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بـعد اجـتياز عـتبة الـبدايـة وصـعوبـة الـتأسـيس 

هـا نـحن الـيوم نـلتقي فـي الـدورة الـثانـية مـن 

مهـــرجـــان الـــدار الـــبيضاء لـــلفيلم الـــعربـــي 
لنسـتكمل مـابـدأنـاه بـاألمـس وهـو مـنح مـديـنة 

الـدار الـبيضاء مهـرجـانـا سـينمائـيا يـليق بـها 
وهـي الـتي يـعرفـها الـعالـم مـن خـالل فـيلم 

حـمل إسـمها. مهـرجـان الـدار الـبيضاء لـلفيلم 

الـعربـي هـو طـموح وإصـرار عـلى الـنجاح ومـنافـسة شـريـفة. يـضع صـوب عـينيه خـلق فـضاء لـلتالقـي 

والـحوار عـلى أرض الـمغرب الـحبيب بـين مـختلف مـبدعـي الـفن الـسابـع الـعرب.  بـاألمـس وجـهنا الـدعـوة 

ألشـقائـنا فـحضروا، والـيوم  ازدادت ثـقتهم بـنا لـما لـمسوه مـن حـفاوة اإلسـتقبال، مـصداقـية فـي 
الـتعامـل واحـترافـية فـي الـعمل. هـذه الـثقة يـترجـمها عـلى أرض الـواقـع حـضور أربـعة عشـرة دولـة 

عـربـية إلـى جـانـب الـمغرب، فـي احـتفالـية سـينمائـية قـل نـظيرهـا فـي مهـرجـان يخـطوا أولـى خـطواتـه 

نـحو الـتواجـد جـنبا إلـى جـنب مـع مهـرجـانـات عـربـية عـريـقة.كـان لـنا شـرف تـأسـيس أول مهـرجـان لـلفيلم 

الـعربـي بـالـمغرب، هـذا الـبلد الـذي يـعرف تـنوعـا وزخـما داع صـيته عـلى مسـتوى تـنظيم المهـرجـانـات 

السـينمائـية بـتنوع تـيماتـها وتـوسـعها بجـميع ربـوعـه.يـحق لـنا أن نفخـر بـما حـققناه ونـحن الزلـنا فـي 

الــبدايــة إذ نــعرض للجــمهور الــمحب للســينما 59 فــيلما بــين الــطويــل والــقصير فــي الــمسابــقتين 
الـرسـميتين وبـانـورامـا األفـالم الـعربـية والـمغربـية. ويـزيـد مـن فخـرنـا إيـمانـنا بـرسـالـة الـثقافـة والـفن 

الـسابـع تحـديـدا، فجـمالـية السـينما حـافـلة بـالـمشاعـر واالنـسجام والـتناغـم الـروحـي الـذي يسـتمد 

حـيويـته مـن الـزمـان والـمكان .مهـرجـان الـدار الـبيضاء لـلفيلم الـعربـي يحـمل فـي مـسعاه الـعديـد مـن 
اآلمـال والـطموح لـتقريـب هـذا الـعالـم السحـري مـن الشـباب الـذي فـقد أحـالمـه البسـيطة، واجـتاحـه 
الـعنف مـن كـل الـزوايـا، ولـن يـتأتـى لـنا ذلـك إن لـم نـقم بـمجهود تـشاركـي جـبار، كـل مـن مـوقـعه لخـلق 

فضاء للمحبة والتسامح واإلخاء، تحت مظلة اإلنسانية الكبرى.

فاطمة النوالي آزر
رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي
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FEATURE FILM COMPETITION /  
مسابقة األفالم الروائية الطويلة

• The Grand Casablanca Prize 

• Jury Prize 

• Best Director 

• Best Screenplay 

• Best Actress 

• Best Actor

الجائزة الكبرى لمهرجان •

الدارالبيضاء للفيلم العربي 

جائزة لجنة التحكيم  •

جائزة أحسن إخراج •

جائزة أحسن سيناريو •

جائزة أحسن ممثلة •

جائزة أحسن ممثل•

SHORT FILM COMPETITION /  
مسابقة األفالم القصيرة

• The Grand Casablanca Prize 

• Best Director 

• Best Screenplay

الجائزة الكبرى لمهرجان •

الدارالبيضاء للفيلم العربي 

جائزة أحسن إخراج •

جائزة أحسن سيناريو•
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JURY FEATURE 
FILM 
COMPETITION

لجنة تحكيم مسابقة 
األفالم الروائية الطويلة
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MOHAMED 
ABDERRAHMAN TAZI
محمد عبد الرحمان التازي
Born in 1942 in Fez, Morocco, Mohammed Abderrahman 

Tazi graduated from the I.D.H.E.C. in Paris in 1963. He 

then worked as a cameraman-repo!er for the C.C.M. 

from 1964 to 1968. In 1970, he co-produced the feature 

"lm "Wechma" directed by Hamid Bennani, of which he 

is also the director of photography. In 1974, he spent a 

year studying communication at Syracuse University in 

the United States. In 1980, he created the production 

company "A!s et Techniques Audio-visuels" and began 

the following year to produce documentaries, sho! 

"lms, adve!ising "lms and institutional "lms for both 

the public and private sectors. 

Mohammed Abderrahman Tazi shot his "rst "ction 

feature "lm, "Le grand voyage" in 1981. He then 

produced and directed "Badis" (1988), "À la recherche 

du mari de ma femme" (1993) and "Lalla Hobby" (1996).

ولـد محـمد عـبد الـرحـمان الـتازي عـام 1942 فـي فـاس بـالـمغرب. وتخـرج مـن 

المعهـد الـعالـي لـلدراسـات اإلنـسانـية. فـي بـاريـس فـي عـام 1963. ثـم عـمل 

مـراسـال مـصورا بـالـمركـز السـينمائـي الـمغربـي بـين عـامـي 1964 و1968. 

وشـارك فـي عـام 1970 فـي إنـتاج فـيلم روائـي مـطول " وشـمة " للمخـرج 

حـميد بـنانـي، وهـو أيـًضا مـديـر الـتصويـر. وفـي عـام 1974، أمـضى عـاًمـا فـي 

دراسـة االتـصاالت بـجامـعة سـيراكـيوز فـي الـواليـات المتحـدة. وأنـشأ فـي عـام 

1980 شــركــة إنــتاج "Arts et Techniques Audio-visuels" وبــدأ فــي 

الـعام الـتالـي إنـتاج أفـالم وثـائـقية وأفـالم قـصيرة ودعـائـية ومـؤسـساتـية 

لـكل مـن الـقطاعـين الـعام والـخاص. وقـام محـمد عـبد الـرحـمان الـتازي بـتصويـر 

أول فـيلم روائـي مـطول لـه بـعنوان " Le grand voyage " (الـسفر الـكبير) 

فـي عـام 1981. ثـم قـام بـإعـداد وإخـراج "بـاديـس" (1988) و "الـبحث عـن 

زوج زوجـــــتـي" (À la recherche du mari de ma femme) (1993) و "  

.Lalla Hobby " (1996)
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FATHY 
A B D E LWA H A B  
وهـاب فـتحي عـبد اـل

He began his career as an actor on stage with the play "El 

Arabi El Faseeh" wri#en by Lenin El Ramli and directed by 

Mohamed Sobhy. Farhan, he then worked on several "lm 

projects that eventually received commercial and critical 

acclaim, among them "An Upper-Egyptian at the AUC”, 

“Sleepless Nights”, “Farhaan Melaazem Adam”, “The Clown”, 

“Real Dreams”, “Dunia”, “Cabaret”, “An Hour and a Half”, 

“ B i rd s o f t h e N i l e ” , “ F a w z i a ’s S e c re t R e c i p e ” , 

“Alzheimer”,”Forced Escape”. 

Fathi Abdel Wahab has won numerous awards, including Best 

Actor for his role in the "lm "Birds of the Nile" at the Cairo 

International Film Festival in 2009. 

Fathi Abdel Wahab has presented many impo!ant plays in the 

theatre, including "Hamlet" on the national theatre stage, he 

has also had many successful series on television, including 

"People in Kafr Askar" and "Hidden Worlds" and "Abu Omar 

Egyptian".

بــدأ مــشواره كــممثل عــلى خشــبة المســرح مــن خــالل مســرحــية "بــالــعربــي 

الــفصيح" تــألــيف لــينين الــرمــلي وإخــراج محــمد صــبحي، وقــدم بــعد ذلــك 
الـعديـد مـن األفـالم الـتي القـت نـجاحـا جـماهـيريـا ونـقديـا كـبيرا مـن أبـرزهـا 
"صــعيدي فــي الــجامــعة األمــريــكية" و"فــيلم ثــقافــي" و"سهــر الــليالــي" 
و"فــرحــان مــالزم آدم" و"الــبلياتــشو" و"أحــالم حــقيقية" و"دنــيا" و"كــباريــة" 
و"سـاعـة ونـص" و"قـص ولـزق" و"عـصافـير الـنيل" و"خـلطة فـوزيـة" و"زهـايـمر" 

و"هروب إضطراري" . 
حـصل فـتحي عـبدالـوهـاب عـلى الـعديـد مـن الـجوائـز مـن أبـرزهـا جـائـزة أفـضل 

مـــمثل عـــن دوره فـــي فـــيلم "عـــصافـــير الـــنيل" فـــي مهـــرجـــان الـــقاهـــرة 
السينمائي الدولي سنة 2009 . 

قـدم فـتحي عـبدالـوهـاب للمسـرح الـعديـد مـن المسـرحـيات الـمهمة أبـرزهـا 
"هــامــلت" عــلى خشــبة المســرح الــقومــي، كــما قــدم لــلشاشــة الــصغيرة 
الـعديـد مـن المسـلسالت الـناجـحة مـنها "الـناس فـي كـفر عـسكر" و"عـوالـم 

خفية" و"أبوعمر المصري".
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S O U H I R  
B E N  A M A R A
سـهير ـبن ـعماره

Souhir is a young Tunisian theatre, cinema and television 
actress. She has worked with major Tunisian directors such 
as Nouri Bouzid and Ridha El Behi. She pursued her studies 
at the Higher Institute of Media and A!s, Tunisia (ISAM) 
where she obtained her graduation ce!i"cate as 

cinematographic director. In 2008, she pa!icipated in the 
International Festival of Amator Film of Kelibia (FIFAK) and 
won an award for her end of studies project: The Cat has 
spoken (Le chat a dit). Souhir Ben Amara made her "rst big 
screen appearance in the "lm Always Brando, 2011, 

directed by Ridha El Behi. Her "rst success with movie 
goers was her pe$ormance in the "lm Millefeuille, 2013, 
made by Nouri Bouzid. Her "rst television appearance was 
in 2008, in the Ramadan season. It was since then that she 
has sta!ed climbing the ladder of success.  

In 2015, she was a member of CREDIF Jury at the Ca!hage 
cinema days (JCC), Tunisia, 2015. 
The jury was awarded the Sa" Faye Prize by the CREDIF and 
suppo!ed by UNESCO.

سـوهـير مـمثلة مسـرحـية وسـينمائـية وتـلفزيـونـية تـونسـية شـابـة. عـملت 

مـع مخـرجـين تـونسـيين بـارزيـن مـثل نـوري بـوزيـد ورضـا الـباهـي. وتـابـعت 

دراسـاتـها فـي المعهـد الـعالـي لـإلعـالم والـفنون بـتونـس (ISAM) حـيث 

حــصلت عــلى شــهادة االخــراج الســينمائــي. وفــي عــام 2008، شــاركــت 

فـي مهـرجـان قـليبية الـدولـي ألفـالم الـمحترفـين (FIFAK) وفـازت بـجائـزة 

 .(Le chat a dit) عــن مشــروع نــهايــة الــدراســة بــعنوان تــكلم الــقط
وقـدمـت سهـير بـن عـمارة أول ظـهور لـها عـلى الـشاشـة الـكبيرة فـي 

فـيلم Always Brando، 2011، مـن إخـراج رضـا الـباهـي. وكـان أول نـجاح 

لـها مـع رواد السـينما هـو أدائـها فـي فـيلم Millefeuille لـعام 2013 

مـن إخـراج نـوري بـوزيـد. وكـان أول ظـهور تـلفزيـونـي لـها فـي عـام 2008، 

فـي مـوسـم رمـضان. ومـنذ ذلـك الـحين وهـي تتسـلق سـلم الـنجاح. وفـي 

عـام 2015، أصـبحت عـضًوا فـي لـجنة تـحكيم مـركـز الـبحوث والـدراسـات 
والــتوثــيق واالعــالم حــول الــمرأة(CREDIF)فــي أيــام قــرطــاج للســينما 
(JCC)، فـي تـونـس. وحـصلت لـجنة الـتحكيم عـلى جـائـزة Safi Faye مـن 
قـبل مـركـز الـبحوث والـدراسـات والـتوثـيق واالعـالم حـول الـمرأة وبـدعـم 

من اليونسكو.
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KASSEM 
H AWA L

ــول قــاســم حـ

He studied theatrical acting and directing 1959 - 1963. A%ers 

his studies, he established with friends “A&am al yaum – "lms 
today” production company. 
He directed a total of 28 documentaries and "ve features, and 
acted in three "lms. Some of his "lms won prizes of 
international "lm festivals, he also wrote several books about 

cinema, plays, sho! stories, and novels. 
He is considered one of the founder of the Alternative Arab 
cinema movement in 1972 Syria – Lebanon, and contributed in 
founding the Arab cinematography union in 1974. 
In 1979 in Lebanon he was elected as a chairman of “The Iraqi 

writers, Journalist, and a!ist league in exile". 
He was elected member of jury and chairman of several "lm 
festivals, and was honored  in several "lm festivals. 
He was rewarded by the “International peace bureau” for his 
work against war, fascism, and for peace.  

In 2019 he was appointed consultant to the prime minister  of 
Iraq for cultural a'airs.

درس الـــــتمثيل واإلخـــــراج  فـــــي الـــــعراق لخـــــمس ســـــنوات 1959 

-1963 ،أنشأ مع مجموعة من أصدقائه الفنانين "أفالم اليوم“.  
أخرج 28 فيلما وثائقيا وخمسة أفالم روائية ومثل في ثالثة منها. 

نالت بعض أفالمه جوائز عالمية منها جائزتين ذهبية وجائزتين فضية 
نشر عدة كتب عن السينما، ومسرحيات، وقصص قصيرة، وروايات 

أحد مؤسسي تيار السينما العربية البديلة في دمشق عام 1972، 
أحد مؤسسي إتحاد السينمائيين التسجيليين العرب عام 1974، 

إنــتخب رئــيسا لــرابــطة الــكتاب والــصحفيين والــفنانــين الــديــمقراطــيين 
الـعراقـيين فـي لـبنان، إنـتخب رئـيسا وعـضوا فـي مهـرجـانـات سـينمائـية 

دولية. 
تــم تــكريــمه مــن قــبل مــركــز الســالم الــعالــمي فــي جــنيف عــن مجــمل 

أعماله السينمائية المناهضة للحرب واإلرهاب. 
ســـنة 2019 تـــم تـــعيينه مســـتشارًا لـــرئـــيس وزراء الـــعراق لـــلشؤون 

الثقافية والفنية.
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ABDUL SATTAR 
NAJI
عــبد الســـتار نـاجـي

Abdul Sa#ar Naji is a Kuwaiti "lm critic and author.  

He holds a Higher Diploma in Journalism from the 

University of Paris and is a member of the International 

Federation of Film Critics (FIPRESCI), he has taken pa! 

in several prominent "lm festivals as a juror including 

Cannes, Venice and the Berlinale. Currently, Naji is 

serving as both Head of the Information Centre of Al-

Khara" Festival for Theatrical Creativity and also Head 

of the IC of the Kuwait National Theatre Festival.  

He has wri#en several books, “Women face in the Arab 

cinema”, “The Arab face in the international cinema” in 

collaboration with UNESCO and “Women Auestions in 

the Ca!hage Theatre Days”.

عـبد السـتار نـاجـي نـاقـد ومـؤلـف سـينمائـي كـويـتي. وحـاصـل عـلى 

دبـلوم عـالـي فـي الـصحافـة مـن جـامـعة بـاريـس وعـضو فـي االتـحاد 

الـدولـي لـنقاد السـينما (FIPRESCI)، وقـد شـارك فـي الـعديـد مـن 

المهـرجـانـات السـينمائـية الـبارزة كمحـلف بـما فـي ذلـك مهـرجـان 

كـان، والـبندقـية، وبـرلـينالـي. ويـشغل نـاجـي حـالـًيا مـنصب رئـيس 

مــركــز الــمعلومــات لمهــرجــان الخــرافــي لــإلبــداع المســرحــي وأيــًضا 

رئـيس لـلمركـز الـثقافـي لمهـرجـان الـكويـت المسـرحـي الـوطـني. وقـد 

ألـف الـعديـد مـن الـكتب مـنها "وجـه الـمرأة فـي السـينما الـعربـية"، 

"الوجه العربي في السينما الدولية" بالتعاون مع اليونسكو 

و "نساء في مهرجان أيام قرطاج".
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Amr Gamal is a Yemeni "lm and 
theatre director. In 2001, he received 
the president’s trophy in theatre-
s cr i pt w r i t i ng , b e com i ng t h e 
youngest Yemeni to ever win this 
award.  
He wrote and directed 10 theatre 
productions between the years of 
2005 and 2014. His play ‘Ma’k Nazel’ 
became the "rst Yemeni production 
to be shown in Europe. 

عـــمرو جـــمال مخـــرج ســـينمائـــي ومســـرحـــي 
يــمني. حــصل فــي عــام 2001 عــلى جــائــزة 
الــرئــيس فــي كــتابــة الســيناريــو المســرحــي، 
لـيصبح أصـغر يـمني يـفوز بهـذه الـجائـزة .قـام 
بـتألـيف وإخـراج 10 أعـمال مسـرحـية بـين عـامـي 
2005 و2014. وأصــبحت مســرحــيته "مــعاك 

نازل" أول إنتاج يمني ُيعرض في أوروبا.

فـيلم اجـتماعـي كـومـيدي سـاخـر،يتحـدث عـن الـعثرات الـتي يـواجـهها الشـباب فـي بـلدنـا،بسـبب الـظروف 
االقــتصاديــة الــصعبة،مــن خــالل ســلسلة مــن الــمواقــف ســيئة الحــظ الــتي تــصادف عــروســين عــلى وشــك 

الـزواج،تـزج بـهم الـظروف فـي مجـموعـة مـن الـورطـات،سـنعرض مـن خـاللـها الـعقبات الـتي يـفرضـها الـواقـع 
الـصعب،وكـيف تـجاوزهـا أبـطال الـفيلم ألن الـحياة يـجب أن تسـتمر مـهما كـانـت الـعقبات والـعثرات، تـم تـصويـر 

الـفيلم فـي مـديـنة عـدن وتحـديـدا فـي اكـثر األحـياء شـعبية فـي الـمديـنة ، وبهـذا يـكون أول فـيلم سـينمائـي 

جماهيري في تاريخ البلد. 

A number of obstacles stand in the way of a young couple in the southern po! city of Aden, whose 

marriage plans are nearly derailed by the country’s civil war. To this young couple, every obstacle, in 

one way or another is a result of the war’s a%ermath in Aden. The obstacles presented in the "lm 

represent the deep structure of this post-war society. 

Yemen | 2018 | 120min | اليمن 

10 DAYS BEFORE THE WEDDING

DIRECTOR | إخراج
AMR GAMAL 

SCREENPLAY| السيناريو

AMR GAMAL, MAZEN REFA'AT

CINEMATOGRAPHY | التصوير

AIMEN AHMED KASEM
EDITING | المونتاج 
AIMEN AHMED KASEM

SOUND | الصوت

TANIA KAMMOUN, ELI SALAMEH

CAST | تمثيل
SALI HAMADA, KHALED HAMDAN, MOH'D 
NAGI 

PRODUCTION |الشركة المنتجة

ADENIUM PRODUCTIONS  

10 أيام قبل الزفة

عرض أول بالمغرب 

Moroccan Premiere
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Yassine Marco Marroccu was born in 
Morocco, and graduated with a degree 
in !lmmaking from the Università degli 
studi di Udine. He has directed and 
p r o d u c e d n u m e r o u s ! l m s a n d 
c o m m e r c i a l s . H i s s h o" ! l m s 
include Gnawas (2003), Trr…Issa !!! Blave 
Runner (2004), Derdba (2005), Entropya 
(2013), and  Rouge ailleurs  (2014); his 
f e a t u r e - l e n g t h w o r k s a r e  A n a 
l’hay (2012), Tre se shalosh (also 2012).

ولـد يـاسـين مـاركـو مـاروكـو بـالـمغرب وحـصل عـلى 

دبـلوم أكـاديـمي فـي صـناعـة األفـالم مـن جـامـعة 
أوديـن بـإيـطالـيا. سـاهـم فـي إخـراج وإنـتاج عـدد 

كبير من األفالم واإلشهارات.  
ومــن بــين أفــالمــه الــقصيرة نــذكــر، فــيلم كــناوة 

2003 ،  تـرر.. عيسـى، فـيلم بـاليـف رانـر 2004 ، 
دردبـا 2005 ،أنـتروبـيا 2013، األحـمر فـي مـكان 

آخر 2014، أما أفالمه الطويلة 
أنـــا الـــحي 2012، تـــري ســـي شـــالـــوش 2012 

وفيلم جمال عفينة.

DIRECTOR | إخراج
YASSINE MARCO MARROCU

SCREENPLAY| السيناريو

YASSINE MARCO MARROCU

CINEMATOGRAPHY | التصوير

LUCA COASSIN, DJORDJE ARAMBASIC
EDITING | المونتاج 
SRDJAN RISTIC

SOUND | الصوت

FRANCESCO KERMIT SILIOTTO

CAST | تمثيل
MOHAMED ZOUAOUI,AZIZ DADAS, SONIA 
OKACHA

PRODUCTION |الشركة المنتجة

NS CINE

فـي عـالـم يـعانـي مـن الـجفاف وشـح الـمياه، يـقدم "الـرئـيس" بـرنـامـجه اإلذاعـي "الـصباح الـقاتـم" الـذي يـلقى 

نـجاحـا شـعبيا كـبيرا ويـحضى بـمتابـعة كـبيرة. تـقع كـلماتـه فـي آذان مـتتبعيه كـالـوعـيد، خـاصـة عـندمـا يـلقي 

عـليهم بـالـلوم ويحـذرهـم مـن أنـه لـم يـعد يـفصل بـينهم وبـين نـهايـة الـعالـم الشـيء الـكثير. عـندمـا يـقع 
اخـتيار الـمذيـع عـلى جـمال عـفينة لـمشاركـة المسـتمعين قـصته عـلى الـهواء مـباشـرة، سـتثير تـفاصـيلها 

دهشة المتتبعين.

In a world staggering under the strain of global drought, the Chairman hosts the “Morning Dark 
Show”, a radio programme with a massive following. His rants are sermon-like in their vigour as he 
rains down invective, piling the blame and guilt for what seems like the end of times on his listeners’ 
own sorry selves. “It will never get be#er,” he claims, “and you will stay as you are.” When the 
Chairman randomly selects Jamal A"na to share his life story on air, the whole world tunes in to hear 
of his extraordinary journey. Darkly visionary, the universe of Catharsys, or The A"na Tales of the Lost 
World is less a frightening, futuristic dystopia than it is a nightmarish echo of the state of the world of 
right now.

Morocco | 2018 | 98min | المغرب 

CATHARSYS, OR THE AFINA TALES OF THE LOST WORLD

جمال عفينة
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إثـر خـطأ فـي نـتائـج الـتحالـيل الـطبية يجـد فـوزي الـقاضـي نـفسه وجـها لـوجـه أمـام واحـد مـن ضـحايـا 
مـحاكـماتـه الـسابـقة , مسـتاري الـخارج لـتوه مـن الـسجن و الـمصاب بـالسـرطـان فـي مـراحـله األخـيرة , 

منشغل بالتحضير لموته على طريقته الخاصة بينما يقوم فوزي بمطاردته لطلب الصفح.

As a result of an error in the results of his medical analysis, Fawzi, a judge, has to face one of the 
victims of his previous trials. This man, a ce!ain MOSTARI, just released from prison and su'ering 
from a cancer in its terminal phase, is busy preparing to die in his own way. FAWZI then seeks, by 
all means, to be forgiven by the man.

Tunisia | 2018 | 100min |تونس 

FORGIVE ME

سامحني

A graduate in directing from the 
Conservatory of French Cinema, Najwa 
Slama began her career as an assistant 
d i re ctor on s evera l internat iona l 
productions !lmed in Tunisia. Producer of 
several documentary !lms and !ctions, 
such as the last !lm of Mohamed Damak 
"Thursday a$ernoon", she has made two 
sho" !lms "Tiraillement" and "A day 
without women", presented and award-
winning in several festivals. Najwa Slama 
has le$ us on February 27, 2018, just a$er 
she had completed the pre-editing of her 
movie "SAMAHNI" (“Forgive me”).

