنتين

ق أضواء
ريفيوجيادو(الجىء)

األردن

ق أبو محمد
ذيب
ملكات سورية

أرمينيا

لون الرمان

أسبانيا

حفنة من الدوالرات
فتاة سحرية
ق لم تعد الديناصورات
تعيش هنا بعد اآلن
ق مصاصة ومنفاخ

أستراليا
ق

الحب في زمن جنون آذار

ألمانيا

أضرار الحقة
األوديسا العراقية
الذرة
جزيرة ُ
حفنة من الدوالرات
حمامة جلست على غصن
تتأمل في الوجود
ق دب
دروب الصليب
ذكريات منقوشة على حجر
سبات شتوي
العجائب
العودة إلى حمص
الوادي

اإلمارات العربية
المتحدة

ق 38
ق أبو محمد
ق اتركني ،احمني
ق أغاني خفية من الماضي
ق إلى متى؟
أم غايب
ق االنتماء
األوديسا العراقية
ق البنت والوحش
ق التحمل
ق ترانزيت
ق تشولو

40

ق التغلب
ق تلفون
ق تواريخ
ق الجارة
ق الجانب األعمى
ق حكاية لؤلؤة
ق ُحلم
حمى
ّ
ق حنين
ق ختام
ق خلف جدران المدرسة
ذيب
ق رايز
ق رحلة بال حدود
ق زهرة الثلج
ق زينب
ق سوبر لوتشل
ق صرخة أنثى
صوت البحر
ق ظالل
ق فشلة
قراصنة ّسال
القط
ق كشك
ق كالليس
كلنا معًا
ق ال تتركني
ق ال مزيد ،العودة
ق لحظات مشوهة
ق ما بعد الخوف
ق متخرج
ق مروان المالكم
ق مستوى
ق مشاعر سلبية
المطلوبون الـ 18
ملكات سورية
من ألف إلى باء
ق من خالل عيون إماراتية
ق منقود
ق نقافة
ق واحد
الوادي
ق يوسف

إندونيسيا
نظرة الصمت

إيران

إيطاليا

حفنة من الدوالرات
الحكمة
ق الطفل
العجائب
قلوب جائعة
ملح األرض
يومان وليلة

روسيا

تجربة
ق المزيد ،العودة
لفاياثان
ق ندفة الثلج

البرازيل

سورية

البحرين

السويد

قمامة
ملح األرض

ق
ق
ق
ق

الرغبة
زينب
قوس قزح
كليمنس

بلجيكا

ق أنا موجود
العودة إلى حمص

حمام
ق بيت ّ
حمامة جلست على غصن
تتأمل في الوجود
يالَّ يالَّ

سويسرا

األوديسا العراقية
العجائب

أهالً ابن العم
التيه
جنة
ق ّ
رجالن في المدينة
يومان وليلة

ابن ال أحد

تايوان

الصين

تونس

العراق

مخرج

ق

أب

تركيا

أسماك
سبات شتوي
سيفاش

جمهورية التشيك
الذرة
جزيرة ُ

الجزائر

إن شاء اهلل األحد
أهالً ابن العم
بالوما اللذيذة
ق جان فارس
رجالن في المدينة
العروس البولندية
الوهراني

ق الطفل
قصص

جورجيا

اآلنسة جولي

الدانمارك

إيرلندا

ق كزينوس
نظرة الصمت

الذرة
جزيرة ُ
فرصة ثانية
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صربيا

فحم أسود ،ثلج رقيق

األدويسا العراقية
ق الحرب
ذكريات منقوشة على حجر
صمت الراعي

عمان
ق

تشولو

فرنسا

 400ورطة
ق أرنب
ق أشباح في المصنع
أطفال قابيل
أمل
إن شاء اهلل األحد
أنا و"ديور"
اآلنسة جولي
أهالً ابن العم
ق أوكتابودي
ق بالميبيداريوم
بالوما اللذيذة
تمبوكتو
ق جان فارس
الذرة
جزيرة ُ
ق = أفالم قصيرة

جول وجيم
الحكمة
حمامة جلست على غصن
تتأمل في الوجود
ُحّمى
دبلوم وطني
دروب الصليب
ذات األلف رجل والضفدع
ذا هومزمان
الرجل الذي أحب النساء
ق الرجل مع كلب
رجالن في المدينة
ريفيوجيادو (الجىء)
سبات شتوي
سيدتي العجوز
ق السيد ايبلو
الصبي المتوحش
ضربة المطرقة األخيرة
ق عاصفة تضرب سترة
ق عبد الرحمن
ق عزيزي حسن
العودة إلى إيثاكا
الفرنسية
قراصنة ّسال
ق قرية نموذجية
الل ْيل األمريكي
ّ
ماروك
المترو األخير
ق المرأة اآللية
ق مساء الخير سيد شو
مصروف جيب
المطلوبون الـ 18
ملح األرض
نمر صغير
هيرماكونو (في انتظار
السعادة)
الوادي
الوهراني
يومان وليلة

