


Monday 4 February  االثن� ٤ شباط

سجينة 
الساعة السابعة مساًء

 
برناديت توزا ريرت، ٨٩ دقيقة، وثائقي، باللغة املجرية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، املجر، ٢٠١٧ 

"ماريش"، امرأة مجرية تبلغ ٥٢ عاما تخدم عائلة منذ عرش سنوات بواقع عرشين ساعة 
عمل يف اليوم دون أن تتقاىض أجرها. يضطهدونها ويأخذون بطاقتها الشخصية فال يُسمح 

لها ·غادرة املنزل دون اذن. 

تستقي شجاعتها من خالل تواجد مخرجة الفيلم الوثائقي، لتقرر الهروب من الظلم الذي ال 
يطاق وأن تصبح حرة. 

فاز فيلم السجينة بجائزة لجنة التحكيم يف مسابقة األفالم التسجيلية الطويلة يف مهرجان اإلسÀعيلية الدويل وجائزة أثينا 
الذهبية ألفضل فيلم وثائقي يف مهرجان أثينا السينÆÀ الدويل وجائزة حقوق اإلنسان يف مهرجان دوك فيست الدويل لألفالم 
الوثائقية واألفالم القصÉة وجائزة أفضل وثائقي يف مدينة سبا يف مهرجان هوت سربينغز لألفالم الوثائقية.  كÀ ترشح لجائزة 
لألفالم  الدويل  شيفيلد  مهرجان  يف  الكربى  التحكيم  لجنة  وجائزة   ÆÀالسين سندانس  مهرجان  يف  الكربى  التحكيم  لجنة 

الوثائقية جائزة ReelWomenDirect للتميز يف اإلخراج من قبل امرأة يف مهرجان كليفالند السينÆÀ الدويل.

A Woman Captured 
7:00 PM
 
Bernadett Tuza Ritter, 89 min, Documentary, in Hungarian with English subtitles, Hungary, 2017 

Marish, a 52-year-old Hungarian woman, has been serving a family for a decade, working 20 
hours a day without getting paid. Her employers took away her ID card and she is not allowed 
to leave the house without permission. 

Drawing courage from the filmmaker's presence, she decides to escape the unbearable 
oppression and become a free person.

The documentary has won the Jury Prize at the long documentary competition at Ismailia 
International Film Festival, the Golden Athena Award for Best Documentary at Athens 
International Film Festival, the Human Rights Award at Dokufest International Documen-
tary and Short Film Festival, the Spa City Best International Documentary Award at Hot 
Springs Documentary Film Festival. It was nominated for the Grand Jury Prize at Sundance 
Film Festival, Grand Jury Award at Sheffield International Documentary Festival and the 
ReelWomenDirect Award for Excellence in Directing by a Woman at Cleveland International 
Film Festival.  



Tuesday 5 February الثالثاء ٥ شباط

مجموعة أفالم روائية وتحريكية قص�ة
A collection of  short narrative and animation films 

 
Short narrative films                                                     األفالم الروائية القص�ة

"العبور" 

أم� نايفة، ١١ دقيقة، بالعربية مع ترجمة اىل االنجليزية، فلسط�، ٢٠١٧

شادي وشقيقته مريام متحمسان لزيارة جدهÀ املريض يف الجانب االخر من الجدار يف فلسط�، مع وصول أخيهÀ األكرب 
محمد والذي يحمل ترصيح العبور. يصلون إىل نقطة التفتيش، لكن الحصول عىل ترصيح يف بعض األحيان ال يكفي للسÀح 

لهم باملرور.

“The Crossing” 

Ameen Nayfeh, 11 minutes, in Arabic with English subtitles, Palestine, 2017 

Shady and his Sister Maryam are very excited to visit their sick grandfather on the other side of  
the wall in Palestine, as their elder brother Mohammed arrives in a hurry with the permit to cross. 
They arrive to the checkpoint, but having a permit sometimes is not enough to let them pass.

