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هل أنت مستعد لالحتفال؟
طوال عشرة أيام يأتي مهرجان
أبوظبي السينمائي السادس بصفوة
األفالم العربية والعالمية إلى
العاصمة .قم باإلطالع على دليل
المهرجان حول برنامج العرض.
باإلضافة إلى تقديم أفضل األفالم
لهذا العام ،يوفر لك مهرجان
أبوظبي السينمائي فرصة المشاركة
في هذه التجربة مع صناع السينما
والمواهب التي ستتوافد على
أبوظبي من شتى أنحاء العالم

لتشارك في المهرجان .سيتخلل
العروض طائفة من األنشطة
المثيرة لالهتمام :لقاءات مع صناع
السينما والمواهب السينمائية،
ورش عمل وفعاليات خاصة،
إضافة إلى عودة فعالية "في
الموقع" التي يقدمها المهرجان
في مركز "المارينا مول" التجاري.
سواء أكان الدافع هو االستمتاع
باألفالم الجديدة والكالسيكية
مع العائلة ،أو االستمتاع بالسجادة
الحمراء ،فإن الجميع لديه سبب
لالحتفال طوال أيام المهرجان.

عن مهرجان أبوظبي السينمائي

انطلق مهرجان أبوظبي السينمائي عام  2007بهدف المساعدة على
خلق ثقافة سينمائية نابضة بالحياة في أرجاء المنطقة .في أكتوبر هذا
العام تقدم  twofour54المهرجان الذي يلتزم بتقديم برامج سينمائية
عالمية تثير اهتمام المجتمع المحلي ويساهم في تعزيز ثقافته ،كما
يلهم صناع السينما ويساعد على نمو صناعة السينما في المنطقة.
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كيفية شراء التذاكر وبطاقات االشتراك

شباك التذاكر

شباك تذاكر المارينا مول
يفتح ابتداءًا من  1أكتوبر
شباك تذاكر قصر اإلمارات
يفتح ابتداءًا من  11أكتوبر

ساعات بيع التذاكر

 10-1أكتوبر :من  12ظهرًا
وحتى  10مساء.
 20-11أكتوبر :من  12ظهرًا حتى
 30دقيقة من بدء آخر عرض.

أسعار التذاكر

العروض المنفردة:
 30درهمًا إماراتيًا.
الطلبة 20 :درهمًا إماراتيًا.
•يجب شراء تذاكر
الطلبة شخصيا
بطاقة االشتراك400 :
درهمًا إماراتيًا.
•تمكنك هذه البطاقة
من مشاهدة قدر ما
تشاء من األفالم
لكل عرض.
ّ
•تذكرة واحدة
•ال تستعمل في
العروض المتزامنة

رزمة العشر قسائم:
 250درهمًا إماراتيًا.
•تصلح لكافة العروض
اللقاءات وصفوف المعلمين
والندوات وورش العمل مجانية.

األطفال

•ال يحتاج األطفال إلى تذاكر
في حال لم يحتلوا مقاعد
في الصالة .يسمح بدخول
األطفال بين سن  2و 5مجانًا،
شريطة الحصول على تذكرة
من شباك التذاكر قبل
العرض .تطبق قواعد التذاكر
الواردة أعاله على األطفال
من سن  6سنوات فما فوق.
•يجب أن يكون األطفال بصحبة
أحد أولياء األمور .يرجى
مراجعة إرشادات المحتوى
صفحة رقم  11لمساعدتك
على اختيار العروض المناسبة.

خدمة العمالء

يرجى االتصال على الرقم:
+97124011900
تفتح خطوط االستعالمات
 20-11أكتوبر من العاشرة
صباحًا وحتى العاشرة مساء.
ويمكن إرسال األسئلة على:
customerservice@adff.ae

ال تفوت فرصة االطالع على آخر أخبار المهرجان! قم بمسح ضوئي لهذا الرمز المربع
(رمز االستجابة السريع) بهاتفك النقال الذكي أو قم بزيارة موقعنا اإللكتروني
 ،www.adff.ae/newsletterللحصول على الرسالة اإلخبارية اليومية المتعلقة
بالمهرجان .كما يمكنك متابعة المهرجان عبر تويتر ,فايسبوك وغوغل بلوس.
/+abudhabiff

/abudhabiff

/abudhabiff

www.adff.ae
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تواصل معنا
عبر اإلنترنت

تباع التذاكر عبر الموقع
اإللكتروني للمهرجان:
www.adff.ae
وذلك ابتداءًا من  26سبتمبر

العروض النافدة

•حين تنفد التذاكر ممكن بقاء
فرصة لشرائها .قد تصبح
التذاكر اإلضافية متوَ فرة على
الموقع اإللكتروني للمهرجان:
 www.adff.aeابتداء
من منتصف الليل الذي
يسبق وقت العرض.
•قبل  15دقيقة من العرض
ستكون التذاكر متوَ فرة على
شباك التذاكر ألول الواصلين
وتنطبق قواعد خدمة البيع
حسب أولوية الوصول.

سياسة البيع

•عند الحضور شخصيًا :نقدًا
أو ماستركارد أو فيزا.
•عبر اإلنترنت :ماستركارد أو فيزا.
•يتطلب الحصول على
تذاكر لكافة العروض.
•يمكن تسديد ثمن بطاقات
االشتراك عبر الموقع اإللكتروني
أي من شبابيك التذاكر .يرجى
أو ّ
العلم بأنه يتطلب الحصول
أي من
على التذاكر قبل ّ
العروض من شباك التذاكر.
•نضمن توفير الدخول إلى الصالة
والحصول على مقعد حتى
 15دقيقة من موعد العرض.
أما الدخول المتأخر إلى العرض
فيخضع لمراجعة مدير الصالة.
•ليس هناك حجز مسبق
ألي من العروض.
للمقاعد ّ
•ال يمكن استبدال أو استرجاع
أو إعادة إصدار التذاكر.
•ال يسمح بإعادة بيع التذاكر.
•جميع العروض قابلة للتغيير بدون
إشعار مسبق .ويتم اإلعالن عن
التعديالت عبر الموقع اإللكتروني
للمهرجانwww.adff.ae :
•عند استعمالك للتذكرة،
فإنك توافق على أنه يمكن
تسجيل صوتك أو صورتك
بكاميرا الفيديو أو الكاميرا
أي مقابل.
الفوتوغرافية ،دون ّ
•التسجيل الصوتي أو الفيلمي
ألي من عروض المهرجان هو
ّ
وكل من
ّ
مخالف للقانون.
يتم ضبطه وهو يفعل ذلك
يصبح عرضة للمحاكمة.
•مهرجان أبوظبي السينمائي
أي إصابة
ال يتحمل مسؤولية ّ
أو ضرر أو خسارة يتعرض
لها حامل التذكرة.
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قصر اإلمارات
•شباك التذاكر
طابق المسرح

•عروض األفالم
•السجادة الحمراء
•عروض إحتفالية في
أمسيات مختارة
•فعاليات خاصة وورش عمل
وصفوف تعليمية مع الخبراء

ركن السيارات

تتوفر خدمة ركن
السيارات الذاتية في قصر
اإلمارات والمارينا مول.
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ليلة االفتتاح

أربيتراج

/المراجحة

إخراج نيكوالس جارايكي

الواليات المتحدة ،اإلمارات العربية
المتحدة | 106د | .اإلنجليزية

ينطوي فيلم المخرج نيكوالس جاريكي
على قصة مثيرة محكمة ومتشعبة
أخالقيًا ،لها أن تكون على اتصال
بالراهن والمعاصر .روبرت ميلر (ريتشارد
جير) واحد من حيتان وول ستريت،
يسعى يائسًا إلفراغ إمبراطوريته قبل
أن تُكشف خسائره المالية الضخمة
البنته ووريثته (بريت مارلنغ) ولزوجته
(سوزان ساراندون) ولشركائه التجاريين،
وحينما يؤدي خطأ جسيم إلى وفاة
عشيقته (ليتيسيا كاستا) ،يحاول تغطية
الوضع بمساعدة صديقه الشاب (نيت
باركر) ،تنتاب الشكوك رجل المباحث
المسؤول عن التحقيق (تيم روث)،
ويبقى السؤال :هل سيُعاقَ ب ميلر على
جرائمه أم أن ثروته ستحميه؟ 15+

الخميس  11أكتوبر
 pm 8:00ق .اإلمارات

الدخول لحاملي بطاقات الدعوة فقط

نيكوالس جارايكي
6th Abu Dhabi Film Festival | adff.ae
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فعاليات المهرجان الخاصة
تقدم أكاديمية «تدريب» اإلعالمية التابعة لـ  twofour54بالشراكة مع بعض رواد صناعة السينما والميديا ،سلسلة مبتكرة
من صفوف المعلمين في قصر اإلمارات خالل مهرجان أبوظبي السينمائي ،وتشمل على مجاالت اإلنتاج والتكنولوجيا
والصناعة السينمائية .ومن خالل نخبة من الخبراء العالميين الذين سيركزون اهتمامهم على صناعة السينما في
حد سواء.
العالم العربي ،يهدف برنامج “تدريب” إلى إلهام وتدريب المحترفين والمبتدئين في صناعة السينما على ّ
لحجز مكانك قم بالتسجيل على www.adff.ae/events

الجمعة  12أكتوبر

األحد  14أكتوبر

pm 7:30 - 5:00
من «الموكيومنتري» (السخرية
الوثائقية) إلى «الدوكيودراما»
(الدراما الوثائقية)
فرانك آش ،مستشار في اإلنتاج
اإلبداعي ،معهد «بي بي سي»

pm 7:30 - 5:00
اإلنتاج بتقنية األبعاد
الثالثية في القرن  :21مزج
الواقع بالتقنيات الرقمية
المؤلف كاليد دي سوزا
الخبير العالمي في
مجال األبعاد الثالثية
األبعاد الثالثية التسريوسكوبية
واندماجها مع الواقع.

pm 10:00 - 8:30
إدارة المواهب في صناعة السينما:
فيلمك ،الترويج لفيلمك ،نجاحك
أنغوس فيني ،الخبير البارز في
صناعة السينما ،بريطانيا

pm 10:30 - 8
كيف توصل فيلمك القصير
إلى الجمهور الدولي؟
سيباستيان أوبير ،من
«أداسترا فيلمز» ،فرنسا

المهارات األساسية المطلوبة
في إدارة اإلنتاج لتقديم اإلنتاج
السينمائي بفعالية.

تعلم إستراتيجيات فعالة
لالشتراك في مهرجانات السينما.

التحديات والفرص الكامنة
في المزج بين مختلف األنواع
السينمائية لخلق أنواع جديدة.

السبت  13أكتوبر

pm 7:30 - 5:00
كيف تأتي بفيلمك إلى السوق :من
موقع التصوير إلى شباك التذاكر
أنغوس فيني ،الخبير البارز في
صناعة السينما ،بريطانيا

اإلستراتيجيات التي يحتاج إليها
صناع السينما لكي ينتقلوا
بمشروعهم من اإلنتاج إلى السوق.
pm 10:30 - 8
لقاء مختلف األجيال السينمائية
– “مخيم برلينال للمواهب”
كريستين تروستروم وماتيس فوتر
نول ،من مهرجان برلين السينمائي.

االثنين  15أكتوبر

pm 7:30 - 5
دور المنتج
كريس كورلينغ ،رئيس «نادي
المنتجين األوروبيين»
من النص السينمائي إلى التمويل
واإلنتاج إلى التوزيع؛ المهارات
المتعددة التي يحتاج إليها المنتج.

pm 10:30 - 8:00
 30ثانية للنجاح
المنتج دونكان تويلز ،من شركة
“بيكتشر برودكشن” بريطانيا.
أهمية إنتاج “ترايلر” (الموجز
الدعائي للفيلم) جي.

الثالثاء  16أكتوبر

pm 7:30 - 5
فن تدريج األلوان
ّ
أيمن عبد الباسط ،خبير األلوان ،في
«إنتاج» التابعة لـ twofour54
أهمية تدريج األلوان في مرحلة
ما بعد اإلنتاج السينمائي.
pm 10:30 - 8
السرد ومفهوم تطوير القصة
إيوجين مارتن ،المنتج والمخرج
البريطاني الحائز على الجوائز

كيف تترجم أفكارك إلى فيلم سينمائي.

األربعاء  17أكتوبر

pm 10:30 - 8
كيف تضع تصميمًا صوتيًا وسمعيًا
ممتازًا لألفالم المنخفضة الميزانية
مايكل برومبيرغ ،مصمم
الصوت في هوليوود
ما هي المكونات الناقصة في صناعة
السينما المستقلة؟ الموسيقى،
الحوار ،والمؤثرات الخاصة.

يتيح لك برنامج الفعاليات الخاصة في مع أبرز المخرجين والمنتجين .هذه
مهرجان أبوظبي السينمائي التقاء
الفعاليات واللقاءات متاحة لكل من
نخبة من صنّاع السينما والممثلين
يبحث عن اإللهام من سينما العالم
والخبراء ،وتعلم المزيد عن فن السينما ،وأهلها .لمزيد من المعلومات يرجى
وذلك من خالل الحوارات المباشرة
التفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني
مع النجوم إلى جانب فرصة النقاش
www.abudhabifilmfestival.ae
6th Abu Dhabi Film Festival | adff.ae

أحداث خاصة

أنغوس فيني

مايكل برومبيرغ

دونكان تويلز

سيباستيان أوبير

إيوجين مارتن
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نظرة عامة على البرنامج
مسابقة األفالم الروائية الطويلة
تقدم المسابقة رؤى مثيرة
أعمال
ٍ
ومقاربات مبتكرة في
لمخرجين من العالم.
مسابقة آفاق جديدة
مقاربات جديدة وأفكار جريئة في
أعمال روائية ووثائقية لمخرجين
من أنحاء العالم في تجاربهم
اإلخراجية األولى والثانية.
مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة
أفالم وثائقية تستكشف قصصًا
وقضايا مهمة في العالم من حولنا.
مسابقة األفالم القصيرة
أفالم قصيرة ملهمة ،روائية
ووثائقية وأفالم التحريك،
يقدمها مخرجون صاعدون
ومكرسون من العالم.

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

التصنيفات العمرية
يلفت مهرجان أبوظبي السينمائي
إلى أن محتوى بعض األفالم ال
يالئم كافة األعمار ،وأن ليس
جميع األفالم المدرجة على برنامج
لكن
ّ
العروض تم تصنيفها رسميًا.
التصنيفات أدناه يمكن أن تساعد
أولياء األمور على اختيار األفالم
المناسبة لهم ولعائالتهم.

