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لنحتفل بالسينما 
 هل أنت مستعد لالحتفال؟

طوال عشرة أيام يأتي مهرجان أبوظبي 
السينمائي في دورته السابعة 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.
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عن مهرجان أبوظبي السينمائي
انطلق مهرجان أبوظبي السينمائي، بدعم من twofour54، عام 2007 بهدف المساعدة 
على خلق ثقافة سينمائية نابضة بالحياة في أرجاء المنطقة. المهرجان يلتزم بتقديم برامج 

سينمائية عالمية تثير اهتمام المجتمع المحلي ويساهم في تعزيز ثقافته، كما يلهم صناع 
السينما الناشئين ويساعد على نمو صناعة السينما في المنطقة.

مهرجان أبوظبي السينمائي السابع
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العـــالـــم بـيــتــنــــــا
وأنــت ضـيــفــنــــا

استســـلم لنـــوٍم عميـــق وأحـــالم ســـعيدة معنـــا فـــي مقصـــورة لؤلـــؤ رجـــال األعمـــال تمامـــًا كأنـــك تنـــام
فـــي بيتـــك فوق ســـريرك، مع ضمان لمقعد ســـريري مســـطح بالكامل ووصول ســـهل وحر إلـــى الممرات 

على متن الرحالت طويلة المدى. 
أمـــا عندمـــا تحلـــق معنـــا فـــي مقصـــورة الدرجـــة الماســـّية األولـــى فســـتنعم بجنـــاح مســـتقل يضمن لك 
خصوصيـــة تامـــة خلـــف أبواب منزلقة مغلقة، فوق أســـرة واســـعة بقيـــاس 6 أقدام و8 بوصـــة مع خدمة 
ترتيب الســـرير. قد تتســـاءل لمـــاذا نبذل أقصى جهودنا ونذهـــب إلى أبعد مدى؟ ببســـاطة... ألنك ضيفنا.
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عبر اإلنترنت
التذاكر وبطاقات االشتراك متوفرة

عبر الموقع اإللكتروني للمهرجان 
adff.ae ابتداًء من 8 أكتوبر

بطاقات االشتراك
تخوّل هذه البطاقات حاملها الحجز 

عبر الموقع اإللكتروني بشكل مسبق، 
وهي وسيلة مثالية تفسح المجال 
لمواكبة جميع عروض المهرجان 

بأفضل الطرق الممكنة.
• بطاقات االشتراك: 400 درهمًا إماراتيًا.	
• الشراء والحجز عبر االنترنت  أو 	

شخصيًا.
• تصلح لجميع العروض  	

)باستثناء حفلي االفتتاح  
ومراسم توزيع الجوائز(.

• تذكرة واحدة لكل عرض.	
• ال تسمح بمشاهدة األفالم 	

متزامنة العرض.

أسعار التذاكر
•  يمكن شراء التذاكر عبر االنترنت	

أو شخصيًا.
• العروض المنفردة: 30 درهمًا إماراتيًا.	
• الطالب: 20 درهمًا إماراتيًا )متوفرة 	

فقط في شباك التذاكر(٫

بطاقات الجملة
يمكن شراء بطاقات الجملة شخصيًا من 

شباك التذاكر ابتداًء من 14 أكتوبر.
• رزمة 6 قسائم: 150 درهمًا إماراتيًا.	
• رزمة 12 قسيمة: 240 درهمًا إماراتيًا.	
• يمكن شراء بطاقات الجملة شخصيًا 	

من شباك التذاكر.
• تصلح لجميع العروض العادية.	
• يمكن مشاركتها مع العائلة واألصدقاء.	

كاتالوغ المهرجان
• يمكن شراء كاتالوغ المهرجان من شباك 	

التذاكر بسعر 30 درهمًا إماراتيًا.
• اللقاءات، المحاضرات االختصاصية، 	

جلسات النقاش وورش العمل مجانية.
طرق الدفع

• من خالل االنترنت: ماستر كارد أو فيزا	
• من خالل شباك التذاكر: فيزا أو نقدي	

 أوقات فتح وإغالق
شباك التذاكر

شباك التذاكر في مارينا مول
من 14 حتى 24 أكتوبر بين الساعة 

12:00 ظهرًا و10:00 مساء.
من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر بين الساعة 

12:00  ظهرًا وحتى نصف ساعة بعد 
بدء عرض الفيلم األخير.

شباك التذاكر في قصر اإلمارات
من 24 حتى 31 أكتوبر وحتى نصف 
ساعة بعد بدء عرض الفيلم األخير.

الرجاء مراعاة ارتداء المالبس المناسبة 
عند حضور العروض في قصر اإلمارات 

ممنوع السراويل القصيرة والسترات 
غير المحتشمة.

للمزيد من المعلومات يمكن االتصال 
بالرقم: 026909000

التذاكر النافدة
عند نفاد التذاكر، ربما تظل هناك فرصة 

لشرائها. قد تصبح التذاكر متوفرة على 
الموقع الرسمي للمهرجان adff.ae  في 

منتصف الليلة التي تسبق العرض.
كما قد تتوافر التذاكر قبل 15 دقيقة من 

العرض على شباك التذاكر ألول الواصلين، 
وُتطبق قواعد خدمة البيع بحسب أولوية 

الوصول للواقفين في الطابور.

األطفال
ال يحتاج األوالد إلى تذاكر إن لم 

يشغلوا مقاعد في الصالة. 
يسمح بدخول األطفال بين سن 

الثانية والخامسة مجانًا، شريطة 
الحصول على تذكرة قبل 

العرض، ولألطفال من عمر ست 
سنوات تطبّق عليهم سياسة 

البطاقات العادية، شرط مرافقة 
شخص بالغ لهم، ويمكن مراجعة 

التفاصيل في الصفحة 11 من 
دليل المهرجان.

سياسة البيع
• التذاكر مطلوبة لجميع العروض 	

ومن قبل جميع الحضور.
• يمكن الحصول على التذاكر عبر 	

اإلنترنت أو شخصيًا في أحد 
نقاط البيع. يرجى أخذ العلم 

بأنه يجب الحصول على التذاكر 
في نقاط البيع قبل العروض.

• المقاعد مضمونة حتى 15 	
دقيقة قبل الموعد المحدد 

للعرض. للدخول المتأخر  
إلى العروض يرجى مراجعة 

مدير الصالة.
• ليس هناك حجز مسبق للمقاعد 	

في أيّ عرض من العروض.
• التذاكر والقسائم وبطاقات 	

الدخول ال يمكن استبدالها أو 
استرجاعها تحت أي ظرف.

• يُمنع إعادة بيع البطاقات.	
• جميع العروض قابلة للتعديل 	

بدون إخطار مسبق. يتم اإلعالن 
عن التعديالت عبر الموقع 

.adff.ae الرسمي للمهرجان
• استخدام التذاكر يعني الموافقة 	

الضمنية على احتمال الظهور 
في أي صورة أو مقطع فيديو 

دون مقابل.
• التصوير الفوتوغرافي أو 	

تسجيل الفيديو غير المصرح 
به خالل المهرجان يعتبر أمرًا 

غير قانوني، وقد يتعرض 
المخالفون للمحاكمة.

• المهرجان غير مسؤول عن فقدان 	
األغراض أو إصابة يتعرض لها 

حاملو التذاكر وألي ظرف.

لالستفسار
يمكن إرسال االستفسارات حول شراء التذاكر ونظام السينما إلى : 

customerservice@adff.ae
ويمكن االتصال على الرقم 6898668-056 للمساعدة.

تفتح هذه الخطوط بين 14  أكتوبر و 2 نوفمبر، من الساعة العاشرة صباحًا 
وحتى الساعة التاسعة لياًل.

كيفية شراء التذاكر وبطاقات االشتراك
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GPS COORDINATES   Fairmont Bab Al Bahr   24.414524, 54.490128  Abu Dhabi Theater   24.477919,54.332446  Marina Mall   24.475812,54.321599
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المارينا مول
• شباك التذاكر ) صاالت فوكس(	
• عروض األفالم ) صاالت فوكس	

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.

المواقع
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 حياة
    الجريمة
إخراج دانييل شيكتر
  الواليات المتحدة، اإلمارات
 | 94 د. | إنجليزية

 الخميس  24 أكتوبر
8:00pm  ق. اإلمارات

جنيفر أنيستون وتيم روبنز 
يتألقان في هذا الفيلم الممتع 

والمميز، المقتبس عن كتاب 
أللمور ليونارد. تدور الحكاية 

حول مدانينْ سابقينْ يخططان 
لخطف زوجة تاجر عقارات، إال 
أن الخطة ال تسير بسالسة كما 

كانا يتوقعان. فبعد إطالق 
سراحهما من السجن بكفالة على 

خلفية إدانتهما بسرقة كبيرة 
للسيارات، يضع روبي )الممثل 
ياسين بي، والذي يعرف أيضا 
بإسم موس ديف( وغارا )جون 
هوكس( خطة إلختطاف ميكي 

)أنيستون( زوجة فرانك )روبنز( 
تاجر العقارات المختلس في 

ديترويت. ولكن ما لم يضعاه في 
الحسبان ان لفرانك عشيقة شابة 

وانه غير مكترث إلنقاذ زوجته 
بسرعة. "حياة الجريمة" يعتبر 
إضافة حقيقية إلى الكوميديا 
السوداء التي تنتمي إلى أجواء 
ألمور ليونارد مثل )اقبض على 
شورتي(، )متواري عن األنظار( 

و)جاكي براون(.

ليلة االفتتاح

الدخول لحاملي بطاقات الدعوة فقط

موس ديف

جون هوكس
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فعاليات المهرجان الخاصة

 adff.ae/events  لمعرفة آخر المستجدات، يرجى زيارة صفحة المهرجان التالية

لمعرفة المزيد 
عن برنامج 
مهرجان أبوظبي 
السينمائي 
للفعاليات 
 الخاصة
ابق على تواصل

النجم ريتشارد غير يشارك في مناقشة فيلم االفتتاح »مراجحة« خالل الدورة الفائتة لمهرجان أبوظبي السينمائي 2012

تشمل الفعاليات الخاصة حوارات مباشرة مع النجوم، وجلسات 
مناقشة مع مخرجين ومنتجين رواد في عالم السينما، ولقاءات 

ُتشبع شغف كل من يبحث عن اإللهام في عالم السينما، كما 
تشمل لقاءات مع صانعي األفالم ومحاضرات تخصصية 

وحلقات نقاش وورشات عمل. ندعوك لمقابلة أهم المخرجين 
والممثلين والنقاد والمتخصصين في السينما من المنطقة 

والعالم، وقضاء بعض الوقت لمعرفة المزيد عن فن السينما. 
يتميز مهرجان أبوظبي السينمائي هذا العام بتقديم عروض 

مختارة مخصصة لضيوف صناعة السينما. وتجدر اإلشارة إلى 
أن حضور برامج الفعاليات الخاصة مجاني.
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 مسابقة األفالم الروائية الطويلة 
تقدم المسابقة رؤى مثيرة ومقاربات مبتكرة في 

أعماٍل لمخرجين من العالم. 

 مسابقة آفاق جديدة
مقاربات جديدة وأفكار جريئة في أعمال روائية 

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.

 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(

عالمنا
أفالم تسعى إلى رفع مستوى الوعي بقضايا بيئية 

حيوية. هناك لجنة تحكيم مكونة من طلبة »مصدر« 
تمنح جائزة ألفضل فيلم ضمن مجموعة »عالمنا«. 

شريك في »عالمنا«  

 حماية الطفل
أفالم في غاية األهمية، هي "جائزة حماية الطفل" 

التي تم استحداثها بالشراكة مع مركز حماية الطفل 
بوزارة الداخلية بهدف لفت اإلنتباه إلى 

تلك األفالم التي ترفع الوعي بوضع 
أطفال ضحايا سوء المعاملة أو اإلهمال 
و تعزيز تدابير الوقاية في هذا المجال.

الترجمة
مهرجان أبوظبي السينمائي يعرض جميع األفالم 

غير الناطقة باإلنجليزية، مترجمة إلى اإلنجليزية. 
مختارات من األفالم غير الناطقة باللغة العربية، 

 تعرض مع ترجمة عربية. 

التصنيفات العمرية
يلفت مهرجان أبوظبي السينمائي إلى أن محتوى 

 بعض األفالم ال يالئم كافة األعمار، وأن ليس
جميع األفالم المدرجة على برنامج العروض تم 
تصنيفها رسميًا. لكنّ التصنيفات أدناه يمكن أن 

تساعد أولياء األمور على اختيار األفالم المناسبة 
لهم ولعائالتهم. 

  G  مناسب لكّل األعمار

 +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 الحد األدنى من النضج العمريّ.

 +15  مناسب للمشاهدين من 15 عامًا 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.

A – بالغون
V – عنيف

L – لغة خشنة
H – رعب

N – بعض مشاهد ولقطات تتطلب النضوج العمري.

نظرة عامة على البرنامج

UNITED  دولة ا�مارات العربية المتحدة
 ARA

B EM
IRATES 

برعاية
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الجمعة  25 أكتوبر  
  6:15pm–فوكس 1

األحد  27 أكتوبر  
4:00pm– فوكس 4

 آتسينكي: قصة رعاة بقر القطب الشمالي
 إخراج  جيسيكا أوريك

الواليات المتحدة، فنلندا | 85 د. |  
 فنلندية | ترجمة إنجليزية 

  عروض السينما العالمية 

في غابات البالند في فنلندا، وعلى مشارف القطب 
الشمالي، حيث درجات الحرارة تحت الصفر بشكل 

دائم، وليالي الشتاء تستمر 24 ساعة، يواظب األخوان 
آرنه والسه آتسنكي على رعاية وركوب الرنة حفاظًا 

 على تقاليد األجيال السابقة.  +12

السبت  26 أكتوبر  
   9:15pm– فوكس 6

األربعاء  30 أكتوبر 
2:00pm– فوكس5

 أحّبني
 إخراج هانه ميرين

النرويج | 75 د. |   
 نرويجية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة آفاق جديدة 

امرأة شابة تتوق إلى أن  ُتحب لكنها تخاف من التعرض 
للرفض، األمر الذي يعزز عندها مشاعر  الغيرة وعدم 

الثقة بالنفس والجبن بما هي أحاسيس نفضل عادة 
االحتفاظ بها ألنفسنا. قصة حساسة من أحد أكثر 

 المخرجين الوثائقيين تحققًا في النرويج. +18

الثالثاء  29 أكتوبر  
6:00pm– فوكس 2

 أحالم المدينة
 إخراج محمد ملص

سورية | 1983 | 120 د. |   
 عربية | ترجمة إنجليزية

  برامج خاصة 

في هذا الفيلم الذي أنبأ بظهور سينما المؤلف في 
سورية، تضّطر أرملة شابة وطفلها لإلنتقال إلى 

العاصمة دمشق، حيث سيشب األطفال في مرحلة 
االنقالبات العسكرية التي وسمت تلك الفترة 

 المضطربة من خمسينيات القرن الماضي. 