تخـرجـت نـجوى سـالمـة مـن المعهـد الـعالـي للسـينما 

الـفرنسـية، وبـدأت حـياتـها الـمهنية مـساعـدة مخـرج 

فـــي الـــعديـــد مـــن اإلنـــتاجـــات الـــدولـــية الـــتي تـــم 

تـصويـرهـا فـي تـونـس. وأنـتجت الـعديـد مـن األفـالم 

الــوثــائــقية والــخيالــية، مــثل الــفيلم األخــير لمحــمد 
دامـــــاك "ظـهـــــر الـخـــــمـيـس" وأنـــــتـجـت فـــــيـلـمـيـن 
قـصيريـن(نـزاع) و "يـوم بـال نـساء". وتـقدمـت وفـازت 

بـجوائـز فـي الـعديـد مـن المهـرجـانـات. وغـادرت نـجوى 

سـالمـة إلـى دار الـبقاء فـي 27 فـبرايـر/شـباط 2018، 

بعد أن أكملت التحرير المسبق لفيلمها “سامحني" 

DIRECTOR | إخراج
NAJWA LIMAM SLAMA

SCREENPLAY| السيناريو

NAJWA LIMAM SLAMA, IMED EDDINE EL 
HAKIM
CINEMATOGRAPHY | التصوير

MOHAMED MAGRAOUI
EDITING | المونتاج 
RAOUF ZAZA

SOUND | الصوت

FAOUZI THABET

CAST | تمثيل
ABED FAHD, DALI BEN JEMÂA, SAWSSEN 
MAALEJ, MERIEM BEN HASSISNE

PRODUCTION |الشركة المنتجة

DIGIPRO

عرض أول بالمغرب 

Moroccan Premiere
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Born in Mèknes (Morocco) in 1971, 
Mohcine Besri worked in !nance 
before becoming a Mathematics 
teacher, in parallel, he returned to !lm, 
but this time to tell stories. A$er some 
experience in the assistantship, he 
made two sho" !lms, co-wri%en 
"Operation Casablanca", a feature !lm 
directed by Laurent Nègre before 
directing his !rst feature !lm "Les 
Mécréants".

ولـد مـحسن بسـري فـي مـديـنة مـكناس الـمغربـية 

فــي عــام 1971، وعــمل فــي الــشؤون الــمالــية 

قـــبل أن يـــصبح مـــدرًســـا لـــمادة الـــريـــاضـــيات. 
وبـالـموازاة مـع عـمله فـي مـهنة الـتدريـس، عـاد 

مــحسن إلــى الــمجال الســينمائــي، لــكن هــذه 

الــمرة لــروايــة الــقصص. وبــعد اكــتسابــه الــخبرة 

فـي الـمساعـدة، أنـتج فـيلمين قـصيريـن، وشـارك 

فــي كــتابــة "عــملية الــدار الــبيضاء"، وهــو فــيلم 

روائـي ُمـطول مـن إخـراج لـوران نيجـر قـبل إخـراج 

 Les" أول فــــيلم روائــــي مــــطول لــــه بــــعنوان
."Mécréants

DIRECTOR | إخراج
MOHCINE BESRI

SCREENPLAY| السيناريو

MOHCINE BESRI

CINEMATOGRAPHY | التصوير

DENIS JUTJELER
EDITING | المونتاج 
NAIMA BACHIRI

SOUND | الصوت

AMINE ARROM

CAST | تمثيل
FATIMA ZAHRA BENACER, OMAR LOTFI, 
RACHID ELOUALI,  ZAKARIA ATIFI

PRODUCTION |الشركة المنتجة

FIRST POLY PRODUCTIONS, TAMAWAYT 
PRODUCTIONS

العزيزة في شهرها السابع من الحمل طلقت بدون مراعاة من طرف زوجها، مما اضطرها إلى الوالدة في منزل أخيها األكبر  
و العيش هنالك مع إبنها إحسان.  

بـعد مـرور بـضع سـنين، يسـتعد إحـسان لـبدايـة أول سـنة دراسـية لـه، عـندهـا يـرغـب األب فـي اسـتعادة إبـنه. ورغـم رفـض إخـوتـها لـألمـر تـقرر 

العزيزة اصطحاب إبنها إلى باب المنزل الذي أغلق وراءها وفي بالها فكرة واحدة: مستقبل إحسان فوق كل شيء.  
أثنـاء المسيـرة الطـويلـة بيـن المـدينـتين، تغـمر ذكرـياـت الطـفولةـ العـزيزـة التـي يجـب علـيها مقـاومةـ الشـكوك التـي تكـبر بدـاخلـها لكـي ال 

تعود أدراجها.

Laaziza, 7 months pregnant,  is rejected without consideration by her husband. She will give bi!h at her big 
brother’s house and will live there with her son Ihsan.  

Few years later, Ihsan will begin his "rst year at school, when his father shows his desire to have him back. Against 
the refusal of her brothers, Laaziza decides to take her son to the doorstep of the house that was once closed in 
her face, with one adamant thought : the future of Ihsan is above anything else.  

During the long journey between the two cities, Laaziza is overwhelmed by her childhood memories. She has to 
strongly "ght against the doute that is creeping inside of her in order to continue forward not go back.

LAAZIZA 

العزيزة

Morocco | 2018 | 79min | المغرب 
عرض أول بالمغرب 

Moroccan Premiere
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Hamad AlSarraf is a Screenwriter، Film 

Director, and Producer from KUWAIT. His  
screenwriting and directorial debut came 
with his sho" !lm “Viktor - 2015”. He has 
a%ended !lm directing workshops in 
London Film Academy, and has taken 
several c lasses with Hol lywood’s 
premiere screenwriting instructor and 
consultant, John Truby. “In Paradox - 
2019” is his Feature debut. 

حـمد الـصراف، كـاتـب سـيناريـو، مخـرج ومـنتج 
ســــينمائــــي كــــويــــتي. بــــاكــــورة أعــــمالــــه 
الســـينمائـــية كـــانـــت مـــع الـــفيلم الـــقصير 
”فــــيكتور - 2015“. تــــعلم الســــينما فــــي 
أكــاديــمية لــندن الســينمائــية، والــتحق بــعدة 
ورش لـــكتابـــة الســـيناريـــو مـــع أحـــد أشهـــر 
مسـتشاريـن كـتابـة الـنصوص فـي هـولـيوود، 
جـون تـروبـي. ”إن بـارادوكـس - 2019“ هـو 

أول عمل روائي طويل له.  

بـعد وفـاة والـده، تـتأثـر حـياة رجـل بـذكـريـات مـجهولـة، الـذكـريـات مشـبعة بـالـغرابـة لـدرجـة أنـه يـنتقل إلـى داخـل عـالـم 
الـذكـرى، لـكن مـن غـير أي طـريـقة لـلتحكم بـها، يـصعب عـليه الـتفريـق بـين الـحقيقة والـخيال. فـي يـوم مـا، يـواجـه ذكـرى 
تـرشـده إلـى وجـود خـاتـم الـوعـي، وهـذا الـخاتـم يـمكنه مـن الـتحكم بـعقله وذكـريـاتـه و حـواس أخـرى. ليجـد الـخاتـم، يـجب 
عـليه الـوصـول إلـى مـنزل والـده الـقديـم فـي مـديـنة األقـواس. مـديـنة غـريـبة وغـامـضة، يـتحكم بـها أشـخاص يـختبئون فـي 
الـظالل، حـيث ال يـبدو أحـد عـلى حـقيقته. أثـناء الـبحث عـن مـنزل والـده يـواجـه مـخاطـر تهـدد حـياتـه، تـقوده إلـى الـوقـوع 

في غرفة مظلمة. ما يكتشفه بعد هذه الغرفة المظلمة يغير حياته ونظرته إلى الواقع والخيال.  

A%er his father's death, a man’s life is a)icted with uncontrollable repressed memories, so vivid, it 
seems as if he travels back into the memories, but with no way to control them, it's di*cult to 
de"ne what is real, and what is not. One day, he experiences an unknown memory and learns about 
the Ring Of Consciousness, which heightens senses, controls the mind and memories. To "nd the 
ring, he must reach his father's old house in the old area of Arch city, a mysterious city like no other, 
viciously controlled by people living in the shadows, who do not seem who they appear to be. In 
search for his father's house, the man risks his life, and faces life threatening situations, until he falls 
and gets locked in a dark empty room. What unfolds a%er the dark room, shows him the di'erence 
between reality and illusions.

Kuwait | 2019 | 93min | الكويت

IN PARADOX

DIRECTOR | إخراج
HAMAD ALSARRAF

SCREENPLAY| السيناريو

HAMAD ALSARRAF

CINEMATOGRAPHY | التصوير

SAEID BARATI

EDITING | المونتاج 
HASSAN HASSANDOOST

CAST | تمثيل
FAISAL AL AMEERI, JAFRA YOUNES, SAMER 
ISMAIL, JABER JOKHADAR

PRODUCTION |الشركة المنتجة

MCMLXXIV FILMS CO

الغريب

 عرض أول بالمغرب 
Moroccan Premiere
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Egyptian Film director Ayman Makram was 
born in Minya, Upper Egypt. A$er graduating 
from Cairo’s High Cinema Institute in 1996, he 
pursued a career in journalism and later in TV 
production. He worked as a documentary !lm 
and program director for a range of 
prominent Arab TV channels including pan-
Arab ART and Al-Hurra TV. In 2001, Makram 
embarked on his cinema career, sta"ing as an 
assistant director in a number of !lms before 
he took on direction. Makram’s directorial 
debut came with 2007’s(Keep it to yourself) 
and has since directed six feature !lms and 
two TV series.

ولــد المخــرج الــمصري أيــمن مــكرم بــالــمينيا. بــعد 

تخرجه من المعهد العالي للسينما بالقاهرة  
تـابـع مـساره بـالـصحافـة واإلنـتاج الـتلفزيـونـي فـيما 

بــعد.اشــتغل كــمديــر لــلبرامــج فــي الــعديــد مــن 
القنوات التلفزيونية العربية 

 منها راديو وتلفزيون العرب، الحرة. 
 فــي 2001 بــدأ مــشواره الســينمائــي كــمساعــد 
مخــرج فــي الــعديــد مــن األفــالم قــبل أن يــوقــع 
فــيلمه الــطويــل األول خــليها لــنفسك لــتتوالــى 
بـعدهـا األفـالم السـينمائـية الـتي وصـل عـددهـا 

لستة كما أخرج مسلسلين للتلفزيون.

DIRECTOR | إخراج

AYMAN MAKRAM

SCREENPLAY| السيناريو

YEHIA FEKRY

CINEMATOGRAPHY | التصوير

ASPISHK

CAST | تمثيل

KHALED EL NABAWY, AHMED EL FISHAWY, 
DORRA, HANAN METAWEH, KHALED 
SARHAN

PRODUCTION |الشركة المنتجة

ELMERAYA

تـتقاطـع حـركـة خـمس شـخصيات رئيسـية يـعيشون فـي حـي السـيدة زيـنب أثـناء حـياتـهم الـيومـية الـعاديـة. 

ويـخوض كـل مـنهم صـراع بـقاء يـكشف عـن تـشابـك مـصائـرهـم، حـيث يـمارس كـل مـنهم ضـغوطـه عـلى 

اآلخرين ويتعرض لضغوطهم في إيقاع يتصاعد خالل الليلة الكبيرة لمولد السيدة.

The daily live movements of the "ve key characters of the movie intersect altogether whereby each 

one of them engages in a struggle for survival that reveals their inte!wined fate; each of them 

exe!s pressure on others and vice versa, in a rhythm that rises during the big night of Al-Sayeda 

Zainab bi!hday

Egypt | 2019 | 108min | مصر

ONE DAY, ONE NIGHT

يوم وليلة

عرض أول بالمغرب 
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Syria | 2019 | 103min | سوريا 
DIRECTOR | إخراج
BASIL ALKHATIB

SCREENPLAY| السيناريو

BASIL ALKHATIB, MAJID ALKHATIB

CINEMATOGRAPHY | التصوير

AHMED ABDALLAH
EDITING | المونتاج 
JIHAD KHADDOUR

SOUND | الصوت

IBRAHIM SABAGH

CAST | تمثيل
GHASSAN MASSOUD, DIMA KANDALAFT, 
KONDA HANNA, MAHMOUD NASR, ROBIN 
ISSA

PRODUCTION |الشركة المنتجة

GENERAL ESTABLISHMENT OF CINEMA 
SYRIA

تـتقاطـع فـي الـفيلم عـدة خـطوط مـرتـبطة بـتبديـات األزمـة الـسوريـة, وال يـقتصر سـياقـه عـلى الـجانـب الـمباشـر 

مـن الـمواجـهات الـتي يـتعرض لـها الـسوريـون مـن اإلرهـاب, و إنـما يسـتعرض الـظواهـر السـلبية الـمتعلقة 

بـالـعيش الـيومـي لـلسوريـين واألزمـات اإلقـتصاديـة واإلنـسانـية الـتي يـواجـهونـها وقـدرتـهم عـلى اسـتنفار 

إراداتهم لمقاومة هذه األزمات.

The "lm cuts across several lines linked to the Syrian crisis. Its context is not limited to the direct side 
of the terrorist clashes faced by Syrians, but also reviews the negative phenomena related to the 
daily lives of Syrians and the economic and humanitarian crises they face, as well as their ability to 
mobilize their will to deal with these crises.

THE CONFESSION

اإلعتراف

BASIL ALKHATIB (1962, Hilversum, 
the Netherland) graduated from 
the depa"ment of !lm directing 
at VGIK, Moscow (1987). General 
Director of “Jawa !lm and TV 
productions”, Syria. Works in !lm 
making and television since 1990. 
Directed 7 sho"s and 3 feature 
!lms. Also directs TV sereis and 
dramas. Winner of di&erent !lm 
and TV awards.

تخـــرج بـــاســـيل الخـــطيب (1962، هـــيلفرســـوم، 
هــولــندا) مــن قــسم إخــراج األفــالم فــي معهــد 
غـيراسـيموف للسـينما (VGIK)، مـوسـكو (1987). 

وعــمل مــديــرا عــامــا "لــجاوا لــإلنــتاج الســينمائــي 
والــتلفزيــونــي" فــي ســوريــا. ويــعمل حــالــيا فــي 

صـناعـة األفـالم والـتلفزيـون مـنذ عـام 1990. حـيث 

أخــرج 7 أفــالم قــصيرة و3 أفــالم روائــية. ويــديــر 
أيـضا مسـلسالت تـلفزيـونـية ودرامـية. وفـائـز بـعدة 

جوائز في السينما والتلفزيون.
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Algeria | 2018 | 103min | الجزائر

Born in 1943 in Mostaganem, he studied 
at the Institute of of Cinematographic 
Training. A$er an experience as a director 
and actor, he directed two sho" !lms, the 
second of which "Ta"aran Avenue (1980)" 
was screened at the Cannes Film Festival, 
He then directed many feature !lms most 
notably "Sacri!ced (1982)", "Survivor 
(1986)" and "Mauritanien (2007)".  Okasha 
Touita also pa"icipated as an actor in 
several Algerian and French ! lms, 
including " Harraga" by Merzak Allouache, 
"Youth Idol " by Ivan Lagrange and "Le 
grand dépa"" by Marcial Rice.

ولــد المخــرج والســيناريســت ســنة 1943 بــمديــنة 
مســـتغانـــم الجـــزائـــريـــة ودرس بمعهـــد الـــتكويـــن 

الســينمائــي. بــعد تجــربــة فــي مــساعــدة اإلخــراج 

والــتمثيل، أخــرج فــيلمين قــصيريــن ُعــِرَض ثــانــيهما " 
شــارع تــارتــاران ) 1980 ( "فــي مهــرجــان"كــان "ثــم 
خــاض فــي األفــام الــروائــية الــطويــلة وأشهــرهــا" 

الـــمضحى بـــهم ) 1982 ( "و"الـــناجـــي ) 1986 ( " 

و"مـوريـتوري ) 2007. كـما أطـل عـلينا عـكاشـة تـويـتا 
كــممثل فــي عــدة أفــام جــزائــريــة وفــرنســية مــنها 
"حــراڤة "لــمرزاق عــلواش،" مــعبود الشــباب "إليــفان 

الغرانج و"الرحيل األكبر "لمارسيال رايس.

DIRECTOR | إخراج
OKACHA TOUITA

SCREENPLAY| السيناريو

NADIA CHAR, OKACHA TOUITA, YACINE 
LALOUI

CINEMATOGRAPHY | التصوير

AHMED TALANTIKIT
EDITING | المونتاج 
LYES HAMA, PASCALE ALIBERT

SOUND | الصوت

LAMRAOUI AHMED NADJIB

CAST | تمثيل
MEHDI RAMDANI, MANEL GOUGUEM, 
MILOUD KHETIB

PRODUCTION |الشركة المنتجة

 LAITH MEDIA, CADC

يـحفل تـاريـخ السـينما بـكتاب ومخـرجـين اهـتموا بـظاهـرة الـمضاربـة الـمالـية عـلى الـعقار والـمسكن وقـد 

خـاضـوا فـي الـموضـوع بـأسـالـيب ومـقاربـات مـختلفة. َيـِلُج فـيلم” الـطريـق المسـتقيم “هـذه الـمسألـة مـن 

قـصة تـدور أحـداثـها فـي الجـزائـر الـعاصـمة حـيث يـتعارك لـياس اإلطـار الـشاب مـع ضـميره ويـواجـه أحـداثـا 

ألـيمة، السـيما عـندمـا تـتم تـرقـيته إلـى مـنصب سـام فـي ديـوان الـتنظيم الـعمرانـي الـذي يـعمل بـه. 
فيكتشف بعدها أن هذه الترقية ما هي إال خدعة لتعيينه ككبش فداء.

Lyes, a young Algerian employed in an urban planning administration, is promoted to a position 
of responsibility. He is acting as a nominee in a fraudulent transaction to assign a major real 
estate project. He is thrown in jail and loses almost everything.

THE RIGHTEOUS PATH

الطريق المستقيم

عرض أول بالمغرب 
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تـعيش يـارا الـشابـة مـع جـدتـها فـي وادي فـي شـمال لـبنان، حـيث مـات مـعظم الـسكان أو هـاجـروا إلـى 

الـخارج. وفـي أحـد األيـام يـمر إلـياس، وهـو مـسافـر شـاب بـجوار مـزرعـة الـمرأتـين. ومـعه سـتعيش يـارا تجـربـة 

أفراح وآالم حبها األول.

Young Yara lives with her grandmother in a valley in no!hern Lebanon, where most of the inhabitants 

have either died or moved abroad. One day Elias, a young hiker, passes by the two women’s farm. 

With him, Yara will experience the joys and pains of "rst love.

Lebanon, Iraq | 2018 | 100min | لبنان، العراق 

YARA

يارا

Born in Babylon, Iraq, in 1959, and 
studied !lmmaking in France. He 
returned to his home country in 2002 to 
make his !rst documentary, BACK TO 
BABYLON, followed by WE IRAQIS in 
2004. He directed his !rst !ction !lm, 
DAWN OF THE WORLD, in 2008, before 
returning to the documentary form with 
HOMELAND IRAQ YEAR ZERO(2015), 
which won the Grand Prix in Nyon and 
the Doc Alliance Selection Award in 
Locarno.

ولــد فــي بــابــل بــالــعراق فــي عــام 1959، ودرس 
صــناعــة األفــالم فــي فــرنــسا. ثــم عــاد إلــى بــلده 
الـعراق فـي عـام 2002 لـينتج أول فـيلم وثـائـقي 
 BACK TO) "لــــه بــــعنوان "الــــعودة إلــــى بــــابــــل
 (WE IRAQIS) "ثــم "نــحن الــعراقــيون ،(BABYLON
فــي عــام 2004. ثــم أخــرج فــيلم الــخيال الــعلمي 

 DAWN OF THE) "األول لـــــه، "فـجـــــر الـــــعـالـــــم
WORLD) فـــي عـــام 2008، قـــبل أن يـــعود إلـــى 
مـجال الـفيلم الـوثـائـقي مـع وطـن: الـعراق الـسنة 
 (HOMELAND  IRAQ  YEAR  ZERO) صـــــفــر 
(2015)، الــذي فــاز بــالــجائــزة الــكبرى فــي نــيون 

وجائزة دوك أليانس سيليكشن في لوكارنو.

DIRECTOR | إخراج
ABBAS FAHDEL

SCREENPLAY| السيناريو

ABBAS FAHDEL

CINEMATOGRAPHY | التصوير

ABBAS FAHDEL

EDITING | المونتاج 
ABBAS FAHDEL

CAST | تمثيل
MICHELLE WHERE, ELIAS FREIFER, MARY 
ALKADY

PRODUCTION |الشركة المنتجة

STALKER PRODUCTION

عرض أول بالمغرب 
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Oman, India | 2019 | 90min | سلطنة عمان، الهند 

Dr. Khalid Alzadjali holds two PhDs in 
cinema and television, as well as a 
Bachelor’s degree in !lm directing. He 
has extensive experience as a director 
of feature and documentary !lms. He is 
also the director, producer and 
screenwriter of many plays and TV 
dramas. Alzadjali is the founder and 
president of Muscat International Film 
Festival. He has been a member and 
chair of juries at many international !lm 
festivals around the world. 

الـدكـتور خـالـد الـزدجـالـي حـاصـل عـلى دكـتوراه فـي 

السـينما والـتلفزيـون، وكـذلـك درجـة الـبكالـوريـوس 

فـي اإلخـراج السـينمائـي. ويـمتلك خـبرة واسـعة 

فـي اخـراج األفـالم الـروائـية والـوثـائـقية. وعـمل 

أيـًضا مخـرجـا ومـنتجا وكـاتـبا سـينمائـيا لـلعديـد مـن 

المســرحــيات والمســرحــيات الــتلفزيــونــية. ويــعتبر 

الــزدجــالــي مــؤســس ورئــيس مهــرجــان مــسقط 

الـدولـي للسـينما. كـما كـان عـضًوا ورئـيس لـجنة 

تــحكيم فــي الــعديــد مــن مهــرجــانــات األفــالم 
الدولية حول العالم.

DIRECTOR | إخراج
KHALID ABDULRAHIM AL-ZADJALI

SCREENPLAY| السيناريو

FAISAL MIRAN, KHALID ABDULRAHIM AL-
ZADJALI

CINEMATOGRAPHY | التصوير

AYYAPPAN N.
EDITING | المونتاج 
JAIFAL JAIFU

CAST | تمثيل

 NOURA AL-FARSI, ALI AL-AMRI, M.R. 
GOPAKUMAR

PRODUCTION |الشركة المنتجة

DIAMOND WORKS, HEERA FILMS 

بـعد وقـوع حـادثـة مـروعـة لـزيـانـا ، بـحيث لـم تـتمكن مـن تـحقيق الـعدالـة بـشأنـها فـي وطـنها سـلطنة عـمان ، تـفضل أسـرتـها إلـتزام الـصمت 

حـيال هـذه الـمسألـة وعـدم تـقديـم الـتهم ألنـها مـن الـطابـوهـات  وسـتتسبب فـي حـدوث فـضيحة مـن الـصعب تـقبلها فـي مـجتمعها 
الـمحافـظ. تـبدأ عـالقـتها فـي الـتدهـور مـع زوجـها عـادل بـعد إبـعادهـا عـن الـقضية ومـواصـلة دراسـاتـها الـعليا فـي مـكان ال يـعرفـها فـيه أحـد 

تـختار زيـانـا الـهند، وبـعد أسـبوعـين هـناك تـعانـي مـن انهـيار عـصبي كـامـل، يـشعر عـادل بـالـذنـب ألنـه لـم يـقف إلـى جـانـبها فـيغادر عـمان فـوًرا 

و يواجه سلسلة من األحداث الصعبة أثناء البحث عنها في الهند. رحلة عادل إلى زيانا كلها رمزية كأنها بحث عن الروح.

A%er a horrible incident happens to Zayana, in which she couldn't get justice in Oman, her family suggests to 

remain quiet about the ma#er and not to "le charges because it is too taboo and will create a scandal. She "nds it 

di*cult to adjust and accept the way things are in her society; her relationship begins to deteriorates with her 

husband Adel, to get her mind away from the ma#er she decides to continue her postgraduate studies 

somewhere nobody knows her, she chooses India and couple of weeks later there she has a complete nervous 

breakdown. Adel feels guilty that he didn’t stand for her side and immediately leaves Oman a%er her footsteps. 

Adel faces a series of unfo!unate events while searching for her in India, his journey to Zayana is full symbolism 

and soul searching.