فلسطين

ق أبو محمد
المطلوبون الـ 18

فنلندا

نظرة الصمت

قطر

ق 623
ق أنا موجود
تمبوكتو
ق حلم هند
ق حلم
حمى
ق = أفالم قصيرة

ذكريات منقوشة على حجر
ذيب
سيفاش
ق عين وحورية
ق ملوك وملكات قطر
الوادي

كازاخستان
الذرة
جزيرة ُ

المكسيك
صدى الجبل

كرواتيا
ابن ال أحد

كندا

شمس منتصف الليل
في مكانها
المطلوبون الـ 18

كوبا

السلوك

كوريا الجنوبية
تلة الحرية
في مكانها
متشابك

كولومبيا
مارماتو

الكونغو

دبلوم وطني
فيرونغا

الكويت
ق

المغرب

ق أشباح في المصنع
جنة
ق ّ
حمى
ّ
ق الرجل مع كلب
قراصنة َسال
ماروك

يُ عرض اآلن

لبنان

التيه
العروس البولندية

هونغ كونغ

ق

الواليات المتحدة

ق
ق

االنتماء
عين وحورية
نص دجاجة

المملكة المتحدة

'71
 20,000يوم على األرض
ق الحرب
حياة وموت الكولونيل
بليمب
دببة
ذيب
سيدتي العجوز
فيرونغا
قراصنة َسال
قمامة
ق كزينوس
ليلة نهار عسير
نادي الشغب
نظرة الصمت
الهدف المقبل من أجل الفوز
يوم جديد في صنعاء
القديمة

موريتانيا

اللوكسمبورغ

النرويج

مصر

هولندا

المملكة العربية
السعودية

تمبوكتو
هيرماكونو (في انتظار
السعادة)

أبو محمد
أم غايب
ق أنا موجود
القط

هنغاريا

أطفال قابيل

فحم أسود ،ثلج رقيق
مخرج

ملكات سورية
ق مونيتا
الوادي
يالَّ يالَّ
أهالً ابن العم
ق السيد ايبلو

الهند

شغيل الحب

اآلنسة جولي
ق باوك(األب)
حمامة جلست على غصن
تتأمل في الوجود
نظرة الصمت
وفق تسلسل االختفاء

النمسا

سلطة الطاقة
ماكوندو
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 99منزال ً
أحالم إمبراطورية
ق أرنب
إصابة
ق أمريكيون أفتاء
ق أنا  +هي
البطل الكبير 6
ثائر من دون قضية
ق الحب في زمن جنون آذار
الخفي العظيم
دببة
ذا هومزمان
رجال ،نساء وأطفال
رجالن في المدينة
ق رغبة
السقطة
السالسل الغذائية
سيدتي العجوز
شمس منتصف الليل
صوب وأطلق النار
ِّ
فتاة تمضي إلى البيت
وحيدة في الليل
فن وحرفة
لعنة السدود
مارماتو
ماري بوبنز
ُمباع
معسكر أشعة أكس

اليابان

نوبي (حرائق في السهل)

اليمن

يوم جديد في صنعاء
القديمة

اليونان
ق

كزينوس
41

دليل األفالم بحسب اسم الفيلم
األفالم الطويلة

22.................................. '71
 99منزال ً9............................
 400ورطة 30....................
 20.000يوم
على األرض19.......................
ابن ال أحد 14..........................
أحالم إمبراطورية 22...........
أسماك 22...........................
إصابة14................................
أضرار الحقة 28.....................
أطفال قابيل19....................
أم غايب19...........................
أمل23.................................
أنا و”ديور”19.......................
اآلنسة جولي23..................
إن شاء اهلل األحد28..............
أهالً ابن العم 28..................
األوديسا العراقية 19.............
اللذيذة 29................
بالوما َ
البطل الكبير5................. 6
تجربة9.................................
تلة الحرية9..........................
تمبوكتو 9..........................
التيه23................................
ثائر من دون قضية33.........
الذرة 14......................
جزيرة ُ
جول وجيم30.....................
حفنة من الدوالرات 33.........
الحكمة9.............................
حمامة جلست على غصن
تتأمل في الوجود 23..........
ُحّمى10...............................
حياة وموت الكولونيل
بليمب33............................
الخفي العظيم 23.............
دببة 23................................
دبلوم وطني 20................
دروب الصليب14..................
ديفريت14............................
ذا هومزمان24...................
ذكريات منقوشة
على حجر10........................
ذيب15..................................
رجال ،نساء وأطفال24........
الرجل الذي أحب النساء30..
رجالن في المدينة24...........
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سبات شتوي 24................
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ُسلطة الطاقة25................
السلوك 25.........................
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سيدتي العجوز 25..............
سيفاش15...........................
شغيل الحب 15....................
شمس منتصف الليل 25...
الصبي المتوحش31...........
صدى الجبل 20...................
صمت الراعي15...................
صوت البحر 20....................
صوب وأطلق النار 20..........
ِّ
ضربة المطرقة األخيرة15.....
العجائب16...........................
العروس البولندية 29..........
العودة إلى إيثاكا 10...........
العودة الى حمص20.........
فتاة تمضي إلى البيت
وحيدة في الليل25.............
فتاة سحرية 16.....................
فحم أسود ،ثلج رقيق 10.....
فرصة ثانية10......................
الفرنسية25........................
فن وحرفة 26.......................
في مكانها 16.....................
فيرونغا20..........................
قراصنة َسال 21......................
قصص10.............................
القط10................................
قلوب جائعة10....................
قمامة26.............................
كلنا معًا26........................
لعنة السدود26...................
لفاياثان 10...........................
لون الرمان32......................
الل ْيل األمريكي31...............
ّ
ليلة نهار عسير 33..............
مارماتو21............................
ماروك29.............................
ماري بوبنز33......................
ماكوندو 26........................
مانيال في براثن الضوء32....
ُمباع26................................
المترو األخير 31....................
متشابك16..........................
خرج16...............................
َم َ
مصروف جيب 31..................
المطلوبون الـ 21.............18
معسكر أشعة أكس16.....
ملح األرض 27.......................
ملكات سورية21................
من ألف إلى باء17،4............
نادي الشغب11.....................
نظرة الصمت21...................
نمر صغير27.......................