الثالثاء  29 أكتوبر 
 9:00pm– فوكس 6

الخميس  31 أكتوبر  
9:00pm– فوكس6

 اسمي هممممم...
 إخراج  أنييس تروبليه 

فرنسا | 121 د. |   
 فرنسية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة آفاق جديدة 

تلتقي الفتاة الهاربة ذات الـ 11 ربيعًا سائق الشاحنة 
األسكتلندي على الطريق، ليتحول صديق أحالمها غير 

المتوقع، مانحًا هذه الطفلة الجريحة فرصة لتعيش 
 أخيرًا حياة طبيعية. +18

الخميس  31 أكتوبر  
9:30pm– فوكس5 

 اطلب الرمز )ميم( للقتل
 إخراج ألفريد هيتشكوك

الواليات المتحدة | 1954 | 105 د. |  
 إنجليزية  

  برامج خاصة 

غرايس كيلي، راي ميالند وروبرت كامينغز شّكلوا 
مثلثًا رومانسيًا نسجه هيتشكوك في واحدة من أكثر 

حبكاته اإلجرامية تشويقًا، حيث يحصل الرقم 
الصحيح على إجابة خاطئة، ويصبح المقص الالمع 
G .)سالحًا فتاكًا )مرمم حديثًا بتقنية األبعاد الثالثة 

االثنين  28 أكتوبر  
 6:30pm– فوكس 5

السبت  2 نوفمبر  
3:45pm– فوكس6

 إعادة البناء
 إخراج  خوان إستيبان تراتوتو
األرجنتين | 93 د. |   

 إسبانية | ترجمة عربية وإنجليزية.

  مسابقة األفالم الروائية 

عامل نفط ، مدمن على العمل ومنفصل عاطفيًا عن 
العالم، يجد روتين حياته الوحيد قد تحطم تمامًا، بعيد 

عودته إلى صداقة قديمة، مكنته من إعادة بناء 
 ماضيه، حاضره، وربما مستقبله أيضًا. +18

األفالم
 الطويلة 
من األلف 
إلى الياء

صاالت العرض
ق. اإلمارات  =  قصر اإلمارات.

 فوكس       =  صاالت فوكس 
       في المارينا مول.

يعنى مهرجان أبوظبي 
السينمائي باكتشاف األفالم 

الجديدة الهامة من أرجاء 
العالم وعرضها للمرة األولى

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

أفالم مرحة وملهمة 
تناسب كافة األعمار

أفالم التي ترفع الوعي بوضع أطفال 
ضحايا سوء المعاملة أو اإلهمال.

تعنى هذه األفالم بزيادة الوعي 
بالقضايا البيئية، ويقدمها مهرجان 

أبوظبي السينمائي برعاية  

UNITED  دولة ا�مارات العربية المتحدة
 ARA

B EM
IRATES 
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األربعاء  30 أكتوبر 
6:30pm– فوكس 1

الخميس  31 أكتوبر  
7:00pm– فوكس3

 إفراغ السماوات
 إخراج  دوغالس كاس

الواليات المتحدة | 75 د. |   
 اإلنجليزية  

  عروض السينما العالمية 

عشرات الماليين من الطيور المهاجرة المغردة و 
المحمية يتم إصطيادها بصورة غير قانونية كل عام. 

يتابع هذا الفيلم عددًا من أعضاء جمعية مناهضة صيد 
الطيور وهم يُعرضون حياتهم للخطر من أجل إنقاذ 

G .الطيور التي وقعت في شباك الصيد وردع الصيادين 

الجمعة  25 أكتوبر  
 3:15pm فوكس 1

 إفطار في تيفاني
 إخراج  باليك أدواردز

الواليات المتحدة األمريكية | 1961 | 115 د. |  
 اإلنجليزية

  برامج خاصة 

النجمة أودري هيبورن في واحد من أكثر أدوارها تميزًا 
كفتاة ريفية، تحاول أن تجد لنفسها مكانًا بين مشاهير 

نيويورك. تستند أحداث الفيلم إلى رواية ترومان كابوتي، 
باالشتراك مع الموسيقي هنري مانتشيني الحائز جائزة 

G  .األوسكار، في نسخة  جديدة مرممة رقميًا 

السبت  26 أكتوبر  
 3:30pm  – فوكس 5

الخميس  31 أكتوبر  
7:00pm– فوكس5 

 أمازونيا
 إخراج  تييري راغوبرت

فرنسا، البرازيل | 83  د. |   
 صامت  

  عروض السينما العالمية 

بعد أن ولد ونشأ في اأَلسر، يجد القرد المُقلنس نفسه 
فجأة يكافح من أجل البقاء في غابات األمازون البرية، 

في مغامرة حية ومثيرة، حيث مواقع التصوير تحبس 
G  .)األنفاس )ثالثي األبعاد 

 افطار في تيفاني
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األربعاء  30 أكتوبر 
 9:00pm– فوكس3

الخميس  31 أكتوبر 
3:45pm– فوكس1

 اآلنسة سي
 إخراج فابيان كونستون

فرنسا | 93 د. |   
 إنجليزية، فرنسية |  ترجمة إنجليزية

  عروض السينما العالمية 

يسّلط هذا الفيلم الوثائقي الضوء على حياة وعقل واحدة 
من أبرز  صانعي الموضة واألزياء في العالم، رئيسة التحرير 
السابقة لمجلة »فوغ » الفرنسية كارين رويتفيلد )58 عامًا(، 
ويحوي مقابالت مع  مشاهير  من مبدعي األناقة مثل توم 

 فورد، دوناتيال فيرساتشي وكارل الغرفيلد.  +15

السبت  26 أكتوبر  
 6:30pm– فوكس 5

الثالثاء  29 أكتوبر  
3:45pm– فوكس 1

 انفذ بجلدك!
 إخراج مينو غور، فرجاد نبي
باكستان | 120  د.  |   

 أوردو، بنجابية | ترجمة إنجليزية.

  عروض السينما العالمية 

على خلفية عالم الهجرة غير الشرعية، يحاول ثالثة 
شبان الهرب من واقع حياتهم اليومية، وينجحون في 
 ذلك بطرق غير متوقعة. بطولة نصير الدين شاه. +15

الجمعة  25 أكتوبر  
 9:00pm – فوكس 1

الجمعة  1 نوفمبر  
9:30pm – فوكس 3

 انهيار الدائرة المكسورة
 إخراج فيليكس فان خرونينغن

بلجيكا | 110 د. |  
 فلمنكية | ترجمة إنجليزية 

  عروض السينما العالمية 

قصة فنانة مختصة برسم األوشام  وعازف ناي في 
إحدى الفرق الموسيقية، وقعا في الحب وأنجبا طفلة, 
بعد انتقالهما  للعيش في مزرعة أحالمهما. ولكن حين 

يعلم العاشقان  بمرض طفلهما، يندفعان إلى القتال 
 من أجل الحفاظ على زواجهما.+18

األربعاء  30 أكتوبر 
 6:30pm– فوكس5

الجمعة  1 نوفمبر  
8:45pm – فوكس 5

 إيـدا
 إخراج بافل بافليكوفسكي
بولندا، الدنمارك | 80 د. |   

 بولندية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة األفالم الروائية 

امرأة شابة تستعد لتصبح راهبة في الدير 
الذي تسكنه منذ أصبحت يتيمة وهي طفلة، 

تشرع في رحلة استكشاف لجذورها ومواجهة 
 حقيقة عائلتها.  +18

السبت  26 أكتوبر  
6:15pm – فوكس 1

 باتيما بالمقلوب 
 إخراج ياسوهيرو يوشيورا

اليابان | 99 د. |   
 يابانية | ترجمة عربية وإنجليزية

  عروض السينما العالمية 

تعيش »باتيما« ذات الـ 14 عامًا في عالم سفلي، وتنزلق 
عن طريق الصدفة إلى عالم مقلوب  حيث تلتقي صبيًا 

في نفس سنها، ومعًا وبالمقلوب  يكتشفان عوالم 
G  .جديدة في مغامرة تحريكية سحرية 

االثنين  28 أكتوبر  
 6:15pm– فوكس 6

الجمعة  1 نوفمبر  
3:15pm – فوكس 1

 بستاردو
 إخراج نجيب بلقاضي

تونس، فرنسا، قطر | 106 د. |  
 عربي | ترجمة إنجليزية

  مسابقة آفاق جديدة 

يزخر هذا الفيلم الرائع الممزوج بالسوداوية 
والواقعية السحرية بشخصيات أكبر من الحياة. إنه 

عن حالة يتيم مضطهد، يساعده الحظ على 
االنقالب والسيطرة على المشاغبين الذين يقلقون 

 حيه المغلق. +18

 الجمعة  25 أكتوبر
9:00pm – ق. االمارات

 ِبل
 إخراج أما أسانتي 

المملكة المتحدة | 104 د. |  
 إنجليزية  

  مسابقة آفاق جديدة 

دراما عاطفية، تجمع نجومًا بريطانيين من بينهم توم 
ويلكينسون، ميراندا ريتشاردسون وإميلي واتسون، تحكي قصة 

فتاة مختلطة األعراق، نشأت في مجتمع أرستقراطي في 
القرن الثامن عشر في إنجلترا، وكشفها للعالقات العنصرية 

 التي كانت سائدة في الدول التي حكمها المستعمرون. +15
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 بالدي الحلوة.. بالدي الحادة
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األحد  27 أكتوبر  
 9:00pm– ق. االمارات

الثالثاء  29 أكتوبر  
3:30pm– فوكس 5

 بالدي الحلوة.. بالدي الحادة
 إخراج هينر سليم

العراق، فرنسا، ألمانيا، اإلمارات  | 95 د |  
 كردية | ترجمة عربية وإنجليزية.

  مسابقة األفالم الروائية 

كردستان العراق، في مرحلة ما بعد صدام، يقبل بطل 
من المقاتلين األكراد منصبًا في قرية نائية، حيث 
يلتقي بإمرأة شابة وجميلة. فكاهة المخرج سليم 
)صاحب »فودكا ليمون«( تتسامى مع أداء الممثلة 

 غولشيفتي فراهاني. +15

األحد  27 أكتوبر   
 9:30pm– فوكس 4

الثالثاء  29 أكتوبر  
4:00pm– فوكس 2

 بلح تعلق تحت قلعة حلب
 إخراج محمد سويد

لبنان، اإلمارات | 71 د. |   
 عربية | ترجمة إنجليزية 

  مسابقة األفالم الوثائقية 

شاب اختفى والده في أقبية المخابرات السورية 
منذعام 1980، يروي تجربته منذ انخراطه  بالثورة، 

حيث بدأ هَتافًا في التظاهرات الحاشدة إلى أن أصبح  
 مقاتاًل  في شوارع  مدينة حلب.  +18

الجمعة  25 أكتوبر  
 6:15pm   – فوكس6

الجمعة  1 نوفمبر  
9:15pm – فوكس 4

 بوتوسي
 إخراج ألفريدو كاسرويتا

المكسيك | 120 د. |   
 إسبانية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة آفاق جديدة 

تتأثر حيوات راعي ماعز وربة منزل وقروي بشكل حاد 
بالعنف الرهيب الذي يعاني منه المجتمع المكسيكي، 

وتتقاطع من خالل حادث على طريق صحراوي في 
قصة إنسانية آسرة، حاز جائزة أفضل فيلم مكسيكي 

 في مهرجان غواناخواتو السينمائي. +18

األربعاء  30 أكتوبر  
8:30pm– فوكس2 

الخميس  31 أكتوبر  
9:15pm – فوكس 2

 بيروت الغربية
 إخراج  زياد دويري

لبنان، فرنسا، النرويج | 1998 | 105 د.  |  
 عربية، فرنسية | ترجمة إنجليزية

  برامج خاصة 

عندما اندلعت الحرب األهلية في بيروت عام 1975 
وُأغلقت المدرسة، يجد الشاب طارق وصديقه عمر 

المتعة في المناورة بين خطوط التماس وتصوير 
المشاهد العسكرية، لكن الحرب ستتحول ال محالة من 

 مغامرة إلى مأساة. +18

االثنين  28 أكتوبر  
 9:00pm– ق. االمارات

األربعاء  30 أكتوبر 
3:30pm– فوكس 1

 تحت رمال بابل
 إخراج محمد جبارة الدراجي

العراق، المملكة المتحدة، هولندا، اإلمارات 
  | 92 د. | عربية | ترجمة إنجليزية.

  مسابقة األفالم الروائية 

جندي عراقي يهرب من الكويت في أعقاب انسحاب 
الجيش العراقي منها عام 1991 فيُلقى القبض عليه في 

الصحراء، ويُعتقل في سجون صدام سيئة الصيت بتهمة 
الخيانة. في الخارج، هناك انتفاضة عراقية تعطي أماًل 

 ألولئك القابعين في حقول الموت في بابل. +18

األحد  27 أكتوبر   
 3:00pm– فوكس 5

السبت  2 نوفمبر  
 8:45pm– فوكس1

 تحركات ليلية
 إخراج كيلي رايخارت

الواليات المتحدة | 112 د. |   
 اإلنجليزية  

  مسابقة األفالم الروائية 

ثالثة نشطاء بيئيون يعملون بسرية )الممثلون 
جيسي أيزنبرغ، داكوتا فانينغ، بيتر سارسغارد( 

يخططون لتفجير سدّ في ما يبدو مخططًا جيدًا 
لعملية إرهاب بيئي،  لكن الفرار سيكون أصعب مما 

 كانوا يتوقعون.  +15

االثنين  28 أكتوبر  
6:15pm– ق. االمارات

 تعاقب المد والجزر
 إخراج كريستوف أوفينسين
فرنسا | 96 د.  |   

 فرنسية  | ترجمة عربية وإنجليزية

  عروض السينما العالمية 

تتحقق أحالم المهووس باإلبحار عندما يستدعى في 
آخر لحظة  ليحل محل أحد المشاركين في سباق 

)فياندي غلوب( لليخوت المنفردة حول العالم ، وبعد 
أيام من اإلبحار تتضرر دفة اليخت مما يُهدد فرصته 

Gفي بلوغ المجد 
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االثنين  28 أكتوبر  
 9:00pm– فوكس 4

الخميس  31 أكتوبر  
6:30pm– فوكس6

 ثورتي المسروقة
 إخراج  ناهيد بيرسون سارفستاني

السويد | 75 د. |   
 فارسية، سويدية | ترجمة عربية وإنجليزية.

  مسابقة األفالم الوثائقية 

مسكونة بذنب تخليها عن أصدقائها السجناء 
وشقيقها الذي أعدم، بعدما هربت من إيران عقب 

ثورة 1979، تبدأ المخرجة ناهيد بيرسون سارفستاني 
رحلتها للبحث عن مصير  الناجين منهم ومعرفة 

 تفاصيل اعدام أخيها. +15

السبت  26 أكتوبر 
 6:45pm– فوكس 4

الخميس  31 أكتوبر  
9:15pm– فوكس4

 جدران
 إخراج فرانشيسكو كونفرسانو، نيني غرينيافيني
إيطاليا | 85 د. | ألبانية، إنجليزية، صربية، أسبانية  

 | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة األفالم الوثائقية 

من خالل مقارنته بين  جدار بنته الواليات المتحدة 
األميركية في والية أريزونا على الحدود المكسيكية 
وجسر في كوسوفو يفصل بين األلبانيين والصرب، 
يُبيّن الفيلم العدد المتزايد للحدود المصطنعة التي 

 تقسم الجنس البشري.  +12

األربعاء  30 أكتوبر 
 9:00pm– فوكس 1

 الجغرافي الذي أضاع عالمه
 إخراج الكسندر فيليدينسكي

روسيا | 120 د. |   
 روسية | ترجمة إنجليزية  

  عروض السينما العالمية 

تدفع الظروف المالية الصعبة  بعالم األحياء الشاب  
إلى القبول بالعمل كمعلم جغرافيا. يرسم  الفيلم 

بورتريه  حميم وتراجيدكوميدي لرجل يكافح  
للحفاظ على قدرته على الحب في مواجهة العزلة 

 واالكتئاب. +18

الثالثاء  29 أكتوبر  
 6:45pm– فوكس 4

الخميس  31 أكتوبر  
3:45pm– فوكس6

 َجمل البرّوطة
 إخراج حمزة عوني

تونس، اإلمارات | 86 د. |   
 عربية | ترجمة إنجليزية.