برعاية

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

تلتئم لجان التحكيم المؤلفة من
خبراء مرموقين في مجال السينما
لتقديم أرفع جوائز المهرجان،
جائزة اللؤلؤة السوداء ،إلى أحد
األفالم ضمن كل فئة من فئات
المسابقة الرسمية للمهرجان.
عروض السينما العالمية
مجموعة مختارة من أبرز األفالم
الطويلة المنتجة حديثًا في العالم.
األفالم المشاركة في هذا القسم
مؤهلة للفوز بجائزة الجمهور.
البرامج الخاصة
يحتفل مهرجان أبوظبي السينمائي
من خالل مجموعة برامجه الخاصة
بعظمة السينما في الماضي
والحاضر (انظر ص)31-30 .

لكل األعمار
ّ
 Gمناسب
 12+مناسب للمشاهدين من 12
عامًا فما فوق .قد تتضمن األفالم
محتوى قد ال يهم هذه الفئة
العمرية ،أو قد يتضمن مشاهد
عنف خفيفة أو مواضيع تتطلب
العمري.
ّ
الحد األدنى من النضج

 15+مناسب للمشاهدين من
 15عامًا فما فوق .قد تتضمن
األفالم مادة غير مالئمة للناشئين
أو لقطات عنيفة أو كلمات نابية.
 18+مناسب لمن عمرهم 18
عامًا فما فوق .قد تتضمن أفالم
هذه الفئة مواضيع ولقطات
تتطلب النضوج العمري ،أو
مشاهد عنف أو كلمات نابية.

 – Aبالغون
 – Vعنيف
 – Lلغة خشنة
 – Hرعب
 – Nبعض مشاهد ولقطات
تتطلب النضوج العمري.
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األفالم
الطويلة

من األلف
إلى الياء
صاالت العرض

ق .اإلمارات = قصر اإلمارات
فوكس = صاالت فوكس في
المارينا مول

االبن هو الفاعل

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

«أراف» ما بين و بين

اختطاف
إخراج توبايس لندهولم

الدنمارك | 99د | .الدنماركية ،اإلنجليزية
ترجمة عربية ،إنجليزية
يقدم دراما نفسية
الدانماركي توبايس لندهولم
ّ
آسرة عن التفاوض بين القراصنة الصوماليين
بحري ،وعن الضريبة الثقيلة
ومدير شركة شحن
ّ
التي على طاقم السفينة دفعها15+ .

الجمعة 12أكتوبر
 pm9:45فوكس 6

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

أفالم مرحة وملهمة
تناسب كافة األعمار

L

12

الجمعة 19أكتوبر
 pm8:30فوكس 6

قدم تحت البحر

إخراج ريتشارد فليشر
الواليات المتحدة | 120 | 1954د | .اإلنجليزية
	 

عروض للسيدات فقط
ينظم مهرجان أبوظبي السينمائي
هذا العام عروضًا خاصة للسيدات
فقط في فوكس سينما:
•العالم أمامها ( )++أكتوبر
•الحب هو كل ما نحتاجه ( )++أكتوبر
•حجر الصبر ( )++أكتوبر
لما شفتك ( )++أكتوبر
• ّ

تركيا ،ألمانيا ،فرنسا | 124د | .التركية
ترجمة عربية ،إنجليزية
مسابقة األفالم الروائية

مسابقة أفاق جديدة

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

إخراج ييشيم أوسطا أوغلو

زهرة وأولغون ،شاب وشابة عالقان بين ماض زائل
ومستقبل غامض ،بانتظار فرصة للفرار من حياتهما
الكئيبة ،في هذا الفيلم المنتظر للمخرج التركي
ييشيم أوسطا أوغلوصاحب فيلم "صندوق باندورا"،
الذي عرض في المهرجان عام A 18+ .2009

السبت  13أكتوبر
 pm 4:00فوكس 5

األربعاء  17أكتوبر
 pm 4:15فوكس 5

ابتسم دومًا

إخراج روسودان شكونيا

جورجيا | 92د | .الجورجية		
ترجمة عربية ،إنجليزية

برامج خاصة

مسابقة آفاق جديدة

اقتباس ديزني الرائع لرواية كاتب الخيال العلمي
جول فيرن ،في نسخة رقمية مرممة .كيرك
دوغالس يلعب دور ناج من سفينة محطمة يتم
أسره على يد الكابتن نيمو الغامض والذي يلعب
دوره باقتدار جيمس ماسونG .

الفيلم الروائي األول للمخرجة الجورجية
روسودان شكونيا ،وهو تراجيدي كوميدي يدور
حول نساء يشاركن بمسابقة جمال لألمهات،
ويكتشفن فيما بعد أن العرض ما هو إال تمثيلية
تستغل بؤسهن للتسلية12+ .

السبت  13أكتوبر 		
 pm 6:45فوكس 1

الخميس  18أكتوبر		
 pm 6:45فوكس 2
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الخميس  18أكتوبر		
 pm 7:00فوكس6

السبت  20أكتوبر 		
 pm 6:30فوكس6

اإلبن هو الفاعل

إخراج دانييلي تشيبري

إيطاليا ،فرنسا | 90د | .اإليطالية
ترجمة عربية ،إنجليزية

األبواب المغلقة

األفيون والعصا

مصر ،فرنسا | 110 | 1999د | .العربية
ترجمة إنجليزية

الجزائر | 135 | 1969د | .الفرنسية ،العربية
ترجمة إنجليزية

إخراج عاطف حتاته

إخراج احمد راشدي

مسابقة األفالم الروائية

برامج خاصة

برامج خاصة

يقترب المخرج دانييلي تشيبري من الشخصي في
هذه الدراما الواقعية عن الحياة الصعبة لعائلة
صقل ّية ،حيث ينتهي الهدوء فيها حين ُيقتل طفل
برصاصة طائشة ،وما يجلب التعويض الموعود
من «بؤس الثروة»15+ .

وسط أجواء حرب الخليج بانعكاساتها على الواقع
المصري ،اجتماعيًا وسياسيًا ،نتابع فيه رحلة محمد
الصبي المراهق الذي يمر في مرحلة عقدة أوديبية
الممزق بين شعوره الديني وغريزته الوليدة ،بين
احساسه باالثم ،ورغبته العارمة في الحياة ،وتقوم
ببطولة هذا الفيلم الفنانة سوسن بدر15+ .

اقتباس المخرج أحمد راشدي لرواية مولود
معمري عن مقاتلي المقاومة الجزائرية ،والتي
يروي فيها سيرة عائلة تعاني من الشتات
لكنها تبقى متّحدة في حرب االستقالل عن
االستعمار الجزائري12+ .

الخميس  18أكتوبر		
 pm 9:15فوكس 2

الجمعة 19أكتوبر
 pm 9:15فوكس 2

إمبراطورية أمريكية

أنطوان قريب هنا

كندا ،الواليات المتحدة | 96د | .اإلنجليزية

		
روسيا | 110د | .الروسية
ترجمة عربية ،إنجليزية

الجمعة  12أكتوبر 		
 pm 6:45فوكس 5

اإلثنين  15أكتوبر 		
 pm 1:45فوكس 5

اآلمال الكبيرة

إخراج مايك نويل
المملكة المتحدة | 128د | .اإلنجليزية

إخراج باتريا باتريك

إخراج ليوبوف اركوس

عروض السينما العالمية

عروض السينما العالمية

مسابقة األفالم الوثائقية

رالف فاينس وهيلينا بونام كارتر يتقدمان
البطولة في هذا الفيلم المليء بالنجوم من
إخراج مايك نويل الذي يقدم االقتباس الذي طال
انتظاره عن رواية تشارلز ديكنز الكالسيكية والتي
تحمل نفس العنوان حول اليتيم الفقير الذي
يصبح نبيالًG .

المخرج باتريا باتريك يسافر إلى أمريكا ،حيث
يقوم بمزج الخبرات المستقاة من مختلف
المجاالت في محاولة لفهم كيف تم إفساد
خضم بناء سلطة
الحلم األمريكي في
ّ
اقتصادية تدمر البيئة وتحرم المواطنين
حقوقهم12+ .

في فيلمها األول هذا ،تع ّبر المخرجة ليوبوف
أركوس عن التزامها الذي ال يلين بموضوعها في
هذا الوثائقي المؤثر الذي يتتبع على امتداد ست
سنوات قصة مراهق يعاني من التوحد ويكافح
للصمود في نظام ال يعترف بحالته12+ .

السبت  13أكتوبر 		
 pm 9:30ق .االمارات

االثنين  15أكتوبر 		
 pm 1:30فوكس 4

الجمعة 12أكتوبر
 pm4:30فوكس 1

األحد 14أكتوبر
 pm1:45فوكس 1
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األحد  14أكتوبر 		
 pm 6:15فوكس 4

الثالثاء  16أكتوبر 		
 pm 4:00فوكس 4
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األفالم الطويلة من األلف إلى الياء
بريق

إنقاذ الوجه

إخراج دانييل جونج ،شارمن عبيد شينوي

باكستان ،الواليات المتحدة | 52د  .
اإلنجليزية ،األوردية | ترجمة إنجليزية

الصين ،الواليات المتحدة | 91د   .
اإلنجليزية ،الماندارينية | ترجمة إنجليزية

الجزائر ،فرنسا | 93 | 1994د.
العربية ،الفرنسية | ترجمة إنجليزية

إخراج اليسون كليمان

إخراج مرزاق علواش

عروض السينما العالمية

عروض السينما العالمية

برامج خاصة

هذا الوثائقي الحائز على جائزة األوسكار ،يروي
محنة النساء الباكستانيات اللواتي تعرضن
لرش وجوههن بأحماض كيماوية شديدة قبال
أزواجهن وعوائلهن ،و رحلة طبيب التجميل
محمد جواد الذي يحاول مساعدتهن15+ .

يرسم الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحكيم
الخاصة في مهرجان صندانس السينمائي،
صورة حية لفنان الصين العالمي األكثر شهرة
«آي ويوي» الذي يعتبر أحد منتقدي الحكومة
األكثر جرأة12+ .

خ ّباز يعاني لتأمين لقمة عيشه في أحد األحياء
الفقيرة في الجزائر القديمة ،يقوم بتحطيم
مكبر للصوت يحرمه من النوم ليالً ،األمر الذي
الحي ،في
يؤدي إلى استيالء األصوليين على
ّ
فيلم مرزاق علواش الحائز على جائزة «فيبريسي»
في مهرجان «كان» السينمائي15+ .

السبت  13أكتوبر 		
 pm 5:00فوكس 1
14

آي ويوي :لن أعتذر أبدًا

باب الواد سيتي

األحد  14أكتوبر 		
 pm 7:15فوكس 1

الخميس  18أكتوبر		
 pm 8:45فوكس 4

السبت  20أكتوبر 		
 pm 1:15فوكس 4
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السبت  13أكتوبر
 pm 3:00فوكس 1

		

البحث عن النفط والرمال

إخراج وائل عمر ،فيليب ديب
مصر ،اإلمارات العربية المتحدة | 58د.
اإلنجليزية ،العربية | ترجمة إنجليزية
مسابقة األفالم الوثائقية

يكشف هذا الوثائقي عن حقبة تاريخية
مدهشة ،ففي عام  1952قام أفراد من العائلة
الملكية المصرية بتصوير فيلم بينما كان ثمة
ليجردوا من السلطة
انقالب عسكري يلوح باألفق،
َّ
بعد أسابيع عبر ثورة حقيقة12+ .

السبت  13أكتوبر 		
 pm 9:00فوكس 4

اإلثنين  15أكتوبر 		
 pm 2:30فوكس 1

بريق روبي

إخراج جوناثان دايتون ،فاليري فارس

الواليات المتحدة | 106د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية

بريق

بدوية الفن
ّ

إخراج انطونيو فيريرا

الواليات المتحدة | 33د | .اإلنجليزية

إخراج سليم أكيل
الواليات المتحدة | 116د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية

عروض السينما العالمية

برامج خاصة
هذه التحية إلى الفنانة جان كلود وعملها
مع كريستو ،تتضمن لقطات نادرة وبعض أبرز
أعمالهما المدهشة بما في ذلك "الساحل
المحجوب" و"المظالت" و"رايشتاغ المحجوبة"
و"البوابات"G .

الجمعة  12أكتوبر 		
 pm 3:30فوكس 6

يعرضمع
فيلمالبوابات

بعد الموقعة

هذا الفيلم الموسيقي المفعم بالحركة من
بطولة جوردين سباركس وويتني هيوستن التي
تؤدي دور أم حاضنة في آخر عمل لها على الشاشة.
ثالث شقيقات يصبحن نجمات شركة «موتاون»
إلنتاج األسطوانات في الستينيات ،ليكتشفن أن
الشهرة تفرقهن عن بعضهن بعض15+ .

اإلثنين  15أكتوبر		
 pm 6:15ق .االمارات

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 6:30فوكس 2

البوابات

إخراج يسري نصراهلل

مصر ،فرنسا ،اإلمارات العربية المتحدة
116د | .العربية | ترجمة عربية ،إنجليزية

إخراج انطونيو فيريرا ،البرت ميسليس،
دايفيد ميسليس ،ماثيو برنزينغ

الواليات المتحدة |  98 | 2007د | .اإلنجليزية | ترجمة عربية

مسابقة آفاق جديدة

مسابقة األفالم الروائية

برامج خاصة

جوناثان دايتون وفاليري فارس اللذان قدما
الفيلم الجماهيري الناجح "ليتل مس سنشاين"،
يعودان بهذه الكوميديا الرومانسية عن روائي
يبتكر شخصية فتاة أحالمه ،ليجد نفسه وقد
وقع في غرامها18+ .

في الفلم العربي الوحيد في مسابقة كان لهذا
العام يرصد المخرج المصري المتميز يسري نصر اهلل،
صاحب "المدينة"" ،باب الشمس" و"احكي يا شهرزاد"،
حكاية أحد سكان المناطق العشوائية في منطقة
الهرم ،وكيف تبدأ صحوته السياسية بعد أن دفع
على مهاجمة المتظاهرين في ميدان التحرير15+ .

أمضى ّ
كل من الفنانين كريستو وجان كلود
 26عامًا وأنفقا  21مليون دوالر على تجهيز عمل
تم
تجهيز فني في «السانترال بارك» في نيويوركّ ،
عرضه لشهر كامل في عام  .2005هذا الوثائقي
قام بتتبع هذا المشروع منذ سنوات ،مقدمًا
نظرة استثنائية على عمل هذين الفنانينG .

