






في الذكرى العاشرة ملهرجان اجلزيرة الدولي لألفالم التسجيلية 

نوقف العدسة حلظة .. 

نراجع املسيرة ونستشرف املستقبل .

و هكذا .. اخترنا  »خطوات« شعارًا لهذه الدورة .

خطواٌت قطعناها و خطواٌت منضي بها نحو مستقبل أفضل .. 

و نأمل أن يكون ما نقدمه نورا منشي به في الثقافة اإلنسانية 

والتواصل بني الشعوب.

أهاًل بكم دائمًا في الدوحة ..

حمد بن ثامر �آل ثاين

رئيس مجلس إدارة شبكة اجلزيرة اإلعالمية





On the 10th anniversary of the

Aljazeera International Documentary Film Festival,

we pause for a moment

to look back at the journey taken and envisage the future.

Hence, we chose “Steps” as the title for this year’s festival -

steps we have already taken and steps we are taking 

towards a better future.

We hope our contribution enlightens our journey into the

human cultural experience and enhances communication 

between peoples.

You are always welcome in Doha

Hamad Bin Thamer Al Thani
Chairman of the Board of Directors

Aljazeera Media Network





Opening Ceremony

 Thursday, October 23, 2014
7:00 p.m.

Al Wosail Hall

The Ritz - Carlton

Speech of the Chairman of the
Board of Directors, Al Jazeera Media Network 

Handing over an Honorary Award

Opening Film Screening

حفل االفتتاح

2014  /  10  /  23 الموافق   الخميس 
مساًء  7 الساعة 

قاعة الوسيل

  فندق الريتز - كارلتون

 كلمــــــة  السيد رئيـــــــس
مجلس إدارة شبــــــكة الجزيــــــرة اإلعالمية

تقديم جائزة تكريمية

عرض فيلم االفتتاح



Opening Film فيلم االفتتاح



The children of Gaza are incomparable just like 

their city, which has always excelled in playing 

the melody of survival amid the rubble. It has 

always been the rock on which aggression is 

defeated. Gaza is a nightmare in the night of 

pain.

أطفال غزة ال يشبههم أحد ، تمامًا كما هي مدينتهم 

التي لطالما أبدعت في عزف لحن البقاء وسط الركام، 

أمواج  عليها  تتكسر  التي  الصخرة  ماتزال  و  فكانت  

العدوان ، وهي أيضًا الحلم األقسى في ليل األلم.



First Film Screening عرض الفيلم األول
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Director: Rosario Simanella & Marco Landini  

20:30 23
Al Wosail Hall - Thursday 23 October - 20:30
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نورث  ماستشسوتس  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  شهادة  على  حاصل 

إيسترن. عمل كرئيس تنفيذي لدائرة اإلنتاج املشترك في مؤسسة الفارابي 

السينمائية مما أفضى إلى إنتاج أفالم مثل فيلم »رون فريكرز باراكا« عام 

1992. تقلد إسفندياري منصب مدير العالقات الدولية في العديد من 

املهرجانات الدولية و عضو جلان حتكيم في العديد من املهرجانات الدولية. 

Amir Esfandiari is a graduate of Business Management from Massachusetts Northeastern 

University. He worked as a chief executive of Co-production Department at Farabi Cinema 

Foundation, leading to production of such films as Ron Fricke’s BARAKA (1992). He has 

been a director of international affairs in many international film festivals and a jury member 

in a number of international festivals.

Amir Esfandiari�أمير �إ�سفندياري

أوريليانو أمادي مخرج و كاتب إيطالي و لديه خبرة واسعة في صناعة و 

إخراج األفالم التسجيلية. حصد باكورة عمله من األفالم »20 سيجارة« 

و  التسجيلية  لألفالم  الدولي  فينيسيا  مهرجان  في  اجلوائز  من  العديد 

مهرجانات أخرى. و في عام 2013، شارك أوريليانو كعضو جلنة حتكيم 

في مهرجان تشنشياجن الدولي لألفالم التسجيلية. اآلن في روما، يدير و 

يخرج فيلمه التسجيلي القصير بعنوان »حبوب من األخبار«. 