  مسابقة األفالم الوثائقية 

فيلم نادر وواقعي، استغرق إنجازه أكثر من ست 
سنوات، يتابع حياة تونسيين يعمالن في تحميل وتفريغ 

شاحنات القش، توصلهما الظروف المعيشية المزرية 
قبل الثورة إلى طريق مسدود، وهما اآلن على وشك 

 فقدان كل أمل. +18

الجمعة  25 أكتوبر  
6:00pm – ق. االمارات

 جن
 إخراج توب هوبر

اإلمارات | 86 د. |   
 عربية، إنجليزية | ترجمة عربية وإنجليزية 

  عروض السينما العالمية 

في منطقة تشهد تطورًا سريعًا ليست بعيدة من قرية 
غامضة يعمل أهلها في الصيد في رأس الخيمة، يمزج 

أول فيلم رعب إماراتي بين نوع القوى الخارقة  وبين 
الموروث العربي التقليدي، وهو من إخراج توب هوبر 

 صاحب »مذبحة المنشار اآللي في تكساس«. +15

الجمعة  1 نوفمبر  
9:00pm – ق. االمارات

 حدث ذات مرة في الغرب
 إخراج سيرجيو ليوني

إيطاليا، الواليات المتحدة | 1968 | 165 د. |  
 إنجليزية

  برامج خاصة 

يعيد سيرجيو ليوني تصوير أفالم الغرب األمريكي، 
حيث يروي قصة رجلين غريبين اشتركا رغمًا عنهما في 
الدفاع عن أرملة، بعد أن قام قاتل مأجور بقتل عائلتها. 

بطولة كلوديا كاردينالي، هنري فوندا، جايسن روباردس، 
 وتشارلز برونسون. نسخة جديدة مرممة رقميًا. +12

السبت  2 نوفمبر  
5:30pm– فوكس5 

 الحذاء األحمر
 إخراج مايكل باول، إمريك  بريسبورغر

المملكة المتحدة | 1948 | 133 د. |  
 ترجمة إنجليزية وفرنسية.

  برامج خاصة 

تعيد هذه الفانتازيا المتفردة الحياَة، لرائعة الكاتب 
هانز كريستيان أندرسن، وبطلتها راقصة الباليه 

الصاعدة الممزقة بين حب مؤلف موسيقى مثالي وبين 
G .متعهد فني اليرحم.  نسخة جديدة مرممة رقميًا 

األربعاء  30 أكتوبر 
5:30pm– فوكس 2

 الحقل المقدس.. الحرب المقدسة
 إخراج  ليخ كوفالسكي

فرنسا، بولندا | 105 د. |   
 إنجليزية، بولندية | ترجمة إنجليزية

  عروض السينما العالمية 

مخرج البيئة الشهير ليخ كوفالسكي، يضع بمهارة نصب 
عينيه »التخريب« الذي ُتحدثه شركات النفط الكبرى 
في الريف البولندي، وهو تخريب مدمر للغاية، بهدف 

التنقيب عن النفط، يهدد في نفس الوقت بكارثة بيئية، 
 يكافح المزارعون البولنديون لتفاديها. +12

الثالثاء  29 أكتوبر  
 6:00pm– فوكس 5

الجمعة  1 نوفمبر  
9:00pm – فوكس 6

 حكايات الحالق
 إخراج جون روبلز النا
الفلبين | 120 د. |  

 تاجالوجية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة األفالم الروائية 

حكاية أرملة في إحدى القرى النائية، يسخر منها 
المجتمع الذكوري، بعد أن أخذت مكان زوجها في 
محل الحالقة. ولكن عند حصولها على ثقة نساء 

 أخريات تجد حريتها. +18
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السبت  26 أكتوبر  
 4:15pm  – فوكس 4

االثنين  28 أكتوبر  
4:15pm– فوكس 4

 الحوت األسود
 إخراج غابرييال كوبرثوايت

الواليات المتحدة | 83 د. |   
 إنجليزية، إسبانية | ترجمة عربية وإنجليزية.

  مسابقة األفالم الوثائقية 

هذه القصة النفسية المثيرة والمذهلة، عن الحوت 
القاتل »تيليكوم«، تتحدانا إلعادة النظر في عالقتنا مع 

الطبيعة، وكشف الكم القليل الذي تعلمناه نحن البشر 
G  .من هذه الثدييات الذكية والحساسة جدًا 

االثنين  28 أكتوبر  
 9:00pm– فوكس 6

األربعاء  30 أكتوبر 
3:30pm– فوكس6

 حياة ساكنة
 إخراج أوبيرتو بازوليني

ايطاليا، المملكة المتحدة | 87 د. |  
 إنجليزية | ترجمة عربية

  مسابقة آفاق جديدة 

أخصائي اجتماعي يحرص على منح أولئك الذين 
ماتوا  وحيدين  نهاية كريمة، يصبح مهووسًا بحياة 
جاره المريض، مما يؤدي به إلى التأمل في الحياة 

 والحب واآلخرة.  +15

االثنين  28 أكتوبر  
 9:15pm– فوكس 5

الخميس  31 أكتوبر  
6:30pm– فوكس1

 خبىء وجهك المبتسم
 إخراج دانيال باتريك كاربوني

الواليات المتحدة | 81 د. |   
 إنجليزية   

  عروض السينما العالمية 

ينضج شقيقان فجأة في أعقاب وفاة أحد أصدقائهما 
بطريقة غامضة. يواجهان أسئلة ال يملكون إجابات 

عليها، فينسحبان إلى عالم من الصمت في رصد 
 مناخي لمعاني الحياة والموت في الريف األمريكي. +15

االثنين  28 أكتوبر  
 9:00pm– فوكس 1

الخميس  31 أكتوبر  
9:30pm– فوكس3

 خنزير
 إخراج ناغراج مانجولي

الهند | 103 د. |   
 ماراثية | ترجمة إنجليزية  

  عروض السينما العالمية 

يصارع  جابيا »المنبوذ« من أجل تحسين أوضاعه 
وتحقيق أحالمه  وسط النظام اإلجتماعي التراتبي 

الذي ال يرحم. فيلم من إخراج ناغراج مانجولي، أحد  
 أهم وأشهر شعراء الماراتية في العقد الماضي. +12

الثالثاء  29 أكتوبر  
9:00pm– فوكس 2

 خيط الذهب )سوبرنا ريكها(
 إخراج  ريتوييك غهاتاك

الهند | 1965 | 143 د. |   
 بنغالية | ترجمة إنجليزية

  برامج خاصة 

تجسيد مدهش وبارع  لمدى تحّكم الالعدالة االجتماعية 
في مصير المشردين والمظلومين، يجعل من هذا العمل 
واحدًا من أبرز األفالم اآلسيوية على مر األزمان. وهو 

أيضًا الفيلم األخير في »ثالثية الالجئين« للمخرج غاتاك 
 بعد فيلمي »نجمة متوّجة بالغيم« و«شقة إي«. +15

األحد  27 أكتوبر  
 8:45pm– فوكس 1

األربعاء  30 أكتوبر 
6:00pm– فوكس3

 دروس في التناغم 
 إخراج أمير بايغازين

كازاخستان، فرنسا، ألمانيا | 115 د. |  
 كازاخستانية، روسية | ترجمة إنجليزية

  عروض السينما العالمية 

بسبب سلميته، يتعرض طالب مجتهد يبلغ من العمر 
31عامًا لتهكم يومي وابتزاز من قبل طالب مشاكسين  

في  مدرسة القرية الواقعة في سهوب كازاخستان.  
بعد أن أتعبه السكوت عن األذى، يبدأ التحضير 

 وبشكل منهجي لعملية اإلنتقام.  +18

 الحوت األسود
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األحد  27 أكتوبر  
 7:00pm– فوكس 4

الثالثاء  29 أكتوبر  
2:15pm– فوكس 2

 الدكتور فابر سيعالجك
 إخراج بيير  كوليبوف

بلجيكا، فرنسا | 61 د. |   
 هولندية، إنجليزية، فرنسية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة األفالم الوثائقية 

الفنان جان فابر الفنان األدائي المعاصر واإلاستفزازي ، 
الذي احُتفل به في متحف اللوفر وفي بينالي فينيسيا، 
يعيد تمثيل  بعض أشهر عروضه خالل الثالثين عامًا 

 األخيرة، ويحوّلها الى إبداع جديد في قالب سينمائي +18

الجمعة  1 نوفمبر  
9:00pm – فوكس 2

 الرحلة الكبرى
 إخراج  إسماعيل فروخي

المغرب، فرنسا | 2004 | 108 د |  
 عربية،فرنسية | ترجمة إنجليزية

  برامج خاصة 

يرافق شاب والده إلى الحج على مضض، تاركًا وراءه 
مدرسته وحبّه السري، رحلتهما الى مكة المكرمة عبر 

أوروبا ستكون تجربة تغير حياتهما  وتخلق تواصاًل 
G .بين جيلين 

األربعاء  30 أكتوبر 
9:00pm– ق. االمارات

 رصيف أورسيه
 إخراج برتران تافرنييه

فرنسا | 113 د. |   
 فرنسية | ترجمة إنجليزية  

  عروض السينما العالمية 

رواية النزاك المصوّرة المستوحاة من أحداث حقيقية في حياة 
وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان جرت عشية بدء 

الحرب العراقية، تتحول على يد المعلم الفرنسي تافرنييه فيلمًا 
ساخرًا  وسياسيًا نقديًا. بورتريه لشخصية  دو فيلبان الذي 

 خبأ خلف جاذبيته والمباالته  عجزًا وعدم كفاءة تامين.  +18

الجمعة  25 أكتوبر  
5:30pm– فوكس 2

 الرياح الحارقة
 إخراج م. إس. ساتيو

الهند | 1974 | 146 د. |   
 أوردو | ترجمة إنجليزية

  برامج خاصة 

تحاول  أسرة مسلمة من مدينة أغرا التكيّف مع انعكاسات 
تقسيم الهند والباكستان. هذا الفيلم العبقري الذي ُأنتج 
بميزانية متواضعة جدًا جدير بالمشاهدة إلنسانيته في 

 التعامل مع القضايا الدينية والسياسية. +15

السبت  26 أكتوبر  
 3:45pm– فوكس 6

الجمعة  1 نوفمبر  
6:15pm – فوكس 1

 زرافاضة
 إخراج راني مصالحة

فلسطين، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا | 85 د. |  
 عربية، إنجليزية، عبرية | ترجمة عربية وإنجليزية.

  مسابقة آفاق جديدة 

بعد موت ذكر الزرافة في حديقة الحيوان في الضفة 
الغربية بفلسطين، يقرر الطبييب البيطري وابنه 

العثور على رفيق جديد ألنثى الزرافة قبل أن تموت 
G  .من الوحدة 

األحد  27 أكتوبر  
9:00pm– فوكس 6

السبت  2 نوفمبر 
2:45pm– فوكس5 

 سالفو
 إخراج فابيو غراسادونيا، أنطونيو بياتس

إيطاليا | 103 د. |   
 ايطالية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة آفاق جديدة 

خالل تسلل أحد أتباع مافيا صقلية إلى منزل للقضاء 
على عدو، عن طريق فتاة عمياء، يحدث شيء غير 
 عادي يتسبب بربط مصيريهما معًا إلى األبد.  +15

الجمعة  25 أكتوبر  
 9:15pm – فوكس5

األربعاء  30 أكتوبر 
3:45pm– فوكس5

 السطوح
 إخراج مرزاق علواش

الجزائر، فرنسا، قطر | 91 د. |  
 عربية | ترجمة إنجليزية

  مسابقة األفالم الروائية 

من الفجر حتى الغسق،  وعلى وقع الصلوات  الخمس،  
يحيا أناس في الجزائر العاصمة على أسطح  

العمارات ، التي تحولت لمرايا في الهواء الطلق،  
تعكس  التناقضات والعنف والتعصب والصراعات  

 التي النهاية لها .  +18

الثالثاء  29 أكتوبر  
9:15pm– فوكس 1

الخميس  31 أكتوبر 
3:30pm– فوكس2

 سالم بعد الزواج
 إخراج غازي البعليوي

الواليات المتحدة األمريكية | 86 د. |  
 إنجليزية

  عروض السينما العالمية 

“عرفات” شاب نيويوركي في الثالثينيات، غير موفق 
في عالقاته النسائية ومهوس جنسيًا، فيما تعجز 

عائلته عن تزويجه.أخيرا يعتقد ان الفرصة أتيحت له 
للزواج بعد تعرفه على فتاة جميلة بحاجة للحصول 

 على ال«غرين كارت« ما يثير فزع عائلته. +18

األربعاء  30 أكتوبر 
 9:00pm– فوكس5

السبت  2 نوفمبر 
8:45pm– فوكس4

 سيدهارث
 إخراج ريتشي مهتا

الهند، كندا | 96 د. |   
 هندية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة األفالم الروائية 

قصة قوية ومؤثرة عن بائع شوارع فقير في مدينة 
دلهي، يبحث بيأس عن إبنه الصغير المفقود. صورة 
إنسانية صادقة  عن مجتمع الكادحين الغني بوجود 

 العائلة والحب. +12
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األربعاء  30 أكتوبر 
 9:15pm– فوكس 6

السبت  2 نوفمبر  
 5:45pm– فوكس1

 الشبيه
 إخراج ريتشارد أيودا

المملكة المتحدة | 93 د. |  
 إنجليزية | ترجمة عربية

  مسابقة آفاق جديدة 

يلعب جيسي أيزنبرغ  دور عامل مكتب مسالم، 
يواجه أزمة وجودية عندما يدرك أن حياته قد 
اسُتبيحت من قبل شبيهه األكثر ثقة وجاذبية. 