نوبي (حرائق في السهل)11.......
الهدف المقبل من أجل
الفوز21................................
هيرماكونو (في انتظار
السعادة) 29...........................
الوادي11...............................
وفق تسلسل االختفاء 27...
الوهراني17.........................
ّيالّيال29................................
يــوم جديد في صنعاء
القديمــة29......................
يومان وليلة 27...................

األفالم القصيرة

37.................................. 38
37............................... 623
أب 34...................................
أبو محمد36.......................
اتركني ،احمني 37............
أرنب 34................................
أشباح في المصنع34.........
أضواء 34..............................
ي37
أغاني خفية من الماض .
إلى متى37........................
أمريكيون أفتاء34..............
أنا  +هي34.........................
أنا موجود34.......................
االنتماء37............................
أوكتابودي 12......................
بالميبيداريوم12.................
باوك ( األب)28......................
البنت والوحش36...............
التحمل37...........................
ترانزيت 37...........................
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التغلب 37...........................
تلفون36.............................
تواريخ 37..............................
الجارة36..............................
الجانب األعمى37................
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جنة34.................................
ّ
الحب في زمن
جنون آذار 34........................
الحرب 28.............................
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ُحلم 36...............................
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ّ
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خلف جدران المدرسة 37....
دب 34..................................
ذات األلف رجل
والضفدع12..........................
رايز36..................................
الرجل مع كلب34..............
رحلة بال حدود 37.................
الرغبة 36،34......................
زنتاي37...............................
زهرة الثلج37.......................
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متخرج37............................
مروان المالكم 37.............
مساء الخير سيد شو12.....
مستوى37.........................
مشاعر سلبية37...............
مصاصة ومنفاخ34.............
ملوك و ملكات قطر37....
من بين الكثير 12...............
من خالل عيون إماراتية37...
منقود 36............................
مونيتا 34............................
ندفة الثلج 12........................
نص دجاجة36......................
نقافة 36..............................
واحد37................................
يُ عرض اآلن36.......................
يوسف 37...........................

جدول األفالم
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قصر اإلمارات

Emira tes
Palace

•شباك التذاكر
طابق المسرح
•عروض األفالم
•السجادة الحمراء
•عروض إحتفالية في
أمسيات مختارة
•فعاليات خاصة وورش
عمل ولقائات مع الخبراء

ركن السيارات

تتوفر خدمة ركن السيارات
الذاتية في قصر اإلمارات
والمارينا مول.
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شراء التذاكر

ADFF.AE

الطريقة األسهل لشراء التذاكر وبطاقات اإلشتراك في المهرجان

كيف تشتري التذاكر وبطاقات االشتراك
بطاقات االشتراك

تخوّل هذه البطاقات حاملها الحجز عبر الموقع اإللكتروني
بشكل مسبق ،وهي وسيلة مثالية تفسح المجال لمواكبة جميع
عروض المهرجان بأفضل الطرق الممكنة.
بطاقات االشتراك 400 :درهمًا إماراتيًا

•الشراء والحجز عبر االنترنت أو شخصيًا.
•تصلح لجميع العروض (باستثناء حفلي االفتتاح والختام
ومراسم توزيع الجوائز).
•تذكرة واحدة لكل عرض ،خمسة تذاكر في اليوم الواحد.

التذاكر المنفردة

يمكن شراؤها عبر اإلنترنيت أو شخصيًا.
العروض المنفردة 30 :درهمًا إماراتيًا

تشرين األول /أكتوبر.

رزمة  6قسائم 150 :درهمًا إماراتيًا
رزمة  12قسيمة 240 :درهمًا إماراتيًا
•متوفرة في شباك التذاكر فقط
•يجب شراؤها شخصيًا
•تصلح لجميع العروض العادية (باستثناء حفلي االفتتاح
والختام ومراسم توزيع الجوائز).
•يمكن مشاركتها مع العائلة واألصدقاء
حضور فعاليات ونشاطات «حوارات في السينما» مجاني،
وكذلك المحاضرات المختصة وحلقات النقاش وورشات العمل.

الطالب 30 :درهمًا إماراتيًا (متوفرة فقط في شباك التذاكر)
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بطاقات الجملة

يتمّ شراؤها شخصيًا ومن شباك التذاكر فقط ابتدا ًء من 16

طرق الدفع

من خالل اإلنترنت :ماستر كارد أو فيزا
شباك التذاكر :ماستركارد ،فيزا أو نقدًا
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أماكن وأوقات فتح وإغالق شباك التذاكر
شباك التذاكر في مارينا مول (فوكس سينما)

شباك التذاكر في قصر اإلمارات

من  16تشرين األول /أكتوبر ولغاية  23تشرين األول /
أكتوبر ـ بين الساعة  12:00ظهرًا و 10:00مسا ًء
من  24تشرين األول /أكتوبر ولغاية  1تشرين الثاني /
نوفمبر ـ بين الساعة  12:00ظهرًا وحتى نصف ساعة بعد
بدء عرض الفيلم األخير.