األربعاء  17أكتوبر 		
 pm 9:15ق .االمارات

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 9:30فوكس 4

بينوكيو

الجمعة 12أكتوبر 		
 pm 9:30ق .االمارات

االثنين  15أكتوبر 		
 pm 4:00فوكس 5

تقاليد

إخراج اينزو دالو

إيطاليا ،فرنسا ،بلجيكا ،لوكسمبورغ |  84د.
اإليطالية | ترجمة إنجليزية

الجمعة  12أكتوبر 		
 pm 3:30فوكس 6

يعرض مع فيلم

بدوّيةالفن

تلويث الجنة

إخراج كيت شورتالند

ألمانيا ،أستراليا ،المملكة المتحدة | 108د.
األلمانية | ترجمة عربية ،إنجليزية

إخراج فاتح أكين

ألمانيا |  98د | .التركية | ترجمة إنجليزي

عروض السينما العالمية

مسابقة األفالم الروائية

عروض السينما العالمية

حكاية كارلو كولودي الكالسيكية عن الفتى
الدمية الذي يحلم بأن يصير صبيًا حقيقيًا،
نشاهدها في اقتباس جديد مدهش لمخرج
أفالم التحريك اإليطالي اينزو دالوG .

فيلم مصاغ بحنكة وحسية عالية ،وهو ثاني
أفالم المخرجة األسترالية كيت شورتالند صاحبة
"شقلبة“ ،وهو عن فتاة في سن المراهقة تقود
أشقاءها في ألمانيا ما بعد الحرب بعد اعتقال
والديهم النازيين من قبل الحلفاء15+ .

يتناول المخرج الشهير فاتح أكين صاحب "هيد
أون" عبر هذا الفيلم الوثائقي الشخصي للغاية،
مقلب للقمامة في الهواء الطلق أفسد قرية
جده وجدته التركية في التالل الوارفة المطلة
على البحر األسودG .

السبت  13أكتوبر 		
 pm 4:15فوكس 4

األحد  14أكتوبر 		
 pm 9:30فوكس 2

الثالثاء  16أكتوبر 		
 pm 6:45فوكس 5

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 5:45فوكس 6
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الثالثاء  16أكتوبر 		
 pm 9:45فوكس 1

الخميس  18أكتوبر		
 pm 4:00فوكس 4
15

األفالم الطويلة من األلف إلى الياء

تنكر

إخراج شو شانغ مين

كوريا الجنوبية | 131د | .الكورية
ترجمة إنجليزية
عروض السينما العالمية
أحداث هذه الملحمة الضخمة تذكر بأجواء
فيلم "كاغيموشا" لكوروساوا في زمن حكم
الملك غوانغ هاي من ساللة جوسون ،حين يقرر
الملك أن يضع شبيهًا له على العرش خشية
التعرض لالغتيال15+ .

		

ترجمة إنجليزية

البرتغال ،فرنسا | 91د | .الفرنسية
ترجمة عربية ،إنجليزية
مسابقة األفالم الروائية

برامج خاصة EFC

يروي هذا الفيلم القصة المؤثرة لزوجين كويتيين
يضطران إلى القيام برحلة محفوفة بالمخاطر
إلى أفغانستان بحثًا عن ولدهما الذي تعرض
لغسيل دماغ على يد تنظيم طالبان15+ .

يقتبس المخرج البرتغالي مانويل دي أوليفيرا،
البالغ من العمر  104أعوام ،في فيلمه الـ  59هذا
ّ
مسن فرنسي يضحي
مسرحية راؤول برانداو عن
بنفسه لحماية ابنه اللصG .

الثالثاء  16أكتوبر 		
 pm 9:30ق .االمارات

الخميس  18أكتوبر		
 pm 9:30فوكس 1

الخميس  18أكتوبر
 pm 6:30ق .االمارات

الجيد والسيء والغريب
ّ

جينجر وروزا

الحب هو كل ما تحتاجه

المملكة المتحدة ،كندا ،كرواتيا ،الدانمارك | 90د.
اإلنجليزية | ترجمة عربية

الدانمارك | 112د | .الدانماركية ،اإلنجليزية
ترجمة عربية ،إنجليزية

إخراج كيم جي وون
كوريا الجنوبية | 139 | 2008د  | .الكورية،
الماندارينية ،اليابانية | ترجمة إنجليزية

السبت  20أكتوبر 		
 pm 1:30فوكس 5

إخراج سوزان بير

إخراج سالي بوتر

برامج خاصة

مسابقة األفالم الروائية

مسابقة األفالم الروائية

يستلهم كيم جي وون سيرجيو ليوني
المعروف بأفالمه عن الغرب األمريكي ليصنع
هذه المغامرة المرحة عن شخصين خارجين عن
القانون وصائد جوائز والمعركة التي تدور بينهم
للحصول على خريطة تؤدي إلى كنز في الوقت
الذي يطاردهم15+ .

تروي هذه الحكاية العميقة قصة النشوء في
زمن التهديد النووي والخالفات العائلية في
لندن في الستينيات من القرن الماضي ،وذلك
من خالل رفقة العمر بين مراهقتين تتمزق
حياتهما بفعل الخيانات الشخصية والمعتقدات
الراسخةA 18+ .

بعد فوزها بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 2010

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 6:30فوكس 4

حجر الصبر

إخراج عتيق رحيمي

أفغانستان ،فرنسا ،ألمانيا | 98د | .الفارسية
ترجمة عربية ،إنجليزية
مسابقة آفاق جديدة
اقتباس عتيق رحيمي لروايته العالمية عن امرأة
أفغانية تجد الشجاعة لكي تتحدث إلى زوجها،
بطل الحرب ،فقط لدى دخوله في غيبوبة بعد
إصابته برصاصة في رأسهA 18+ .

االثنين  15أكتوبر األربعاء  17أكتوبر الثالثاء  16أكتوبر
 pm 9:30فوكس pm 2:00 6فوكس pm 3:45 6فوكس1
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تورا بورا
إخراج وليد العوادي
الكويت | 102د | .العربية ،الباشتو

جيبو و الظل

إخراج مانويل دي اوليفيرا

السبت  13أكتوبر 		
 pm 9:30فوكس 5

األحد  14أكتوبر 		
 pm 4:15فوكس 5

حراقة بلوز

عن الفيلم الدرامي الذي عرض في مهرجان أبوظبي
تقدم المخرجة الدانماركية
السينمائي "في عالم أفضل"ّ ،
سوزان بيير كوميديا من وحي الحياة تدور حول روحين
متصدعتين تلتقيان معًا في حفل زفاف أبنائهما ،يقوم
بدورهما بيرس بروسنان وترينا ديرهولمN 18+ .

اإلثنين 15أكتوبر الثالثاء 16أكتوبر األربعاء 17أكتوبر
 pm6:45فوكس pm1:30 5فوكس  pm3:45 5فوكس 4

الخروج للنهار

إخراج موسى حداد

		
الجزائر | 103د | .العربية
ترجمة فرنسية ،إنجليزية

إخراج هالة لطفي

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

مسابقة األفالم الروائية

مسابقة آفاق جديدة

يعالج موسى حداد قضية الهجرة غير
الشرعية من خالل قصة شابين من "الحراقة"
(أو المهاجرين) ،هما الجزائريان زين وريان ،اللذان
ّ
تشكل
يحلمان بالوصول إلى (إلدورادو) ،التي
بالنسبة إليهما شمال البحر المتوسط12+ .

يعكس جديد للمخرجة المصرية هالة لطفي في
عرضه العالمي األول والذي حاز مشروعها لهذا
الفيلم على جوائز عديدة ،الكيفية التي يخلق فيها
البشر سجونهم الخاصة ،وذلك من خالل القصة
اليومية المرأتين تعتنيان برجل مريضG .

الثالثاء  16أكتوبر 		
 pm 9:30فوكس 5

الخميس  18أكتوبر		
 pm 1:30فوكس 5
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الخميس  18أكتوبر		
 pm 9:15فوكس 6

السبت  20أكتوبر 		
 pm 4:00فوكس 6

خلف التل

الربيع ،الصيف ،الخريف،
الشتاء ...والربيع

خيانة

إخراج أمين البر

		
تركية | 94د | .التركية
ترجمة عربية ،إنجليزية

إخراج كيم كي دوك

إخراج كيريل سيريبرينيكوف

روسيا | 115د | .الروسية
ترجمة عربية ،إنجليزية

			

مسابقة آفاق جديدة

مسابقة األفالم الروائية

يمضي المخرج أمين البر في تجربته اإلخراجية
أجواء
ويقدم
األولى خلف الطبيعة التركية
ّ
ً
مشحونة بالمخاطر ،حيث ُيشعل ارتياب أحد
سكان الحراج بالرعاة الرحل خالل زيارة عائلية
نزاعًا دمويًا15+ .

يلم كيريل سيريبرينيكوف الميتافيزيقي
األسود عن دائرة الحب والخداع األبدية ،ويتمحور
بناء الفيلم على األداء المؤثر للنجمة األلمانية
فرانشيسكا بيتريN 18+ .

السبت  13أكتوبر 		
 pm 7:00فوكس 6

االثنين  15أكتوبر 		
 pm 2:15فوكس 6

األربعاء  17أكتوبر 		
 pm 9:15فوكس 5

كوريا الجنوبية | 100 | 2003د | .الكورية
ترجمة إنجليزية
برامج خاصة

الخميس  18أكتوبر
 pm 4:00فوكس 5

لفت كيم كي دوك أنظار العالم إليه في هذا
يمر بفصول الحياة
الفيلم حول حياة راهب بوذي ّ
جميعًا من الطفولة إلى الشيخوخة15+ .

السبت  13أكتوبر 		
 pm 9:15فوكس 1

حراقة بلوز

رجل القمر

إخراج اشتيفان شيش

فرنسا ،إيرلندا ،ألمانيا | 85د | .اإلنجليزية
عروض السينما العالمية
ينطلق الرجل في القمر على متن مذنب في
رحلة إلى األرض ،ليكتشف كم يحبه األطفال
ويحتاجون إليه .فيلم مأخوذ ببراعة عن كتاب
تومي أونغرار األفضل مبيعًا عالميًا ،وهو من
إخراج األلماني اشتيفان شيشG .

السبت  13أكتوبر 		
 pm 6:30فوكس 4

الرفقة الدائمة

إخراج روبرت ريدفورد

الواليات المتحدة | 125د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية

زد

إخراج كوستا غافراس

الجزائر ،فرنسا ،اليونان | 127 | 1969د | .الفرنسية
ترجمة إنجليزية

السبت  20أكتوبر 		
 pm 6:30فوكس 4

سونغالب

إخراج افندي مازالن ،فاريزا ازلينا إسحاق

		
ماليزيا | 100د | .الماليزية
ترجمة عربية ،إنجليزية

عروض السينما العالمية

برامج خاصة

مسابقة آفاق جديدة

دراما سياسية آسرة تتمحور حول أخالقيات التطرف
السياسي ،من إخراج روبرت ردفورد وبطولته ،حيث
يلعب دور ناشط سياسي سابق متوا ٍر عن األنظار
منذ خمسين عامًا ،ويخشى اآلن أن يفضح الصحفي
الطموح (شيا ليبوف) هويته15+ .

المخرج اليوناني كوستا غافراس في فيلمه
الكالسيكي هذا (إنتاج جزائري) ،يحكي قصة
سياسي بارز (إيف مونتان) يقوم أحد القضاة
(جان لوي ترينتنيان) بالتحقيق في جريمة اغتياله
وسط موجة تظاهرات عنيفة15+ .

تدور أحداث هذا الفيلم في كواال المبور
وتتمحور حول شقيقين يكافحان للعيش
كوسيطين في عالم الجريمة الموحلA 18+ .

الجمعة أكتوبر12
 pm 6:15ق .االمارات

السبت  13أكتوبر 		
 pm 9:30فوكس 2
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الجمعة  12أكتوبر 		
 pm 7:00فوكس 6

األحد  14أكتوبر 		
 pm 1:15فوكس 4
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طيران

طفولة دفينة

إخراج بنجامين افيال

األرجنتين ،إسبانيا ،البرازيل | 110د | .اإلسبانية
ترجمة إنجليزية

إخراج نيشا باهوجا

إخراج روبرت زيميكس

كندا | 90د | .اإلنجليزية ،الغوجاراتية ،الماراثية،
الهندية | ترجمة عربية ،إنجليزية

الواليات المتحدة | 138د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية

عروض السينما العالمية

عروض السينما العالمية

مسابقة األفالم الوثائقية

يستقي بنجامين أفيال من ذكريات طفولته
الخاصة في فيلمه الروائي األول هذا عن مقاومة
الديكتاتورية العسكرية في األرجنتين من خالل
صبي في الثانية عشرة من عمره12+ .
عيني
ّ

دينزل واشنطن يلعب دور البطولة في أول
فيلم أكشن لروبرت زيميكس منذ فيلمه
"المطروح على الشاطئ" .قبطان طائرة يهبط
اضطراريًا بطائرته بعد مشكلة تلم بها في
ّ
لكن التحقيقات التالية تكشف أنه كان
األجواء،
تحت تأثير الكحولN 18+ .

تقدم المخرجة نيشا باهوجا ،ابنة مدينة
محرضة على حياة المرأة الهندية
تورنتو ،نظرة
ّ
في هذا التسجيلي الحاصل على الجوائز،
والذي تسلط الضوء فيه على مسابقة ملكة
جمال الهند مقابل الذراع النسوي في الحركة
الهندوسية المتشددة15+ .

عالم ليس لنا
ٌ

عائلة محترمة

الجمعة  12أكتوبر 		
 pm 9:15فوكس 5

األحد  14أكتوبر 		
 pm 1:45فوكس 5

إخراج مهدي فليفل
لبنان ،الواليات المتحدة ،اإلمارات العربية المتحدة
93د | .العربية ،اإلنجليزية | ترجمة إنجليزية
مسابقة األفالم الوثائقية
عبر ثالثة أجيال من الفلسطينيين المنفيين في
مخيم عين الحلوة لالجئين في جنوب لبنان ،يطلعنا
هذا الفيلم الوثائقي الحميم على ما تعنيه مفاهيم
المجتمع واالنتماء واألمل للمشردين بشكل دائم،
متخذًا من مباريات كأس العالم لكرة القدم إطارًا
لعالقة الناس هناك بالوطن والنصر واألمل12+ .

االثنين  15أكتوبر 		
 pm 9:15فوكس 4

الخميس  18أكتوبر
 pm 1:45فوكس 4

عطلة المفتش طاهر

إخراج موسى حداد
الجزائر | 110 | 1972د | .العربية ،الفرنسية
ترجمة إنجليزية

الخميس 18أكتوبر 		
 pm 9:30ق .االمارات

السبت  20أكتوبر 		
 pm 6:15فوكس 1

العشاء األخير

إخراج مسعود بخشي

إخراج لو شوان

فرنسا ،إيران | 90د | .الفارسية
ترجمة عربية ،إنجليزية

		
الصين | 120د | .الماندارينية
ترجمة عربية ،إنجليزية
مسابقة األفالم الروائية

مسابقة آفاق جديدة
الفيلم الروائي األول للمخرج التسجيلي مسعود
باكشي ،عن بروفسور يعود بعد الغربة إلى شيراز،
وهو بمثابة تجسيد عصري لحكاية قابيل وهابيل،
ويصور من خالله المخرج بعينه الالذعة الفساد
في إيران ما بعد الثورة15+ .