كوميديا سوداء مستمدة من أحداث رواية شهيرة 
 للروائي الروسي دوستويفسكي. +18

الخميس  31 أكتوبر  
6:00pm– فوكس2

 الصعاليك
 إخراج داود عبد السيد

مصر | 120 د.  |   
 عربية |  ترجمة إنجليزية  

  برامج خاصة 

حول عالقة صداقة بين رجلين صعلوكين ال مباليين، 
ينتقالن من قاع المجتمع إلى قمة الثروة والنفوذ من 

خالل صفقات تهريب مشبوهة. يسلط الفيلم الضوء 
على واقع المجتمع المصري ومشاكله اإلقتصادية وما 

 ينتج عنها  من آثار نفسية و اجتماعية. +15

االثنين  28 أكتوبر  
8:45pm– فوكس 2

 صمت القصور
 إخراج مفيدة تالتلي

تونس، فرنسا | 1994 | 127 د. |  
 عربية | ترجمة إنجليزية

  برامج خاصة 

بعد وفاة األمير تعود المرأة الشابة إلى القصر حيث 
ولدت في أروقة الخدمة، ومعها تعود الذكريات التي 

تسّلط الضوء على اإلرث الطويل للحريم من وراء النوافذ 
المشبّكة والستائر المخملية. حاز الفيلم جائزة الكاميرا 

 الذهبية  في مهرجان كانّ السينمائي عام 1994. +18

الثالثاء  29 أكتوبر  
 9:00pm– ق. االمارات

الخميس  31 أكتوبر  
8:45pm– فوكس1

 صندوق المجوهرات
 إخراج أبارنا سن

الهند | 139 د. |   
 بنغالية | ترجمة إنجليزية  

  عروض السينما العالمية 

فيلم مبني على حكاية شهيرة تدور حول ثالثة أجيال 
من النساء، من خالل عالقتهن بصندوق مجوهرات 

ينتقل من جيل إلى آخر. أداء رائع وذكي للممثلتين 
 موشومي شاترجي وكونكونا سن شارما.  +15

الثالثاء  29 أكتوبر  
 6:45pm– فوكس 1

السبت  2 نوفمبر  
6:00pm– فوكس3

 الصورة الناقصة
 إخراج ريتي بان

كمبوديا، فرنسا | 88 د. |   
 فرنسية | ترجمة إنجليزية

  عروض السينما العالمية 

استخدم المخرج الكمبودي ريتي بان شخوصًا من 
الصلصال مع لقطات أرشيفية وتعليق مصاحب 

بصوته للبحث عن »صورة ناقصة« من خالل رؤيته، 
التي أعاد تركيبها، لمجازر الخمير الحمر المرتكبة 

 أواسط السبعينات. +15

الثالثاء  29 أكتوبر 
 6:30pm– فوكس 6

السبت  2 نوفمبر 
5:45pm– فوكس4

 طوق غرا المقّدس
 إخراج جان فرانكو روزي

إيطاليا | 93 د. |   
 إيطالية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة األفالم الوثائقية 

فيلم  وثائقي عن الحياة على طول الطريق الدائري الذي يطوق 
العاصمة روما، وعن الحياة اليومية للمهمّشين في المجتمع. 

يضم مقابالت مع شخصيات متنوعة ومن أطياف مختلفة 
أجريت على مدار سنتين. الفيلم حائز جائزة األسد الذهب 

 ألفضل فيلم في مسابقة  مهرجان فينيسيا 2013. +15

صندوق المجوهرات
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الثالثاء  29 أكتوبر  
4:15pm– فوكس 6

السبت  2 نوفمبر  
9:00pm– فوكس3

 الظّلة 
 إخراج آرون ويلسون

أستراليا | 84 د. |   
 مندرينية، إنجليزية | ترجمة إنجليزية

  مسابقة آفاق جديدة 

طيار أسترالي مقاتل َأسقطت طائرته فوق سنغافورة 
أثناء الحرب العالمية الثانية، يشرع برحلة عبر غابة 

خطرة بحثًا عن مالذ آمن، يكتشف خاللها تصادم 
 الحرب والطبيعة وأثره على البشرية. +15

الجمعة  25 أكتوبر  
 9:00pm– فوكس 2

 الظمأ
 إخراج غورو دوت

الهند | 1957 | 146 د. |   
 هندية | ترجمة إنجليزية 

  برامج خاصة 

يروي الفيلم قصة شاعر حساس في عالم غير مبال. وقد 
ُصّنف في استطالع، أجرته مجلة »سايت أند ساوند« 

المتخصصة، بين أعظم مائتي فيلم  خالل تاريخ السينما، كما 
اكتسب طائفة كبيرة من المتابعين. تكفي أغانيه الرومنسية 

 وتصويره المذهل لتحويله عماًل جديرًا بالمشاهدة. +15

األحد  27 أكتوبر  
 6:30pm– ق. االمارات

 عدو
 إخراج  دني فيلنوف

كندا، إسبانيا | 90 د. |   
 إنجليزية  

  مسابقة األفالم الروائية 

اقتباس رائع لرواية الكاتب الراحل خوسيه ساراماغو الحائز 
جائزة نوبل لألدب عام 2002، يبعث روحًا جديدة في تقاليد 

الحياة المزدوجة وفق نهج مؤرق وسريالي، يؤكد من جديد 
على أن المخرج الكندي فيلنوف )رشح لألوسكارعن فيلم 

 "حرائق" الذي عرض في مهرجان أبوظبي السينمائي(. +18
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السبت  2 نوفمبر  
3:15pm– فوكس2

 عرق البلح
 إخراج رضوان الكاشف

مصر، سويسرا | 1999 | 100 د. |  
 عربية  | ترجمة إنجليزية

  برامج خاصة 

يهاجر رجال قرية مصرية  بحثًا عن حياة أفضل، 
ومع مرور السنين، تدّل  رسائلهم على مدى 

الوحدة والمشقة التي يعيشونها. ذات يوم، يعود 
بعضهم بما يحّتم على الجميع قبول ان األمور قد 

 تغيرت إلى األبد. +15

األربعاء  30 أكتوبر 
6:00pm– ق. االمارات

 الُعشاق وحدهم تركوا أحياء
 إخراج جيم جارموش

الواليات المتحدة، المملكة المتحدة،  
 | 123 د. | إنجليزية 

  عروض السينما العالمية 

بطل نجم الروك المنسحب - الذين يصدف أيضًا أن يكون 
مصاص دماء ـ يعاني من  اضطراب في النوم بسبب 

صديقته مصاصة الدماء أيضًا )تيلدا سوينتون( وشقيقتها 
المشاكسة )ميا واسيكوفسكا( في فيلم جديد من إخراج 
 إيقونة السينما األمريكية المستقلة جيم جارموش. +18

الجمعة  25 أكتوبر  
 3:00pm– فوكس 2

السبت  2 نوفمبر  
9:15pm– فوكس2

 عصفور السطح )حلفاوين(
 إخراج فريد بوغدير

تونس، فرنسا، إيطاليا | 1990 | 98 د. |  
 عربية | ترجمة إنجليزية

  برامج خاصة 

فيلم مؤثر ومرح يحتفظ على الدوام بمعاصرته يسلط 
الضوء على مرحلة البلوغ عند صبي، وال يكتفي برصد 

طريقة تجاوبه المشوشة والمضطربة مع رغباته 
األولى وحسب بل يقدم إطاللة نادرة على الجنسانية 

 في الثقافة العربية. +18

السبت  26 أكتوبر 
 5:30pm  – فوكس 2

 عمر قتلته الرجولة
 إخراج مرزاق علواش

الجزائر | 1977 | 90 د. |   
 عربية | ترجمة فرنسية

  برامج خاصة 

نجح مرزاق علواش في فيلمه الروائي األول في تغيير 
مسار السينما الجزائرية. تدور أحداث هذه الحكاية 
الساخرة في حي باب الواد في العاصمة الجزائرية، 

وتعبّر عن حالة عدم الثقة والغضب عند جيل من 
 المراهقين  المعتدين بذكوريتهم. +15

األحد  27 أكتوبر  
6:30pm– فوكس 2

 غير صالح للعرض
 إخراج عدي رشيد

العراق، ألمانيا | 2005 | 74 د. |  
 عربية | ترجمة إنجليزية

  برامج خاصة 

في أول فيلم عراقي روائي طويل بعد سقوط النظام 
عام 2003، يباشر شاب عراقي تصوير فيلمه، ويجد 
أبطاله الى جانبه ومن بينهم موسيقي يعرفه من أيام 

الدراسة، وجار شاب يعاني من التوحد وجندي 
 عراقي جريح. +15

األحد  27 أكتوبر  
 6:15pm– فوكس 5

االثنين  28 أكتوبر  
4:00pm– فوكس 1

 غيرة
 إخراج فيليب غاريل

فرنسا | 76 د. |   
 فرنسية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة األفالم الروائية 

ممثل فقير يحاول أن يجعل صديقته نجمة كبيرة، 
ولكن وعلى الرغم من جهوده العظيمة ال يستطيع أن 

يحصل لها على دور، فيبدأ عالمه باالنحدار تدريجيًا 
نحو العدمية، إال أنه يجد الخالص في مصادر مألوفة 

 وغير متوقعة.  +18

السبت  26 أكتوبر  
9:30pm  – فوكس 5

األحد  27 أكتوبر  
3:30pm– فوكس 1

 فرش وغطا
 إخراج أحمد عبد اهلل

مصر | 87 د. |   
 عربية | ترجمة إنجليزية

  مسابقة األفالم الروائية 

هاربٌ من السجن وسط اضطرابات عام 2011 
ومظاهرات ميدان التحرير، يسعى بطل الفيلم يائسًا 

إلى  الحصول  على الدفء والمأوى في أحياء القاهرة 
التي تعاني من التهميش. يعطي الفيلم صورة حية 

 وآسرة لتداعيات الربيع العربي.  +18

 غير صالح للعرض
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األربعاء  30 أكتوبر 
 9:15pm– فوكس4

السبت  2 نوفمبر 
2:45pm– فوكس4

 فريق القتل
 إخراج دان كراوس

الواليات المتحدة | 79 د |   
 إنجليزية | ترجمة عربية

  مسابقة األفالم الوثائقية 

يحاول جندي أمريكي في أفغانستان لفت نظر رؤسائه 
إلى الفظائع التي يرتكبها زمالؤه الجنود، لكّنه يصبح 
نفسه مشتبهًا به في واحد من أكبر تحقيقات جرائم 

 الحرب في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية. +15

 الجمعة  25 أكتوبر  
  7:00pm– فوكس5

األحد  27 أكتوبر  
    3:45pm– فوكس 6

 فصل من حياة جامع ُخرَدة 
 إخراج دانيس تانوفيتش

البوسنة والهرسك، فرنسا، سلوفينيا، إيطاليا | 
 74 د. | بوسنية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة األفالم الروائية 

يسّلط دانيس تانوفيتش، الحائز جائزة األوسكار، الضوء 
على حياة عائلة غجرية تعيش في غرفة صغيرة في قرية 

بوسنية، حيث يعمل الزوج في جمع الخردوات لتأمين 
معيشتهم. يقترب المخرج من محنتهم التي تالمس حدود 

 الموت من دون أن يخدش حياتهم الشخصية.  +15

الثالثاء  29 أكتوبر  
 9:15pm– فوكس 4

الجمعة  1 نوفمبر  
6:00pm – فوكس 6

 في الحياة الواقعية
 إخراج بيبان كدرن

المملكة المتحدة | 90 د. |  
 إنجليزية | ترجمة عربية

  مسابقة األفالم الوثائقية 

من غرف نوم المراهقين البريطانيين، إلى عالم »وادي 
السيليكون«، يقترح الفيلم أن وعود اإلنترنت المغرية 

المتعلقة باالتصاالت المجانية، والمفتوحة تقصي 
 الشباب إلى عالم تجاري إنعزالي وإدماني.  +18

الجمعة  1 نوفمبر  
6:00pm– فوكس 2

 في عقلين )حيرة(
 إخراج ماني كول

الهند | 1973 | 82 د. |   
 هندية | ترجمة إنجليزية 

  برامج خاصة 

عندما يترك الشاب عروسه التي تزوجها حديثًا في 
رحلة عمل طويلة، يقع شبح في حبها، يّتخذ شكل  

زوجها وينتقل للعيش معها. ال يمضي وقت طويل 
حتى تصبح العروس حاماًل، ويعود زوجها الحقيقي 

G .!من السفر 

الثالثاء  29 أكتوبر  
 6:00pm– ق. االمارات

الخميس  31 أكتوبر  
4:00pm– فوكس5

 فيّلال  
 إخراج  أيتن أمين

مصر، اإلمارات | 108 د. |   
 عربية | ترجمة إنجليزية  

  مسابقة آفاق جديدة 

هذه الدراما التي طال انتظارها عن الحياة والحب 
والمرض والموت، تلمع بلمسة مرح. لم يدرك حسين 
الذي يعيش مستمتعًا بوحدته ان ماضيه سيلحق به 

G .حين تنتقل أخته وابنها إلى منزله 

السبت  26 أكتوبر 
6:00pm – ق. االمارات

 فيلومينا
 إخراج ستيفن فريرز

المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، فرنسا 
  | 97 د. | إنجليزية | ترجمة عربية 

  مسابقة األفالم الروائية 

يقوم كل من جودي دنش وستيف كوغن بأدوار البطولة في 
هذه القصة العميقة والمؤثرة، والمقتبسة عن قصة حقيقية 
حول فيلومينا لي، المرأة اإليرلندية التي أمضت عقودًا في 

البحث عن إبنها الذي أخذته راهبات كاثوليكيات، وقمن 
 بتقديمه للتبني ما وراء البحار. فيلم  لصاحب  »الملكة«. +18

الجمعة  25 أكتوبر  
 3:15pm – فوكس6

االثنين  28 أكتوبر  
3:15pm– فوكس 6

 قبل سقوط الثلج
 إخراج هشام زمان

العراق، النرويج، المانيا | 105 د. |  
 كردية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة آفاق جديدة 

في سن السادسة عشر يصبح فتى القرية الكردية 
العراقية رجل المنزل وعليه القيام باإلنتقام لشرف 

 العائلة، بعد هروب أخته الكبرى من زواج مرتب لها.  +15
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السبت  26 أكتوبر 
 9:00pm – ق. االمارات

السبت  2 نوفمبر  
9:00pm– فوكس6 

 قَصة
 أخراج أنوب سينغ

الهند، ألمانيا، هولندا، فرنسا | 109 د. |  
 بنجابية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة آفاق جديدة 

في مرحلة ما بعد استعمار الهند، وتحديدًا في عام 
1947، يُجبر رجل من طائفة السيخ على الفرار من 

قريته بسبب التطهير العرقي. يحاول بناء منزل 
ألسرته لكنه يضطر إلبقاء هويتها الحقيقية سرًا عن 

 المجتمع المحيط. من بطولة عرفان خان.  +18

االثنين  28 أكتوبر  
 6:45pm– فوكس 4

الجمعة  1 نوفمبر  
3:00pm – فوكس 2

 القيادة في القاهرة
 إخراج شريف القطشة

مصر | 77 د. |   
 عربية، إنجليزية | ترجمة إنجليزية 

  مسابقة األفالم الوثائقية 

إنه اكتشاف لحياة مدينة كبيرة، تضم أكثر من 20 
مليون نسمة، حيث تضيق الشوارع بـ 14 مليون مركبة، 

ويسلط الضوء على الهوية الجمعية التي أدت إلى 
G  .التغييرات التاريخية التي تشهدها مصر اليوم 

اإلثنين  28 أكتوبر  
6:00pm – فوكس 2

 الكارثة
 إخراج  جانو باروا

الهند | 1987 | 120 د. |   
 أسامية | ترجمة  إنجليزية 

  برامج خاصة 

يبتهج مُزارع الرز ويشعر بسعادة غامرة بحلول موسم 
األمطار التي ستمنحه الفرصة للبدء بزراعة أرضه. 