Aureliano Amadei is an Italian director and writer. He has an extensive experience in making 

and directing documentary films. His first film 20 Cigarettes won awards in The Venice 

Film festival and other international festivals. In 2013, he served as jury member at the 

Zhenjiang International Documentary Film Festival. Now in Rome, he runs and directs his 

short documentary Pillole di attalità.

 Aureliano Amadei �أوريليانو �أمادي
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في  لياجن  بيبو  حلقة  رئيس  منصب  يشغل  و  تسجيلية  أفالم  صانع 

استوديو الصني املركزي إلنتاج األفالم اإلخبارية القصيرة ومقره بيكني. 

التسجيلية،  األفالم  إنتاج  في  عاما  عشرين  من  ألكثر  متتد  بخبرة  و 

ست  نال  و  مسلسل  و  تسجيلي  فيلم  مائة  عن  يزيد  ما  بيبو  أنتج 

جوائز عاملية مبا في ذلك جائزة املهرجان الدولي لألفالم اإلثنوجرافية و 

باريس. كما و شغل منصب عضو جلنة حتكيم في  علم اإلجتماع في 

مهرجانات أفالم دولية عديدة. 

A documentary filmmaker and now he takes the position of the Chief of Bibo Liang Workshop 

of China Central Studio of News Reels Production based on Beijing. With more than 20 

years of experience in filmmaking, Bibo has made over a hundred documentary films and 

episodes. He has won six international awards, including that from Festival International 

de Films Ethnographiques et Sciologues, Paris. He served a jury member for various 

international film festivals.

Bibo Liangبيبو ليانغ

She graduated from the University of Silesia in Katowice with MA in Polish Studies and 
PhD in Directing awarded for the film Kites. Since 2000 Beata has been involved in 
creating film archives in Silesian Theatre in Katowice. In 2008, she began lecturing on 
documentary film directing in Poland. She is also an expert in producing documentary 
films in The Polish Film Institute. Beata has made a number of documentary films, theatre 
productions and musicals. 

Beata Dzianowiczبياتا زيانوفيك�س

سيليزيا   جامعة  من  البولندية  الدراسات  في  ماجستير  على  حاصلة 

و  الورقية«.  »الطائرة  فيلمها  لقاء  اإلخ��راج  في  الدكتوراة  درجة  و 

للمسرح  أف��الم  أرشيف  بناء  في  بياتا  ساعدت   ،2000 العام  منذ 

السيليزي في كاتوفيتسه. و في العام 2008 بدأت العمل كمحاضرة 

إنتاج  خبيرة  تعمل  و  كما  بولندا.  في  التسجيلية  األفالم  إخراج  في 

من  العديد  أنتجت  و  لألفالم  البولندي  املعهد  لدى  تسجيلية  أفالم 

املوسيقية.  و  املسرحية  التسجيلية و األعمال  األفالم 
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حاصل على دبلوم في اإلنتاج التلفزيوني من كلية اإلنتاج التلفزيوني في 

بريطانيا و دبلوم في إخراج األفالم من كلية لندن الدولية إلخراج األفالم 

في بريطانيا. بعض اعماله في اإلنتاج و اإلخراج تشمل »أرض اإلمارات« 

و »إلى اين؟«. كما متتد خبرته طوال فترة تزيد عن أربعني عامًا و التي 

و  اإلع��الم.  شركات  و  التلفزة  محطات  في  مناصب رفيعة  خاللها  تقلد 

حاليا يعمل مستشار إعالمي  في مجموعة فيو الدولية للبث املتنقل في 

مدينة دبي.

He has a diploma in Television Production from The School of T.V. Productions in England 
and a diploma in Film Direction from London International Film School in England. Some of 
his works in production and direction of films include Land of Emirates and Where to?. His 
professional experience spans for more than 40 years, in which he held a number of major 
roles in TV channels and media corporations. At present, he is a media consultant for View 
Mobile International Broadcasting Group in Dubai.

