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فهرس

التصنيفات العمرية
يلفت مهرجان أبوظبي السينمائي إلى أن محتوى بعض األفالم قد ال يالئم كافة الحضور ،وأن بعض األفالم لم تخضع لتصنيف رسمي .لكن
التصنيفات أدناه ستساعد أولياء األمور على اختيار األفالم المناسية لهم ولعائالتهم.
مناسب للمشاهدين من كافة األعمار.
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 +12مناسب للمشاهدين من  12عامًا فما فوق.
 +15مناسب للمشاهدين من عمر  15عامًا فما فوق .قد تتضمن األفالم مادة غير مالئمة للناشئين أو لقطات عنيفة أو كلمات نابية.
 +18مناسب للمشاهدين من عمر  18فما فوق .قد تتضمن األفالم لقطات موجزة قد تزعج البعض لكونها تصور عنف الحرب أو الجسد العاري.

مرحبا بكم في مهرجان أبوظبي السينمائي
نبذة عن المهرجان
تأسس مهرجان أبوظبي السينمائي (مهرجان الشرق األوسط السينمائي
الدولي سابقًا) عام  2007بهدف المساعدة على إيجاد ثقافة سينمائية حيوية
في أرجاء المنطقة .ويلتزم هذا الحدث الذي تقدمه هيئة أبوظبي للثقافة
والتراث ( )ADACHفي تشرين األول /أكتوبر من كل عام تحت رعاية كريمة
من معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان ،بتنسيق برامج استثنائية

تجذب المجتمع المحلي وتسهم في تثقيفه كما تلهم صناع األفالم
وتغذي نمو صناعة السينما في المنطقة.
وإذ يلتزم المهرجان بإتاحة الفرصة لصناع األفالم العرب للمشاركة
بأعمالهم في المسابقات بشكل متكافئ مع أهم المخرجين في
السينما العالمية ،فإنه يقدم بذلك إلى الجماهير المتنوعة والمتحمسة
لهذا الفن في أبوظبي وسيلة للتواصل مع ثقافاتهم وثقافات اآلخرين .كما
أن التركيز الفعال على األصوات الجديدة الجريئة من السينما العربية يتصل
في الوقت نفسه بدور أبوظبي المحوري كعاصمة ثقافية في المنطقة،
ويتميز المهرجان بكونه المكان الذي يكتشف فيه العالم صناعة السينما
ّ
العربية الحديثة ويجس نبضها.

هيئة أبوظبي للثقافة والتراث
تأسست هيئة أبوظبي للثقافة والتراث في اكتوبر  2005كواحدة من
الهيئات الحكومية التابعة إلمارة أبوظبي ،وهي الهيئة المسؤولة عن
حفظ تراث وثقافة إمارة أبوظبي والترويج لهما ,ويتولى إدارتها مجلس إدارة
يترأسه معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان.
تحمل هيئة أبوظبي للثقافة والتراث تطلعات كبيرة ,كتعزيز مشاعر
الفخر واالعتزاز لدى شعب اإلمارات من خالل دعم وتطوير تراثه الثقافي ،وأن
تصبح الهيئة المؤسسة الرائدة في دعم الثقافة على مستوى المنطقة ,و

المستوى الدولي ،وأن تساهم في تعزيز الحوار الحضاري ,وتقدير الثقافات
األخرى على اختالفها من خالل تطوير مشاريع تشجع االطالع على تقاليد
وتجارب اآلخرين.
تتبنى هيئة أبوظبي للثقافة والتراث رؤية شاملة للثقافة تضم التراث
المادي وغير المادي على حد سواء ,و ّ
تسخر جميع مواردها للحفاظ على

األصول المعمارية واألثرية ,مع العمل على تطوير الفنون والموسيقى
واألدب والسينما اإلماراتية والعالمية.
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تفاصيل برامج المهرجان
المسابقات

أفالم خارج المسابقات

األفالم المشاركة في هذه األقسام مؤهلة للفوز بجوائز اللؤلؤة

«ما الذي نرتكبه بحق كوكبنا؟»

السوداء.

مكرسة لتعزيز مستوى الوعي بالمسائل البيئية الهامة.
أفالم
ّ

مسابقة االفالم الروائية الطويلة
رؤى مثيرة ومقاربات مبتكرة في أعمال لمخرجين من العالم.

عروض السينما العالمية
مجموعة مختارة من أبرز األفالم الطويلة المنتجة حديثًا في

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة
أفالم وثائقية تستكشف قصصًا وقضايا مهمة في العالم من

العالم.
األفالم المشاركة في هذا القسم مؤهلة للفوز بجائزة
الجمهور.

حولنا.

برامج خاصة
مسابقة آفاق جديدة
مقاربات جديدة وأفكار جريئة في أعمال روائية ووثائقية
لمخرجين من أنحاء العالم في تجاربهم اإلخراجية األولى والثانية.

يفخر مهرجان أبوظبي السينمائي بشراكته مع متحف
نيويورك للفن الحديث لتقديم برنامج «تخطيط الذات :التجريب
في السينما العربية من الستينات إلى اآلن» .تتضمن البرامج
الخاصة األخرى عرض فيلم «السيرك» لشارلي شابلن ضمن
فعاليات «يوم العائلة» ،والنسخة المرممة المرتقبة من فيلم

مسابقة األفالم القصيرة

الخيال العلمي الكالسيكي «متروبوليس» لفريتز النغ.

أفالم قصيرة ملهمة ،روائية ووثائقية ومتحركة ،يقدمها

الترجمة

مخرجون صاعدون ومكرسون من العالم.

يعرض مهرجان أبوظبي السينمائي كافة األفالم الناطقة

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

بغير اإلنجليزية مصحوبة بترجمة الى اإلنجليزية .وتعرض األفالم
الناطقة بغير العربية مصحوبة بترجمة الى العربية في صاالت
السينما في قصر اإلمارات ومسرح ابوظبي وفي الصالتين
األولى والثامنة في مجمع صاالت سيني ستار في مارينا مول.
لمزيد من المعلومات ،يرجى اإلطالع على الجدول في نهاية
الدليل.
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قواعد شراء التذاكر
كيف تشتري التذاكر والبطاقات الشاملة
يمكن شراء التذاكر

• عبر الموقع اإللكتروني .www.abudhabifilmfestival.ae
يبدأ بيع التذاكر اعتبارًا من  30سبتمبر.

• من أحد شبابيك تذاكر المهرجان التالية:
اعتبارًا من  4أكتوبر:

• فندق قصر اإلمارات -طابق القاعة الكبرى

• سينمات سيني ستار ،مارينا مول -في الردهة مقابل
شباك التذاكر الرئيسي.

اعتبارًا من  14أكتوبر:

• مسرح أبوظبي ،القرية التراثية

تفتح شبابيك تذاكر المهرجان يوميًا من الظهر وحتى  10مساء.
يمكن شراء التذاكر بالحضور شخصيًا إلى أي شباك من
شبابيك تذاكر المهرجان ،علمًا أن بيع التذاكر يتوقف قبل موعد
العرض بثالث ( )3ساعات .ال يمكن شراء التذاكر بعد هذا الوقت إال
من شباك تذاكر الصالة التي تعرض الفيلم المطلوب.

التذاكر االحتياطية
في حال نفدت تذاكر فيلم معين ،قد يتوفر عدد محدود من
التذاكر االحتياطية في شباك التذاكر الموجود بصالة العرض،
وذلك قبل بدء عرض الفيلم بخمس عشرة ( )15دقيقة .تعطى
األولوية في منح التذاكر االحتياطية ألول الواصلين.

قواعد شراء التذاكر
• يمكن شراء التذاكر عبر الموقع اإللكتروني باستخدام بطاقتي
االئتمان فيزا وماستر كارد.

• يجب شراء البطاقات الشاملة ودفاتر البطاقات (فاوتشرز) شخصيًا
باستخدام المال النقدي أو بطاقة ائتمانية من ماستركارد أو فيزا.

• يجب استبدال البطاقات الشاملة ودفاتر البطاقات (فاوتشرز)
بالحضور شخصيًا إلى أي من شبابيك تذاكر المهرجان.

العروض العامة 20 -درهم
عروض االحتفاليات في قصر اإلمارات 40 -درهم
الطلبة وكبار السن ( 65عامًا فما فوق) 10 -درهم

• صالحة لحضور كافة العروض العامة وعروض االحتفاليات.
• ال تتضمن حضور مراسم االفتتاح والختام.

• يجب شراؤها بالحضور شخصيًا إلى أحد شبابيك تذاكر
المهرجان.

• مطلوب إبراز الهوية الشخصية.
البطاقة الشاملة 300 -درهم

• صالحة لحضور كافة العروض العامة.
• ال تتضمن حضور عروض االحتفاليات.

• يجب شراؤها واستبدالها بالحضور شخصيًا إلى أحد
شبابيك تذاكر المهرجان.

بطاقة االحتفاليات –  200درهم

• صالحة لحضور كافة عروض االحتفاليات.
• ال تتضمن حضور العروض العامة.

• ال تتضمن حضور مراسم االفتتاح والختام.

• يجب شراؤها واستبدالها بالحضور شخصيًا إلى أحد
شبابيك تذاكر المهرجان.

بطاقة النخبة 2500 -درهم

• صالحة لحضور كافة العروض العامة وعروض االحتفاليات.
• تتضمن حضور مراسم االفتتاح والختام.

• تتضمن دعوات لحضور حفلي االفتتاح والختام.

• يجب شراؤها من شباك تذاكر المهرجان الموجود بقصر
اإلمارات.

• يجب استبدالها بالحضور شخصيًا إلى أي من شبابيك
تذاكر المهرجان.

دفتر من  10بطاقات (فاوتشرز) 150 -درهم
• صالحة لحضور العروض العامة فقط.
• ال تتضمن حضور عروض االحتفاليات.

• ال يسمح باستبدال التذاكر أو البطاقات الشاملة أو دفاتر البطاقات

• ال تتضمن حضور مراسم االفتتاح والختام.

• كافة األفالم عرضة للتغيير دون إخطار مسبق ،لكن سنبذل ما

• يجب شراؤها واستبدالها بالحضور شخصيًا إلى أحد

(فاوتشرز) ،وال باستعادة ثمنها.

بوسعنا لإلعالن عن هذه التغييرات عبر الموقع اإللكتروني:
www.abudhabifilmfestival.ae

• ال توجد حجوزات مسبقة لمقاعد صاالت العرض ،وينطبق ذلك على
كافة العروض.

• نضمن توفر أماكن الجلوس حتى  15دقيقة قبل بدء العرض .السماح
بالدخول المتأخر خاضع لتقدير مدير صالة العرض.
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أسعار التذاكر

• يمكن مشاركتها مع آخرين.
شبابيك تذاكر المهرجان.

إرشادات عامة
• يدخل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة
أعوام بالمجان عندما يكونون بمرافقة شخص بالغ ،لكن
ال بد من الحصول على تذاكر لهم من شباك التذاكر قبل
بدء العرض.

• ال يحتاج الرضيع المحمول باليد إلى تذكرة طالما أنه لن

خدمة العمالء
لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بمندوبي خدمة العمالء
بين فترة الظهر و 10مساء على الرقم:
 +971 50 1063183أو +971 56 6712383
أو عبر البريد اإللكتروني:
customerservice@adff.ae

يشغل مقعدًا.

مسارات الحافالت
يوفر مهرجان أبوظبي السينمائي خدمة نقل مجانية بالحافالت طيلة أيام المهرجان بين  14و 23أكتوبر .وتتوقف الحافالت عند كل من
مواقع العروض الثالثة وهي فندق قصر اإلمارات ومارينا مول ومسرح أبوظبي ،باالضافة إلى فندقي إنتركونتيننتال وهيلتون أبوظبي.
تنطلق الحافالت من هذه المواقع بمعدل رحلة كل عشر دقائق.نرجو من ضيوف المهرجان االلتفات إلى أن المساحة المخصصة إليقاف
السيارات في مسرح أبوظبي محدودة ،لذا نوصي ضيوفنا بإيقاف سياراتهم في مارينا مول والتنقل بالحافلة المجانية التي يوفرها
المهرجان إلى مسرح أبوظبي.
مسارات الحافالت

• حافالت الفنادق ( 8صباحًا حتى  2صباحًا)

• حافالت مواقع العروض ( 9صباحًا حتى  2صباحًا)

تصل حافالت المسار(أ) بين فندقي قصر اإلمارات

تنطلق حافالت المسار (ج) من فندق قصر اإلمارات إلى

وإنتركونتيننتال.

مارينا مول ثم إلى مسرح أبوظبي وتعود أدراجها.

تصل حافالت المسار (ب) بين فندقي قصر اإلمارات

تنطلق حافالت المسار (د) من فندق إنتركونتيننتال إلى

وهيلتون أبوظبي.

هيلتون أبوظبي ثم إلى مارينا مول ومنه إلى مسرح
أبوظبي وتعود أدراجها.
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اإلفتتاح
واإلختتام
سكريتيرييت
راندل واالس

المحقق دي وسر
الشعلة الوهمية
تشووي هارك

اإلحتفاليات
كتب ملخصات األفالم كل من جيم
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سكريتيرييت
راندل واالس

الواليات المتحدة األمريكية |  123 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | االنجليزية
ّ
إنتاج :مارك كياردي ،غوردن غراي | منتج تنفيذي:
ويليام جونسون ،مايك ريتش ت| مثيل :ديان الين،
جون مالكوفيتش ،ديلن والش ،سكوت غلين ،ديلن
بايكر ،جيمس كرومويل ،مارغو مارتيندايل

فيلم يعلق في الذاكرة ،مستوحى من
قصة حقيقة عن الحصان الذي ال تزال أرقامه
القياسية المذهلة تذكر في السجالت حتى
اآلن .توافق بيني تشينري (ديان الين) على إدارة
اسطبالت فيرجينيا لخيول السباق التي تعود
لوالدها المتوعك (سكوت غلين) ،وتشتري
المهر «سكريتيرييت» المتحدر من ساللة
مشهورة إال ان مستقبله في مضمار
السباق ال يبدو واعدًا .بمساعدة المدرب
المخضرم لوسيان لوران (جون مالكوفيتش،
الذي يستمتع على ما يبدو بلعب دور رجل،
أشهر ما يميزه ،بعد براعته مع الخيول،
ذوقه الرديء في اختيار مالبسه) ،تخوض
«بيني» مخاطر مهنة يسيطر عليها الرجال،
لتشهد على تحول «سكريتيرييت» أول فائز
بكأس التاج الثالثي خالل  25عامًا.

المحقق دي وسر
الشعلة الوهمية
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تشووي هارك
الصين |  120 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | مندرين
ّ
إنتاج :وانغ جوليه | المنتج المنفذ :تشن كوفو،
نانسون تشي | تمثيل :آندي الو ،كارينا الو ،لي بينغ
بينغ ،طوني ليون كاي فاي ،دنغ تشاو

يعود فيلم «المحقق دي وسر الشعلة
الوهمية» بالتاريخ إلى العام 689م ،ليقدم
قصة بوليسية في قالب من التشويق
والفنون القتالية ،تدور أحداثها خالل تتويج
إمبراطورة الصين األولى .يحفل الفيلم
بالمؤامرات اإلمبراطورية واالغتياالت
الباروكية وهو مستوحى من شخصية
واقعية هو المحقق «دي رينجي» ،أحد
اشهر المسؤولين في عهد ساللة «تانغ»
الحاكمة .يطلق سراح المحقق بعد سنوات
طويلة من السجن ،على خلفية خالفاته
مع االمبراطورة ،للتحقيق في موت اثنين
من موظفي البالط الكبار في ظل ظروف
غريبة حيث اشتعال بمجرد تعرضهما ألشعة
الشمس.

براون ،نيكوالس دايفيس ،محمد خواجة،
ساره النكاستر ،جيم بو ،رشا سلطي،
بيتر سكارليت ،غلين شيبيرد ،أليسا
سايمن ،تامي ستون وكايت لوري فان
دي فين.

راندل واالس ولد في تينيسي وكان طالبًا في
معهد التعليم العالي التابع لجامعة ديوك قبل أن
ينتقل الى هوليوود للعمل كمؤلف أغان وكاتب
سيناريوهات .تم ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل
سيناريو عن فيلم ميل غيبسون الناجح «قلب
شجاع» ( .)1995كتب وأخرج زأنتج فيلمي «الرجل في
القناع الحديد» ( )1998و»كنا جنودًا» (.)2002

عروض
قصر اإلمارات
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عروض

الخميس 14 ،أكتوبر

مساء
8
ً

الجمعة 15 ،أكتوبر

 4عصرًا

سيني ستار 1

ولد تشووي هارك في سايغون وتخرج من جامعة
تكساس .اشتهر بقدرته على توظيف معايير
هوليوود االنتاجية في أفالم الفانتازيا والحركة
في هونغ كونغ .أنتج من خالل شركته «فيلم
ووركشوب» العديد من األفالم التي حققت نجاحات
تجارية في العالم كأفالم جون وو وسواه .من
أفالمه« :الفراشة تقتل» (« ،)1979مهمة مجنونة :3
رجلنا من شارع بوند» (« ،)1983بلوز أوبرا بكين»
(« ،)1986حدث ذات مرة في الصين» ( )1990و«السيوف
السبعة» (.)2005

قصر اإلمارات

الجمعة 22 ،أكتوبر

سيني ستار 4

السبت 23 ،أكتوبر

مساء
8
ً
 4:45عصرًا

مسابقة األفالم
الروائية الطويلة
أرواح صامتة

أليكسي فيدورتشنكو

تشيكو وريتا

فيرناندو ترويبا ،خافيير ماريسكال ،تونو
إيراندو

أرواح صامتة

+18

أليكسي فيدورتشنكو
روسيا |  75 | 2010دقيقة
ملون | دي سي بي | الروسية
ّ
إنتاج :إيغور ميشين ،ماري نازاري | تمثيل :إيغور
سيرغييف ،يوري تسوريلو ،يوليا أوغ ،إيفان توشين

حرائق

دني فيلنوف

الحفرة

وانغ بينغ

ماتياس بيزيه

رسائل البحر

داود عبد السيد

روداج

نضال الدبس

سيرك كولومبيا
دانيس تانوفيتش

ّ
شتي يا دني

فيرناندو ترويبا ،خافيير ماريسكال ،تونو
إيراندو
إسبانيا ،المملكة المتحدة |  90 | 2010دقيقة
ملون | آيتش دي كام | اإلسبانية
ّ
إنتاج :كريستينا هويت ،سانتي ماريسكال ،مارتن
بوب ،مايكل روز | منتج تنفيذي :مارك سامويلسون،
ستيف كريستيان | تمثيل :ليمارا مينيسيس ،إيمان
زور أونيا ،ماريو غويرا

يروي «تشيكو وريتا» قصة حب جارفة تقع
أحداثها إبان الثورة الكوبية ،ويرسم صورة
بارعة لهافانا القديمة وتحية إلى موسيقى
الجاز في القرن العشرين .يأتي كل ذلك
في إطار تحريكي موسيقي ساحر وغير
مسبوق .ثالثة من المخرجين والفنانين
على رأسهم فرناندو ترويبا ،متعاونًا مع
المؤلف الموسيقي وعازف البيانو الكوبي
بيبو فالديس ( 93عامًا) ،شرعوا في هذه
المغامرة السينمائية المتميزة وخرجوا
بوثيقة عن الموسيقى ،التاريخ والحب.

مسابقة األفالم الروائية

حياة السمك

فيلم شعري أشبه بحلم ،يدور حول الحب
والفقدان .تدور قصة الفيلم حول طقوس
وشعائر «ميرجا» ،وهي أقلية عرقية
استقرت في الماضي في منطقة الفولغا
الروسية ،وتتمحور حول شخصية «ميرون»
الذي يفقد زوجته الحبيبة «تانيا» ،فيدعو
صديقه المقرب «أيست» ،ليقف إلى جانبه
في مراسم الوداع األخيرة .يكشف تطور
األحداث عن عالقة أبعد من الصداقة كانت
تربط بين «تانيا» و«أيست» .بين التصوير
الساحر ومعتقدات «ميرجا» وطقوسها،
يتحول الفيلم الى ما يشبه الخرافة المؤرقة.

تشيكو وريتا

+18

بهيج حجيج

عنزة عذراء

مورالي نايير

في عالم أفضل
سوزان بير

كارلوس

أوليفييه أساياس

ِّ
تتخل عني
ال
مارك رومانك

مزهرية

فرونسوا أوزون

ميرال

جوليان شنابل

ولد أليكسي فيدورتشنكو في سيبيريا.
درس الهندسة وعمل في مشاريع استراتيجيات
الدفاع الفضائي قبل أن يصبح مديرًا الستوديو
سفيردلوفسك ،حيث أشرف على إنتاج أكثر من
 80فيلمًا .كما درس أيضًا في المعهد السينمائي
في موسكو ( )VGIKوحصد العديد من الجوائز في
المهرجانات العالمية أفالمه الوثائقية .فاز فيلمه
األول« ،األول على سطح القمر» ( ،)2005بـجائزة أفضل
فيلم في قسم «آفاق» في مهرجان البندقية وهو
فيلم وثائقي ساخر ،يتناول الهبوط السوفياتي
على سطح القمر في العام « .1930ارواح صامتة» هو
فيلمه الروائي الثالث.

فرناندو ترويبا مخرج سينمائي ومنتج وكاتب
مخضرم ،فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق
باألجنبية عن فيلمه «زمن جميل» ( .)1992قدم في
فيلمه «معجزة كانديل» ( )2004الموسيقار الكبير
بيبو فالديس ،وشارك في إنتاج فيلم «العجوز بيبو»
( )2008الذي فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في
مهرجان ترايبيكا السينمائي .خافيير ماريسكال
عمل كفنان ومصمم في العديد من المجاالت،
وكان قد تم اختيار تصميمه ليكون شعار األلعاب
األولمبية في  1992في برشلونة .تونو إيراندو أخرج
العديد من الفيديوهات الموسيقية واإلعالنات وبرامج
التحريك التلفزيونية.

سيني ستار 5

سيني ستار 1

عروض

السبت 16 ،أكتوبر

مساء
9
ً

األحد 17 ،أكتوبر

مساء
5
ً

سيني ستار 8

عروض

االثنين 18 ،أكتوبر

سيني ستار 2

الثالثاء 19 ،أكتوبر

مساء
9
ً
مساء
9:15
ً

7

حرائق

+18

مسابقة األفالم الروائية

دني فيلنوف

وانغ بينغ

ماتياس بيزيه

كندا ،فرنسا |  130 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | الفرنسية ،العربية
ّ
إنتاج :لبنى أزابال ،مليسا ديزرمو-بوالن ،مكسيم
غوديت ،رمي جيرارد

الصين ،بلجيكا ،فرنسا |  109 | 2010دقيقة
ملون | ديسي بي | المندرين
ّ
إنتاج :ك .ليهونغ ،هوي ماو ،وانغ بينغ ،فرانشيسكو
فيال لوبوس | منتج تنفيذي :ك .ليهونغ ،ماو هوي،
وانغ بينغ ،فيليب أفريل ،فرانشيسكو فيال لوبوس |
تمثيل :لو يه ،ليان رينجون ،زو سينزي ،يانغ هاويو،
تشينغ زينغوو ،جينغ نيانسونغ

تشيلي |  83 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | اإلسبانية
ّ
إنتاج :أدريان سوالر | منتج تنفيذي :أدريان سوالر
|تمثيل :سانتياغو كابريرا ،بالنكا لوين ،أنطونيا
زيغرس ،ماريا غراسيا أومنيا ،لوز خيمنز ،فيكتور
مونتيرو

يشحن دني فيلنوف فيلمه المقتبس عن
مسرحية بالعنوان نفسه« ،حرائق» ،للكاتب
المسرحي اللبناني -الكندي وجدي معوض،
وحدة تضفي عليه
بقوة بصرية مبهرة ّ
بعدًا عميقًا .تطلع «نوال» أبناءها من خالل
وصيتها المشفرة على احتمال أن يكون
والدهم الذي ظنوه ميتًا ال يزال على قيد
الحياة ،وأن لديهم أخًا آخر .تعجز «جاين» عن
ترك المسألة معلقة في الهواء ،فتسافر
إلى لبنان في رحلة مخيفة لتنبش أوراق
الماضي .ينعى فيلم «حرائق» ميراث العنف
الذي لم يؤد يومًا ولن يؤدي سوى إلى
المزيد من العنف.