لكّنه يقع في أزمة عندما يعلم بأنه ال يملك أي مستند 
قانوني يثبت ملكيته لقطعة األرض الصغيرة التي تعتبر 

 مصدر الرزق األساسي لعائلته. +12

الجمعة  1 نوفمبر  
6:00pm – ق. االمارات

 كامّي كلوديل 1915
 إخراج برونو دومون

فرنسا | 95 د. |   
 فرنسية | ترجمة إنجليزية  

  عروض السينما العالمية 

َتقضي النحاتة الفرنسية البارعة، وإنما غير المقدّرة، 
سنواتها األخيرة في جنوب فرنسا في مصح لألمراض 

العقلية، بعد أن ادعى عشيقها النحات الفرنسي 
األشهر أوغست رودان إنها مريضة عقليًا، وفشلت في 

 إقناع من حولها بضرورة خروجها منه. +18

الجمعة  25 أكتوبر  
 6:30pm - فوكس4

الجمعة  1 نوفمبر  
9:15pm – فوكس 1

 كفى لغوًا 
 إخراج نيكول هولوفسينير

الواليات المتحدة | 93 د. |   
 إنجليزية  

  عروض السينما العالمية 

كوميديا رومانسية معاصرة، يتاقسمها جوليا لويس 
درايفوس، الراحل جيمس غاندولفيني وكاثرين كينر، 

تتابع بذكاء حياة مطّلقة، تحاول أن تجد صديقًا 
جديدًا لها، ويصدف أن يكون ـ وبدون قصد ـ الصديق 

 الجديد هو الزوج السابق لصديقتها الجديدة +18

السبت  26 أكتوبر 
3:30pm – فوكس 1 

الجمعة ١ نوفمبر    
5:45pm – فوكس 5 

 لص بغداد
 إخراج مايكل باول، تيم ويلن، لودفيغ بيرغر

المملكة المتحدة | 1940 | 106 د. |  
 إنجليزية 

  برامج خاصة 

من اإلنصاف القول إن االستعادة الرقمية الجديدة 
بتقنية »تكنيكولور« الفاتنة  تنصف واحدًا من أجمل 

أفالم الفانتازيا عبر تاريخ السينما. األمير أحمد 
المضّلل يحارب من أجل استعادة قصره الملكي وقلب 

G .األميرة الجميلة 

الثلثاء  29 أكتوبر  
9:15pm– فوكس5 

السبت  2 نوفمبر  
6:00pm– فوكس6 

 لمسة الخطيئة
 إخراج جا جنكي

الصين، اليابان | 129 د. |  
 مندرينية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة األفالم الروائية 

أربع مناطق في الصين.. أربعة أبطال من الطبقة 
العاملة.. وأربعة أمثلة للصراع الطبقي. ولكن هذا 
الفيلم هو أيضًا فيلم  فنون  قتالية، يحاكي رائعة 
المخرج كينج هو، »لمسة زن«، وكأن روح أبطال 

 الماضي التزال على قيد الحياة. +18

الجمعة  25 أكتوبر  
 4:30pm – فوكس5 

االثنين  28 أكتوبر  
4:00pm– فوكس 5

 لهؤالء الذين ال يبوحون بالحكايات
 إخراج ياسميال جبانيتش 

البوسنة والهرسك، قطر | 72 د. |  
 إنجليزية، بوسنية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة األفالم الروائية 

سائحة أسترالية تكتشف اإلرث الصامت لفظائع 
الحرب عندما تصل إلى بلدة صغيرة مثالية على الحدود 

بين البوسنة وصربيا. فيلم مميز لياسميال جبانيتش 
 الحائزة جائزة الدب الذهبي عن فيلم “كرافيتسا”.  +18

فيال 69



24adff.ae | مهرجان أبوظبي السينمائي السابع

األربعاء  30 أكتوبر 
 6:30pm– فوكس4

الجمعة  1 نوفمبر  
3:00pm – فوكس 5

 مدرسة بابل
 إخراج جولي برتوتشيللي

فرنسا | 90 د. |   
 فرنسية | ترجمة عربية وإنجليزية 

  مسابقة األفالم الوثائقية 

في مدرسة ثانوية متعددة الثقافات في باريس، نرى 
براءة مجموعة من الطالب المهاجرين- إيرلندا، 

صربيا، البرازيل، تونس، الصين، السنغال- وحماستهم 
G  .واضطرابهم الداخلي، إذ يحاولون تعّلم لغة جديدة 

االثنين  28 أكتوبر  
 6:15pm– فوكس 1

األربعاء  30 أكتوبر 
3:00pm– فوكس 2

 المساَعدة المهلكة
 إخراج راوول بيك

فرنسا، هاييتي، الواليات المتحدة | 100 د.  | 
 إنجليزية، فرنسية، كريولية | ترجمة إنجليزية

  عروض السينما العالمية 

يأخذنا المخرج الهاييتي  المولد راوول بيك في رحلة 
استغرقت سنتين  داخل عملية إعادة اإلعمار الصعبة 

التي أعقبت الزلزال الذي ضرب هاييتي، في فضح 
مؤلم للطريقة الخاطئة التي توجه بها المساعدات 

 اإلنسانية واإلنمائية الدولية.  +12

األحد  27 أكتوبر  
 6:00pm– فوكس 6

األربعاء  30 أكتوبر 
3:30pm– فوكس4

 مصطلح مختصر 12
 إخراج  دستن دانييل كريتون
الواليات المتحدة | 96 د. |   

 إنجليزية | ترجمة عربية 

  مسابقة آفاق جديدة 

شابة عشرينية، ُتشرف على عدد من موظفي مركز 
الرعاية المتخصص بالمراهقين، تتنقل وسط المياه 
المضطربة الى ذلك العالم جنبًا إلى جنب مع زميلها 

وحبيبها. هذا الفيلم المصنوع بحب  يجد الحقيقة 
 والفكاهة في أماكن غير متوقعة. +18

األحد  27 أكتوبر  
6:00pm– فوكس 1

 مظالت شيربور
 إخراج جاك ديمي

فرنسا | 1964 | 92 د. |   
 فرنسية | ترجمة إنجليزية

  برامج خاصة 

يتم تحويل البلدة الساحلية شيربور إلى أكثر اإلبداعات 
أثيرية، لتروي قصة الحب الضائع لفتاة المظلة )الممثلة 
كاترين دونوف( وانفصالها عن صديقها بعد استدعائه 

G .للخدمة العسكرية. نسخة جديدة مرممة رقميَا 

السبت  26 أكتوبر  
9:15pm – فوكس 1

 معضلة إبن
 إخراج كالين بيتر نيتزر

رومانيا | 112 د.  |   
 رومانية | ترجمة إنجليزية  

  عروض السينما العالمية 

قصة أم متعالية، استغلت أصدقاءها المقربين إلنقاذ 
ابنها الشقي والمدلل من السجن بعد أن تسبب بحادث 
مأساوي. فيلم حائز على الجائزة الكبرى في مهرجان 

 برلين السينمائي.  +15

الجمعة  25 أكتوبر  
 9:00pm– فوكس 4

األحد  27 أكتوبر   
 3:45pm– فوكس 3

 من هو دياني كريستال؟
 إخراج مارك سيلفر

المملكة المتحدة، المكسيك | 80 د. |  
 إسبانية، إنجليزية | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة األفالم الوثائقية 

جثة مجهولة في صحراء أريزونا تطلق شرارة 
دراما إنسانية من واقع الحياة ، حيث يقود البحث 
عن الهوية عبر القارة  إلى أناس متروكين ومعنى 

 وشم غامض.  +15

األربعاء  30 أكتوبر 
 6:15pm– فوكس6

الجمعة  1 نوفمبر  
3:30pm – فوكس 6

 مواعيد عشوائية
 إخراج ليفان كوغواشفيلي

جورجيا | 97 د. |   
 جورجية | ترجمة عربية وإنجليزية 

  مسابقة آفاق جديدة 

ساندرو مُدرّس أربعيني من تبليسي، ال يزال يعيش في منزل 
والديه. لم يحالفه الحظ كثيرًا مع النساء اللواتي واعدهن من 

خالل مواقع التعارف على اإلنترنت، إلى حين  تعرفه على 
مصففة الشعر مانانا التي يقع في حبها. يسير كل شيء على 

 ما يرام بينهما إلى أن يخرج زوجها من السجن. +15

األحد  27 أكتوبر  
8:45pm– فوكس 5

 هارلوك: قرصان الفضاء
 إخراج شينجي أراماكي

اليابان | 115 د. |   
 يابانية | ترجمة إنجليزية  

  عروض السينما العالمية 

ُتبعث الحياة مرة أخرى في سلسلة )مانغا( الشعبية 
على شكل فيلم تحريك مذهل ثالثي األبعاد، حيث 

يحاول قرصان الفضاء الكابتن هارلوك وطاقمه 
الشجاع إنقاذ الجنس البشري من غزاة الفضاء 

 األشرار عام 2977. +18

الجمعة  25 أكتوبر  
  4:15pm  – فوكس4 

السبت  26 أكتوبر  
6:15pm  – فوكس 6

 هذه الطيور تمشي
 إخراج عمر موليك، باسم طارق

باكستان، الواليات المتحدة | 72 د. |  
 أوردو | ترجمة عربية وإنجليزية

  مسابقة األفالم الوثائقية 

الصراع بين أطفال شوارع كراتشي وبين «السامريون 
الطيبون«  من »مؤسسة أدي« الذين يبحثون عنهم 

مُصوّر بأسلوب »سينما الحقيقة« ، األمر الذي أسفر 
قصة أثيرية وملهمة عن القدرة على الصمود في ظل 

 ظروف صعبة. +12
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السبت  26 أكتوبر  
 9:15pm  – فوكس 4

الثالثاء  29 أكتوبر  
4:30pm– فوكس 4

 همس المدن
 إخراج قاسم عبد

العراق، اإلمارات | 62 د. |   
 عربية | ترجمة إنجليزية  

  مسابقة األفالم الوثائقية 

يقوم المخرج العراقي قاسم عبد برحلة شخصية 
تستمر ألكثر من عشر سنوات في العالم المحبب الى 

قلبه، يجمع صورًا من الحياة في شوارع رام اهلل، بغداد 
 وأربيل، تكشف النضال اليومي للروح البشرية. +12

السبت  26 أكتوبر 
 8:45pm  – فوكس 2

االثنين  28 أكتوبر  
3:30pm– فوكس 2

 وعد باندورا
 إخراج روبرت ستون

الواليات المتحدة | 87 د. |   
 إنجليزية   

  عروض السينما العالمية 

هذا الوثائقي المثير للجدل والمحفز للتفيكر دعوة 
الستكشاف جانب مختلف من الطاقة النووية، وينظر 
إلى هذه الطاقة التي اعتبرت في ما مضى من أخطر 

 األمور على البشرية من وجهة نظر مختلفة. +12

الجمعة  25 أكتوبر   
 9:15pm– فوكس6

األحد  27 أكتوبر  
9:15pm– فوكس3

 الولد سّر أبيه
 إخراج هيروكازو كوريـ  إيدا
اليابان | 120 د. |   
 يابانية | ترجمة إنجليزية  

  عروض السينما العالمية 

تتغير حياة العائلة رأسًا على عقب بعد أن َتعلم أن 
طفلها الحقيقي قد ُأستبدل في المستشفى التي ولد 

فيها بطفل آخر، ويتوجب عليها اآلن االختيار بين ابنها 
G .الطبيعي والولد الذي قامت بتربيته لست سنوات 

مواعيد عشوائية
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 مسابقة األفالم القصيرة 

 البرنامج األول
89 د.

 األيام الماضية
 كريم موسوي | الجزائر | 35 د

 ترام
 هالة مطر | البحرين، الواليات المتحدة | 8 د.

 الجبل األبيض
 جيل كولييه | بلجيكا | 14 د.

 الملكة
 مانويل ابراموفيتش | األرجنتين | 18 د. 

 اليقين
 أَنا بودانوفا | روسيا | 9 د.

االثنين 28 أكتوبر 
6:15pm فوكس 3 

الخميس 31 أكتوبر 
3:00pm فوكس 4

 البرنامج الثاني
82 د.

 آغري والجبل
 حسن سيرين | تركيا | 13 د.

 اقفز
 جولييت بيلي | فرنسا | 7 د.

 زكريا
 ليلى بوزيد | فرنسا، تونس | 27 د.

 محو
 أمين برادة | فرنسا، المغرب | 7 د.

 النهار يقهر الليل
 جان ـ غابرييل بريو | فرنسا | 28 د.

االثنين 28 أكتوبر 
9:15pm فوكس 3 

الخميس 31 أكتوبر 
6:15pm فوكس 4

واقع 2.0

األيام الماضية الجرح
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 البرنامج الثالث
77 د.

 إطعام خمسمائٍة
 رافد الحارثي، ري حداد | اإلمارات | 22 د.

 الجرف
 ناديا تويجر | تونس | 19 د.

 الصبي الجميل
 ساسا بان | كرواتيا | 15 د.

 وادي الحوت
 غودموندور أرنار غودموندسون | الدانمارك | 15  د.

 الولد الكبير
 كيو تاي لي | كوريا الجنوبية | 6 د.

الثالثاء 29 أكتوبر 
6:15pm فوكس 3 

الجمعة 1 نوفمبر 
3:15pm فوكس 4

 البرنامج الرابع
70 د.

 ذكريات ثورية لباهامان الذي أحب ليلى
 فرناز شريفي | إيران | 15 د.

 رغم أني أعرف أن النهر جاف
 عمر روبرت هاملتون | فلسطين، مصر، قطر | 19 د.

 الظهور المعدي لدامباري ديندريت
 بيبوسان باسنيت، بوجا غورونغ | نيبال | 18 د.

 غلوريا فكتوريا
 ثيودور أوشيف | كندا | 7 د.

 واقع  
 فيكتور أوروزكو راميريز | ألمانيا، المكسيك | 11 د.

الثالثاء 29 أكتوبر 
9:15pm فوكس 3 

الجمعة 1 نوفمبر 
6:15pm فوكس 4

غلوريا فكتوريا الجرف

اقفز
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 إصعد إلى أضواء الشهرة ... أطلق العنان لموهبتك، ودع دولفين للطاقة 
تقدم لك الدعم ومصدر الطاقة الموثوقة! تفخر دولفين للطاقة 

بتوريد 30% من احتياجات دولة اإلمارات العربية المتحدة من الطاقة.  
دولفين للطاقة ترعى المبادرات التي تنمي القدرات والمواهب الفردية. 

هذه هي قوة الطاقة البّناءة.

تفخر دولفين للطاقة برعاية 
مسابقة أفالم اإلمارات

أضواء. 
كاميرا. تصوير.
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مسابقة أفالم اإلمارات

تأسست مسابقة أفالم اإلمارات في 2001 بهدف 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 القصيرة 
 البرنامج األول

92 د.

 أبجديات األبوة
 حمد العور | اإلمارات | 6 د.

 ترام
 هالة مطر |  | الواليات المتحدة، البحرين | 8 د.

 ثلج
 عمر إبراهيم | اإلمارات | 20 د.

 سراب
 مريم فروحي | اإلمارات | 12 د.

 صافي
 أحمد زين | اإلمارات | 8 د. 

 غرفتي زهرية اللون
 فشان شارما | الكويت | 5 د.

 كتاب الرمال
 بدر الحمود | السعودية | 18 د.

 مدرسة
 ديفيد مور، محمد بن اسحاق | اإلمارات | 15 د.