Riad Abdel Hadiريا�س عبد الهادي

بعد تخرجه من  البريطاني  العسكرية في اجليش  بالشرطة  إلتحق ستيف 

اجلامعة و أثناءها تعلم التصوير الفوتوغرافي بنفسه. و فور تركه للجيش، 

قدم خدماته  و  ناجح كمصور صحفي  مهني  متكن ستيف من سلك خط 

للعديد من املؤسسات الصحفية الدولية مثل مجلتي »التامي« و »نيوزويك 

في أمريكا«، و مجلتي »شتيرن« و »دير شبيغل في أملانيا«، و مجلتي 

»اجلارديان«،  صحف  و  فرنسا،  في  »لوإكسبرس«  و  ماتش«  »باريس 

و  »الديلي«  و  تاميز«،  »الصنداي  و  »التاميز«،  و  »األبسيرفور«،  و 

»الصندي تيلغراف«.

After leaving school he served as a military policeman in the British army during which he 

taught himself photography. Upon leaving the army Connors built a successful career as 

a photojournalist with an international client list that included Time and Newsweek in the 

United States, Stern and Der Spiegel in Germany, Paris Match and L’Express in France, and 

The Guardian, The Observer, The Times, The Sunday Times, and The Daily and Sunday 
Telegraph. 

 Steve Connors �ستيف كونرز
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املاجستير  درج��ة  على  حاصلة  م��دون��ة.  و  مخرجة  و  منتجة  سيمرة 

من  العديد  حضرت  اسطنبول.  جامعة  من  التلفزيون  و  اإلذاع��ة  في 

و  الثقافي  التنوع  و  األقليات  و  اإلعالم  تناقش قضايا  التي  املؤمترات 

من  العديد  في  شاركت  و  مختلفة.  أوروبية  مدن  في  الثقافات  حوار 

اللحظة.  العاملية كعضو جلنة حتكيم حتى  مهرجانات األفالم احمللية و 

أبرزها »نصف  التسجيلية و من  األفالم  الكثير من  في رصيد سيمرة 

قرن في أملانيا«.  

Semra is a producer, director and blogger. She holds a Master’s degree in Radio and 

Television from Istanbul University. She attended many conferences about media, minorities, 

cultural diversity and intercultural dialogue in various cities of Europe. She has been a jury 

member in many national and international film festivals so far. Semra has made a plethora 

of documentaries and one of her remarkable works is Half a Century in Germany.

SEMRA GÜZEL KORVER�سيمرة جوزيل كورفر

سعيد يقطني حاصل على دكتوراه في اآلداب من جامعة محمد اخلامس 

في الرباط. شغل مناصب أكادميية مرموقة في املغرب و منصب دكتور زائر 

في العديد من اجلامعات العربية من ُعمان و حتى موريتانيا. القت أعمال 

يقطني استحسانًا في الوسط األكادميي فحصد جوائز عديدة أهمها »جائزة 

للعلماء  شومان  احلميد  عبد  »جائزة  و  مرتني«  للكتاب  الكبرى  املغرب 

العرب الشبان«. كما و له ما يزيد عن عشرين مؤلفًا في األدب العربي.

Said Yaktine holds a PhD in Arts from Muhammed V University in Rabat . He has held senior 

academic posts in Morocco and has been a visiting professor in several universities across 

the Arab World, from Oman to Mauritanian. Yaktine’s literary works have been taken well in 

academia. So, he was given several awards, such as The Grand Book Award in Morocco 

(twice) and Abdulhamid Shoman Award for Young Arab Scholars. He has published more 

than 20 books in the Arab literature.

Said Yaktine�سعيد يقطين
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مخرجة  و  كممثلة  النرويج  في  الشخصيات  أشهر  من  لوكبيرج  أصبحت 

في  للعرض  أختيرت  أفالم  عدة  أنتجت  كما  سيناريو ومؤلفة.  كاتبة  و 

مهرجانات األفالم العاملية و حصدت جوائز هناك، منها مهرجان برلني و 

مهرجان لندن و مهرجان سان رميو ومهرجان كان. تناولت باكورة أفالمها 

أعمااًل ُتعنى باملرأة و اإلجهاض و األطفال خارج إطار الزوجية و مصير 

النساء بعد اخلمسني في النرويج. و تعمل حاليًا على إنتاج ثالثة أفالم 

تسجيلية بعنوان »اإلحتالل« و »املتحالفون« و »دموع غزة 2«.

