


يوم مرأة عاي سعيد لجميع النساء والرجال! 

٢٠٢٠ سنة استثنائية بكل معنى الكلمة ...

لعبــت اــرأة دوًرا حاســً� عــ� جبهــات مختلفــة، ومــع ذلــك � يــزال هنــاك الكثــ  

الذي يتع� القيام به مع استمرار جائحة كورونا العاية.

© العــام اــا¨، ومــن خــ¥ل العمــل جنبًــا إ£ جنــب مــع الرجــال، قــادت 

ــه  ــ  رعت ــل صغ ــض وطف ــ� مري ــ� كل جب ــا ع ــت بصمته ــوف ا±و£ وترك بالصف

واهتمــت بــه وأحباءهــا © انــزل. فلقــد كانــت اــرأة قــدوة يحتــذى بهــا وعــززن 

ــب  ــة © مناص ــة مهم ــأدوار قيادي ــا ب ــن أيًض ــ� يقم ــن، بين ــ¥مة © مجتمعاته الس

صنع القرار.

ــ   ــد كب ــس إ£ ح ــرأة يعك ــم ا ــبوع فيل ــن أس ــام م ــذا الع ــخة ه ــ� أن نس © ح

"الوضــع الطبيعــي الجديــد" الــذي يتعــ� علينــا جميًعــا التكيــف معــه © حياتنــا، فقــد شــعرنا أنــه � يــزال مــن اهــم توفــ  فرصــة 

للجمهور ل¥لتقاء، حتى لو كان ذلك افÁاضيًا فقط.

لحظنــا الســعيد العــام الفائــت كان آخــر مهرجــان وجاهــي حصــل © مــÃح الرينبــو قبــل ا�قفــال التــام واليــوم نعــود لكــم بتجربــة 

مختلفــة بنخبــة مــن ا±فــ¥م اميــزة والرائعــة لنعــرف ونتعــرف عــ� كل مــا تحملــه اف¥منــا مــن القصــص القويــة وشــهادات النســاء 

من جميع أنحاء العاÊ، اللواÉ يتم تصوير أع�لهن الهمة © ا±ف¥م وا±ف¥م الوثائقية بفضل Çكائنا.

ــي أحظــى  ــه ــن دواعــي Ëوري أن انن ــرق. إن ــي وبشــدة دخــول الشــابات © هــذا القطــاع Îحــداث ف ــزال يلهمن ــه � ي كــ� أن

بÐاكة شبابية من منتجة شابة رائعة.

ــا تابعــة اســ ة  يــارا أبــو نعمــة، التــي عملــت معــي هــذا العــام كمديــرة فنيــة مشــاركة ±ســبوع فيلــم اــرأة. أدعوكــم جميًع

وا±حاديــث التــي ســتدور بــ� جيلــ� مــن اÎع¥ميــات اللــواÉ اجتمعــن مًعــا للدفــاع عــن حقــوق اــرأة عــ� حســاباتنا عــ� مواقــع 

التواصل ا�جت�عي.

كل احبــة والشــكر اوصــول داÔــاً لصاحيــة الســمو الــÓ ســمو ا±مــ ة بســمة بنــت طــ¥ل اعظمــة لرعايتهــا ولهــذه ابــادرة 

ولدعمها © تعزيز Õك� ارأة ع� جميع استويات.

اديرة الفنية ±سبوع فيلم ارأة 

غادة سابا



Happy International Women’s Day to all women and men!

2020 has certainly been a year like no other.

Women played a critical role on various fronts and yet 
much remains to be done as the global COVID19- 
pandemic continues. 

In the past year, working alongside men, women at the 
frontline of the crisis response provided essential support, 
whether by taking care of patients in hospitals or children 
and loved ones at home. Both at the global level as well as 
in Jordan, women led by example, promoting safety in 
their communities, while also taking up signi�cant 
leadership roles in decision-making positions. 

While this year’s edition of the Women’s Film Week is very 
much re�ective of the ‘new normal’ we all had to adjust to in our lives, we felt it was still 
important to provide an opportunity for the public to come together, even if only virtually.  