األحد  14أكتوبر 		
 pm 7:00فوكس 6

األحد  14أكتوبر 		 الثالثاء  16أكتوبر 		 اإلثنين  15أكتوبر 		
 pm 9:00فوكس pm 2:00 4فوكس pm 4:30 6فوكس4

األربعاء  17أكتوبر 		
 pm 4:30فوكس 6

يقدم لو تشوان صاحب "مدينة الحياة و الموت"
ملحمة تاريخية مذهلة بصريًا عن بروز ساللة هان
في نهاية القرن الثالث قبل المسيح15+ .

السبت  13أكتوبر 		
 pm 6:45فوكس 5

األربعاء  17أكتوبر 		
 pm 9:00فوكس 6

غارقون في القمامة

عطور الجزائر
إخراج رشيد بلحاج

الجزائر | 108د | .العربية ،الفرنسية
ترجمة إنجليزية

		

إخراج كانديدا بريدي

المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة | 97د.
العربية ،اإلنجليزية ،الفرنسية | ترجمة إنجليزية

برامج خاصة

مسابقة األفالم الروائية

عروض السينما العالمية

مغامرات المفتش طاهر هي سلسلة أفالم
شعبية قام بإخراجها موسى حداد في
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ،ويروي
هذا الفيلم سيرة مفتشين يحققان في جريمة
في منتجع تونسيG .

في عمله الروائي السابع يقدم المخرج
الجزائري رشيد بلحاج قصة كريمة ،المصورة
الفوتوغرافية المقيمة في باريس ،والتي
تعود الى بلدها بعد عشرين عامًا لكي تنقذ
شقيقها الذي يواجه حكمًا باإلعدام بسبب
أنشطته اإلرهابيةA 18+ .

جيريمي أيرونز ،الممثل الحاصل على جائزة
األوسكار ،يسرد هذا التسجيلي المقلق عن
مشكلة التخلص من النفايات التي باتت مشكلة
عالمية متفاقمة ،وذلك من خالل زيارته لمواقع
رائعة دمرتها جبال النفايات المتراكمةG .

الخميس  18أكتوبر		
 pm 6:45فوكس 5
18

العالم أمامها

األربعاء  17أكتوبر 		
 pm 6:30ق .اإلمارات

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 4:30فوكس 1
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األربعاء  17أكتوبر 		
 pm 7:00فوكس 5

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 1:45فوكس 4

غضب بال حدود

الغرفة 237

إخراج رودني اشر

الواليات المتحدة | 102د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية ،إنجليزية

إخراج تاكيشي كيتانو

		
اليابان | 110د | .اليابانية
ترجمة عربية ،إنجليزية

الغناء تحت المطر

إخراج جين كيلي ،استانلي دونان

الواليات المتحدة | 103 | 1952د | .اإلنجليزية

عروض السينما العالمية

مسابقة األفالم الروائية

برامج خاصة

يتحرى المخرج التجريبي رودني آشر من خالل
هذا الفيلم الوثائقي مكامن الحضور الطاغي
والمتواصل لواحد من كالسيكيات سينما ستانلي
كوبريك "ذي شاينيغ"  1980متتبعًا خمس نظريات
يمكن لمعنى الفيلم أن يتأسس عليهاN 15+ .

يلعب المخرج تاكيشي كيتانو دور رجل عصابات
شرطي ماكيافيلي.
متورط في حرب شاملة مع
ّ
هذه الملحمة الطموحة (والدموية) التي
تدور رحاها في عالم الجريمة ،تفكك الفكرة
الرومانسية عن الشرف في أوساط الجريمة
المنظمة أو "الياكوزا"15+ .

احتفا ً
ال بمئوية الراحل جين كيلي ،هذا الفيلم
المرمم حديثًا وفق ُا للتقنية الرقمية ،يحتفي بأكثر
األفالم الموسيقية شعبية في تاريخ السينما.
يلعب كيلي في هذا الفيلم دور راقص مشهور
في حقبة األفالم الصامتة يواجه صعوبة في
االنتقال إلى حقبة األفالم الناطقةG .

الخميس  18أكتوبر		
 pm 7:00فوكس 1

السبت  20أكتوبر 		
 pm 1:30فوكس 1

الجمعة  12أكتوبر 		
 pm 4:00فوكس 5

األحد  14أكتوبر 		
 pm 2:00فوكس 6

السبت  20أكتوبر 		
 pm 4:00ق .االمارات

عطور الجزائر
6th Abu Dhabi Film Festival | adff.ae
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فتى الساتاليت

إخراج كاتريونا ماكينزي

أستراليا | 92د | .اإلنجليزية

إخراج جو سونغ -هي

كوريا الجنوبية | 122د | .الكورية
ترجمة إنجليزية

عروض السينما العالمية

عروض السينما العالمية

فتى من سكان استراليا األصليين يقطع البراري
الجرداء بصحبة صديقه لكي ينقذ منزله من
التدمير في فيلم كاتريونا ماكينزي الروائي األول،
يقدم فيه بورتريه متقن البناء عن الطفولة
الذي
ّ
وثقافة السكان األصليينG .

في هذه الحكاية الخرافية القاتمة والحزينة عن
حب ملعونة للمخرج المؤلف جو سونغ
قصة
ّ
"نهاية الحيوان" ،نتعرف على قصة فتاة جميلة
تقضي إجازة في الريف حيث تصادق ،ثم تقع
بري وحشي وخطر12+ .
في حب
صبي ّ
ّ

السبت  13أكتوبر 		
 pm 4:30فوكس 6

الثالثاء  16أكتوبر 		
 pm 4:30فوكس 6

فرانكوفرنيا ،أو ال تقتلني،
أعرف مكان الطفل
إخراج جيمس فرانكو ،ايان اولدز
الواليات المتحدة | 70د | .اإلنجليزية
عروض السينما العالمية
يلعب الممثل والمخرج جايمس فرانكو بمفهوم
الشهرة في هذا السرد االستفزازي لمشاركته
في إحدى حلقات المسلسل األمريكي الشعبي
"المستشفى العمومي" ،الذي يمزج فيه عمدًا بين
الوثائقي وفن الفيديوG .

االثنين  15أكتوبر 		
 pm 7:15فوكس 1

ا ألربعاء  17أكتوبر 		
 pm 2:30فوكس 1

في غضون ذلك ،في ماميلودي

إخراج بنجامين كالمير
ألمانيا | 75د | .اإلنجليزية ،زولو ،سيبيدي
ترجمة عربية ،إنجليزية

االثنين  15أكتوبر 		
 pm 9:15فوكس 1

في البيت

إخراج فرانسوا أوزون
فرنسا | 105د | .الفرنسية		
ترجمة عربية ،إنجليزية
مسابقة األفالم الروائية

هذه الدراما المركبة للمخرج والمؤلف فرانسوا
أوزون (عرض له فيلم "بوتيشيه" في مهرجان
أبوظبي السينمائي  ،)2010تتمحور حول مد ّرس
تمده مقاالت أحد طلبته باإللهام حتى يكتشف
أن مزج تلك المقاالت أو القصص بين الواقع
والخيال ربما يخفي نوايا سوداءA 18+ .

الخميس  18أكتوبر		
 pm 9:30فوكس 5

السبت  20أكتوبر 		
 pm 3:45فوكس 5

في بلد آخر

إخراج هونغ سنغ سو
كوريا الجنوبية | 89د | .اإلنجليزية ،الكورية
ترجمة إنجليزية
عروض السينما العالمية
المخرج الكوري هونغ سنغ سو ،ينسج هذه
الكوميديا المبهجة من ثالث قصص هي بنات
أفكار كاتب شاب ،وكل منها تجري أحداثها في
منتجع كوري ،وتقوم بدور البطولة فيه إيزابيل
هوبير بدور زائرة فرنسية ساحرة15+ .

األحد  14أكتوبر 		
 pm 9:00فوكس 1

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 9:00فوكس 1

قصص نرويها

قيصر يجب أن يموت

		
كندا | 108د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية

إيطاليا | 76د | .اإليطالية 			
ترجمة إنجليزية

إخراج سارة بولي

إخراج باولو تافياني ،فيتوريو تافياني

مسابقة األفالم الوثائقية

مسابقة األفالم الوثائقية

عروض السينما العالمية

خالل مباريات كأس العالم لكرة القدم  2010على
بعد أميال من ناحية «ماميلودي» في جنوب أفريقيا،
مدينة الصفيح التي يعيش سكانها دون ماء أو كهرباء،
يجعلنا نضال أفراد إحدى عائالت تلك المنطقة نشعر
بأنهم يعيشون على سطح القمر12+ .

تلعب سارة بولي مخرجة الفيلم المميز "خذ هذا
الفالس" والمرشحة لجائزة األوسكار دور المخرجة
الم ِ
لهم
والمحققة في هذا الفيلم الوثائقي ُ
الذي يشكل انعطافة ضمن نوعه ،وتمضي في
استكشاف أسرار عائلة من خالل الرواة12+ .

فاز الشقيقان اإليطاليان المخضرمان باولو
وفيتوريو تافياني بجائزة الدب الذهبي في مهرجان
برلين السينمائي األخير عن هذا الفيلم اآلسر الذي
يصور كواليس وتفاعالت السجناء خالل عرض
لمسرحية شكسبير "يوليوس قيصر" في أحد
السجون شديدة الحراسة في روما15+ .

الخميس  18أكتوبر		
 pm 6:30فوكس 4
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الفتى المستذئب

السبت  20أكتوبر 		
 pm 1:45فوكس 6

الجمعة  12أكتوبر 		
 pm 9:00فوكس 4

األحد  14أكتوبر 		
 pm 4:30فوكس 6
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األحد  14أكتوبر 		
 pm 6:45ق .االمارات

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 7:00فوكس 1

كما لو أننا نمسك بكوبرا

كل يوم

إخراج مايكل وينتربوتوم

المملكة المتحدة | 94د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية

كما لو أننا
نمسك بكوبرا

ُكل ،نَ م ،موت

إخراج هالة العبداهلل

إخراج جابرييل بيشل

السويد | 104د | .السويدية ،الصربية الكرواتية
ترجمة عربية ،إنجليزية

سوريا ،فرنسا ،اإلمارات العربية المتحدة
120د | .العربية | ترجمة إنجليزية

مسابقة األفالم الروائية

مسابقة آفاق جديدة

مسابقة األفالم الوثائقية

يقدم المخرج
بإيقاع أشبه باألفالم الوثائقية،
ّ
البريطاني المعروف مايكل ونتربوتوم في هذا
الفيلم الذي استمر تصويره خمس سنوات،
قصة امرأة كادحة وأم ألربعة أطفال تحاول
الحفاظ على تماسك عائلتها بينما يقضي
زوجها حكمًا بالسجن15+ .

األكل والنوم والموت هو كل ما يتبقى لـ «رازا»
التي فقدت عملها ،وهي المهاجرة المسلمة
الشابة التي تعيش في قرية نائية في السويد،
لكنها تعتقد أنها تستحق أفضل من هذا الوضع
وتقرر أن تقاتل كي تحصل على مرادها15+ .

في البداية كان المراد من فيلم هالة العبد اهلل ،الحائز
على منحتي سند للتطوير ومراحل االنتاج النهائية والذي
ُعرف للتو في مهرجان تورونتو ،أن يكون وثائقيًا عن الرسوم
الكاريكاتيرية السياسية في مصر وسورية وفلسطين
والجزائر ،لكنه ابتعد ليعبر عن مفهوم الحرية والعدالة
والذي ترسخ في الفلم بعد انتفاضات الربيع العربي12+ .

األحد  14أكتوبر 		
 pm 9:30فوكس 5

الثالثاء  16أكتوبر 		
 pm 4:15فوكس 5

ال

السبت  13أكتوبر 		
 pm 9:15فوكس 6

االثنين  15أكتوبر 		
 pm 4:30فوكس 6

الالئحة

إخراج بابلو لورين

تشيلي ،الواليات المتحدة | 108د | .اإلسبانية
ترجمة عربية ،إنجليزية

الجمعة  12أكتوبر 		
 pm 6:00فوكس 4

األحد  14أكتوبر 		
 pm 4:15فوكس 1

لما شفتك
ّ

إخراج بيث ميرفي

الواليات المتحدة | 82د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية

إخراج آن ماري جاسر

األردن ،فلسطين ،اإلمارات العربية المتحدة | 94د.
العربية | ترجمة إنجليزية

مسابقة األفالم الروائية

مسابقة األفالم الوثائقية

مسابقة آفاق جديدة

فيلم حائز على جائزة نصف شهر المخرجين في
مهرجان كان السينمائي ،وهو الثالث للمخرج بابلو
لورين ،تدور أحداثه حول عهد الديكتاتور التشيلي
بينوشيه ،وهو من بطولة النجم غايل غارسيا بيرنال في
لهم يعمل في اإلعالن ،تساعد حملته
دور شخص ُم َ
التسويقية الجريئة في انهاء نظام الحكم12+ .

الم ِ
لهم قصة عامل اإلغاثة
يتبع هذا التسجيلي ُ
األمريكي كيرك جونسون الذي يضع الئحة من
المعرضين لخطر التصفية في
آالف العراقيين
ّ
بلدهم بسبب تعاملهم مع الجيش األمريكي،
ويسعى لمساعدتهم في الحصول على اللجوء
إلى أمريكا12+ .

بعد عرضه في تورونتو ,تقدم المخرجة ان
ماري جاسر فيلمًا الذي تجري أحداثه في األردن
 :1967طارق ذو األحد عشر عامًا محتج ٌز ووالدته
في مخيم لالجئين ،وبفضل روحه الحرة
وطبيعته التواقة سرعان ما يهجر ذلك
المخيم باحثًا عن الحرية12+ .