من  23تشرين األول /أكتوبر ولغاية  1تشرين الثاني  /نوفمبر ـ
بين الساعة  10:00صباحًا وحتى نصف ساعة بعد بدء عرض
الفيلم األخير.
الرجاء مراعاة ارتداء المالبس المناسبة عند حضور
العروض في قصر اإلمارات (ممنوع السراويل القصيرة،
والصنادل المكشوفة والسترات بدون أكمام) .يمكن االتصال
بالرقم  02 690 9000للمزيد من المعلومات.

سياسة البطاقات
التذاكر النافدة وتذاكر اإلنتظار

عند نفاذ التذاكر ،ربما تظل هناك فرصة لشرائها .قد تتوفّر
التذاكر على الموقع الرسمي للمهرجان  adff.aeالساعة 12:01
بعيد منتصف ليلة عرض الفيلم.
كما قد تتوفر التذاكر قبل  15دقيقة من موعد كل عرض عند
شباك التذاكر ألول الواصلين ،و ُتطبق قواعد خدمة البيع
بحسب أولوية الوصول للواقفين في الطابور.

األطفال

ال يحتاج األطفال إلى تذاكر إن لم يشغلوا مقاعد في الصالة.
يسمح بدخول األطفال بين سن الثانية والخامسة مجانًا ،لكن
يجب الحصول على تذكرة قبل العرض .ولألطفال من عمر ست
سنوات تطبّق سياسة البطاقات العادية ،شرط مرافقة شخص
بالغ لهم ،ويمكن مراجعة التفاصيل في دليل المهرجان
لمساعدتك في اختيار األفالم.

•التذاكر مطلوبة لجميع العروض ومن جميع الحضور.
•يمكن الحصول على التذاكر عبر اإلنترنت أو شخصيًا في أحد
نقاط البيع .يرجى أخذ العلم بأنه يجب الحصول على التذاكر
في نقاط البيع قبل العروض.
•المقاعد مضمونة حتى  15دقيقة قبل الموعد المحدد للعرض.
للدخول المتأخر إلى العروض يرجى مراجعة مدير الصالة.
•ليس هناك حجز مسبق للمقاعد في أيّ عرض من العروض.
•التذاكر والقسائم وبطاقات الدخول ال يمكن استبدالها أو
استرجاعها تحت أي ظرف.
•يُمنع إعادة بيع البطاقات.
•جميع العروض قابلة للتعديل بدون إخطار مسبق .يتم اإلعالن
عن التعديالت عبر الموقع الرسمي للمهرجان adff.ae
•استخدام التذاكر يعني الموافقة الضمنية على احتمال الظهور
في أي صورة أو مقطع فيديو ترويجي للمهرجان من دون مقابل.
•التصوير الفوتوغرافي أو تسجيل الفيديو غير المصرح به خالل
المهرجان يعتبر أمرًا غير قانوني ،وقد يتعرض المخالفون
للمحاكمة.
•المهرجان غير مسؤول عن أي فقدان أو إصابة يتعرض لها
حملة التذاكر بأي شكل من االشكال.

خدمة العمالء
يمكن إرسال االستفسارات حول شراء التذاكر ونظام السينما إلى customerservice@adff.ae :ويمكن االتصال على  056 689 8668للمساعدة.

تفتح هذه الخطوط بين  16تشرين األول /أكتوبر و  1تشرين الثاني /نوفمبر ،من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة التاسعة ليالً.
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 أكتوبر24 الجمعة

FRIDAY 24 OCTOBER

KEY

FILM SECTIONS
NARRATIVE FEATURE COMPETITION
NEW HORIZONS / AFAQ JADIDA COMPETITION
DOCUMENTARY FEATURE COMPETITION
SHOWCASE
SHORT FILM COMPETITION
EMIRATES FILM COMPETITION
SPECIAL PROGRAMMES

Screening time
عنوان الفيلم

رقم الصفحة

FILM TITLE

Page number

Duration

MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL
VOX 9
VOX 6
VOX 5
VOX 4
VOX 3
VOX 2
VOX 1

3:30

السلوك

STATIONS OF
THE CROSS

BEHAVIOR

14 ص

p 16
 د107 min.

25 ص
p 23

 د108 min.
9ص

HILL OF
FREEDOM

p9
 د66 min.

دببة

3:45

23 ص

شمس منتصف
الليل

25 ص

MIDNIGHT
SUN

4:30

تلة الحرية

p 25
 د97 min.

4:45

الهدف المقبل
من أجل الفوز

BEARS

4:15

15 ص

THE LAST
HAMMER
BLOW

32 ص

 د77 min.

21 ص

5:45

ذا هومزمان

مسابقة
أفالم اإلمارات
األفالم الروائية
1 القصيرة

قصص

10 ص

TALES

5 pm

p 32

NEXT GOAL
WINS

6:30

 د88 min.
p 11

 د78 min.

THE COLOR
OF POMEGRANATES

6:00

ضربة المطرقة
األخيرة

7:15

EFC
NARRATIVE 1

 د110 min.

6:15

6:30

نمر صغير

27 ص

YOUNG TIGER

p 27

المطلوبون
18 الـ

 د127 min.

ملح األرض

27 ص

THE SALT OF
THE EARTH

 د83 min.

THE
HOMESMAN

p 24
 د122 min.
7 pm

p 26
 د110 min.

THE WANTED
18

p 21
 د75 min.

8:45

17 ص

FROM A TO B

p 15
 د108 min.