"التذكرة" 

هاريس ستاثوبويلوس،١٧ دقيقة، باليونانية مع ترجمة اىل االنجليزية، اليونان، ٢٠١٧ 

يتتبع الفيلم رحلة تذكرة للنقل العام بينÀ تنتقل من يد آلخر.  كل شخص يحملها له قصة خاصة ومشكلة اجتÀعية. تقدم 
هذه التذكرة تسجيال لألزمة اليونانية. 

فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم يف مسابقة األفالم الروائية القصÉة يف مهرجان اإلسÀعيلية الدويل. 

“The Ticket” 
 

Haris Stathopoulos, 17 minutes, in Greek with English subtitles, Greece, 2017 

“The Ticket” follows the course of  a ticket for public transportation as it passes from hand 
to hand. Each person that holds the ticket carries a story and a social problem as well. A 
social recording of  the Greek crisis.

The film has won Best Film at the short narrative film competition of  the Ismailia Interna-
tional Film Festival. 

PM 7:00الساعة السابعة مساًء



"آسية" 

محمد بن سعود الحارç، ١٣ دقيقة، بالعربية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، ُعÀن، ٢٠١٧

مراهق عëÀ يجذبه ملصق لفيلم هندي من بطولة فتاة هندية تدعى "آسية". يحاول الفتى الدخول اىل السينÀ ملشاهدة 
الفيلم اال أن عمره يحول دون ذلك. يكرر املحاولة ويف كل مرة يكشفه الحارس ويطرده من القاعة. يتعلق الفتى باملمثلة 

الهندية حّد العشق، ولكنه يتلقى صدمة يف النهاية. 

“Asiya” 

Mohammed Saud Al harthy, 13 min, in Arabic with English subtitles, Oman, 2017

Omani teenager is attracted by an Indian movie poster about an Indian girl called “Asiya”. 
The boy tries to enter the cinema to watch the film, but is still less than 18 years old. He tries 
repeatedly to enter the theater, but the guard sees him every time and throws him out. He 
falls madly in love with “Asiya”, but gets shocked at last. 

"كعك باليانسون" 

اسطفان خطار، ٤ دقائق، بالعربية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، لبنان، ٢٠١٧ 

خبازة تتفاوض حول بيع فرن مع مالكه الذي يصادف بأنه سائقها.

“Aniseed Biscuits”

Estephan Khattar, 4 minutes, in Arabic with English subtitles, Lebanon, 2017

A baker negotiates the sale of  an oven with the owner who also happens to be her driver.

"الزها�ر"

بيÉ فان دي كÉكوف،١٤ دقيقة، باللغة الفرنسية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، بلجيكا، ٢٠١٧ 

تعاë "لويز" – ٦٨ عاما – من مرض الزهاñر وتعيش يف دار لرعاية املسن�. حياتها اليومية مليئة بالحزن اذ أن ابنها "دانيال" 
õ يعد يزورها. لكن وصول مريض جديد يدعى "ليو" ويبلغ ٨٢ سنة، سيؤثر عىل حياتها وحياة "دانيال" أيضا. 

“Alzhaïmour”

Pierre van de Kerckhove, 14 minutes, in French with English subtitles, Belgium, 2017

Louise, 68 years old, suffers from Alzheimer’s disease and lives in a nursing home. Her daily 
life is riddled with sadness because her son Daniel is no longer visiting her, discouraged by 
his mother’s memory lapses. The arrival of  a new patient in the home (Leo, 82), who is also 
suffering from Alzheimer’s disease, will upset Louise’s life, but also that of  Daniel! 



Short animation films                                                      األفالم التحريكية القص�ة
  

"ب� ب�" 

رند بÉو÷، ٤ دقائق، باإلنجليزية مع ترجمة اىل العربية، األردن/ أملانيا، ٢٠١٧

رحلة عائلة أبو حيدر التي هربت من بلدها الذي مزقته الحرب بحثا عن مالذ آمن. 