األحد  14أكتوبر 		
 pm 7:00فوكس 5

األربعاء  17أكتوبر 		
 pm 1:45فوكس 5

األربعاء  17أكتوبر 		
 pm 9:00فوكس 4

الخميس  18أكتوبر
 pm 4:30فوكس 6
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اإلثنين  15أكتوبر 		 األربعاء  17أكتوبر 		 الثالثاء  16أكتوبر 		
 pm 7:00فوكس pm 4:00 6فوكس pm 6:30 2فوكس1
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األفالم الطويلة من األلف إلى الياء

لورنس العرب

إخراج دايفيد لين
المملكة المتحدة | 222 | 1962د | .اإلنجليزية

فرنسا ،بلجيكا | 92د | .الفرنسية |  	
ترجمة إنجليزية

تونس،فرنسا ،اإلمارات العربية المتحدة
105د | .العربية | ترجمة إنجليزية

برامج خاصة

عروض السينما العالمية

مسابقة األفالم الروائية

ترميم رقمي جديد لرائعة دافيد لين في الذكرى
الخمسين إلنتاج هذا الفيلم الذي يتسم كل
مشهد من مشاهده بالعظمة .قصة الضابط
يوحد القبائل العربية
اإلنجليزي (بيتر أوتول) الذي
ّ
بمساعدة زعيم آخر والذي يقوم بدوره عمر
ضد الجيش التركي المحتلG .
الشريف ّ

فيلم لثنائي اإلخراج الفرنسيان بينواديلبين وغوستاف
كيرفيرن ،ويدور حول أحد متبعي أسلوب (بانك)
وهو في أيام شيخوخته ،لكنه لم يمت بعد ،عبر
هجاء فوضوي للنزعة االستهالكية الخالية من الروح.
نال هذا الفيلم جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفئة
(نظرة ما) في دورة مهرجان كان األخيرة18+ A .

العرض العالمي األول للمخرج التونسي الكبير
نوري بو زيد في تونس وفي خضم الثورة ،تطالب
الصديقتان الشابتان زينب وعائشة ،بحقوق
مساوية لحقوق الرجل في المنزل والعمل
وعالقات الحب15+ .

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 7:00فوكس 5

متجر االنتحار

إخراج باتريس ليكونت

فرنسا ،بلجيكا ،كندا | 79د | .اإلنجليزية
عروض السينما العالمية
في مغامرتها األولى في مجال سينما التحريك،
تقتبس باتريس ليكونت رواية جان تول الشعبية عن
عائلة باريسية تلبي احتياجات ذوي النزعات االنتحارية
في هذا الفيلم الموسيقي المفاجئ18+ .

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 5:00فوكس 5

السبت  20أكتوبر 		
 pm 6:15فوكس 2

المطبخ الراقي

إخراج كريستيان فينسينت

		
فرنسا | 95د | .الفرنسية
ترجمة إنجليزية

الجمعة  12أكتوبر 		
 pm 9:30فوكس 2

اإلثنين  15أكتوبر 		
 pm 6:45فوكس 4

مثل عاشق

إخراج عباس كياروستامي

فرنسا ،اليابان | 109د | .اليابانية
ترجمة إنجليزية
عروض السينما العالمية
في فيلمه األخير هذا ،يذهب المخرج اإليراني الكبير
عباس كياروستامي ،صاحب "نسخة مصدقة"،
الذي ّ
ترأس لجنة التحكيم في مهرجان أبوظبي
ليصور
السينمائي قبل ثالث سنوات ،إلى طوكيو
ّ
عبره دراما ثالثية رقيقة وحزينة لشخصيات مخطئة
تنطوي على ما هو أكثر من القتامة15+ .

الجمعة  12أكتوبر 		
 pm 9:45فوكس 1

اإلثنين  15أكتوبر 		
 pm 4:30فوكس 1

معركة الجزائر

إخراج جيلو بونتيكورفو

إيطاليا | 121 | 1966د | .العربية ،الفرنسية
ترجمة إنجليزية

اإلثنين  15أكتوبر 		
 pm 9:30ق .االمارات

الخميس  18أكتوبر		
 pm 2:00فوكس 1

محمد أنقذ من الماء
إخراج صفاء فتحي

مصر ،فرنسا ،اإلمارات العربية المتحدة
95د | .العربية | ترجمة إنجليزية
مسابقة األفالم الوثائقية
تستكشف المخرجة المصرية صفاء فتحي
قضايا الفقر والصحة العامة من خالل قصة
صبي يواجه الفشل الكلوي بسبب مياه النيل
الملوثة .استوحت المخرجة أحداث الفيلم من
مرض شقيقها12+ .

الثالثاء  16أكتوبر 		
 pm 9:15فوكس 4

الخميس  18أكتوبر		
 pm 4:30فوكس 1

المغضوب عليهم
إخراج محسن بصري

المغرب ،سويسرا | 88د | .العربية ،الفرنسية
ترجمة إنجليزية

عروض السينما العالمية

برامج خاصة

مسابقة آفاق جديدة

كوميديا تتمحور حول الطهي للمخرج
كريستيان فينسينت ،في اقتباس عن قصة كبيرة
طهاة الرئيس الفرنسي األسبق فرانسوا ميتران،
والتي فازت بحب الرئيس من خالل معدته ،وإن
اكتشفت في غضون ذلك مدى امتالء أروقة
السلطة باألفخاخG .

أحد أكثر األفالم السياسية تأثيرًا في تاريخ
السينما ،فيلم جيلو بونتيكورفو الكالسيكي هذا
يجسد على الشاشة أحد أبرز األعوام في الكفاح
ّ
الجزائري لالستقالل عن االستعمار الفرنسي في
الخمسينيات من القرن الماضي12+ .

ثالثة متطرفين إسالميين ،يقومون بتوجيهات
من زعيمهم الروحي بخطف مجموعة من
الممثلين ،وبعد انقطاعهم جميعًا عن العالم،
يجد الخاطفون والمخطوفون أنفسهم في
مواجهة أحكامهم المسبقة وأفكارهم15+ .

الثالثاء  16أكتوبر 		
 pm 6:30ق .االمارات
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الليلة الكبيرة

إخراج بينوا ديلبين ،جوستاف كيرفيرن

ما نموتش

إخراج نوري بوزيد

السبت  20أكتوبر 		
 pm 4:00فوكس1

الجمعة  12أكتوبر 		
 7:00pmفوكس 1
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الثالثاء  16أكتوبر 		
 pm 9:00فوكس 6

الخميس  18أكتوبر		
 pm 2:15فوكس 6

مقبول للتبني

المنزل الذي أعيش فيه

ملك مومباي

إخراج يونغ هينين ،لوران بوالو
بلجيكا ،فرنسا | 75د | .الفرنسية

إخراج مانجيت سينغ

		
الهند | 78د | .الهندية
ترجمة عربية ،إنجليزية

الواليات المتحدة | 108د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية

مسابقة األفالم الوثائقية

مسابقة آفاق جديدة

مسابقة األفالم الوثائقية

الروائي التصويري يونغ هينين هو واحد من
مئتي ألف كوري ُم ّ
تبن في أرجاء العالم ،اعتبره
النقاد "برسيبوليس" كوريا ،وبمزيج من التوثيق
بالرسوم المتحركة والصور الحية يتتبع المخرج
رحلة هذا الروائي إلى مسقط رأسه في محاولة
الكتشاف جذوره12+ .

يقدم الفيلم الجديد للمخرج مانجيت سينغ
شريحة هامة لرصد الواقع ،يتتبع عبرها صبيًا صغيرًا
في كفاحه مع أمه التي عانت طوي ً
ال وأبيه العنيف
بينما يكبر في أحد أحياء مومباي الفقيرةG .

فيلم حائز على جائزة مهرجان صندانس
السينمائي الكبرى  ،وصفه النقاد بأنه "الفيلم
المطلق عن اإلخفاق في الحرب على المخدرات
يصور معضلة اقتصادية
في أمريكا" ،وهو
ّ
وسياسية وأخالقية مفعمة بالروح اإلنسانيةA 18+ .

ترجمة عربية ،إنجليزية

الثالثاء  16أكتوبر 		
 pm 7:00فوكس 4

األربعاء  17أكتوبر 		
 pm 1:30فوكس 4

الجمعة  12أكتوبر 		
 pm 3:45فوكس 4

األحد  14أكتوبر 		
 pm 9:15فوكس 6

إخراج يوجين جاريكي

األربعاء  17أكتوبر 		
 pm 4:30فوكس 1

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 4:00فوكس 4

مانموتش
6th Abu Dhabi Film Festival | adff.ae
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Experience a Long-lasting
Red Carpet Look with
MAKE UP FOR EVER
MAKE UP FOR EVER, the go-to brand for
makeup artists and the public, is set to be
the Principal Partner at this year’s Festival
and will be supporting this prestigious
Middle Eastern festival by flying professional
makeup artists from around the world to Abu
Dhabi to bring the world of professional
makeup from backstage onto the red carpet.
Adding its glamorous touch onto the
red carpet, MAKE UP FOR EVER will be
complementing the celebrities’ dazzling look
with its Aqua Range and adorning their lips
with their latest addition to the Aqua family,
Aqua Rouge for a final touch of allure. It is
the ultimate waterproof liquid lipstick that
celebrities consider a must-have and every
woman will definitely want to have at home.

عيشي جتربة إطاللة مشاهير السجادة
احلمراء التي تدوم طويالًمع
MAKE UP FOR EVER

لكونها العالمة التي يلجأ لها خبراء التجميل
و النساء و بصفتها الراعي الرسمي ملهرجان
MAKE UP FOR EVER  فإن،أبوظبي السينمائي
ستدعم هذا املهرجان الراقي للشرق األوسط بنقل
عالم اإلحتراف في املكياج من وراء الكواليس إلى
.السجادة احلمراء
مضيفة ملستها الساحرة على السجادة احلمراء
 ستكمل إطاللةMAKE UP FOR EVER فإن
املشاهير التي تخطف األبصار مبنتجات مجموعة
 و ستزين شفاههن بآخر إضافاتها لعائلةAqua
 للمسةAqua Rouge  أحمر الشفاه،Aqua
 إنه أحمر الشفاه السائل و.أخيرة من اجلاذبية
املضاد للماء و الذي يعدهّ املشاهير من األساسيات
و الذي سترغب كل امرأة حتماّ باحلصول عليه
.في منزلها

إخراج بارك شان ووك
كوريا الجنوبية | 110 | 2000د | .الكورية
ترجمة إنجليزية

المواطن

إخراج سام كعدي

الواليات المتحدة | 99د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية

إخراج ديفيد آيير

الواليات المتحدة | 109د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية

برامج خاصة

مسابقة آفاق جديدة

عروض السينما العالمية

المشوقة للمخرج المعروف
حققت هذه الدراما
ّ
بارك شان ووك صاحب "أولدبوي" أعلى المبيعات
على شباك التذاكر ،وهي تروي قصة التحقيق
في حادثة مقتل جنديين من كوريا الشمالية في
المنطقة المنزوعة السالح من البالد15+ .

عن طريق اليانصيب يحصل إبراهيم جراح على الغرين
كارد لكنه يصل إلى نيويورك عشية هجمات  11سبتمبر.
المخرج السوري سام كعدي يقدم في فيلمه األول
حكاية آسرة عن الشجاعة والحب والمثابرة ،فرغم
المشاكل والعقبات التي تصادف المهاجر الشاب،
يحتفظ بنفس العزيمة واإلصرار لتحقيق كينونته12+ .

جايك جيلينهال ومايكل بينا يلعبان دور البطولة
عن شرطيين شابين في لوس أنجلوس يواجهان
حكمًا بالموت بعد مصادرتهما أموا ً
ال وأسلحة
من عصابة شهيرة ،في فيلم التشويق اآلسر هذا
من الكاتب دافيد آير صاحب فيلم "يوم التدريب".

األحد  14أكتوبر 		
 pm 9:30ق .االمارات

األربعاء  17أكتوبر 		
 pm 9:30فوكس 1

االثنين  15أكتوبر 		
 pm 9:45فوكس 5

األفالم الطويلة من األلف إلى الياء

منطقة أمنية مشتركة

نهاية نوبة الحراسة

V 18+

السبت  13أكتوبر 		
 pm 6:15ق .االمارات

األحد  14أكتوبر 		
 pm 3:45فوكس 4

هوية

إخراج كمال ك.م

الهند | 90د | .اإلنجليزية ،الهندية
ترجمة عربية ،إنجليزية
مسابقة آفاق جديدة
في هذه الدراما شبه المرتجلة نتابع قصة شابة
تنطلق بحثًا عن هوية عامل انهار أثناء طالئه
لمنزلها ،حيث تكتشف قصصًا متعددة الطبقات
عن التشرد في شوارع مومباي15+ .

األربعاء  17أكتوبر 		
 pm 6:45فوكس 6

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 3:30فوكس 6

وحوش البرية الجنوبية
إخراج بينه زيتلن
الواليات المتحدة | 92د | .اإلنجليزية
ترجمة عربية

نهاية نوبة الحراسة

وقائع سنين الجمر

يلعن بو الفوسفاط

الجزائر | 177 | 1975د | .العربية ،الفرنسية
ترجمة إنجليزية

تونس ،اإلمارات العربية المتحدة ،لبنان ،قطر
84د | .العربية | ترجمة إنجليزية

إخراج محمد لخضر حامينا

إخراج سامي تليلي

مسابقة آفاق جديدة

برامج خاصة

مسابقة األفالم الوثائقية

فيلم حاصل على جائزة صندانس الكبرى،
وسعفة أفضل عمل أول في كان ،وفيه تواجه
الفتاة الصغيرة ذات السنوات الست التي تنتمي
لمجتمع بايو األسطوري آثار عاصفة مروعة
في فيلم أصيل بكل ما في الكلمة من معنى
للمخرج بن زيتلنG .

الفيلم العربي األول والوحيد الذي فاز
بالسعفة الذهبية في مهرجان كان
السينمائي .ملحمة محمد لخضر حامينا
الشعرية هذه تستعرض مسيرة الثورة
الجزائرية من خالل تجارب أحد الفالحين12+ .

قبل اإلطاحة بحكم الدكتاتور التونسي زين
العابدين بن علي بثالث سنوات ،قمعت بوحشية
انتفاضة قامت في مدينة قفصة الغنية
بالفوسفات ،يتحرى المخرج سامي تليلي في
العرض العالمي األول لفيلمه في أبوظبي مصير
المنتفضين والحياة في تلك المنطقة حاليًا12+ .