الجمعة 25 أكتوبر 
6:00pm  فوكس 3 

اإلثنين 28 أكتوبر 
3:00pm فوكس 3

األفالم الروائية القصيرة 
 للطالب

74 د. 

 إبنة الحياة
 منى شحادة | اإلمارات | 4 د.

 أشواك رمادية
 أبيكي مامورومو | اإلمارات | 16 د.

 إلى مكان آمن
 خميس الشحي | اإلمارات | 6 د. 

 حب مضرور
 دينا ستيفينز | اإلمارات | 9 د.

 الحزن
 أمنية العفيفي | اإلمارات | 12 د.

 حصة
 راشد النعيمي | اإلمارات | 5 د.

 ذنب
 عبدالرحمن المدني | اإلمارات | 6 د. 

 ال أفهم
 نورة الزرعوني | اإلمارات | 5 د.

 مرآة
 أميرة ماضي | اإلمارات | 4 د.

 المستجد
 دينا ستيفينز | اإلمارات | 10 د.

السبت 26 أكتوبر 
5:45pm  فوكس 3 

األربعاء 30 أكتوبر 
3:00pm فوكس 3

األفالم الروائية القصيرة 
 البرنامج الثاني

100 د.

 بدون
 محمد اإلبراهيم | قطر | 20 د. 

 تمرد
 إبراهيم المرزوقي | اإلمارات | 10 د.

 سيد األفكار
 بالل أنتبلي | اإلمارات | 10 د.

 عبور
 ميثم الموسوي | عمان | 7 د.

 عيد ميالد يونس
 محمد العتيبة | اإلمارات | 17 د.

 فلسفة ديك
 ياسر النيادي | اإلمارات | 19 د.

 كاتشاب
 حسن الجابري | اإلمارات | 5 د.

 مع الزمن
 مالك قوته | السعودية | 14 د.

الجمعة 25 أكتوبر 
9:15pm  فوكس 3 

الثالثاء 29 أكتوبر 
3:00pm فوكس 3

صافي

عبور سيد األفكار

الحزن

برعاية
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مسابقة أفالم اإلمارات

 األفالم الوثائقية القصيرة
104 د.

 إطعام خمسمائة
 رافد الحارثي، ري حداد | اإلمارات | 22 د.

 أناس صغيرة
 دانيال مالك | اإلمارات | 8 د.

 بدر
  سارة السعدي ماريا أسامي

لطيفة الدرويش | قطر | 11 د.

 التداوي بالجمل
 فهد الكندري | الكويت | 24 د.

 تركيب األمل
 صوفيا دي فاي | اإلمارات | 27 د.

 تمساح
 لطيفة الدرويش , روضة 

المغيصب | قطر | 12 د

السبت 26 أكتوبر 
9:00pm  فوكس 3 

الخميس 31 أكتوبر 
3:45pm فوكس 3

محطات
 أفالم خارج المسابقة

60 د.

 أوراق
 عبدالعزيز البطاشي | عمان | 4 د.

 التاجر
 حمزة سامي | اإلمارات | 4 د.

 تضحية ملكية
 راشد النعيمي | اإلمارات | 5 د.

 حادث
 ياسر القرمزي | البحرين | 10 د. 

 سائق التاكسي
 شداد المسلمي | عمان | 17 د.

 قهر الرجال
 سعيد الماس | اإلمارات | 8 د.

 ماريونت الدمى المتحركة
 صوفيا جواد | اإلمارات | 4 د

 هدية
 صادق بهبهاني | الكويت | 8 د.

األحد 27 أكتوبر 
9:00pm  فوكس 2

األفالم الوثائقية القصيرة 
 للطالب

70 د.

 أجمع شغفي
 مريم خانجي , ميرة المطوع 

 | اإلمارات | 12 د.
 بي ون*

 دينا ستيفينز، إبراهيم محمد 
 | اإلمارات | 5 د.

 سقف من الورق المقوى 
 فاطمة سلطان، هدى الماجدي، بشائر 

المحمود |  | اإلمارات | 17 د.

 شيء عن الخادمات
 سالمة مبارك , سارة الحمادي 

 | اإلمارات | 6 د.

 ضد الريح
 عائشة عبداهلل | اإلمارات | 6 د.

 الفن الصامت
 هنا مير | اإلمارات | 18 د.

 وهقة
 ريم المقبالي | اإلمارات | 8 د.

األحد 27 أكتوبر 
6:15pm  فوكس 3 

الجمعة 1 نوفمبر 
9:00pm فوكس 3

بدر

تركيب األمل

حصة
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يعمل المتطوعون والمتدربون بال كلل 
إلى جانب موظفينا، سواء في الخطوط 

األمامية أو وراء الكواليس ،ويسعون 
معهم لينعم رعاة المهرجان وضيوفه 

وسينمائيوه بتجربة رائعة في أبوظبي. 
بدونهم، ما كان للمهرجان أن ينجز، لذا 

ندعوكم لمشاركتنا في تقديم الشكر 
لكل واحد منهم لمساعدتهم على جعل 

مهرجان أبوظبي السينمائي حدثا ًثقافياً  
يحتفل بالسينما العالمية.

إلى المتطوعين 
والمتدربين معنا 
 شكرًا 
جزيالً
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برامج خاصة

األولى لمجموعة مختارة من السينمائيين 
العرب المميزين الذين لم تكتف أعمالهم 
األولى باإلعالن عن مواهبهم الالفتة، بل 

شّكلت أيضًا داَلة هامة مسيرتهم المقبلة، 
وتعدّت ذلك لتكون عالمات فارقة في 

تاريخ السينما العربية.

 أحالم المدينة
إخراج محمد ملص ص 12  

 بيروت الغربية
إخراج  زياد دويري ص 15 

 الرحلة الكبرى
إخراج  إسماعيل فروخي ص 18 

 الصعاليك
إخراج داود عبد السيد ص 19 

 صمت القصور
إخراج مفيدة تالتلي ص 19 

 عرق البلح
إخراج رضوان الكاشف ص 21 

 عصفور السطح )حلفاوين(
إخراج فريد بوغدير ص 21 

 عمر قتلته الرجولة
إخراج مرزاق علواش ص 21 

 غير صالح للعرض
إخراج عدي رشيد ص 21 

تحتفل السينما الهندية هذا 
العام بالذكرى المئوية 

إلنطالقتها. احتفاءًا بهذه 
السينما، التي تعتبر واحدة من 

أغزر سينمات العالم إنتاجًا 
وأكثرها قربًا إلى القلب، يقدم 

مهرجان أبوظبي السينمائي 
برنامجًا خاصًا يضم مجموعة 

مختارة من أبرز األفالم الهندية 
لبعض ألمع مخرجيها.

تشكل هذه األفالم عالمات 
فارقة، ساهمت في إيجاد 

حساسية ولغة سينمائية جديدة 
في الوقت الذي تعكس فيه 

الواقع االجتماعي واالقتصادي 
والسياسي والثقافي. ولكن فوق 
كل شيء، هي تجارب سينمائية 

مكّثفة حول التمييز، نشوة 
االستقالل وما يتبعها من ظلم  

وعدم مساواة وفساد، ُتقدّم عبر 
حكايات تشدّ االنتباه.

 خيط الذهب )سوبرنا ريكها(
ريتويك غهاتاك ص 17 

 الرياح الحارقة
م. إس. ساتيو ص 18 

 الظمأ
غورو دوت ص 20 

 في عقلين )حيرة(
ماني كول ص 22 

 الكارثة
جانو باروا ص 23 

االحتفال
بالسينما الهندية

الفيلم األول:
مختارات من األعمال الروائية 

األولى لمخرجين عرب

يحرص مهرجان أبوظبي السينمائي على 
توفير أكبر حيز ممكن لمنجزات 

السينمائيين العرب، ليس فقط من خالل 
إتاحة الفرصة للجديد من أعمالهم 

ليُعرض في مسابقاته المختلفة، وإنما 
أيضًا من خالل تنظيم برامج خاصة حول 

عناوين ومحاور لها صلة بالسينما 
العربية، إيمانًا منا بأن للمهرجانات 

السينمائية في معظم المنطقة العربية 
دورًا إضافيًا يتمّثل في إيجاد منصة 

عرض ـ وإن موسمية ـ للسينما العربية، 
بجديدها كما بقديمها، في غياب خطط 

التوزيع الفعّالة التي تضمن وصول تلك 
األفالم إلى جمهورها الطبيعي.

في هذا اإلطار، يُكرِّس المهرجان، وللسنة 
الثالثة على التوالي، أوسع برامجه المرافقة 
لتسليط الضوء على تاريخ السينما العربية 

القريب والبعيد، فبعد برنامج »نجيب 
محفوظ والسينما« في العام 2011 

واحتفالية »50 عامًا من السينما 
الجزائرية« في العام 2012، نواصل هذا 
العام المنحى عينه ذاهبين إلى التجارب 
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 شذرات من الزمن: إيقونات كالسيكية
فن حفظ السينما وترميمها

يرتبط مستقبل السينما بمدى 
حفاظنا على ماضيها، إن قدرة الفيلم 
على قول حقيقتنا، أحيانًا بعد عقود 

من عرضه، هي  ما تمنح الفيلم 
أهميته. والقوة الخالدة لهذه األفالم 
المدهشة تأتي من استعادتها الحياة 
ومن الحقائق العاطفية التي تصوّرها 

على الشاشة. السرد والتجريد 
والسرعة والحركة والسكون والحياة 

والدهشة والموت... كلها عناوين 
تستكشفها هذه األفالم مخّلفة 

لحظات ال تنسى. كل هذه األفالم 
يُعاد إحياؤها لنكتشف من خاللها فن 

حفظ السينما وترميمها. 

برنامج األفالم القصيرة 
الخاص باألطفال

74 د.

 أسبوع واحد
 باستر كيتون   

  الواليات المتحدة  | 1920 | 22د.

 شعور باالرتياح
 بيير إيتكس   

  فرنسا | 1971 | 12 د.

 العالج
 تشارلي تشابلن   
  الواليات المتحدة | 1917 | 17 د.

 قطيعة
 بيير إيتكس   

 فرنسا | 1961 | 11د.

 مناسبة سعيدة
 بيير إيتكس،جان كلود كاريير  

 فرنسا |  1962 | 12د.

السبت 26 أكتوبر 
3:00pm  فوكس 3

 اطلب الرمز )ميم( للقتل
ألفريد هيتشكوك ص 12 

 افطار في تيفاني
باليك أدواردز ص 13 

 حدث ذات مرة في الغرب
سيرجيو ليوني ص 16 

 الحذاء األحمر
مايكل باول، إمريك  بريسبورغر ص 16 

 لص بغداد
مايكل باول، تيم ويلن، لودفيغ 

بيرغر ص  23 

 مظالت شيربور
جاك ديمي ص  24 
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جائزة عالمنا

هذه الجائزة، التي ترعاها  
"مصدر" ، تحتفي باألفالم 

المكرسة لزيادة الوعي بالقضايا 
البيئية الهامة. و ستقوم لجنة 

مكونة من طالب  "مصدر" 
باختيارالفليم الحائز على جائزة 
أفضل فيلم في مسابقة عالمنا.   

أنشئت "مصدر" في عام 2006، 
هي مؤسسة بنت قوامها على 
اسس تجارية وتعمل للوصول 
إلى حدود واسعة من الطاقة 

المتجددة وصناعة التكنولوجيات 
المستدامة مما يعطيها األفق 

الالزم لمواجهة هذه التحديات.

مدرج قائمة بعناوين األفالم المؤهلة 
للتسابق على جائزة "عالمنا".

آتسينكي:  
 قصة رعاة بقر القطب الشمالي

جيسيكا أوريك ص 12 

 إفراغ السماوات
دوغالس كاس ص 13 

 أمازونيا
 تييري راغوبرت ص 13 

 الحقل المقدس.. الحرب المقدسة
ليخ كوفالسكي ص  16 

 الحوت األسود
غابرييال كوبرثوايت ص  17 

 المساَعدة المهلكة
راوول بيك ص 24 

 هارلوك: قرصان الفضاء
شينجي أراماكي ص 24 

 وعد باندورا
روبرت ستون ص 25 



35 adff.ae | مهرجان أبوظبي السينمائي السابع

بفضل سحر السينما، يمكننا 
أن نعيش حياة متنوعة، وتجارب 

مختلفة، تجوب بنا بعيدًا في 
المكان والزمان. منذ بداياتها، 
اهتمّت السينما باألطفال؛ من 

منا لم يذرف دمعة لدى مشاهدة  
فيلم "الطفل" لتشارلي تشابلن؟

اهتم صّناع السينما بكل أطفال 
العالم: أطفال يعيشون بكنف 

أهلهم بحب، وأطفال وحيدون 
ومضطهدون، وآخرون يحاولون 
بجهدهم البحث عن مستقبلهم 

وسعادتهم. تحملنا هذه القصص 
على االهتمام أكثر باألطفال 
وفهمهم، هم الذين سيصبح 

مستقبل العالم بين أيديهم.

يسر مهرجان أبوظبي السينمائي 
أن يتضمن برنامجه جائزة 

جديدة في غاية األهمية، هي 
"جائزة حماية الطفل" التي تم 
استحداثها بالشراكة مع مركز 
وزارة الداخلية لحماية الطفل 

بهدف لفت اإلنتباه إلى تلك 
األفالم التي ترفع الوعي بوضع 

األطفال ضحايا سوء المعاملة 
أو اإلهمال و تعزيز تدابير الوقاية 

في هذا المجال.

يعمل "مركز وزارة الداخلية 
لحماية الطفل" في اإلمارات 
العربية المتحدة على ضمان 

سالمة األطفال وأمنهم من 
خالل التواصل الفعّال مع جميع 

المعنيين، وتطوير الشراكات 
الداخلية والخارجية ذات 

المغزى، وضمان تنفيذ وتنظيم 
تشريعات حماية الطفل، وضمان 

أفضل السياسات والممارسات 
الدولية التي تجعل من هذا 

المركز نموذجًا للتميز.

 الجوائز 
جائزة حماية الطفل ألفضل فيلم ) دوالر أمريكي(

جائزة حماية الطفل ألفضل سيناريو )30.000 دوالر أمريكي(

األفالم القصيرة

 آغري والجبل
حسن سيرين ص 26 

 زكريا
ليلى بوزيد ص 26 

 الظهور المعدي لدامباري ديندريت
بيبوسان باسنيت، بوجا غورونغ ص 27  

 غرفتي زهرية اللون
فشان شارما ص 29 

 مع الزمن
ملك قوته ص 29 

 الملكة
مانويل ابراموفيتش ص 26 

 وادي الحوت
غودموندور أرنار غودموندسون ص 27 

األفالم

 اسمي هممممم...
أنييس تروبليه ص 12 

 بستاردو
 نجيب بلقاضي ص 14 

 خبئ وجهك المبتسم 
دانيال باتريك كاربوني ص 17 

 خنزير
ناغراج مانجولي ص 17 

 دروس في التناغم
أمير بيغازين ص 17 

 زرافاضة
راني مصالحة ص 18 

 سيدهارت
ريتشي مهتا ص 18 

 في الحياة الواقعية
بيبان كدرن ص 22 

 قبل سقوط الثلج
هشام زمان ص 22 

 مدرسة بابل
جولي برتوتشيللي ص 24 

 مصطلح مختصر 12
دستن دانييل كريتون ص 24 

 هذه الطيور تمشي
عمر موليك، باسم طارق ص 24    

 الولد سّر أبيه
هيروكازو كوريـ  إيدا ص 25   

 

جائزة حماية الطفل
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-

3 pm

 المارينا مولقصر اإلمارات
فوكس 1

 المارينا مول
فوكس 2

 المارينا مول
فوكس 3

 المارينا مول
فوكس 4

 المارينا مول
فوكس 5

 المارينا مول
فوكس 6

4 pm

5 pm

6 pm

7 pm

8 pm

9 pm

10 pm

11 pm

12 am

 5:30 
 الرياح الحارقة

 146 د.
 ص. 18

6:30 pm 
 كفى لغوَا

 93 د.
 ص. 23

6:15 pm 
آتسينكي: قصة 
رعاة بقر القطب 

 الشمالي 
 85 د.

 pm 7:00 ص. 12
فصل في حياة 

 جامع خردة
 74 د.