حاز الفيلم تنويه خاص من قبل الجمعية املرصية للرسوم املتحركة. 

“Halfway” 

Rand Beiruty, 4 minutes, in English with Arabic subtitles, Jordan/ Germany, 2017 

An abstraction of  the journey Abu Haidar’s family took upon themselves when they flew 
their own war-torn country to reach a safe haven.

The film has received a Special Mention by the Egyptian Association for Animation Films. 

"أول يوم"

سارة نبيل، ٤ دقائق، بدون حوار، مرص، ٢٠١٧

جميع كوابيس اليوم األول يف املدرسة نشاهدها من خالل عيون طفلة صغÉة. 

“Day One” 

Sarah Nabil, 4 minutes, No dialogue, Egypt, 2017

All of  our nightmares about our first day in school are witnessed through the eyes of  a 
little girl. 



"مكتشف املواهب" 

خوسيه هÉيرا، ٧ دقائق، بدون حوار، اسبانيا، ٢٠١٨

كان "دومينيك" من أبرز مكتشفي املواهب يف باريس. õ يتبق اآلن سوى ماضيه اىل أن يلتقي "صوفيا"، راقصة فالمنكو 
اسبانية هاجرت اىل باريس جرّاء الحرب األهلية وهي تخفي ّرس أعظم موهبة يف التاريخ. 

فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم تحريý أجبني يف جوائز الجمعية املرصية للرسوم املتحركة. 

“Talent Scout” 

José Herrera, 7 minutes, No dialogue, Spain, 2018  

Dominique had been the most prestigious talent scout in Paris. Now, he is only the shadow 
of  his past until he discovers Sofía, a Spanish flamenco dancer who emigrates to France 
because of  the Spanish civil war and who hides the secret of  the greatest talent in history.

The movie has won Best Foreign Animation Film at the Egyptian Association for 
Animation Films. 

"نقلة" 

يوسف عبد األمÉ البقيش، ٧ دقائق، بالعربية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، الكويت، ٢٠١٧

أثناء حرب مدمرة ومستمرة، يحاول يتيم صغÉ وضع نهاية لألõ الذي يعاë منه بسبب اعاقته. تجري الكثÉ من األحداث 
الخارقة وغÉ املتوقعة يف العاõ الذي يعيش فيه. 

 ýعيلية الدويل وجائزة أفضل فيلم تحريÀفاز فيلم "نقلة" بجائزة أفضل فيلم يف مسابقة األفالم التحريكية يف مهرجان اإلس
عر| يف الجمعية املرصية للرسوم املتحركة. 

“Naqla” 

Youssef  Abd Elamir Elbaqshy, 7 minutes, in Arabic with English subtitles, Kuwait, 2017

During an ongoing devastating war, a young orphan tries to put an end to the pain he suffers 
because of  his disability. Paranormal activity happens to the world he lives in.

“Naqla” has won Best Film at the animation film competition of  Ismailia International Film 
Festival and Best Arabic Animation Film by the Egyptian Association for Animation Films.



Wednesday 6 February  األربعاء ٦ شباط

العائلة 
الساعة السابعة مساء

روك بيشيك، ١٠٥ دقائق، وثائقي، باللغة السلوفانية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، سلوفينيا/ 
النمسا، ٢٠١٧ 

بائسة يف أرض مهجورة.  الخاصة يف قرية فقÉة  االحتياجات  لعائلة من ذوي  "ماتيج"  ولد 
نجا من  أنه  ليبدو   – ليس طبيعيا وليس مختلفا  فهو  نوعه –  فريد من  نفسه  ولكنه هو 

الضغوط التي تفرضها بيئته. 