يحيي «الحفرة» التجربة المؤلمة التي
مر بها المواطنون الصينيون الذين
اتهمتهم الحكومة الشيوعية باليمينية
في خمسينات وستينات القرن الماضي.
لقد حكم على العديد من هؤالء البؤساء
بالعمل اإلجباري في مخيمات بصحراء غوبي
في ظروف من الحرمان والقسوة وانعدام
اإلنسانية ،وقضى اآلالف نحبهم جوعًا .يمثل
هذا الفيلم الروائي الالسع للمخرج الوثائقي
المشهور وانغ بينغ تسجيالً غاضبًا وشجاعًا
للتطرف في الظرف اإلنساني.

«حياة السمك» فيلم حميم ،تقع أحداثه
في مكان محدد ويدور حول مسافر جوال
ال ينتمي إلى أي مكان .إنه الكاتب الجوال
أندرس المقيم في برلين والذي يعود إلى
مسقط رأسه تشيلي لحضور حفل عيد
ميالد صديقه .في هذا الحفل ،تدور أحداث
الفيلم على مدى  83دقيقة من الزمن
الحقيقي الذي يمر هادئًا إنما محقونًا
باالنفعاالت والعاطفة والمواجهة مع اصدقاء
الماضي وحب حياته.

ولد دني فيلنوف في كندا ودرس السينما
في جامعة كيبيك في مونتريال .أخرج عددًا من
الفيديوهات واألفالم القصيرة المعروفة قبل فيلمه
الطويل األول « 32أغسطس على األرض» (.)1998
فاز كل من فيلميه التاليين «مايلستروم» ()2000
و«بوليتكنيك» ( )2009بجوائز جيني المخصصة
لألفالم الكندية عن فئة أفضل مخرج ،وذلك من بين
جوائز أخرى.

ولد بينغ في إقليم شانكسي بالصين عام .1967
درس التصوير الضوئي في أكاديمية لو زون للفنون
الجميلة ،والتصوير السينمائي في أكاديمية بكين
السينمائية .انطلق بمسيرته السينمائية عام 1999
بالفيلم الحائز على جائزة «غرب المسارات» الذي
رسخ سمعته كصانع ألفالم وثائقية وأعمال تجريبية
طويلة للغاية .أعماله األخرى تتضمن «مصنع
الوحشية» ( )2007و«فينغمينغ ،مذكرات صيني»
( )2007و«نفط خام» ( )2008و«مال الفحم» (.)2008

أخرج التشيلي ماتياس بيزيه أول أفالمه الطويلة
بعنوان «سبت» في  ،2003وعرضه للمرة األولى في
مهرجان مانهايم-هايدلبرغ السينمائي الدولي،
حيث فاز بأربع جوائز هناك ،وغيرها الكثير في عدة
مهرجانات أخرى .واصل بيزيه نجاحه مع فيلميه
التاليين «في السرير» ( )2005و«عن البكاء» (.)2007

عروض
قصر اإلمارات

عروض

الجمعة 15 ،أكتوبر

مساء
5:30
ً

السبت 16 ،أكتوبر

مساء
9:45
ً

سيني ستار 6

8

الحفرة

+18

حياة السمك

+15

سيني ستار 5

السبت 16 ،أكتوبر

سيني ستار 8

األحد 17 ،أكتوبر

عروض
مساء
9
ً
مساء
5
ً

مسرح أبوظبي

االثنين 18 ،أكتوبر

قصر اإلمارات

الثالثاء 19 ،أكتوبر

 3:30عصرًا
 4عصرًا

رسائل البحر

+18

روداج

+15

سيرك كولومبيا

+15

مصر |  134 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | العربية
ّ
إنتاج :إسعاد يونس | منتج تنفيذي :إيهاب عيود،
عماد مراد | تمثيل :آسر ياسين ،بسمة ،محمد
لطفي ،سامية أسعد ،مي قصاب ،نبيهة لطفي

سورية |  100 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | العربية
ّ
إنتاج :هيثم حقي منتج تنفيذي :فهر الرحبي |
تمثيل :سلوم حداد ،مهند قطيش ،قمر خلف ،إياد
أبو الشامات ،ضحى الدبس

البوسنة والهرسك |  113 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | البوسنية
ّ
إنتاج :مرساد بوريفاترا ،مارك باتشيه ،تشيدومير
كوالر ،أمرا باكشيتش تشامو | تمثيل :ميكي
مانيولوفيتش ،ميرا فورالن ،بوريس لير ،يلينا
ستوبليانين ،ميالن شترليتش ،ماريو كنيزوفيتش،
سفيتسالف جونسيتش ،ألمير ميهيتش ،ميرتسا
تانوفيتش ،ميرالم زوبتشيفيتش

يشهد «يحيى» على تغييرات جذرية في
المجتمع عندما تعيده وفاة والدته إلى
المدينة التي عاش فيها شبابه ،االسكندرية.
يلتقي أصدقاء قدامى وجدد يعرفونه إلى
الوجه الجديد لهذه الحاضرة المغرقة في
القدم واآلخذة بالتحلل .يجد في زجاجة رسالة
مكتوبة بإحدى اللغات القديمة ،فيبدأ بحثًا
ال ينتهي عن المعنى في عالم ينجذب إليه
بكل غرائزه لكن من دون أن يفهم كنهه.
«رسائل البحر» هو تأمل ساحر في الوجود
والذاكرة والحب والتفكك االجتماعي.

يدخل شاب في عالقة رومنسية مع فتاة
جميلة ال تتوانى عن تحدي عائلتها .لكن
بعد تعرضهما لحادثة في الصحراء ،يفترق
الحبيبان في ظروف غامضة .يتغلب الخوف
على مشاعر اإلخالص ،فيجد الشاب نفسه
تائهًا في دروب ملتوية من العزلة واألالعيب
النفسية التي يمارسها عليه رجل منعزل,
يعاني هو اآلخر من الندم .تتداخل األحالم
والرغبة واليأس في هذه الدراما الوجودية
اآلسرة.

يروي لنا المخرج البوسني دانيس
تانوفيتش في فيلمه «سيرك كولومبيا"
قصة مهاجر ثري ،يقرر مغادرة ألمانيا
والعودة إلى ربوع بلدته الصغيرة في
أحضان يوغوسالفيا ،وذلك في أعقاب انهيار
سلطة الشيوعيين على البالد في العام
 .1991وبالطبع يحضر الرجل معه ثروته التي
جمعها من سيارة فارهة إلى مبلغ ال بأس
به من المال إلنفاقه وصديقته الشابة رائعة
الجمال .وبينما تلوح الحرب األهلية في األفق،
يدير تانوفيتش كاميراه مسلطًا الضوء
على األوضاع المعيشية .يشكل الفيلم
مادة حية معجونة بسخرية أهل البلقان
وحنينهم إلى الماضي ،ويخاطب القلق
الخفي لمجتمع على حافة العاصفة.

ولد داود عبد السيد في القاهرة ،وانطلقت
مسيرته السينمائية كمخرج مساعد ليوسف
شاهين .رسخ فيلم «الصعاليك» ( )1985مكانته
كرائد لمدرسة الواقعية الجديدة في السينما
المصرية ،وصنع بعده عددًا من األفالم الناجحة تجاريًا
منها «أرض الخوف» ( )1999الذي فاز بجائزة أفضل
فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي
الدولي .من أعماله البارزة «الكيت كات» (،)1991
«أرض األحالم» (« ،)1994سارق الفرح» ( )1995و«مواطن
ومخبر وحرامي»(.)2001

ولد نضال الدبس في سورية ودرس الهندسة
المعمارية في دمشق قبل تخرجه من معهد
«فغيك» ( )VGIKالسينمائي في موسكو .عرض
فيلمه القصير «يا ليل يا عين» ( )1999في عدد من
المهرجانات السينمائية ،وتواصل نجاحه مع فيلمه
الطويل األول «تحت السقف» ( )2005الذي فاز بعدة
جوائز .من بين أعماله األخرى نذكر الفيلم الوثائقي
الطويل «حجر أسود» (.)2007

ولد دانيس تانوفيتش في مدينة زينيتسا في
جمهورية يوغوسالفيا السابقة .درس الهندسة
والموسيقى قبل انضمامه إلى أكاديمية ساراييفو
السينمائية .أمضى سنتين في خضم الحرب
البوسنيةّ ،
موثقًا بالصور حصار ساراييفو .انتقل بعد
ذلك إلى بلجيكا ،حيث بدأ بإخراج األفالم القصيرة
والوثائقية .جاء فيلمه الروائي الطويل األول« ،أرض
منزوعة السالح" ( ،)2001شهادة ساخرة عن الحرب،
وحصد جائزة األوسكار عن فئة أفضل فيلم ناطق
باألجنبية .من أفالمه األخرى «الفرز« ( )2003و«الجحيم"
(.)2005

عروض
قصر اإلمارات

عروض

الثالثاء 19 ،أكتوبر

مساء
9:30
ً

الجمعة 22 ،أكتوبر

مساء
6:15
ً

سيني ستار 1

مسرح أبوظبي

الجمعة 15 ،أكتوبر

مسرح أبوظبي

الثالثاء 19 ،أكتوبر

مسابقة األفالم الروائية

داود عبد السيد

نضال الدبس

دانيس تانوفيتش

عروض
مساء
9:30
ً
 4عصرًا

سيني ستار 5

السبت 16 ،أكتوبر

سيني ستار 8

األحد 17 ،أكتوبر

مساء
9
ً
مساء
5
ً

9

منحة سند

ّ
شتي يا دني

+12

مسابقة األفالم الروائية

بهيج حجيج

مورالي نايير

سوزان بير

لبنان |  100 | 2010دقيقة
ملون وأبيض وأسود | دي سي بي | العربية
إنتاج :بهيج حجيج | تمثيل :حسان مراد ،جوليا قصار،
كارمن لبس ،برناديت حديب ،إيلي متري ،ديامان بو
عبود

الهند |  85 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | الهندية
ّ
إنتاج :فيليب آفريل ،مورالي نايير | منتج تنفيذي :راد
اسماعيل | تمثيل :راغوبير ياداف ،شيال نايدو ،سوراب
غاريبوريكار ،بورنيما مودغيل ،أرتشانا بادكه

الدنمارك ،السويد |  113 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | الدنماركية،السويدية ،االنجليزية
ّ
إنتاج :سيسه غراوم يورغنسن | تمثيل :ميكايل
بيرسبرانت ،ترينه دورهولم ،أولريخ ثومسن،
ماركوس ريغورد ،ويليام يونك نيلسن

«شتي يا دني» رصد
يواصل بهيج حجيج في ّ
موضوع يعنيه هو مصير المخطوفين
والمفقودين خالل الحرب األهلية اللبنانية،
الذي شكل محورًا لفيلمه الوثائقي السابق
«مخطوفون» .تتناول الحكاية عودة «رامز»
الذي اختفى قبل عشرين عامًا من دون
أن تعرف عائلته عنه شيئًا .اآلن وقد بلغ
الخمسين من عمره ،يحاول «رامز» أن
يعود الى الحياة من جديد ,إلى زوجته التي
اعتادت الحياة من دونه وولديه اللذين كبرا
بعيدًا منه .ولكن ليس ذلك اسوأ ما في
األمر ،ذلك ان تجربة السجن الطويل تحاصره
وجحيم الماضي يسكنه .أتكون العودة
ممكنة إلى حياة عادية بالنسبة إلى رجل
عاش تجربة الخطف والسجن والتعذيب
ودخل معها غياهب النسيان؟

يصور المخرج في هذه الحكاية الفريدة
الحياة في الريف الهندي بأسلوب يجمع
بين التذاكي الطريف والتهكم االجتماعي
الحاد« .كاليان سينغ" (كوميدي بوليوود
باريش راوال) مزارع فقير انما فخور بنفسه،
يعاني من تعسف العائلة والسلطة.
ينطلق ذات يوم في رحلة مع حب حياته،
العنزة الجميلة «ليلى" ,يلتقي خاللها
شخصيات طريفة وغريبة األطوار  .يكشف
الفيلم بطريقة ممتعة عن جوانب حياتية
نادرًا ما يسلط الضوء عليها في جنوب
آسيا.

بعد تجربتها السينمائية األخيرة «أشياء
فقدناها في النار» ( )2007التي خاضتها في
الواليات المتحدة األمريكية ،تعود المخرجة
سوزان بير الى موطنها الدنمارك لتروي
حكاية صداقة خطيرة بين الصبيين «إلياس»
و«كريسيتان» .األخير فقد أمه للتو ويلقي
اللوم على والده الغائب ،فيما األول تربطه
بوالديه المنفصلين عالقة دافئة .يقع حادث
عنيف فيثيرسلسلة من األحداث التي تصل
ذروتها الى مواجهة مخيفة مع الغضب
والعنف.

حصل بهيج حجيج على درجة ماجستير من جامعة
لوي لوميير في باريس ،ودرس تاريخ السينما في
كلية الدراسات العليا للعلوم االجتماعية .عمل
أستاذًا محاضرًا في معهد الفنون الجميلة في
الجامعة اللبنانية ،وأنتج وأخرج العديد من األفالم
الوثائقية .عرض فيلمه الروائي الطويل األول « ،زنار
النار» ( ,)2004في العديد من المهرجانات الدولية وفاز
«شتي يا
بجائزة االتحاد الدولي للنقاد السينمائيينّ .
دني» هو فيلمه الروائي الثاني.

ولد دانيس تانوفيتش في مدينة زينيتسا في
جمهورية يوغوسالفيا السابقة .درس الهندسة
والموسيقى قبل انضمامه إلى أكاديمية ساراييفو
السينمائية .أمضى سنتين في خضم الحرب
البوسنيةّ ،
موثقًا بالصور حصار ساراييفو .انتقل بعد
ذلك إلى بلجيكا ،حيث بدأ بإخراج األفالم القصيرة
والوثائقية .جاء فيلمه الروائي الطويل األول« ،أرض
منزوعة السالح" ( ،)2001شهادة ساخرة عن الحرب،
وحصد جائزة األوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.
من أفالمه األخرى «الفرز" ( )2003و«الجحيم" (.)2005

ولدت سوزان بير في الدنمارك ودرست في معهد
السينما الوطني في الدنمارك .حازت باكورتها
الروائية الطويلة« ،فرويد يترك المنزل» (،)1990
اإلعجاب بينما حاز تاليها« ،كما لم يكن من
قبل» ()1995ـ جائزة ّ
النقاد في مهرجان مونتريال
السينمائي .توالت نجاحاتها منذ مطلع األلفية
الجديدة ،حيث نال «أخوة» ( )2004جائزة الجمهور في
مهرجان صندانس السينمائي ،بينما ُرشح «بعد
الزفاف» ( )2006ألوسكار افضل فيلم ناطق باألجنبية.
من أفالمها األخرى «شؤون عائلية» ( )1993و«قلوب
مفتوحة» (.)2002

عروض
سيني ستار 5

عروض

األربعاء 20 ،أكتوبر

مساء
9:30
ً

الجمعة 22 ،أكتوبر

مساء
6:45
ً

سيني ستار 8

10

عنزة عذراء

+12

في عالم أفضل

+15

قصر اإلمارات

الثالثاء 19 ،أكتوبر
سيني ستار 2

األربعاء 20 ،أكتوبر

عروض
مساء
6:30
ً
مساء
7:30
ً

مسرح أبوظبي

االثنين 18 ،أكتوبر

قصر اإلمارات

األربعاء 20 ،أكتوبر

مساء
6:30
ً
 3عصرًا

اإلحتفاليات

كارلوس

+18

أوليفييه أساياس

َّ
تتخل عني
ال

+15

مزهرية

+15

فرنسا ،ألمانيا |  159 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | العربية ،الفرنسية ،األلمانية
ّ
واإلسبانية
إنتاج :دانيال لوكونت | تمثيل :إدغار راميريز،
ألكساندر شيير ،نورا فون فالشتاتن ،كريستوف باخ،
أحمد قعبور ،فادي أبي سمرا ،جوليا همر ،رودني
حداد
ّ

المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة
األمريكية |  105 | 2010دقيقة

فرنسا |  90 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | الفرنسية
ّ
إنتاج :إريك ألتماير ،نيكوالس ألتماير | تمثيل :جيرار
دوبارديو ،كاترين دونوف ،جريمي رينييه ،جوديث
غودريش ،كارن فيار

يقدم المخرج الفرنسي أوليفييه أساياس
النسخة السينمائية المكثفة إلنتاجه
التلفزيوني الضخم والمتقن ،الذي يربو
على خمس ساعات ،ويتناول سيرة الثوروي
واإلرهابي الدولي المثير للجدل إليتش
راميريز سانشيز الشهير بكارلوس .يشكل
الفيلم شهادة حية ،تجذب المشاهد الى
عوالم رجل أمضى حياته فارًا من العدالة.
يغوص المخرج على جوانب خطيرة معالجًا،
بحرفة وذكاء عاليين ،مروحة من العناوين
الخالفية الكبرى بدءًا بالسياسة الدولية،
مرورًا بالتاريخ والدين والجنس ووصوال ً إلى
اإلرهاب.

ًّ
تتخل عني»
ينتمي فيلم مارك رومانك «ال
المقتبس عن رواية معاصرة معروفة
لكازوو إيتشيغورو ،إلى الخيال العلمي
الذي يقبض على المشاهد ويغوص به
على عالم متخيل يحبس األنفاس .في
إحدى المدارس الداخلية االنجليزية الهادئة
ظاهريًا ،وحيث ال يسمح للطالب بالتواصل
مع العالم الخارجي ،تقابل الصديقتان
«كاثي» و«كايلي» الشاب «تومي»
الذي يفتقر إلى اللباقة االجتماعية لكنه
يتوق في داخله إلى الصحبة .عندما
يغادرون «هايلشام» إلى األكواخ البعيدة،
يكتشفون أنه ال مفر من الماضي
المشؤوم الذي خطته لهم يد القدر.

تدور أحداث «مزهرية» في العام ،1977
وتقدم النجمة كاثرين دونوف في واحد
من أفضل أدوارها منذ سنوات طويلة .يدور
السيناريو ،المقتبس عن مسرحية فرنسية
معروفة ،حول الزوجة-اللعبة «سوزانا» التي
تعيش حياة ثرية فارغة تحت رحمة زوجها
الطاغية «روبرت» .ولكن عندما تتفاقم
مشكلة العمال في مصنع المظالت
المحلي الذي كان ملكًا لوالد سوزانا،
واصبح اليوم رهينة لدى زوجها ،تقرر أن
تتدخل بمساعدة حبيبها السابق الشيوعي
«بابان» للتفاوض مع العمال.

ولد أوليفييه أساياس في العاصمة الفرنسية
باريس .بدأ مسيرته المهنية في مطلع الثمانينات
من القرن الماضي بالكتابة النقدية لمجلة «دفاتر
السينما» إلى جانب إخراجه األفالم القصيرة .نال
فيلمه الروائي األول «اضطراب» ( )1986جائزة في
مهرجان البندقية السينمائي .كما فاز بالعديد
من الجوائز األخرى في المهرجانات العالمية .من
أفالمه« :إيرما فيب» (« ،)1996أواخر أغسطس ،مطلع
سبتمبر» (« ،)1999أقدار عاطفية» (« ،)2000عاشق
الشيطان» (« ،)2002نظيف» ( )2006و«ساعات الصيف»
(.)2008

ولد مارك رومانك في شيكاغو ودرس السينما
في كلية إيثاكا .انطلق بنجاح في مسيرته المهنية
مع إخراج فيديوهات موسيقية لفنانين كبار مثل
مادونا وجوني كاش ومايكل جاكسون وآر إي
إم وجاي -زي وسونيك يوث .تلقى في العام 1997
جائزة اإلنجازات المهنية من جوائز إم تي في .من
أفالمه الطويلة «ساكن» ( )1985و«صورة خالل ساعة
واحدة» (.)2002

ولد فرونسوا أوزون في باريس وحصل على درجة
ماجستير في السينما من جامعة باريس األولى،
قبل أن يتابع دراسته في معهد « ال فيميس» .أخرج
عددًا من األفالم القصيرة الحائزة على جوائز قبل
أن ينجز أول أفالمه الطويلة« ،مسلسل كوميدي»
( ،)1998الذي القى نجاحًا كبيرًا .جلب له فيلماه
« 8نساء» ( )2002و«بركة سباحة» ( )2003نسمعة
دولية ومكانة في السينما الفرنسية الجديدة.
تتضمن أعماله األخرى «تحت الرمل» ( )2001و«»5x2
( )2004و«حان وقت المغادرة» ( )2005و«مالك» ()2007
و«ريكي» ( )2009و«ملجأ» (.)2009

عروض
قصر اإلمارات

عروض

األربعاء 20 ،أكتوبر

مساء
6
ً

الخميس 21 ،أكتوبر

 4عصرًا

سيني ستار 8

ملون |  35ملم | االنجليزية
ّ
إنتاج :أندرو ماكدونالد ،ألون رايتش | منتج تنفيذي:
أليكس غارالند ،كازو إيشيغورو ،تيسا روس | تمثيل:
كيرا نايتلي ،كاري موليغان ،أندرو غارفيلد ،تشارلوت
رامبلينغ ،سالي هوكنز ،أندريا رايسبورو

قصر اإلمارات

االثنين 18 ،أكتوبر

مسابقة األفالم الروائية

مارك رومانك

فرونسوا أوزون

عروض
قصر اإلمارات

مساء
9:30
ً

األحد 17 ،أكتوبر
سيني ستار 1

األربعاء 20 ،أكتوبر

مساء
9:30
ً
مساء
9:45
ً

11

اإلحتفاليات

مســـابقة
األفالم الوثائقية
ميرال

+18

أرض من زجاج

ديبورا سكرانتون

جوليان شنابل
فرنسا ،الهند ،إيطاليا |  112 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | اإلنجليزية ،العربية والعبرية مع
ّ
ترجمة الى االنكليزية واإلسبانية
إنتاج :جون كيليك | منتج تنفيذي :فرونسوا-
كزافييه ديكراين | تمثيل :فريدا بينتو ،ألكسندر
صديق ،هيام عباس ،عمر متولي ،ياسمين المصري،
مكرم خوري ،جميل خوري ،ويلم دافو ،فانيسا
ريدغرايف

مسابقة األفالم الروائية

يروي المخرج جوليان شنابل في هذا
الفيلم الجديد المقتبس عن كتاب
الصحفية الفلسطينية روال جبريل
والمستوحى من سيرتها ،حكاية تمتد
فصولهاعلى عدة أجيال ،وتتناول وقائع
حيوات أربع نساء عربيات يعشن في ظل
االحتالل اإلسرائيلي ..تفتتح مشاهد الفيلم
األولى في القدس عام  1948بقصة هند
حسيني (تمثل دورها الرائعة هيام عباس)
الحقيقية ،التي تقرر أن تحول بيت عائلتها
ميتمًا ألكثر من  55طفالً أنقذتهم من
الشارع بعد ان فقدوا آباءهم .ال يلبث الميتم
ان يصير «مؤسسة دار الطفل العربي»،
ومهمتها منح االيتام األمل والتعليم
والسيما الفتيات منهم.