ZAYANA

 زيانة

عرض أول بالمغرب 
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 فـي الـسنوات األولـى مـن االلـفية الـثالـثة، كـان مـاجـد، الـمصور الـفوتـوغـرافـي الـشغوف، يتخـلص بـالـكاد مـن آثـار مـاض مـضطرب، لـيبدو أن 
حـياتـه تسـير فـي اتـجاه هـادئ ورتـيب. إال أن مـفاجـأة خـبأتـها لـه األيـام قـلبت حـياتـه رأسـا عـلى عـقب،حـيث وجـد دون مـقدمـات عـلبة دواء 
الضـطربـات الـذاكـرة يحـمل اسـمه. ال يـعرف مـاجـد ظـرف وجـود دواء كهـذا، وال يـفهم سـلسلة مـن الـتغيرات الـتي طـرأت عـلى حـياتـه بـعد 
ذلـك. حـيث يـلف الـتوتـر عـالـمه البسـيط: الـشقة الـصغيرة واسـتوديـو الـتصويـر الـذي يـملكه وسـط الـعاصـمة الـريـاض، ويـديـره بـمشاركـة 
صـديـقه الـمقرب. أنـاس غـربـاء بـدؤوا الـتعرف عـليه محـملين بـآثـار الـماضـي الـذي يهـرب مـنه، وتـساؤالت أقـرب الـمقربـين مـنه عـن الـحال الـتي 
آل إلـيها تـظل دون إجـابـات. تـضيق الـدائـرة حـول مـاجـد عـندمـا يـبدأ الـشك، ويجـد نـفسه مـجبرا عـلى مـواجـهة أشـباح الـذاكـرة، واضـطرابـاتـه 

التي تجعله في مواجهة حقيقة وجود جثة لرجل غريب في شقته الخاصة، ومسدسا ذو رصاصة ناقصة في سيارته. 

In early 2000s Riyadh, passionate photographer Majid owns a studio with his business pa!ner and 

close friend. Life is going well for Majid until he mysteriously "nds memory loss pills prescribed to 

him. Things get more confusing when complete strangers recognize him from a seemingly past life. 

As Majid searches for answers, he confronts his past, faces his fears, and the closest people to him. 

The truth comes crashing down on him when he "nds a picture of a dead body on his apa!ment 

&oor and his gun missing a bullet.

Saudi Arabia  | 2019 | 75min | المملكة العربية السعودية 

ZERO DISTANCE

المسافة صفر

His previous sho" !lm “Kaman” 
tackles the con'icts of a young 
person’s religious beliefs through 
conversation with a violin. In 2015 
Abdulaziz won the Best Director 
Award at the Youth Film Festival in 
Jeddah, and in 2016 he received 
the Best Director Award at the 
Sho" Film Festival in Riyadh.

عـبد الـعزيـز الشـالحـي مخـرج وصـانـع أفـالم سـعودي 

من مواليد الرياض سنة 1986. 
فـــيلمه  الـــسابـــق "كـــمان" الـــذي يـــتناول صـــراع  
األفــــكار بــــين شــــخص مــــتديــــن وآلــــة الــــكمان 
الــموســيقية الــتي تــدافــع عــن حــقها فــي صــدام  

بـين الـواقـع والـخيال فـي 2015 ، فـاز عـبد الـعزيـز 
بـجائـزة أفـضل مخـرج فـي مهـرجـان أفـالم الشـباب 
فــي جــدة ، وفــي عــام 2016 حــصل عــلى جــائــزة 

أفــــضل مخــــرج فــــي مهــــرجــــان الــــفيلم الــــقصير 

بالرياض.

DIRECTOR | إخراج
ABDULAZIZ ALSHLAHEI

SCREENPLAY| السيناريو

MUFARRIJ ALMAJFEL

CINEMATOGRAPHY | التصوير

MARC KARAM
EDITING | المونتاج 
ABDULRAHMAN ALKHUDIR 

SOUND | الصوت

ZIAD MUBARAK

CAST | تمثيل
 KHALID AL-SAQER, YACOB ALFARHAN, 
OSAMAH SALIH 

PRODUCTION |الشركة المنتجة

AFLAM PRODUCTIONS

عرض أول بالمغرب 

Moroccan Premiere
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JURY SHORT  FILM 
COMPETITION

لجنة تحكيم مسابقة 
األفالم القصيرة
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SAEED 
HAMED

سعيد حامد 
Born in Kha!oum, he studied at the Higher Institute of Cinema in 

Egypt. A%er graduation, he worked as an assistant director with 

several leading Egyptian "lm directors. In 1992, he directed his "rst 

"lm "Love in the refrigerator" starring Yehia El Fakharany, Lucy, Abla 

Kamel, The "lm was a di'erent from the traditional cinema of that 

time. One of his most impo!ant turning point of his life was his 

second "lm, "Saidi at the American University", which marked the 

beginning of the fame for many a!ists such as Mohamed Henedy, 

Hani Ramzi, Ahmed El Sakka, Fathi Abdel Wahab, Mona Zaki and 

Ghada Adel. 

Saeed Hamed directed several successful "lms, including "Hammam 

in Amsterdam", "Sho! Vanilla and Cap", "A Generous Gesture", "We 

have the next statement", "Either Me Or My Auntie", “Watch 

Out!”,”Here, Please, Driver!" “And " The President's Chef" through 

which he collaborated with many Egyptian "lm stars such as 

Mohamed Henedy, Ahmed El Sakka, Ashraf Abdel Baqi, Ahmed Rizk, 

Ahmed Eid and Talat Zakaria. 

Just as Said Hamed has presented successful works in cinema, he has 

also presented a number of successful series, including "Han Bint 

Pasha", "The Disappearance of Saeid Mahran", “Ratios Crisis" and 

"Black & White one more time” 

مـن مـوالـيد مـديـنة الخـرطـوم، درس فـي المعهـد الـعالـي للسـينما بـمصر، 
وبــعد تخــرجــه عــمل مــساعــدا لــإلخــراج مــع عــدد مــن كــبار مخــرجــي الســينما 

الـمصريـة، فـي عـام 1992 قـدم فـيلمه األول "الـحب فـي الـثالجـة" بـطولـة 
يـحيى الفخـرانـي عـبلة كـامـل ولـوسـي وكـان الـفيلم بـمثابـة تجـربـة مـختلفة 

عـن السـينما الـسائـدة فـي ذلـك الـوقـت، ثـم كـانـت الـنقلة األهـم فـي حـياتـه 

مـن خـالل فـيلمه الـثانـي "صـعيدي فـي الـجامـعة األمـريـكية" الـذي كـان بـدايـة 

الـنجومـية لـعدد كـبير مـن الـفنانـين مـثل محـمد هـنيدي وهـانـي رمـزي وأحـمد 

السقا وفتحي عبدالوهاب ومنى زكي وغادة عادل . 

قـدم سـعيد حـامـد للسـينما الـعديـد مـن األفـالم الـناجـحة مـن أبـرزهـا "هـمام 

فــي أمســتردام" و"شــورت فــانــلة وكــاب" و"رشــة جــريــئة" و"جــاءنــا الــبيان 

الــتالــي" و"يــا أنــا يــا خــالــتي" و"إوعــى وشــك" و"عــلى جــنب يــا أســطى" 

و"طــباخ الــريــس“. تــعاون مــن خــالل أفــالمــه مــع نــخبة مــن نــجوم الســينما 
الـمصريـة مـثل أشـرف عـبدالـباقـي وأحـمد رزق وأحـمد عـيد و الـراحـل طـلعت 

زكريا . 
مـثلما قـدم سـعيد حـامـد أعـماال نـاجـحة فـي السـينما قـدم أيـضا عـددا مـن 
المســلسالت الشهــيرة مــن أبــرزهــا "هــانــم بــنت بــاشــا" و"اخــتفاء ســعيد 

مهران" و"أزمة نسب" وفوازير "أبيض وأسود" . 
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JALILA 
TALEMSI

جليلة التلمسي
A graduate of the Institut Supérieur d'A! Dramatique et 

d'Animation Culturelle, Jalila Talemsi made her most 

outstanding appearance in the 2012 "lm "Andromann of Blood 

and Coal", which won a series of awards for best actress at 

Moroccan and foreign festivals, such as the National Film 

Festival in Tangiers and international "lm festivals, such as 

African Film in Cannes, Alexandria and Algeria. She was known 

to a wide audience in a series of "lm and television characters. 

She currently pa!icipates in many theatrical works such as 

Mohammed Alhur's "Alwa" and Hassan Hammouche's "Halwa 

Al Bab". It also has two cinemas in cinemas in 2019, "Naima et 

ses enfants” by French director Olivier Cosmac and 

"Monsters“ by Fawzi Axel.

خـريـجة المعهـد الـعالـي لـلفن المسـرحـي و التنشـيط الـثقافـي، كـان أقـوى 

ظهور لها سنة 2012 في فيلم " أندرومان من دم و فحم ” للمخرج  

عـز الـعرب الـعلوي الـذي حـصدت بـه مجـموعـة مـن الـجوائـز كـأفـضل مـمثلة فـي 

مهرجانات داخل المغرب و خارجه، كالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة  

وبمهرجانات سينمائية دولية كمهرجان الفيلم اإلفريقي بكان 

وبـاإلسـكندريـة و الجـزائـر. و قـد عـرفـها الجـمهور الـواسـع فـي مجـموعـة مـن 

الشخصيات في األفالم و المسلسالت التلفزيونية. 

حـالـيا، تـشارك فـي مجـموعـة مـن األعـمال المسـرحـية كمسـرحـية " الـعلوة " 

لمحـمد الحـر و مسـرحـية " حـلوا الـباب " لـحسن هـموش". كـما لـها فـيلمين  

بــالــقاعــات الســينمائــية لــعام 2019, فــيلم " نــعيمة و أوالدهــا " للمخــرج 

الفرنسي اوليفيي كوسماك و فيلم " الوحوش " للمخرج فوزي أكسيل .
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HUSSAM 
EDDINE NASER
ــن نــاصــر ــدي ــسام ال حـ

Journalist, Syrian, Algerian-born, has been living in 

Morocco since 2008. Works in Medi 1 tv as a news, 

a!istic and cultural presenter, keen to present 

media material and topics that will fu!her enhance 

the creative scene. 

He covered the most impo!ant a! festivals inside 

and outside Morocco. 

In 2007 he pa!icipated in several workshops to 

accomplish television news material with 

Mediterranean journalists and journalists in a 

number of Francophone countries (France - 

Belgium - Turkey - Morocco) 

- From 1998 to 2008, he worked in Syrian Arab TV 

as a news and programs presenter before joining 

Medi1tv where he is working till today.

إعـالمـي ، سـوري الجنسـية ، جـزائـري الـمولـد ، مـقيم فـي الـمغرب 

مــنذ 2008 . يشــتغل فــي قــناة Medi 1tv كــمقدم أخــبار ومــّعد 
ومــقدم بــرامــج فــنية وثــقافــية ، حــريــص عــلى تــقديــم الــمادة 
اإلعـالمـية والـمواضـيع الـتي مـن شـأنـها أن تـرتـقي اكـثر بـالمشهـد 

اإلبـداعـي ، حـاور كـبار الـفنانـين سـواء الـمغاربـة أو مـن الـعالـم الـعربـي 

ضـمن بـرنـامـجه " أهـل الـفن " وقـبل ذلـك بـرنـامـج " 60 دقـيقة لـلفن " 

الــذي كــان نــافــذة وعــين عــلى كــل اشــكالــيات الــساحــة الــفنية 
الثقافية من زوايا مختلفة .  

قام بتغطية اهم المهرجانات الفنية داخل المغرب وخارجه .. 
عـام 2007 شـارك فـي عـدة ورشـات عـمل إلنـجاز الـمادة اإلخـباريـة 
الـتلفزيـونـية مـع صـحفيي وإعـالمـيي حـوض الـمتوسـط فـي عـدد مـن 

البلدان الفرانكوفونية ( فرنسا - بلجيكا - تركيا - المغرب )  
- مـن 1998 الـى 2008 اشـتغل فـي الـتلفزيـون الـعربـي الـسوري 
كـمقدم اخـبار وبـرامـج قـبل االلـتحاق بـقناة Medi1tv حـيث يـزاول 

عمله الى غاية اليوم ..
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على ما يحكى ، بعد العيطة (الصرخة) األولى تبدأ حياتنا... هذه قصة أول عيطة ...  

أول عـيطة لمجـموعـة فـنانـين مـن جـيل سـمي كـثيرا بـالـجيل الـمضحى بـه... أول عـيطة عـفويـة ، مسـتوحـاة مـن الشـباب 
الـذي يـريـد أن يسـتعيد هـويـته ، يـريـد اسـترجـاع طـعم الـحياة والـرغـبة فـي الـعمل. أول عـيطة تـمثل فـطنة الـوعـي 

الجماعي ، وانبعاث الوحدة من خالل تضامن المواطنين.  

أول عـيطة لـمن كـانـو عـاجـزيـن عـن الـكالم لـوقـت طـويـل ، والـطامـحين الـيوم فـي الـتصالـح مـع جـذورهـم لنشـر أجـنحتهم 
بطريقة أحسن.

It’s a%er the "rst cry that our life begins, that’s what is said. This is a story of the "rst cry. 
The "rst cry of a generation that we represent as “The sacri"ed generation’’. The "rst spontaneous 
cry, inspired by youth, wanting to reappropriate its citizenship, striving to "nd back the appetite 
for living again, searching for the desire to act.  This "rst cry marks the awakening of a collective 
consciousness, and the rebi!h of a sacred union through the solidarity of the citizens.  
It is the "rst cry of those who stayed too long without voice, of those who yearn to reconcile with 
their roots, to spread their wings.. 

Algeria, Morocco  | 2019 | 16min | الجزائر، المغرب

AWEL AYTA

بروميي كري

Nadir Mohammedi and Rami Aloui born 
in Algiers and Se%if, Algeria, in 1983 
and 1994, They met each other in 
Marrakech at ESAV (High Institute of 
audiovisual) they seemed to really 
compelete each other a"isticly. They 
create "Nya ou Hbel", a comedy TV 
Show for an Algerian TV channel, then 
write a sho" movie "That Lovely Life" 
directed by Rami. Awel Ayta represents 
the !rst project created and produced 
by the a"ist collective “ Alamoriska.

نـادر محـمدي ورامـي الـعلوي مـن مـوالـيد الجـزائـر 
وسـتيف ، بـالجـزائـر ، فـي عـامـي 1983 و 1994 ، 

 ESAV الـتقيا بـبعضهما الـبعض فـي مـراكـش فـي

المعهـد الـعالـي لـلسمعي الـبصري ESAV، ويـبدو 

أنـهما يـكمالن بـعضهما مـن الـناحـية الـفنية حـيت 

أنـتجوا سـلسلة كـومـيديـة تـلفزيـونـية بـعنوان نـية 
وهـــــبـات "Nya ou Hbel" ، إلحـــــدى الـــــقـنـوات 

الــتلفزيــة الجــزائــريــة ، ثــم كــتبوا فــيلًما قــصيًرا 
بـــعنوان "That Lovely Life" مـــن إخـــراج رامـــي 
الــعلوي . ويــعتبر الشــريــط الــقصير أول عــيطة، 
أول مشـروع جـماعـي تـم خـلقه وإنـتاجـه مـن قـبل 

."Alamoriska" مجموعة

DIRECTOR | إخراج
RAMI ALOUI, NADIR MOHAMMEDI

SCREENPLAY| السيناريو

NADIR MOHAMMEDI, RAMI ALOUI 

CINEMATOGRAPHY | التصوير

RAMI ALOUI, TAHA NOURI  
EDITING | المونتاج 
MOUNIR KELIA, RAMI ALOUI 

SOUND | الصوت

MOKRANE TIGHERMET

CAST | تمثيل
HAKIM KERRI, MOKRANE TIGHERMET, 
MEHDI GHARRAS, RAMI ALOUI, NADIR 
MOHAMMEDI, KENZA MAMENE MENEBHI  

PRODUCTION |الشركة المنتجة

ALAMORISKA
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Syria | 2019 | 26min | سوريا

Born in Damascus,Syria in 1974, Ismail 
Dairki received his diploma in cinema 
sciences from Ministry of Culture 
Training Center, he also pa"icipated in 
workshops in directing,acting and 
theater history supervised by teachers 
of Higher Institute of theatrical A"s. 
He directed, wrote and acted in several 
plays and worked in series as a writer 
such as “Hidden Secrets” and directed 
the TV series “Al-mazaldy’s house.

ُولـد إسـماعـيل ديـركـي فـي دمـشق بـسوريـا عـام 
1974 ، وحـصل عـلى دبـلوم الـعلوم فـي السـينما 
مـن مـركـز الـتدريـب الـتابـع لـوزارة الـثقافـة ، كـما 
شــارك فــي ورشــة عــمل فــي اإلخــراج والــتمثيل 
وتـاريـخ المسـرح بـإشـراف أسـاتـذة المعهـد الـعالـي 

لـــلفنون المســـرحـــية. أخـــرج وكـــتب وعـــمل فـــي 
الـعديـد مـن المسـرحـيات كـماعـمل كـكاتـب فـي عـدد 

مــن المســلسالت مــثل "األســرار الــخفية" وأخــرج 
المسلسل التلفزيوني "بيت المزلدي"

DIRECTOR | إخراج
ISMAIL DAIRKI

SCREENPLAY| السيناريو

ISMAIL DAIRKI

CINEMATOGRAPHY | التصوير

JOUAN HELBO
EDITING | المونتاج 
ABED EL GHANI AL BOUKAI

SOUND | الصوت

AHMED AL-SAMMAN

CAST | تمثيل
ROBEEN ESSA, SHAHD KASAAB BASHE, 
ZOUHER ABD ALKAREM

PRODUCTION |الشركة المنتجة

MEDIA VISUAL AUDIO

عـاشـت حـبق بـين بـراثـن الحـرب المشـتعلة فـي سـوريـا، أرمـلة مـع ابـنتها الـصغيرة شـمس، فـي مـنطقة 

يسـيطر عـليها تـنظيم داعـش. وتـعانـي حـبق مـن الـكثير مـن الـقسوة والـمحاوالت الـمتكررة إلجـبارهـا 

على الزواج من أحد أمراء داعش، لذلك قررت الهرب مع ابنتها رغم خطورة وصعوبة األمر.

In the shadow of the war in Syria lived Habak, widow with her li#le daughter shams, in an area 
controlled by isis, Habak su'ers a lot of their cruelty and repeated a#empts to force her to 
marry one of the princes of ISIS, so she decided to run away with her daughter despite the 
dangers and di*culty of the ma#er.

BRAIDS

جدايل

عرض أول بالمغرب 

Moroccan Premiere



 32

عـندمـا يـظن ولـيد أن أفـضل خـدعـة فـي ذهـنه هـي إقـناعـه بـأنـه لـم يـعد هـناك أحـد فـي هـذا الـعالـم، حـتى 
أصـدقـائـه الـمقربـين. يـصر عـلى أن يـكون بـين الـناس مـرة أخـرى، لـكن سـاعـته تـوقـفت. ويـحاول أن يجـد 

طريقه إلى النور، لكن وقته الحقيقي يأتي فقط إلى الحياة عندما يكتشف أن صحته في خطر.

When Walid believes that the best trick of his mind is to persuade him that no one exists anymore in 

this world, even his closest friends. He insists on being among the people again, but his clock has 

stopped. He tries to "nd his way to the sun, but his real time only comes to life when he discovers 

that his health is in danger.

Algeria  | 2019 | 30min | الجزائر

BERMUDA

برمودا

Mohamed Benabdallah is a young 
Algerian scriptwriter and director, 
he sta!ed his career with the 
theatre as a comedian, he directed 
his "rst sho! 2016 "Dehniz" which 
won awards at the sho! "lm 
festival in Algeria, he pa!icipates 
in the sho! corners in Cannes, 
then he directed his second sho! 
"lm "Je vais tout raconter a dieu".

محــمد بــن عــبد هللا، كــاتــب ومخــرج ســينمائــي 
جـزائـري شـاب، بـدأ مسـيرتـه الـمهنية فـي المسـرح 

كـــــكـومـــــيـدي، وأخـــــرج فـــــيـلـمـه الـــــقـصـيـر األول 

"Dehniz" الـذي فـاز بـجوائـز فـي مهـرجـان الـفيلم 
الـقصير بـالجـزائـر، وشـارك فـي مـسابـقة األفـالم 
الـــقصيرة فـــي كـــان، ثـــم أخـــرج فـــيلمه الـــقصير 

.(Je vais tout raconter à dieu) الثاني

DIRECTOR | إخراج

BENABDELLAH MOHAMED

SCREENPLAY| السيناريو

BENABDELLAH MOHAMED

CINEMATOGRAPHY | التصوير

SADEK BENDJOUDI

EDITING | المونتاج 

BENABDELLAH MOHAMED

SOUND | الصوت

SADEK BENDJOUDI

CAST | تمثيل

BENOUTI ABOUBAKR, YOUSRA HALAM

PRODUCTION |الشركة المنتجة

SAND WATCH GLOBAL COMMUNICATION

عرض أول بالمغرب 

Moroccan Premiere
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Salman Yousif, is a Bahraini 
Director who was selected for a 
s u m m e r c o u rs e ! l m m a k i n g 
specially made for the aspiring 
!lmmakers in the gulf region at the 
prestigious university of La femis, 
last august 2015.Even though 
Salman has always been fascinated 
by the cinema and was brought up 
in the love 
of the 7th a", he chose to study 
Marketing as there were no cinema 
schools in Bahrain.

Sarah gets involved in a car accident durning the investigation the o*cer "nds out that 
she is still a male in her o*cial documents which makes her situation worse. 

Bahrain | 2019 | 15min | بحرين 

سـلمان يـوسـف، مخـرج بحـريـني، تـم اخـتياره لـدورة 
تـدريـبية صـيفية ُنـظمت خـصيًصا لـصانـعي األفـالم 
الـــطموحـــين فـــي مـــنطقة الخـــليج فـــي جـــامـــعة 

الفيسـيس الـمرمـوقـة، آواخـر أغسـطس/آب 2015. 

ورغـم أن سـلمان كـان مـفتوًنـا بـالسـينما وتـرعـرع فـي 

حـب الـفن الـسابـع، فـقد اخـتار دراسـة الـتسويـق ألنـه 

لــم تــكن هــناك مــدارس خــاصــة بــالســينما فــي 
البحرين.

DIRECTOR | إخراج
SALMAN YOUSIF

SCREENPLAY| السيناريو

FAREED RAMADAN, SALMAN YOUSIF 

CINEMATOGRAPHY | التصوير

CHAKER BIN YAHMED 
EDITING | المونتاج 
SALEH NASS 

CAST | تمثيل
SAMAH ZAIDAN, OMAR AL SAEEDI , FOUZ 
AL SHARGAWI, HASSAN MOHAMMED 

PRODUCTION |الشركة المنتجة

NOORAN PICTURES, ELEMENTS CINE 
PRODUCTION 

تـتعرض سـارة لـحادثـة سـير، وأثـناء الـتحقيق يـكتشف الـضابـط أنـها ذكـر فـي وثـائـقها الـرسـمية مـما يـجعل 

وضعها أسوأ.

CROSSING

عبور

عرض أول بالمغرب 
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Menna Ekram is a writer/director from 
Egypt. She has a Bachelor Degree in 
Media, a Diploma in Film Subtitling and 
an MFA in Cinematic A"s.In 2015, She 
went on to write/direct/produce her 
award-winning sho" !lm “The Wheel”, 
which premiered at Dubai International 
Film Festival and went on to screen in 
more than 17 festivals in Switzerland, 
India, Argentina, Hong Kong, China and 
Lebanon.

يـعرض الـفيلم حـادثـة تجـمع إثـنين مـن الـمصريـين، فـي مـقابـر فـيكتوريـا فـي «بـريسـتول». الـرجـل، زوج وأب 

يـعمل فـي الـخارج إلعـالـة أسـرتـه، بـينما تـقضي الـمرأة إجـازة لـمدة أسـبوعـين، تـمتد لـتصبح شهـريـن. وبـينما 

يـبدأ االثـنان فـي الـتعرف عـلى بـعضهما، يـكتشف كـالهـما أنـهما ال يـمتلكان أي اهـتمام مشـترك، رغـم 
أنـهما يـأتـيان مـن نـفس الـبلد. يـفحص الـفيلم مـفاهـيم الـطبقية والـنوع اإلجـتماعـي (الـجندر) مـن خـالل 

وجهات نظر البطلين المختلفة.

Color Blind depicts an encounter between two Egyptians in a Victorian cemetery in Bristol. He is a 
husband and father who is working abroad to suppo! his family, while she is on a two-week 
vacation that turned into two months. As they begin to learn more about one another, they discover 
that even though they come from the same country, they have almost nothing in common. The "lm 
examines gender and class through the perspectives of its two protagonists.

Egypt | 2019 | 11min | مصر

COLORBLIND

عمى ألوان

مـنة اكـرام، كـاتـبة ومخـرجـة مـن مـصر. حـازت 
عــلى شــهادة اإلجــازة فــي اإلعــالم، وعــلى 
دبـلوم فـي تـرجـمة األفـالم، و نـالـت مـاجسـتير 
فــي الــفنون الســينمائــية . فــي عــام 2015، 
واصـلت كـتابـة وإخـراج وإنـتاج فـيلمها الـقصير 
"العجــلة" الــحائــز عــلى جــائــزة، والــذي عــرض 
ألول مــرة فــي مهــرجــان دبــي الســينمائــي 
الــدولــي وعــرض فــي أكــثر مــن 17 مهــرجــاًنــا 
فــي ســويســرا والــهند واألرجــنتين وهــونــغ 

كونغ والصين ولبنان.