حصد فيلم "العائلة" جائزة أسبوع النقاد يف مهرجان لوكارنو السينÆÀ الدويل وأفضل فيلم 
مهرجان  يف  الطويلة  التسجيلية  األفالم  مسابقة  يف  خاص  تنويه  عىل  حصل   Àك السلوفينية  األفالم  مهرجان  يف  طويل 
الوثائقية  لألفالم  الدويل  البلقان يف مهرجان دوك فيست  وثائقي من  فيلم  أفضل  لجائزة  ترشح  الدويل. وقد  اإلسÀعيلية 
واألفالم القصÉة وجائزة الجمهور يف مهرجان أمسرتدام لألفالم الوثائقية وأفضل فيلم وثائقي يف مهرجان "كروسينغ" ألفالم.

The Family 
7:00 PM 

Rok Biček, 105 minutes, Documentary, in Slovenian with English subtitles, Slovenia/ 
Austria, 2017 

Matej is born into a family of  people with special needs in a God-forsaken village in a 
God-forsaken land, but is himself  so one of  a kind – neither different nor normal – that he 
seems to have completely escaped the pressures of  his environment.

“The Family” has won the Critics Week Award at Locarno International Film Festival, Best 
Feature Film at Slovene Film Festival and a Special Mention at the long documentary competi-
tion at Ismailia International Film Festival. It was nominated for Best Balkan Documentary 
at Dokufest International Documentary and Short Film Festival, the Audience Award at 
Amsterdam International Documentary Film Festival and Best Documentary at Crossing 
Europe Film Festival. 



Thursday 7 February الخميس ٧ شباط 

PM 7:00الساعة السابعة مساًء

تحت األرض 

نايرا سانز فيونتيس، ٧ دقائق، وثائقي قصÉ، باللغة االسبانية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، اسبانيا، ٢٠١٧ 

الظالل ال تعيش دوما تحت األرض. 

حصل الفيلم عىل تنويه خاص يف مسابقة األفالم التسجيلية القصÉة يف مهرجان اإلسÀعيلية الدويل. 

Sub Terrae

Nayra Sana Fuentes, 7 minutes, Short Documentary, in Spanish with 
English subtitles, Spain, 2017 

Shadows are not always under the earth. 

The film has received a Special Mention at the short documentary competition at Ismailia 
International Film Festival. 

الّرس العر� 

جوليا جروسزك، ٥٢ دقيقة، وثائقي، باللغة العربية والبولندية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، بولندا، ٢٠١٧ 

 õ .يف الرشق األوسط Éيرغب كامل فيليبيك ·قابلة والده الهام املدفعي نجم الغناء الفلكلوري الشه
يلتقي االثنان من قبل. تدعو املخرجة املشاهدين اىل حياة كامل للتأمل يف رحلته بحثا عن جذوره. 
القصة ليست لقاء شخص� فحسب، بل لقاء ب� ثقافت� أيضا. كامل ñثل كلتي الثقافت�: فقد ترعرع 
يف بولندا، ولكنه ينتمي بدواخل روحه اىل الرشق. هل تستطيع هاتان الثقافتان التعايش يف يومنا هذا؟ 

حاز الفيلم جائزة لجنة التحكيم يف مسابقة األفالم التسجيلية القصÉة يف مهرجان اإلسÀعيلية الدويل. 

Arabic Secret 

Julia Groszek, 52 minutes, Documentary, in Arabic and Polish with English subtitles, Poland, 2017 

Kamil Filipek wants to meet his father Ilham Al Madfai, who is a renowned star of  the Arabic 
folk music in the Middle East. The two have never met. The director invites viewers to Kamil’s 
life, to observe and reflect on the meaning of  finding ones’ roots. It is not only the meeting of  
two people, but also that of  two cultures. Kamil represents both of  them – raised in Poland, but 
deeply in his soul, he belongs to the East. Can these two cultures coexist today? 

“Arabic Secret” has won the Jury Prize at the short documentary competition at Ismailia 
International Film Festival. 

Short Documentary Films أفالم وثائقية قص�ة 