Løkkeberg has become one of Norway’s most well-known personalities as an actor, director, 
screenwriter and author. She has produced films that were selected for screening in 
international festivals and won awards, such as Berlin Film Festival, London Film Festival, 
San Remo Festival and Cannes Festival. Her first series of films tackled issues related to 
women, abortion, children outside marriage, and the destiny of women above 50 in Norway.  
At present, she is working on three documentaries entitled Occupation, Allied, and Tears of 
Gaza 2.

 Vibeke Løkkeberg فيبكي لوكبيرغ

غ��زارة  املعاصرين  املخرجني  أكثر  باكالنينا  ليلى  املخرجة  تعتبر 

الصحافة  حقل  في  دراستها  أكملت  التفيا.  في  األفالم  إنتاج  في 

أفالم  كلية  في  دراستها  تابعت  ثم  من  و  موسكو  في  التلفزيونية 

 1991 عام  منها  تخرجت  التي  و  موسكو  في  الشهيرة   VGIK
في  استحسانًا  القت  التي  و  التسجيلية  األف��الم  عشرات  صنعت 

الغالب  في  الطويلة  الروائية  أفالمها  تأتي  الدولية.  املهرجانات 

حازت  و  كما  الغموض.  بعض  يكتنفها  و  كرتونية  شكل رسوم  على 

الدولية. اجلوائز  من  العديد  على 

Laila Pakalnina is one of the most prolific contemporary Latvian directors. She finished 

her studies of television journalism in Moscow and went on to study at the famous 

Moscow VGIK Film School from which she graduated in 1991. She made dozens of 

documentaries that were well received at international festivals. Her feature length 

films usually have the form of comic, absurd mystification. She has received several 

international awards.

Laila Pakalninaليلى باكلنينا
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حاصلة على بكالوريوس في علم األحياء من جامعة كاليفورنيا، الواليات 

املتحدة األمريكية  عام 1988. تعمل منى منتجة و مخرجة و نال أحد 

أفالمها »القفز أفضل« جائزة في املهرجانات الدولية. 

منذ عام 1988 أْثرت منى خبرتها العملية باجناز مشاريع لصالح شركتي 

كما  مترجمة.  و  باحثة  و  كمنتجة  فيلمز«  »كوبوس  و  بكتشرز«  »أو 

أنتجت أعمااًل لصالح شركة باتريك ستيوارت لإلنتاج في لوس أجنليس 

في كاليفورنيا.

She holds a BSc majoring in biology from the University of California,USA, 1988. Mouna 
is a producer and director and her award-winning film is entitled It’s Better to Jump. Since 
1988 Mouna gained experience working on projects for O. Pictures and Coppos Films in 
production design and as a researcher and translator. She has also worked as a producer 
for Patrick Stewart Productions in Los Angeles, California.

Mouna Stewartمنى �ستيوارات

لوال بانون، حاصلة على شهادة الدكتوراة في التواصل املسموع و املرئي 

من جامعة فالنسيا و األستاذة  في قسم فقه اللغة و التواصل في ذات 

اجلامعة. نال فيلمها التسجيلي » موزاييك في مراكش« جائزة وطنية. 

كما حصدت جائزة أفضل نص لتسجيلي بعنوان » الدمى الرئيسية« و 

و  مؤلفاتها كتاب »فلسطني«  امللكة صوفيا.  ومن  املقدمة من مؤسسة 

الذي ُنشر عام 2002. كما ألفت العديد من املقاالت األكادميية و فصول 

في كتب.

Lola Bañon is a professor of Audiovisual Communication at Philology and Communication 

Department, Valencia University. Her television documentary A Mosaic in Marraquech 

has won a National Prize. Also, she has won the best script for a documentary “Lead 

Marionettes” awarded by Queen Sophia Foundation. She published a book entitled 

Palestine in 2002. She has authored many articles and book chapters. 