الثالثاء  16أكتوبر 		
 pm 7:00فوكس 6

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 2:30فوكس 5

اإلثنين  15أكتوبر 		
 pm 9:00فوكس 2
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األربعاء  17أكتوبر 		
 pm 6:45فوكس 4

الجمعة  19أكتوبر 		
 pm 2:15فوكس 1
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ﻧﺤﻦ
ﻧﺤﻦ
ﻧﺤﻦ

اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﺑﺪ
اﺑﺪاﻋﻲ
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﺑﺪاﻋﻲ
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ

اﻟﻤﺒﺪع ﻓﻲ
ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻧﺆﻣﻦ رﺷﺎد واﻟﺪﻋﻢ
ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ا
واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟ
رﺷﺎد
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ا
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺒﺪع
واﻟﺪﻋﻢ
ﻣﺠﺎلا رﺷﺎد
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،
ﻟﻠﺸﺒﺎباﻟﻌﺎب ا
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ،
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن،
ﻧﺆﻣﻦ اﻓﻼم،
ﻣﺠﺎل
ﻓﻲاﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﻌﺎب ا ﻟﻜ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن،
اﻓﻼم،
ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،
ا
اﻟﻌﺎب
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ،
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن،
ﻋﻼماﻓﻼم،
ﻣﺠﺎل
اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺮﺳﻮم
ﻋﻼماﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮك،
اﻟﺮﻗﻤﻲ،
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮك ،اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺮﺳﻮ
اﻟﺮﻗﻤﻲ،
ا ا
ا ﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﻲ ،اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮك ،اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺮﺳﻮم
وﻗﺪ ﻣﻦ  30ﻣﺸﺮوﻋ
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ.ﺑﺈﻧﺠــﺎز أﻛﺜﺮ
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ .وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ،
ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ،ﺑﺈﻧﺠــﺎز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻣﺸ
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ .وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ،ﺑﺈﻧﺠــﺎز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻣﺸﺮوﻋ
اﻟﻨﻮر.
ﻣﻦﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺒﺼﺮ
ﻓﻜﺮة إﻟﻰ
وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد
ﻓﻜﺮة إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺒﺼﺮ اﻟﻨﻮر
ﻣﺠﺮد
وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ
وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻓﻜﺮة إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺒﺼﺮ اﻟﻨﻮر.

ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ا ﺑﺪا
ﺑﺪاﻋﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ
ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ اا ﺑﺪاﻋﻲ
إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ
ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم
ﻟﺬاﻧﺪﻋﻮﻛﻢ
ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻟﺬا
أﺷﺨﺎص ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ ﻣﺜﻠﻜﻢ،
ﻣﺜﻠﻜﻢ،
ﻣﻊ
ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ
أﺷﺨﺎص
ﻣﻊ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ ﻣﺜﻠﻜﻢ،
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺮاﺋﻌ
اﻟﺮاﺋﻌﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ
ﻓﻲاﻟﺮاﺋﻌﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻛﻴﻒواﻛﺘﺸﻔﻮا ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ ﻛﻴﻒ
اﺑﺪاع،
ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ
ﺷﺎرﻛﻮﻧﺎ
اﺑﺪاع،
ﻛﻴﻒ
واﻛﺘﺸﻔﻮا ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ
واﻛﺘﺸﻔﻮا
ﺷﺎرﻛﻮﻧﺎ اﺑﺪاع،
ﺷﺎرﻛﻮﻧﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼﻣﻜﻢ وأﻓﻜﺎرﻛﻢ
وأﻓﻜﺎرﻛﻢ
ﻋﻠﻰ
أﺣﻼﻣﻜﻢ
ﻧﺴﺎﻋﺪﻛﻢ
ﻧﺴﺎﻋﺪﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس.
ﻣﻠﻤﻮس.
ﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﺑﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ واﻗﻊ
ا ا

CREATIVE LAB
AD

اﺑﺪاﻋﻲ وﺗﻌﺮﻓﻮا
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
اﻛﺘﺸﻔﻮا اﻟﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮل
ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﺑﺪاﻋﻲ وﺗﻌﺮ
اﻟﻤﺰﻳﺪ
اﻛﺘﺸﻔﻮا
اﻟﺬﻳﻦ
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ
اﺷﺨﺎص
ﻋﻠﻰﻣﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺷﺨﺎص اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻣﻌﻬﻢ.
ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ.
ﻋﻤﻠﻨﺎ
ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ.
ﺑﺰﻳﺎرة
ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﺰﻳﺎرة
ﺗﻔﻀﻠﻮا
ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﺰﻳﺎرة

twofour54.com/creativetalent
twofour54.com/creativetalent
twofour54.com/creativetalent
800
اﺗﺼﻠﻮا 800 2454
800 2454
اﺗﺼﻠﻮا 2454
اﺗﺼﻠﻮا
أو أو
أو

اﻣﺴﺤﻮا ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ وﺗﻌﺮﻓﻮا
اﻟﺬﻳﻦ
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ
وﺗﻌﺮﻓﻮا
اﺷﺨﺎصﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ
ﻋﻠﻰاﻣﺴﺤﻮا
أﺣﻼﻣﻬﻢ.
اﺷﺨﺎصﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺳﺎﻋﺪﻧﺎﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻋﻠﻰ

ﺳﺎﻋﺪﻧﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼﻣﻬﻢ.

/creativelabme
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مسابقة األفالم القصيرة

البرنامج األول

البرنامج الثالث

أبو رامي

االبتسامة المخفية

97د.

108د.

إخراج

سارة أبو زهرة ,صباح حيدر | لبنان | 19د.

إخراج

الجمال
ِ

الجزيرة

إخراج ياسين بو عزيز ,أمين سيدي
بوميديين | الجزائر | 33د.

إخراج

ضوء دامس

إخراج

الشحنة

طولي
ّ

أمير أدموني | البرازيل | 6د.

مانويل شابيرا | فرنسا | 14د.

صيد سمك بدون شبك

إخراج

نسخة متروكة

فريتز بولزير | ألمانيا | 12د.

إخراج

ميراي ميزوي | اليابان | 4د.

الثلثاء  16أكتوبر
 pm 6:15فوكس 2

سوفيا دياما | فرنسا ,الجزائر | 28د.

إخراج كوتر هودييرن | الواليات المتحدة,
كينيا | 17د.

مودرن رقم 2
إخراج

يان جونزالس | فرنسا | 10د.

صبيحة سبت منهك

لمبوكستراس،
فردريكسن،
برلين
إخراج

ناداف كورتز | الواليات المتحدة | 10د.

سوف لن نبقى
وحيدين مرة أخرى
إخراج

كالب الصيد
إخراج

بارك جي يون | كوريا الجنوبية | 11د.

الجنة

إخراج ياسر الياسري | اإلمارات العربية
المتحدة| 20د.
إخراج

فينتورة دورال | إسبانيا | 13د.

مشروع الطرد المركزي للدماغ

الخميس  18أكتوبر
 pm 1:30فوكس 2

إيهاب جاد اهلل | فلسطين | 8د.

األربعاء  17أكتوبر
 pm 6:30فوكس 2

البرنامج الثاني

البرنامج الرابع

 9لقاحات

 7596لقطة

92د.

إخراج

91د.

إيار سعيد | األرجنتين | 15د.

إخراج

إخراج هشام بيزري | مصر ,الواليات
المتحدة | 15د.

ري حداد | اإلمارات العربية المتحدة | 9د.

األنهار تعود

إخراج جو فان هوتنجهام
| بلجيكا ,سلوفينيا | 12د.

سوف لن نبقى وحيدين مرة أخرى

جنديًا لمهام صغيرة
إخراج

كلوي روبيشو | كندا | 13د.

كولونا

إخراج
إخراج

كاريو سيروني | إيطاليا | 16د.

إخراج

جين جابرييل بيرو | فرنسا | 7د.

مشروع الطرد المركزي للدماغ
إخراج

تيل نواك | ألمانيا | 7د.

الثالثاء  16أكتوبر
 pm 9:30فوكس 2

شلوك شارما | الهند | 19د.

أوجكان هيساج | كوسوفو | 22د.

من أجل نينا

الشرير
إخراج

إخراج ميخائيل ميستيتسكي
| روسيا | 11د.

مايكل سبيتشيا | أستراليا | 13د.

الشحنة
إخراج

الساقين  -التأسل الرجعي
سوجاتا

راعي القطيع
إخراج

مارتن جورجيف | بلغاريا | 5د.

الريح الشرقية

أن تكون سيد رسول
إخراج

الجمعة  19أكتوبر
 pm 1:30فوكس 2

أسامة الورداني | مصر | 19د.

األربعاء  17أكتوبر
 pm 9:15فوكس 2

الجمعة  19أكتوبر
 pm 4:00فوكس 4

األنهار تعود

الخميس  18أكتوبر
 pm 4:15فوكس 2
6th Abu Dhabi Film Festival | adff.ae
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أضواء.
كاميرا .تصوير.
تفخر دولفين للطاقة برعاية
مسابقة أفالم اإلمارات

إصعد إلى أضواء الشهرة  ...أطلق العنان لموهبتك ،ودع دولفين للطاقة
تقدم لك الدعم ومصدر الطاقة الموثوقة! تفخر دولفين للطاقة
بتوريد  %30من احتياجات دولة اإلمارات العربية المتحدة من الطاقة.
دولفين للطاقة ترعى المبادرات التي تنمي القدرات والمواهب الفردية.
هذه هي قوة الطاقة الب ّناءة.
www.dolphinenergy.com
www.dolphinenergy.com
6th Abu Dhabi Film Festival | adff.ae
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www.dolphinenergy.com

برعاية

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

األفالم الروائية
أسطورة

القصيرة  128د.

األفالم الروائية القصيرة
للطالب  119د.

األفالم الوثائقية القصيرة
للطالب  86د.

إخراج محمد فكري | اإلمارات العربية
المتحدة |  13د.

إخراج سقرات بن بشير ,مريم
النعيمي | اإلمارات العربية المتحدة
|  14د.

إخراج هاني كيشي | اإلمارات العربية
المتحدة |  7د.

األطفال

إخراج عمر بطي | اإلمارات العربية
المتحدة |  10د.

أم الدويس

أسود و أبيض

أصغر من السماء

إخراج عبداهلل حسن احمد | اإلمارات
العربية المتحدة |  18د.

ثالث عرائس وطائرة ورقيه

إخراج هند الفهد | المملكة العربية
السعودية |  3د.

الرحلة

إخراج سارة زهير ,ماجدة
رفقًا بالحب
الصفدي | اإلمارات العربية المتحدة |  5د .إخراج فاطمة إبراهيم مشربك |
اإلمارات العربية المتحدة |  11د.
إندوك إنت
إخراج حسن الجابري | اإلمارات العربية ظاهرة القمبوعة
المتحدة |  6د.
إخراج عبدالرحمن المدني |
اإلمارات العربية المتحدة |  17د.
تغيير ولكن
إخراج حصه الشويهي ,ريم
قطط
الفالحي | اإلمارات العربية المتحدة
إخراج مروان الحمادي | اإلمارات
|  6د.
العربية المتحدة |  15د.

إخراج هنا مكي | اإلمارات العربية
المتحدة |  15د.

التقسيم االخير

إخراج مايكل نجيب | اإلمارات العربية
المتحدة |  17د.

الخطيئة الثالثة

إخراج ياسر الياسري | اإلمارات العربية
المتحدة |  20د.

رحلة الى الجحيم

إخراج نجوم الغانم | اإلمارات العربية
المتحدة |  9د.

صبـر الملـح

إخراج احمد زين | اإلمارات العربية
المتحدة |  14د.

ضحايا أخطائك

إخراج نزار سفير | اإلمارات العربية
المتحدة |  15د.

طيار آلي

سمكه

ضوء دامس

عشاء سلمى
لبن مثلج
وليد

الجمعة 12أكتوبر
 pm 6:15فوكس 2

األحد 14أكتوبر
 pm 3:15فوكس 2

اناس جميلة
ٌ

كفى

إخراج هنا كاظم | اإلمارات العربية
المتحدة |  8د.

إخراج عائشة الحمادي | اإلمارات
العربية المتحدة |  10د.

إخراج امنية العفيفي ,سارة زهير ,ماجدة
الصفدي | اإلمارات العربية المتحدة |  5د.

إخراج عبير المرزوقي ,عيشة
العامري ,خولة المعمري | اإلمارات
العربية المتحدة |  19د.

يولد حلم في العينين

إخراج نابا الدباغ | اإلمارات العربية
المتحدة |  10د.

اإلثنين 15أكتوبر
 pm 6:30فوكس 2

إخراج محمد إبراهيم محمد |
البحرين |  15د.

أفالم خارج المسابقة

إخراج سينديا ابراهيم سعد |
اإلمارات العربية المتحدة |  3د.
إخراج ناجحة هنا زيموالدين | اإلمارات
العربية المتحدة |  8د.

عشر ساعات

األربعاء 17أكتوبر
 pm 1:30فوكس 2

 64د.

أفواه

إخراج خالد علي | اإلمارات العربية
المتحدة |  5د.

حمد

إخراج عيسى السبوسي | اإلمارات
العربية المتحدة |  7د.

الدخيل!

إخراج ماجد األنصاري | اإلمارات العربية
المتحدة |  17د.

إخراج مرام عاشور ,امنية العفيفي,
األفالم الوثائقية القصيرة  122د .سارة العقروبي ,محمد ممدوح ,ماهيا
سلطاني | اإلمارات العربية المتحدة |  7د .طيف
الجنة تتساقط
إخراج فيصل الدويسان | الكويت
إخراج نزار سفير | اإلمارات العربية
عيب
|  13د.
المتحدة |  7د.
إخراج مجهول | اإلمارات العربية
عفريت النبع
بصيرة
المتحدة |  4د.
إخراج إيفا داوود | البحرين |  6د.
إخراج احمد زين ,ناصر اليعقوبي | اإلمارات الكفيلة
إخراج امنية العفيفي | اإلمارات العربية ميتال مورفيسيس
العربية المتحدة |  40د.
إخراج كاري ديسوزا | اإلمارات
رجل و ثالث عجالت
المتحدة |  3د.
العربية المتحدة |  13د.
إخراج فهمي فرحات ,عزيز
المتنازلة
الميتم
النجيم | المملكة العربية السعودية إخراج مرام عاشور | اإلمارات العربية
إخراج محمد العتيبي | اإلمارات
|  28د.
المتحدة |  10د.
العربية المتحدة |  15د.
ركوب قوس قزح
محياس
والدي ثم أنا
إخراج عباس اباريس | اإلمارات العربية
إخراج لميا المعال | اإلمارات العربية
إخراج عبيد الحمودي | اإلمارات
المتحدة |  28د.
المتحدة |  10د.
العربية المتحدة |  5د.
نعم للمدرسة
النخلة العجوز
إخراج ثابت الموالي | اإلمارات العربية إخراج إيمان السويدي | اإلمارات العربية األربعاء 17أكتوبر
 pm 7:00فوكس 1
المتحدة |  19د.
المتحدة |  6د.