I recall with great fondness last year’s edition where we able to attend the screenings in person 
at the Rainbow Theater. Today we are back with a di�erent experience but the same 
commitment to share with you powerful stories and testimonies of women from around the 
world, whose inspiring actions are portrayed in the movies and documentaries that part of this 
year’s edition thanks to our partners.

I also continue to be deeply inspired by the young women entering into this industry to make 
a di�erence. It is a great pleasure to introduce the young producer.

Yara Abu Nimah, who this year worked with me as co-artistic director of the Women’s Film 
Week. I invite you all to follow the journey and conversations of two generations of women 
media professionals coming together to advocate for women’s rights on our Instagram 
accounts...

In concluding, I would like to express my sincere gratitude to Her Royal Highness Princess 
Basma bint Talal for renewing her kind patronage to this initiative and for her support in 
promoting women’s empowerment at all levels.

Artistic Director of Women’s Film Week
Ghada Saba



أنــا متحمســة للغايــة ±ن أكــون جــزًءا مــن أســبوع فيلــم اــرأة. اعتــدت © كل عــام 

مشــاهدة قصــص النســاء مــن جميــع أنحــاء العــاÊ بإعجــاب كبــ  لوجهــات النظــر 

التــي يحملنهــا، وا±دوار التــي يؤدينهــا، والعمــل الجــاد الــذي يقمــن بــه © الدفــاع 

عن حقوق ارأة، Úا © ذلك استخدام فن السين�.

© عــام ٢٠٢٠ ، تÐفــت بتغطيــة أســبوع فيلــم © ســنتي ا±و£ مــن عمــÛ كمراســلة 

ــة  ــذه التجرب ــن ه ــوة م ــرب بخط ــون أق ــعدÜ أن أك ــام يس ــذا الع ــة. وه ميداني

ا�ســتثنائية © العمــل كمديــرة فنيــة مشــاركة للمهرجــان مــع غــادة ســابا، والتــي 

باتــت تعمــل © هــذا اــÐوع عــ� مــدار الســنوات التســع ااضيــة. والفضــل لهــا 

وللنســاء ا±خريــات الــ¥ß مهــدن الطريــق لجيلنــا، يÐفنــي اÝن أن أســاهم شــخصيًا 

© جهود اناàة الهامة هذه.

ــا  ــة � توصــف، � تخذلن ــاة بÐي ــا تســببت © معان ــد أن جائحــة كورون ــن اؤك م

النســاء © كل جــزء مــن العــاÊ الــ¥Éِã أظهــرن جهــوًدا مثاليــة © جميــع اجــا�ت. مــن رائــدات ا±عــ�ل إ£ اللــواÉ يعملــن عــن بعــد، 

مــن القاÔــات عــ� الرعايــة إ£ اوظفــات © ايــدان كمســتجيبات © الصفــوف ا±ماميــة، Ê يدخــروا أي جهــد ســاعدة اÝخريــن 

خ¥ل مثل هذه الظروف الصعبة.

أتطلــع إ£ بــدء هــذه النســخة مــن اهرجــان، حريصــة عــ� تعلــم خــäات جديــدة ومشــاركة خــäاÉ مــع الفريــق بأكملــه وعامــة 

النــاس، مــع الشــكر لغــادة التــي Ê تكــن ســوى داعمــة å منــذ أن التقينــا. فهــي بــكل رقــي ومحبــه وإàار تعلمنــي ازيــد كل يــوم. 

دون تــردد تشــاركني ُجــل خäاتهــا اهنيــة وخäاتهــا © الدفــاع عــن Õكــ� اــرأة. ألهمنــي بالحــذو مثلهــا لبــذل ازيــد مــن الجهــد 

© رفع الوعي ودعم النساء ا±خريات العام¥ت © وسائل اÎع¥م.

مع محبتي،

يارا أبو نعمة

اديرة الفنية ±سبوع فيلم ارأة بالÐاكة



I’m very excited to be part of the Women’s Film Week. 
Every year I used to watch the stories of women from 
around the world with great admiration for the 
perspectives they bring, the roles they play, and the hard 
work they are doing in advocating for women’s rights, 
including by using the art of cinema. 