أطفال الحجارة  -أطفال الجدار
روبرت كريغ

بحبك يا وحش
ّ
محمد سويد

تشي  -رجل جديد

أرض من زجاج

+15

ديبورا سكرانتون
الواليات المتحدة األمريكية |  88 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | االنجليزية ،الفرنسية ،الكينا-
ّ
روندا | إنتاج :ريد كارولين ،ديبورا سكرانتون | منتج
تنفيذي :تشانينغ تاتوم ،جينا ديوان تاتوم | .مع:
بول كاغام ،جان بيير ساغاهوتو ،روز كابوي ،سيرج
ساغاهوتو ،غاسبارد بافوريكي

تريستان باور

حنين إلى الضوء
باتريسيو غوزمن

دموع غزة

ّ
لوكبرغ
فبيكه

ساري زهري

كيم لونغينوتو

شيوعيين كنا
ماهر أبي سمرا

الصين ،إمبراطورية الفن؟
شينغ زيمين ،إيما تاسي

«أرض من زجاج» فيلم وثائقي مؤثر
يسلط الضوء على المجزرة المروعة التي
وقعت في رواندا ،من منظورين شخصي
وسياسي .بينما يكافح رئيس رواندا لتحرير
المساعدات من قبضة السلطات الفرنسية
ويكشف تورط فرنسا في المذبحة ،يفصح
أحد الناجينعن حقائق صادمة حول وفاة
والده .يبحث كل رجل عن الحقيقة بال كلل،
في حين أن مصير عائلة ال بل أمة معلق
على توازن ّ
هش .برعت ديبورا سكرانتون
في صوغ هذه المادة القاتمة بحثًا ساميًا
عن الخالص.

قصة رجل

فارون بونيكوس

ملكة الشمس :ماذا يقول لنا
النحل؟
تاغارت سيجيل

وطن

جورج سالوزر
نشأ جوليان شنابل في تكساس ،وانطلقت
مسيرته المهنية كفنان عندما أقام أول معرض
له في متحف الفن المعاصر في هيوستن عام
 . 1975ثم أصبح بحلول الثمانينات من أهم فناني
التعبيرية الجديدة .افتتح مسيرته اإلخراجية بالفيلم
المرموق «باسكيا» ( )1996وواصل نجاحه مع فيلم
«قبل أن يهبط الليل» ( .)2000فاز عن فيلمه «لباس
الغطس والفراشة» ( )2007بجائزة أفضل مخرج في
مهرجان كان السينمائي ،وبجائزة الكرة الذهبية.

عروض
قصر اإلمارات

12

عمل قيد االنجاز  -خارج المسابقة

عروض

الخميس 21 ،أكتوبر

مساء
6:30
ً

السبت 23 ،أكتوبر

مساء
7:15
ً

سيني ستار 4

في أحضان أمي

عطية الدراجي ومحمد الدراجي

كانت سكرانتون عضوًا في فريق التزلج األمريكي
وتخرجت من جامعة براون بدرجة في علم
السيميائية وعملت مراسلة لكبرى شبكات
التلفزة .اختير فيلمها الطويل األول «أشرطة الحرب»
( ,)2006الذي صوره جنود أمريكيون في العراق ،أفضل
فيلم وثائقي في مهرجان ترايبيكا السينمائي
وأفضل فيلم في مهرجان بريت دوك للوثائقيات .
شكل فيلمها «حرب الفودو الشريرة» نظرة أعمق
إلى الوضع في العراق ،وكان قد تم إنتاجه لصالح
السلسلة التلفزيونية الوثائقية «فرونت الين».

سيني ستار 1

السبت 16 ،أكتوبر

مساء
6:45
ً

األحد 17 ،أكتوبر

 4:30عصرًا

سيني ستار 2

أطفال الحجارة  -أطفال
الجدار

G

بحبك يا وحش
ّ

+12

تشي  -رجل جديد

+12

لبنان ،اإلمارات العربية المتحدة |  90 | 2009دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية
ّ
منتج تنفيذي :محمد سويد

األرجنتين |  110 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | اإلسبانية
ّ
إنتاج :جون بتز

هاهو روبرت كريغ يعود إلى بيت لحم،
بعد مضي  20عامًا على فيلمه «إنتفاضة»
( ،)1989حامالً في يده صورة لستة صبية
يقفون أمام الكاميرا رافعين إشارة النصر.
يتابع «أطفال الحجارة -أطفال الجدار» كريغ
إذ يقتفي أثر أولئك الصبية الستة ليسلط
الضوء على ما حل بالوضع في فلسطين
خالل العقدين الفائتين .تقود شخصيات
الفيلم اليوم حيوات مريحة في مدينة
«بيت لحم» التي تغيرت كثيرًا ,حيث
ينتصب الجدار اإلسرائيلي ّ
مذكر ُا دائمًا بأن ال
وجود لما هو طبيعي في فلسطين.

ست شخصيات ،مدينتان ،أوطان كثيرة،
حالوة التغلب على قسوة الحياة اليومية
ومرارتها ...قصة يحكيها أشخاص عاديون
يعيشون على أطراف المجتمع واالقتصاد
غير الرسمي .بأسلوبه الرقيق المشظى،
يقدم المخرج محمد سويد في فيلمه
«بحبك يا وحش» غنائية شعرية حرة،
يهديها إلى شخصياته التي تؤلف شهاداتها
حول الحرب والكفاح والمنفى واختراع
المكان قلب هذا الفيلم.

يشكل إرنستو «تشي» غيفارا إحدى
شخصيات القرن العشرين األكثر حضورًا
وغموضًا .إال انه بات اليوم يختزل بتلك
القمصان الشهيرة التي تحمل صورته أو
بأفالم ,كثر مؤخرًا ظهورها ،تتناول سيرته.
ولكن صانع هذا الفيلم يجد ان ذلك المصير
ال يليق بمسيرة ثوروي وفيلسوف ،فيشرع
في بحث مكثف ،يكشف عن جوانب جديدة
من حياة غيفارا ،من خالل كلماته وشهادات
المقربين منه .يبحث «تشي-رجل جديد»
عن الرجل خلف األسطورة وعن اإلنسان ذي
البصيرة والرؤية العميقتين.

ولد روبرت كريغ في ألمانيا ،وهو يحمل درجة في
علم االجتماع والصحافة وعلم األجناس البشرية،
كما أنه عمل بالتدريس قبل أن يكتب أفالمًا وثائقية
ويخرجها .ترأس في تسعينات القرن الماضي
جهودًا رامية إلى تطوير محطة فلسطينية للبث
اإلذاعي والتلفزيوني في القدس ورام اهلل .من
أعماله المختارة نذكر «انتفاضة» ( )1989و«على
الحدود» ( )1991و«رسالة إلى كوبا» ( )1992و«وداعًا
أيها الجنرال» ( )1999و«أوروبا كانت قريبة جدًا» ()2000
و«ذهب أبيض» ( )2001و«غير جدير بالحياة» ()2005
و«قرية في أوروبا» (.)2007

بعد أن درس الكيمياء في الجامعة اللبنانية،
انطلق محمد سويد بمسيرته المهنية في النقد
السينمائي وألف عدة كتب ودراسات عن السينما
اللبنانية .أخرج فيلمه الطويل األول «غياب» في
العام  ،1990ثم صنع سلسلة من األفالم الوثائقية
واألعمال التلفزيونية من ضمنها ثالثية سيرته الذاتية
«تانغو األمل» ( )1998و«عندما يأتي المساء» ()2000
و«حرب أهلية» (.)2002

عمل المخرج األرجنتيني تريستان باور مع
مخرجين من أمريكا الالتينية مثل إستيال برافو
وخورخي دنيت وميغيل ليتين قبل أن يخرج أفالمه
الخاصة التي نالت حظوة بين النقاد .فاز فيلمه
«مبارك بالنار» ( )2005بجائزة لجنة التحكيم في
مهرجان سان سيباستيان السينمائي وبجائزة
أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان ترايبيكا
السينمائي .من أفالمه األخرى «بعد العاصفة» ()1991
و«الكتب والليل» (.)2000

روبرت كريغ
ألمانيا |  87 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية
ّ
إنتاج :روبرت كريغ ،مونيكا نولتي | منتج تنفيذي:
مونيكا نولتي

عروض
سيني ستار 1

عروض
سيني ستار 2

الجمعة 15 ،أكتوبر

مساء
9:45
ً

السبت 16 ،أكتوبر

مساء
5
ً

سيني ستار 2

االثنين 18 ،أكتوبر

سيني ستار 8

الجمعة 22 ،أكتوبر

مسابقة األفالم الوثائقية

محمد سويد

تريستان باور

عروض
مساء
10:15
ً
 1ظهرًا

سيني ستار 1

الخميس 21 ،أكتوبر

سيني ستار 8

الجمعة  22أكتوبر

مساء
6:45
ً
 3:30عصرًا

13

حنين إلى الضوء

مسابقة األفالم الوثائقية

باتريسيو غوزمن

فبيكه لوكبرغ

كيم لونغينوتو

تشيلي ،فرنسا ،ألمانيا |  90 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | اإلسبانية
ّ
إنتاج :ريناتيه ساخسيه

النرويج |  90 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | العربية واالنجليزية
ّ
إنتاج :ترييه كريستيانسن

المملكة المتحدة ،الهند |  96 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | الهندية
ّ
إنتاج :آمبر التيف ،جيرجاشانكر فوهرا

في صحراء أتاكاما التشيلية التي ترتفع
 3,000متر فوق سطح البحر ،يستفيد
علماء الفضاء من أنحاء العالم من
صفاء سمائها الذي يسمح لهم برؤية
حدود الكون المعروف .في هذه األثناء
وفي أسفل المرصد ،تحفر النساء التراب
بحثًا عن الضحايا المفقودين في عهد
ديكتاتورية بينوشيه ،والذين تحنط رفاتهم
بفعل المناخ الحار والجاف .ينبش المخرج
باتريسيو غوزمن من جديد ماضي تشيلي،
ويقارن أولئك الذين يبحثون عن النجوم
بأولئك الذين ينخلون التراب المشبع
بذكريات الماضي الدامي.

بعض الصور قادر على أن يروي قصة واضحة
بحيث يكون في حد ذاته حجة غير قابلة
للنقض بمجرد عرضه .يقوم الفيلم على
المادة الصادمة التي صورتها المخرجة في
غزة إبان العملية العسكرية المكثفة التي
نفذتها اسرائيل بين ديسمبر  2008ويناير
 .2009تستدرج لوكبرغ المشاهد الى داخل
فيلمها ليعيش على مدى ساعة ونصف
الساعة الحرب والحصار والرعب والموت
والقتل .ال متنفس في هذا الشريط الوثيقة
سوى حكايات ثالثة أوالد ،يتحدثون من
مسافة زمنية قصيرة عن فقدان عائالتهم،
لتأتي شهاداتهم أكثر تأثيرًا وأعنف وقعًا
من التفجيرات والقصف .شهادة من قلب
المعاناة ،استلزم تصويرها شجاعة كبرى،
ووثيقة دامغة عن معنى جرائم الحرب.

تضيف كيم لونغينوتو بفيلمها «ساري
زهري» فصالً آخر إلى أهم مشروع في
مسيرتها المهنية ،والذي تصور فيه معاناة
النساء في ظروف جائرة .يركز الفيلم على
سامبات بال ،االمرأة المتقلبة األهواء التي
تقود عصابة غوالبي النسائية في منطقة
ّ
أوتار براديش شمالي الهند ،والتي تدافع
عن حقوق النساء .يطرح الفيلم نقطة
مفادها أن تحرير النساء أمر عاجل يتطلب
مشاركة أشخاص يتمتعون بقدر كاف من
الحماقة لتحدي الوضع الراهن.

ولد باتريسيو غوزمن في سانتياغو في تشيلي،
ودرس اإلخراج الوثائقي في المدرسة الوطنية
للتصوير السينمائي في مدريد .اعتقل بعد اإلطاحة
بحكومة آينديه عام  1973على يد الفاشيين ،لكنه
تمكن من الهرب من البالد الحقًا .تسجل ثالثيته
الوثائقية «معركة تشيلي» ( )1979 -1975االضطرابات
التي سادت البالد حينها .منذ ذلك الحين ،فاز بالعديد
من الجوائز عن أفالمه الوثائقية .تتضمن أعماله
األخرى «باسم اهلل» ( )1987و«الصليب الجنوبي»
( )1992و«تشيلي ،ذاكرة عنيدة» ( )1997و«قضية
بينوشيه» ( )2001و«مدريد» ( )2002و«سلفادور ألليندي»
( )2004و«صديقي جول فيرن)2005( ».

ولدت فبيكه لوكبرغ في النرويج ،وهي كاتبة
وممثلة ومخرجةّ .
مثلت وشاركت في تأليف
فيلم بول لوكبرغر «ليف» ( .)1967تتضمن أعمالها
اإلخراجية «كاميال» ( )1981و«فايلد المتوحش» ()1986
و«النوارس» (.)1991

ولدت كيم لونغينوتو في لندن ودرست في
الكلية القومية للتلفزيون والسينما في المملكة
المتحدة .بدأت بإخراج أفالم وثائقية في سبعينات
القرن الماضي ،وفاز فيلمها «عمات قاسيات» ()2008
بجائزة التحكيم في مهرجان صندانس السينمائي.
منحها مهرجان هوت دوكس لألفالم الوثائقية 2010
جائزة اإلنجازات المتميزة اعترافًا بما حققته في
مسيرتها المهنية .من أعمالها المختارة نذكر
«فتيات األحالم» ( )1993و«فتيان شينجوكو» ()1995
و«الطالق على الطريقة اإليرانية» ( )1998و«أخوات
الزوج» ( )2005و«عانقني بقوة ،أطلقني» (.)2007

عروض

مسرح أبوظبي

السبت 16 ،أكتوبر

مساء
9:30
ً

األحد 17 ،أكتوبر

مساء
7:15
ً

سيني ستار 2

14

+12

دموع غزة

+18

ساري زهري

+15

عروض
سيني ستار 4

األحد 17 ،أكتوبر

سيني ستار 2

االثنين 18 ،أكتوبر

عروض
مساء
10
ً
مساء
5
ً

سيني ستار 1

االثنين 18 ،أكتوبر

مساء
6
ً

الثالثاء 19 ،أكتوبر

 3:45عصرًا

سيني ستار 1

شيوعيين ّ
كنا

+12

ماهر أبي سمرا
لبنان ،فرنسا ،اإلمارات العربية المتحدة | | 2010
 85دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية
ّ
إنتاج :جنان داغر ،سابين صيداوي | منتج تنفيذي:
جيهان داغر

الصين ،إمبراطورية
الفن؟

+12

شينغ زيمين ،إيما تاسي
الصين |  56 | 2009دقيقة
ملون | ديجي بيتا | الصينية والفرنسية
ّ
إنتاج :أوليفر ميل | المنتج المنفذ :أوليفر ميل

G

قصة رجل
فارون بونيكوس
المملكة المتحدة |  91 | 2010دقيقة
ملون | آيتش دي كام | اإلنجليزية
ّ
إنتاج :رايتشل روباي ،أالستير كالرك

ولد ماهر أبي سمرا في بيروت عام1965 .
 .تلقى علومه في المعهد الوطني للصوت
والصورة في باريس وعمل مصورًا صحافيًا لبعض
الوقت .أخرج عدة أفالم وثائقية طويلة من بينها
«حكايات العودة» ( )1995و«نساء حزب اهلل» ()2000
و«دوار شاتيال» ( .)2004حصل آخر أفالمه «شيوعيين
كنا» ( )2010على منحة لمرحلة اإلنتاج النهائي من
مهرجان أبوظبي السينمائي ،وكان قد تم عرضه
كمشروع قيد اإلنجاز في دورة المهرجان لعام 2009
 .قدم الفيلم في عرض افتتاحي في الدورة األخيرة
لمهرجان البندقية السينمائي ضمن فئة «آفاق».

أنتج شينغ زيمين فيلم جيا زانغ-كي الشهير
«منصة» وفيلم فروت تشان «دوريان دوريان»
(كالهما من إنتاج العام  ،)2000قبل أن يقدم في العام
 2006أول فيلم من إخراجه في عنوان «النعيم»،
حاصدًا العديد من الجوائز في مهرجاني لوكارنو
وشنغهاي السينمائيين .تناول فيلمه الثاني «ليلة
عهد» مشهد موسيقى الروك في الصين .أما
إيما تاسي ،فعاشت في الصين خالل تسعينات
القرن الماضي ،وعملت كاتبة وصحفية مستقلة
في مجال الفنون المعاصرة .ويعد فيلم «الصين،
إمبراطورية الفن؟» باكورة عملها اإلخراجي.

أنجز فارون بونيكوس في العام  2006فيلم «منزل
بوتينغ» لقناة صندانس ،متوليًا كتابته وانتاجه
وإخراجه« .قصة رجل» هول فيلمه الطويل االول.

عروض
سيني ستار 2

عروض
سيني ستار 1

األربعاء 20 ،أكتوبر

مساء
10
ً

الخميس 21 ،أكتوبر

 4:30عصرًا

سيني ستار 2

الجمعة 15 ،أكتوبر
سيني ستار 8

السبت 16 ،أكتوبر

مسابقة األفالم الوثائقية

يقوم «شيوعيين كنا» على معاينة
المخرج الشخصية والمتحررة لموروث
الحرب األهلية في لبنان .أربعة رجال
يسردون تجاربهم في ميدان المعركة
ويحكون انكسار أحالمهم وسقوط
أوهامهم بفعل استمرار أزمات البلد.
مغامرة سياسية وفنية يخوضها أبي سمرا
بفيلمه الحاد والحنون ،مخترقًا الواقع
الخيالي والشاق والمهشم الذي انتهى اليه
لبنان بعد الحرب.

يستعرض هذا الفيلم الوثائقي مشهد
الفن المعاصر في الصين من خالل نظرة
موضوعية تحليلية ودقيقة .وينطلق من
حقيقة ان الصين أصبحت ،خالل العشرين
عامًا األخيرة ،وتحديدًا منذ مجزرة ساحة
تيانانمين ،إحدى كبريات أسواق الفن في
العالم .على الرغم من ذلك ،مازال الغرب
ينظر الى ذلك الفن من زاوية نمطية
ويصنفه في خانة «اإلكزوتيكي» .يصف
المصورون والرسامون وفنانو األداء ،في
مقابالت جريئة وصريحة ،مفارقة إبداع
فن صادق في تلك المنطقة الملتبسة
بين الشمولية والرأسمالية .ويطرحون
ويقدمون
معضلة سياسات الهوية
الملحة ّ
ّ
أفكارًا حول أعمالهم الساخرة والضخمة
والمربكة في معظم األحيان.

يدور فيلم «قصة رجل» حول مصمم
األزياء «أوزفالد بوتينغ» ذي األصول األفريقية
والذي ترعرع في ضواحي لندن الشمالية
قبل أن يحقق قفزة الثراء الى «سافيل رو».
يصور الفيلم عوالم أوزفالد السوريالية
النابضة بالثراء واالضواء والشهرة ،صور
الفيلم على مدى اثني عشر عامًا ،متعقبًا
رحلة صعود رجل ونجاحه .إنه فيلم سيرة
متفرد ومركب ومؤثر تمامًا كشخصيته
المحورية.

عروض
مساء
7:15
ً
مساء
6:45
ً

مسرح أبوظبي

األربعاء 20 ،أكتوبر

سيني ستار 1

الجمعة 22 ،أكتوبر

مساء
6:30
ً
مساء
3:30
ً

15

منحة سند
خارج المسابقة

«ما الذي نرتكبه بحق كوكبنا؟»

ملكة الشمس :ماذا
يقول لنا النحل؟

G

جورج سالوزر

عطية الدراجي ،محمد الدراجي

هولندا |  76 | 2010دقيقة
ملون | آيتش دي كام | الهولندية ،العربية ،الفرنسية،
ّ
اإلسبانية ،اإلنكليزية ،العبرية
إنتاج :آن لوردون

العراق |  | 2010عمل قيد اإلنجاز
ملون | ديجي بيتا | العربية
ّ
إنتاج :إيزابيل ستيد ،محمد الدراجي ،عطية الدراجي
| مع :هشام الذهبي ،سيف حسام سيف ،صالح
هشام ،محمد وائل

تنبأ العالم رودولف شتاينر في العام 1923
أنه في غضون  80إلى  100عام سينهار تعداد
نحل العسل ،وهي نبوءة في طريقها إلى
التحقق مع ظهور مرض يسمى اعتالل
انهيار مستعمرة النحل .ينطلق تاغارت
سيجيل في هذا السبر المتميز لألهمية
البالغة للنحل في تحقيق توازن الطبيعة،
برحلة حول العالم ويتحدث مع بعض من
األبطال المجهولين الذين كرسوا أنفسهم
إلنقاذ النحل ،وهم في الحقيقة ينقذوننا
نحن البشر.

بعد مواجهة قريبة مع الموت ،قرر المخرج
جورج سالوزر أن يمضي في مشروع
فيلمي كان يخطط له منذ وقت طويل.
هكذا خرج «وطن» جزءًا رابعًا لثالثية عن
عائلتين فلسطينيتين كان قد صورها منذ
العام  .1974ولكن الفيلم ذاتي أيضًا ،يروي
دوافعه وعالقته الوطيدة بأفراد العائلتين
الذين اصبحوا اليوم مشتتين في العالم،
عاجزين عن العودة الى وطنهم .يقدم
«وطن» فرصة نادرة لإلطاللة على القضية
الفلسطينية من المنظورين الذاتي
والتاريخي.

يرصد فيلم «في أحضان أمي» يوميات 32
طفالً يعيشون ويدرسون في الغرفة نفسها
من منزل صغير مستأجر .إنهم أطفال
منسيون ،قتل آباؤهم أو اختطفوا ،وليس
لديهم من معيل سوى هوشام ،واألخير
طالب يعمل بال كلل ليحميهم من األخطار
المتربصة بهم في شوارع بغداد .يطالبهم
ّ
صاحب المنزل بإخالء المكان ،فيوشك
األطفال على أن يفقدوا الملجأ الوحيد الذي
ال يعرفون غيره .تم تصوير الفيلم في
العام  ،2010واليزال مستقبل هؤالء اليتامى
غير محسوم.

تاغارت سيجيل هو مخرج ومنتج سينمائي
وتلفزيوني مستقر في سان فرانسيسكو
وبورتالند ،أوريغون .تم ترشيح فيلمه الوثائقي «بين
عالمين» ( )1984لنيل إحدى جوائز إيمي ،ولقي
فيلمه «حقيقة جون المزارع» ( )2005الذي يوثق فيه
حياة ناشط يعمل في الزراعة ،استحسانًا كبيرًا
وفاز بجوائز في عدد من المهرجانات .من أعماله
السينمائية «ياقة زرقاء وبوذا» ( )1986و«البوق
المصدوع» (.)2001

ولد جورج سالوزر في باريس ودرس في معهد
«إيديك» ( )IDHECالسينمائي .ابتدأ مسيرته المهنية
بفيلمه الوثائقي األول «كبح جماح البحر» ( )1961الذي
فاز بجائزة في مهرجان برلين السينمائي الدولي.
بينما جلب له فيلمه الروائي «الزوال» ()1988
اإلعتراف .ومن أفالمه األخرى البارزة« :جوا والسكين»
(« ،)1971المرأة مرة أخرى» (« ،)1979أوتز» (« )1991وقت
الجريمة» ( .)1995كما أنتج العديد من األفالم أشهرها
شريط فيرنر هيرتزوغ «فيتزكارالدو» ( .)1982عرضت
ثالثيته الوثائقية عن فلسطين ،في العام 2008
(مهرجان أبوظبي السينمائي حاليًا).