8 pm

8:45

9:00

فتاة سحرية

9:15

16 ص

MAGICAL
GIRL

p 15
 د127 min.

6 pm

24 ص

21 ص

p 15

من ألف إلى باء

4 pm

p 22

لون الرمان

p 20
 د97 min.

6:30

3 pm

3:30

3:30

دروب الصليب

EMIRATES
PALACE

9:30

ثائر من دون
قضية

33 ص

REBEL
WITHOUT A
CAUSE

فيرونغا

20 ص

VIRUNGA

p 21

 د97 min.

مسابقة أفالم
اإلمارات
األفالم
الوثائقية
القصيرة
للطالب

9:15

هيرماكونو
(في انتظار
)السعادة

EFC STUDENT

DOCUMENTARY

 د119 min.

9 pm

9:00

29 ص

HEREMAKONO
(WAITING FOR
HAPPINESS)

اآلنسة جولي

23 ص

MISS JULIE

p 25
 د129 min.

9:15

ال
ً  منز99

9ص

99 HOMES

p 10
 د112 min.

10 pm

p 28
 د96 min.

p 33
 د111 min.

11 pm
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 أكتوبر25 السبت

SATURDAY 25 OCTOBER

MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL
VOX 9
VOX 6
VOX 5
VOX 4
VOX 3
VOX 2
VOX 1

EMIRATES
PALACE

11 am

11:00

كلنا معًا

26 ص

AS ONE:
THE AUTISM
PROJECT

p 22
 د80 min

2:30

الرسوم
المتحركة

3:00

ذكريات
منقوشة على
حجر

3:45

ابن ال أحد

14 ص

NO ONE'S
CHILD

12 ص

3:00

ANIMOTION

p 10
 د97 min.

p 16

p 12
 د56 min

23 ص

LABYRINTHUS

3:30

مصروف جيب

31 ص

SMALL
CHANGE

4:00

مارماتو

p 31
 د104 min.

21 ص

MARMATO

 د97 min.

p 20

 د88 min.

3:45

فتاة تمضي إلى
البيت وحيدة
في الليل

4 pm

25 ص

A GIRL WALKS
HOME ALONE
AT NIGHT

حياة وموت
الكولونيل
بليمب

5 pm

5:30

33 ص

p 33
 د163 min.

p 25
د95 min.

p 24
 د99 min.

5:00

THE LIFE AND
DEATH OF
COLONEL
BLIMP

3 pm

التيه

10 ص

MEMORIES ON
STONE

2 pm

ماري بوبنز

33 ص

MARY
POPPINS

6:00

6:15

الوادي

THE VALLEY

IN HER PLACE

 د135 min.

16 ص

p 15
 د115 min.

6:15

11 ص

في مكانها

p 11

7:00

صدى الجبل

20 ص

ECHO OF THE
MOUNTAIN

مسابقة
أفالم اإلمارات
األفالم الروائية
القصيرة
للطالب

6:15

د139 min.

أضرار الحقة

28 ص

SEEDS OF
DOUBT

p 29
 د88 min.

EFC STUDENT
NARRATIVE

 د81 min.

6 pm

p 33

6:45

7 pm

حمامة جلست
على غصن
تتأمل في
الوجود

23 ص

A PIGEON SAT
ON A BRANCH
REFLECTING
ON EXISTENCE

p 19

 د91 min.

8 pm

p 26

 د101 min.
8:45

8:45

رجالن في
المدينة

24 ص

9:00

9:15

9:15

TWO MEN IN
TOWN

شغيل الحب

فرصة ثانية

120 min.

LABOUR OF
LOVE

A SECOND
CHANCE

84 min.

 د105 min.

p 27

15 ص
p 15

10 ص
p 11

9:30

ماكوندو

26 ص

MACONDO

p 25

9 pm

اللّ يْ ل األمريكي

مسابقة
أفالم اإلمارات
األفالم الروائية
2 القصيرة
EFC
NARRATIVE 2

 د107 min.

 د93 min.

31 ص

DAY FOR
NIGHT

p 30
 د115 min.

9:15

صوت البحر

20 ص

SOUNDS OF
THE SEA

p 21

 د93 min.

9:15

القمامة

26 ص

TRASH

p 26
 د113 min.

10 pm

11 pm
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 أكتوبر26 األحد

SUNDAY 26 OCTOBER

MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL
VOX 9
VOX 6
VOX 5
VOX 4
VOX 3
VOX 2
VOX 1

EMIRATES
PALACE

2 pm

3 pm

3:15

3:30

قصص

10 ص

TALES

p 11

88 min.

ملح األرض

27 ص

3:45

THE SALT OF
THE EARTH

ضربة المطرقة
األخيرة

p 26 ص
 د110 min.

15 ص

THE LAST
HAMMER
BLOW

p 15
83 min.

اآلنسة جولي

23 ص

MISS JULIE

4:30

p 25
 د129 min.

المطلوبون
18 الـ

p 21 ص

FROM NEW
YORK TO ABU
DHABI

MANILA IN
THE CLAWS
OF LIGHT

12 ص

65 min.
p 12

32 ص
p 32

124 min.

5 pm

6 pm

6:00

مانيال في براثن
الضوء

20 ص

p 19
 د91 min.

p 21
75 min.

6:00

4:30

صدى الجبل
ECHO OF THE
MOUNTAIN

THE WANTED
18

من نيو يورك
إلى أبوظبي

4 pm

4:00

6:00

مسابقة أفالم
اإلمارات األفالم
الوثائقية

6:15

الحكمة

9ص

LA SAPIENZA

p 11

107 min.