األحد 14أكتوبر
 pm 6:30فوكس 2

اإلثنين 15أكتوبر
 pm 3:30فوكس 2

السبت 13أكتوبر
 pm 6:30فوكس 2

الثالثاء 16أكتوبر
 pm 3:15فوكس 2
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برامج خاصة
مرممة
ّ
روائع كالسيكية

لورنس العرب
 20ألف قدم تحت البحر

الغناء تحت المطر

جين كيلي ،كيرك دوغالس ،عمر
الشريف ،جايمس ماسون ،ديبي
رينولدز ،بيتر أوتول وأليك غينيس،
ليست هذه األسماء إال غيض من
نقدمهم
ّ
فيض النجوم الذين
هذا العام في احتفائنا السنوي
بالسينما الكالسيكية ،عبر نخبة
تم ترميمها وفقًا
من األفالم التي ّ
للتقنيات الرقمية ،ويعتبر فيلم
"الغناء تحت المطر" أحد أروع
األفالم الغنائية في تاريخ هوليود
وهو من إخراج جين كيلي وستانلي
دونان ،و" 20ألف قدم تحت البحر"
مغامرة ديزني الرائعة في أعماق
البحار ،و"لورنس العرب" ،رائعة
دافيد لين التي تم تصويرها بين
األردن والمغرب وإسبانيا .هذه
األفالم الثالثة الخالدة تعكس
فن حفظ األفالم الكالسيكية
وترميمها في العصر الرقمي.
30
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الفن يلتقي الفن:
كريستو وجان كلود

وقائع سنوات الجمر

روح االستقالل :السينما الجزائرية
احتفاء بمرور خمسين عامًا
على والدة السينما الجزائرية ما
يقدم مهرجان
ّ
بعد االستقالل،
أبوظبي السينمائي باالشتراك مع
وكالة اإلشعاع الثقافي الجزائري،
سلسلة أفالم تتضمن اثنين من
أبرز األفالم التي وضعت الجزائر
في قلب المشهد العالمي:
فيلم جيلو بونتيكورفو "معركة
الجزائر" ،وفيلم كوستا غافراس
"زد" ،وكالهما حاز على جوائز

أضواء على كوريا الجنوبية

األوسكار وكان لهما أثر كبير في
السينما االجتماعية حول العالم.
ويتضمن البرنامج أيضًا عروضًا
لبعض األفالم الجزائرية النادرة
مثل "وقائع سنوات الجمر" لمحمد
األخضر حامينا ،الفائز بجائزة
السعفة الذهبية في مهرجان
كان السينمائي ،و"األفيون
والعصا" ،ألحمد راشدي ،والفيلم
الكوميدي "عطلة المفتش
طاهر" للمخرج موسى حداد.

الطيب والشرير وغريب األطوار

شهدتسينما كورياالجنوبية ازدهارًا
منذ نهاية التسعينيات بفضل
الدعم الحكومي الذي أتاح الفرصة
لنجاح السينماالوطنية،وبصرفالنظر
عن األسباب ،فقد بدأ العالم يكتشف
الروحاإلبداعيةالمتعددة المستويات لدى
صناع السينما الكوريين ،وقد شهد
العقد األخير نموًااستثنائيًافينصيب
هذا البلد من شباك التذاكر الدولي،
كما حظيت أفالمه بالتقدير النقدي
على الرغم من اختالف تقنيات السرد
فيها عن المألوف في هوليود .هذه
الصناعةالصغيرةوالمتماسكةتعكس

تنوعًا وأصالة إضافة إلى المقدرة على
إمتاع المشاهدين والنقاد على السواء.
وتتضمن مختاراتنا من هذه السينما
بعض أبرز هذه األفالم الراهنة .ومنها
فيلم "منطقة أمنية مشتركة" للمخرج
بارك شان ووك ،وفيلم "الربيع ،الصيف،
الخريف ،الشتاء  ...والربيع" للمخرج كيم

يفتخر مهرجان أبوظبي السينمائي
بتقديم "جائزة إنجاز العمر" هذا العام
لممثلتين أسطوريتين تمثالن صفوة
السينما العربية والعالمية وهما

سوسن بدر ،نجمة الفيلم الطليعي
المستقل "األبواب المغلقة" ( )1999من
ّ
إخراج شريف حتاتة ،والذي سيعرض
خالل المهرجان ،والممثلة اإليطالية
6th Abu Dhabi Film Festival | adff.ae

كي دوك ،وفيلم المخرج كيم جي
ون "الطيب والشرير وغريب األطوار".
وأعمال جديدة لمخرجين مبدعين
كفيلم "تنكر" للمخرج شو شنغ
بلد آخر" للمخرج
مين ،وفيلم "في ٍ
هونغ سنغ سو ،وأخيرًا فيلم "الفتى
المسذئب" للمخرج جو سونغ هي.
كلوديا كاردينالي الذي سيعرض لها
والظل" للمخرج مانويل
ّ
فيلم "جيبو
دي أوليفييرا ،والذي سيكون مشاركًا
في مسابقة األفالم الروائية الطويلة.

جائزة
إنجاز العمر

كل من كريستو والراحل
يعد ّ
ّ
جان كلود من أبرز فناني
العالم ،من خالل قدرتهما على
تحويل العادي إلى مدهش،
عبر عروضهما المرحة الرائعة.
وعلى الرغم من أن روائعهما
تتطلب سنوات من التخطيط
والتنفيذ ،إال أن رغبتهما كانت
ولكن
ْ
أن يكون عملهما عابرًا.
بفضل أفالم المخرجين
الوثائقيين أنطونيو فريرا وألبرت
مايزلز ،سنتمكن من عيش
رؤيتهما الجسورة مرة أخرى.
مهرجان أبوظبي السينمائي
يقدم للمرة األولى في العالم
ّ
العربي فرصة فريدة اللتقاء
الفنان كريستو من خالل عروض
"بدوي الفن" و"البوابات".
ّ
فيلمي
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Find out more:

:اعرف المزيد

انضم إلينا واربح
CONNECT
& WIN

انضم إلى مهرجان أبوظبي السينمائي! كن
بين أول من يتعرف إلى أخبار المهرجان وأحدث
 وابق على اتصال بنا لكي تكن بين،األنشطة
!الفائزين
 سيقدم،ابتداء من اآلن وحتى نهاية المهرجان
:لكم مهرجان أبوظبي السينمائي
دعوات إلى حفلي االفتتاح والختام
بطاقات اشتراك في المهرجان
تذاكر لألفالم
هدايا من ردهة الشخصيات الهامة

•
•
•
•

 وحين تشارك،قل لنا مرحبا لدى إضافتك لنا
اآلخرين بأحدث أخبار المهرجان قم بإضافتنا
!حتى يعلم الجميع بما يجري

Connect with ADFF! Be among the first
to find out news and updates about the
Festival, and keep in touch with us for
your chance to be a winner!
Starting from NOW until the end of the
Festival, ADFF will give away
•
•
•
•

Opening and Closing Night Invitations
Festival Passes
Ticket vouchers
Gifts from the VIP Lounge

Say hi when you add us – and when you
share updates about the Festival, tag us
so everyone gets the message!

You can find us at:

@abudhabiff
For full details of our competitions, visit
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/abudhabiff

www.adff.ae/competitions
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/abudhabiff

:ستجدونا على

/abudhabiff

:للتفاصيل الكاملة عن مسابقاتنا تفضل بزيارة

FILM WORKS
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فعالية "في الموقع"

بالمارينا مول

ADFF On Location
at Marina Mall
انضم إلينا في فعالية في الموقع التي يعود من
خاللها مهرجان أبوظبي السينمائي إلى نقل
االحتفال بالسينما من صاالت العرض إلى مركز
“المارينا مول” في أبوظبي.
تتضمن هذه الفعالية ورش عمل تفاعلية وعروضًا،
كما يمكنك التعرف أكثر على أفالم المهرجان
ومشاهدة ضيوف المهرجان على السجادة
الحمراء .إضافة إلى ذلك يمكنك مشاركة عائلتك
بأنشطة المهرجان خالل “اليوم العائلي” الذي
يقدم يومي السبت  13أكتوبر  20أكتوبر.
أي من متاجر
مقابل كل  250درهم تنفقها في ّ
مارينا مول بين  6و 19أكتوبر ،يمكنك الدخول إلى
ثالثة سحوبات رائعة تعطيك فرصة ربح أجمل الجوائز.
يتواجد فريق عمل المهرجان والمتطوعون
“في الموقع» من الساعة الواحدة بعد الظهر
ال طوال أيام المهرجان.
وحتى العاشرة لي ً

Join us On Location! ADFF once again
brings the celebration from the theatres
into Abu Dhabi’s Marina Mall.
Attend interactive workshops and demonstrations, learn more about the Festival’s films and
see filmmaker guests on the red carpet.
Enjoy our Family Day fun on Saturday 13
October (see page 35).
For every AED 250 spent in any Marina Mall
store between 6 and 19 October, you can enter
three major draws for fantastic raffle prizes.
ADFF staff and volunteers are On
Location from 1pm to 10pm daily
during the Festival.

للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة

www.adff.ae/marinamall
6th Abu Dhabi Film Festival | adff.ae

For more information visit
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�إكت�سفي ِ
نف�سك
من جديد!

RENDEZ-VOUS NIGHT & DAY
Jaeger-LeCoultre Calibre 967A

خا�ص ،مع نف�سها.
لك ّل �مر�أة لقا ٌء ّ
�ساعة ُ Rendez-Vous Night & Dayم�س ّممة
ر�سعة بالكامل في م�سنع جيجر-لوكولتر في
و ُم ّ
� ،Vallee de Jouxسوي�سر� .تُو�كب حركتها
�لأوتوماتيكية �لتغ ّير�ت �لم�ستم ّرة في حياة �لمر�أة
�لع�سرية �لتي تُعيد �كت�ساف نف�سها مرة
تلو �لأخرى� Rendez-Vous .أكثر من مج ّرد �ساعة،
�إنها لقاء وم�ساعر.

ت�ستحق �ساعة يد حقيقية
لأنّك
ّ
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ladies.jaeger-lecoultre.com
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جيجر-لوكولتر بوتيك
دبي ،دبي مول ،مدخل �سوق �لذهب04 339 8769 ،
�أبو ظبي مارينا مول� ،لطابق �لأر�سي02 658 0004 ،
�أفينيو �أبر�ج �لتحاد ،من�سة  ،2هاتف02 681 2834 :

رموز برنامج العرض

مسابقة االفالم الروائية الطويلة
مسابقة آفاق جديدة

توقيت العرض

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة
عروض السينما العالمية

عنوان الفليم
مدة العرض
رقم الصفحة

مسابقة األفالم القصيرة
مسابقة أفالم اإلمارات
برامج خاصة

الجمعة  12أكتوبر
المارينا مول
فوكس 1

قصر اإلمارات

3 pm

المارينا مول
فوكس 2

المارينا مول
فوكس 4

المارينا مول
فوكس 5

المارينا مول
فوكس 6

3:30 pm

بدويّة الفن
 +البوابات

3:45 pm

4 pm

ملك مومباي
78د.
ص23.

4:30 pm

4:00 pm

غضب بال حدود

		

133د.
ص15 .

110د.
ص19.

إمبراطورية
أمريكية

5 pm

96د.
ص13 .

6 pm
6:00 pm

6:15 pm

6:15 pm

مسابقة األفالم
اإلماراتية :األفالم
الروائية القصيرة

الرفقة الدائمة
7 pm

125د.
ص17 .

7:00 pm

معركة الجزائر

كما لو أننا نمسك
بكوبرا
120د.
ص21.

6:45 pm

اإلبن هو الفاعل

130د.
ص29.

90د.
ص13.

121د.
ص22.

7:00 pm

سونغالب
100د.
ص17.

8 pm

9 pm
9:00 pm

قصص نرويها
9:30 pm

10 pm

بعد الموقعة
116د.
ص15 .

9:30 pm

9:45 pm

مثل عاشق
109د.
ص22.

108د.
ص20.

الليلة الكبيرة
92د.
ص22.

9:15 pm

طفولة دفينة
110د.
ص18.

9:45 pm

اختطاف

99د.
ص12.

11 pm

12 am
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السبت  13أكتوبر
قصر اإلمارات

12 pm

المارينا مول
فوكس 2

المارينا مول
فوكس 1

المارينا مول
فوكس 4

المارينا مول
فوكس 5

المارينا مول
فوكس 6

1 pm

2 pm

3 pm
3:00 pm

باب الواد سيتي
96د.
ص14.

4 pm
4:15 pm

بينوكيو
84د.
ص15.

5 pm

4:00 pm

«أراف» ما بين وبين
124د.
ص12.

4:30 pm

فتى الساتاليت
92د.
ص20.

5:00 pm

إنقاذ الوجه
52د.
ص14.

6 pm
6:15 pm

نهاية نوبة حراسة
7 pm

109د.
ص25.

6:30 pm

6:45 pm

 20.000تحت البحر
120د.
ص12.

مسابقة األفالم
اإلماراتية :األفالم
الروائية القصيرة
للطالب

6:30 pm

رجل القمر
85د.
ص17.

117د.
ص29.

6:45 pm

العشاء األخير
120د.
ص18.

7:00 pm

خلف التل
94د.
ص17.

8 pm

9 pm
9:00 pm

9:15 pm

9:30 pm

10 pm

اآلمال الكبيرة
128د.
ص13.

الربيع ،الصيف،
الخريف ،الشتاء... ،
والربيع
100د.
ص17.

9:30 pm

زد

البحث عن النفط
والرمال
58د.
ص15.

127د.
ص17.

11 pm

12 am
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9:15 pm

9:30 pm

جينجر وروزا
90د.
ص16.

كل ،نم ،موت
104د.
ص21

األحد  14أكتوبر
قصر اإلمارات

12 pm

المارينا مول
فوكس 2

المارينا مول
فوكس 1

المارينا مول
فوكس 5

المارينا مول
فوكس 4

المارينا مول
فوكس 6

1 pm
1:15 pm

سونغالب
100د.
ص17.

1:45 pm

2 pm

إمبراطورية
أمريكية

1:45 pm

طفولة دفينة
110د.
ص18.

96د.
ص13.

2:00 pm

غضب بال حدود
110د.
ص19.

3 pm
3:15 pm

مسابقة األفالم
اإلماراتية:األفالم
الروائية القصيرة

4 pm

130د.
ص29.

4:15 pm

3:45 pm

نهاية نوبة حراسة
109د.
ص25.

كما لو أننا نمسك
بكوبرا

90د.
ص16.

120د.
ص21.

5 pm

4:15 pm

جينجر وروزا

4:30 pm

قصص نرويها
108د.
ص20.

6 pm
6:15 pm

6:30 pm

7 pm

مسابقة األفالم
اإلماراتية :األفالم
الوثائقية القصيرة

6:45 pm

قيصر يجب أن
يموت
67د.
ص20.

8 pm

9 pm

7:15 pm

إنقاذ الوجه

10 pm

99د.
ص25.

89د.
ص20.

7:00 pm

7:00 pm

108د.
ص21.

90د.
ص18.

ال

52د.
ص14.

9:00 pm

المواطن

110د.
ص13.

121د.
ص29.

عائلة محترمة

9:00 pm

في بلد آخر
9:30 pm

أنطوان قريب هنا

العالم أمامها
9:30 pm

90د.
ص18.