DIRECTOR | إخراج
MENNA EKRAM 

SCREENPLAY| السيناريو

MENNA EKRAM 

CINEMATOGRAPHY | التصوير

JAMIE HARDING
EDITING | المونتاج 
MOHAMED EL SADAANY

SOUND | الصوت

MITCHELL WARD,AHMAD EL SAWY  

CAST | تمثيل
LAILA SAMY,ASSER YASSIN  

PRODUCTION |الشركة المنتجة

MENNA EKRAM

عرض أول بالمغرب 
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Egypt | 2018 | 20min | مصر

Tamer Ashry is a director, producer, 
and script-writer with 15 years of 
experience working in !lm and 
television in Egypt and the Middle 
E a s t . H i s s p e c i a l t y i s i n 
documentary, !ction !lm, Reality TV 
and commercials. He is passionate 
about creating content that will have 
a social impact. His work has been 
screened at numerous international 
festivals and featured on PBS, and 
BBC.  

"إيـه الـلي لـو مـكنش حـرام كـنتي عـملتيه؟!" تـكتب عـائـشة الـفتاة الـمنتقبة أو "حـور عـين" كـما تـناديـها 
قـريـناتـها، هـذا الـسؤال عـلى أحـد الـصفحات الـمغلقة لـلمنتقبات عـلى اإلنـترنـت، وتـتجه إلـى الـمول بـصحبة 

سـالـي صـديـقتها الـتي تسـتعد لـوضـع مـولـودة فـي زيـارة عـاديـة لشـراء بـعض األغـراض ، لـتكتشف الـفتاة 

أنـها خـلف نـقابـها الـداكـن يـختبئ أكـثر مـن جسـدهـا ووجـهها، وتـدرك وسـط صـخب مـا تـراه وردود األفـعال 

على سؤالها أن ما يجعلها تكره الحياة يعلو عينيها تماما.

“What is the one thing you wish was not forbidden?,” Aiesha posts the controversial question in a 
close Facebook group for her burqawearing peers. Aiesha, who is nicknamed among her peers as 
the fair eyed haori, meets her friend Sally at the mall sho!ly a%er the post. Under her burka, she 
hides more than her body and face, and during the seemingly ordinary shopping trip, she discovers 
that what she hates most about her life lays right over her eyes.

EYEBROWS

ماتعالش عن الحاجب

شــارك فــي عــدد مــن الــتجارب الــمرتــبطة 
بــصناعــة الــفيلم بــشكل عــام؛ بــدايــة مــن 
مـرحـلة كـتابـة السـيناريـو ألفـالم تـسجيلية 
عـمل بـها ايـضًا كـمصور، ومـونـتير، ومخـرج، 
ثــــم اإلنــــتقال إلــــى مــــجال اإلعــــالنــــات، 
كـمساعـد مخـرج، ومـنتج، ومـن ثـم مـساعـد 
مــنتج فــي فــيلم (نــوارة) ، وأخــيًرا كمخــرج 

لفيلم فوتوكوبي.

DIRECTOR | إخراج
TAMER ACHRI

SCREENPLAY| السيناريو

HAITHAM DABBOUR

CINEMATOGRAPHY | التصوير

MOHAMED ABDEL RAOUF
EDITING | المونتاج 
RANDA MAHMOUD

SOUND | الصوت

AHMED ADNAN

CAST | تمثيل
ASMAA ABU ELYAZEID, MARIAM ELKHOSHT

PRODUCTION |الشركة المنتجة

BEE MEDIA PRODUCTIONS, BLUEPRINT 
PRODUCTIONS, RED STAR FOR 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION

عرض أول بالمغرب 
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A m j a d A ra fa h i s a Pa l e s t i n i a n 
photographer, who has been working 
as a Tv cameraman since 2011. He 
obtained a diploma in !lm industry 
from New York Film Academy in Doha 
in 2015, he then studied scriptwriting 
with the Palestinian director and 
scriptwriter Suha Arraf. He also 
pa"icipated in a scriptwriting course 
held by D&B company in Istanbul, 
Turkey.

A Palestinian prisoner sentenced to life imprisonment, in an "Israeli" Prison. He tries to 
communicate with his family to reassure and help them in his absence, through the 
visitation hours of the prisons; 
These developments are surrounded by an atmosphere of anticipation for a prisoner 
release agreement. 

Palestine | 2019 | 26min | فلسطين

أمجـد عـرفـة مـصور فلسـطيني، عـمل مـنذ 2010 
مـصورًا تـلفزيـونـيا لـعدة فـضائـيات محـلية وعـربـية، 

ومــن ثــم مــصورا لــألفــالم الــوثــائــقية.. ولــه عــدة 

تــجارب أفــالم روائــية قــصيرة لــم تــرى الــنور إلــى 
اآلن، حـــصل عـــلى دبـــلوم "صـــناعـــة أفـــالم" مـــن 
أكـاديـمية نـيويـورك لـألفـالم عـام 2015 بـالـدوحـة، 

ودرس كـــــتابـــــة الســـــيناريـــــو مـــــع المخـــــرجـــــة 

والســينارســت الفلســطينية "سهــى عــراف" كــما 

شــارك بــدورة كــتابــة الســيناريــو وإخــراج االفــالم 
بمؤسسة D&B بإسطنبول بتركيا .

DIRECTOR | إخراج
AMJAD ARAFAH

SCREENPLAY| السيناريو

AMJAD ARAFAH

CINEMATOGRAPHY | التصوير

MAHMOUD SHAHIR
EDITING | المونتاج 
ASSID AMARNA

SOUND | الصوت

RJ MUSIC

CAST | تمثيل
ABDESLAM AOUWAD, NIDAL SIDR, DIYAA 
HARB, MOHAMED ALZINE, SALAM SALAM 

PRODUCTION |الشركة المنتجة

AMJAD ARAFAH

قـصة األسـير الفلسـطيني الـمحكوم بـالـسجن الـمؤبـد فـي الـسجون "اإلسـرائـيلية" يـحاول هـذا األسـير أن 

يـتواصـل مـع أهـله لـيطمئن عـليهم ويـساعـدهـم فـي ظـل غـيابـه الـقصري عـنهم، وذلـك مـن خـالل "زيـارة 
األهالي للسجون"، بدوره يقف ضابط السجن عائقا أمامه… 

هذه األحداث تحيطها أجواء ترقب لصفقة تحرير أسرى.

DEER

غزال
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Morocco | 2019 | 8min | المغرب

A$er obtaining his baccalaureate in 2013 
in the a" section, he continued his 
studies in editing and special e&ects at 
the specialized institute in !lm industry in 
Ouarzazate in 2013/2016. He has 
received many awards as a director such 
as the Grand Prize in the El Qomra 
festival in El Basrah, as well as the Grand 
Prize in the Al Akhawayn festival, he also 
p a" i c i p a t e d i n t h e M a r r a k e c h 
International  Film Festival in the ciné-
école competition. 

عندما يحكي المكان قصة ما، يجب علينا اإلنصات. 
صدى الزمن يتكرر و أخطاء األجيال السابقة تنذر، والزمن له قصة حتمية وذاكرة. 

هذا المكان يروي قصة أسرة دمرتها الحرب…

When the place tells us a story, we must listen. 

The echo of time repeats, and the mistakes of previous generations warns, so listen, 

time sure has a story and time had memory. And this place is telling us a story of a small 

family has been destroyed by war.

GHOST OF SPACETIME

طيف الزمكان

بـعد حـصولـه عـلى شـهادة الـبكالـوريـا عـام 2013 
فــي قــسم الــفنون ، واصــل دراســاتــه فــي مــجال 

الـــمونـــطاج والـــمؤثـــرات الـــخاصـــة فـــي المعهـــد 

الـمتخصص فـي صـناعـة السـينما فـي ورزازات فـي 

2013/2016. حــصل عــلى الــعديــد مــن الــجوائــز 
كمخـرج مـثل الـجائـزة الـكبرى فـي مهـرجـان الـقمرة 
فـي الـبصرة ، وكـذلـك الـجائـزة الـكبرى فـي مهـرجـان 

األخـــويـــن ، كـــما شـــارك فـــي مهـــرجـــان مـــراكـــش 

الســــينمائــــي الــــدولــــي فــــي مــــسابــــقة ســــينما 

المدارس.

DIRECTOR | إخراج
KARIM TAJOUAOUT

SCREENPLAY| السيناريو

KARIM TAJOUAOUT

CINEMATOGRAPHY | التصوير

KARIM TAJOUAOUT

EDITING | المونتاج 
OUBAID MOHAMED

CAST | تمثيل
SAMI SAADALLAH, AHMED ELMIR, HANANE 
KHALIDI, AZIZ YASSINE

PRODUCTION |الشركة المنتجة

MEDIA GROUPE

عرض أول بالمغرب 

Moroccan Premiere
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Tunisia | 2019 | 13min | تونس

Born in 1989, an engineer in 
statistics and data analysis, a$er 
joining a cinema club, Safa Ghali 
discovers meanwhile her passion for 
cinema. She pa"icipated in several 
cinema competitions and joined in 
2 0 1 8 a c i n e m a s c h o o l / 
specialisation making (ESAC). She 
has made, so far, 5 sho" !lms (2 
!ction, 2 experimental, 1 docFiction).

بـعد وفـاة زوجـها فـي ظـروف غـامـضة خـالل ثـورة جـانـفيي 2011 بـتونـس، تـدخـل فـاتـن فـي 
حـالـة اكـتئاب روتـينية. بـعد مـرور عـام، تسـتخدم لـوحـة سحـريـة لـلسفر عـبر الـزمـن و الـعودة إلـى 

يوم الحادثة. غير أن هذه الرحلة تكشف حقائق غير متوقعة.

Following the death of her husband who died during the January 2011 revolution, Faten 

fell into a depression. A%er some time, she relives these moments spent thanks to a 

magic slate and questions herself...

GHOST REVERIES

  2 جانفيي
ُولــدت صــفا غــالــي عــام 1989 ، تخــرجــت كــمهندســة 
فـي اإلحـصاء وتحـليل الـبيانـات ، وبـعد انـضمامـها إلـى 

نـــاد للســـينما ، اكـــتشفت شـــغفها بـــالـــفن الـــسابـــع. 
شـاركـت فـي الـعديـد مـن مـسابـقات السـينما وانـضمت 

فـــي عـــام 2018 إلـــى مـــدرســـة / صـــناعـــة الســـينما 

(ESAC). لــقد قــدمــت ، حــتى اآلن ، 5 أفــالم قــصيرة 
(2 خيال ، 2 تجريبي 1 تسجيلي).

DIRECTOR | إخراج
SAFA GHALI

SCREENPLAY| السيناريو

SAFA GHALI

CINEMATOGRAPHY | التصوير

HELMI ZOUARI

EDITING | المونتاج 
ABDELKADER SAYHI

CAST | تمثيل
ASMA KOURAICHI, HAMA WELD LBAY 
AHMED AJIMI, MOHAMED ALI HOUIMLI 

PRODUCTION |الشركة المنتجة

MEDIA GROUPE
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Saudi Arabia | 2018 | 15min | المملكة العربية السعودية 

Maha Al-Saati is an independent 
!lmmaker interested in exploring 
the fantastical intersection of 
religion and culture in her !lms. Her 
!lms explore femininity, gender, 
and struggles surrounding women 
in the Arabian Peninsula. She has 
worked on various experimental 
videos and sho" !lms. Her sho" 
!lms include: "Cycle of Apples", 
which explores the gender roles 
women in Arab culture.

Abandoned by her prince, an Arabian Cinderella is le% serving guests. Meanwhile, her 

mentally-challenged warden a#empts to escape the body of the hairy grown up he is 

trapped in. The "lm explores societal a#itudes towards beauty standards and 

hairiness. 

مــها الــساعــاتــي صــانــعة أفــالم مســتقلة، 
ومهـتمة بـاسـتكشاف تـقاطـع الـخيال مـع 
الـــــمـعـتـقـد. عـــــمـلـت عـــــلـى عـــــدد مـــــن 
الـفيديـوهـات التجـريـبية واألفـالم الـقصيرة. 
أجــدد أفــالمــها الــقصيرة هــو فــلم “دورة 
تــفاح” الــذي يــروي قــصة نــساء حــبيسات 

أدوار منمطة في إطار خيالي. 

DIRECTOR | إخراج
MAHA AL-SAATI

SCREENPLAY| السيناريو

MAHA ALSA, SAAD AL-MOTHAM 

CINEMATOGRAPHY | التصوير

AZIZ ALLAF, ABDULRAHMAN ALSUBAIE

EDITING | المونتاج 
ALI ZREIK  

CAST | تمثيل
NADA TAWHID,  AZIZ GHARBAWI

PRODUCTION |الشركة المنتجة

MAHA AL-SAATI, KHALID FAHAD

بـعد أن تخـلى عـنها أمـيرهـا، تخـدم سـندريـال الـضيوف بـينما يـحاول بـيتربـان الهـروب مـن الجسـد الـذي 

ُحبس فيه.

HAIR:THE STORY OF GRASS 

شعر: قصة عشب

عرض أول بالمغرب 
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Syria | 2019 | 25min | سوريا

Yazan Najdat Anzour is Syrian 
!lmmaker walking on the path of 
his father and grandfather who 
are also !lmmakers.He got the 
!rst place among the graduates 
of the Syrian Cinema Sciences 
Diploma, He got the award of Best 
Director in the Syrian Sho" Movie 
Festival for his movie “Bread” 
He has more than !ve Professional 
sho" Films. 

جــوري هــو رحــلة ســينمائــية روحــية تــحكي قــصة فــتاة صــغيرة بــقيت وحــيدة بــمنطقة احــتلها مســلحون 
مجهولون بعد أن قاموا بإبادة جماعية للمدينة ويرافق الطفلة فأر هامستر صغير. 

الـفيلم يسـلط الـضوء عـلى الـمناطـق الـمدمـرة نـتيجة الحـرب ويـحاول إلـتقاط أرواح تـلك األمـاكـن مـن الـعائـالت 

التي كانت تسكن المكان. 

The Film “Joury” is a spiritual cinematic journey that tells the story of a li#le girl who stayed alone in 

a place controlled by armed terrorists. 

The "lm puts the spotlight on this abandoned place and touches its spirit through the eyes of this 

girl that accompanies her in this journey a small hamster. 

JOURY

جوري

يـــزن نجـــدة أنـــزور مخـــرج ســـوري يخـــطو 
بـــطريـــق والـــده وجـــده وهـــما مخـــرجـــان 
ســينمائــيان مــعروفــان. تخــرج مــن دبــلوم 
عــلوم الســينما الــسوريــة بــالــمركــز األول 
وحـصل عـلى جـائـزة أفـضل مخـرج بسـينما 
الشــباب عــن فــيلمه خــبز ولــه الــعديــد مــن 
األفـالم الـقصيرة االحـترافـية وحـصل عـلى 

عدد من الجوائز.

DIRECTOR | إخراج

YAZDAN NAJDAT ANZOUS

SCREENPLAY| السيناريو

YAZDAN NAJDAT ANZOUS

CINEMATOGRAPHY | التصوير

BASEL SARAWELJI

EDITING | المونتاج 
WAEL TAH

SOUND | الصوت

ZAHER QASSIBATI

CAST | تمثيل

PIERRE DAGHER, ROBIN AISSA, SHAHD 
ALZALAQ, MOHAMED NEDAM RAAD

PRODUCTION |الشركة المنتجة

GENERAL ESTABLISHMENT CINEMA
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Abdulrahman Al Madani is an 
Emirati ! lmmaker, He began 
making !lms in 2012 with the 
documentary The Gamboo3a 
Revolution (2012),. He then shi$ed 
to narrative !lmmaking with Guilt 
(2013) and Nagafa (2014). He 
received a diploma in !lmmaking 
from the New York Film Academy 
in 2015, where he graduated with a 
thesis !lm called Beshkara (2015).

U.A.E | 2019 | 15min | اإلمارات العربّية المّتحدة

A neglected housewife’s constant a#empts to regain her sho!-tempered husband’s 

interest in their marriage prove futile. However, she soon realizes her e'o!s need to 

stretch beyond a wholesome meal.

عـبد الـرحـمن الـمدنـي مخـرج سـينمائـي إمـاراتـي، 
بـدأ مسـيرتـه فـي إنـتاج أفـالم فـي عـام 2012 مـع 

 The  Gamboo3a الـــــوثـــــائـــــقــي  الـــــفــيــلــم 

Revolution (2012). ثـــم انـــتقل إلـــى صـــناعـــة 
 Nagafaو Guilt (2013) األفـــالم الـــروائـــية مـــع

(2014). وحـصل عـلى دبـلوم فـي صـناعـة األفـالم 
مـن أكـاديـمية نـيويـورك لـألفـالم فـي عـام 2015، 

 Beshkara حــيث تخــرج بــفيلم أطــروحــة بــعنوان
.(2015)

DIRECTOR | إخراج
ABDULRAHMAN AL MADANI

SCREENPLAY| السيناريو

ABDULRAHMAN AL MADANI

CINEMATOGRAPHY | التصوير

SAAD ALDIN ALKHAROUF

EDITING | المونتاج 
ABDULRAHMAN AL MADANI

CAST | تمثيل
MANSOOR AL FEELI, HUDA AL GHANEM, 
MANAHEL ALAWADI, SARA AL AQEELI

PRODUCTION |الشركة المنتجة

 ABDULRAHMAN AL MADANI

تـحاول ربـة بـيت مـهملة بـاسـتمرار، إسـتعادة اهـتمام زوجـها السـريـع الـغضب بـدون جـدوى. ومـع ذلـك، فـإنـها 

سرعان ما تدرك أن جهودها يجب أن تمتد إلى ما بعد الوجبة الصحية.

LAYMOON

ليمون

عرض أول بالمغرب 
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Morocco | 2019 | 16min | المغرب

Ghizlane Assif was born in 1982 in 
Morocco. She is a director, 
scriptwriter and editor. She 
!nished her studies in 2001 at the 
Institut Supérieur Industriel de 
Casablanca, a training Photoshop 
and also a trainig for making 
documentaries in Tanger. She has 
edited a lot of movies for TV and 
documentaries and directed her 
!rst sho" movie  "By Love"  in 
2007.

رشـا، كـاتـبة شهـيرة، عـلى وشـك االنـتهاء مـن الـعمل األخـير لـها. وصـوال إلـى الـصفحة 399، تـقف عـند 

الصفحة األخيرة والسبب: بطلتها حورية ترفض الموت وتتمرد ضد إرادة من تخيلتها. 

Racha, a famous writer, is about to "nish her last opus. When she arrives at page 399, she is stuck 

on the last page, and for a good reason: her heroine, Houria, refuses to die and rebels against the 

will of the person who had imagined her…

LES 400 PAGES

400 صفحة
ولــــدت غــــزالن أســــيف عــــام 1982 فــــي 
الـمغرب. وتـعمل مـديـرة وكـاتـبة ومحـررة. 
وأنهـــت دراســـتها فـــي عـــام 2001 فـــي 

المعهـد الـعالـي لـلصناعـة بـالـدار الـبيضاء، 
ثـــم الـــتحقت بـــبرنـــامـــج لـــلتدريـــب عـــلى 
فــوتــوشــوب وأيــًضا تــدريــب لــصنع أفــالم 
وثـائـقية فـي طـنجة. وقـامـت بتحـريـر الـكثير 

مـن األفـالم لـلتلفزيـون واألفـالم الـوثـائـقية 

وأخـرجـت أول فـيلم قـصير لـها بـعنوان "عـن 

طريق الحب" (By Love) في عام 2007.

DIRECTOR | إخراج

GHIZLANE ASSIF

SCREENPLAY| السيناريو

RACHID ZAKI

CINEMATOGRAPHY | التصوير

ZIAD BOUYAHYAOUI

EDITING | المونتاج 
GHIZLANE ASSIF

SOUND | الصوت

SOUFIANE HARKI

CAST | تمثيل

HAJAR GRIGAA, FARIDA BOUAZAOUI, 
ABDELLAH BENSAID

PRODUCTION |الشركة المنتجة

MAGHREB BROADCASTING SERVICES
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NOT NOW

ماشي دابا

DIRECTOR | إخراج
NADA ECH-CHARQAOUI

SCREENPLAY| السيناريو

NADA ECH-CHARQAOUI

CINEMATOGRAPHY | التصوير

AYOUB LAMRANI

EDITING | المونتاج 

ILYAS LAKHMASS

CAST | تمثيل

AHMED SAGUIA,ABDELLAH LEBKIRI

PRODUCTION |الشركة المنتجة

CUSTOM FILM

Youssef is a wealthy man in his 40s who plans to commit suicide in his own way for an 
unknown reason. 
A%er his "rst a#empt, which failed, he tries again with the same ritual until the fate says his 
word as he "nds a new reason to live.

يوسف رجل في األربعينات ثري يخطط لإلنتحار بطريقته الخاصة لسبب غير معروف . 

بـعد مـحاولـته األولـى الـتي بـاتـت بـالفشـل يـعيد الـمحاولـة مـرة أخـرى بـنفس الـطقوس إلـى أن الـقدر يـقول 

كلمته حيث أنه يجد سببا جديدا للعيش علما أنه سبب موته. 

Morocco | 2019 | 15min | المغرب

Born in the city of Casablanca, Nada 
studied at the Higher Institute of 
J o u r n a l i s m a n d I n f o r m a t i o n 
specializing in directing, She began 
working as a script supervisor in 2008, 
she worked in several television and 
cinema projects, and in 2016 She 
directed her "rst sho! "lm entitled 
HOW TO LOVE MOROCCO and FAUX 
BIE in 2018.

ولــدت نــدى الشــرقــاوي بــمديــنة الــدار الــبضاء، 
درســت بــالمعهــد الــعالــي لــلصحافــة و اإلعــالم 

مــتخصصة فــي اإلخــراج، بــدأت بــمزاولــة عــملها 
كــسكريــبت مــنذ ســنة 2008 حــيث اشــتغلت فــي 

عــدة مــشاريــع تــلفزيــة وســينمائــية، و فــي ســنة 

2016 أخرجت أول فيلم قصير لها بعنوان 
 FAUX BIE و   HOW  TO  LOVE  MOROCCO  

سنة 2018.  

عرض أول بالمغرب 
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Lebanon | 2019 | 21min | لبنان 

Born in Beirut, Georges Hazim has just 
obtained his Master’s degree in 
directing from the Lebanese University.  
T h ro u g h h i s s h o! " l m s , o%e n 
controversial in a quasi-conservative 
society, he gave a voice to the Queer 
community. He clings to the power of 
cinema and sees it as the ultimate 
weapon needed to progress in order to 
reach someday the freedom to exist 
without fear.

مـاجـد شـاب فـي العشـريـن مـن عـمره، وهـو يـحاول الـتعامـل مـع حـزنـه عـلى والـدتـه الـمتوفـاة حـديـثًا فـي حـادث 

سـيارة، يـكتشف أن أمـه كـانـت راقـصة شـرقـية، يـبدأ مـاجـد رحـلة الـبحث عـن الـتاريـخ السـري لـوالـدتـه، وسـط 
حـالـة مـن الـصمت تـصيب األب الـرافـض اإلفـصاح عـن أي تـفاصـيل تـخص األم. فـي سـعي مـاجـد لـمعرفـة 

الحقيقة نجد المرأة ذاتها التي أخبرته عن ماضي والدته، موجودة لمساعدته في تجاوز األزمة. 

Majed, a 20-year-old man, is grieving the loss of his recently deceased mother. One day, he gets the 
shock of his life when he learns that she used to be a belly dancer. Torn between his relationship with 
his now-silent father, and Hanine, the woman who will help him overcome his grief; he takes a trip 
down memory lane in an a#empt to discover the mysterious past of his mother.

SON OF A DANCER

إبن الرقاصة 
ولـد جـورج هـزيـم فـي بـيروت وحـصل مـؤخـًرا عـلى 

شــهادة الــماجســتير فــي اإلخــراج مــن الــجامــعة 

اللبنانية. 
مـن خـالل أفـالمـه الـقصيرة ، الـتي غـالـبًا مـا تـكون 

مـثيرة للجـدل فـي مـجتمع شـبه مـتحفظ ، يـرى أن 

السـينما هـي السـالح الـوحـيد لـلحصول يـوًمـا مـا 

على الحرية المطلقة.