6:45

أطفال قابيل

6:15

ذيب

15 ص

EFC DOCUMENTARY

THEEB

p 16
 د100 min

117 min.
7:00

19 ص

CAIN'S
CHILDREN

يوم جديد في
صنعاء القديمة

90 min.

A NEW DAY IN
OLD SANA’A

p 19

7:15

29 ص

السالسل
الغذائية

p 29
 د86 min.

FOOD CHAINS

24 ص

8 pm

p 23
 د83 min.

8:45

9:00

الذرة
ُ جزيرة

14 ص

9:30

صوت البحر

20 ص

SOUNDS OF
THE SEA

p 21
93 min.

CORN ISLAND

p 14

100 min.

تمبوكتو
TIMBUKTU

p 11
100 min.

9 pm

9:00

9ص

9:15

"أنا و"ديور

19 ص

DIOR AND I

p 19

90 min.

مسابقة أفالم
اإلمارات األفالم
3 الروائية
EFC
NARRATIVE 3

109 min.

7 pm

9:15

9:30

جول وجيم

30 ص

JULES AND
JIM

p 30
 د106 min.

وفق تسلسل
االختفاء

27 ص

IN ORDER
OF DISAPPEARANCE

p 24
 د115 min.

9:30

 نساء،رجال
وأطفال

24 ص

10 pm

MEN, WOMEN
& CHILDREN

 د116 min.
p 25
11 pm

12 am
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 أكتوبر27 اإلثنين

MONDAY 27 OCTOBER

MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL
VOX 9
VOX 6
VOX 5
VOX 4
VOX 3
VOX 2
VOX 1

3:15

مسابقة
أفالم اإلمارات
األفالم الروائية
1 القصيرة
EFC
NARRATIVE 1

3:45

الهدف المقبل
من أجل الفوز

21 ص

NEXT GOAL
WINS

p 20
 د97 min.

 د110 min.

4:00

في مكانها

16 ص

مارماتو

 د115 min.

MARMATO

p 15

10 ص

MEMORIES ON
STONE

p 10

 د97 min.

2 pm

3 pm

3:00

ذكريات
منقوشة على
حجر

4:15

IN HER PLACE

EMIRATES
PALACE

3:15

الوادي

11 ص

THE VALLEY

p 11
 د135 min.

4 pm

21 ص

p 20
 د88 min.

5 pm

5:30

6:00

ال ابن العم
ً أه

6:15

28 ص

مَ خرَ ج

SALUT
COUSIN!

16 ص
EXIT

p 15
 د94 min.

6:45

تجربة

9ص

TEST

p 11
 د95 min.

7:00

p 29
 د100 min.

حياة وموت
الكولونيل
بليمب

6 pm

33 ص

THE LIFE AND
DEATH OF
COLONEL
BLIMP

p 33
 د163 min.

الخفي العظيم
ّ

6:15

6:30

فن وحرفة

26 ص

ART AND
CRAFT

مُ باع

26 ص

SOLD

p 26
 د94 min.

p 22
 د89 min.

23 ص

THE GREAT
INVISIBLE

p 24
 د92 min.

8 pm

8:45

معسكر أشعة
أكس

9:15

16 ص

السقطة

p 14
 د117 min.

THE DROP

CAMP X-RAY

األوديسا
العراقية

9:00

9:00

15 ص

p 14
 د107 min.

19 ص

 يوم20,000
على األرض

19 ص

20,000 DAYS
ON EARTH

p 21

 د95 min.

7 pm

9:30

فتاة تمضي إلى
البيت وحيدة
في الليل

25 ص

IRAQI
ODYSSEY
(3D)

p 19
 د162 min.

8:45
'71

9 pm

22 ص
’71

p 26
 د99 min.

9:15

القط

11 ص

EL OTT

p9
 د92 min.

10 pm

A GIRL WALKS
HOME ALONE
AT NIGHT

p 24
 د99 min.

11 pm

12 am
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 أكتوبر28 الثالثاء

TUESDAY 28 OCTOBER

MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL
VOX 9
VOX 6
VOX 5
VOX 4
VOX 3
VOX 2
VOX 1

EMIRATES
PALACE

3 pm

3:00

3:30

تمبوكتو

9ص

TIMBUKTU

p 11

4:15

4:30

الحكمة

9ص

LA SAPIENZA

p 11

107 min.

2 pm

مسابقة
أفالم اإلمارات
األفالم الروائية
2 القصيرة
EFC
NARRATIVE 2

3:45

107 min.

4:00
ذيب

100 min.

15 ص

شغيل الحب

THEEB

p 16
 د100 min.

15 ص

LABOUR OF
LOVE

أطفال قابيل

4 pm

19 ص

CAIN'S
CHILDREN

p 19
 د90 min.
5 pm

p 15
84 min.

6 pm

6:00

6:00

أمل

أم غايب

6:15

23 ص

HOPE

ُح ّمى

 د86 min.

10 ص

7:00

متشابك

16 ص

FEVERS

p9

90 min.

ENTANGLED

p 14
94 min.

19 ص

مسابقة األفالم
1 القصيرة

6:30

p 24

6:45

أحالم
إمبراطورية

22 ص

SHORT FILM
COMPETITION
1

6:45

العروس
البولندية

90 min.

29 ص

p 26

90 min.