In 2020, I had the pleasure of covering the Women’s Film 
Week during my �rst year working as a �eld reporter. This 
year I am glad to be one step closer to this extraordinary 
experience as Co-Artistic Director of the festival with 
Ghada Saba, who had been working on this project for the 
past nine years. With thanks to her and other women who 
paved the way for my generation, I now have the honor to 
personally contribute to such important advocacy e�orts.

The COVID19- pandemic certainly caused untold human 
su�ering but women all over the world demonstrated exemplary e�orts across all �elds. From 
women entrepreneurs to those working remotely, from caretakers to those deployed in the 
�eld as frontline responders, they spared no e�ort to help others during such challenging 
circumstances.

I look forward to kicking o� this edition and I am eager to learn more, share my experiences 
with the whole team and the general public, with thanks to Ghada who has been nothing but 
supportive since we met. Gracefully, yet persistently, teaching me more each day and sharing 
with me all her career and experiences in advocating for women’s empowerment. Following 
this example, I am inspired to do more in uplifting and supporting other women working in 
media.

 
Sincerely,
Yara Abu Nimeh,
Co-artistic Director of the Women’s Film Week



Monday 8 March اÎثن� ٨ آذار

�اذج بحرينية مؤثرة � مواجهة "كوفيد ١٩
الساعة السابعة مساًء

In�uential Bahraini examples facing COVID-19

7 PM

The Supreme Council for Women, 5 min, documentary, Bahrain, Arabic with English 
subtitles, 2021

The documentary aims to shed light on the exemplary e�orts by Bahraini women and 
their role during the challenging circumstances caused by COVID-19 pandemic, 
especially those serving as frontline responders. The �lm follows the stories of three 
women working in the education and health sector, showcasing their e�orts in 
balancing between work duties and support to their families, highlight the 
importance of family support in balancing both responsibilities.

The characters portrayed in this �lm represent in�uential models, each in her 
respective �eld of work. Yet, the message remains the same: the ability of women to 
make a di�erence in such di�cult circumstances.

اجلس ا±ع� للمرأة، ٥ دقائق، وثائقي، اللغة العربية مع الÁجمة إ£ اÎنجليزية، البحرين، ٢٠٢١

يهــدف الفيلــم إ£ إلقــاء الضــوء عــ� ìــاذج بحرينيــة مؤثــرة © إطــار درامــي ومعــä عــن طبيعــة الــدور الــذي تتــو�ه 
اــرأة © مواجهــة جائحــة كوفيــد-١٩ وخصوصــاً وهي تعمل © الصفــوف ا±مامية، يحاول الفيلــم أن يوضحها من خ¥ل ث¥ث 
حكايــات قصــ ة عــن دور اــرأة العاملــة © ايــدان الصحــي والتعليمــي، والجهــود اضاعفــة التــي تبذلهــا للموازنــة بــ� 

واجباتها ا�Ëية والعملية.  وأهمية اساندة ا±Ëية التي يجسدها ا±ب © حمل ا�عباء اليومية.

وتــدور قصــص هــذا الفيلــم © إطــار درامــي بتقديــم ìــاذج معــäة ومؤثــرة كل © مجالــه وبشــكل منفصــل، ولكــن يبقــى 
الشعار واحدا وهو قدرة ارأة ع� احداث الفرق اطلوب © مثل هذه الظروف الصعبة.



Tuesday 9 March الث¥ثاء ٩ آذار

خرجت من الظل

الساعة السابعة مساًء

تعمــل اــرأة © قطــاع ا±مــن © أوكرانيــا عــ� قــدم اســاواة مــع الرجــل، وليــس © الظــل. يحتفــي "خرجــت مــن 

ــة عملهــن ويشــاركن  ــون. تتحــدث النســاء العامــ¥ت عــن أهمي ــق القان الظــل" بشــجاعة واحــÁاف النســاء © تطبي

إنجازاتهن اهنية.