DIRECTOR | إخراج
GEORGES HAZIM

SCREENPLAY| السيناريو

GEORGES HAZIM

CINEMATOGRAPHY | التصوير

ELSY HAJJAR
EDITING | المونتاج 
ALI ZREIK  
SOUND | الصوت

TANIA KAMMOUN, ELI SALAMEH

CAST | تمثيل
CYNTHIA TAUK,NADIA FAKHRY,YOUSSEF 
TAUK 

PRODUCTION |الشركة المنتجة

CAROLE ABBOUD, ZIAD SEAIBE, GEORGES 
HAZIM , GEORGES YOUNES
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Syria | 2018 | 20min | سوريا 

Allaith Hajjo was born in Damascus in 
1971. He grew up in an a"istic family, 
and sta"ed his professional career as 
an assistant director for some of the 
most impo"ant Syrian directors. In 
2001, his !rst solo work saw the light, 
and since then he has directed more 
than 17 TV-series and has become one 
of the most prominent names in Syrian 
TV-series production. In 2018, he 
entered the world of cinema and 
feature !lm with his !rst sho" !lm The 
Cord.

Nada goes into labor a month before expected. Her husband’s car has been out of order 
and a sniper is preventing the midwife, who lives on the other side of the neighborhood, 
from helping them. Forced to deliver his baby in the trunk of his car, the husband decides 
to take revenge on the sniper in an unimaginable way.

ولــد الــليث حــجو فــي دمــشق عــام 1971. ونــشأ 

فــي أســرة فــنية، حــيث بــدأ مســيرتــه الــمهنية 

مـساعـد مخـرج لـبعض أهـم المخـرجـين الـسوريـين. 

وفـــي عـــام 2001، رأى أول أعـــمالـــه الـــمنفردة 

الـنور، ومـنذ ذلـك الـحين قـام بـإخـراج أكـثر مـن 17 
مســـلسل تـــلفزيـــونـــي وأصـــبح واحـــدًا مـــن أبـــرز 

األســماء فــي إنــتاج المســلسالت الــتلفزيــونــية 
الـسوريـة. وفـي عـام 2018، دخـل عـالـم السـينما 

والسـينما الـروائـية بـفيلمه الـقصير األول " الـحبل 

السري".

DIRECTOR | إخراج

ALLAITH HAJJO

SCREENPLAY| السيناريو

RAMI KOUSA

CINEMATOGRAPHY | التصوير

JAMIE HARDING

EDITING | المونتاج 

MOHAMED EL SADAANY

CAST | تمثيل

NANCY KHOURY, YAZAL AL-KHALEL

PRODUCTION |الشركة المنتجة

THE EUROPEAN UNION AND SAMA ART 
INTERNATIONAL

تـشعر نـدى بـألـم حـاد قـبل مـوعـد الـوالدة بشهـر بسـبب الـضغط واإلنـهاك الـذي تـتعرض لـه نـتيجة الـحصار 

الـمفروض عـلى الـحي الـذي تـعيش فـيه. زوجـها يعجـز عـن الـوصـول إلـى الـقابـلة الـتي تـسكن الـجانـب اآلخـر 

مــن الــحي بســبب الــقناص، الــذي يهــدد حــياة كــل مــن يــعبر الــشارع. يــحاول الــزوج الــتفاوض مــع الــقناص 

لـيسمح لـلقابـلة بـعبور الـشارع لـكنه يفشـل فـي إقـناعـه، تـلد زوجـته فـي صـندوق السـيارة، مـما يـدفـع الـزوج 

لالنتقام من القناص بطريقة غريبة.

THE CORD

الحبل السري

عرض أول بالمغرب 
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Iraq | 2018 | 10min | العراق

تـدور األحـداث حـول جـندي يـساعـد إمـرأة فـي إرجـاع إبـنها الـوحـيد, الـمجند لـتنظيم داعـش, فـي مـديـنة 

الـموصـل, تـأخـذهـم الـمرأة لـمكان الـطفل وبـعد الـعثور عـليه تـخبرهـم أنـه لـيس طـفلها, هـل سـيجد الـجندي 

الطفل ويعود به إلى والدته؟  

A soldier helps a woman "nd her son in the war-torn city of Mosul and take him back from ISIS. The 

woman "nds her son’s last whereabouts, but discovers another child in his place; will the soldier be 

able to help her "nd her son? 

THE LAST BREATHS

األنفاس األخيرة

DIRECTOR | إخراج
MUHANAD HASSAN ALSUDANI

SCREENPLAY| السيناريو

MUHANAD HASSAN ALSUDANI

CINEMATOGRAPHY | التصوير

SAIF ALDEEN
EDITING | المونتاج 
HUSSAIN KHAN

SOUND | الصوت

HUSSAIN KHAN

CAST | تمثيل
ABDALSATAR ABDALJABAR, EMAN 
HEKMAT, YASSER SALAM

PRODUCTION |الشركة المنتجة

ABD ALRAHMAN SHAIESH
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Lebanon | 2019 | 12min | لبنان

Gloria Tauk is a fresh graduate 
! l m m a k e r f ro m t h e L e b a n e s e 
University, Faculty of Fine A"s and 
Architecture.In 2016, she co-!lmed 
two sho" documentaries about the 
collective memory of the inhabitants 
living near “The Piave River”, Italy and 
“Kadisha River”, Lebanon.  
In 2018, her sho" !lm “RONDO” won 
the 4th prize in Manha%an International 
Film Festival, New York.

Maria, a 14-year-old girl, works in a church hall during funerals. 
She helps out preparing corpses before burials, serves co'ee for people. She's familiar with 

grief, what ma#ers for her is earning money to buy herself a trumpet! 

غـلوريـا طـوق، مخـرجـة أفـالم نـاشـئة متخـرجـة مـن 
الــــجامــــعة الــــلبنانــــية، كــــلية الــــفنون الجــــميلة 
والـهندسـة الـمعماريـة. وشـاركـت فـي عـام 2016 

فــي تــصويــر فــيلمين وثــائــقيين قــصيريــن حــول 

الـــذاكـــرة الجـــماعـــية لـــلسكان الـــذيـــن يـــعيشون 
بـالـقرب مـن "نهـر بـيافـي" فـي إيـطالـيا و "نهـر أبـو 

عـــــلي" فـــــي لـــــبنان. وفـــــاز فـــــيلمها الـــــقصير 

"RONDO" فـي عـام 2018 بـالـجائـزة الـرابـعة فـي 
مهرجان مانهاتن السينمائي الدولي بنيويورك.

DIRECTOR | إخراج
GLORIA TAUK 

SCREENPLAY| السيناريو

GLORIA TAUK 

CINEMATOGRAPHY | التصوير

MARINA TEBECHRANI
EDITING | المونتاج 
ALI ZREIK

SOUND | الصوت

JOHNNY FARAH,PIERRE KHOUEIRY

CAST | تمثيل
CYNTHIA TAUK,NADIA FAKHRY,YOUSSEF 
TAUK 

PRODUCTION |الشركة المنتجة

CYNTHIA TAUK,NADIA FAKHRY,YOUSSEF 
TAUK  

مـاريـا فـتاة فـي الـرابـعة عشـرة مـن عـمرهـا، تـعمل فـي بـهو الـكنيسة خـالل الـجنازات. حـيث تـساعـد فـي إعـداد 

الـجثث قـبل الـدفـن، وتـقديـم الـقهوة لـلناس. وقـد تـعودت عـلى مـشاهـد الحـزن الـذي تـصادفـه فـي عـملها، 

وما يهمها هو كسب المال لشراء آلة البوق!

WHITE COFFEE

قهوة مرة

عرض أول بالمغرب 

Moroccan Premiere
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Iraq | 2018 | 11min | العراق

Wathab Mohammed al-sugar is a 
young Iraqi director and editor, he 
directed numerous sho" !lms 
a n d d o c u m e nt a r i e s , m o s t 
recently the !lm “its back then” 
that won the best !lm within the 
script competition hosted by 
Alnahj International Film Festival. 
  

A%er his brother became an actor, rather a star in spite of his Cancer... 
Envy &ames sta! to burn (yosef's) hea! as he notices people neglecting him to his 
brother's interest so he tries to be like his ill brother with every means to turn eyes towards 
him.

وهـاب محـمد الـسكر مخـرج ومحـرر عـراقـي شـاب، 
أخـرج الـعديـد مـن األفـالم الـقصيرة والـوثـائـقية، 
 it's back )"كـان آخـرهـا فـيلم " لـقد عـاد بـعد ذلـك

then) الـــذي فـــاز بـــجائـــزة أفـــضل فـــيلم ضـــمن 
مــسابــقة الســيناريــو الــتي اســتضافــها مهــرجــان 

النهج الدولي للسينما.

DIRECTOR | إخراج
WATHAB MOHAMMED

SCREENPLAY| السيناريو

MOSTAFA ALREKABI

CINEMATOGRAPHY | التصوير

MOHAMMED KAMEL

EDITING | المونتاج 
ALI ALBAYATI

CAST | تمثيل
AMEER ALMAJED, ABDULLA ALGHAREEB, 
ZAINAB ALI, AMERR ALMAJED

PRODUCTION |الشركة المنتجة

N.A.C MEDIA

بـعد أن أصـبح أخـوه مـمثًال، بـل نجـًما عـلى الـرغـم مـن سـرطـانـه ...يـبدأ الحسـد بحـرق قـلب يـوسـف وهـو يـالحـظ 

أن الـناس يـهملونـه لـمصلحة شـقيقه، لـذا فـهو يـحاول أن يـكون مـثل أخـيه الـمريـض بـكل الـوسـائـل لـتوجـيه 
األنظار نحوه.
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Syria | 2018 | 115min | سوريا

Ayman Zidan is an award-winning 
Syrian TV presenter, comedian, 
voice actor and actor of "lm, 
television, and theater. His career 
began in theater a%er having 
graduated from the Syrian Institute 
for Theater. Zidan has starred in 
several notable television series and 
shows. “Amina” is his "rst feature 
"lm as a director. 

تـدور الـحكايـة حـول إمـرأة تـواجـه الـكثير مـن الـمتاعـب واألطـماع، وتـعيش فـوضـى وجـدانـية وحـياتـية كـبيرة 

بسـبب ظـروف إبـنها الـمريـض وابـنتها الـتي أصـبحت محـط أنـظار أحـد الـمتنّفذيـن، لـيبدأ الـصراع فـي حـياتـها 

بــين الــرغــبة فــي الــحفاظ عــلى حــياة إبــنها، وســعادة إبــنتها المهــددة، مــرورا بــعالقــاتــها اإلنــسانــية 
البسيطة مع شخصيات محيطة بها في قريتها.

Amina is a widow woman who struggles against the ugliness and rudeness of life with her 

paralyzed son (who was a soldier in the Syrian Army) and her only daughter. She stands alone in 

the bloody, hard war on her country. Trying to survive with her small family.

AMINA 

أمينة 
أيـمن زيـدان مـذيـع تـلفزيـونـي سـوري حـائـز عـلى جـوائـز، 

ومــمثل كــومــيدي، ومــمثل صــوت ومــمثل لــألفــالم 
والـــتلفزيـــون والمســـرح. بـــدأ حـــياتـــه الـــمهنية فـــي 
المسـرح بـعد تخـرجـه مـن المعهـد الـسوري للمسـرح. 

ولــــعب زيــــدان دور الــــبطولــــة فــــي الــــعديــــد مــــن 
المســلسالت والــبرامــج الــتلفزيــونــية الــبارزة. وكــان 

"أمينة" هو أول فيلم روائي مطول له كمخرج.

DIRECTOR | إخراج
AYMAN ZIDAN

SCREENPLAY| السيناريو

AYMAN ZIDAN

CINEMATOGRAPHY | التصوير

WAEL EZZALDIN, OQBA EZZALDIN
EDITING | المونتاج 
RAUF ZAZA

SOUND | الصوت

MAHDI RAHIM ZADA

CAST | تمثيل
QASEM MELHO, JOUD SAID, NADIN KHORY, 
LINA HJAWARNEH, LAMA BADOUR

PRODUCTION |الشركة المنتجة

NATIONAL FILM ORGANIZATION
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Egypt | 2013 | 92min | مصر

An Egyptian director born in Alexandria, 
a graduate of the Faculty of Fine A"s at 
Alexandria University, made his !rst !lm 
experience, the sho" !lm (a full day) in 
2007, and his !rst feature !lm was 
("a$er the 'ood"), which he had wri%en 
and directed. During Ramadan 2013, he 
showcased his !rst work in the 
television series (Clash Break-up) and 
wrote the !lm (Garconiera) directed by 
Hani Gerges Fawzi and starring Ghada 
Abdel Razek, as well as the !lm (4 
Cotshina) in 2014. 

طـبيبة نفسـية مـصريـة تـعيش فـي إنجـلترا، تـبحث مـنذ عـامـين عـن حـالـة تسـتحق أن تـختصها بـموضـوع رسـالـة الـدكـتوراة 

ولـم تجـدهـا، وكـكل الـمصريـين، تـابـعت أحـداث ثـورة 25 يـنايـر بحـماس عـبر وسـائـل اإلعـالم لـتكتشف مـن خـالل تـصريـحات 

رمـوز الـنظام الـسابـق أنـهم كـانـوا نـماذج لـإلبـداع فـي مـمارسـة الـفساد بـكافـة صـوره، فـتقرر الـعودة لـمصر وإخـتيار 
أحـدهـم لـيكون الـشخصية الـمحوريـة لـدراسـتها الـعلمية، حـيث تـلتقي بمجـموعـة مـن شـباب الـثورة، فـي رحـلة الـوصـول 

إلى تاريخ ذلك الوزير، لتحليل المؤثرات التي أدت به إلى هذا المستوى من الفساد. 

A "lm revolves within the framework of a dramatic political about a psychologist doing 

psychological studies on a group of corrupt ministers, to see the psychological causes and the real 

led them to the path of corruption, and follow the stages of their lives di'erent events following 

the assumption of the ministry and the beginning of corruption. 

AFTER THE FLOOD 

وبعد الطوفان 
مخـرج مـصري مـن مـوالـيد اإلسـكندريـة، خـريـج كـلية 
(الـفنون الجـميلة) بـجامـعة اإلسـكندريـة، قـدم أولـى 
تـجاربـه السـينيمائـية وهـو الـفيلم الـروائـي الـقصير 

(يـوم طـويـل خـالـص) عـام 2007، أمـا أول أفـالمـه 
الـروائـية الـطويـلة هـو (بـعد الـطوفـان)، وهـو مـن 
تـألـيفه و إخـراجـه. وفـي رمـضان 2013 قـدم أول 
أعـمالـه فـي الـدرامـا الـتليفزيـونـية وهـو مسـلسل 
(فـــــض اشـــــتباك)، كـــــما قـــــام بـــــكتابـــــة فـــــيلم 
(الجــرســونــيرة) مــن إخــراج هــانــي جــرجــس فــوزي 
وبــطولــة غــادة عــبدالــرازق، وفــيلم (4 كــوتشــينة) 

عام 2014.

DIRECTOR | إخراج
HAZEM METWALI

SCREENPLAY| السيناريو

HAZEM METWALI

CINEMATOGRAPHY | التصوير

RAOUF ABDEL AZIZ

EDITING | المونتاج 
MAHA RACHDI

CAST | تمثيل
HANAN MOTAWEE,HEBA NAGDY,SAMY 
ABDELHALIM

PRODUCTION |الشركة المنتجة

VIBRATION TV
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Syria | 2018 | 120min | سوريا

BASIL ALKHATIB (1962, Hilversum, 
the Netherland) graduated from 
the depa"ment of !lm directing 
at VGIK, Moscow (1987). General 
Director of “Jawa !lm and TV 
productions”, Syria. Works in !lm 
making and television since 1990. 
Directed 7 sho"s and 3 feature 
!lms. Also directs TV sereis and 
dramas. Winner of di&erent !lm 
and TV awards.

Syria, spring of 2018. Issa Abdallah, a famous radio broadcaster in the past, lives in loneliness a%er 
losing most of his beloved ones. With the liberation of Aleppo, Issa decides to visit his daughter 
Dina, who lives there with her two kids. The road from Damascus to Aleppo is a journey into the 
depth of life and people whom Issa meets, mirroring the Syrian reality with all its tragic and 
sarcastic contradictions. A journey that shows best values of love, compassion and the ability of 
confrontation that people have. 

تخـــرج بـــاســـيل الخـــطيب (1962، هـــيلفرســـوم، 
هــولــندا) مــن قــسم إخــراج األفــالم فــي معهــد 
غـيراسـيموف للسـينما (VGIK)، مـوسـكو (1987). 

وعــمل مــديــرا عــامــا "لــجاوا لــإلنــتاج الســينمائــي 
والــتلفزيــونــي" فــي ســوريــا. ويــعمل حــالــيا فــي 

صـناعـة األفـالم والـتلفزيـون مـنذ عـام 1990. حـيث 

أخــرج 7 أفــالم قــصيرة و3 أفــالم روائــية. ويــديــر 
أيـضا مسـلسالت تـلفزيـونـية ودرامـية. وفـائـز بـعدة 

جوائز في السينما والتلفزيون.

DIRECTOR | إخراج
 BASIL EL KHATIB

SCREENPLAY| السيناريو

TALED EL KHATIB

CINEMATOGRAPHY | التصوير

MOHAMMED JALAL NASSER

SOUND | الصوت

MOHAMED AL MASRI

CAST | تمثيل
DOURAID LAHAM,SABAH JAZAIRI,SALMA 
MASRI,ABED MONEM AMAYRI

PRODUCTION |الشركة المنتجة

GENERAL ESTABLISHMENT CINEMA

سـوريـة، ربـيع 2018 .عيسـى عـبد هللا، الـمذيـع الـالمـع فـي الـماضـي، يـعيش وحـيدًا بـعد أن فـقد رفـاق دربـه 

والـناس الـذيـن أحـبهم واحـدًا تـلو اآلخـر. مـع تحـريـر مـديـنة حـلب يـقرر عيسـى الـذهـاب إلـيها لـزيـارة إبـنته 

الـوحـيدة ديـنا، الـتي لـم يـرهـا مـنذ سـنوات بسـبب الحـرب. الـطريـق مـن دمـشق إلـى حـلب، رحـلة فـي عـمق 

الـحياة والـشخصيات الـتي يـصادفـه عيسـى. رحـلة أشـبه بـمرآة تـعكس الـواقـع الـسوري بـكل تـناقـضاتـه 
الـمأسـاويـة والـساخـرة.. رحـلة تـبرز أفـضل مـافـي اإلنـسان مـن قـيم الـنبل والـتعاطـف والـمحبة والـقدرة عـلى 

المواجهة.. رحلة لن تكون بدايتها شبيهة بنهايتها..

DAMASCUS ALEPPO

دمشق حلب
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United Arab Emirates | 2019 | 92min | اإلمارات العربية المتحدة

Emirati Director and producer, 
established a reputed cinema "lm 
production company in 2001 in 
Abu Dhabi, UAE. He has a long 
successful history in media as 
editor and presenter of many 
programs on Dubai TV, Abu Dhabi 
TV and Abu Dhabi Radio, also 
E d i t o r - i n - C h i e f o f m a n y 
magazines.  

يـعكس الـفيلم قـصة أربـعة صـبيان شـجعان يـقودهـم صـديـقهم "عـامـر" الـملقب بـعاشـق عـموري والـذي 

يـحفزهـم لـلوصـول إلـى حـلمهم ومـواجـهة الـعديـد مـن التحـديـات والـعقبات لـتحقيق الحـلم بـاإلحـتراف 
الكروي وتمثيل المنتخب الوطني. 

The "lm tells the story of a brave talented boy; his idol the famous football player “Amoory”. The 

"lm follows the young boy as he goes through challenges and di*culties to achieve his dream to 

become a professional player and play for the national team.

FAN OF AMOORY

عاشق عموري

مـنتج ومخـرج سـينمائـي إمـاراتـي, أسـس شـركـة 
إنــتاج ســينمائــية عــام 2002 وتــعتبر مــن أهــم 
شـركـات اإلنـتاج السـينمائـية فـي اإلمـارات. لـه بـاع 
كــبير فــي االعــالم حــيث اعــد وقــدم الــعديــد مــن 
الــبرامــج عــلى قــنوات دبــي وأبــوظــبي وإذاعــة 
أبــوظــبي كــما كــان رئــيس تحــريــر الــعديــد مــن 

الـمجالت. وتـولـى إدارة مـسابـقة أفـالم الـبيئة مـن 

اإلمارات.  

DIRECTOR | إخراج
AMER SALMEEN AL MURRY

SCREENPLAY| السيناريو

AMER SALMEEN AL MURRY

CINEMATOGRAPHY | التصوير

IAN D. MORPHY
EDITING | المونتاج 
EL MEHDI JANNAH 

CAST | تمثيل
JUMAA AL ZAABI, MANSOOR AL FEELI, 
ABDULLAH SAEED BIN HAYDER

PRODUCTION |الشركة المنتجة

CINEMA VISION FILMS
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Kuwait | 2019 | 90min | الكويت

The two brothers Rashed and Fahad, face a wild adventure while searching for a way to 

pay a large debt in only 7 days. 

DIRECTOR | إخراج
AMMAR HASHIM ALMOSSAWI 

SCREENPLAY| السيناريو

AMMAR HASHIM ALMOSSAWI 

CINEMATOGRAPHY | التصوير

REDA ZAKI

EDITING | المونتاج 
MOHAMED HAMID ALMOSSAWI

CAST | تمثيل
MOHAMMAD SAFAR, ABDULLAH 
ALTARARWAH

PRODUCTION |الشركة المنتجة

AM FILM

فـي قـالـب مـن اإلثـارة والـتشويـق، يـحاول الـشقيقان راشـد وفهـد الـبحث عـن طـريـقة لتسـديـد قـرض ضخـم 

خالل مهلة ال تتجاوز سبعة أيام، وهو ما يدخلهما في مغامرة غير مضمونة العواقب.

MISSION IN 7 DAYS

مهمة في 7 ايام
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Lebanon | 2018 | 100min | لبنان

Shady Hanna is a Lebanese director 
in the early 90s Hanna co-created, 
wrote and directed “S.L.CHI” for nine 
consecutive years. It was followed by 
“S.L.Film”, a movie version of the 
show, in the year 2000. In 2009 and 
up until 2011, he created another hit 
comedy show, “LOL”. In 2016, Hanna 
directed “Yalla Aa’belkon Chabeb”, a 
Lebanese drama/romantic comedy.

تـدور األحـداث فـي إطـار رومـانسـي كـومـيدي، حـول شـخصيتي (نـايـلة) و(فـارس)، حـيث تـنشأ بـينهما قـصة 

حـب، لـكن الـظروف الـماديـة ل(فـارس) تـقف عـائـًقا فـي طـريـق زواجـه مـن (نـايـلة)، لـكن (نـايـلة) تـقرر أن 

تجـمع حـبيبها (فـارس) بـالـعريـس (سـيلفيو) وعـدد مـن األصـدقـاء، حـيث قـامـت بـدعـوة كـل هـؤالء عـلى 
عشاء، لكي تقوم بتنفيذ خطتها لحل مشكلتها.

Nayla and Fares are deeply in love. But with a huge loan to pay o' for his struggling pub, Fares 
can’t bring himself to pop the big question. Hea!broken, Nayla makes one "nal a#empt to save 
their relationship. Gathering her closest friends for an intimate dinner, she introduces Fares to the 
handsome—and very rich—Silvio, the man she intends to marry. The explosive news is only the 
"rst surprise of the evening as a string of unfo!unate mix-ups sends heads spinning. Amid the 
hilarity and confusion, with Nayla slowly and inevitably losing control of the situation, it’s a pa!y 
headed for disaster.

WHAT DID I MESS ?

خبصة

شـارك المخـرج الـلبنانـي شـادي حـنا فـي أوائـل 
تـسعينيات الـقرن الـماضـي فـي تـألـيف وكـتابـة 

وإخـراج "S.L.CHI" لـمدة تـسع سـنوات مـتتالـية. 

ثــــم تــــبعه فــــيلم "S.L.Film"، وهــــو فــــيلم 
سـينمائـي لـلعرض فـي عـام 2000. و قـام بـين 

عـامـي 2009 و2011، بـتألـيف عـرض كـومـيدي 

آخــر نــاجــح بــعنوان "LOL". وفــي عــام 2016، 
أخــرج حــنا "يــال عــقبا لــكون شــباب" عــبارة عــن 

دراما / كوميديا ورومانسية لبنانية.

DIRECTOR | إخراج
SHADY HANNA

SCREENPLAY| السيناريو

 SHADY HANNA, ABBOUDY MALLAH

CINEMATOGRAPHY | التصوير

JOHNNY ABI FARES
EDITING | المونتاج 
WAJDI ELIAN

SOUND | الصوت

RAYAN AL OBEIDYINE

CAST | تمثيل
ROLA BEKSMATI, JUNAID ZEINELDINE, 
ABBOUDY MALLAH

PRODUCTION | الشركة المنتجة

GODOT FILMS, THE FILM ATELIER 
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Tunisia | 2017 | 91min | تونس

Born in Tunis in 1971, Elyes Baccar is a 
graduate of the Conservatoire Libre du 
Cinéma Français in Paris. He directed 
several sho"s, plays and documentaries 
prior to his !rst feature, SHE & HE 
(2006). He won the Al-Jazeera 
Documentary Film Festival’s award for 
best sho" for PAKISTAN 7.6 and his 
feature documentary WAILING WALL 
won the Osian Film Festival’s special 
jury award. 