 Lola Bañon  لوال بانون
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الترميم  في  عملت  ثم  من  و  للفنون  برلني  كلية  في  الرسم  درست 

ب��دأت   ،1973 ال��ع��ام  ف��ي   .  1965 ع��ام  تخرجها  عند  الفني 

ثم  من  و  التلفزيون  و  لألفالم  األملانية  األكادميية  في  دراستها 

تبرز  فيرتل«.  »ميركشي  منطقة  سكان  مع  مشاريعها  أول  أجنزت 

التي  و  املجتمع  في  القوى  توازن  جوائز  على  احلائزة  أفالم ريدمستر 

سافرت   ،2002 العام  في  النساء.  خصوصا  و  األفراد  حياة  حتدد 

»تكساس  بعنوان:  تسجيلية  أفالم  ثالثة  لتصوير  أفغانستان  إلى 

كابول« و »احلب و احلرب في كابول« و »أفغانستان املُدمرة«.  –

She studied painting at the College of Arts in Berlin, and worked as a restorer after 

her graduation in 1965. In 1973, she began her studies at the German Academy 

of Film and Television in Berlin and then realized her first projects together with 

residents of the “Märkisches Viertel”. Reidemeister’s award-winning films reveal the 

balance of power within society that determines the lives of individuals, especially 

those of women. In 2002, she took off to Afghanstan to make three documentaries: 

Texas – Kabul, War and Love in Kabul, and Shattered Afghanstan.

Helga Reidemeisterهيلغا ريدم�ستر

نيكوالس صحفي و صانع أفالم و مخرج. ترأس هيئة اإلذاعة و التلفزيون 

العام 1980  اليونانية بني عامي 2011 و 2013. عمل صحفيًا منذ 

و حتى اآلن. حصد فيلمه » الكاميرا مقابل السالح« جوائز عديدة في 

مهرجانات األفالم الدولية. كما قام نيكوالس بنشر كتابني بعنوان »قرن 

من الوجود اليوناني في القاهرة 1904 – 2004« و » أفكار في 300 

كلمة«. يقوم حاليا بتصوير فيلم تسجيلي بعنوان » جيل األزمة: بحثًا 

عن األمل«.

Nicolas is a journalist, a filmmaker, and a director.  He chaired the Greek Broadcasting 

Corporation (ERT) from 2011 to 2013. He has been a journalist since 1980. His 

documentary Shooting vs Shooting won awards in international documentary festivals. 

He published two books entitled  A Greek Century in Cairo: 1904 – 2004  and  Thoughts 
Within 300 Words.  He is currently filming a documentary entitled The Crisis’s Generation: 
in Search of Hope.

Nicolas Megrelisنيكوال�س مغريلي�س
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كاتبة قطرية بدأت مشوارها املهني كمذيعة لألطفال ثم مقدمة برامج و من 

ثم قارئة نصوص في التلفزيون. خريجة فلسفة و علم نفس كما أنها كاتبة 

للقصة القصيرة و كاتبة عمود في الصحف و املجالت في كل من قطر 

و دول املنطقة. فازت وداد بالعديد من اجلوائز لقاء أعمالها الدرامية في 

قطر و اإلمارات و فازت باجلائزة الفضية في مهرجان القاهرة. و بعض من 

مؤلفاتها »أحب احلب« و »خلف كل طالق حكاية« ومجموعة قصصية 

واحدة هي »للحزن أجنحه«.

She is a Qatari author who began her career as a children newscaster, then presenter, and 
then narrator in TV. She is a graduate of Philosophy and Psychology. She is a short story 
writer and a columnist in newspapers and magazines in Qatar and the region. Widad won 
several awards in return of her drama publications in Qatar, UAE, and the Silver Award in 
Cairo Festival. Some of her published books are: I Adore Love, Behind Each Divorce a Story, 
and a short story anthology entitled Grief has Wings.

Widad Al Kuwariوداد الكواري



The films screened in the festival express the 
opinions of their makers only.

 األفالم املعروضة تعّبر عن رأي صانعيها.
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ْبِدع
َ
�أ

Aim High in 
Creation

إخ��������������راج: أنا بروينوسكي  

املنت�ج: يونيكورن فيلمز 

بلد اإلنتاج : أستراليا   

مدة الفيلم : 96 دقيقة

Director: Anna Broinowski 

Producer:  Unicorn Films  

Country: Australia  

Duration: 96 min. 