تــم اÎنتــاج بدعــم مــن وزارة الشــؤون الداخليــة © أوكرانيــا وهيئــة ا±مــم اتحــدة للمــرأة، يســلط الفيديــو الضــوء عــ� 

النســاء العامــ¥ت © الخدمــة © مؤسســات مختلفــة ووكا�ت قطــاع ا±مــن وعــ� أهميــة عملهــن ويتبادلــن إنجازاتهــن 

اهنيــة، Úــا © ذلــك دعــم تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة لقــرار مجلــس ا±مــن التابــع لðمــم اتحــدة ١٣٢٥ 

بشأن ارأة والس¥م وا±من.

I come out of the shadow

7 PM

2 min, Public Service Announcement, Ukrainian with English subtitles, Ukraine, 2019

Women serve in security sector agencies of Ukraine on equal footing with men, not 
in their shadow.  “I come out of the Shadow” celebrates the courage and 
professionalism of the women in law enforcement.

Developed with the support of the Ministry of Internal A�airs of Ukraine and UN 
Women, in the video servicewomen working across di�erence institutions and 
security sector agencies talk about the importance of their work and share their 
professional achievements, including in support of the implementation of the 
National Action Plan on UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and 
Security.



Tuesday 9 March الث¥ثاء ٩ آذار

ماتاهاريس

الساعة السابعة مساًء

إيسيار بولي�، ١٠٠ دقيقة، دراما / كوميديا، اللغة اÎسبانية مع ترجمة إ£ ا�نجليزية، إسبانيا،٢٠٠٧

ــة  ــ� مواجه ــادرات ع ــ  ق ــن غ ــ  أنه ــن غ ــة اÝخري ــن © خصوصي ــا وكارم ــس وإيف ــ¥ث إيني ــات الث ــل احقق تتدخ

ــة  ــور العام ــ� ا±م ــل ب ــذي يفص ــع ال ــد الرفي ــاوز الح ــات تج ــك اراقب ــ� تل ــيتع� ع ــن، س ــاء عمله ــن. أثن أËاره

والخاصة، لتسليط الضوء ع� مشاكلهن من أجل حل معض¥ت تفوق قضاياهن اهنية.

الجوائــز: أفضــل مخــرجCien de Cine ، أفضــل ســيناريو مهرجــان Guadalajara الســين�ß الــدوå (اكســيك)، أفضــل 

CEC مثل�،  أفضل ممثلة مساعدة وأفضل سيناريو جوائزممثلة مساعدة (Nuria González) جوائز اتحاد ا

Mataharis

7 PM

Icíar Bollaín,100 min, Drama/ Comedy, Spanish with English subtitles, Spain, 2007.

Private detectives Inés, Eva, and Carmen often invade others' privacy but are clueless 
about confronting their own secrets. While on the job, these three surveillance 
specialists will have to cross the thin line dividing public and private matters, 
bringing their own issues to light in order to solve more than just their professional 
cases.

Awards: Best Director at the Revista Cien de Cine; Best Script at the International Film 
Festival of Guadalajara (México); Best Supporting Actress (Nuria González) at the 
Premios de la Unión de Actores; Best Supporting Actress and Best Script at the CEC 
Awards.



Wednesday 10 March ا±ربعاء ١٠ آذار

"ب " ملكة النحل

الساعة السابعة مساًء

إيل� فلويت، ١٧دقيقة، وثائقي، هولندي مع الÁجمة إ£ ا�نجليزية، هولندا، ٢٠١٥ 

"بــ�"© مهمــة: إنقــاذ النحــل مــن ا�نقــراض. © حــ� أنهــا تعتنــي بالنحــل © فنــاء منزلهــا الخلفــي مــع التأكــد مــن أن 

ظــروف خليتهــا مثاليــة للتكاثــر، فإنهــا تخــوض أيًضــا معركــة أخــرى.  فهــي مصابــة بÃطــان العظــام وعــ� الرغــم مــن 

أن الع¥ج الطبي منعها من أخذ نحلها © رحلة إ£ حقول الرحيق، إ� أنها مصممة ع� ا�ستمرار © الôاع�.