Tunis by Night follows Youssef, who a%er more than two decades working for Tunisia’s national radio, is on his 
way to retirement. He is viciously cut o' broadcasting during the last episode of his programme “Tunis by 
Night”. Youssef’s family po!rays the di'erent lifestyles in Tunisia, as each member of hisfamily su'ers from 
major con&icts.His wife Amal "nds refuge again in prayer a%er breast removalsurgery and their youngest 
daughter Aziza lives completely disconnected from the paceand values of her family.She inherited her father’s 
passion for alcohol and is involved without restraint to her rockband. The elder brother Amin, tries to put his 
family’s piecesback together as well as he can. 
Youssef takes refuge at the Saint George, the adjacent bar, where heempties his mind a%er emptying a few 
bo#les of wine. He then runs away from his family to be engulfedby a city he does not recognize anymore...

ولــد إلــياس بــكار فــي تــونــس عــام 1971، وتخــرج 

مــن المعهــد الــفرنســي للســينما الــفرنســية فــي 

بــاريــس. وأخــرج الــعديــد مــن األفــالم الــقصيرة، 

والمســرحــيات، واألفــالم الــوثــائــقية قــبل فــيلمه 

األول " هـو وهـي" (2006). وفـاز بـجائـزة مهـرجـان 
الجـزيـرة لـألفـالم الـوثـائـقية ألفـضل فـيلم قـصير عـن 

بــــاكســــتان 7.6 (PAKISTAN 7.6) وفــــاز فــــيلمه 

 (WAILING WALL) "الــوثــائــقي" حــائــط الــمبكى

بجائزة لجنة تحكيم مهرجان أوسيان السينمائي.

DIRECTOR | إخراج
ELYES BACCAR

SCREENPLAY| السيناريو

ELYES BACCAR

CINEMATOGRAPHY | التصوير

FRIDA MARZOUK
EDITING | المونتاج 
ANAS SAADI

CAST | تمثيل
RAOUF BEN AMOR , AMEL HEDHILI , AMIRA 
CHEBLI ET HELMI DRIDI

PRODUCTION |الشركة المنتجة

GAIA PRODUCTIONS, POLIMOVIE 
INTERNATIONAL PICTURES

بعد أكثر من عقدين من الزمن في خدمة اإلذاعة الوطنية التونسية يستعد يوسف للتقاعد وخالل عرضه األخير  
لــ "تـونـس الـليل" يـنقطع الـبث. حـين تـلتجأ زوجـته آمـال لـلصالة ويـحاول إبـنه أمـين لـملمة جـراح الـعائـلة وإعـادة تـماسـكها، 
تـقطع عـزيـزة إبـنته الـصغرى شـرايـينها بـعد خـيبات أمـل مـتتالـية وذلـك نـتيجة عـيشها فـي انـفصال كـلي عـن إيـقاع وقـيم 

عائلتها، يلتجأ يوسف للحانة المحاذية لإلذاعة والتي كان يتردد عليها يوميا.. 
يعتزل يوسف عائلته وتبتلعه المدينة التي لم يعد يعرفها. 

TUNIS BY NIGHT

تونس الليل

 البانوراما العربية
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Jordan | 2019 | 124min | األردن 

مـن خـالل اإلطـار الـفلسـفي لـلفيلم، يـتضح أن الـموضـوع هـو الـخيــر والشـــر ومـوضـوع االنـتقام ومـدى 

سـيطرة اإلنـسان عـلى نـزعـاتـه االنـتقامـية والشـريـرة فـي حـال غـياب الـرقـابـة، و فـي الـنهايـة هـي دعـوة غـير 

مباشرة للجوء إلى القانون وسيادته ال لالنتقام الشخصي .

Through the philosophical framework of the "lm, it is clear that the subject is about the good and 
evil and the subject of revenge as well as the extent of human control over its tendencies to 
revenge on the one hand and to evil on the other in the absence of censorship, and ultimately 
constitutes an indirect call to the use of law and the rule of law, not personal vengeance.

MORNING OF THE NIGHT

صباح الليل

DIRECTOR | إخراج

NAJI SALAMEH

SCREENPLAY| السيناريو

AYDA AL AMERCANI

CAST | تمثيل

MOATASIM FAHMAOUI, JAMAL MOURAI, 

GHASSAN SALAMEH, WASSAM ELBRIJI

PRODUCTION |الشركة المنتجة

FAJRONA ART PRODUCTION

فـاز المخـرج األردنـي نـاجـي فـوازسـالمـة بـالـجائـزة 
الــذهــبيةعــن مســلسله”عــنبرج”الــذي يتحــدث عــن 
الـسجون فـي الـعالـم الـعربـي وذلـك فـي مـونـديـال 

الـقاهـرة لـألعـمال الـفنية واإلعـالم فـي الـقاهـرة .. 

ويــذكــر أن المســلسل كــتب نــصه الــفنانــة عــائــدة 
األمـريـكانـي ونـفذه مـؤسـسة فجـرنـا لـإلنـتاج الـفني 

وأخرجه المبدع ناجي سالمة.

Jordanian director Naji Fawaslamah 
won the Golden Award for his series 
"Anbarj", which deals with prisons in the 
Arab world, at the World Cup of A" and 
Media in Cairo.



 58

MOROCCAN 
PANORAMA

البانوراما 
 المغربية
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Raouf was pa" of the !rst class of the 
!rst !lm school in Morocco, a$er 
obtaining his bachelor's degree in 
modern literature in 2000. Three years 
later he directed two sho" !lms, 
including (Ma ville que je n'ai jamais vu), 
a !lm that won awards at several 
festivals. A$er working for television, 
he returned to his !rst love, cinema, 
and directed 5 sho" !lms and a !rst 
feature !lm in 2013 "Le Pistolet".

Life is a sta!ing point and an endpoint. The "lm counts the return trip of thi!y Moroccan 
immigrants from their country of emigration to their home country in a bus. It tells the 
several events happening among a group of people forced to coexist in a single, narrow 
space; it’s in a bus. Despite the di'erences of their worlds and their cultural backgrounds, 
from the extremist to the prostitute, the revolutionary Marxist, the musicians and others, 
the experience becomes an interesting laboratory of events bringing us from no!hern 
Morocco to the south in an almost closed space with all the aesthetic and the absurdity of 
a journey. It’s the journey of life.

يـــنتمي رؤوف إلـــى الـــجيل األول مـــن مـــدرســـة 

السـينما األولـى فـي الـمغرب. وحـصل كـذلـك عـلى 

درجـة الـبكالـوريـوس فـي األدب الحـديـث فـي عـام 

2000. وبــعد ثــالث ســنوات قــام بــإخــراج فــيلمين 
قـصيريـن، مـنها " مـديـنتي الـتي لـم أرهـا مـن قـبل" 

(Ma ville que je n’ai jamais vu) الـــــفـيـلـم 
الـذي فـاز بـجوائـز فـي الـعديـد مـن المهـرجـانـات. 
وبـعد عـمله فـي الـتلفزيـون، عـاد رؤوف إلـى حـبه 

األول، الســينما، وأخــرج 5 أفــالم قــصيرة وفــيلم 
 Le) "روائــي مــطول فــي عــام 2013 "المســدس

.(Pistolet

DIRECTOR | إخراج
RAOUF SEBBAHI
SCREENPLAY| السيناريو

RAOUF SEBBAHI ; MOHAMMED AHED 
BENSOUDA ; MOHAMMED MONCEF 
ELKADIRI

CINEMATOGRAPHY | التصوير

LUCA COASSIN
EDITING | المونتاج 
OUSSAMA LASSFAR
SOUND | الصوت

KARYM RONDA
CAST | تمثيل
CAMILA AOUATEF LAHMANI, HASHEM 
BASTAOUI, NISSRINE ERRADI, ABERRAHIM 
ELMANIARI, HASSAN BADIDA, DRISS 
ROUKHE, LATEFA AHRRARE, KARIM SAIDI, 
MALIK AKHMISS

PRODUCTION |الشركة المنتجة

NEW GENERATION PICTURES 

الـحياة كـرحـلة بـبدايـتها ونـهايـتها، بـها أنـاس يـصبحون رفـاقـا فـي الـطريـق، مـنهم مـن يـصبح قـريـبا جـدا 
ومـنهم آخـرون يـختارون ألنـفسهم مـسارات مـختلفة. اتـجاه واحـد، تتخـلله لـقاءات، وفـراق، وأفـراح، وخـيبات 

أمل، وقناعات، وشكوك… 

HAYAT

حياة 

Morocco | 2017 | 110min | المغرب
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Mohamed Mou$akir, born in 1965, is a 
Moroccan director. A$er studying 
E n g l i s h l i t e ra t u re , h e b e c a m e 
interested in cinema and !rst worked 
as an assistant director for several 
Moroccan and international directors. 
He has made !ve sho" !lms, and his 
!rst feature !lm,  Pegase, won the 
Grand Prize at FESPACO African Film 
Festival.

الـسنوات األولـى مـن حـكم الـملك الـحسن الـثانـي، يـعيش الحسـين، قـائـد فـرقـة مـوسـيقية شـعبية وأحـد 

مـحبي الـملك الجـديـد، رفـقة زوجـته حـليمة فـي مـنزل عـائـلة هـذه األخـيرة. مـنزل يتخـلله صـخب كـثير مـصدره 

ألوان وإيقاعات الفرقة الموسيقية والراقصات الشعبيات " الشيخات" … 

In the early years of the reign of Hassan II, Houcine, fan of his new king, is the leader of a popular 
band. He lives with his wife Halima in her family home, a place of lively cohabitation, a gallery of 
colo$ul characters that cross the rhythm of life of the orchestra and its traditional dancers, the 
Chikhates. In this pa!icular band, male musicians are forced to pretend to be blind in order to play 
in Moroccan conservative family homes at pa!ies reserved for women. 
Houcine is also Mimou’s happy father. He is very involved in his "rst born son’s education and 
wants the best for him. But Mimou will fall in love with Chama, the neighbor’s new servant. Dreams 
and reality confuse, Mimou cannot concentrate at school and not to disappoint his father, he 
decides to cheat by falsifying his repo! cards…

THE BLIND ORCHESTRA

جوق العميين 

محــــمد مــــفتكر، الــــمولــــود عــــام 1965، مخــــرج 
مــغربــي. وأصــبح بــعد دراســته لــألدب اإلنجــليزي 

مهـتًما بـالسـينما. حـيث عـمل ألول مـرة مـساعـد 
مخـرج لـلعديـد مـن المخـرجـين الـمغاربـة والـعالـميين. 

وصـــنع خـــمسة أفـــالم قـــصيرة، وفـــاز أول فـــيلم 
روائــي مــطول لــه، "بــراق" (Pegase )، بــالــجائــزة 

الــكبرى فــي مهــرجــان بــانــافــريــكان الســينمائــي 

.(FESPACO) والتلفزيوني في واغادوغو

DIRECTOR | إخراج
MOHAMED MOUFTAKIR

SCREENPLAY| السيناريو

MOHAMED MOUFTAKIR

CINEMATOGRAPHY | التصوير

XAVIER CASTRO
EDITING | المونتاج 
LEÏLA DYNAR, SOPHIE FOURDRINOY

SOUND | الصوت

MOHAMED TIMOMES

CAST | تمثيل

MOUNA FETTOU, MAJDOULINE IDRISSI, 
YOUNES MEGRI, MOHAMED BASTAOUI, 
SALIMA BENMOUMEN, FEHD BENCHEMSI, 
FEDOUA TALEB, MOHAMED CHOUBI, SOUAD 
NEIJAR

PRODUCTION |الشركة المنتجة

AVALANCHE PRODUCTIONS, CHAMA FILM

Morocco | 2014 | 110min | المغرب
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Born in Salé, Morocco, in 1956. From 
1974 to 1979, actor with the Moroccan 
National Theater Company and the 
national troupe of Radio Télévision 
Marocain in Rabat. From 1979 onwards, 
a wide and varied !lm experience, both 
in cinema and television, as actor, 
casting director, and 1st assistant 
director in more than !$y international 
productions. Since 1997, Ahmed 
Boulane founded his own production 
company, Boulane O’Bryne Production, 
to produce and direct his own !lms.

Ibrahim, a Moroccan soldier, is sent to a dese!ed island o' the Mediterranean coast of 
Morocco to monitor the movements of smugglers and illegal immigrants. One day, 
Ibrahim "nds a Sub-Saharan man, Mamadou, washed up on the beach. While the unlikely 
pair tries to survive on the miniscule island, they inadve!ently trigger a diplomatic 
incident that crescendos into a regional military crisis.

ولـد أحـمد بـوالن فـي مـديـنة سـال بـالـمغرب عـام 
1956. وعــمل مــن 1974 إلــى 1979 مــمثال مــع 
شــركــة المســرح الــوطــني الــمغربــية والــفريــق 
الـوطـني إلذاعـة وتـلفزيـون الـمغرب فـي الـربـاط. 

وعـاش ابـتداًء مـن عـام 1979 ومـا بـعده، تجـربـة 

سـينمائـية واسـعة ومـتنوعـة، سـواء فـي السـينما 
أو التــلفزيوــن، حيــث عمــل ممثال ومخرــجاــ وممثال 
مــساعــدا فــي أكــثر مــن خــمسين مــنتًجا دولــًيا. 

وأســس أحــمد بــوالن مــنذ عــام 1997 شــركــته 

 Boulane O'Bryne Production الـخاصـة لـإلنـتاج

إلنتاج وإخراج أفالمه الخاصة.

DIRECTOR | إخراج
AHMED BOULANE

SCREENPLAY| السيناريو

AHMED BOULANE, CARLOS DOMENGUEZ

CINEMATOGRAPHY | التصوير

GIOVANNI BRESCINI
EDITING | المونتاج 
LAURENT DUFRECHE

SOUND | الصوت

SIMOHAMMED SIMOU, JORGE MARIN

CAST | تمثيل
ABDELLAH FERKOUS, ISSA N’DIAYE, 
BOUCHRA AHRICH, ROSARIO PRADO

PRODUCTION |الشركة المنتجة

BOULANE O'BRYNE PRODUCTION

 إبــراهــيم، جــندي مــن الــقوات الــمساعــدة الــمغربــية، تــم إرســالــه إلــى جــزيــرة خــالــية فــي البحــر األبــيض 
الـمتوسـط. تـتمثل مـهمته فـي مـراقـبة مـرور المهـربـين والـمهاجـريـن غـير الشـرعـيين. غـير أن السـيادة عـلى 

هـذه الجـزيـرة مـا زالـت مـوضـع نـزاع بـين الـمغرب وإسـبانـيا. وفـي أحـد األيـام، يـكتشف وجـود إبـراهـيم مـامـادو 

بـالجـزيـرة وهـو مـهاجـر سـري جـرفـته أمـواج البحـر إلـى الـشاطـئ. وفـي الـوقـت الـذي كـان الـرجـالن يـحاوالن 
إعـداد وسـائـلهما لـمواصـلة الـبقاء عـلى قـيد الـحياة، يشـب بـين الـبلديـن نـزاع دبـلومـاسـي، تـحول بسـرعـة إلـى 

أزمة عسكرية. 

LA ISLA DE PEREJIL

ليلى جزيرة المعدنوس

Morocco | 2016 | 90min | المغرب
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Born in 1942 in Fez, Morocco, 
Mohammed Abderrahman Tazi 
shot his !rst !ction feature !lm, 
"Le grand voyage" in 1981. He 
then produced and directed 
"Badis" (1988), "À la recherche du 
mari de ma femme" (1993) and 
"Lalla Hobby" (1996).

بـعد مـحاوالت فـاشـلة لـعبور مـضيق جـبل طـارق عـلى مـتن قـارب، يـوقـف الـحاج بـن مـوسـى مـن طـرف رجـال 

الـدرك ويـودع فـي سـجن طـنجة. جـميع أفـراد الـعائـلة واألصـدقـاء يـقومـون بـالمسـتحيل إلخـراجـه مـن هـذا 
الوضع ، وإعادته إلى بيته. 

لـكن الـحاج بـن مـوسـى يـذهـب إلـى بـروكسـيل بـعد إطـالق سـراحـه، يـتبع جـميع الـمسارات، بـحثا عـن زوج 
زوجته الثالثة …

The Failure of the "rst a#empt to emigrate illegally on a Patera puts El Haj Benmoussa in prison in 

Tangiers. The whole family tries to "nd him and to bring him home. In his absence, his "rst spouse 

takes the management of the jewellery shop and the house.

LALLA HOBBY

لال حبي
ولـد محـمد عـبد الـرحـمن الـتازي عـام 1942 

فـــي فـــاس بـــالـــمغرب. قـــام محـــمد عـــبد 

الـرحـمن الـتازي بـتصويـر أول فـيلم روائـي 
 " Le grand voyage " مـطول لـه بـعنوان

(الــسفر الــكبير) فــي عــام 1981. ثــم قــام 
بـإعـداد وإخـراج "بـاديـس" (1988) و "الـبحث 

 À la recherche du) "عــــن زوج زوجــــتي
mari de ma femme) (1993) و 

.(1996) ”Lalla Hobby”  

DIRECTOR | إخراج
MOHAMED ABDERRAHMAN TAZI

SCREENPLAY| السيناريو

NOUREDDINE SAÏL

CINEMATOGRAPHY | التصوير

ALAIN MORCEAU
EDITING | المونتاج 
KAHÉNA ATTIA

SOUND | الصوت

FAOUZI THABET

CAST | تمثيل
HAMIDOU BEN MASSOUD, AMINA 
RACHID,NAIMA LAMCHARKI, SAMIA 
AKARIOU, AHMED TAIEB LAALAJ.

PRODUCTION |الشركة المنتجة

ATA PRODUCTION

Morocco | 1997 | 120min | المغرب
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A$er a long successful career in the 
television world as an actor and 
director of many timeless Moroccan 
achievements, in addition of being a 
director assistant of multiple Arabic 
and Moroccan directors. Hamid ZIANE 
announces through "Heads or Tails" a 
script wri%en by the scriptwriter 
Mohamed elhor, conquering the world 
of a long feature movies. 

HEAD OF TAIL, is a painting of a love doomed to failure, which traces the journey of three 

slices of lives. An array of taboos both in his prodigality and atrocity. it emphasizes and 

highlights the evil powers of the traditions in a world where pins and values are blurred, are 

lost and dissolve

بــعد مــسارات مــتنوعــة فــي عــوالــم الــفن 
الـتلفزي كمخـرج ومـمثل، مـن خـالل عشـرات 
األعــــمال الــــفنية الــــمغربــــية الــــخالــــدة، 
ومـــساعـــد مخـــرج لمجـــموعـــة كـــبيرة مـــن 
المخــرجــين الــمغاربــة والــعرب، فــي أفــالم 
سـينمائـية روائـية طـويـلة، يـعلن حـميد زيـان 
مــن خــالل "بــيل أو فــاص" عــن ســيناريــو 
لـلمؤلـف المسـرحـي والسـيناريسـت محـمد 
الحــر، دخــول غــمار عــالــم الــفيلم الــروائــي 

الطويل. 

DIRECTOR | إخراج
HAMID ZIANE

SCREENPLAY| السيناريو

MOHAMMED ELHOR

CINEMATOGRAPHY | التصوير

ZIAD BOUYAHYAOUI 
EDITING | المونتاج 
GHIZLANE ASSIF 

SOUND | الصوت

AZIZ ZITOUNI 

CAST | تمثيل
MOHAMED KHOUYI, TOURIA ALAOUI, 
KHOULOUD BETIOUI, ABDELKADER BOUZID

PRODUCTION |الشركة المنتجة

TOKOS4

فـيلم فـي ثـالث لـوحـات: حـب دون وفـاء، و فـن خـارج اإلطـار، وسـلطة عـاريـة مـن األخـالق، لـوحـات تسـلط 
الـضوء عـلى واقـع مـاكـر، و شـخصيات تـائـهة ضـائـعة، فـي عـوالـمها الـمتناقـضة. ال لـعبة الحـظ -” بـيل أو 

فـاص"، يـرصـد مـسار ثـالثـة مـغامـرات حـياتـية، تـعكس الـرغـبات الـتي يـعيشها اإلنـسان، رغـبات دون إلـتزام، 

تؤدي حتما إلى الضياع.

HEADS OR TAIL

 بيل و فاص

Morocco | 2017 | 90min | المغرب
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Mohammed Raed Al-Mu$i continued 
his studies in the audiovisual !eld at 
the specialized editing institute in 
Casablanca, obtained a diploma in !lm 
studies from Abdelmalek Saadi 
University in Tetouan. He sta"ed as an 
assistant director in several sho" 
documentaries. He then directed a 
sho" !lm, "Hea" Beat". As pa" of his 
work with a production company, he 
has made numerous adve"ising links 
and institutional !lms, and directed his 
!rst feature !lm "The Billion” in 2016.

يـعيش عـلي ولـد صـفية مـعدمـا شـبه مـعزول عـن أهـل قـريـته الـذيـن يـعتبرونـه لـقيطا، فـيعانـي مـنهم أسـوء 

مـعامـلة. بـعد قـيام لـجنة تـابـعة لـمؤسـسة دولـية تـعنى بـمحاربـة مـظاهـر الـفقر بـزيـارة عـلي، وشـيوع خـبر 
مـفاده أنـه سـيتلقى مـعونـة قـدرهـا مـبلغ كـبير مـن الـمال، إنـقلبت الـنظرة إلـيه وبـات الجـميع يـتقرب مـنه 

طمعا في معونته لهم، فتغيرت معاملتهم له حتى أنه أصبح مدلال بينهم. 

Ali Ould Sa"ya lives in pove!y and isolation in the small rural village of Al Koudiya. Regularly mocked 

and reviled by the locals, Ali survives by doing humiliating menial tasks that the townsfolk refuse to 

do. A%er an international NGO unexpectedly takes an interest in his situation, rumours spread 

throughout the village that Ali is about to receive “a Billion” in "nancial aid. Before long, Ali "nds 

himself the center of a#ention of the village.

THE BILLION

المليار

تـابـع محـمد رائـد الـمفتاحـي تـكويـنًا فـي الـمجال 
الــسمعي الــبصري بــالمعهــد الــمتخصص بــالــدار 

الـبيضاء، تـخصص مـونـتاج، كـما حـصل عـلى إجـازة 
فــي الــدراســات الســينمائــية مــن جــامــعة عــبد 

الـمالـك الـسعدي بـتطوان، لـيعمل مـساعـد مخـرج 

فـــي عـــدد مـــن األفـــالم الـــقصيرة والـــوثـــائـــقية، 

ويــقوم بــإخــراج عــدد مــن الــبرامــج الــتلفزيــونــية 
واالفـالم الـوثـائـقية، كـما قـام بـإخـراج فـيلم قـصير، 

بـعنوان "خـفقة قـلب". وأنجـز، فـي إطـار عـمله مـع 

شـركـة لـإلنـتاج، الـعديـد مـن الـوصـالت اإلعـالنـية 
واألفـــــالم الـــــمؤســـــساتـــــية، ويـــــبقى الـــــفيلم 
الســينمائــي الــطويــل "الــمليار" محــطة أســاســية 

في مشواره الفني.

DIRECTOR | إخراج
MOHAMED RAÏD EL MEFTAHI

SCREENPLAY| السيناريو

TOUFIQ HOMMANI

CINEMATOGRAPHY | التصوير

MOUSTAPHA BADREDDINE
EDITING | المونتاج 
MOHAMED IKBAL BELEHCEN, MERIYME 
CHADLI
SOUND | الصوت

MOUNIR ATOUANI

CAST | تمثيل
RABAI KATI, HASNA MOUMNI, SANDYA 
TAJDIN, ABDELLAH CHICHA, ZHOUR 
SLIMANI, MOHAMED ATER, ZAHIRA SADIK, 
ABDELHAK BELMJAHED , ABDELKADER 
RGUIG 

PRODUCTION |الشركة المنتجة

NADACOM DESIGN

Morocco | 2017 | 90min | المغرب 
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Morocco | 2017 | 110min | المغرب 

Born in Tanger Morocco, She moves to 
Paris France, in 1999 where she studies 
! lm making. She signed several 
documentaries including L'EXIGENCE 
D E L A D I G N I T E , f o l l o w e d b y 
K H A D D O U J a n d M E M O I R E D E 
TARGHA. She has continued to make 
successful !lms such as THE SEVENTH 
HEAVEN in 2001, THE MIRROR'S FOOL 
in 2001 and THE PARABLE in 2002. Her 
!rst feature LES YEUX SECS was 
presented at the Directors' Fo"night, 
the FIFF and the Marrakech Film 
Festival. In 2006 she !nished her 
second feature WAKE UP MOROCCO.