ولد عطية ومحمد الدراجي في بغداد .تخرج عطية
من أكاديمية الفنون الجميلة ،بينما درس محمد
في أكاديمية اإلعالم في هيلفرسوم والكلية
الشمالية لألفالم في ليدز .بعد اإلطاحة بعهد صدام
حسين في  ،2003عاد محمد إلى العراق وصنع فيلمه
«أحالم» ( )2005الذي كان أول تجربة إخراجية له ومن
إنتاج عطية .تم اختيار فيلمه التالي الطويل «إبن
بابل» ( )2009للمشاركة بمسابقة مهرجان صندانس
السينمائي وفاز بجائزتين في مهرجان برلين
السينمائي الدولي عام  2010وذلك بعد عرضه العالمي
اآلول في الدورة الثانية لمهرجان الشرق اآلوسط
السينمائي (مهرجان ابو ظبي السينمائي حاليًا)

سيني ستار 1

سيني ستار 2

تاغارت سيجيل
الواليات المتحدة األمريكية |  82 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | اإليطالية ،االنجليزية
ّ
إنتاج :أوليفر ميل | المنتج المنفذ :أوليفر ميل

مسابقة األفالم الوثائقية

عروض
مسرح أبوظبي

عروض

األحد 17 ،أكتوبر

مساء
7:30
ً

االثنين 18 ،أكتوبر

مساء
7:30
ً

سيني ستار 2

16

وطن

+15

في أحضان أمي

+12

الثالثاء 19 ،أكتوبر

سيني ستار 2

الخميس 21 ،أكتوبر

عروض

مساء
6:30
ً
مساء
7:15
ً

الثالثاء 19 ،أكتوبر

مساء
6:45
ً

مسابقة
آفاق جديدة
D

بيل كانينغهام نيويورك

N

بين يديك

N

ثوب الشمس

D

جلد حي

N

جوزاء

D

داخل خارج الغرفة

N

زفير

N

سالكستان

N

طيب ،خلصّ ،
يلال
ّ

N

غيشير

D

القنوات الخلفية :ثمن السالم

D

قوة القوافي الصاخبة

N

كرنتينة

D

المتجول

N

ّ
محطم

N

مرة ُأخرى
ّ

D

مملكة النساء :عين الحلوة

ريتشارد برس
لوال دوايون

سعيد سالمين

بيل كانينغهام
نيويورك

G

ريتشارد برس
الواليات المتحدة األمريكية |  84 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | االنجليزية
ّ
إنتاج :فيليب غيفتر | مع :آنا وينتور ،توم وولف ،آنا
بياجي ،إديتا شيرمان ،آنيت دي ال رنتا ،هوارد كودا

بين يديك

+15

لوال دوايون
فرنسا |  80 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | الفرنسية
ّ
إنتاج :ساغا بالنشار | تمثيل :كريستن سكوت
توماس ،بيو مرماي

فوزي صالح
زماني عصمتي
دينا حمزة

حماد خان
ّ

رانية عطية ودانيال غارسيا
وحيد وكيليفار

آفاق جديدة

بيلما باش

يجوب بيل كانينغهام ،البالغ من العمر
واحدة وثمانين عامًا ،شوارع مانهاتن على
متن دراجته الهوائية وفي يده كاميرا من
طراز «نيكون» ،مركزًا في مسعاه على
التقاط خطوط الموضة الصاعدة .ومن خالل
عموده األسبوعي في صحيفة النيويورك
تايمز ،يكتب عن االهتمام الكبير بالموضة
والمظاهر االجتماعية ،في حين يتناقض
أسلوب حياته الزاهد على نحو صارخ مع
العالم المترف الذي كرس نفسه لتمثيله.
يقدم «بيل كانينغهام نيويورك» سيرة
مؤثرة لنيويوركي أصيل.

يتناول هذا الفيلم المثير ذو األجواء الخانقة،
العالقة السلسة والمنطوية على خيانة
متبادلة ،بين الضحية والجالد .تبدأ األحداث
عندما تقع بطلة الفيلم كريستن سكوت
توماس ،التي تلعب دور طبيبة جراحة في
يحملها مسؤولية وفاة
األسر ،على يد شاب ّ
زوجته .في عزلتهما ،تسكنهما تراجيديا
ّ
المتوتر.
الماضي وتخيم على حاضرهما
عندما ينمو اإلنجذاب بينهما ،يواجهان حالة
ملتبسة وتناقضًا بين العنف والعاطفة.

هاري هنكله

جوشوا آتيش ليتل
عدي رشيد

إدواردو دي ال سيرنا ،لوكاس
مارشيغيانو ،أدريانا يوركوفيتش
مايكل غرينسبان
جود سعيد

دانا أبو رحمة

D

وثائقي

N

روائي

بعد أن كتب وأخرج عددًا من األفالم القصيرة الحائزة
جوائز ،يخوض ريتشارد برس تجربته األولى في
مجال الفيلم الطويل من خالل «بيل كانينغهام
نيويورك» .قدم فيلمه « )2000(»3÷2في عرض أول في
مهرجان نيويورك السينمائي ،وحصل على جائزة
لجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي
الدولي .بعده ،أنجز «حب افتراضي» ( )2005الذي تم
تطويره في ورشة صندانس لصانعي األفالم ،وحصل
على جائزة صندانس /إن إتش كيه من مهرجان
صندانس السينمائي.

عروض
مسرح أبوظبي

عروض

السبت 16 ،أكتوبر

مساء
7
ً

االثنين 18 ،أكتوبر

مساء
9:15
ً

سيني ستار 8

اشتغلت لوال دوايون في الحقل السينمائي منذ
تسعينات القرن الماضي شاغلة أكثر من منصب
ووظيفة .اختير فيلمها القصير األول «المشجعات»
( )2005ضمن تظاهرة «نصف شهر المخرجين» في
مهرجان كان السينمائي .أما فيلمها الروائي
فعرض ضمن
الطويل األول «وأنت من تتابع؟» (ُ ،)2007
فئة «نظرة خاصة» في مهرجان كان السينمائي،
ورشح لجائزة سيزار ألفضل فيلم روائي أول« .بين
يديك» هو فيلمها الروائي الثاني.

مسرح أبوظبي

الجمعة 15 ،أكتوبر

سيني ستار 2

السبت 16 ،أكتوبر

مساء
6:30
ً
مساء
8:45
ً

17

منحة سند

G

ثوب الشمس

آفاق جديدة

سعيد سالمين

فوزي صالح

زماني عصمتي

اإلمارات العربية المتحدة |  90 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | العربية
ّ
إنتاج :عامر سالمين | تمثيل :حبيب غلوم ،ماراي
الحليان ،نفين ماضي ،أحمد عبد اهلل ،صوفيا جواد،
حمد الحمادي

مصر |  56 | 2010دقيقة
ملون | آيتش دي كام | العربية
ّ
إنتاج :محمود حميدة | منتج تنفيذي :شيماء يحيى

إيران |  80 | 2010دقيقة
ملون | آيتش دي كام | الفارسية
إنتاج :زماني عصمتي | تمثيل :نسيم كياني ،مرداد
شيخي ،حامد باراغاني ،محمد رضى فرزاد ،فاريا
سمراني ،حسين نيروماند

يرمز الثوب في عنوان الفيلم إلى فستان
الزفاف .لكن ماذا سيحدث عندما تكون
المرأة التي تحلم بيوم زفافها صماء
بكماء في مجتمع ينبذ معوقيه؟ هل
حكم عليها بالعيش في الظل؟ تؤدي
أحزان «حليمة» بها إلى الهلوسة ،وتصبح
الصورة المفرحة المقترنة بثوب الشمس
رمزًا لشيء لن تحصل عليه أبدًا .تم تصوير
جزء من هذا العمل المسكون بالذكريات
واألحالم في ربوع أبوظبي ومواقع أخاذة
على الجزيرة الحمراء.

يرسم «جلد حي» صورة حية لعمالة
األطفال في مصر ،عارضًا مقاطع من
حياة هؤالء في المسالخ الموجودة في
عشوائيات ضواحي القاهرة الفقيرة.
يحاصر اإلزدحام الكاميرا ّ
مولدًا شعورًا
خانقًا ووجهة نظر تصيب المشاهد بالدوار.
وتتوالى أمام العدسة العوائق وسبل
الفرار .تقوم باكورة فوزي صالح الروائية
الطويلة على بحث عميق ،مدفوعة بالذاتي
ومشغولة باإلنفعال .وسط صيحات اإلحتجاج
التي يضج الفيلم بها ،يجترح صالح هامشًا
للفن ومكانًا للتعاطف.

يتناول «الجوزاء» موضوعًا جريئًا ،يدور حول
المخاطرة التي تقدم عليها طالبة إيرانية
بائسة لتحافظ على سمعتها .فبعد أن
وضعت حدًا لعالقتها بأستاذ شاب طائش،
تنتظر في شقة حقيرة منعزلة إجراء عملية
«ترميم» لعذريتها ,على يد جراح مشبوه
كان زميالً لذلك األستاذ في المدرسة .لكن
هذه ليست سوى بداية مأساة ستتكشف
خيوطها تباعًا في إطار تشويقي وبحوارات
جريئة .تمثل هذه الدراما الحادة انعكاسًا
قاتمًا لوضع المرأة في مجتمع محافظ.

سعيد سالمين تخرج من أكاديمية نيويورك
لألفالم في أبوظبي وفاز بجوائز عن فيلمه القصير
«هبوب» ( )2006في مسابقة اإلمارات ومهرجان دبي
السينمائي .واصل نجاحاته مع الفيلم القصير
«الغبنة» ( )2007الذي فاز بجوائز أيضًا في مسابقة
أفالم اإلمارات وعرض في دبي« .ثوب الشمس»
باكورته الروائية الطويلة األولى.

ولد فوزي صالح في اإلسكندرية ودرس كتابة
السيناريو في المعهد العالي للسينما في
القاهرة« .جلد حي» ( )2010هو باكورة أفالمه الوثائقية
الطويلة.

ولد زماني عصمتي في إيران وبدأ بإخراج أفالم
قصيرة في العام  .1996عرضت أفالمه في مهرجانات
حول العالم وحازت الجوائز .تعرض فيلمه الطويل
األول «أزقة ضيقة» ( )2005للمنع من قبل السلطات
اإليرانية« .الجوزاء» هو فيلمه الطويل الثاني.

عروض
سيني ستار 6

عروض

الخميس 21 ،أكتوبر

مساء
7
ً

السبت 23 ،أكتوبر

مساء
5
ً

سيني ستار 2

18

جلد حي

+12

جوزاء

+18

سيني ستار 1

األربعاء 20 ،أكتوبر

سيني ستار 2

الخميس 21 ،أكتوبر

عروض
 4:45عصرًا
 2:30ظهرًا

سيني ستار 1

األربعاء 20 ،أكتوبر
سيني ستار 1

الخميس 21 ،أكتوبر

مساء
7:15
ً
 4:15عصرًا

داخل /خارج الغرفة

+15

زفير

+15

سالكستان

+15

مصر |  52 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية
ّ
إنتاج :خالد عبد الجليل

تركيا |  93 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | التركية
ّ
إنتاج :سيهان كايا ،بيرول أكبابا كاتب | منتج
تنفيذي :جيهان أصله فيليز | تمثيل :سيما أظنالر،
وحيد غوردوم ،سفينتش باش ،أو .رشتو باش،
فاطمة أظنالر ،هارون أظنالر

باكستان ،المملكة المتحدة |  87 | 2010دقيقة
ملون | آيتش دي كام | االنجليزية ،األوردو
ّ
إنتاج :حماد خان ،شاندانا أيوب ،عدنان مالك | منتج
تنفيذي :منهاج هدى ،ستيال نويمو | تمثيل :شهباز
شيغري ،عيشة ليني أخطر ،علي رحمن خان ،شاهانا
خان خليل ،عثمان خالد بات ،خالد سعيد

ما هو إحساس أن يتطلب عملك منك إنهاء
حياة؟ كيف لك أن تتحضر لذلك جسديًا
وذهنيًا؟ وكيف لك أن ترتاح بعد ذلك؟
يظهرها
يقودنا الفيلم ,عبر الصورة التي ّ
لشخصيته الرئيسية« ،عشماوي» ّ
منفذ
احكام الموت ،الى عالمه المنقسم بين
منزله وغرفة اإلعدام .ينجح الفيلم ،على
الرغم من الطبيعة القاسية لموضوعه
ولشخصيته المحورية ،في أن يكون مؤثرًا،
راصدًا التناقضات والتفاعالت بين من نكون
وما نفعل.

«زفير» هو الفيلم الطويل األول للمخرجة
التركية بيلما باش الذي يحبس األنفاس،
ويروي حكاية طفلة في الحادية عشرة
من العمر تعيش في إحدى البراري في
رعاية جديها .وعلى الرغم من ان المناظر
الطبيعية من حول «زفير» مكللة بجمال
جامد وسحر قاتم ،إال انها تنظر إليها
بالمباالة مقيدة .بينما تصارع الفتاة هواجس
الهجر والفقد ،يصور الفيلم التأثير المدمر
لنمو الفتاة من دون توجيه أو إرشاد.

«سالكستان» لقطة مرحة وطريفة
وعاطفية للحياة (المؤجلة) في إسالم
أباد ،كما تعيشها مجموعة من الشباب
المنتمين الى الطبقة المتوسطة والذين
تلقوا علومهم في المملكة المتحدة.
حسان مخرج طموح ومزاجي يمضي
أوقاته متسكعًا مع مجموعة الشبان
الطائشين .يغازل صديقته عيشة ..يبحث
عن اإللهام ..ويؤلمه سخف أن يكون واحدًا
من سكان الضواحي المصابين بالملل في
أمة مضطربة .ينجح المخرج حماد خان في
هذا الفيلم بتوثيق الحياة على حقيقتها
في بلدته ذات البيوت الجاهزة وطابع ما
بعد الحداثة ،فال يكتفي باستخدام اللهجة
األوردية المحلية.

دينا حمزة مخرجة مصرية ،درست في المعهد
العربي للفيلم في عمان .عرض فيلمها الروائي
القصير «مكحلة» ( )2004في ورشة برلينالي
للمواهب ،وفاز فيلمها الوثائقي القصير «أصوات»
( )2008بجائزة في مهرجان القاهرة السينمائي.
خاضت في العام  2009تجربة إخراج جماعية مع ثالثة
مخرجين آخرين في فيلم «بس في حاجة ناقصة»
الذي حظي بتنويه خاص من مهرجان الفيلم
العربي في روتردام .عملت مخرجة مساعدة في
ِ
«إحك يا شهرزاد» (يسري نصراهلل )2009 ،الذي
فيلم
عرض في دورة المهرجان العام الفائت.

ولدت بيلما باش في تركيا ،وحصلت على
درجة بكالوريوس في األدب االنجليزي من جامعة
اسطنبول .عملت بعدها كمترجمة أدبية وأدارت
مهرجانات سينمائية .عرض فيلمها القصير األول
«بويراز» ( )2006في مهرجان كان السينمائي .أما
«زفير» فهو باكورة أعمالها الروائية الطويلة وقد
عرض في مهرجان تورونتو السينمائي األخير .2010

نجح الفيلم القصير األول «ساموفار» ( )2004للمخرج
الباكستاني حماد خان بلفت االنتباه في العديد
من المهرجانات السينمائية بما فيها مهرجان
رايندانس السينمائي في المملكة المتحدة .عرض
فيلمه التالي القصير «انفجارات» ( ) 2006في مهرجان
لندن السينمائي ،وكرمته الحكومة الباكستانية
لتميزه اإلبداعي« .سالكستان» ( )2010هو باكورة
أفالمه الطويلة.

عروض
سيني ستار 1

عروض

االثنين 18 ،أكتوبر

 3:45عصرًا

الثالثاء 19 ،أكتوبر

 4:15عصرًا

سيني ستار 2

مسرح أبوظبي

الثالثاء 19 ،أكتوبر

سيني ستار 6

الخميس 21 ،أكتوبر

آفاق جديدة

دينا حمزة

بيلما باش

حماد خان

عروض
مساء
7
ً
مساء
10:15
ً

سيني ستار 2

االثنين 18 ،أكتوبر
سيني ستار 1

األحد 17 ،أكتوبر

 1:30ظهرًا
مساء
6
ً

19

منحة سند

طيب ،خلصّ ،
يلال
ّ

آفاق جديدة

رانيا عطية ،دانييل غارسيا

وحيد وكيليفار

لبنان |  95 | 2010دقيقة
ملون | آيتش دي كام | العربية
ّ
إنتاج :رانيا عطية ،دانييل غارسيا | تمثيل :دانييل
أرزروني ،نديم عطية ،وليد األيوبي ،نوال مقداد ،سابله
وورك تسفاي ،تيودور حكيم ،ناظم عطية

إيران |  84 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | الفارسية ،األذرية ،الكردية
ّ
إنتاج :محمد رسولوف | تمثيل :حسين فرزيزادة ،قباد
رحماني نساب ،عبد الرسول داريابيما

بأسلوب يجمع بين السخرية الالذعة
والفكاهة ،يتناول «طيب ،خلصّ ،يلال»
وتفتح الوعي على
موضوع النضج المتأخر ّ
الحياة وإن بعد حين .في مدينة طرابلس
اللبنانية ،حيث الروابط العائلية ال تزال
عميقة وتقليدية ،يعيش رجل أربعيني مع
المسنة ،متخليًا عن فكرة اإلستقالل
والدته
ّ
واإلعتماد على نفسه .تبدأ المفارقة عندما
يجد نفسه وحيدًا ،بال مؤنس سوى المدينة.
المصور بأناقة مع ممثلين غير
الشريط
ّ
محترفين ،يقدم نظرة نقدية بعيدة من
التحامل إلى الهوية الذكورية في لبنان
المعاصر.

يروي «غيشير» حياة الكدح وروح األخوة
التي يعيشها عمال مهاجرون على
ساحل الخليج في إيران .تتناول هذه القصة
المذهلة ,والمصورة بأسلوب ساحر ،ثالثة
رجال يشغلون وظائف بأجور منخفضة في
أحد معامل التكرير .تبعث حياتهم على
الرثاء ،فهم يعيشون في أجزاء من أنبوب
يعملون
غير مستخدم في مواجهة البحر.
ّ
نهارًا في وظائفهم الشاقة التي تقصم
الظهر ،أما الليل فيمضونه بصحبة بعضهم
البعض في مساكنهم الحقيرة ولكن
الحميمة .تعثر عدسة وحيد وكيليفار
اليقظة والمتعاطفة مع حال هؤالء العمال
على روح دعابة وإلهام غريب في حيواتهم
العصيبة.

يسلط فيلم «القنوات الخلفية» الضوء
على المناورات الخفية التي وقفت وراء
اتفاقات كامب دايفيد التي أدت إلى
معاهدة السالم التاريخية بين إسرائيل
ومصر في العام  ،1979ويالحق مجموعة
أحداث ذات أثر مستمر في تشكيل عالمنا
اليوم .يكشف الفيلم النقاب عن الدسائس
والغرور خلف العملية الدبلوماسية ويقدم
مشاهد لم تُ عرض من قبل .من خالل
مقابالت موثقة ،يروي الشريط كيف تحول
عدوان لدودان ،بفعل الضغوط السياسية
الهائلة ،طرفين في اتفاقية سالم.

ولدت رانيا عطية في مدينة طرابلس ونالت شهادة
الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة مدينة
نيويورك .أما دانيال غارسيا ،فمن والية تكساس
األمريكية ،درس اإلخراج السينمائي في جامعة
نيويورك .قدم اإلثنان معًا عددًا من األفالم القصيرة،
منها «المتراس» ( )2005الذي وصل الى الترشيحات
النهائية في حفل توزيع جوائز األكاديمية للطالب.
ونال فيلمهما «طرابلس هادئة» ( )2009جائزة أفضل
فيلم شرق أوسطي قصير في الدورة الثاثلثة
لمهرجان الشرق األوسط السينمائي الدولي
(مهرجان أبوظبي السينمائي حاليًا) .ويعد فيلم
«طيب ،خلصّ ،يلال» فيلمهما الطويل األول.

ولد وحيد وكيليفار في إيران وحصل على درجة
ماجستير في السينما من جامعة سورييه في
طهران .عمل مخرجًا مساعد ًافي عدد من األفالم
الطويلة« .غيشير» ( )2010هو باكورة عمله في
اإلخراج.

قاد هاري هنكله مسيرة مهنية ناجحة من خالل
عمله كمنتج ومخرج لسلسلة وثائقية لمحطة
التلفزة الوطنية «أن واي سي-تي في» في
نيويورك .وأسهم عمله كمنتج وكاتب ومونتير
ومخرج على السلسلة التلفزيونية المعروفة
«أسرار نيويورك» في حصوله على العديد من
الجوائز والتقديرات من بينها ثماني جوائز إيمي
نيويورك« .القنوات الخلفية :ثمن السالم» أول فيلم
طويل له.

عروض

سيني ستار 1

الثالثاء 19 ،أكتوبر

مساء
9
ً

الجمعة 22 ،أكتوبر

مساء
9:15
ً

مسرح أبوظبي

20

+15

غيشير

+12

القنوات الخلفية :ثمن
السالم

G

عروض
مسرح أبوظبي

االثنين 18 ،أكتوبر

سيني ستار 2

األربعاء 20 ،أكتوبر

هاري هنكله
الواليات المتحدة األمريكية |  95 | 2010دقيقة
ملون | آيتش دي كام | اإلنجليزية
ّ
إنتاج :هاري هنكله | المنتج المنفذ :دونالد تانسيل،
ماثيو تولن ،أريك ويرسون | مع :جيمي كارتر ،بطرس
بطرس غالي ،هنري كيسنجر ،أندريه أزوالي ،ليون
تشارني ،وولف بليتزر

عروض
مساء
9:45
ً
 4:30عصرًا

سيني ستار 1

السبت 16 ،أكتوبر

سيني ستار 1

األحد 17 ،أكتوبر

 4عصرًا
مساء
9
ً

منحة سند

قوة القوافي الصاخبة

+15

كرنتينة

+18

G

المتجول

جوشوا آتيش ليتل

عدي رشيد

الواليات المتحدة األمريكية |  84 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية ،الفرنسية ،األلمانية،
ّ
الولفية
إنتاج :سيرج اللو ،ستيفن لورنس ،جوشوا آتيش
ليتل | مع :غراندماستر كاز ،ال فوان ،جو ريال ،رام اهلل
أندرغراوند ،سيستم علي ،بي فروا

العراق ،ألمانيا |  88 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | العربية
ّ
إنتاج :شفيق المهدي ،فرات الجميل | منتج تنفيذي:
نبيل طه ،عمار رشيد | تمثيل :أسعد عبد المجيد،
عالء نجم ،حطام عودة ،حيدر منذر ،سجد علي ،روان
عبد اهلل

يشكل فيلم «قوة القوافي الصاخبة»
قصيدة غنائية مهداة إلى فن الهيب هوب
العالمي ،حيث يركز على بروز ظاهرة
الهيب هوب الذي أبصر النور في قلب
المدن األمريكية وترعرع في أزقتها الفقيرة
ليتطور بعد ذلك ليصبح شكالً من أشكال
الفنون المعترف بها ووسيلة احتجاج على
يضمن المخرج
األوضاع االجتماعية السائدةّ .
فيلمه عروضًا حية ومقابالت تشد األنظار،
فيسلط الضوء على تراث فن الهيب هوب
وما طرأ عليه من تحوالت حتى وصل إلى
ما هو عليه اليوم على يد المهاجرين
الفرنسيين واأللمان ،والشباب الفلسطيني
والحركات النسوية األفريقية.

يمثل «كرنتينة» اللوحة الثانية لعدي
رشيد ،بعد «غير صالح للعرض» ،التي يعبر
من خاللها عن واقع مدينته بغداد بعد .2003
في أحد المباني المهجورةّ ،
ينفس صالح
عن كبته إزاء المجتمع الجديد الذي ساده
اإلنحالل األخالقي بالتنكيل بابنته التي
حملت منه في حين تسعى زوجة األب واألخ
غير الشقيق إلى الهرب من عنف األب .في
هذه األثناء ،يراقب قاتل محترف ،كان يعيش
مع العائلة في المبنى نفسه ،الفوضى من
حوله بينما يخطط لضربته التالية .تتداخل
خيوط الجريمة والشغف وبراءة الطفولة
لتحوك بصمت حكاية الفيلم.