Pien Queen of the Bee

7 PM

Ellen Vloet,17 min, Documentary, Dutch with English subtitles, The Netherlands, 2015

Pien is on a mission to save bees from extinction. While she tends to her own bees in 
her backyard by ensuring their hive conditions are optimal for reproduction, she is 
also �ghting another battle. Pien has bone cancer and, even though medical 
treatment has prevented her from taking her bees on a trip to the nectar �elds, she is 
determined not to give up either �ght.



Wednesday 10 March ا±ربعاء ١٠ آذار

Batallas Intimas

7 PM

Lucía Gajá, 87 min, documentary, in Spanish, English, Hindi and Finnish with English 
subtitles, Mexico, 2016

This documentary is about domestic violence, portraying the stories of struggle and 
hopes of �ve women from di�erent countries:  Mexico, India, Finland, the United 
States of America, and Spain, who confront this widespread phenomenon and slowly 
rebuild their lives with the support of other women.

معارك حميمة

الساعة السابعة مساًء

لوســيا كايــا، ٨٧ دقيقــة، وثائقــي، باÎســبانية واÎنجليزيــة والهنديــة والفنلنديــة مــع ترجمــة إ£ 

اÎنجليزية، اكسيك، ٢٠١٦

ــي  ــة، وه ــن دول مختلف ــاء م ــس نس ــة خم ــن بطول ــف ا±Ëي م ــن العن ــي ع ــم وثائق فيل

ــا هــذه  ــات اتحــدة وإســبانيا.  يســلط الضــوء عــ� ضحاي ــدا والو�ي ــد وفنلن اكســيك والهن

اÝفة الواسعة ا�نتشار والتي نتجت أساًسا عن اجتمعات الذكورية.



Thursday 11 March الخميس ١١ آذار

Queen Marie of Romania

7 PM

Alexis Cahill, 110 min, Drama, English, Romanian, French and German with English 
subtitles, Romania, 2019

Based on real events focused around Queen Marie. Devastated by the First World War, 
crushed by disease, and held captive by hunger, the political fate of Romania was 
extremely controversial.

In the spring of 1919, Queen Marie attended the Paris Peace Conference for the great 
uni�cation's international recognition, facing the world’s most powerful leaders and 
�ghting for her country.

Awards: Winner of the Gopo Award for Best Make-up and Hairstyle, and Best Costume 
Design in Romania.

ماريا ملكة رومانيا

الساعة السابعة مساًء

أليكســيس كاهيــل، ١١٠ دقيقــة، درامــا باللغــة اÎنجليزيــة والرومانيــة والفرنســية وا±انيــة مــع 

ترجمة إ£ اÎنجليزية، رومانيا،٢٠١٩ 

يــروي الفيلــم أحــداث حقيقيــة عــن حيــاة الكــة ماريــا، بعــد أن دمرتهــا الحــرب العايــة ا±و£ 

وتركتها مثقلة با±مراض والجوع يبقى استقبل السيا÷ الروماÜ محاط بجدل كب .

 äمواجهــة أكــ ،åاف الــدوÁربيــع عــام ١٩١٩ تشــارك © محادثــات الســ¥م التــي عقــدت © باريــس، مــن أجــل ا�عــ ©

قادة العاÊ من أجل دولتها.

الجوائز: جائزة جوبو كأفضل مكياج وتÃيحة شعر وأفضل تصميم أزياء © رومانيا.



Friday 12 March الجمعة ١٢ آذار

العزل، بالرسوم ا�تحركة

الساعة السابعة مساًء

العــزل بالرســوم اتحركــة عبــارة عــن عمــل تجريبــي Úشــاركة ٢٥ فنانـًـا فنانة للرســوم اتحركــة، يعكــس كل منهم حالة 

جائحــة كوفيــد١٩ برؤيتــه/ا الخاصــة. كل جــزء مســتوحى مــن الصــور اجهريــة لفــ وس كورونــا ويشــكل جــزًءا مــن 

.BigBanda Soundscapers وسيقي منفسيفساء الضوضاء العاية. اÎنتاج ا

أغلب تصميم الفيديو التحرù من صنع فنانات نساء.