ْبِدع«  
َ
من خالل حب السينما املشترك، يصور فيلم »أ

عالقة رائعة و جديدة بني صناع األفالم املتواريني عن 

املتعاونني معهم في  الشمالية و  األنظار في كوريا 

العالم احلر مبرزين حقيقة غير متوقعة عن أكثر األمم 

عزلة في العالم مفادها أن صناع األفالم عائلة واحدة 

أينما كانوا.

Through the shared love of cinema, AIM 
HIGH features an astonishing new bond – 
between North Korea’s hidden filmmakers, 
and their collaborators in the Free World. 
Revealing an unexpected truth about the 
most isolated nation on earth: Filmmakers, 
no matter where they live – are Family.

قاعة الوسيل )4( - اجلمعة 24 أكتوبر - 09:00

Al Wosail Hall (4) - Friday 24 October - 09:00

كاتبة و مخرجة افالم حازت أفالمها على ثالث جوائز من هيئة األفالم 

األمريكية و جائزة أفضل سيناريو واقعي من إحتاد كتاب أمريكا.

Anna is a writer and director. Her films won three awards from 
the American Film Institute and best nonfiction screenplay from 
the Writers Guild of America.
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االأجندة

The Agenda 
Setting

إخ��������������راج: مارينا إيلينا غولبينزو   

املنت�ج: مارينا إيلينا غولبينزو  

بلد اإلنتاج : إسبانيا    

مدة الفيلم : 86 دقيقة

Director: Maria Elena Guelbenzu 

Producer:  Maria Elena Guelbenzu 

Country: Spain    

Duration: 86 min. 

يسلط هذا الفيلم الضوء على اآللة اإلعالمية املهيمن 

عليها من الغرب و التي تطبق مبدأ »ما هو ليس 

موجود« فيما يتعلق بقضية الدخل. و على عكس 

هذا، يخاطر املئات من العاملني في قطاع اإلتصاالت 

بحياتهم في فلسطني.

The dominant Western media machine applies 
its maxim of “what is not there” according to 
the income statement. Against this, hundreds 
of communication professionals risk their 
lives in Palestine.

قاعة الوسيل )2( - السبت 25 أكتوبر - 21:15

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October - 21:15

مارينا إيلينا صحفية مستقلة و صانعة أفالم تسجيلية و حاصلة على 

شهادة عليا في الصحافة الرقمية و التواصل اإلذاعي و التلفزيوني و صناعة 

األفالم التسجيلية من املعهد الدولي لألفالم و التليفزيون في كوبا.

Maria Elena is a journalist and independent filmmaker. She has 

a post-graduate certificate in Digital Journalism, radio and TV 

communication, and documentary filmmaking from International 

Institute of Films in Cuba.
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اأحالم الذهب

Dreams of Gold

إخ��������������راج: إيهاب اخلمايسة  

املنت�ج:  قناة اجلزيرة الوثائقية -  شركة طيف 

لالنتاج التلفزيوني   

بلد اإلنتاج : قطر  - األردن  

مدة الفيلم : 65 دقيقة

Directors: Eyhab Al-Khamaiseh 

Producers:  Aljazeera Documentary Channel - Vision 

For TV Production 

Country: Qatar - Jordan    

Duration: 65 min. 

مخاطرا  الصحراء  إلى  السوداني  الشباب  يتجه 

أحالم  وراء  سعيا  مستقبله  عن  بحثا  بحياته 

الذهب في صحراء قاحلة. من خالل الفلم نعايش 

الذهب والصعوبات  عن  املستمر  حياتهم وبحثهم 

تواجههم. التي  واملخاطر 

The film is about the Sudanese youth who 
opt to work in the bare desert hunting for 
gold. It also portrays the daily lives of gold 
hunters and the risks and challenges they 
encounter.

قاعة الوسيل )4( - السبت 25 أكتوبر - 16:30

Al Wosail Hall (4) - Saturday 25  October - 16:30

مخرج و منتج لعدد من األفالم التسجيلية من خالل عمله في شركة 

طيف لالنتاج الفني. حاصل على اجلائزة الذهبية للفلم القصير عن فيلم 

»منى« في مهرجان اجلزيرة السابع 2010 .