تــحاول هــنية، وهــي إمــرأة بــدون جنســية، الــعودة إلــى الجــزائــر بــعدمــا طــردت هــذه األخــيرة إلــى خــارج 
حـدودهـا 350.000 مـغربـي سـنة 1975. لـكن قـصة حـب سـتغير كـل الـقواعـد وسـتزرع الـفوضـى فـي حـياة 

هنية.

Henia is separated from her family in Algeria, a%er being depo!ed to Morocco with her father, who 
died a couple months a%er his forced exile. Henia’s only obsession now is to cross the border to "nd 
her mother in Algeria. But having no bi!h ce!i"cate and no papers she is stuck in Morocco. Then 
comes the father, an old blind man who spent his life in France and now his Son take him back to 
leave in his home country. The family asks Henia to take care of him. She accepts and, li#le by li#le, 
"nds herself overwhelmed by her growing desire for the Son who also realizes his love for her. A%er a 
passionate intercourse and being ashamed of himself, he rejects Henia and goes back to his wife in 
Paris. The Father enjoys Henia’s presence and decides to marry her.

STATELESS

بال موطن
ولــدت نــرجــس الــنجار فــي مــديــنة طــنجة شــمال 
الـمغرب، وانـتقلت إلـى بـاريـس \ فـي عـام 1999 

\ درسـت صـناعـة األفـالم. وقـامـت بـالـتوقـيع أفـالم 
الـوثـائـقية مـنها " مـطلب كـرامـة "، يـليها "خـدوج، 

ذاكـرة تـارغـا". وواصـلت إنـتاج أفـالم نـاجـحة مـثل 
فــيلم " الــسماوات الســبع"فــي عــام 2001، و " 
مـرآة مـجنون "فـي عـام 2001 والـطبق أو ضـفة 
الـبكماء فـي عـام 2002. وتـم تـقديـم أول فـيلم 
لـها "الـعيون الـجافـة" فـي أسـبوعـية المخـرجـين، 

ومهـرجـان فـريـبورغ السـينمائـي الـدولـي ومهـرجـان 

مــراكــش الســينمائــي. وفــي عــام 2006، أنهــت 

فيلمها الثاني " استيقظ يا مغرب".

DIRECTOR | إخراج
NARJISS NEJJAR

SCREENPLAY| السيناريو

NARJISS NEJJAR

CINEMATOGRAPHY | التصوير

STÉPHANE VALLÉE
EDITING | المونتاج 
MARIE-PIERRE RENAUD 

SOUND | الصوت

PATRICE MENDEZ 

CAST | تمثيل
GHALIA BENZAOUIA, AZIZ ELFADILI, 
AVISHAY BENAZRA JULIE GAYET, NADIA 
NIAZI, MOHAMED NADIF 

PRODUCTION |الشركة المنتجة

LAPROD, MOON A DEAL FILMS 
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Morocco | 2016 | 85min | المغرب 

Mohamed Chrif Tribak was born in 
Larache, no"hern Morocco, in 1971. 
Trained in the Federation of !lm clubs in 
Morocco, he did  an internship at the 
FÉMIS in Paris. Le temps des camarades, 
his !rst feature !lm, was awarded many 
prizes. He also directed several sho" !lms 
like Le%re d’amour  (2008), 30 ans (2006), 
Mawal (2005),  L’Extraterrestre  (2005) 
and Balcon Atlantico. He has won several 
awards, such as the Best Feature Film 
Award at the Festival Regarding the World 
Cinema in Paris in 2017.

خـالل فـترة الخـمسينات مـن الـقرن العشـريـن فـي مـديـنة تـطوان الـمغربـية، تـنشأ عـالقـة صـداقـة وثـيقة بـين 

فـتاتـين، واحـدة مـنهما هـي إبـنة سـيدة تـقوم بـالـغناء ضـمن جـوقـة مـوسـيقية نـسائـية، وتـدخـلنا عـالقـة 
الصداقة تلك إلى داخل المجتمع المحافظ في تلك الفترة.

A%er the death of her father, 17 year-old Nou"ssa must go with her mother and live in the mansion of 
Lalla Amina, the wife of an impo!ant Tetouan dignitary. Once there, a close friendship develops 
between her and Fa#ouma, Lalla Amina's granddaughter. The 2 young girls promise to share 
everything and never leave each other. But when Fa#ouma discovers that Nou"ssa will soon get 
married, she will do the impossible not to lose her friend.

PETITS BONHEURS  

أفراح صغيرة 
ولـد محـمد الشـريـف الـطريـبق فـي الـعرائـش، شـمال 
الـــمغرب، عـــام 1971. وتـــدرب فـــي اتـــحاد األنـــديـــة 
الســـينمائـــية فـــي الـــمغرب، وقـــام بـــتدريـــب فـــي 

الــمدرســة الــوطــنية لــلصورة والــصوت (FÉMIS ) فــي 

 Le temps des) "بـاريـس. وحـصل فـيلم "زمـن الـرفـاق

camarades )، وهــو أول فــيلم روائــي مــطول لــه، 
عــلى الــعديــد مــن الــجوائــز. كــما أخــرج الــعديــد مــن 

 Lettre) األفــــالم الــــقصيرة مــــثل " رســــالــــة حــــب
 ( ans 30) "(2008) و " ثـــالثـــين ســـنة ( d’amour
و   (2005)(  Mawal) مـــــوال"   " و   (2006)
 Balcon (2005) و ( L’Extraterrestre) "لــفضائــي"
Atlantico. وقـد فـاز بـالـعديـد مـن الـجوائـز، مـثل جـائـزة 
أفـضل فـيلم روائـي فـي المهـرجـان الـخاص بـالسـينما 

العالمية في باريس في عام 2017.

DIRECTOR | إخراج

MOHAMED CHRIF TRIBAK

SCREENPLAY| السيناريو

MOHAMED CHRIF TRIBAK

CINEMATOGRAPHY | التصوير

CRINGUTA PINZARU

EDITING | المونتاج 
AURÈLIEN MANYA

SOUND | الصوت

FRÉRÉRIC LOTH

CAST | تمثيل

ANISSA LANAYA, FARAH EL FASSI, MAHA 
DAOUD, SOUMAYA AMGHRA

PRODUCTION |الشركة المنتجة

CLIPPER FILMS
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Egyptian actor and one of the most prominent comedy stars in Egypt and the 
Arab world. 

Hani was born in Alexandria to a family in the governorate of Minya in Upper 

Egypt, he studied at the Faculty of Commerce of Cairo University and then at 

the Higher Institute of Dramatic A!s. He sta!ed as an actor on stage where he 

played with the great a!ist Mohamed Sobhy in the plays "Takharif" and "Point of 
View". 

Hani Ramzi played the lead role in the "lm "Hamaam at the American University", 

which marked the beginning of the wave of comedy that had reigned in 

Egyptian cinema since the late 1990s, and was then launched in the absolute 

"lm leagues that were highly acclaimed, including the "Marriage by Presidential 
Decree" "M. Abularabi Wasl", "Upper-Egyptian Back & Fo!h", "Divorce Lawyer", 

"Sami Carbon Dioxide" and "I Want My Right" and "A Natural-born Fool", "Zaza" 

and “A Lion and four cats" and "Nems Bond" and "The Mysterious Man", "Tom 

and Jimmy" and "Tuesday Slumber", as well as his latest "lm, "My Painful Debt", 

in 2018. 
Hani Ramzi managed to present comedies of a political dimension, which 

caused considerable controversy at the time of its presentation, such as 

"passpo! by presidential decree", "Zaza" and "I Want My Right”, which 

distinguished him from the rest of his generation to enable him to produce 

comedic "lms with a political audacity. 
Hany Ramzy has also been involved in the scene and pe$ormed in many 

successful comedies, including "That's Okay !", "Afroto" and "Alabanda". He also 

starred in several successful comedies on television, including "Congratulations, 

You Got Concern" and "Gang Baba and Mama" and "Groom Delivery" and "son 

of the system. "

ممثل مصري وأحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي. 
مـن مـوالـيد اإلسـكندريـة ألسـرة تـعود أصـولـها إلـى مـحافـظة الـمنيا فـي صـعيد مـصر، 

درس بـكلية الـتجارة جـامـعة الـقاهـرة، ثـم بـالمعهـد الـعالـي لـلفنون المسـرحـية، وكـانـت 

بـدايـة إنـطالقـه كـممثل عـلى خشـبة المسـرح حـيث تـألـق مـع الـفنان الـكبير محـمد صـبحي 

في مسرحيتي "تخاريف" و"وجهة نظر". 

كـانـت بـدايـة تـألـق هـانـي رمـزي كنجـم سـينمائـي فـي فـيلم "صـعيدي فـي الـجامـعة 

األمـريـكية" الـذي كـان بـمثابـة بـدايـة لـموجـة الـكومـيديـا الـتي سـادت فـي السـينما 
الـمصريـة مـنذ نـهايـة الـتسعينيات مـن الـقرن الـماضـي، لـينطلق بـعد ذلـك فـي بـطوالت 

مــطلقة ألفــالم حــققت نــجاحــا جــماهــيريــا كــبيرا مــن أبــرزهــا "جــواز بــقرار جــمهوري" 

و"السـيد أبـوالـعربـي وصـل" و"صـعيدي رايـح جـاي" و"مـحامـي خـلع" و"سـامـي أكسـيد 

الـكربـون" "وعـايـز حـقي" و"غـبي مـنه فـيه" و"ظـاظـا" و"أسـد وأربـع قـطط" و"نـمس ـبونـد" 
و"الــرجــل الــغامــض بســالمــته" و"تــوم وجــيمي" و"نــوم الــتالت" وكــان أحــدث أفــالمــه 

"قسطي بيوجعني" عام 2018 . 

نـجح هـانـي رمـزي فـي تـقديـم الـكومـيديـا ذات الـبعد السـياسـي والـتي آثـارت جـدال كـبيرا 

وقـت عـرضـها، مـثل "جـواز بـقرار جـمهوري" و"ظـاظـا" و"عـايـز حـقي"، مـا جـعله يـتميز عـن 

بقية أبناء جيله بتقديم أفالم كوميدية تتميز بالجرأة في طرح موضوعات سياسية . 
تـألـق هـانـي رمـزي أيـضا عـلى خشـبة المسـرح وقـدم الـعديـد مـن المسـرحـيات الـكومـيديـة 

الــناجــحة مــنها "كــده أوكــيه" و"عــفروتــو" و"أالبــندا" ، كــما قــدم لــلشاشــة الــصغيرة 
الـعديـد مـن المسـلسالت الـكومـيديـة الـناجـحة مـنها "مـبروك جـالـك قـلق" و"عـصابـة بـابـا 

وماما" و"عريس دليفري" و"ابن النظام".

HANI RAMZI هاني رمزي
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Daoud Hussein is a Kuwaiti actor and one of the most prominent 

comedy stars in the Arab world. 

Born in eastern Kuwait, he sta!ed playing in summer clubs during the 

holidays, imitating his teachers during his studies. 

A%er graduating from high school, he joined the Higher Institute of 

Dramatic A!s and went from Al Soor Theatre Company to Kuwait 

Theatre Company. He was then seconded from the Arab Theatre 

Company to play in "Al Seef" and then "Noura", He then asked from 

a!ist Fouad Sha#i to stay in Arab theatre and he agreed, then 

pa!icipated in the play "Dar" in 1980 and received for his role the prize 

for the best and most promising actor. 

During his third year at the Theatre Institute, he met the a!ist Abdel 

Hussein Abdel Reda, and was invited to play in the series "Al Atawiya", 

a%er which he asked to work with him in the play "Bye bye London", as 

well as in the last episode of “Private lesson" as Translator. These 

works were the beginning of the public's "rst familiarity. 

Dawood Hussein has screened many successful "lms in the cinema, 

including “The decision" (1982), "The Other Face" (1984), "Al-

Qurban" (2008), "Swarm of Doves" (2017), and has appeared in 

Egyptian cinema in "lms such as "The Nightingale Of Dokki” (2007). 

"Here, Please, Driver!" 2008 and "Our Love Kangaroo" 2016.

داوود حسين ممثل كويتي ومن أبرز نجوم الكوميديا في الوطن العربي 
مـن مـوالـيد شـرق الـكويـت، وبـدأ الـتمثيل فـي الـنوادي الـصيفية فـي أوقـات 

اإلجـازات، وكـان يـقوم خـالل فـترة دراسـته بـتقليد الـمدرسـين، وانـضم بـعد 
ذلك لفرقة مسرح السور وبدأ المشاركة في أعمالها المسرحية .  

بـعد انـتهائـه مـن الـثانـويـة إلـتحق بـالمعهـد الـعالـي لـلفنون المسـرحـية،وأثـناء 

دراسـته إنـتقل مـن "فـرقـة مسـرح الـسور" إلـى "فـرقـة المسـرح الـكويـتي"، 
وأعــير بــعد ذلــك "لــفرقــة المســرح الــعربــي" وذلــك لــلتمثيل فــي مســرحــية 
"السـيف" ومـن ثـم مسـرحـية "نـورة"، لـكنه طـلب مـن الـفنان فـؤاد الشـطي 
أن يـثبته فـي المسـرح الـعربـي فـوافـق، وشـارك بـعد ذلـك فـي مسـرحـية 

"دار" عام 1980 وحصل عن دوره على جائزة أفضل ممثل واعد .  
أثـناء دراسـته فـي الـسنة الـثالـثة فـي معهـد المسـرح إلـتقى بـالـفنان عـبد 
الحسـين عـبد الـرضـا، فـعرض عـليه الـتمثيل فـي مسـلسل "الـعتاويـة"،وبـعد 

هـذا الـعمل طـلبه لـلعمل مـعه فـي مسـرحـية "بـاي بـاي لـندن"، وكـذلـك فـي 

آخـر حـلقة مـن مسـلسل "درس خـصوصـي" فـي دور الـمترجـم. وكـانـت هـذه 
األعمال هي بداية معرفه الجمهور به . 

قـدم داوود حسـين للسـينما الـعديـد مـن األفـالم الـناجـحة مـن أبـرزهـا "الـقرار" 

عــام 1982، و"الــوجــه اآلخــر" 1984، و"الــقربــان" 2008 ، "ســرب الحــمام" 
2017، كـما تـألـق فـي السـينما الـمصريـة فـي أفـالم مـثل "عـنديـب الـدقـي" 

2007، و"على جنب يا أسطى" 2008، و”كنغر حبنا"  2016 .

DAWOOD HUSSEIN  داوود حسين
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Aziz Dadas was born in 1957 in Casablanca. It was in this city 
that he made his "rst a!istic steps. He sta!ed singing for a 

group of theatres, and then played secondary roles, such as 
his role in Hisham Lasri's sho! "lm "On the Wing" and his role 
in the "lm. "Kazadaylit" by Mustafa Derkaoui. 
His collaboration with director and actor Said Naciri on 
television was an impo!ant step in his a!istic career, just as 

his role in the television "lm "Playing with the Wolves" in 2005, 
and not far from acting, he worked for seven years as casting 
director, then as production director. 
His role in the television series "An Hour in Hell" has put him on 
the path to fame since 2012, a%er he sta!ed appearing in 

many big successes, in pa!icular: "Zero" by Noureddine 
Khamari, "The Road to Kabul" by Ibrahim Chkiri, “Midnight 
Orchestra" with Jerome Cohen Olivar 2015, "In Wonderland" 
with Jihan Al Bahar 2017, then "Lahnash" with Idriss El-Marini, 
then in the "lm “Catharsys" 2018 with director Yassin 

Morrocco and the "lm "Massoud and Saida" by Ibrahim Chkiri.

ولـد عـزيـز داداس سـنة 1957، فـي مـديـنة الـدار الـبيضاء وفـي هـذه الـمديـنة 

خـطا أولـى خـطواتـه فـنيا، حـيث بـدأ مـع الـغناء الـملتزم مـع مجـموعـة مـن 
الــفرق المســرحــية، ثــم تــوجــه لــلتمثيل فــي أدوار ثــانــويــة مــثل دوره فــي 

الـــــفـيـلـم الـــــقـصـيـر "عـــــلـى الـــــجـنـاح"  لـــــهـشـام لـعـســـــري، ودوره فـــــي 

فيلم "كازاداياليت" لمصطفى الدرقاوي. 
كـان تـعاونـه مـع المخـرج والـممثل سـعيد الـناصـري تـلفزيـونـيا خـطوة مـهمة 
فـي مـساره الـفني، كـدوره فـي الـفيلم الـتلفزيـونـي"الـلعب مـع الـذئـاب" عـام 

2005، وغــــير بــــعيد عــــن الــــتمثيل اشــــتغل عــــزيــــز داداس  لــــمدة ســــبع 
سنوات كمسؤول عن الكاستينغ ورجيسور ثم مسؤوال عن اإلنتاج. 

وضـعه دوره فـي السـلسلة الـتلفزيـونـية "سـاعـة فـي الـجحيم" عـلى طـريـق 

الـــــنجومـــــية، لـــــتنهال عـــــليه الـــــعروض ألدوار الـــــبطولـــــة، مـــــنذ 2012، 
مـــــنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا: فـــــيــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــم "الـــــزيـــــرو" لـــــنــــــــــــــــــــور 
الـديـن الخـماري و"الـطريـق إلـى كـابـول" إلبـراهـيم شـكيري،و"أوركيسـترا مـنت

صــف الــليل" مــع جــيروم كــوهــن إولــيفار2015، و"فــي بــالد الــعجائــب" مــع 

جــيهان الــبحار 2017، ثــم  فــيلم "لــحنش" مــع إدريــس الــمريــني، ثــم فــي 
الـــــــــمـــــــــخـــــرج  مـــــع   2018 فـــــيـــــــــلـــــــــم "تـــــــــشـــــيـــــــــرمـــــان" 

ياسين موروكو، وفيلم “مسعودوسعيدة” للمخرج إبراهيم الشكيري.... 

AZIZ DADAS عزيز داداس
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Zhour Slimani began her career in the early 1980s and learned 
the principles of acting from the greatest pioneers of 
Moroccan theatre, such as Mohammed Tayeb Alaj, then Tayeb 
Siddiqui.She sta!ed appearing in works alongside some of the 
biggest names in roles very close to the audience such as her 
role in “Wlad Nass” directed by Farida Bourkia, "Dar El Kebira" 
with director Hamid El Zoggy and "Ezz El Khail Marabitha" by 
Mohamed Reda Kouzi... 
She appeared in most of Hakim Nouri's "lms, in the "lm 
"Childhood usurped” in 1993 and in 1998, she played a role in 
"Thief of Dreams" and another role in "Crossed in Silence" and 
recorded a signi"cant presence in all three pa!s of the "lm 
"She's diabetic, hype!ensive and refuses to die" from 2000 to 
2015, and in the "lm "Love Story" 2002. 
She has also played many roles from the beginning until now 
under the direction of many Moroccan directors, including: 
Hassan Benjelloun in "Le mariage des autres" 1990 and Tayeb 
Siddiqui in his "lm "Ze%" 1993. In recent years, she has 
collaborated with director Idriss Marini in his "lm "Lahnech" 
and with director Nassim Abbasi in 2017 in the "lm "My Uncle", 
and with Ibrahim Chkiri in the "lm "Massoud, Saida and 
Saadan” in 2018, and with the "lm by Moncef Malazi' White 
Taxi '..... 
Zhor slimani cinematic po!folio has exceeded 14 "lms as well 
as many sho! "lms.

بـدأت زهـور السـليمانـي مـشوارهـا الـفني فـي بـدايـة الـثمانـينات، وتـعلمت مـبادئ الـتشخيص 

عـلى يـد أهـم رواد المسـرح الـمغربـي كمحـمد الـطيب الـعلج ثـم الـطيب الـصديـقي، كـما 

اشـتغلت إلـى جـانـب أهـم الـممثلين مـن مـختلف األجـيال، اشـتهرت  تـلفزيـونـيا بـأدوارهـا 
الـقريـبة مـن الجـمهور الـمغربـي كـدورهـا فـي "أوالد الـناس" مـع المخـرجـة فـريـدة بـورقـية، 

و"الــدار الــكبيرة" مــع المخــرج حــميد الــزوغــي، و"عــز الــخيل مــرابــطها" للمخــرج محــمد 
رضا كوزي.... 

وفـي السـينما اشـتغلت فـي جـل أفـالم المخـرج حـكيم  الـنوري، فـفي سـنة 1993  شـاركـت 

فـي فـيلم"طـفولـة مـغتصبة"، وخـالل 1998 جسـدت دورا فـي "سـارق األحـالم" ودورا آخـر 

فـي "عـبروا فـي صـمت" ، كـما سجـلت حـضورا هـامـا فـي األجـزاء الـثالثـة مـن فـيلم "فـيها 

الــملحة والــسكر ومــبغاتــش تــموت" مــن 2000 إلــى 2015، وفــي فــيلمه "قــصة حــب" 
 .2002

كـما لـعبت أدوارا عـديـدة مـنذ بـدايـاتـها إلـى اآلن تـحت إدارة الـعديـد مـن المخـرجـين الـمغاربـة 

مـنهم: حـسن بنجـلون فـي "عـرس اآلخـريـن" 1990 والـطيب الـصديـقي فـي فـيلمه "الـزفـت" 

1993، وفـي الـسنوات األخـيرة اشـتغلت مـع المخـرج إدريـس الـمريـني فـي فـيلمه "الـحنش" 
و مـع المخـرج نسـيم عـباسـي خـالل  2017 فـي فـيلم "عـمي، ومـع  إبـراهـيم الـشكيري فـي 
فــــيلم "مــــسعود وســــعيدة وســــعدان” ســــنة  2018 ، ومــــع مــــنصف مــــالــــزي فــــيلم 

"طاكسي أبيض" .... 

رصيد زهور السليماني سينمائيا تجاوز 14 فيلما فضال عن العديد من األفالم القصيرة. 

ZHOUR SLIMANI زهور السليماني
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Dureid Muhammad Hassan al-Lahham was born in Damascus in 1934, 

to a Syrian father and a Lebanese mother. He studied chemistry at 

Damascus University and then became a professor in the same 

division. 

He began his a!istic journey with the launch of Syrian television in 

1960 and was chosen by director Sabah Qabbani to pa!icipate in the 

work of a!ist Nihad Kalai, who was then famous with a small series 

called The Damascus Evening.  

His theatrical works have been in&uenced by the musicals of Assi 

Rahbani and his wife, the singer Fairouz. He dropped out of university 

to devote himself entirely to his a!istic life, although everyone 

opposed it to consider that a! was not wo!h leaving his solemn work 

as a university teacher, but he insisted on doing it. 

Duraid Lahham's career is rich in distinctive works of a!: he has 

represented in many series and the bodies of many characters. 

The character was not con"ned to the "eld, but jumped into the world 

of theatre and cinema to dominate the most beautiful Syrian "lms and 

plays such as "Headset Ya Watan", "Teshreen Village", "Anemones", 

"Weirda" and "The Maker of Rain" and other dozens of plays and "lms.

ولـد دريـد محـمد حـسن الـلحام فـي دمـشق عـام 1934، ألب سـوري وأم لـبنانـية. درس 

الكيمياء في جامعة دمشق وعمل الحقا كمدرس في نفس القسم. 
بـدأ رحـلته الـفنية مـع تـدشـين الـتلفزيـون الـسوري عـام 1960، واخـتاره المخـرج صـباح 
قـبانـي لـيشارك الـفنان نـهاد قـلعي الـذي كـان مـشهورا آنـذاك بـطولـة مسـلسل صـغير 

بـاسـم سهـرة دمـشق، ابـتكر الـفنانـين ثـنائـيا يـسمى "دريـد ونـهاد" وحـققا نـجاحـا مـثيرا 

فـي الـعالـم الـعربـي مـنذ عـام 1960 حـتى تـقاعـد قـلعي عـن الـعمل بسـبب الـمرض فـي 

عام 1976. 
تـأثـرت أعـمالـه المسـرحـية بـالمسـرحـيات الـموسـيقية لـلفنان عـاصـي الـرحـبانـي وزوجـته 
الـمطربـة فـيروز. تخـلى عـن الـتعليم الـجامـعي لـيكرس وقـته بـالـكامـل لـحياتـه الـفنية، 

عـلى الـرغـم مـن مـعارضـة الجـميع لـه إلعـتبارهـم أن الـفن عـمل ال يسـتحق أن يـترك لـحام 

عـمله الـمحترم كـمدرس جـامـعي مـن أجـله، لـكنه أصـر عـلى فـعل الـصواب بـنظره وقـال 

الحقا أن تكريس حياته للفن كان أكثر القرارات حكمة اتخذها في حياته. 
مســيرة دريــد لــحام غــنية بــاألعــمال الــفنية الــمميزة، فــقد مــثل فــي الــعديــد مــن 

المسـلسالت وجسـد الـعديـد مـن الـشخصيات، ومـن أكـثرهـا تـأثـيرا كـانـت شـخصية "غـوار 

الــطوشــة" الــتي ظهــرت ألول مــرة فــي مســلسل "مــقالــب غــوار" مــن إخــراج خــلدون 

المالح. 
لـم تـقتصر الـشخصية عـلى مـجال، بـل قـفزت إلـى عـالـم المسـرح والسـينما لتسـيطر عـلى 

أجــمل األفــالم والمســرحــيات الــسوريــة مــثل "كــاســك يــا وطــن" و"ضــيعة تشــريــن" 
و"شـقائـق الـنعمان" و"غـربـة" و"صـانـع الـمطر" وغـيرهـا مـن عشـرات المسـرحـيات واألفـالم 

السينمائية.