Animation Quarantine

7 PM

Compote Collective, 10 min, Short Animation, Bulgaria, 2020

Animation Quarantine is an experimental omnibus. With the participation of 25 
animation artists, each re�ecting on the COVID19- pandemic situation with their own 
vision. Every animated fragment is cued from the microscopic images of the 
Coronavirus and forms a part of the global noise mosaic. The individual musical 
interpretation is created by BigBanda Soundscapers.

The animation is dominantly made by women artists.



Friday 12 March الجمعة ١٢ آذار

السيدة في� و�داب الدموع

الساعة السابعة مساًء

توÜ تيلú، ١٠١ دقيقة، مغامرة، باÎنجليزية مع ترجمة إ£ العربية. أسÁاليا، ٢٠٢٠

ــة  ــم الغراب ــات مــن القــرن اــا¨، يكــرم الفيل ــم "فيــÐ وËداب الدمــوع" © أواخــر العÐيني ــدور أحــداث الفيل ت

اتزايــدة لنــوع لغــز القتــل الغامــض حيــث تحلــق احققــة الســيدة فرايــن فيــÐ © الســ�ء مغامــرة Çق أوســطية 

 Ë تبــدأ © مدينــة القــدس حيــث تســاعد شــابة بدويــة تدعــى شــ ين عبــاس للهــرب مــن الســجن. يســعون مًعــا وراء

كنــز قديــم اختفــى مــن Ëداب Ëي تحــت الصحــراء. تثــ  فرايــن الجــدل © الطبقــة الثقافيــة وا�ســتع�رية وتتجنــب 

التهديدات بالقتل وتنسج طريقها ل¥لتفاف حول القانون لتعويض الظلم الذي تعرضت له ش ين.

Miss Fisher and the Crypt of Tears

7 PM

Tony Tilse, 101 min, Mystery/Adventure, English with Arabic subtitles, Australia, 2020

Set in the late 1920s, ‘Miss Fisher and The Crypt of Tears’ honours the heightened 
exoticisms of the murder mystery genre as the Honourable Miss Phryne Fisher, lady 
detective, takes to the skies on a Middle Eastern adventure that begins in the city of 
Jerusalem where Phryne helps a young Bedouin woman, Shirin Abbas, escape from 
jail. Together they pursue the mystery of an ancient treasure that disappeared from a 
secret crypt beneath the desert in the closing chapters of the Great War. Stirring up a 
hornet’s nest of class, culture and colonial sensitivities, Phryne dodges death threats 
and weaves her way around the law to make amends for an injustice wreaked on 
Shirin.



Sunday 28 March ا±حد ٢٨ آذار

الفراشة، ناديا

الساعة السابعة مساًء

باسكال ب¥نت، ١٠٧ دقيقة، دراما / مغامرة، بالفرنسية مع الÁجمة إ£ العربية، كندا،٢٠٢٠

تقــوم نجمــة الفيلــم كاتريــن ســافارد بــدور ناديــا، وهــي ســباحة أوبيــة تكافــح Îعــادة تعريــف حياتهــا بعــد اعتزالهــا 

الرياضــة © ختــام دورة ا±لعــاب ا±وبيــة الصيفيــة ٢٠٢٠. يشــمل طاقمهــا أيًضــا ســباحات كنديــات أخريــات - أريــان 

مينفيل وهي¥ري كالدويل © ا±دوار الداعمة كصديقات ناديا وزمي¥تها © الفريق - وكذلك بي  إيف كاردينال.

.åالدو ßالجوائز: أفضل فيلم كندي طويل © مهرجان فانكوفر السين�

Nadia, Butter�y

7 PM

Pascal Plante, 107 min, Drama/Adventure, French with Arabic subtitles, Canada, 2020

The �lm stars Katerine Savard as Nadia, an Olympic swimmer struggling to rede�ne 
her life after retiring from the sport at the conclusion of the 2020 Summer Olympics. 
Its cast also includes Canadian competitive swimmers Ariane Mainville and Hilary 
Caldwell in supporting roles as Nadia's friends and teammates, as well as Pierre-Yves 
Cardinal.

Awards: Best Canadian Feature Film at the Vancouver International Film Festival.