يروي «المتجول» القصة المزعومة لشخص
اسمه دانييل بورميستر ،وهو مخرج
رحال ذو شخصية غامضة غالبًا ما يفكر
به الناس على أنه أسطورة في المجتمع
السينمائي األرجنتيني المستقل.
ولكن يبدو أن قصة بورميستر ،التي تم
اكتشافها في إقليم قرطبة ،حقيقية .فهو
يقود سيارته المتداعية من قرية إلى أخرى،
حيث يعرض صنع فيلم يكون ممثلوه
أهل البلدة أنفسهم ،وال يطلب لقاء ذلك
إال طعامًا ومسكنًا .وبعد شهر من ذلك،
تكون النتيجة فيلمًا يقدم في عرض عام.
ال يكتفي «المتجول» باستطالع دوافع
بورميستر وأساليبه ،بل يكشف كذلك عن
األثر العميق الذي ّ
يخلفه في المجتمعات
التي يمر بها.

جوشوا آتيش ليتل مخرج تركي أمريكي مقيم
في نيويورك ،أنجز فيلمه األول «منذ أن انتهى
المتخيل ،بموازنة
العالم» ،وهو من نوع الوثائقي
ّ
تكاد تكون منعدمة ،لكنه انتزع إعجاب النقاد
وحصد عدة جوائز .كما قام بإخراج مقاطع فيديو
موسيقية وإعالنات مصورة .ومن أعماله األخرى ،يبرز
فيلم «ثمن الصمت» وهو فيلم فيديو موسيقي
أنتج لصالح منظمة العفو الدولية بمناسبة اإلعالن
العالمي عن حقوق اإلنسان.

ولد عدي رشيد في بغداد ونشط في المشهد
السينمائي العراقي منذ شبابه .كتب وأنتج وأخرج
أول أفالمه الطويلة بعنوان «غير صالح للعرض»
الذي كان أول فيلم يصنع في العراق بعد اإلجتياح
األمريكي .فاز الفيلم بجوائز عديدة من بينها جائزة
أفضل فيلم في مهرجان سنغافورة السينمائي
الدولي عام  . .2005رشيد كاتب روائي أيضًا وأحد
مؤسسي مركز الفيلم العراقي المستقل.

عمل لوكاس مارشيغيانو و إدواردو دي ال
سيرنا و أدريانا يوركوفيتش مرارًا معًا في صنع
العديد من األفالم الروائية القصيرة على مدى العقد
المنصرم ،وكانوا يتبادلون أدوار المخرج والمنتج
والمساعد في ما بينهم .يعد الفيلم الوثائقي
«المتجول» باكورة أعمالهم الطويلة.

الخميس 21 ،أكتوبر

مساء
9:45
ً

الجمعة 22 ،أكتوبر

مساء
6:45
ً

سيني ستار 2

األربعاء 20 ،أكتوبر
سيني ستار 1

الخميس 21 ،أكتوبر

األرجنتين |  84 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | اإلسبانية
ّ
إنتاج :أدريانا يوركوفيتش | منتج تنفيذي :أدريانا
يوركوفيتش

آفاق جديدة

عروض
مسرح أبوظبي

عروض
سيني ستار 1

إدواردو دي ال سيرنا ،لوكاس مارشيغيانو،
أدريانا يوركوفيتش

عروض
مساء
7:15
ً
 4:15عصرًا

سيني ستار 5

األحد 17 ،أكتوبر

سيني ستار 8

االثنين 18 ،أكتوبر

مساء
9:30
ً
 4عصرًا

21

اإلحتفاليات

ّ
محطم

+15

آفاق جديدة

مايكل غرينسبان

جود سعيد

كندا |  91 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | اإلنجليزية
ّ
إنتاج :كايل مان | تمثيل :أدريان برودي ،كارولين
دافيرناس

ملون |  96 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | العربية ،الفرنسية
ّ
إنتاج :محمد األحمد | تمثيل :قيس شيخ نجيب ،عبد
اللطيف عبد الحميد ،بييريت قطريب ،كندة علوش،
جوني كوموفيتش

يحقق الممثل أدريان برودي ،نقطة تحول
بمشاركته في هذا الشريط التشويقي
المستقل ،العنيف والمتقشف .تبدأ األحداث
مع شاب يفتح عينيه ليجد نفسه عالقًا في
سيارة مهترئة في أسفل منحدر وسط
الالمكان .وفوق ذلك ،يكتشف ان رجليه
مكسورتان وان في المقعد الخلفي
جثة .وبينما يعجز عن ّ
تذكر من يكون او
كيف وصل الى هناك ،يتأكد من ان كافة
الدالئل تشير الى وقوع جريمة قاتلة .من
هذه الفكرة البسيطة واألساسية ،ينطلق
الفيلم ُليبنى على مهل ،مع كل قطرة
ماء تنضب وكل حركة لبطله المتألم إذ
تستحيل عذابًا واختبارًا قاسيًا.

يفقد ابن ضابط سوري في لبنان ذاكرته
جراء حادث تبادل إطالق النار إبان التواجد
العسكري السوري هناك .بعد مرور 25
عامًا ،يواجه اإلبن الذي اصبح شابًا الماضي
عندما تُ عين في المصرف الذي يعمل فيه
مديرة لبنانية ،يضطر الى مساعدتها غير
مرة لعبور الحدود .يستعين «مرة أخرى»
بهذه القصة عن شخص مصاب بفقدان
الذاكرة ليكشف السخف المتأصل في
إصرار اإلنسان على عدم التعلم من
ماضيه.

يعتبر هذا الفيلم الوثائقي الساحر قصيدة
تمجد ذكاء النساء الفلسطينيات في عين
الحلوة وبسالتهن وقدرتهن على مجاراة
ظروف الحياة الصعبة .وعين الحلوة هو
أكبر مخيم لالجئين في لبنان ،وكان قد
شهد ويالت الحرب والدمار جراء االعتداءات
اإلسرائيلية المتكررة والحرب األهلية
اللبنانية التي دامت ردحًا من الزمن.
تتعاون المخرجة دانا أبو رحمة مع فنانة
الرسوم المتحركة لينا مرهج لتسجيل
التجارب التي عاشتها أجيال من األمهات
والبنات واألخوات والزوجات ،وإلنجاز قصيدة
مرئية تسجل تاريخًا حكم عليه أن يظل
شفويًا.

تخرج مايكل غرينسبان من معهد الفيلم
األميركي بشهادة عليا وبفيلم قصير في عنوان
«أسطورة الحيتان» ( ،)2002حصد عددًا من الجوائز
ّ
«محطم» هو باكورة أعماله الروائية
المحلية.
الطويلة.

ولد جود سعيد في سورية وحصل على شهادة
ماجستير في السينما من معهد لوي لوميير.
يعمل جود مع المؤسسة العامة للسينما في
سورية ،وقد أنجز فيلمين قصيرين هما «مونولوج»
( )2007و«وداعًا» ( .)2008فاز «مرة أخرى» ( ،)2009باكورته
الروائية الطويلة ،بجائزة أفضل فيلم عربي في
مهرجان دمشق السينمائي الدولي .وتجدر اإلشارة
الى ان سعيد أصغر مخرج سوري يصنع فيلمًا طويالً.

دانا أبو رحمة فلسطينية نشأت في أبوظبي
وعمان .حصلت على درجة الماجستير في الدراسات
اإلعالمية من كلية نيويورك للبحوث االجتماعية،
وتعمل بالتدريس في الجامعة اللبنانية األمريكية.
تناول فيلمها الوثائقي الطويل األول «إلى متى»...
( )2004الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
«مملكة النساء» هو فيلمها الطويل الثاني.

عروض
قصر اإلمارات

عروض

الجمعة 15 ،أكتوبر

مساء
9:30
ً

السبت 16 ،أكتوبر

مساء
7:15
ً

سيني ستار 6

22

مرة أخرى

+12

مملكة النساء :عين
الحلوة

G

سيني ستار 6

االثنين 18 ،أكتوبر

سيني ستار 2

الثالثاء 19 ،أكتوبر

دانا أبو رحمة
لبنان |  54 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية
ّ
إنتاج :هشام كايد

عروض
مساء
7
ً
 1:30ظهرًا

سيني ستار 1

السبت 16 ،أكتوبر

سيني ستار 1

األحد 17 ،أكتوبر

مساء
9:30
ً
 3:45عصرًا

مسابقة
األفالم القصيرة
ريتا

يسرنا في هذه السنة أن نقدم توليفة

البرنامج 1

G

توسيالجو

البرنامج 2

متنوعة من األفالم القصيرة المشاركة من

الزمن اإلجمالي للعرض 109 :دقائق

الزمن اإلجمالي للعرض 110 :دقائق

كافة دول العالم ،وأن ندعوكم الكتشاف

إسأل الريح

خويا

إيران |  13 | 2009دقيقة
ملون | ديجي بيتا | الفارسية

الجزائر |  16 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | العربية

أفالم قصيرة مختارة ،أصيلة الفكر
ومثيرة لالهتمام ،تطرح وجهات نظر
جديدة عن عالمنا الديناميكي المعاصر.
إنها فرصة فريدة لتعيش تجربة فريدة
مع أفالم قصيرة قد ال يتاح لك مشاهدتها
على الشاشة الكبيرة خارج المهرجان،
صاعدة ستحظى دون شك بمستقبل
باهر في السنين المقبلة.
Screenings

البرنامج 1
سيني ستار 4

الثالثاء 19 ،أكتوبر

 4عصرًا

الخميس 21 ،أكتوبر

 1ظهرًا

سيني ستار 4

الخميس 21 ،أكتوبر

مساء
7
ً

سيني ستار 4

البرنامج 3
سيني ستار 4

األربعاء 20 ،أكتوبر

مساء
4
ً

الجمعة 22 ،أكتوبر

 1ظهرًا

سيني ستار 4

ال باترونا

ابنة الرجل

ليزيت أرغويللو

مانويل شابيرا

المكسيك |  5 | 2009دقائق
ملون |  35ملم | اإلسبانية

فرنسا |  10 | 2010دقائق
ملون |  35ملم | الفرنسية

العابر األخير

صيد

الجزائر |  7 | 2010دقائق
ملون |  35ملم | بدون حوار

إيران |  4 | 2010دقائق
ملون |  35ملم | الفارسية

عضالت

إيديل (مغامرة حب)

خمار
مؤنس ّ

أستراليا |  14 | 2009دقيقة
ملون | إتش دي كام | االنجليزية

ريتا

الثالثاء 19 ،أكتوبر

جو تنمير

بولندا ،ألمانيا |  25 | 2009دقيقة
ملون |  35ملم | األلمانية ،البولندية

فابيو غراسادونيا ،أنطونيو بيازا

مساء
10
ً

صورة جماعية
المملكة المتحدة |  7 | 2009دقائق
ملون | ديجي بيتا | االنجليزية

إدوارد هوسدن

البرنامج 2
سيني ستار 4

إسترهازي

إيزابيال بلوسينسكا

يانيس كوسيم

إيطاليا |  19 | 2009دقيقة
ملون |  35ملم | اإليطالية

بهروز قوبادي

مورتن هوفالند

النرويج |  6 | 2010دقائق
ملون |  35ملم | النرويجية ،اإلسبانية

بالروح بالدم
كاتيا جرجورة

فرنسا ،لبنان |  31 | 2009دقيقة
ملون |  35ملم | العربية

الرودبا (الخطبة)

صنع في الصين

فرنسا |  15 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | الفرنسية

بلغاريا |  5 | 2010دقائق
ملون | إتش دي كام | االنجليزية

موجة

تانغو الساونا

حفصية هيرزي

محمد بن عطية

تونس |  11 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

مسابقة األفالم القصيرة

وهي إذن فسحة ثمينة الكتشاف مواهب

باتين قبادي

G

دوبرومير ديميتروف ،بوريس ديسبودوف

فيرا الليكو

ألمانيا |  4 | 2010دقائق
ملون |  35ملم | بدون حوار

المدينة ذات الوجه القذر
بيتر كينغ

المملكة المتحدة |  13 | 2009دقيقة
ملون | إتش دي كام | االنجليزية ،الروسية ،الالتفية

البرنامج 4
سيني ستار 4

األربعاء 20 ،أكتوبر

مساء
10
ً

الجمعة  22أكتوبر

مساء
4
ً

توسيالجو

جوناس أوديل

السويد |  14 | 2010دقيقة
ملون | السويدية

سيني ستار 4
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مسابقة
أفالم الطلبة القصيرة
هجوم المخبز الثاني

البرنامج 3

G

توسيالجو

البرنامج 4

الزمن اإلجمالي للعرض 112 :دقائق

الزمن اإلجمالي للعرض 107 :دقائق

ميكي المستحم

دفعة رقيقة

السويد |  13 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | الدنماركية

بلجيكا |  15 | 2009دقيقة
ملون | ديجي بيتا | الهولندية

أساليب ديفينو الحرة

ثالثية حول شجرة

البرازيل |  6 | 2009دقائق
ملون |  35ملم | البرتغالية

إيران |  3 | 2010دقائق
ملون | إتش دي | بدون حوار

الدرس األول

األلبوم

فلسطين |  15 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | العربية

تونس |  16 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | العربية

فريدا كيمبف

فابيو ياماجي

مسابقة األفالم القصيرة

عرين عمري

العيشة

وليد طايع

فيليبه فيركينديرين

سيف اهلل صمديان

ما جادت به قرائحهم للمشاركة في هذا
المحفل السينمائي .ستالقي هنا باقة
ملونة من األنماط السينمائية المتميزة
مكونة من أفالم تحريك وأخرى روائية
ووثائقية تروي قصصًا تتنوع مواضيعها
بين العاطفي والطريف والجاد والغريب
والفكر العميق.

شيراز فرادي

سينما أزادي
مهدي تورفي

عروض

البرنامج 1

تونس |  18 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | العربية | الفرنسية

إيران |  30 | 2010دقيقة
ملون وأبيض وأسود | الفارسية

سيني ستار 4

حفلة المسبح

صلصال

إيران | الواليات المتحدة األمريكية |  14 |2010دقيقة
ملون |  35ملم | الفارسية

أحمد النجار

سيني ستار 4

مصر |  12 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | العربية

هجوم المخبز الثاني

يومك؟

الواليات المتحدة األمريكية ،المكسيك | | 2010
 9دقائق
ملون |  35ملم | االنجليزية

سارة زانديه

كارلوس كوارون

تحت سمائين
زين قادر أكيول

كندا |  32 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | التركية ،الكردية ،الفرنسية

شاكر بن يحمد

الثالثاء 19 ،أكتوبر

الخميس 21 ،أكتوبر

مساء
7
ً
 4عصرًا

البرنامج 2
سيني ستار 8

البحرين |  6 | 2009دقائق
ملون| ديجي بيتا| العربية

األربعاء 20 ،أكتوبر

مساء
6:45
ً

الشاب والخياط المخادع

السبت 23 ،أكتوبر

سيني ستار 8

 1ظهرًا

راشين خيريه

إيران |  9 | 2009دقائق
ملون |  35ملم | الفارسية

تورد وتورد

نيكي ليندروث فون بهر

السويد |  11 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | السويدية
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G

انضم إلينا لنحتفي معًا بالمخرجين
الشباب الموهوبين الذين قدموا أفضل

كارت بالنش

المد
سكان أرض ّ

العمود الخامس

البرنامج 1

G

البرنامج 2

الزمن اإلجمالي للعرض 100 :دقيقة

الزمن اإلجمالي للعرض 98 :دقيقة

الصم
روك آند رول
ّ

عربي أمريكي

رومانيا |  14 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | الرومانية

اإلمارات العربية المتحدة |  11 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | االنجليزية

كريستيان باسكاريو

فورميك

أحمد المطوع

إسلندا

G

يسر مهرجان آنسي السينمائي
ّ
الدولي أن يتعاون مع مهرجان أبوظبي
السينمائي من أجل تقديم هذه
المختارات من األفالم القصيرة التي
تخرجت من مسابقة آنسي  .2010وعلى
الرغم من أن هذه األفالم اختيرت لتالقي
إقبال الشباب من جمهورنا ،إال أننا على
ثقة بأن كل مشاهد سيجد فيها ما
يشده ويعجبه ،حيث أنها أفالم مقدمة
للمشاركة في فعاليات «يوم العائلة»
في المهرجان.
انظر الصفحة  37لمزيد من المعلومات.
عن عصفور واحد

رومان كايلين ،فلوريان ويتمان
ألمانيا |  4 | 2009دقائق
ملون |  35ملم | بدون حوار

بلجيكا |  22 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | الهولندية

جيل كولييه

طريقة جان بول

ماما

فرنسا |  15 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | الفرنسية

روسيا |  22 | 2009دقيقة
ملون |  35ملم | الروسية

تركيا15 /2010 /
أبيض وأسود /آيتش دي كام /االنجليزية

من العدم

عيد الميالد

بدون صفارة

الواليات المتحدة األمريكية |  18 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | االنجليزية

رومانيا |  16 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | الرومانية

العمود الخامس

المد
سكان أرض
ّ

لبنان |  29 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | األرمنية

ألمانيا |  12 | 2009دقيقة
ملون |  35ملم | األلمانية

طريق البيت

أماسي األربعاء

المملكة المتحدة ،الهند |  21 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | االنجليزية ،الهندية

المملكة المتحدة |  15 | 2010دقيقة
أبيض وأسود | إتش دي كام | االنجليزية

ويل المبورن

فاتشه بولغورجيان

راوول غاندوترا

لويزا بارفو

ماكس زاهله

نورا الشريف

روسيا11 /2010 /
ملون /ديجي بيتا /السويدية

ال تذهب

تورغوت أكاجيك

سيري ملكيور

الدنمارك56 /2009 /
ملون /ديجي بيتا /الفرنسية ،المندرين

أرنب الكونغ فو  -3هجوم مضاد
فنسنت لي

الصين82 /2010 /
ملون /إتش دي كام /االنجليزية

مسابقة األفالم القصيرة

بولين غاي

إيليا كازانكوف

أولغا كودريافتسيفا

القطار والشجرة وفيلم التشويق
ليا بيرتيلز

بلجيكا5 /2010 /
ملون /آيتش دي كام /العربية

البقرة التي أرادت أن تكون شطيرة
لحم
بيل بليمبتون

الواليات المتحدة األمريكية11 /2010 /
ملون /ديجي بيتا /العربية

المريع في ألفا9-
جايك آرمسترونغ

الواليات المتحدة األمريكية87 /2010 /
ملون /ديجي بيتا /العربية

قطالر األفكار

ليو بريدل ،توماس بن

عروض
مسرح أبوظبي

السبت 23 ،أكتوبر  4عصرًا

المملكة المتحدة13 /2009 /
ملون /آيتش دي كام /االنجليزية ،الروسية ،الالتفية

وستن ستيفان
هوالوس

النمسا7 /2010 /
ملون /ديجي بيتا /العربية

25

مسابقة
أفالم من اإلمارات
تأسست مسابقة اإلمارات منذ  10سنوات
بهدف تشجيع صناعة األفالم اإلماراتية.
تستقبل المسابقة أيضا المشاركات
من دول مجلس التعاون الخليجي
وكذلك األفالم التي تركز بشكل كبير
على تاريخ المنطقة وثقافتها .ال تقتصر
أهمية المسابقة على منح المشاركين
فرصة الحصول على الجوائز وإنما أيضا
إتاحة المجال لعرض أعمالهم على صناع
السينما اآلخرين والمشاركة في الصفوف

مسابقة أفالم اإلمارات

وورش العمل الرئيسية.
عروض

األفالم الروائية القصيرة البرنامج 1
سيني ستار 8

الجمعة 15 ،أكتوبر

مساء
6
ً

السبت 16 ،أكتوبر

 1ظهرًا

سيني ستار 4

األفالم الروائية القصيرة البرنامج 2
سيني ستار 4

الجمعة 15 ،أكتوبر

مساء
1.
ً

األحد 17 ،أكتوبر

 1ظهرًا

سيني ستار 4

أنفاس

حامد القصابي ،علي البيماني
عمان |  2 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | االنجليزية

داكن

بدر الحومود

المملكة العربية السعودية |  28 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

دمية

البيات
ريم س.
ّ

G

الزمن اإلجمالي للعرض 115 :دقيقة

الحقيبة

صالح البحراني

عمان |  12 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

بعد الظن

ناصر اليعقوبي

اإلمارات العربية المتحدة |  12 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

حبل الغسيل
عيسى الجناحي

المملكة العربية السعودية |  7 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

اإلمارات العربية المتحدة |  8 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

غيمة

الحارس

شروق أحمد زين

اإلمارات العربية المتحدة |  16 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

خالد الكلباني

عمان |  14 | 2010دقيقة
ملون وأبيض وأسود | ديجي بيتا | العربية

تعب التآلف

القناع

المملكة العربية السعودية |  5 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

المملكة العربية السعودية |  5 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

ذياب الدوسري

المنز

عبد اهلل البطاشي

عبد المحسن المطيري

الل

للمخرجين ياسر النيادي ،هناء الشطري

عمان |  21 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

اإلمارات العربية المتحدة |  8 | 2010دقائق
ملون | ديجي بيتا | العربية

السبت 16 ،أكتوبر

مساء
6:45
ً

راح البحر

حارس الليل

اإلثنين 18 ،أكتوبر

 1ظهرًا

البحرين |  1 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

األفالم الوثائقية القصيرة البرنامج 3
سيني ستار 4
سيني ستار 4

األفالم الروائية القصيرة للطلبة
البرنامج 4
سيني ستار 4

األحد 17 ،أكتوبر

مساء
6:45
ً

الثلثاء 19 ،أكتوبر

 1ظهرًا

سيني ستار 4

األفالم الوثائقية القصيرة للطلبة
البرنامج 5
سيني ستار 4

اإلثنين 18 ،أكتوبر

مساء
9:30
ً

األربعاء 20 ،أكتوبر

 1ظهرًا

سيني ستار 4
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البرنامج 1

الزمن اإلجمالي للعرض 124 :دقيقة

دمية

البرنامج 2

يومك؟

محسن المتقوي

عودة

حسام الحلوة

المملكة العربية السعودية |  17 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

السهيلي

محمد السعدي

فاضل المهيري

اإلمارات العربية المتحدة |  40 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

يومك؟

شاكر بن يحمد

البحرين |  6 | 2009دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

طائر الفينيق
جاسيم القيلي

اإلمارات العربية المتحدة |  11 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

المملكة العربية السعودية |  5 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

القندرجي

اليوجد سوى بقايا دجاج

أحد كامل

المملكة العربية السعودية |  16 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

نواف المهنا

المملكة العربية السعودية |  5 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

G

البرنامج 3

فصل من الحياة

الزمن اإلجمالي للعرض 118 :دقيقة

أنين السواحل

G

البرنامج 4

ذعر االنفجار

الزمن اإلجمالي للعرض 115 :دقيقة

ألو

إبراهيم رشيد الدوسري

ياسر الخياط

منحة الوالد

أصيل

اإلمارات العربية المتحدة |  13 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

المملكة العربية السعودية |  15 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

قفزة اإليمان

انفلونزا الصراصير

البحرين |  12 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

أحمد زين

فيصل الحربي

الزمن اإلجمالي للعرض 120 :دقيقة

أنا عربي

أحالم البناي ،جمانة الغانم

اإلمارات العربية المتحدة |  25 | 2009دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

بشت

حسين أبو حليقة

قطر |  8 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

أحالم تحت اإلنشاء

اإلمارات العربية المتحدة |  26 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | االنجليزية

أسماء سيف الخروصي ،نورا الخروصي
قطر |  8 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

معاذ بن حافظ

الرجل السمك

أحبك يا شانزيليزيه

فكرة -لحظة -رسالة

اإلمارات العربية المتحدة |  3 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

قطر |  16 | 2009دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية والفرنسية

اإلمارات العربية المتحدة |  3 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

السندريال الجديدة

السيدة الوردية

اإلمارات العربية المتحدة |  30 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية ،االنجليزية

اإلمارات العربية المتحدة |  5 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

قطر |  9 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | العربية ،االنجليزية