 ص. 22

3:15 pm 
 قبل سقوط 

 الثلج
 105 د.
 ص. 22

6:15 pm 
 بوتوسي

 120 د.
 ص. 15

9:15 pm 
 الولد سر أبيه

 120 د.
 ص. 25

6:00 pm 
 جن

 86د.
 ص. 16

9:00 pm 
 الظمأ
 146 د.

 ص. 20

3:00 pm 
عصفر السطح 

 )حلفاوين(
 98 د.

 ص. 21

9:00 pm 
 بل

 104 د.
 ص. 14

9:15 pm 
مسابقة أفالم 

االمارات 
األفالم الروائية 

القصيرة 
 البرنامج الثاني 

 100 د.
 ص. 29

3:15 pm 
افطار في 

 تيفاني
 115 د. 
 ص. 13

4:30 pm 
الُعشاق 

وحدهم تركوا 
 أحياء
 75 د.

 ص. 21

9:00 pm 
من هو دياني 

 كريستال ؟
 80 د.

 ص. 24

4:15  pm 
 هذه الطيور 

 تمشي
 72 د.

 ص. 24

9:00 pm 
انهيار الدائرة 

 المكسورة
 110 د.
 ص. 14

6:00 pm 
مسابقة أفالم 

االمارات 
األفالم الروائية 

القصيرة 
 البرنامج االول

  92 د.
ص. 29

9:15 pm 
 السطوح

 91 د.
 ص. 18

 توقيت العرض
 عنوان الفليم

 مدة العرض
رقم الصفحة

 مسابقة االفالم الروائية الطويلة 
مسابقة آفاق جديدة 

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة 
عروض السينما العالمية 
مسابقة األفالم القصيرة 

مسابقة أفالم اإلمارات 
برامج خاصة 

الجمعة 25 أكتوبر

رموز برنامج العرض
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pm 12

 المارينا مولقصر اإلمارات
فوكس 1

 المارينا مول
فوكس 2

 المارينا مول
فوكس 3

 المارينا مول
فوكس 4

 المارينا مول
فوكس 5

 المارينا مول
فوكس 6

pm 1

pm 2

pm 3

pm 4

pm 5

pm 6

pm 7

pm 8

pm 9

pm 10

pm 11

am 12

السبت 26 أكتوبر

8:45 pm 
  وعد بندورا

 87 د.
 ص. 25

4:15  pm 
 الحوت األسود

 83 د.
 ص. 17

6:15 pm 
 باتيما بالمقلوب

 99 د.
 ص. 14

6:30 pm 
 انفذ بجلدك!

 115 د.
 ص. 14

3:45 pm 
 زرافاضة

 81 د.
 ص. 18

6:15 pm 
هذه الطيور 

 تمشي
 72 د.

 ص. 24

9:15 pm 
 أحبني

 75 د.
 ص. 12

3:00 
برنامج األفالم 

القصيرة الخاص 
 باألطفال

 75 د.
 ص. 33

 5:30 
عمر قتلته 

 الرجولة
 90 د.

 ص. 21
6:00 pm 
 فيلومينا

 97 د.
 ص. 22

9:00 pm 
 قصة

 109 د.
 ص. 23

5:45 pm 
مسابقة أفالم 

االمارات 
االفالم الروائية 

 القصيرة للطالب 
 74 د.

 ص. 29

3:30 pm 
 لص بغداد

 106 د.
 ص. 23

3:30pm 
 أمازونيا

 83 د.
 ص. 13

 

6:45 pm 
 جدران

 85 د.
 ص. 16

9:00 pm 
 همس المدن

 62 د.
 ص. 25

9:00 pm 
مسابقة أفالم 

االمارات  
االفالم الوثائقية 

 القصيرة 
 104 د.
 ص. 30

9:15 pm 
 معضلة ابن

 112 د.
 ص. 24

9:30 pm 
 فرش و غطا

 87 د.
 ص. 21
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pm 12

 المارينا مولقصر اإلمارات
فوكس 1

 المارينا مول
فوكس 2

 المارينا مول
فوكس 3

 المارينا مول
فوكس 4

 المارينا مول
فوكس 5

 المارينا مول
فوكس 6

pm 1

pm 2

pm 3

pm 4

pm 5

pm 6

pm 7

pm 8

pm 9

pm 10

pm 11

am 12

األحد 27 أكتوبر

9:00 pm 
مسابقة أفالم 

االمارات 
محطات أفالم 
 خارج المسابقة 

 60 د.
ص. 30

7:00 pm 
 الدكتور فابر 

 سيعالجك
 61 د.

 ص. 18

6:00 pm 
 مظالت شيربور

 92 د.
 ص. 24

6:15 pm 
 غيرة
 76 د.

 ص. 21

3:45 pm 
فصل من حياة 

 جامع خردة
 74 د.

 ص. 22

6:00 pm 
مصطلح 

 مختصر 12
 96 د.

 ص. 24

9:00 pm 
 سالفو
 103 د.
 ص. 18

 6:30 
 عدو

 90 د.
 ص. 20

3:45pm 
من هو دياني 

 كريستال ؟
 80 د.

 ص. 24

6:30 pm 
غير صالح 

 للعرض
 74 د.

 ص. 21

9:00 pm 
بالدي الحلوة .. 

 بالدي الحادة
 95 د.

 ص. 15

6:15 pm 
مسابقة أفالم 

االمارات  
االفالم الوثائقية 
 القصيرة للطالب

 70 د.
ص.30

9:15 pm 
 الولد سر أبيه

 120 د.
 ص. 25

3:30 pm 
 فرش و غطا

 87 د.
 ص. 21

3:00 pm 
 تحركات ليلية

 112 د.
 ص. 15

9:30 pm 
بلح تعلق تحت 

 قلعة حلب
 71 د.

 ص. 15

4:00 pm 
آتسينكي: قصة 
رعاة بقر القطب 

 الشمالي 
 85 د.

 ص. 12

8:45 pm 
دروس في 

 التناغم
 115 د.
 ص. 17

8:45 pm 
هارلوك: قرصان 

 الفضاء
 115 د.

 ص. 24
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اإلثنين 28 أكتوبر

pm 12

 المارينا مولقصر اإلمارات
فوكس 1

 المارينا مول
فوكس 2

 المارينا مول
فوكس 3

 المارينا مول
فوكس 4

 المارينا مول
فوكس 5

 المارينا مول
فوكس 6

pm 1

pm 2

pm 3

pm 4

pm 5

pm 6

pm 7

pm 8

pm 9

pm 10

pm 11

am 12

6:00 pm 
 الكارثة

 120 د.
 ص. 23

6:45 pm 
القيادة في 

 القاهرة
 77 د.

 ص. 23

6:15 pm 
المساعدة 

 المهلكة
 100 د. 
 ص. 24

6:30 pm 
 إعادة البناء

 93 د.
 ص. 12

3:15 pm 
قبل سقوط 

 الثلج
 105 د.
 ص. 22

6:15 pm 
 بستاردو

 106 د.
 ص. 14

9:00 pm 
 حياة ساكنة

 87 د.
 ص. 17

6:15pm 
تعاقب المد 

 والجزر
 96 د.
 ص.15

8:45 pm 
 صمت القصور

 127 د.
 ص. 19

3:30 pm 
 وعد باندورا

 87 د.
 ص. 25

9:00 pm 
 تحت رمال بابل

 90 د.
 ص.15

3:00 
مسابقة أفالم 

االمارات 
األفالم الروائية 

القصيرة 
 البرنامج االول

 92 د.
ص. 29

6:15 pm 
مسابقة األفالم 

القصيرة  
 البرنامج األول

 89 د.
 ص. 26

9:15 pm 
مسابقة األفالم 

القصيرة 
 البرنامج الثاني

 82 د.
 ص. 26

4:00 pm 
 غيرة
 76 د.

 ص. 21

4:00 pm 
 لهؤالء الذين 

ال يبوحون 
 بالحكايات

 75 د.
 ص. 23

9:00 pm 
ثورتي 

 المسروقة
 75 د.

 ص. 16

4:15  pm 
 الحوت األسود

 83 د.
 ص.  17

9:00 pm 
 خنزير
 103 د.
 ص. 17

9:15 pm 
خبىء وجهك 

 المبتسم
 81 د.

 ص. 17
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الثالثاء 29 أكتوبر

pm 12

 المارينا مولقصر اإلمارات
فوكس 1

 المارينا مول
فوكس 2

 المارينا مول
فوكس 3

 المارينا مول
فوكس 4

 المارينا مول
فوكس 5

 المارينا مول
فوكس 6

pm 1

pm 2

pm 3

pm 4

pm 5

pm 6

pm 7

pm 8

pm 9

pm 10

pm 11

am 12

4:00 pm 
بلح تعلق تحت 

 قلعة حلب
 71 د.

 ص. 15

6:45 pm 
  َجمل البرّوطة

 86 د.
 ص. 17

6:45 pm 
 الصورة الناقصة

 88 د.
 ص. 19

6:00 pm 
 حكايات الحالق

 120 د.
 ص. 16

4:15 pm 
 الظّلة 

 84 د.
 ص. 20

6:30 pm 
طوق غرا 
 المقدس

 93 د.
 ص. 19

9:00 pm 
...اسمي 

 هممممم
 121 د.

 ص. 12

6:00 pm 
 فيلال 69

 108 د.
 ص. 22

6:00 pm 
 أحالم المدينة 

 120 د.
 ص. 12

9:00 pm 
خيط الذهب 

 )سوبرنا ريكها(
 143 د.
 ص. 17

2:15 pm 
 الدكتور فابر 

 سيعالجك
 61 د.

 ص. 18

9:00 pm 
صندوق 

 المجوهرات
 139 د.
 ص. 19

3:00 pm 
مسابقة أفالم 

االمارات 
األفالم الروائية 

القصيرة 
 البرنامج الثاني 

 100 د.
 ص. 29

6:15 pm 
مسابقة األفالم 

القصيرة 
 البرنامج الثالث

 77 د.
 ص. 27

9:15 pm 
مسابقة األفالم 

القصيرة 
 البرنامج الرابع

 70 د.
 ص. 27

3:45 pm 
 انفذ بجلدك!

 115 د.
 ص. 14

3:30pm 
بالدي الحلوة.. 

 بالدي الحادة
 95 د.
 ص.15

9:15 pm 
في الحياة 

 الواقعية
 90 د.

 ص. 22

4:30 pm 
 همس المدن

 62 د.
 ص. 25

9:15 pm 
سالم بعد 

 الزواج
 86 د.

 ص. 18

9:15 pm 
 لمسة الخطيئة

 129 د.
 ص. 23
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األربعاء 30 أكتوبر

pm 12

 المارينا مولقصر اإلمارات
فوكس 1

 المارينا مول
فوكس 2

 المارينا مول
فوكس 3

 المارينا مول
فوكس 4

 المارينا مول
فوكس 5

 المارينا مول
فوكس 6

pm 1

pm 2

pm 3

pm 4

pm 5

pm 6

pm 7

pm 8

pm 9

pm 10

pm 11

am 12

 5:30 
الحقل المقدس ... 

 الحرب المقدسة
 105 د.
 ص. 16

 8:30 
 بيروت الغربية

 105 د.
 ص. 15

6:30 pm 
 مدرسة بابل 

 90 د.
 ص.  24

6:30 pm 
 إفراغ السماوات

 75 د.
 ص. 13

3:45 pm 
  السطوح

 91 د.
 ص. 18

3:30pm 
 حياة ساكنة 

 87 د.
 ص. 17

9:15 pm 
 الشبيه

 93 د.
 ص. 19

6:15 pm 
مواعيد 

 عشوائية 
 97 د.

 ص. 24

6:00 pm 
العشاق 

وحدهم  
 تركوا أحياء

 123 د.
 ص.21

9:00 pm 
 رصيف أورسيه

 113 د.
 ص. 18

3:00 
مسابقة أفالم 

االمارات 
االفالم الروائية 

 القصيرة للطالب
 74 د.

 ص.  29

3:00 pm 
المساعدة 

 المهلكة
 100 د.
 ص. 24

6:00 pm 
دروس في 

 التناغم 
  115 د.
 ص. 17

9:00 pm 
 اآلنسة سي

 93 د.
 ص. 14

3:30 pm 
  تحت رمال بابل

 92 د.
 ص. 15

2:00 pm 
 أحبني

 75 د.
 ص. 12

9:15 pm 
 فريق القتل

 79 د.
 ص. 22

3:30 pm 
 مصطلح 

 مختصر 12
 96 د.

 ص. 24

9:00 pm 
 الجغرافي  
 أضاع عالمه

 120 د.
 ص. 16

6:30 pm 
 إيـدا

 80 د.
 ص. 14

9:00 pm 
 سيدهارث

 96 د.
 ص. 18
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الخميس 31 أكتوبر

pm 12

 المارينا مولقصر اإلمارات
فوكس 1

 المارينا مول
فوكس 2

 المارينا مول
فوكس 3

 المارينا مول
فوكس 4

 المارينا مول
فوكس 5

 المارينا مول
فوكس 6

pm 1

pm 2

pm 3

pm 4

pm 5

pm 6

pm 7

pm 8

pm 9

pm 10

pm 11

am 12

6:00 pm 
  الصعاليك

 120 د.
 pm 6:30 ص. 19

 خبىء وجهك 
 المبتسم

 81 د.
 ص. 17

7:00 pm 
 أمازونيا

 83 د.
 ص. 13

3:45pm 
 َجمل البرّوطة

 86 د.
 ص. 16

6:30 pm 
 ثورتي 

 المسروقة
 75 د.

 ص. 16

9:00 pm 
اسمي 

 هممممم... 
 121 د.

 ص. 12

9:15 pm 
 بيروت الغربية

 35 د. 
 105 د.
 ص. 15

3:30 pm 
سالم بعد 

 الزواج
 86 د.