 د95 min.

DIFRET

6:30

14 ص

 د99 min.

8 pm

8:45

سبات شتوي

9:15

صمت الراعي

15 ص

THE SILENCE
OF THE
SHEPHERD

p 16

104 min.

9:15

9:30

العودة الى
حمص

10 ص

RETURN TO
HOMS

 ثلج،فحم أسود
رقيق
BLACK COAL,
THIN ICE

p9
106 min.

20 ص

WINTER
SLEEP

مسابقة األفالم
2 القصيرة
SHORT FILM
COMPETITION
2

91 min.

p 21

90 min.

9 pm

24 ص

9:00

7 pm

p 14

p 29
 د89 min.

p 24
87 min.

8:45

REFUGIADO

ديفريت

p 21

THE POLISH
BRIDE

IMPERIAL
DREAMS

ريفيوجيادو
)(الجىء

24 ص

UM GHAYEB
(MOTHER OF
THE UNBORN)

9:30

 ورطة400

30 ص

THE 400
BLOWS

p 30
د99 min.

p 27
 د196 min.

9:30

سيدتي العجوز

25 ص

MY OLD LADY

10 pm

p 25

 د107 min.

11 pm

12 am
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 أكتوبر29 األربعاء

WEDNESDAY 29 OCTOBER

MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL
VOX 9
VOX 6
VOX 5
VOX 4
VOX 3
VOX 2
VOX 1

مسابقة
أفالم اإلمارات
األفالم الروائية
3 القصيرة

3:30

القط

EFC
NARRATIVE 3

11 ص
p9

4:00

3:45

فيرونغا

4 pm

أم غايب

 د109 min.

19 ص

تجربة

VIRUNGA

UM GHAYEB
(MOTHER OF
THE UNBORN)

"أنا و"ديور

TEST

 د97 min.

 د95 min.

DIOR AND I

4:15

 د92 min.

9ص

20 ص

p 21

p 21

p 11
 د95 min.

2 pm

3 pm

3:00

EL OTT

EMIRATES
PALACE

4:15

19 ص

p 19
 د90 min.

5 pm

6 pm

6:45

6:15

سيفاش

لفاياثان

SIVAS

LEVIATHAN

 د97 min.

 د141 min.

15 ص
p 16

6:00

11 ص
p 10

6:45

دبلوم وطني

20 ص

NATIONAL
DIPLOMA

p 20

6:30

مسابقة األفالم
3 القصيرة
SHORT FILM
COMPETITION
3

 د92 min.

إن شاء اهلل
األحد

28 ص

INCH’ALLAH
DIMANCHE

p 28
 د98 min.

 د92 min.

7:00

سلطة الطاقة

25 ص

ENERGIZED

p 23
 د92 min.

9:15

9:00

لعنة السدود

26 ص

DAMNATION

p 23

 د87 min.

العجائب

9:00

16 ص

THE
WONDERS

p 17
 د111 min.

9:15

9:30

نادي الشغب

11 ص

THE RIOT
CLUB

p 10
 د107 min.

سال
َ قراصنة

21 ص

PIRATES OF
SALÉ

p 20
 د78 min.

8 pm

9 pm

9:15

مسابقة األفالم
4 القصيرة

الرجل الذي
أحب النساء

 د87 min.

THE MAN
WHO LOVED
WOMEN

SHORT FILM
COMPETITION
4

7 pm

30 ص

p 31
 د120 min.

9:30

يومان وليلة

27 ص

TWO DAYS,
ONE NIGHT

10 pm

p 27
 د95 min.

11 pm

12 am
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 أكتوبر30 الخميس

THURSDAY 30 OCTOBER

MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL
VOX 9
VOX 6
VOX 5
VOX 4
VOX 3
VOX 2
VOX 1

EMIRATES
PALACE

2 pm

3 pm

3:00

ُح ّمى

10 ص

FEVERS

p9
 د90 min.

3:45

العودة الى
حمص

20 ص

RETURN TO
HOMS

p 21
 د90 min.

ديفريت

4:15

14 ص

الذرة
ُ جزيرة

CORN ISLAND

p 14

DIFRET

4:30

14 ص

 د100 min.

4:45

صوب وأطلق
النار

20 ص

POINT AND
SHOOT

p 20

 د82 min.

p 14
 د99 min.

مسابقة أفالم
اإلمارات
األفالم الوثائقية
القصيرة
للطالب

5 pm

EFC STUDENT
DOCUMENTARY

 د117 min.

6 pm

6:00

6:00

الوهراني

الفرنسية

6:15

17 ص

25 ص

بالوما اللَذيذة

THE MAN
FROM ORAN

p 16
 د128 min.

4 pm

4:00

THE
CONNECTION

29 ص

10 ص

RETURN TO
ITHACA

p 10
 د95 min.

p 23
 د135 min.

DÉLICE
PALOMA

6:45

العودة إلى
إيثاكا

p 28

7:00

7:15

ملكات سورية

21 ص

QUEENS OF
SYRIA

p 20

 د60 min.

7 pm

134 min.

 ثلج،فحم أسود
رقيق

10 ص

BLACK COAL,
THIN ICE

p9
 د106 min.

8 pm

8:30

األوديسا
العراقية

9:00

9:00

نوبي (حرائق
في السهل

11 ص

NOBI (FIRES
ON THE
PLAIN)

p 10

 د87 min.