فصل من الحياة

ذعر االنفجار

اإلمارات العربية المتحدة |  12 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | االنجليزية

اإلمارات العربية المتحدة |  10 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | االنجليزية

اإلمارات العربية المتحدة |  17 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

دبليو .جيه .تويل

اليأس الهادئ

أنا في بالدي

عمان |  22 | 2009دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

اإلمارات العربية المتحدة |  7 | 2010دقيقة
ملون وأبيض وأسود | ديجي بيتا | بدون حوار

قطر |  24 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية ،االنجليزية

رال شماس

الملكة

هادي شعيب

شوكو أوكورانو

عقيل ابراهيم

مهدي علي علي

إيفا داوود

أليخاندرو مونتيرو

أكبر فاروق

إنخفاض

راشد المري

اإلمارات العربية المتحدة |  7 | 2010دقيقة
ملون وأبيض وأسود | ديجي بيتا | االنجليزية

اششش

حفصة المطوع ،شما أبو نواز

اإلمارات العربية المتحدة |  40 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | االنجليزية

G

اإلمارات العربية المتحدة |  4 | 2009دقيقة
ملون | ديجي بيتا

سمير الجابري

سارة ركاني ،شروق شاهين

مسابقة أفالم اإلمارات

آمنة احتشام

اإلمارات العربية المتحدة |  6 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

G

البرنامج 5

أنا عربي

مهر المهيرة
ميثا حمدان

شروق شاهين

أو يا مال

أسما الخروصي

قطر |  8 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

أحالم صغيرة

طارق المكي

قطر |  11 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

الزوجة الثانية
موزة الشريف

اإلمارات العربية المتحدة |  15 | 2010دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية

27

«ما الذي نرتكبه بحق
كوكبنا؟»
إخضاع

ستيفان يارل

أرض خراب

لوسي ووكر

إلي البحر

بيدرو غونزالس روبيو

إخضاع

+12

G

أرض خراب

ستيفان يارل

لوسي ووكر

السويد |  87 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | الدنماركية ،االنجليزية ،الفنلندية،
ّ
السويدية
إنتاج :ستيفان جارل | منتج تنفيذي :أوال فلور | مع:
إيفا روز ،إيك بيرغمان ،ستيالن سكارسغار

البرازيل ،المملكة المتحدة |  98 | 2010دقيقة
ملون | آتش دي كام | الدنماركية ،االنجليزية،
ّ
الفنلندية ،السويدية
إنتاج :آنغوس آينسلي ،هانك ليفين | منتج تنفيذي:
فرناندو ميريليس ،ميال دو بوتون آنسلي ،أندريا باراتا
ريبيريو

حلول محلية لفوضى عالمية
كولين سيرو

«ما الذي نرتكبه بحق كوكبنا؟»

رحلة جين

لورنز كناور

ضفادع قصب السكر :الغزو
مارك لويس

ملكة الشمس :ماذا يقول لنا
النحل؟
تاغارت سيجيل
أنظر صفحة 16

الكيماويات التي صنعناها تحيق بنا...
بل نحن غارقون في بيئة سامة من صنع
أيدينا .لكن كما يكتشف المخرج ستيفان
يارل في فيلمه «إخضاع» الصادم أحيانًا،
لقد وجدت الكيماويات طريقها إلى داخل
أجسادنا ،فال تجري في عروقنا فحسب ،بل
وتجري في عروق أطفالنا الذين لم يبصروا
النور بعد .إن أقل مقدار من بعض هذه
المواد قد يكون له تأثيرات وخيمة على
قدرتنا على التكاثر .صحيح أننا نركز في
عصر الدفاع عن البيئة هذا على جعل عالمنا
مكانًا صحيًا ،لكن ماذا لو لم يبق أحد منا
ليعيش فيه؟

يدور الفيلم الوثائقي الملهم «أرض خراب»
حول الفنان البرازيلي المشهور فيك مونيز،
المعروف باستخدامه مواد غير تقليدية
في عمله الفني ذي التوجه التوعوي
اإلجتماعي .تتبع لوسي ووكر بكاميراها
مونيز إلى مكب نفايات هائل خارج ريو
دي جينيرو حيث يعمل مع عدد من
الـ»كاتادوريس» (محليون يعتاشون من
جمع المواد القابلة للتدوير) لصنع تجهيزات
تخطف العقول .يتعامل مونيز مع مواضيع
أعماله والمتعاونين معه بكرامة ورقي،
ويورطهم في العملية االبداعية الجماعية
التي تترك تأثيرًا واضحًا على وعيهم.

ولد ستيفان يارل في السويد ودرس صنع األفالم
مع المخرج الوثائقي الشهير آرن ساكسدورف
وعمل كمدير إنتاج مع عدد من المخرجين
السويديين بمن فيهم بو وايدربرغ .حمل أول أفالمه
الطويلة عنوان «يدعوننا الحداثيون» ( ،1968شارك
بإخراجه جان ليندكفيست) ،وهو الجزء األول من
ثالثية تتضمن «حياة كريمة» (.)1979

ولدت لوسي ووكر ونشأت في لندن .درست األدب
في جامعة أوكسفورد قبل حصولها على درجة
ماجستير في الفنون من جامعة نيويورك .فاز
فيلمها الوثائقي «ملعب الشيطان» ( )2002بعدد من
الجوائز منها جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان
كارلوفي فاري السينمائي .ترشح فيلمها «بصر
كفيف» ( )2006لجائزة أفضل فيلم وثائقي في جوائز
المعهد الفيلم البريطاني .وكانت أول مخرجة
تشارك بفيلميفي بمهرجان صندانس في عام .2010

عروض
سيني ستار 4

السبت 16 ،أكتوبر

مساء
10:15
ً

االثنين 18 ،أكتوبر

 4:30عصرًا

سيني ستار 4

28

عروض
مسرح أبوظبي

الثالثاء 19 ،أكتوبر

مسرح أبوظبي

الجمعة 22 ،أكتوبر

مساء
9:45
ً
مساء
6:30
ً

G

إلى البحر
بيدرو غونزاليس  -روبيو

المكسيك |  70 | 2009دقيقة
ملون |  35ملم | اإليطالية واإلسبانية
ّ
إنتاج :جايمه رومانديا ،بيدرو غونزاليس – روبيو |
المنتج المنفذ :جايم رومانديا ،بيدرو غونزاليس –
روبيو | تمثيل :خورخه ماتشادو ,روبرتا بالومبيني،
نتان ماتشادو بالومبيني ،نستور مارين ماتراكا،
وايلد أغريت

حلول محلية لفوضى
عالمية

G

كولين سيرو

G

رحلة جاين
لورنز كناور

ألمانيا |  107 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم |االنجليزية
ّ
إنتاج :فيليب شول ،فيليب فونت ،مايكل هالبرستاد
|منتج تنفيذي :ماتياس تريبل |مع :جاين غودول،
ماري لويس ،آنجلينا دجولي ،بيرس بروسنان

فرنسا |  113 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | الفرنسية
ّ
إنتاج :ماتيو وارتر ،غيوم باران

ولد بيدرو غونزاليس-روبيو في العاصمة
البلجيكية بروكسل .درس اإلعالم في المكسيك
والتحق بمدرسة لندن السينمائية .عمل مصورًا
سينمائيًا لبعض الوقت قبل أن ينتقل الى إخراج
أفالمه .حاز فيلمه األول «تورو نيغرو» (مخرج
مشارك )2005 ،جوائز عدة من بينها في مهرجان سان
سباستيان السينمائي .يشكل «إلى البحر» ()2010
باكورة أفالمه الروائية الطويلة.

ولدت كولين سيرو في العاصمة الفرنسية
باريس ،وانطلقت مسيرتها السينمائية بفيلمها
الوثائقي «ولكن ما الذي تردنه فعالً؟» ( )1976الذي
يعالج موضوعًا قديمًا حديثًا وهو المساواة بين
الجنسين .وحققت سيرو بعد ذلك نجاحًا كبيرًا
ككاتبة ومخرجة بفيلمها «ثالثة رجال وطفلة»
( .)1985وعملت منذ ذلك الحين على موازنة نجاحها
التجاري بصنع أفالم قصيرة تخاطب ضمير المجتمع
منها «ألجل فيرا تشيوا» ( ،1991وهو جزء من سلسلة
«حتى ال ننسى» لصالح منظمة العفو الدولية).
ومن أفالمها األخرى ،نذكر»األخضر الجميل» ()1996
و«فوضى» ( )2001و« 18وما فوق» (.)2003

نشأ لورنز كناور بين المملكة المتحدة وألمانيا
والواليات المتحدة .درس الفنون الحرة ،وبدأ مسيرته
المهنية في التلفزيون األلماني ،حيث عمل كمنتج
ومخرج ألعمال وثائقية .تتضمن مشاريعه الحائزة
على جوائز «اآلنسة الطفلة أو دراما الطفل المثالي»
( )1995و«الدعوة المحرمة :قسيسات كاثوليكيات
في الواليات المتحدة األمريكية» ( )1997و«لوحة
لجمال بافاري :النهر إيسار» (.)2004

سيني ستار 4

سيني ستار 4

عروض

عروض
االثنين 18 ،أكتوبر

مساء
7
ً

الثالثاء 19 ،أكتوبر

 5عصرًا

سيني ستار 8

الجمعة 15 ،أكتوبر

سيني ستار 4

األحد 17 ،أكتوبر

 3:45عصرًا
 4عصرًا

«ما الذي نرتكبه بحق كوكبنا؟»

يقدم هذا الفيلم حكاية بسيطة ،جميلة،
مؤلمة وشعرية حول عالقة بين اب وابنه،
على خلفية محمية «تشينتشورو»
المرجانية .تدور األحداث حول رغبة رجل،
مطلق حديثًا ،في أن ينقل ما في جعبته
من تراث حضارة «المايا» إلى ابنه الشاب
قبل أن يفترقا الى األبد .هكذا ،يشرع اإلثنان
في رحلة بحرية .بخفر مقصود ،ترصد
الكاميرا يوميات الرجلين في اصطياد
السمك بالرمح تحت أشعة الشمس
والليالي التي يقضيانها في األكواخ.
يكشف الفيلم بأسلوب متقشف بامتياز
الروابط العميقة التي يتشاركها البشر
معبعضهم اآلخر ومع الطبيعة.

يتناول « حلول محلية لفوضى عالمية»
الجدل القائم حول األطعمة العضوية من
منظور سياسي ،ويطرح فكرة مفادها أن
اإلنتاج الصناعي للغذاء باعتماده على اآلالت
الثقيلة واألسمدة الكيماوية إنما يشكل
ظاهرة خطيرة باتت من الطرق المعتمدة
في الزراعة مسببة الضرر لألرض واألمراض
ألجسامنا .كما يستطلع الفيلم نماذج
المزارع العضوية ،ويخبرنا ضمن هذا اإلطار
أن األساليب القديمة في الزراعة واستصالح
األراضي تشكل على ما يبدو طريقة مثالية
إلنتاج المواد الغذائية في المستقبل.

يقدم «رحلة جاين» نظرة عن كثب إلى
حياة األسطورة جاين غودول ،ويدعو في
الوقت نفسه إلى إنقاذ الكوكب الذي تهتم
لشأنه من أعماقها .غودول التي يعرفها
العالم على أنها أهم خبراء الشمبانزي،
وضعت مؤخرًا عملها العلمي جانبًا لتسافر
وتنشر الوعي حول المسائل البيئية.
يستطلع هذا الفيلم الوثائقي الساحر
مسيرتها الشجاعة والثورية ،باإلضافة إلى
عملها كناشطة بيئية ،الذي تعتبره أهم
منجزاتها.

عروض
سيني ستار 4

األربعاء 20 ،أكتوبر

مسرح أبوظبي

الجمعة 22 ،أكتوبر

مساء
7
ً
 3:30عصرًا

29

عروض
السينما العالمية
ضفادع قصب السكر:
الغزو

G

مارك لويس
أستراليا ،الواليات المتحدة األمريكية | | 2010
 86دقيقة
ملون | دي سي بي | االنجليزية
ّ
إنتاج :فيليب غيفتر

أسافر ألنني مضطر ،أعود ألنني
أحبك
مارتشيللو غومز وكريم عينوز

بان سينغ تومار
تغمانشو دولّ ا

دعني أدخل
مات ريفز

أسافر ألنني مضطر،
أعود ألنني أحبك

+18

مارتشيللو غوميز ،كريم عينوز
البرازيل |  71 | 2009دقيقة
ملون | آيتش دي كام | البرتغالية
ّ
إنتاج :دانييال كابيالتو ،وجواو فييرا جونيور | المنتج
المنفذ :ليفيا دي ميلو ونارا أراغاو

ملوك الحلويات

«ما الذي نرتكبه بحق كوكبنا؟»

يمثل هذا الفيلم الوثائقي ثالثي األبعاد،
الطريف والمسلي ،للمخرج مارك لويس،
الجزء التالي لفيلمه الشهير «ضفادع
قصب السكر :تاريخ غير طبيعي» .وصل
حتى اآلن عدد ضفادع قصب السكر التي
استوطنت في أستراليا إثر محاولة مضللة
لمكافحة الحشرات إلى المليارات ،وال يبدو
أن هناك ّ
حلًا لردعها .يسجل فيلم «الغزو»
التكاثر المأسوي لهذه البرمائيات المزعجة
وانتشارها الحثيث عبر أنحاء القارة .لكن
على الرغم من التداعيات البيئية الخطيرة،
يطعم لويس فيلمه بمواقف هزلية ،تخفف
ّ
من قتامة الواقع.

ولد مارك لويس في سيدني ،وحصل على درجة
بكالوريوس في االقتصاد قبل أن ينتسب إلى الكلية
األسترالية للسينما .لقي فيلمه الوثائقي األول
«ضفادع قصب السكر :تاريخ غير طبيعي» بطابعه
الكوميدي إقباال ً واسعًا ،فأصبح بذلك عالمة فارقة مع
أفالم أخرى في السياق نفسه .فاز لويس بثالث جوائز
إيمي ،ومن أبرز أفالمه نذكر «عالم الكالب الرائع»
( )1990و«آر آي تي «(أي جرذ) في العام  1998و «التاريخ
الطبيعي للدجاج».

عروض
سيني ستار 5

30

القسم
َ

لورا بويتراس

آلغرب غربًا

آندي دي اموني

النساء بطالت
جي آر

مصدقة
نسخة
ّ

عباس كياروستامي

لعبة عادلة
دوغ ليمان

يشكل «أسافر ألنني مضطر ،أعود ألنني
أحبك» رسالة حب تجريبية موجهة إلى
المناطق القاحلة واألراضي المتناثرة الواقعة
في شمال شرق البرازيل .يبدأ الفيلم بقصة
عالم جيولوجي ،يدرس مشروع شق قناة
جديدة من شأنها أن تحسن حياة العديد
من الناس .ولكنها ،في المقابل ،ستؤدي
إلى اقتالع كل ما يقف في طريقها .ينتقل
الفيلم بعد ذلك إلى تسليط الضوء على
الجيولوجي وشعوره بالعزلة الذي يتجلى
واضحًا في محيطه وفي حيوات البشر
من حوله .بلقطاته ومشاهده المصورة
بتقنيات متعددة ،يمزج الفيلم بين الرحلة
الذاتية ومقومات فيلم الطريق.

كريم عينوز مخرج وفنان تصويري يعيش في
برلين .بدأ مسيرته السينمائية بفيلم «مدام ساتا»
( )2002الذي عرض في مهرجان كان السينمائي
ضمن فئة «نظرة خاصة» (.)Un Certain Regard
عرضت تجهيزاته الفنية في بيينالي «ويتني»
وبيينالي ساو باولو .أما أعماله األخرى ،فتتضمن
«أليس» ( ،)2009سلسلة أنتجتها محطة «آيتش بي
أو« األمريكية الالتينية .ولد مارتشيللو غوميز
في ريسيف في البرازيل ،وهو مخرج وكاتب ومنتج.
عرض فيلمه «سينما ،أسبرين ونسور» ( )2006في
مهرجان كان السينمائي ضمن فئة «نظرة خاصة».

عروض

السبت 16 ،أكتوبر

 4:30عصرًا

األحد 17 ،أكتوبر

مساء
7:30
ً

سيني ستار 8

كريس هيجيدوس ،دي .إيه .بينبايكر

سيني ستار 5

السبت 16 ،أكتوبر

سيني ستار 8

األحد 17 ،أكتوبر

 4:30عصرًا
مساء
7:30
ً

اإلحتفاليات

اإلحتفاليات

بان سينغ تومار

+12

دعني أدخل

+15

ملوك الحلويات

G

الهند |  126 | 2009دقيقة
ملون |  35ملم | الهندية
ّ
إنتاج :روني سكروفاال | تمثيل :عرفان خان ،فيبين
شارما ،عمران هاسني ،ماهي غيل

الواليات المتحدة األمريكية |  111 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | االنجليزية
ّ
إنتاج :دونا جيليوتي ،ألكس برينر ،سايمن أوكس،
توبن آرمبورست ،غاي إيست ،جون نوردلينغ ،كارل
موليندر | منتج تنفيذي :نايجل سينكلير ،جون
بتاك ،فيليب إلوايه ،فريدريك مالمبرغ | تمثيل :كودي
سميت-ماكفي ،كلوي غرايس موريتز ،ريتشارد
جنكينز ،إلياس كوتياس

فرنسا ،هولندا ،المملكة المتحدة ،الواليات
المتحدة األمريكية |  84 | 2009دقيقة
ملون | ديجي بيتا| الفرنسية ،االنجليزية مع ترجمة
ّ
إلى االنجليزية
إنتاج :فرايزر بينبايكر ،فلورا الزار | منتج تنفيذي :دي.
إيه بينبايكر ,نيك فرايزر ،بربارا تروين

يجمع الفيلم بين اإلثارة المبهرجة على
الطريقة البوليوودية وقصة رياضي متمرد
وخارج على القانون .يقف المرء مذهوال ً
أمام تفاصيل هذه القصة حتى يكاد يظن
أنها حدثت فعالً .ينال الشاب بان سينغ تومار
الشهرة كنجم في مضمار األلعاب الهندية
القومية واأللعاب اآلسيوية ،لكن مجده
الرياضي يخبو سريعًا ويتحول إلى ذكرى
عندما يعود أدراجه إلى مزرعته في القرية
ويتورط في عداوة عائلية عنيفة .عندما
يسدد أعداءه ضربتهم إلى صميم عائلته
ويسرقون أرضه ،يتحول إلى خارج على
القانون ال هم له سوى االنتقام .لكنه يعتبر
في الوقت نفسه بطالً محليًا وشخصية
مشهورة في أنحاء البالد.

ييبصر هذا الفيلم النور في الوقت الذي
تصل فيه أفالم مصاصي الدماء مرحلة
جماهيرية غير مسبوقة .ويستفيد من
كونه إعادة للفيلم السويدي المستقل
الشهير «دع الشخص المناسب يدخل» ،من
دون أن يفقد تميزه .تدور الحكاية المقلقة
حول صداقة تنشأ بين صبي وحيد ومصاصة
دماء مراهقة في بلدة أميركية صغيرة إبان
عهد رونالد ريغن .يحاول المخرج بمساعدة
ممثليه الالمعين على توسيع ابعاد العالقة
بين شخصيتيه لتطاول عناوين ،تجد صداها
في المشهد السياسي واالجتماعي مثل
االضطهاد والعنف المتطرف.

يجلب المخرجان كريس هيجيدوس
ودي .إيه .بينبايكر في فيلمهما «ملوك
الحلويات» أسلوبهما الوثائقي المميز إلى
المسابقة األسطورية «أفضل طهاة فرنسا»،
التي يخوض فيها الطهاة المشاركون
سلسلة من االختبارات المحتدمة والمعقدة
حد االستحالة ،على مدى ثالثة أيام شاقة
لتحديد من هو الطاهي األفضل في
العالم .ولكن المسابقة بعيدة من نمط
برامج الواقع ،بل إن من المذهل اكتشاف
مستوى التنظيم المحكم والعزيمة
الحقة اللذين تتطلبهما هذه الحلويات
الدقيقة من صانعيها المهووسين ،وكيف
يمكن الفشل أن يدمر صاحبه.

تيغمانشو دوليا ولد في ّ
أوتار براديش وترعرع
فيها .تخرج من كلية حيدر باد ثم درس التمثيل
وحصل على درجة ماجستير من المدرسة الوطنية
للدراما في نيودلهي .عمل في المسرح وأخرج
أعماال ً تلفزيونية وأنتجها قبل أن يشارك في كتابة
سيناريو الفيلم البوليوودي «ديل سه» ( .)1998حاز
فيلمه الطويل األول «هاسيل» ( )2000نجاحًا نقديًا
وجماهيريًا .من أعماله األخرى «شاراس» (،)2003

نشأ مات ريفز في كاليفورنيا وتلقى علومه في
كلية السينما التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا.
عرض فيلمه الطويل األول «حامل النعش» ()1996
في قسم «نظرة خاصة» في مهرجان كان
السينمائي .شارك مع ج .ج .أبرامز في ابتكار
المسلسل التلفزيوني «سعادة» ( .)2002-1998من
أفالمه «حقل البرسيم» ( )2008الذي حقق نجاحًا الفتًا
نقديًا وجماهيريًا.

العمل األول الذي جمع بين كريس هيجيدوس
والمبدع في مجال سينما الواقع الوثائقية دي.
إيه .بينبايكر هو «دار البلدية الدامي» ( )1979الذي
تناوال فيه المناظرات المثيرة للجدل بشأن المساواة
بين الجنسين التي أدارها نورمان ميلر .انطلقا بعد
ذلك في مسيرتهما الناجحة ،موثقين في أفالمهما
أحداثًا هامة وشخصيات سينمائية بارزة .تم ترشيح
فيلمهما «غرفة الحرب» ( )1993الذي يوثق االنتخابات
الرئاسية األمريكية عام  1992لجائزة األوسكار عن
فئة أفضل فيلم وثائقي.

عروض
قصر اإلمارات

األربعاء 20 ،أكتوبر

عروض
مساء
9:45
ً

قصر اإلمارات

االثنين 18 ،أكتوبر

عروض السينما العالمية

تيغمانشو دوليا

مات ريفز

كريس هيجيدوس ،دي .إيه .بينبايكر

عروض
مساء
9:30
ً
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الخميس 21 ،أكتوبر

سيني ستار 4

الجمعة 22 ،أكتوبر

مساء
10
ً
مساء
7
ً
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اإلحتفاليات

القسم
َ

+15

الغرب غربًا

عروض السينما العالمية

لورا بويتراس

آندي دي إيموني

جي آر

الواليات المتحدة األمريكية |  96 | 2010دقيقة
ملون | إتش دي كام | العربية ،االنجليزية
ّ
إنتاج :لورا بويتراس ،ناصر عرابي ،أليزا كابالن ،جوناثان
أوبنهايم | منتج تنفيذي :ديفد مينشيل

المملكة المتحدة |  102 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم| العربية ،االنجليزية
ّ
إنتاج :ليزلي أدوين | منتج تنفيذي :جاين رايت |
تمثيل :أوم بوري ،عقيب خان ،ليندا باست ،إيال أرون،
فيجاي راز ،ليزلي نيكول

فرنسا |  80 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | البرتغالية ،الخمير ،الهندية،
ّ
اإلنكليزية
إنتاج :جولييت فافرول رينو ،أغاثا سوفر

تتكشف أحداث «القسم» كما في أفالم
التشويق السياسية ليستعرض ما حل
بعضوين سابقين في تنظيم القاعدة
واإلختالف الجذري بين مصير كل منهما.
يعمل أبو جندل الذي كان يومًا الحارس
الشخصي ألسامة بن الدن سائق سيارة
أجرة في اليمن .أما صهره سليم حمدان
الذي كان سائق بن الدن ،فهو اآلن أسير في
غوانتانامو .تأخذنا عدسة لورا بويتراس
بأسلوب حميم إلى عالم هذين الرجلين
اإلشكالي ومعتقداتهما ،بينما تسلط
الضوء على التأثير الدولي الذي خلفته حرب
الواليات المتحدة األمريكية على اإلرهاب.