 ص. 21

3:45 pm 
مسابقة أفالم 
االمارات    

االفالم الوثائقية 
 القصيرة 

 104 د.
 ص. 30

7:00 pm 
 إفراغ السماوات

 75 د.
 ص. 13

9:30 pm 
 خنزير
 103 د.
 ص. 17

3:45 pm 
 اآلنسة سي

 93 د.
 ص. 14

4:00 pm 
 فيلال 69

 108 د.
 ص. 22

9:15 pm 
 جدران

 85 د.
 ص. 16

8:45 pm 
صندوق 

 المجوهرات
 139 د.
 ص. 19

9:30 pm 
اطلب الرمز 

 )ميم(  للقتل
 105 د.
 ص. 12

3:00 pm 
مسابقة األفالم 

القصيرة  
 البرنامج األول

 89 د.
 ص. 26

6:15 pm 
مسابقة األفالم 

القصيرة 
 البرنامج الثاني

 82 د.
 ص. 26



44adff.ae | مهرجان أبوظبي السينمائي السابع

الجمعة 1 نوفمبر

pm 12

 المارينا مولقصر اإلمارات
فوكس 1

 المارينا مول
فوكس 2

 المارينا مول
فوكس 3

 المارينا مول
فوكس 4

 المارينا مول
فوكس 5

 المارينا مول
فوكس 6

pm 1

pm 2

pm 3

pm 4

pm 5

pm 6

pm 7

pm 8

pm 9

pm 10

pm 11

am 12

6:00 pm 
في عقلين 

 )حيرة(
 82 د.

 ص. 22

6:15 pm 
مسابقة األفالم 

القصيرة 
 البرنامج الرابع

 70 د.
 ص. 27

6:15 pm 
 زرافاضة

 81 د.
 ص. 18

5:45 pm 
 لص بغداد

 106 د.
 ص. 23

3:30 pm 
مواعيد 

 عشوائية
 97 د.

 ص. 24

6:00 pm 
في الحياة 

 الواقعية 
 86 د.

 ص. 22

9:00 pm 
 حكايات الحالق

 120 د.
 ص. 16

 

3:00 
 األفالم الفائزة

9:00 pm 
  الرحلة الكبرى

 108 د.
 ص. 18

3:00 pm 
القيادة في 

 القاهرة
 77 د.

 ص. 23

6:00 pm 
كامّي كلوديل 

1915 
 95 د.

 ص. 23

9:00 pm 
حدث ذات مرة 

 في الغرب
 165 د.
 ص. 16

3:45 pm 
مسابقة أفالم 

االمارات االفالم 
الوثائقية 

 القصيرة للطالب
 70 د.

 ص. 30

6:45 pm 
 األفالم الفائزة

9:30 pm 
انهيار الدائرة 

 المكسورة
 110 د.
 ص. 14

3:15 pm 
 باستاردو

 106 د.
 ص. 14

3:00 pm 
 مدرسة بابل

 90 د.
 ص. 24

9:15 pm 
  بوتوسي

 120 د.
 ص. 15

3:15 pm 
مسابقة األفالم 

القصيرة 
 البرنامج الثالث

 77 د.
 ص. 27

9:15 pm 
 كفى لغوًا 

 93 د.
 ص. 23

8:45 pm 
 إيـدا

 80 د.
 ص. 14
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السبت 2 نوفمبر

pm 12

 المارينا مولقصر اإلمارات
فوكس 1

 المارينا مول
فوكس 2

 المارينا مول
فوكس 3

 المارينا مول
فوكس 4

 المارينا مول
فوكس 5

 المارينا مول
فوكس 6

pm 1

pm 2

pm 3

pm 4

pm 5

pm 6

pm 7

pm 8

pm 9

pm 10

pm 11

am 12

9:15 pm 
عصفور السطح 

 )حلفاوين(
 98 د.
 ص.21

5:45  pm 
طوق غرا 
 المقدس

 93د.
 ص. 19

5:30 pm 
 الحذاء األحمر

 133 د.
 ص. 16

3:30 pm 
 إعادة البناء

 93 د.
 ص. 22

6:00 pm 
 لمسة الخطيئة

 129 د.
 ص. 23

9:00 pm 
  قصة
 109 د.
 ص. 23

2:45 pm 
  األفالم الفائزة

6:30 pm 
 األفالم الفائزة

3:15 pm 
 عرق البلح

 100 د.
 ص. 21

8:45 pm 
 تحركات ليلية 

 112 د.
 ص. 15

5:45 pm 
 الشبيه

 93 د.
 ص. 19

6:00 pm 
 الصورة الناقصة

 88 د.
 ص. 19

9:00 pm 
 الظّلة

 84 د.
 ص. 20

2:45 pm 
 سالفو
 103 د.
 ص. 18

8:45 pm 
 سيدهارث

 96 د.
 ص. 18

2:45 pm 
 فريق القتل

 79 د.
 ص. 22

21:00 
 األفالم الفائزة
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فهرس األفالم بحسب البلد

 ق  = أفالم قصيرة

 األرجنتين
12 .......................................  إعادة البناء
26 ....................................... ق  الملكة

 اسبانيا
20 ................................................. عدو

 أستراليا
20 .............................................. الظّلة

 ألمانيا
15 ..............  بالدي الحلوة.. بالدي الحادة
 دروس في التناغم.......................... 17
 زرافاضة............................................. 18
 غير صالح للعرض............................. 21
 قبل سقوط الثلج............................ 22
 قَصة................................................ 23
ق  واقع 2.0..................................... 27

 اإلمارات
29 ..............................  ق  ابجديات األبوة
29 ...................................  ق  إبنة الحياة
 ق  أجمع شغفي.............................. 30
29 .............................  ق  أشواك رمادية
30 ،27 ...............  ق  اطعام خمسمائة
29 ...........................  ق  إلى مكان آمن
30 ...............................  ق  أناس صغيرة
15...............  بالدي الحلوة.. بالدي الحادة
15................  بلح تعلق تحت قلعة حلب
30 ........................................  ق  بي ون*
 ق  التاجر........................................... 30
15.................................  تحت رمال بابل
 ق  تركيب األمل............................... 30
30 ...........................  ق  تضحية ملكية
 ق  تمرد............................................ 29
 ق  ثلج............................................... 29
 َجمل البرّوطة.................................. 16
16 ...................................................  جن
 ق  حب مضرور................................. 29
 ق  الحزن........................................... 29
 ق  حصة............................................ 29
6 .....................................  حياة الجريمة
29 .............................................  ق  ذنب
29 ..........................................  ق  سراب
 ق  سقف من الورق المقوى............ 30
 ق  سيد األفكار................................. 29
 ق  شيء عن الخادمات.................... 30
 ق  صافي.......................................... 29
30 ......................................  ق  ضد الريح
 ق  عيد ميالد يونس......................... 29
 ق  فلسفة ديك................................ 29
30 ..............................  ق  الفن الصامت
 فيلال 69.......................................... 22
 ق  قهر الرجال................................... 30
29 .....................................  ق  كاتشاب

 ق  ال أفهم......................................... 29
 ق  ماريونت الدمى المتحركة........ 30
 ق  مدرسة........................................ 29
 ق  مرآة............................................. 29
 ق  المستجد.................................... 29
25 .................................  همس المدن
30 .......................................... ق  وهقة

 ايران
ق  ذكريات ثورية لباهامان الذي  أحب  ليلى 27

 ايطاليا
16 ...............................................  جدران
 حدث ذات مرة في الغرب................. 16
 زرافاضة............................................. 18
 سالفو.............................................. 18
 طوق غرا المقدس........................... 19
21 ...............  عصفور السطح )حلفاوين(
فصل من حياة جامع ُخرَدة..............22

 باكستان
14 ....................................  انفذ بجلدك!
هذه الطيور تمشي....................... 24

 البحرين
30 ...........................................  ق  حادث
ق  ترام...................................... 26، 29

 البرازيل
13 ............................................ أمازونيا

 بلجيكا
 انهيار الدائرة المكسورة................. 14
 ق  الجبل األبيض............................... 26
18 ..................  الدكتور فابر سيعالجك

 البوسنة و الهرسك
 فصل من حياة جامع ُخرَدة............. 22
لهؤالء الذين ال يبوحون بالحكايات.... 23

 بولندا
14 ...................................................  إيـدا
الحقل المقدس.. الحرب المقدسة.... 16

 تركيا
26 ............................... ق  آغري والجبل

 تونس
 بستاردو........................................... 14
 ق  الجرف...........................................27
 َجمل البرّوطة.................................. 16
 ق  زكريا........................................... 26
 صمت القصور.................................. 19
21 ............... عصفور السطح )حلفاوين(

 الجزائر 
26 .............................  ق  األيام الماضية
18 .........................................  السطوح 
عمر قتلته الرجولة........................... 21

 جورجيا
مواعيد عشوائية............................ 24

 الدانمارك
14 ...................................................  إيـدا
ق  وادي الحوت..................................27

 روسيا
16 .....................  الجغرافي أضاع عالمه
26 ......................................... ق  اليقين

 رومانيا
معضلة إبن..................................... 24

 السعودية
ق  مع الزمن.................................... 29

 سلوفينيا
فصل من حياة جامع ُخرَدة............. 22

 سورية
أحالم المدينة................................... 12

 السويد
ثورتي المسروقة............................ 15

 سويسرا
عرق البلح.......................................... 21

 الصين
20 ..............................................  الظلة
لمسة الخطيئة.............................. 23

 العراق
15 ..............  بالدي الحلوة.. بالدي الحادة
15.................................  تحت رمال بابل
 غير صالح للعرض.............................. 21
 قبل سقوط الثلج............................ 22
25 ................................. همس المدن

 عمان
30 ............................................  ق  أوراٍق
30 .........................  ق  سائق التاكسي
29 ............................................ ق  عبور

 فرنسا
12 ......................  اسمي هممممم...
 ق  اقفز............................................. 26
13 ............................................  أمازونيا
 اآلنسة سي...................................... 14
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 بستاردو........................................... 15
14 ..............  بالدي الحلوة.. بالدي الحادة
 بيروت الغربية.................................. 15
 تعاقب المد والجزر........................... 15
 دروس في التناغم.......................... 17
 الدكت ور فابر سيعالجك................ 18
 الرحلة الكبرى................................. 18
 رصيف أورسيه.................................. 18
 زرافاضة............................................. 18
 ق  زكريا........................................... 26
18 ..........................................  السطوح
 شعور باالرتياح................................. 33
 صمت القصور.................................. 19
 الصورة الناقصة................................ 19
 عصفور السطح )حلفاوين(.................. 21
 غيرة................................................. 21
 فصل من حياة جامع ُخرَدة............. 22
 فيلال 69.......................................... 22
22 ........................................  فيلومينا
 قَصة................................................ 23
 قطيعة............................................ 33
23 ....................  كامّي كلوديل 1915
 محو................................................ 26
 مدرسة بابل.................................... 24
 المساَعدة المهلكة....................... 24
 مظالت شيربور............................... 24
33 .............................  مناسبة سعيدة
ق  النهار يقهر الليل......................... 26

 فلسطين
 ق  رغم أني أعرف أن النهر جاف........ 27
 زرافاضة............................................. 18

 الفليبين
16 ................................. حكايات الحالق

 فنلندا
 آتسينكي: قصة رعاة بقر القطب الشمالي 12

 قطر
30 ...............................................  ق  بدر
 ق  بدون............................................ 29
 بستاردو........................................... 14
 ق  تمساح........................................ 30
 ق  رغم أني أعرف أن النهر جاف.........27
18 ..........................................  السطوح
لهؤالء الذين ال يبوحون بالحكايات.... 23

 كازاخستان
دروس في التناغم.......................... 17

 كرواتيا
ق  الصبي الجميل........................... 27

 كمبوديا
الصورة الناقصة................................ 19

 كندا
18 ........................................  سيدهارث
20 .................................................  عدو
27...........................  ق  غلوريا فكتوريا

 كوريا الجنوبية
 ق  الولد الكبير............................... 27

 الكويت
  ق  التداوي بالجمل.......................... 30

  ق  غرفتي زهرية اللون................... 29

 ق  هدية........................................... 30

 لبنان
15 ...............  بلح تعلق تحت قلعة حلب
بيروت الغربية...................................15

 مصر
  ق  رغم أني أعرف أن النهر جاف....... 27

 الصعاليك......................................... 19
 عرق البلح.......................................... 21
 فرش وغطا...................................... 21
 فيلال 69...........................................22
23 ........................ القيادة في القاهرة

 المغرب
 الرحلة الكبرى................................. 18
 ق  محو........................................... 26

 المكسيك
 بوتوسي.......................................... 15
 من هو دياني كريستال؟.............. 24
27.....................................  ق  واقع 2.0

 المملكة المتحدة 
14 ....................................................  بل
15.................................  تحت رمال بابل
16 ....................................  الحذاء األحمر
17 .....................................  حياة ساكنة
 الشبيه............................................. 19
 العشاق وحدهم تركوا أحياء........... 21
 في الحياة الواقعية..........................22
22.........................................  فيلومينا
 لص بغداد........................................ 23
من هو دياني كريستال؟.............. 24

 النرويج
 أحبني.............................................. 12
 بيروت الغربية...................................15
قبل سقوط الثلج.............................22

 النيبال
 ق  الظهور المعدي لدامباري ديندريت 27

 هايتي
المساَعدة المهلكة....................... 23

 الهند
 خنزير................................................ 17
17 ................  خيط الذهب )سوبرنا ريكها(
 الرياح الحارقة.................................... 18
18 ........................................  سيدهارث
19 ........................  صندوق المجوهرات
 الظمأ.............................................. 20
 في عقلين )حيرة(..............................22
 قَصة................................................ 23
الكارثة............................................ 23

 هولندا
15 ................................  تحت رمال بابل
قَصة................................................ 23

 الواليات المتحدة
 آتسينكي: قصة رعاة بقر القطب الشمالي 12
 ق  أسبوع واحد................................. 33
12 ..............  اطلب الرمز )ميم(  للقتل
 إفراغ السماوات................................ 13
 افطار في تيفاني............................ 13
15 ................................  تحت رمال بابل
15 .................................  تحركات ليلية
 ق  ترام...................................... 26، 29
 حدث ذات مرة في الغرب................. 16
 الحوت األسود................................... 17
6 .....................................  حياة الجريمة
 خبىء وجهك المبتسم.................. 17
 سالم بعد الزواج............................... 18
 العشاق وحدهم تركوا أحياء.......... 21
 العالج............................................... 33
 فريق القتل...................................... 22
23 ........................................  فيلومينا
23 ......................................  كفى لغوًا
 المساَعدة المهلكة....................... 24
 مصطلح مختصر 12....................... 24
 هذه الطيور تمشي....................... 24
25 ......................................  وعد باندورا

 اليابان
14 .............................  باتيما بالمقلوب
 لمسة الخطيئة.............................. 23
24 ..................  هارلوك: قرصان الفضاء
25 .................................. الولد سّر أبيه
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فهرس األفالم الطويلة بحسب الموضوع والنوع األدبي

 أفالم االثارة
12 ..............  اطلب الرمز )ميم(  للقتل
6 ..................................... حياة الجريمة

 أفالم االغتراب
14 ....................................  انفذ بجلدك!
 ثورتي المسروقة............................ 16
 قبل سقوط الثلج............................ 22
من هو دياني كريستال ؟............. 24

 أفالم تحريك
14 .............................  باتيما بالمقلوب
24 ..................  هارلوك: قرصان الفضاء

 أفالم ثورية
فرش و غطا..................................... 21

 أفالم الحرب
15 ...............  بلح تعلق تحت قلعة حلب
15 ................................  تحت رمال بابل
20 .............................................. الظّلة

 أفالم الحيوانات
 آتسينكي: قصة رعاة بقر القطب الشمالي 12
13 ............................................  أمازونيا
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