المترو األخير

9:15

9:30

قلوب جائعة

11 ص

HUNGRY
HEARTS

p9
 د109 min.

31 ص

نظرة الصمت

THE LAST
METRO

21 ص

THE LOOK OF
SILENCE

p 19

 د103 min.

9:45

أسماك

22 ص

p 31
 د131 min.

9 pm

19 ص

IRAQI
ODYSSEY

p 19
 د162 min.

9:15

إصابة

14 ص

WHIPLASH

p 17
 د105 min.

10 pm

FISH

p 23
 د80 min.
11 pm

12 am
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 أكتوبر31 الجمعة

FRIDAY 31 OCTOBER

MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL
VOX 9
VOX 6
VOX 5
VOX 4
VOX 3
VOX 2
VOX 1

EMIRATES
PALACE

2 pm

2:30

مسابقة األفالم
1 القصيرة
SHORT FILM
COMPETITION
1

90 min.

3:30

صمت الراعي
15 ص

4:00

 يوم20.000
على األرض

4:45

سال
َ قراصنة

p 21 ص

PIRATES OF
SALÉ

p 20

3 pm

3:00

مسابقة أفالم
		
اإلمارات
األفالم الروائية
القصيرة
للطالب

دبلوم وطني

81 min.

NATIONAL
DIPLOMA

EFC STUDENT
NARRATIVE

THE SILENCE
OF THE
SHEPHERD

p 16

104 min.

19 ص

4:30

3:30

20 ص

4 pm

p 20
92 min.

مسابقة األفالم
1 القصيرة

20,000 DAYS
ON EARTH

5 pm

SHORT FILM
COMPETITION
2

p 21

95 min.

5:00

العودة إلى
إيثاكا

91 min.

78 min.

p 10 ص

RETURN TO
ITHACA

6:30

مَ خرَ ج
16 ص

p 10
95 min.

6:00

لفاياثان
p 11 ص

6 pm

6:15

EXIT

LEVIATHAN

فرصة ثانية

94 min.

141 min.

A SECOND
CHANCE

p 15

10 ص

p 10

7 pm

p 11
105 min.

7:00
مُ باع

26 ص

SOLD

7:30

p 26
94 min.

الصبي
المتوحش
p 31 ص

8 pm

THE WILD
CHILD

8:15

p 31 ص
85 min.

6 البطل الكبير

p5ص

BIG HERO 6

9:00

9:00

9:15

نادي الشغب

11 ص

THE RIOT
CLUB

p 10
107 min.

فتاة سحرية
16 ص
MAGICAL
GIRL

p 15

127 min.

9:15

p 16

97 min.

9 pm

25 ص

ابن ال أحد
14 ص

NO ONE'S
CHILD

p5
00 min.

سيدتي العجوز

9:30

يّال يّال

29 ص

JALLA! JALLA!

MY OLD LADY

p 25
107 min.

10 pm

p 29

88 min.

11 pm

12 am
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 نوفمبر1 السبت

SATURDAY 1 NOVEMBER

MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL MARINA MALL
VOX 9
VOX 6
VOX 5
VOX 4
VOX 3
VOX 2
VOX 1

EMIRATES
PALACE

2 pm

2:00

ماري بوبنز

33 ص

MARY
POPPINS

p 33
139 min.

3:00

3:15

متشابك

16 ص

COMPETITION
WINNER 3

3:30

ENTANGLED

الوهراني

94 min.

THE MAN
FROM ORAN

3:30

األفالم الفائزة

17 ص

p 14

COMPETITION
WINNER 1

p 16
128 min.

4 pm

4:15

		

مسابقة أفالم
اإلمارات
األفالم
الوثائقية
القصيرة

4:30

العجائب

16 ص

THE
WONDERS

EFC DOCUMENTARY

p 17
111 min.

117 min.

5:00

6:00

قلوب جائعة

15 ص

THE DROP

11 ص

نظرة الصمت

21 ص

THE LOOK OF
SILENCE

HUNGRY
HEARTS

6:00

6:15

األفالم الفائزة

21 ص

QUEENS OF
SYRIA

p9
109 min.

7:00

p 20
60 min.

مسابقة األفالم
3 القصيرة
SHORT FILM
COMPETITION
3

92 min.

7:15

7:45

تلة الحرية

9ص
p9

9:00

SIVAS

p 16

97 min.

COMPETITION
WINNER 4

7:30

20 ص

ليلة نهار عسير

p 20

A HARD DAY'S
NIGHT

POINT AND
SHOOT

82 min.

33 ص

8 pm

p 33
87 min.

66 min.

8:45

سيفاش
15 ص

7 pm

صوِّ ب وأطلق
النار

HILL OF
FREEDOM

األفالم الفائزة

6 pm

ملكات سورية

COMPETITION
WINNER 2

p 19
103 min.

5 pm

السقطة

p 14
107 min.

6:30

3 pm

األفالم الفائزة

9 pm

9:00

نوبي (حرائق
في السهل

11 ص

NOBI (FIRES
ON THE PLAIN)

p 10

87 min.

9:15

9:30

مسابقة األفالم
4 القصيرة
SHORT FILM
COMPETITION
4

87 min.

9:30

ماروك

دروب الصليب

MAROCK

STATIONS OF
THE CROSS

29 ص

p 29
105 min.

14 ص

p 16
107 min.

9:30

حفنة من
الدوالرات

33 ص

10 pm

A FISTFUL OF
DOLLARS

p 33
100 min.

11 pm

12 am
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