في هذا الفيلم المكمل لـ»الشرق هو
الشرق» (داميان أودونل )1999 ،الذي جذب
الجمهور بحكايته عن عائلة من جنوب
آسيا تنتقل إلى انجلترا ،نشاهد العائلة
نفسها وقد عادت إلى وطنها .يلعب أوم
بوري دور األب مجددًا ذي الشخصية اآلسرة،
الذي ينغص عيشه أمر واحد هو عدم
اكتراث أصغر أبنائه «ساجد» بجذوره .يجد
الحل عن طريق إرساله في رحلة مطولة
إلى باكستان ،حيث سيجد ساجد متعة
كبرى في اكتشاف سحر البالد وسيعرف أن
ماضي أبيه أعقد بكثير مما كان يتخيل.

ثالث سنوات أمضاها المصور الفوتوغرافي
الفرنسي وفنان الغرافيتي جي آر مرتحالً
بين البرازيل وكينيا وكمبوديا ،مقابالً
ومصورًا النساء .هؤالء ،يشكلن في عرفه،
أولى ضحايا في الحروب ويقعن في آخر
سلم األولويات إبان السلم .يسجل فيلمه
ردود الفعل على صوره كبيرة الحجم التي
تسللت إلى األماكن العامة ،كما يشتمل
فيلمه أيضًا على مقابالت ال تقل حيوية عن
يكرم الفيلم على نحو ما إرادة تلك
صورهّ .
المجتمعات في البناء وفي اجتراح السعادة
إبان الصراعات.

حضرت لورا بويتراس ورشة المونتاج والسرد
الوثائقي التي أقامها معهد صندانس بصفتها
زميلة ومستشارة إبداعية .فاز فيلمها «حروب
األعالم» الذي أخرجته بالتعاون مع ليندا غودبراينت
عام  2003بجائزتي أفضل فيلم و «بيبودي» في
مهرجان ساوث باي ساوث وست .تم ترشيح
فيلمها «بالدي ،بالدي» ( )2006الذي يدور حول االحتالل
األمريكي للعراق لجائزة األوسكار عن فئة أفضل
فيلم وثائقي« .القسم» ( )2010هو الجزء الثاني بعد
«بالدي ،بالدي» في ثالثية وثائقية مقترحة في عنوان
«قرن أمريكي جديد».

يعمل آندي دي إيموني مخرجًا في التلفزيون
البريطاني ،حيث أنجز العديد من المسلسالت منها
«قزم أحمر» (« ،)1988في البيت مع آل براثوايتس»
(« ،)2001حكايات كانتربوري» ( )2003و«نقاهة» (.)2007
فاز بجائزة بافتا ألفضل مسلسل كوميدي في
العام  1995عن عمله «األب تيد»« .الغرب غربًا» هو
فيلمه الطويل األول.

جي آر مصور فوتوغرافي وفنان غرافيتي مقيم
في باريس .بدأ حياته المهنية بتوثيق فن الشارع،
لينتقل بعدها إلى عرض صوره الخاصة هائلة
الحجم (التي ركزت على الوجوه والعيون) بشكل
غير قانوني في األماكن العامة في باريس .سمح
له بتغطية «قاعة مدينة باريس» بعمل فني له
بعنوان «صورة جيل» ( .)2006تضمن مشروعه «وجهًا
لوجه» ( )2007صورًا لترويج السالم في ثماني مدن
فلسطينية وإسرائيلية .عرضت أعماله في «آرت
أبوظبي» عام  2009وخارج قصر اإلمارات في أبوظبي
أيضًا.

عروض
سيني ستار 4

عروض

الجمعة 15 ،أكتوبر
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7
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السبت 16 ،أكتوبر
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سيني ستار 4
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قصر اإلمارات

السبت 16 ،أكتوبر

سيني ستار 6

األربعاء 20 ،أكتوبر

عروض
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9:30
ً
مساء
6:30
ً

سيني ستار 6

األحد 17 ،أكتوبر
سيني ستار 6

األربعاء 20 ،أكتوبر

مساء
7:15
ً
مساء
10:15
ً

اإلحتفاليات

اإلحتفاليات

مصدقة
نسخة
ّ

+12

لعبة عادلة

+12

كغيره من أعمال مخرجه السابقة،
مصدقة» التفسير السهل
يقاوم «نسخة
ّ
والمباشر .إنه العمل الروائي األول للمخرج
منذ سنوات طويلة .كما إنه فيلمه األول
المنجز خارج إيران وتجربته األولى مع ممثلة
نجمة هي الفرنسية جولييت بينوش.
تلعب األخيرة دور إمرأة فرنسية المولد،
تملك صالة عرض فنية في توسكانة
اإليطالية .هناك ،تلتقي كاتبًا انجليزيًا ،جاء
البلدة اإليطالية بهدف الترويج لكتابه الذي
يتحول
يتناول «األصل» و«التقليد» في الفنّ .
ّ
تشكل نظرة
لقاؤهما حالة استثنائية،
لعوب ومرحة الى طبيعة العالقة بين الرجل
المرأة .حازت بينوش عن دورها جائزة أفضل
ممثلة في مهرجان كان السينمائي.

في فيلم «لعبة عادلة» ،يضيف المخرج
دوغ ليمان ُبعدًا آخر إلى حكاية فاليري
باليم ،العميلة السرية األمريكية الموهوبة
والطموحة التي ُسرحت من عملها
يتبين الحقًا ان الفضيحة
بفضيحة كبرىّ .
خططت لها إدارة بوش بهدف التعتيم على
حقائق تكشف زيف الحجج التي قادت الى
اجتياح العراق في العام  .2003لكن المسألة
تتخطى الشخصي الى العام حيث تطاول
تبعات تلك اإلكتشافات العالم بأسره .مع
الموهوبين نايومي واتس وشون بن في
الدورين الرئيسيين ،يحقق الفيلم نصرًا
حقيقيًا لجهة منح الطرح السياسي ثقالً
إنسانيًا وصدقية هي سمة أداء الممثلين.

عباس كياروستامي هو أحد ألمع السينمائيين
المعاصرين في العالم اليوم .اقتصرت أعماله األولى
على األفالم الوثائقية القصيرة ،قبل أن ينتقل إلى
صنع أفالمه الروائية الطويلة .له قرابة أربعين فيلمًا
منها« :أين هو منزل الصديق؟» (« ،)1987لقطة
قريبة» (« ،)1990وتستمر الحياة» (« ،)1991بين أشجار
الزيتون» ( )1994و«سوف تحملنا الريح» ( . )1999فاز
فيلمه «طعم الكرز» ( )1997بجائزة السعفة الذهبية
في مهرجان كان السينمائي .الى جانب منجزه
السينمائي ،كياروستامي شاعر معروف ورسام
ومصور .ترأس لجنة تحكيم األفالم الروائية الطويلة
خالل الدورة الفائتة من المهرجان.

ولد دوغ ليمان في نيويورك وتخرج من جامعة
براون ،وأنهى الدراسات العليا في مجال اإلخراج
في جامعة جنوب كاليفورنيا .حقق فيلمه األول
«المنحرفون» ( )1996نجاحًا نقديًا وتجاريًا على الرغم
تكرست مكانته في عالم
من موزانته المنخفضةّ .
الترفيه السينمائي بعد النجاح الجماهيري الضخم
لفيلميه «هوية بورن» ( )2001و«السيد والسيدة
سميث» ( .)2005يعمل ليمان أيضًا في مجال اإلنتاج
فهو في التلفزيون والسينما .من أفالمه األخرى:
ِ
«امض» ( )1999و«البلوزات» (.)2007

© Pamela gentile

فرنسا ،إيطاليا |  102 | 2010دقيقة
ملون |  35ملم | الفرنسية ،االنجليزية ،اإليطالية
ّ
إنتاج :مارين كارميتز ،ناثانيال كارميتز ،تشارلز
غيليبرت ،أنجلو بارباغاللو | منتج تنفيذي :غايتانو
دانييل | تمثيل :جولييت بينوش ،ويليام شيمل ،جان-
كلود كاريير ،أغاثي ناتانسون ،جيانا غياشيتي ،أدريان
مور ،أنجلو بارباغاللو ،مانويال بالسيميللي

الواليات المتحدة األمريكية |  106 | 2009دقيقة
ملون |  35ملم | اإلنكليزية
ّ
إنتاج :بيل بوالد ،جانيت زاكر ،جيري زاكر ،أكيفا
غولدسمان ،دوغ اليمن ،جيز باتروورث | تمثيل :ناومي
بن ،خالد النبوي
واتس ،شون ّ

عروض السينما العالمية

عباس كياروستامي

دوغ ليمان

عروض

قصر اإلمارات

االثنين 18 ،أكتوبر

مساء
6:30
ً

الثالثاء 19 ،أكتوبر

مساء
9:30
ً

سيني ستار 6

عروض
قصر اإلمارات

الخميس 21 ،أكتوبر

مساء
9:45
ً

33

يوم العائلة

كالسيكيات مرممة
السيرك

شارلي شابلن

متروبوليس
فريتز النغ

المومياء /ليلة إحصاء السنين
شادي عبد السالم

إذ يسعى مهرجان ابوظبي السينمائي
الى مشاركة جمهوره ابرز األفالم العربية
والعالمية المنتجة حديثًا في العالم،
يحرص ايضًا على توفير هامش لتاريخ

برامج خاصة

السينما من خالل عرضه أفالمًا كالسيكية
بعيدة من متناول الجمهور ،وال سبيل
الى مشاهدتها في أبوظبي خارج إطار
المهرجان .يفخر المهرجان هذا العام
بتقديم ثالثة افالم كالسيكية بنسخ
جديدة مرممة هي «متروبوليس»،
«السيرك» و»المومياء» .يندرج األول
في إطار سينما الخيال العلمي ،بل انه

G

السيرك

متروبوليس

+15

شارلي شابلن

فريتز النغ

الواليات المتحدة األمريكية |  69 | 1928دقيقة
أبيض وأسود |  35ملم | صامت مع عناوين باالنجليزية
إنتاج :شارلي شابلن | تمثيل :شارلي شابلن ،ميرنا
كينيدي ،آالن غارسيا ،هاري كروكر ،هنري بيرغمان،
ستانلي ج .ساندفورد

ألمانيا |  150 | 1927دقيقة
أبيض وأسود | آيتش دي كام | صامت مع عناوين
باالنجليزية
إنتاج :إريتش بومر| تصوير سينمائي :كارل فروند
| تمثيل :ألفريد آيبل ،غوستاف فروليتش ،بريجيت
هلم ،رودولف كالينروغيه ،ثيودور لوس ،هاينريخ
جورج ،فريتز راسب

لعل فيلم «السيرك» هو أفضل ما أبدعه
شارلي شابلن لجهة المزج بين المرح
الصاخب والعاطفة المثيرة للشفقة،
مشكالً ما يشبه المعجزة الكوميدية.
نلتقي المتسول الصغير بمواصفاته
المعهودة :المفلس والجائع والمحتم
عليه الوقوع في الحب .في أحد ممرات
السيرك ،يحاول التهام شطيرة هوت دوغ
مسروقة ولكن ال يلبث ان يالحقه أحد رجال
الشرطة لمالحقته .على هذا المنوال،
تتوالى سلسلة من القفشات والمواقف
المضحكة التي يتميز بها شابلن ،على
خلفية قصة حب مؤلمة من طرف واحد.

إلى جانب كونه أول فيلم خيال علمي
حقيقي في تاريخ السينما ،يعد هذا الفيلم
الملحمي الذي يعود إنتاجه إلى العام 1927
واحدًا من أشهر األعمال السينمائية على
تعرض الفيلم بعيد إبصاره النور
اإلطالقّ .
لضياع أكثر من نصفه ،ولم يعثر على
نسخته الكاملة اال قبل عامين وبالصدفة
في بوينوس آيريس .إنها إذًا المرة األولى
التي سيتاح فيها للجمهور مشاهدة
النسخة الكاملة للفيلم ،كما أرادها النغ
وصنعها .في النسخة الحالية المرممة،
موسيقى اصلية عزفتها اوركسترا
غوتفريد هوبرتز .ب .س.

أول فيلم خيال علمي صامت في تاريخ
السينما ،أنجزه االلماني فريتز النغ في
أواخر عشرينات القرن الماضي ولكنه لم
يعرض من قبل بنسخته الكاملة بسبب
ضياع أكثر من نصفه .يشكل عرضه
اليوم كامالً مناسبة لإلحتفاء به وبعبقرية
صاحبه .أما «السيرك» فهو تحفة شارلي
والمعبرة ،على الرغم
شابلن الصغيرة
ّ
من صمتها ،عن اسلوب صانعها وعن
قدرته على المزج بين الهزل والكوميديا
ّ
المتدفقة .وتبقى
والمشاعر اإلنسانية
استعادة «المومياء» للمصري شادي
عبد السالم في إطار برنامج «تخطيط
نعتز بها لما لهذا العمل
الذات» خطوة ّ
من مكانة هامة في السينما المصرية
والعربية ولما لحق به من إجحاف طوال
العقود الماضية.
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ولد شارلي شابلن في لندن عام ّ .1889
مثل في
مسرحيات هزلية منذ نعومة أظفارهّ ،
ووقع في
العام  1913عقد أول فيلم له ،كان البداية إلطالق
سلسلة من الكالسيكيات التي جعلته واحدًا من
أشهر الشخصيات السينمائية في العالم .شارك
في تأسيس شركة الفنانين المتحدين مسهمًا
بذلك في إنشاء نظام هوليوود الحديث .توفي
عام  1977تاركًا وراءه ميراثًا هائالً من األعمال الفنية
المبدعة ،من أبرزها« :المتسول» ( )1915و«شارع
سهل» ( )1917و«المهاجر» ( )1917و«الولد» ()1921
و«أضواء المدينة» ( )1931و«أزمنة حديثة» ()1936
و«الديكتاتور العظيم» (.)1940

عروض

مسرح أبوظبي

السبت 23 ،أكتوبر

مساء
6:30
ً

ولد فريتز النغ في فيينا عام  1890وشارك في الحرب
العالمية األولى قبل أن يبدأ العمل في السينما.
حقق شهرة كبيرة في صناعة السينما األلمانية
التي كانت مزدهرة في عشرينات القرن الماضي
قبل أن يهرب من النظام النازي ليبني مسيرته
المهنية من جديد في هوليوود .يعتبر النغ اليوم
أحد أكبر المخرجين في تاريخ السينما .توفي في
لوس أنجيليس عام  .1976من األفالم المتميزة
التي تركها لنا «متروبوليس» ( )1927و«إم» ()1931
و«وصية د.مابوس» ( )1933و«غضب» (.)1936

عروض
مسرح أبوظبي

الخميس 21 ،أكتوبر
سيني ستار 2

الجمعة 22 ،أكتوبر

مساء
6:30
ً
 3:15عصرًا

مختارات من سينما العالم
تخطيط الذات :تجريب في
السينما العربية

المومياء

+15

شادي عبد السالم
مصر |  110 | 1969دقيقة
ملون |  35ملم | العربية
إنتاج :فيليب غفتر | تمثيل :ناديا لطفي ،أحمد
مرعي ،أحمد حجازي

سجل اختفاء

إيليا سليمان

سياحة داخلية 2
مها مأمون

المومياء

شادي عبد السالم
(مشترك مع برنامج كالسيكيات مرممة)

يد إلهية

إيليا سليمان

يقدم برنامج خرائط الذات مقترحا جماليًا
بخصوص التراث السينمائي المغيب وغير
المعروف على نطاق واسع ،وذلك من خالل
تركيزه على أفالم عربية ذات بنى فردية
وجمالية وإبداعية .تأثر المخرجون العرب
بما ساد في ستينيات القرن الماضي
من تجريب وانفتاح على المغايرة بما
شكل موجة طليعية شملت شتى أنواع

سجل اختفاء
إيليا سليمان

فلسطين ،الواليات المتحدة األمريكية ،ألمانيا،
فرنسا |  88 | 1996دقيقة
ملون |  35ملم | العربية والعبرية والروسية
ّ
إنتاج :إيليا سليمان ،عاصف أمير | تمثيل :إيليا
سليمان ،عال طبري ،جمال ضاهر ،نزيرة سليمان ،فؤاد
سليمان

يمثل «سجل اختفاء» بحثًا تأمليًا عما
يعنيه أن يكون المرء فلسطينيًا .في
هذا الفيلم المحاك من سلسلة لوحات
صغيرة ذكية ،بعضها تأملي وبعضها اآلخر
مشحون بطرافة ونقد الذعين ،تعبر كل
لوحة عن مشاعر المخرج إيليا سليمان
وعن حالته الذهنية بينما يراقب الحياة
اليومية في فلسطين .يرسم سليمان
هذا الخيط النفسي عبر لقطات لممثلة
فلسطينية تكافح لتجد شقة تسكنها
غرب القدس ،وصاحب محل األرض المقدسة
للتذكارات إذ يهيء بضاعته لسياح يابانيين
دخلوا لتوهم ،ونساء مسنات يثرثرن عن
أقربائهن ،فيأخذنا المخرج في رحلة عبر
تفاصيل الحياة مألى بالشجون والذكريات.

برامج خاصة

«المومياء» هو أشهر األفالم المصرية
المنتمية الى سينما المؤلف ،وإليه يعود
الفضل في اإلسهام بتشكيل هوية
سينمائية وخاصية قومية للسينما
المصرية .أجاد المبدع شادي عبد السالم
في تقديم مناخات طقسية بجمالية فنية
عالية ،تبرزها أكثر هذه النسخة المرممة
من الفيلم .يحكي «المومياء» عن
المأزق المهلك الذي يواجه قبيلة «حربات»
القديمة ،ويطرح معضلة أخالقية مميتة
تدور تفاصيلها في دير البحري ،حيث تم
اكتشاف المخبأ األسطوري لمومياءات
ملكية في العام  .1881تضفي المشاهد
الخارجية التي تم تصويرها عند الفجر أو
الغسق فقط مسحة خيالية وغرابة غامضة.

اليازرلي

قيس الزبيدي

G

الفنون ،األمر الذي أدى إلى تقديم صياغات
جديدة على مستوى الشكل والمضمون
بعيدة كل البعد عن التقليدية والتجارية،
والتأسيس لمفردات سينمائية ذاتية
.امتازت بالجرأة

ولد شادي عبد السالم في االسكندرية عام ،1930
وعمل في الحقل السينمائي في مواقع عديدة
بارزة ،منها إسهاماته في «كليوبترا» (جوزيف ل.
مانكيويكز )1962 ،و«صراع رجل من أجل البقاء»
(روبرتو روسيلليني )1967 ،وغيرها .فاز عمله
اإلخراجي األول «المومياء» ( )1969بجوائز كثيرة في
مهرجاني البندقية وقرطاج السينمائيين .توفي عبد
السالم عام  1986بعد أن ترك بصمته في السينما
وقبل أن يتمكن من إنجاز مشؤوعه السينمائي
الضخم «أخناتون» .من أبرز أفالمه القصيرة «الفالح
الفصيح» ( )1969و«آفاق» ( )1972و«جيوش الشمس»
( )1975و«كرسي توت عنخ آمون الذهبي» (.)1982

ولد إيليا سليمان في الناصرة ،وأمضى سنوات
الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضي
بين نيويورك والقدس ،حيث أخرج أفالمًا قصيرة
ونشر مقاالت في السينما ..فاز فيلمه الطويل
األول «سجل اختفاء» ( )1996بجائزة آفاق في مهرجان
البندقية السينمائي ،وحاز شريطه الثاني «يد إلهية»
( )2002جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان
كان السينمائي .عرض فيلمه األخير «الزمن
الباقي» ( )2009في الدورة الفائتة لمهرجان أبوظبي
السينمائي ونال جائزة اللؤلؤة السوداءألفضل فيلم
روائي شرق أوسطي .منحته مجلة «فاراييتي» لقب
مخرج العام للشرق األوسط في العام نفسه.

مسرح أبوظبي

سيني ستار 6

عروض

السبت 16 ،أكتوبر

 4عصرًا

األحد 17 ،أكتوبر

مساء
10
ً

مسرح أبوظبي

عروض

األحد 17 ،أكتوبر

مساء
9:45
ً
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اليازرلي

يد إلهية

برامج خاصة

مها مأمون

قيس الزبيدي

إيليا سليمان

مصر |  62 | 2009دقيقة
ملون | ديجي بيتا | العربية
ّ

سورية |  95 | 1974دقيقة
أبيض وأسود |  35ملم | العربية
إنتاج :محمد سالم

فرنسا ،المغرب ،ألمانيا ،فلسطين | 92 | 2002
دقيقة
ملون |  35ملم | العربية ،العبرية
إنتاج :أومبير بلزان ،إيليا سليمان | تمثيل :إيليا
سليمان ،منال خضر ،إيما بولتانسكي

يقوم فيلم «سياحة داخلية  »2على توليف
مشاهد ولقطات من أفالم مصرية تتراوح
سنوات إنتاجها بين الخمسينات من القرن
الماضي والزمن الحاضر .تقتصر اختيارات
المخرجة على تلك األفالم التي ظهرت
األهرامات فيها كخلفية لألحداث ،لتنطلق
من هناك الى معاينة دالالت ذلك الصرح
التاريخي األيقوني ،إذ ُيسلخ عن سياقه
ويعاد توظيفه في
التقليدي كرمز سياحي ُ
سياق سياسي واجتماعي وتاريخي ّ
مركب
وديناميكي ضمن سرديات عن مدينة
القاهرة.

«اليازرلي» هو المراقب الذي يوفر العمل
للعمال المياومينّ .
تحفز بنية هذا الفيلم
الشعرية والبعيدة من السردية عقل فتى
على أعتاب الشباب ،يجبر على مغادرة
المدرسة والعثور على عمل على أرصفة
الميناء .يمضي اليازرلي معظم يوم
العمل مكتفيًا بالحد األدنى من الحوار
ومستخدمًا موسيقى وأصواتًا موحية.
يكشف المخرج العالم الخيالي الذي
يعيشه فتى حكم عليه بالفقر والعمل
اليدوي ،في حين تصبح مكابدة القسوة
الجسدية والرغبات الجنسية المكبوتة
واضحة إلى حد جارح.

«سجل الحب واأللم» هو العنوان الفرعي
لهذا الفيلم الذي يختزل حكاياته الثالث
الموزعة بين الناصرة والضفة الغربية
والقدس .شخصيات تتقاطع مساراتها
حول مسعى/صراع واحد :الحفاظ على
أدنى مقومات الحياة العادية .يرصد الفيلم
شخصياته العالقة في أرض تضن عليها
بأبسط الحقوق اإلنسانية ،مسلطًا الضوء
على واقع اإلحتالل االسرائيلي .يزخر الشريط
بالسخرية والفكاهة السوداء ،يوظفها في
سلسلة من المشاهد الفانتازية المنفذة
ببراعة عالية لتعكس التجليات العبثية
للنزاع في الحياة اليومية واألحقاد التافهة.
من ذلك الظرف القاتم ،ينتزع سليمان
الضحكة انتصارًا على المحنة.

ولدت مها مأمون في كاليفورنيا وترعرعت
في القاهرة .تعمل مصورة فوتوغرافية وفي
مجال فن الفيديو (فيديو آرت) وقد عرضت أعمالها
في متحف «تايت مودرن» والمركز الدولي
للتصوير الفوتوغرافي وبينالي البندقية للهندسة
المعمارية .وهي عضو مؤسس في «مركز الصورة
المعاصرة» في القاهرة ،كما عملت في «غاليري
تاون هاوس للفن المعاصر» في القاهرة.