DARID LAHAM دريد لحام
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MOHAMED ABDERAHMANE 
TAZI

محمد عبد الرحمان التازي

Born in 1942 in Fez, Morocco, Mohammed Abderrahman 

Tazi graduated from the I.D.H.E.C. in Paris in 1963. He 

then worked as a cameraman-repo!er for the C.C.M. 

from 1964 to 1968. In 1970, he co-produced the feature 

"lm "Wechma" directed by Hamid Bennani, of which he 

is also the director of photography. In 1974, he spent a 

year studying communication at Syracuse University in 

the United States. In 1980, he created the production 

company "A!s et Techniques Audio-visuels" and began 

the following year to produce documentaries, sho! 

"lms, adve!ising "lms and institutional "lms for both 

the public and private sectors. 

Mohammed Abderrahman Tazi shot his "rst "ction 

feature "lm, "Le grand voyage" in 1981. He then 

produced and directed "Badis" (1988), "À la recherche 

du mari de ma femme" (1993) and "Lalla Hobby" (1996).

ولـد محـمد عـبد الـرحـمان الـتازي عـام 1942 فـي فـاس بـالـمغرب. وتخـرج مـن 

المعهـد الـعالـي لـلدراسـات اإلنـسانـية. فـي بـاريـس فـي عـام 1963. ثـم عـمل 

مـراسـال مـصورا بـالـمركـز السـينمائـي الـمغربـي بـين عـامـي 1964 و1968. 

وشـارك فـي عـام 1970 فـي إنـتاج فـيلم روائـي مـطول " وشـمة " للمخـرج 

حـميد بـنانـي، وهـو أيـًضا مـديـر الـتصويـر. وفـي عـام 1974، أمـضى عـاًمـا فـي 

دراسـة االتـصاالت فـي جـامـعة سـيراكـيوز فـي الـواليـات المتحـدة. وأنـشأ فـي 

عــام 1980 شــركــة إنــتاج "Arts et Techniques Audio-visuels" وبــدأ 

فـي الـعام الـتالـي إنـتاج أفـالم وثـائـقية وأفـالم قـصيرة ودعـائـية ومـؤسسـية 

لـكل مـن الـقطاعـين الـعام والـخاص. وقـام محـمد عـبد الـرحـمان الـتازي بـتصويـر 

أول فـيلم روائـي مـطول لـه بـعنوان " Le grand voyage " (الـسفر الـكبير) 

فـي عـام 1981. ثـم قـام بـإعـداد وإخـراج "بـاديـس" (1988) و "الـبحث عـن 

  (1993) (À la recherche du mari de ma femme) "زوج زوجتي

.Lalla Hobby " (1996)  " و
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Born in Kha!oum, he studied at the Higher Institute of 
Cinema in Egypt. A%er graduation, he worked as an assistant 
director with several leading Egyptian "lm directors. In 1992, 
he directed his "rst "lm "Love in the refrigerator" starring 
Yehia El Fakharany, Lucy, Abla Kamel, The "lm was a di'erent 
from the traditional cinema of that time. One of his most 
impo!ant turning point of his life was his second "lm, "Saidi at 
the American University", which marked the beginning of the 
fame for many a!ists such as Mohamed Henedy, Hani Ramzi, 
Ahmed El Sakka, Fathi Abdel Wahab, Mona Zaki and Ghada 
Adel. 
Saeed Hamed directed several successful "lms, including 
"Hammam in Amsterdam", "Sho! Vanilla and Cap", "A 
Generous Gesture", "We have the next statement", "Either Me 
Or My Auntie", “Watch Out!”,”Here, Please, Driver!" “And " The 
President's Chef" through which he collaborated with many 
Egyptian "lm stars such as Mohamed Henedy, Ahmed El 
Sakka, Ashraf Abdel Baqi, Ahmed Rizk, Ahmed Eid and Talat 
Zakaria. 
Just as Said Hamed has presented successful works in 
cinema, he has also presented a number of successful series, 
including "Han Bint Pasha", "The Disappearance of Saeid 
Mahran", “Ratios Crisis" and "Black & White one more time”.

مـن مـوالـيد مـديـنة الخـرطـوم، درس فـي المعهـد الـعالـي للسـينما بـمصر، 
وبــعد تخــرجــه عــمل مــساعــدا لــإلخــراج مــع عــدد مــن كــبار مخــرجــي الســينما 

الـمصريـة، فـي عـام 1992 قـدم فـيلمه األول "الـحب فـي الـثالجـة" بـطولـة 
يـحيى الفخـرانـي عـبلة كـامـل ولـوسـي وكـان الـفيلم بـمثابـة تجـربـة مـختلفة 

عـن السـينما الـسائـدة فـي ذلـك الـوقـت، ثـم كـانـت الـنقلة األهـم فـي حـياتـه 

مـن خـالل فـيلمه الـثانـي "صـعيدي فـي الـجامـعة األمـريـكية" الـذي كـان بـدايـة 

الـنجومـية لـعدد كـبير مـن الـفنانـين مـثل محـمد هـنيدي وهـانـي رمـزي وأحـمد 

السقا وفتحي عبدالوهاب ومنى زكي وغادة عادل . 

قـدم سـعيد حـامـد للسـينما الـعديـد مـن األفـالم الـناجـحة مـن أبـرزهـا "هـمام 

فــي أمســتردام" و"شــورت فــانــلة وكــاب" و"رشــة جــريــئة" و"جــاءنــا الــبيان 

الــتالــي" و"يــا أنــا يــا خــالــتي" و"إوعــى وشــك" و"عــلى جــنب يــا أســطى" 

و"طــباخ الــريــس“. تــعاون مــن خــالل أفــالمــه مــع نــخبة مــن نــجوم الســينما 
الـمصريـة مـثل أشـرف عـبدالـباقـي وأحـمد رزق وأحـمد عـيد و الـراحـل طـلعت 

زكريا . 
مـثلما قـدم سـعيد حـامـد أعـماال نـاجـحة فـي السـينما قـدم أيـضا عـددا مـن 
المســلسالت الشهــيرة مــن أبــرزهــا "هــانــم بــنت بــاشــا" و"اخــتفاء ســعيد 

مهران" و"أزمة نسب" وفوازير "أبيض وأسود" . 

SAEED HAMED سعيد حامد 



PANELS

نـــــدوات
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قدمت السينما العربية العديد من األفالم التي تناقش موضوعات سياسية في إطار كوميدي، وبعض هذه التجارب آثارت جدال 
واسعا والبعض اآلخر طارده مقص الرقيب، فيما تدخلت جهات سياسية من أجل السماح بعرض أفالم بعينها ما كانت لترى النور 

بسبب خوف المسؤولين من عرضها. 

ومن أبرز األفالم التي غلفت الكوميديا بالسياسة تجارب دريد لحام في سوريا "التقرير" و"الحدود" وتجربة فريد بوغدير في 
تونس "زيزو" وفي المغرب تجارب هشام العسري وخاصة فيلم "ضربة فالراس" بطولة عزيز حطاب، وتجارب أخرى مهمة في 

مصر مثل "اإلرهاب والكباب" بطولة عادل إمام تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة، و"ظاظا" بطولة هاني رمزي تأليف طارق 
عبدالجليل وإخراج علي عبد الخالق، و"طباخ الرئيس" بطولة الراحل طلعت زكريا وتأليف يوسف معاطي وإخراج سعيد حامد . 

المحاور األساسية : 
- هل نجحت الكوميديا في التعبير عن الواقع السياسي في العالم العربي عبر شاشة السينما ؟ 
- هل مساحة الحرية في العالم العربي تسمح بخروج أفالم الكوميديا السياسية بشكل جريء ؟ 

- لماذا تراجعت نوعية الكوميديا السياسية في السينما العربية في السنوات األخيرة ؟ 

الكوميديا السياسية في السينما العربية
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تعتبر تجارب اإلنتاج المشترك من أهم المزايا التي يتمتع بها صناع السينما في أوروبا، حيث تنتشر ظاهرة 

تمويل األفالم من بين أكثر من دولة ما يساعد على توزيعها وإنتشارها بشكل أكبر، بينما تظل تجارب 

اإلنتاج العربي المشترك قليلة جدا رغم أن هناك العديد من الموضوعات والقضايا التي تصلح لتقديم 

أفالم عربية مشتركة . 

ويزخر تاريخ السينما العربية بالعديد من تجارب اإلنتاج المشترك التي أثمرت أفالما مهمة من أبرزها 

"العصفور" و"عودة اإلبن الضال" ليوسف شاهين (مصر - الجزائر) "األقدار الدامية" لخيري بشارة (مصر – 

الجزائر) "باب الشمس" ليسري نصرهللا (مصر – المغرب) "السقا مات" لصالح أبوسيف (مصر – تونس) ".

اإلنتاج العربي المشترك بين الحلم والواقع
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MASTERCLASS

ــتر كـــالس ــاسـ مـ
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AHMED 
R AC H D I  
أحمد راشدي

Born in Tebessa, eastern Algeria, Ahmed Rachdi is one of the 
leading Algerian directors in the a%ermath of independence. 
He began his career during the National Liberation War by 
pa!icipating in documentary "lms on the reality and su'ering 
of Algerians, as well as on the military operations of FLN 
soldiers in the eastern border areas. 
Since 1962, he has held various positions at the head of "lm 
institutions. He was also the "rst Director General of the 
National Bureau of Trade and Film Industry from its foundation 
in 1967 until 1974, as a consultant to the Ministry of 
Information and Culture. He then devoted himself to the 
management of private "lm production companies. 

Despite his responsibilities in both the public and private 
sectors, Ahmed Rachidi has been constantly exercising his 
profession since the beginning of his experience in the "eld of 
camera work to document the events of the Algerian 
revolution. The "rst documentary was "La marche du peuple" 
in 1962, followed by a series of documentaries, including 
"L'aube des damnés" in 1965, which inaugurated Algerian 
cinema.

مـن مـوالـيد مـديـنة تـبســة بـالشـرق الجـزائـري، يـعّد أحـمد راشـدي مـن بـين 
المخـرجـين السـينمائـيين الـرّواد فـي الجـزائـر غـداة االسـتقالل. حـيث انـطلقت 
مسـيرتـه أثـناء حـرب التحـريـر الـوطـنية مـن خـالل مـشاركـته فـي إنـجاز أفـالم 

تـسجيلية عـن واقـع ومـعانـاة الجـزائـريـين، وكـذا الـعمليات الـعسكريـة الـتي 

خاضها جنود جيش التحرير الوطني في المناطق الحدودية الشرقية. 
تـقّلد مـناصـب عـديـدة عـلى رأس الـمؤسـسات السـينمائـية مـنذ الـعام 1962، 

فــقد تــوّلــى إدارة الــمركــز الــسمعي الــبصري الــذي تــحّول عــام 1964 إلــى 

الـمركـز الـوطـني للسـينما. كـما تـوّلـى مـهام أّول مـديـر عـام لـلديـوان الـوطـني 

لــلتجارة والــصناعــة الســينمائــية مــنذ تــأســيسه فــي 1967 إلــى غــايــة 
الـعام 1974، فمسـتشارا بـوزارة اإلعـالم والـثقافـة. لـيتفرغ بـعدهـا لتسـيير 

شركات إنتاج سينمائية خاصة. 
وبـرغـم الـمسؤولـيات الـتي تحـّملها سـواء فـي الـقطاع الـعام أو الـخاص، فـإنّ 

أحــمد راشــدي لــم يــتوقــف عــن مــمارســة الــمهنة الــتي تــسكنه مــذ حــمل 

الـكامـيرا أّول مـرة لـتوثـيق أحـداث الـثورة الجـزائـريـة. فـقد وّقـع أول فـيلم 
وثـــائـــقي “مســـيرة شـــعب“ عـــام 1962، تـــبعته مجـــموعـــة مـــن األفـــالم 

الـوثـائـقية، لـعل أبـرزهـا “فجـر الـمعذبـين“ عـام 1965، والـذي يـعتبر افـتتاحـية 

السينما الجزائرية. 

Réalisateur 
Algérie

 مخرج
الجزائر

1963 : Tebessa année zéro 
1964 : Les Ouadhia 
1965 : Des mains comme des 
oiseaux 
1965 : L'Aube des damnés 
1969 : L'Opium et le Bâton 
1973 : Le Doigt dans 
l'engrenage 

1981 : Ali au pays des mirages 
1990 : Léon l'Africain 
2009 : Mostefa Benboulaïd 
2010 : En a%endant Zidane 
2012 : Krim Belkacem 
2014 : Colonel Lo(i 
2017 : Les Sept Rempa"s de 
la citadelle 
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Khairy Beshara is an Egyptian "lm and television director. He 

was born and lived his "rst "ve years in Tanta, then moved to 

Cairo with his mother who worked there. He studied "lm 

directing at the High Institute of Cinema and graduated in 

1967. He then worked as an assistant director, and moved to 

Poland for a year for his post-graduate studies, where he met 

his wife. Upon his return to Egypt, he continued working as an 

assistant director, in addition to teaching acting and 

screenwriting at the institute. In the period between 1974 and 

1986, he directed 12 documentary and sho! "ction "lms. His 

"rst feature length "lm was an Egyptian-Algerian co-

production, and took 4 years to produce. It "nally premiered in 

1982. He then went on to direct 11 other feature "lms, most of 

which were critically acclaimed and gained cult followings, 

and several television series.

عـاش فـي طـنطا عـندمـا كـانـت والـدتـه تـزور أهـلها فـي مـنطقة الـدلـتا شـمال 

الـقاهـرة وعـاش هـناك إلـى أن أصـبح عـمره خـمس سـنوات ثـم انـتقلوا إلـى 

القاهرة حيث تعمل ونشأ وسط الجيران في شبرا .  
وكـان عـاشـق للسـينما مـنذ صـغره وهـو مـا جـعله يـدخـل المعهـد الـعالـي 
للسـينما وتخـرج مـنه عـام 1967 وعـمل كـمساعـد للمخـرج وفـي عـام 1968 

تـوجـه إلـى بـولـندا لـدراسـة الـزمـالـة عـلى سـنة واحـدة وهـناك إلـتقي بـزوجـته 

مونيكا كووالتشيك وتزوجا في شهر أكتوبر عام 1969. 
وعـندمـا عـاد إلـى مـصر واصـل الـعمل فـي مـنصب مـديـر مـساعـد بـاإلضـافـة إلـى 

أنــه قــام بــتدريــس الــتمثيل والــكتابــة وفــي عــام 1972 عــمل مــع الــفيلم 
الـبولـندي الشهـير "فـي الصحـراء والـبراري" خـالل عـملية إطـالق الـنار فـي 

مصر. 
مــن 1974 إلــى 1986 قــدم أكــثر مــن 12 فــيلما مــن األفــالم الــوثــائــقية 

والـقصيرة بمجـموعـة مـتنوعـة مـن الـمواضـيع. كـان أول فـيلم روائـي "األقـدار 

الــدامــية" فــي اإلنــتاج المشــترك مــع الجــزائــر حــيث بــدأ تــصويــره فــي عــام 
1976 ، وانتهـى عـام 1980 وعـرض فـي عـام 1982.كـما قـام بـإخـراج أكـثر 
مـن 11 فـيلما مـن أفـالم الـدرامـا اإلجـتماعـية والـتي تـالمـس قـلوب الـناس 

وحصل عليها على العديد من الجوائز المحلية والعالمية . 

Director 
Egypt

 مخرج
مصر

1982: Al-Awwama rakm 70 
1986 : El Towk Wa El Eswera 
1988 : Yom mor... yom helw 
1990 : Kaboria 
1992 : Raghba Motawahesha  
1992: Ice Cream in Gleam  
1993:Amrica Shika Bika 
1995: Tra)c Light 

2008: Leila Fi Al Qamar 
2012 : Moondog 

KHAIRY 
B E S H A R A  
خيري بشارة



 82

AHMED 
B O U L A N E  
أحمد بوالن

Director 
Morocco

 مخرج
المغرب

2000: ALI, RABIAA AND THE OTHERS 

2003: MOI, MA MÈRE ET BÉTINA 

2007 : THE SATANIC ANGELS 

2011: LE RETOUR DU FILS 

2015 : LA ISLA

Born in Salé, Morocco, in 1956. From 1974 to 1979, actor 

with the Moroccan National Theater Company and the 

national troupe of Radio Télévision Marocain in Rabat. 

From 1979 onwards, a wide and varied "lm experience, 

both in cinema and television, as actor, casting director, 

and 1st assistant director in more than "%y 

international productions. Since 1997, Ahmed Boulane 

founded his own production company, Boulane 

O’Bryne Production, to produce and direct his own 

"lms.

ولــد أحــمد بــوالن فــي مــديــنة ســال بــالــمغرب عــام 1956. 

وعــمل مــن 1974 إلــى 1979 مــمثال مــع شــركــة المســرح 

الــوطــني الــمغربــية والــفريــق الــوطــني إلذاعــة وتــلفزيــون 

الــمغرب فــي الــربــاط. وعــاش ابــتداًء مــن عــام 1979 ومــا 

بــعده، تجــربــة ســينمائــية واســعة ومــتنوعــة، ســواء فــي 

السيــنما أو التــلفزيوــن، حيــث عمــل ممثال ومخرــجاــ وممثال 

مـساعـدا فـي أكـثر مـن خـمسين مـنتًجا دولـًيا. وأسـس أحـمد 

 Boulane بــوالن مــنذ عــام 1997 شــركــته الــخاصــة لــإلنــتاج

O'Bryne Production إلنتاج وإخراج أفالمه الخاصة.
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WORKSHOPS

ورشـــــات
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   درس ديــكور الســينما بــكلية الــفنون الجــميلة  ودرس بمعهــد الــنقد الــفني وكــلية اآلداب قــسم 
الـدرامـا، مخـرج مسـرحـي شـارك فـي تـأسـيس فـرقـة  أتـيليه المسـرح إحـدى فـرق الـموجـة األولـى لحـركـة 

المسـرح المسـتقل فـي مـصر والـتي تخـرج مـنها وعـلى يـديـه الـعديـد مـن نـجوم الـتمثيل فـي مـصر، أخـرج 

وكــتب وشــارك فــيما يــزيــد عــن 35 عــمل مســرحــي أنــتجت وعــرضــت بــالــتعاون مــع غــالــبية الــمؤســسات 
المسـرحـية  فـي مـصر، هـو أحـد مـؤسسـي دار روابـط لـلعروض الـفنية ( أول دار عـرض مسـتقل فـي مـصر 

لـعرض المسـرحـيات واألفـالم وفـرق الـموسـيقى المسـتقلة ) .أخـرج عـددًا مـن األفـالم الـتسجيلية الـتي 

تـرصـد حـالـة الـسكان وعـالقـتهم بـالـبيئة الـتاريـخية فـي مـصر بـين 1992 و 1998( فسـطاط بـقرن – 
عــالــهامــش – الــمظالــيم – األحــفاد ).كــاتــب ســيناريــو وحــوار  فــيلم  ( إلــلي إخــتشوا مــاتــوا )  غــادة 

عــبدالــرازق وســلوى خــطاب وعــبير صــبري وهــيدي كــرم مــروة. إنــتاج الــريــماس لــإلنــتاج والــتوزيــع  .. 
واإلخـراج إلسـماعـيل فـاروق .. عـرض بـدور الـعرض 2016 وقـدم  ضـمن مهـرجـان مـالـمو لـلفيلم الـعربـي 
بـالـسويـد مـطلع أكـتوربـر 2016 .  كـاتـب سـيناريـو وحـوار  فـيلم  ( حـفلة مـنتصف الـليل )  لـرانـيا يـوسـف 

ودرة، إنـتاج الشـركـة الـعربـية لـإلنـتاج والـتوزيـع وفـينيكس لـإلنـتاج  وتـو إيـه لـإلنـتاج الـفني، عـرض شـتاء 
2012 عــرض ضــمن فــعالــيات مهــرجــان مــالــمو لــلفيلم الــعربــي بــالــسويــد 2013. إنــتاج فــيلم ( بــعد 
الـطوفـان ) ألحـمد عـزمـي وحـنان مـطاوع ..إنـتاج فـينيكس وفـايـبريـشن لـإلنـتاج والـتوزيـع  شـتاء 2013 

حـاصـل عـلى جـائـزة أفـضل فـيلم فـي مهـرجـان الـربـاط السـينمائـي الـدولـي 2013 . كـاتـب سـيناريـو وحـوار 

فـيلم ( أدريـنالـين ) لـخالـد الـصاوي وغـادة عـبدالـرازق ومـن إخـراج محـمود كـامـل إنـتاج الشـركـة الـعربـية 
لـإلنـتاج والـتوزيـع عـرض شـتاء 2009 .فـي مـجال الـتلفزيـون, كـتابـة مسـلسل الـبوابـة الـثانـية للنجـمة نـبيلة 

عبيد ومن إخراج األستاذ علي عبد الخالق..إنتاج رمضان 2009. 
كـتابـة مسـلسل مـيراث الـريـح للنجـم محـمود حـميدة مـن إخـراج األسـتاذ يـوسـف شـرف الـديـن ..إنـتاج 

أوسكار رمضان-2013.  

Director 
Egypt

 مخرج
مصر

2009 : البوابة الثانية 

2009 : أدرينالين 

2012 : حفلة منتصف الليل 

2013 : ميراث الريح 

2013 : بعد الطوفان 

2016 :اللي اختشوا ماتوا

MOHAMED 
A B D E L K H A L EQ  

محمد عبدالخالق

He studied "lm set design at the Faculty of Fine A!s and the Institute of A! 

Criticism and the Depa!ment of Dramatic A! in the Faculty of A!s. He 

directed many theatre pieces and co-founded the Atelier Theatre Band, 

one of the "rst Egyptian independent theatre movement. He wrote and 

produced 35 theatrical works and exhibited in cooperation with most 

Egyptian theatres, is one of the founders of the Rawabet A! Gallery (the 

"rst independent theatre in Egypt to present independent plays, "lms and 

music groups) in 1992 and 1998 (Fustat Baqrn - Aalhamsh - Grievances - 

Grandchildren), he wrote the "lm (Those who were decent, died) with 

Ghada Abdel Razek, Salwa Kha#ab, Abeer Sabri and Hedy Karam Marwa. 

Screened in 2016 and presented at the Malmö Arab Film Festival in Malmö, 

Sweden, early October 2016. He wrote the screenplay and dialogues of the 

"lm (Midnight Conce!) with Rania Youssef and Dora.  

He produced the movie (A%er the &ood) directed by Ahmed azimi starring 

hanan motawii produced by Phoenix, and awarded the best "lm at the 

Rabat International Film Festival in 2013. He wrote the screenplay of 

(Adrenaline) by Khaled El Sawy and Ghada Abdel Razek and directed by 

Mahmoud Kamel in 2009. 
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FESTIVAL TEAM
فريق عمل المهرجان

الدكتور عبدالرازق الزاهر المدير العام •
للمعهد العالي لمهن السمعي البصري 

والسينما (المغرب) 

األستاذ مراد شاهين  رئيس المؤسسة •
العامة للسينما في سوريا 

األستاذ عمار أحمد حامد  (سوريا) •

الكاتب نضال قوشحة   (سوريا) •

األستاذ رضا أمين طلماط مدير المركز •
الجزائري لتطوير السينما 

اإلعالمية نادية بوشامبة  (الجزائر) •

السيناريست محمد عبدالخالق  (مصر) •

الناقد محمد عاطف  (مصر) •

الكاتبة الصحفية أميرة عاطف  (مصر) •

الكاتبة الصحفية نجالء قموع  (تونس) •

تتقدم إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم 
العربي بخالص الشكر والتقدير للسادة : 

• President of the festival:  
FATEMA NOUALI 

• Director of the festival:  
SAID AZAR 

• A!istic Director:  
JAOUAD HAYDAGHA 

• Logistics Coordination:  
ILHAM RAZZOUK  
CHAIMAE BENNOUTE  
OTMANE EL ALAOUI  
AZIZ TARI 
YOUSSEF FAIK 

• Film Depa!ment: 
SAFA MORAD  
HOUCINE BOUKRIM  
LARBI MOUDDEN 

• Poster Design:  
CAMELIA AZAR 

• Graphics Design: 
ELIAS AZAR 

• Social Networks: 
AYOUB MAFTAH ELKHEIR 

• Press Coordination: 
KHOULOUD KEBALI 

• Videographers: 
FAHD AFKER 
ABDENNQCER BOUALLY 
GHIZLANE LAZIZ 

• Livestream: 
COSTACOM 

• Production: 
AZALEA PRODUCTION



 87

SPONSORS

PARTNERS
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