بينوكيو
84د.
ص15.

9:15 pm

9:30 pm

كل يوم
94د.
ص21.

ملك مومباي
78د.
ص23.

11 pm

12 am
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اإلثنين  15أكتوبر
قصر اإلمارات

12 pm

المارينا مول
فوكس 1

المارينا مول
فوكس 2

المارينا مول
فوكس 4

المارينا مول
فوكس 5

المارينا مول
فوكس 6

1 pm

1:30 pm

اآلمال الكبيرة

2 pm

128د.
ص13.

1:45 pm

اإلبن هو الفاعل
90د.
ص13.

2:30 pm

94د.
ص17.

البحث عن النفط
والرمال

3 pm

2:15 pm

خلف التل

58د.
ص15.

3:30 pm

مسابقة األفالم
اإلماراتية :األفالم
الوثائقية القصيرة

4 pm

4:00 pm

121د.
ص29.

4:30 pm

4:30 pm

116د.
ص15.

العالم أمامها

مثل عاشق

5 pm

بعد الموقعة
كل ،نم ،موت

90د.
ص18.

109د.
ص22.

4:30 pm

104د.
ص21.

6 pm
6:15 pm

بريق

7 pm

6:30 pm

116د.
ص15.

7:15 pm

فرانكوفرينيا

مسابقة األفالم
اإلماراتية :األفالم
الوثائقية القصيرة
للطالب
83د.
ص29.

6:45 pm

الليلة الكبيرة
92د.
ص22.

6:45 pm

الحب كل ما
تحتاجه
112د.
ص16.

70د.
ص20.

8 pm

7:00 pm

لما شفتك
94د.
ص21.

9 pm
9:00 pm

9:15

9:30 pm

10 pm

ما نموتش
105د.
ص22.

الفتى المستذئب
126د.
ص20.

وقائع سنين الجمر
177د.
ص25.

9:15 pm

عالم ليس لنا
93د.
ص18.

9:45 pm

المواطن
99د.
ص25.

11 pm

12 am
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حجر الصبر
98د.
ص16.

الثالثاء  16أكتوبر
قصر اإلمارات

12 pm

المارينا مول
فوكس 1

المارينا مول
فوكس 2

المارينا مول
فوكس 4

المارينا مول
فوكس 5

المارينا مول
فوكس 6

1 pm

1:30 pm

الحب كل ما
تحتاجه

2 pm

112د.
ص16.

2:00 pm

العالم أمامها
90د.
ص18.

3 pm
3:15 pm

3:45 pm

4 pm

حجر الصبر
98د.
ص16.

مسابقة األفالم
اإلماراتية :األفالم
الروائية القصيرة
للطالب
117د.
ص29.

4:00 pm

أنطوان قرب هنا
110د.
ص13.

5 pm

4:15 pm

كل يوم
94د.
ص21.

4:30 pm

فتى الساتاليت
92د.
ص20.

6 pm
6:15 pm

6:30 pm

7 pm

المطبخ الراقي
95د.
ص21.

6:30 pm

لما شفتك
94د.
ص21.

مسابقة األفالم
القصيرة 1
107د.
ص27.

6:45 pm
7:00 pm

مقبول للتبني
75د.
ص23.

تقاليد
108د.
ص15.

7:00 pm

وحوش البرية
الجنوبية
92د.
ص25.

8 pm

9 pm
9:00 pm

المغضوب عليهم

9:15 pm

9:30 pm

10 pm

تنكر

131د.
ص16.

9:30 pm

9:45 pm

تلويث الجنة
98د.
ص15.

مسابقة األفالم
القصيرة 2
92د.
ص27.

محمد أنقذ من
الماء
95د.
ص22.

9:30 pm

88د.
ص22.

حراقة بلوز
103د.
ص16.

11 pm

12 am
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األربعاء  17أكتوبر
قصر اإلمارات

12 pm

المارينا مول
فوكس 2

المارينا مول
فوكس 1

المارينا مول
فوكس 5

المارينا مول
فوكس 4

المارينا مول
فوكس 6

1 pm

1:30 pm

مسابقة األفالم
اإلماراتية :األفالم
الوثائقية القصيرة
للطالب

2 pm

1:30 pm

مقبول للتبني
75د.
ص23.

83د.
ص29.

2:30 pm

1:45 pm

ال

108د.
ص21.

2:00 pm

حجر الصبر
 98د.
ص16.

فرانكوفرنيا

3 pm

70د.
ص20.

3:45 pm

4 pm
4:00 pm

لما شفتك
94د.
ص21.

4:30 pm

الحب كل ما
تحتاجه
112د.
ص16.

124د.
ص12.

المنزل الذي أعيش
فيه

5 pm

4:15 pm

«أراف» ما بين وبين

108د.
ص23.

4:30 pm

عائلة محترمة
90د.
ص18.

6 pm

6:30 pm

7 pm

6:30 pm

عطور الجزائر
108د.
ص18.

7:00 pm

مسابقة األفالم
القصيرة 3

مسابقة أفالم
اإلمارات :أفالم خارج
المسابقة

97د.
ص27.

6:45 pm

يلعن بو الفوسفاط
84د.
ص25.

7:00 pm

غارقون في
القمامة

هوية

90د.
ص25.

97د.
ص18.

89د.
ص29.

8 pm

6:45 pm

9 pm
9:00 pm

9:15 pm

9:15 pm

بريق روبي
10 pm

106د.
ص15.

9:30 pm

منطقة أمنية
مشتركة
110د.
ص25.

مسابقة األفالم
القصيرة 4

الالئحة
82د.
ص21.

91د.
ص27.

11 pm

12 am
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9:00 pm

9:15 pm

خيانة
115د.
ص17.

العشاء األخير
120د.
ص18.

الخميس  18أكتوبر
قصر اإلمارات

12 pm

المارينا مول
فوكس 1

المارينا مول
فوكس 2

المارينا مول
فوكس 4

المارينا مول
فوكس 5

المارينا مول
فوكس 6

1 pm

1:30 pm

مسابقة األفالم
القصيرة 1

2 pm
2:00 pm

ما نموتش

107د.
ص27.

105د.
ص22.

1:30 pm

1:45 pm

عالم ليس لنا
93د.
ص18.

حراقة بلوز
103د.
ص16.

2:15 pm

المغضوب عليهم
88د.
ص22.

3 pm

4 pm
4:00 pm

4:15 pm

4:30 pm

محمد أنقذ من
الماء

5 pm

95د.
ص22.

مسابقة األفالم
القصيرة 2

تلوث الجنة
98د.
ص15.

4:00 pm

خيانة

115د.
ص17.

4:30 pm

الالئحة

92د.
ص27.

82د.
ص21.

6 pm

6:30 pm

7 pm

6:30 pm

جيبو والظل
91د.
ص16.

7:00 pm
الغرفة 237
103د.
ص19.

6:45 pm
 20.000قدم تحت

البحر

120د.
ص12.

في غضون ذلك
في ماميلودي
75د.
ص20.

6:45 pm

عطلة المفتش
طاهر
110د.
ص18.

7:00 pm

ابتسم دومًا
91د.
ص12.

8 pm

8:45 pm

9 pm

آي وي وي :لن أعتذر
أبدًا
9:15 pm

10 pm

9:30 pm

9:30 pm

138د.
ص18.

103د.
ص16.

طيران

تورا بورا

األبواب المغلقة

91د.
ص14.

110د.
ص13.

9:15 pm

9:30 pm

في البيت
105د.
ص20.

الخروج للنهار
95د.
ص16.

11 pm

12 am
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الجمعة  19أكتوبر
قصر اإلمارات

12 pm

المارينا مول
فوكس 2

المارينا مول
فوكس 1

المارينا مول
فوكس 4

المارينا مول
فوكس 5

المارينا مول
فوكس 6

1 pm

1:30 pm

مسابقة األفالم
القصيرة 3

2 pm
2:15 pm

97د.
ص27.

يلعن بو الفوسفاط
3 pm

1:45 pm

غارقون في
القمامة
97د.
ص18.

84د.
ص25.

2:30 pm

وحوش البرية
الجنوبية
92د.
ص25.

3:30 pm

هوية

4 pm
4:00 pm

4:30 pm

5 pm

عطور الجزائر

مسابقة األفالم
القصيرة 4
91د.
ص27.

90د.
ص25.

4:00 pm

المنزل الذي أعيش
فيه
108د.
ص23.

108د.
ص18.

5:00 pm

متجر االنتحار
76د.
ص22.

5:45 pm

6 pm

تقاليد
108د.
ص15.

6:30 pm

بريق

7 pm
7:00 pm

116د.
ص15.

قيصر يجب أن
يموت
8 pm

6:30 pm

الجيد والسيء
والغريب
139د.
ص16.

7:00 pm

لورنس العرب
222د.
ص22.

76د.
ص20.

8:30 pm

اختطاف

9 pm

99د.
ص12.

9:00 pm

في بلد آخر
89د.
ص20.

10 pm

9:15 pm

األفيون والعصا
135د.
ص13.

9:30 pm

بريق روبي
106د.
ص15.

11 pm

12 am
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السبت  20أكتوبر
قصر اإلمارات

12 pm

المارينا مول
فوكس 1

المارينا مول
فوكس 2

المارينا مول
فوكس 4

المارينا مول
فوكس 5

المارينا مول
فوكس 6

1 pm
1:15 pm

آي وي وي :لن أعتذر
أبدًا

1:30 pm
الغرفة 237
102د.
ص19.

2 pm

91د.
ص14.

1:30 pm

جيبو والظل
91د.
ص16.

1:45 pm

في غضون ذالك
في ماميلودي
45د.
ص20.

3 pm

3:30 pm

4 pm

3:45 pm

4:00 pm

الغناء تحت المطر
103د.
ص19.

4:00 pm

األفالم الفائزة

3:45 pm

في البيت

األفالم الفائزة

105د.
ص20.

المطبخ الراقي
95د.
ص22.

4:00 pm

الخروج للنهار
95د.
ص16.

5 pm

6 pm
6:00 pm

6:15 pm

األفالم الفائزة
7 pm

6:15 pm

6:15 pm

138د.
ص18.

79د.
ص22.

طيران

متجر االنتحار

األفالم الفائزة
6:30 pm

رجل القمر
85د.
ص17.

6:30 pm

ابتسم دومًا
91د.
ص12.

8 pm

9 pm

10 pm

11 pm

12 am
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دليل األفالم بحسب البلد
االِمارات العربية المتحدة

46

أسطورة29..................................
أسود و أبيض29..........................
أصغر من السماء29...................
األطفال29....................................
أفواه29........................................
أم الدويس29..............................
أن تكون سيد رسول27...............
اناس جميلة 29...........................
ٌ
إندوك إنت29................................
البحث عن النفط والرمال 15..............
بصيرة 29.....................................
بعد الموقعة15..................................
تسقط الجنة16..................................
تغيير ولكن 29...........................
التقسيم األخير 29......................
حمد29........................................
الخروج للنهار16.................................
الخطيئة الثالثة29.......................
الرحلة 29.....................................
رحلة إلى الجحيم29...................
رفقًا بالحب29..............................
ركوب قوس قزح29....................
سمكه 29...................................
ضحايا أخطائك29........................
ضوء دامس 29،27......................
طيار آلي29.................................
ظاهرة القمبوعة 29...................
عالم ليس لنا18................................
ٌ
عشاء سلمى29.........................
عشر ساعات29...........................
عيب 29........................................
قطط29.......................................
كفى29......................................
الكفيلة29..................................
كما لو أننا نمسك بكوبرا21...........
لبن مثلج29.................................
لما شفتك21.....................................
ما نموتش 22...................................
المتنازلة 29.................................
محمد أنقذ من الماء 22...................
محياس 29..................................
ميتال مروفيسيس29...............
الميتم29....................................
النخلة العجوز29.........................
نعم للمدرسة29........................
والدي ثم أنا 29............................
وليد 29........................................
يلعن بو الفوسفاط25................
يولد حلم في العينين29...........
= أفالم قصيرة

األرجنتين

 9لقاحات 27................................
طفولة دفينة18.................................

األردن

لما شفتك21.....................................

إسبانيا

االبتسامة المخفية27.................
طفولة دفينة18.................................

أستراليا

تقاليد15.............................................
جنديًا لمهام صغيرة 27..............
فتى الساتاليت 20............................

أفغانسستان

حجر الصبر 16.....................................

ألمانيا

«أراف» ما بين و بين12.......................
تقاليد15.............................................
تلويث الجنة15...................................
حجر الصبر 16.....................................
رجل القمر 17.....................................

في غضون ذلك ،في

ماميلودي20...................................

لمبوكستراس،

بلجيكا

األنهارتعود27...............................
بينوكيو15........................................
الليلة الكبيرة 22..............................
متجر االنتحار22.................................
مقبول للتبني23.............................

بلغاريا

 7596لقطة 27...........................

البرازيل

طفولة دفينة18.................................
طولي27.....................................
ّ

البرتغال

جيبو و الظل16..................................

كرواتيا

جينجر وروزا 16...................................

الكويت

طيف29.......................................
تورا بورا16..........................................

تركيا

«أراف» ما بين و بين12.......................
خلف التل17.......................................

تشيلي

فردريكسن ،برلين 27......................

ال 21.....................................................

للدماغ 27..........................................

تونس

مشروع الطرد المركزي

اِ يران

عائلة محترمة 18...............................

اِ يرلندا

رجل القمر 17.....................................

إيطاليا

االبن هو الفاعل13..............................
بينوكيو15........................................
الشحنة27...................................
قيصر يجب أن يموت20....................
معركة الجزائر 22.............................

باكستان

إنقاذ الوجه 14.....................................

البحرين

عفريت النبع 29...........................
صبـر الملـح29..............................
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ما نموتش 22...................................
يلعن بو الفوسفاط25......................

الجزائر

األفيون والعصا13...............................
باب الواد سيتي14.............................
الجزيرة27....................................
حراقة بلوز16......................................
زد 17...................................................
صبيحة سبت منهك 27..............
عطلة المفتش طاهر18...................
عطور الجزائر 18.................................
وقائع سنين الجمر25.......................

جورجيا

ابتسم دومًا 12.................................

الدنمارك

اختطاف12..........................................
جينجر وروزا 16...................................
الحب هو كل ما تحتاجه16...............

السعودية

ثالث عرائس وطائرة ورقيه29......
رجل و ثالث عجالت 29..................

سلوفينيا

األنهارتعود27...............................

روسيا

أنطوان قريب هنا13...........................
خيانة17..............................................
الساقين-التأسل الرجعي27.......

سوريا

كما لو أننا نمسك بكوبرا21...........

السويد

ُكل ،نَ م ،موت21...............................

سويسرا

المغضوب عليهم22........................

الصين

فلسطين
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