ولد قيس الزبيدي في بغداد وتخرج من المعهد
العالي للسينما في ألمانيا .عمل مونتيرًا ومصورًا
سينمائيًا في العديد من األفالم العربية ،وله نظريات
سينمائية منشورة .أخرج العديد من األفالم الوثائقية
عن القضية الفلسطينية ،بما فيها «شهادة األطفال
الفلسطينيين في زمن الحرب» ( )1972و«وطن
األسالك الشائكة» ( )1980و«فلسطين سجل شعب»
( )1984و«صوت الزمن الصامت» (.)1991

ولد إيليا سليمان في الناصرة ،وأمضى سنوات
الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضي
بين نيويورك والقدس ،حيث أخرج أفالمًا قصيرة
ونشر مقاالت في السينما ..فاز فيلمه الطويل
األول «سجل اختفاء» ( )1996بجائزة في مهرجان
البندقية السينمائي ،وحاز شريطه الثاني «يد إلهية»
( )2002جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان
كان السينمائي .عرض فيلمه األخير «الزمن
الباقي» ( )2009في الدورة الفائتة لمهرجان أبوظبي
السينمائي ونال جائزة اللؤلؤة السوداءألفضل فيلم
روائي شرق أوسطي .منحته مجلة «فاراييتي» لقب
مخرج العام للشرق األوسط في العام نفسه.

سيني ستار 8

سيني ستار 6

عروض

عروض
الخيمة

السبت 16 ،أكتوبر

مساء
6
ً

عروض

االثنين 18 ،أكتوبر

مساء
6:30
ً

السبت 23 ،أكتوبر

 4:15عصرًا

سيني ستار 8
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G

االثنين 18 ،أكتوبر

مساء
9:45
ً

مؤتمر ذى سيركل
 15-13أكتوبر 2010
فندق إنتركونتيننتال ،أبوظبي
ينطلق مهرجان أبوظبي السينمائي بالتزامن مع مؤتمر «ذى سيركل» الذي هو بادرة
تنموية تنظمها لجنة أبوظبي لألفالم بهدف خلق فرص جديدة للصناعة السينمائية في
الشرق األوسط .ويجمع المؤتمر كبار المنتجين والممولين ومديري الشركات وصانعي
األفالم القادمين من شتى أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات من خالل المؤتمر وعبر
أنشطة مختلفة مثل اللقاءات الحوارية والمحاضرات االختصاصية ومأدبات التعاون ومسابقة
منحة «شاشة» .وتتضمن المواضيع المطروحة هذا العام األعمال والعناصر اإلبداعية في
السينما والتلفزيون واإلعالم الرقمي ،باإلضافة إلى مناقشة مقاربات جديدة للتمويل
والتوزيع الدوليين ،وكذلك صناعة اإلعالم العربي الصاعدة .لمزيد من المعلومات ،الرجاء
زيارة www.film.gov.ae

يوم العائلة
 23أكتوبر 2010
مسرح أبوظبي

السيرك

المناسبات الخاصة

ال تذهب

استضاف يوم العائلة في دورة العام الفائت من المهرجان العرض األول في الشرق األوسط
لفيلم روبرت رودريغيز «قصيرون» ،إلى جانب عرض تقديمي خاص عن صنع األفالم القصيرة
ومجموعة متنوعة من النشاطات والعروض الترفيهية األخرى بما فيها الرسم على
الوجوه وعروض المهرجين والسحرة وعرض للفنون والحرف ،باإلضافة إلى ركن القصص
الذي استضاف كاتب قصص من المنطقة ،وتم فيه تقديم مختلف األطعمة والمشروبات
للضيوف.
أما هذا العام ،سينتقل يوم العائلة إلى مسرح أبوظبي الجميل عند كاسر الموج القريب
من مارينا مول .وسيقدم عرضين سينمائيين خاصين من أجل العائالت ،يتضمن إحداهما
مجموعة من أفالم الرسوم المتحركة القصيرة من مهرجان آنسي السينمائي الدولي،
والعرض الثاني سيكون الفيلم الكوميدي الصامت «السيرك» لشارلي شابلن.
لتعرفوا المزيد عن األنشطة الممتعة األخرى التي تنتظركم في يوم العائلة ،الرجاء زيارة
الموقع االلكتروني .www.abudhabifilmfestival.ae
الرجاء االلتفات إلى أن فعاليات وأنشطة يوم العائلة مجانية ومفتوحة للعموم ،أما العروض
السينمائية في هذا اليوم فتتبع أسعار تذاكر العروض.

فعاليات خاصة
اخترنا خيمة المهرجان ومسرح أبوظبي ليكونا مقر الفعاليات الخاصة المثيرة التي تحفل
بها دورة المهرجان هذا العام ،والتي تتضمن محاضرات اختصاصية وورشات عمل وعروضًا
سينمائية خاصة ومقابالت ملهمة مع شخصيات مشهورة من عالم السينما.
تابعوا آخر إعالنات هذه الفعاليات المجانية عبر الموقع االلكتروني
 ،www.abudhabifilmfestival.aeأو عبر االنضمام إلى صفحة مهرجان أبوظبي السينمائي
على فيسبوك وتويتر.
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سند
«سند» هو صندوق أطلقه مهرجان أبوظبي السينمائي لتمويل اإلنتاجات السينمائية في
مرحلتي التطوير واإلنتاج النهائية .ويقدم «سند» إلى صانعي األفالم من العالم العربي
دعمًا هادفًا يعينهم على تطوير أفالمهم الطويلة الروائية والوثائقية أو إكمالها.
ويبحث القائمون على صندوق «سند» عن مشاريع جريئة وهامة سواء أكانت لمخرجين
صاعدين أو مكرسين ،وذلك بهدف تشجيع الحوار بين الثقافات واالبتكار الفني والعمل
في الوقت نفسه على إيجاد شبكات أمتن بين المحترفين ضمن الحقل السينمائي في
المنطقة .ويساند الصندوق كذلك المشاريع المختارة ويروج لها على مدار العام ،وذلك
لمساعدة صانعي األفالم على التواصل مع شركاء محتملين واغتنام فرص التمويل
المستقبلية وتعريف المشاهدين بهم .يملك صندوق «سند» حرية التصرف بمبلغ 500,000
دوالر أمريكي سنويًا ،ويقدم منحًا في المرحلتين التاليتين:
التطوير :حتى  20,000دوالر أمريكي للمشروع الواحد .مراحل اإلنتاج النهائية :حتى  60,000دوالر
أمريكي للمشروع الواحد.
يستفيد من الدعم المخرج أو المنتج من مواطني إحدى الدول المؤهلة المدرجة أدناه،
كما يجب أن يرتبط بالمشروع شركة إنتاج من واحدة على األقل من هذه الدول .الدول
المؤهلة هي :األردن واإلمارات والبحرين وتونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي والسعودية
والسودان وسورية والصومال والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا
ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.
العناوين التالية في البرنامج كانت من ضمن األفالم المستفيدة من منحة سند للمراحل
النهائية لالنتاج:

ّ
شتي يا دني

(صفحة )10

بهيج حجيج

في أحضان أمي

(صفحة )14

عطية الدراجي ،محمد الدراجي
(خارج المسابقة)

طيب ،خلصّ ،
يلال
ّ

(صفحة )20

رانيا عطية ،دانييل غارسيا

كرنتينة

(صفحة )20

عدي رشيد

ثوب الشمس
سعيد سالمين

38

(صفحة )18

الخميس  14أكتوبر
قصر اإلمارات

12 pm

1 pm

2 pm

3 pm

4 pm

5 pm

* أفالم مع ترجمة الى العربية

6 pm

7 pm

8 pm

9 pm

8:00
اإلفتتاح
سكريتيرييت
 123دقيقة
ص6 .

10 pm

11 pm

اإلحتفاليات

مسابقة األفالم القصيرة

مسابقة األفالم الروائية

عروض السينما العالمية

مسابقة األفالم الوثائقية

برامج خاصة

آفاق جديدة

مسابقة أفالم اإلمارات

«ما الذي نرتكبه بحق كوكبنا؟» المناسبات الخاصة

12 am

الجمعة  15أكتوبر
12 pm

قصر اإلمارات

مسرح أبوظبي

سيني ستار 1

سيني ستار 2

سيني ستار 4

سيني ستار 5

سيني ستار 6

سيني ستار 8

1 pm

2 pm

3 pm

4 pm

4:00
سكريتيرييت
 123دقيقة

5 pm

6 pm

ص6 .

3:45
حلول محلية
لفوضى عالمية
 113دقيقة
ص29 .

5:30
حرائق

 130دقيقة

ص8 .
7 pm

6:30
بين يديك
 80دقيقة
ص17 .

8 pm

7:15
الصين ،إمبراطورية
الفن؟
 56دقيقة ص15 .

7:00
القسم
 96دقيقة
ص32 .

6:00
مسابقة اإلمارات 1
الروائي القصير
 124دقيقة
ص26 .

9 pm

10 pm

9:30
ّ
محطم
 91دقيقة
ص22 .

11 pm

12 am

9:30
روداج
 100دقيقة
ص11 .

9:45
أطفال الحجارة -
أطفال الجدار
 87دقيقة
ص13 .

10:00
مسابقة أفالم
اإلمارات 2
الروائي القصير
 115دقيقة
ص26 .
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السبت  16أكتوبر
12 pm

مسرح أبوظبي

قصر اإلمارات

سيني ستار 1

سيني ستار 2

1 pm

سيني ستار 4

سيني ستار 5

سيني ستار 8

سيني ستار 6

1:00
مسابقة أفالم
اإلمارات 1
الروائي القصير
 124دقيقة

2 pm

ص26 .

3 pm

4 pm

4:00
المومياء
 110دقيقة

5 pm

4:00
القنوات الخلفية:
*
ثمن السالم
 95دقيقة

ص35 .

ص20 .

6 pm

4:15
القسم
 96دقيقة

5:00
أطفال الحجارة -
أطفال الجدار
 87دقيقة

ص32 .

4:30
ضفادع قصب
السكر
 86دقيقة

خيمة

6:00
سياحة داخلية 2
دقيقة
62
ص36 .

ص30 .

ص13 .

7 pm

6:30
سيرك كولومبيا
 113دقيقة

*

ص9 .

8 pm

7:00
بيل كانينغهام
نيويورك
 82دقيقة ص17 .

6:45
أرض من زجاج
 89دقيقة

*

ص12 .

10 pm

9:30
الغرب غربًا
 102دقيقة

*

ص14 .

ص32 .

7:15
ّ
محطم
 91دقيقة

*

ص22 .

ص26 .

9 pm

9:30
حنين إلى الضوء
 90دقيقة

6:45
مسابقة أفالم
اإلمارات 2
الروائي القصير
 118دقيقة

9:30
مملكة النساء
 54دقيقة

8:45
بين يديك
 80دقيقة

9:00
أرواح صامتة
 75دقيقة

ص17 .

ص7 .

10:15
إخضاع
 87دقيقة

ص22 .

11 pm

6:45
الصين ،إمبراطورية
*
الفن؟
 56دقيقة ص15 .

9:45
حرائق
 130دقيقة
*

ص8 .

ص28 .

12 am

األحد  17أكتوبر
12 pm

قصر اإلمارات

مسرح أبوظبي

سيني ستار 1

سيني ستار 2

1 pm

سيني ستار 4

سيني ستار 5

سيني ستار 6

سيني ستار 8

1:00
مسابقة أفالم
اإلمارات  :2الروائي
القصير
 115دقيقة

2 pm

ص26 .

3 pm

4 pm

3:30
سيرك كولومبيا
 113دقيقة
ص9 .

5 pm

3:45
4:00
مملكة النساء
أسافر ألنني مضطر 54 ،دقيقة
أعود ألنني أحبك
ص22 .
 71دقيقة ص30 .

4:00
حلول محلية
لفوضى عالمية
 113دقيقة

4:30
أرض من زجاج
 89دقيقة

ص29 .

ص12 .

6 pm

5:00
أرواح صامتة
 75دقيقة

*

ص7 .

6:00
سالكستان
 87دقيقة

*

7 pm

6:30
َّ
تتخل عني
ال
 105دقيقة

*

ص11 .

ص19 .

7:15
حنين الى الضوء
 90دقيقة

7:30
ملكة الشمس
 82دقيقة

8 pm

*

*

ص15 .

ص16 .

9 pm

10 pm

9:30
مزهرية
 90دقيقة

*

ص11 .

11 pm
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12 am

10:00
المومياء
 110دقيقة
ص35 .

9:00
القنوات الخلفية،
*
ثمن السالم
 95دقيقة
ص20 .

6:45
مسابقة أفالم
اإلمارات :4روائي
قصير للطالب
 115دقيقة

7:15
النساء بطالت
 80دقيقة

*

ص33 .

ص27 .

10:00
دموع غزة
 82دقيقة
ص19 .

9:30
كرنتينة
 88دقيقة
ص21 .

9:45
سجل إختفاء
 88دقيقة
ص35 .

7:30
ضفادع قصب
السكر
 86دقيقة ص30 .

اإلثنين  18أكتوبر
12 pm

قصر اإلمارات

مسرح أبوظبي

سيني ستار 1

سيني ستار 2

1 pm

1:30
سالكستان
 87دقيقة

2 pm

ص19 .

سيني ستار 4

سيني ستار 5

سيني ستار 6

سيني ستار 8

1:00
مسابقة أفالم
اإلمارات :3وثائقي
قصير
 118دقيقة
ص27 .

3 pm

3:30
حياة السمك
 83دقيقة

4 pm

3:45
داخل/خارج الغرفة
دقيقة
52
ص19 .

*

ص8 .

5 pm

5:00
دموع غزة
 82دقيقة

6 pm

4:00
كرنتينة
 88دقيقة

4:30
إخضاع
 87دقيقة

ص21 .

ص28 .

ص14 .

6:00
ساري زهري
 96دقيقة

*

7 pm

6:30
نسخة مصدقة
 102دقيقة

*

ص33 .

6:30
في عالم أفضل
 113دقيقة

*

ص14 .

ص10 .

7:30
ملكة الشمس
 82دقيقة

8 pm

7:00
إلى البحر
 70دقيقة

6:30
اليازرلي
 95دقيقة

7:00
مرة أخرى
 96دقيقة

ص29 .

ص36 .

ص22 .

ص13 .

9 pm

9:00
تشيكو وريتا
 90دقيقة

9:15
بيل كانينغهام
نيويورك
 82دقيقة ص17 .

*

10 pm

9:30
دعني أدخل
 111دقيقة

9:45
غيشير
 84دقيقة

*

*

ص31 .

ص7.

10:15
بحبك يا وحش
 90دقيقة

ص20 .

11 pm

ص13 .

9:30
مسابقة أفالم
اإلمارات  :5وثائقي
قصير للطالب
 120دقيقة

9:45
يد إلهية
 92دقيقة
ص36 .

ص27 .

12 am

الثالثاء  19أكتوبر
12 pm

قصر اإلمارات

مسرح أبوظبي

سيني ستار 1

سيني ستار 2

1 pm

1:30
مرة أخرى
 96دقيقة

2 pm

ص22 .

سيني ستار 4

سيني ستار 5

سيني ستار 6

سيني ستار 8

1:00
مسابقة أفالم
اإلمارات :4روائي
قصير للطالب
 115دقيقة
ص27 .

3 pm

4 pm

4:00
حياة السمك
 83دقيقة

*

5 pm

ص8 .

4:00
روداج
 100دقيقة
ص9 .

3:45
ساري زهري
 96دقيقة

*

ص19 .

4:15
داخل/خارج الغرفة
دقيقة
52
ص19 .

4:00
مسابقة األفالم
القصيرة1
 109دقيقة

5:00
إلى البحر
 70دقيقة

ص23 .

6 pm

7 pm

ص29 .

6:30
عنزة عذراء
 87دقيقة

*

ص10 .

8 pm

7:00
*
زفير
 93دقيقة

9:30
رسائل البحر
 134دقيقة
ص9 .

11 pm

ص16 .

ص19 .

9 pm

10 pm

6:30
*
وطن
 76دقيقة

9:45
أرض خراب
 99دقيقة
ص28 .

6:45
في أحضان أمي
(عمل قيد اإلنجاز)

ص16 .

7:00
مسابقة أفالم
الطالب1
 100دقيقة
ص25 .

9:00
طيب ،خلص ،يلال
 95دقيقة
ص20 .

9:15
تشيكو وريتا
 90دقيقة
ص7 .

6:45
َّ
تتخل عني
ال
 105دقيقة

*

7:15
الحفرة
 109دقيقة

ص11 .

ص8 .

9:30
نسخة مصدقة
 102دقيقة

*

10:00
مسابقة األفالم
القصيرة 2
 112دقيقة

ص33 .

ص23 .

12 am

41

األربعاء  20أكتوبر
12 pm

قصر اإلمارات

مسرح أبوظبي

1 pm

سيني ستار 1

سيني ستار 2

سيني ستار 4

سيني ستار 5

سيني ستار 6

سيني ستار 8

1:00
مسابقة أفالم
اإلمارات :5وثائقي
قصير للطالب
 120دقيقة

2 pm

ص27 .

3 pm

3:00
في عالم أفضل
 113دقيقة

*

4 pm

ص10 .

4:45
جلد حي
دقيقة
56
ص18 .

5 pm

6 pm

4:30
غيشير
 84دقيقة

6:00
كارلوس
 159دقيقة

ص20 .

4:00
الحفرة
 109دقيقة

4:00
مسابقة األفالم
القصيرة3
 112دقيقة

*

ص8 .

ص24 .

*

7 pm

6:30
قصة رجل
 91دقيقة

6:30
الغرب غربًا
 102دقيقة

*

ص11 .

ص15 .

8 pm

7:15
*
جوزاء
 80دقيقة

7:30
عنزة عذراء
 87دقيقة

ص18 .

7:00
رحلة جاين
 107دقيقة

ص32 .

ص29 .

6:45
مسابقة أفالم
الطالب 2
 98دقيقة
ص25 .

ص10 .

9 pm

10 pm

11 pm

9:45
بان سينغ تومار
 128دقيقة
ص31 .

10:00
المتجول
 84دقيقة

*

ص21 .

9:45
مزهرية
 90دقيقة

10:00
شيوعيين كنا
 85دقيقة

*

ص11 .

ص15 .

10:00
مسابقة األفالم
القصيرة 4
 107دقيقة

9:30
شتي يا دني
 100دقيقة
ص10 .

10:15
النساء بطالت
 80دقيقة
ص32 .

ص24 .

12 am

الخميس  21أكتوبر
12 pm

قصر اإلمارات

مسرح أبوظبي

سيني ستار 1

سيني ستار 2

1 pm

سيني ستار 4

سيني ستار 5

سيني ستار 6

سيني ستار 8

1:00
مسابقة األفالم
القصيرة 1
 109دقيقة

2 pm

ص23 .

2:30
جلد حي
 56دقيقة ص18 .

3 pm

4 pm

4:15
*
جوزاء
 80دقيقة

5 pm

4:30
شيوعيين ّ
كنا
 85دقيقة

ص18 .

ص16 .

4:00
كارلوس
 159دقيقة

4:00
مسابقة أفالم
الطالب 1
 100دقيقة

*

ص11 .

ص25 .

6 pm

7 pm

6:30
متروبوليس
 150دقيقة

6:30
*
ميرال
 112دقيقة

ص34 .

ص12 .

8 pm

6:45
تشي -رجل جديد
 120دقيقة

*

ص12 .

7:15
وطن
 76دقيقة
ص16 .

7:00
مسابقة األفالم
القصيرة 2
 110دقيقة
ص23 .

7:45
يعلن الحقًا

7:00
ثوب الشمس
 90دقيقة
ص18 .

9 pm

10 pm

11 pm
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12 am

9:45
لعبة عادلة
 104دقيقة

*

ص33 .

9:45
قوة القوافي
الصاخبة
 84دقيقة ص21 .

9:30
9:45
المتجول
أسافر ألنني مضطر 84 ،دقيقة
أحبك
ألنني
أعود
ص21 .
 71دقيقة ص30 .

10:00
ملوك الحلويات
 84دقيقة
ص31 .

10:15
زفير
 93دقيقة
ص19 .

الجمعة  22أكتوبر
12 pm

قصر اإلمارات

مسرح أبوظبي

سيني ستار 1

سيني ستار 2

1 pm

سيني ستار 4

سيني ستار 5

سيني ستار 6

1:00
مسابقة االفالم
القصيرة ٣
 112دقيقة

2 pm

سيني ستار 8

1:00
بحبك يا وحش
 90دقيقة
ص13 .

ص29 .

3 pm

3:30
رحلة جاين
 107دقيقة

4 pm

ص29 .

3:30
قصة رجل
 91دقيقة

*

ص15 .

3:15
ميتروبوليس
 150دقيقة
ص34 .

5 pm

3:30
تشي  -رجل جديد
 120دقيقة

*

4:00
مسابقة االفالم
القصيرة ٤
 107دقيقة

ص10 .

ص25 .

6 pm

6:30
أرض خراب
 99دقيقة

7 pm

ص28 .

8 pm

9 pm

6:15
رسائل البحر
 134دقيقة
ص9 .

8:00
وسر
المحقق دي
ّ
*
الشعلة الوهمية
 122دقيقة
ص6 .

10 pm

6:45
قوة القوافي
الصاخبة
 84دقيقة ص21 .

6:45
شتي يا دني
 100دقيقة

7:00
ملوك الحلويات
 84دقيقة

ص13 .

ص31 .

9:15
طيب ،خلص ،يلال
 95دقيقة
ص20 .

11 pm

12 am

السبت  23أكتوبر
12 pm

قصر اإلمارات

مسرح أبوظبي

سيني ستار 1

سيني ستار 2

سيني ستار 4

1 pm

1:00
مسابقة أفالم
الطالب 2
 98دقيقة

2 pm

2:15
األفالم الفائزة

3 pm

4 pm

5 pm

6 pm

7 pm

9 pm

ص25 .

يوم العائلة

4:00
4:00
آنسي
بالنش
كارت
Focus:
Annecy
49دقيقة
*Film
Festival
ص25 .

4:30
األفالم الفائزة

6:30
6:30
السيرك
The Circus
دقيقة
69
 69دقيقة

5:00
ثوب الشمس
 90دقيقة
ص18 .

يوم العائلة

ص34 .
ص.

8 pm

سيني ستار 5

سيني ستار 6

سيني ستار 8

7:00
األفالم الفائزة

7:30
األفالم الفائزة

4:45
المحقق دي وسر
الشعلة الوهمية
 122دقيقة

4:15
اليازرلي
 95دقيقة
ص36 .

ص6 .

7:15
ميرال
 112دقيقة
*

ص10 .

10 pm

11 pm

12 am
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فهرس
األفالم
أ

ب

أحبك يا شانزيليزيه27.........................

بالروح بالدم 23..................................

أحالم تحت اإلنشاء 27..........................

بان سينغ تومار 31............................

أحالم صغيرة 27.................................

بحبك يا وحش13...............................

أرض من زجاج 12................................

بدون صفارة 25..................................

حياة السمك 8.................................
خ
خويا 23............................................

أرنب الكونغ فو 25.............................

بشت 27...........................................

د

أرواح صامتة 7..................................

بعد الظن 26.....................................

داخل /خارج الغرفة 19..........................

أسافر ألنني مضطر ،أعود ألنني أحبك30.

بنت الرجل 23....................................

داكن 26...........................................

أساليب ديفينو الحرة 24......................

بيل كانينغهام نيويورك 17.................

دبليو .جيه .تويل 27............................

أصيل 27...........................................

بين يديك 17......................................

دعني أدخل ..................................

أطفال الحجارة  -أطفال الجدار13............

دفعة خفيفة24..................................

ألبوم24...........................................

ت

دموع غزة 14.....................................

ألو27...............................................

تانغو ساونا 23..................................

دمية 26...........................................

أماسي األربعاء25...............................

تحت سماءين24................................

أنا عربي 27.......................................

تشي  -رجل جديد 13...........................

ذ
ذعر االنفجار 27...................................

أنا في بالدي 27..................................

تشيكو وريتا 7................................

أنفاس26..........................................

تعب التآلف 26...................................

أنين السواحل27................................
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