Director and producer of several documentary films through 
his work at Vision for TV production. He also won the Golden 
Prize for his short documentary film Muna at the 7th Aljazeera 
International Film Festival in 2010.
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اأن�سودة العقل

The Brain 
that Sings

إخ��������������راج: أمل العقروبي    

املنت�ج: أمل العقروبي   

بلد اإلنتاج : اإلمارات العربية املتحدة 

مدة الفيلم : 61 دقيقة

Director: Amal Al-Agroobi 

Producer:  Amal Al-Agroobi

Country: United Arab Emirates 

Duration: 61 min. 

يتتبع هذا الفيلم قصة حياة ولدين، خليفة في السادسة 

من عمره و محمد في الثامنة عشرة من عمره، و قصة 

عالجهم من مرض التوحد على مدى ثالثة أشهر و 

اإلم��ارات  في  العالجية  املوسيقى  باستخدام  ذل��ك 

العربية املتحدة.

The Brain that Sings follows the lives of 
six year old Khalifa and eighteen year old 
Mohammed, two boys with autism in the 
United Arab Emirates through three months 
of music therapy.

قاعة الوسيل )4( - السبت 25 أكتوبر - 09:00

Al Wosail Hall (4) - Saturday 25 October - 09:00

أمل مخرجة و منتجة افالم و أسست مؤسسة العقروبي لألفالم. ينصب جل 

اهتمامها على األفالم  التسجيلية و تتجه اآلن لألفالم الروائية.

Amal is a director,producer and founder of ALAGROOBI films. 
Her focus has been on documentaries and she is now moving 
into narrative films.
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خوسيه غوالينجا ممثل جالية كيشواس. ناضل أكثر من 20 عام حلماية إقليمه من األنشطة 

اجلائرة لشركات البترول. فلمه األول كان بعنوان »أغنية زهرة«.

José Gualinga is the representative of the people of the Kichwas Community. 
He fought more than 20 years to protect his territory of the devastating action 
of the petroleum companies. Le chant de la fleur  is his first movie.

اأن�سودة الورد

The Flower’s 
Song

إخ��������������راج:  جاك دوشان و خوسيه غوالينجا 

املنت�ج: والوني اميج برودكشن - ايوتا برودكشن

بلد اإلنتاج : بلجيكا   

مدة الفيلم : 61 دقيقة

Directors: Jacques Dochamps & José Gualinga 

Producers:  Wallonie Image Production - Iota 

Production 

Country: Belgium   

Duration: 61 min. 

بسبب تهديد القطاع النفطي، يعيش أهل منطقة 

أجل  من  دائمًا  صراعًا  األم��ازون  في  سراياكو 

بقائهم.

Threatened by the petroleum industry, the 
Amazonian people of Sarayaku lead a 
constant fight for their survival.

قاعة املختصر )1( - اجلمعة 24 أكتوبر - 16:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Friday 24  October - 16:00

 RTBF قناة  لدى  يعمل  و  محترف  سيناريو  كاتب  و  أف��الم  مخرج  دوش��ان  جاك 

التلفزيونية البلجيكية.

Jacques Dochamps is a professional director-screenwriter, working for the 
Belgian TV channel RTBF. 
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اأنظر ما وراء ال�سورة 

Look Behind the 
Canvas

إخ��������������راج: محسن برمهاني  

املنت�ج: قناة اجلزيرة الوثائقية - مركز األفالم 

الوثائقية والتجريبية   

بلد اإلنتاج : قطر - إيران 

مدة الفيلم : 85 دقيقة

Director: Mohsen Barmahani   

Producers:  Al Jazeera Documentary Channel - 

Documentary and Experimental Film Center  

Country: Qatar - Iran

Duration: 85 min. 

منذ عام 1989 حوالي 10 االف رجل فقدوا من 

كشمير الهندية. هذا التسجيلي و الذي استغرق 

أجيال  ثالثة  قصة  يسرد  سنوات  ثالث  تصويره 

للرجال  الغياب  هذا  مبثل  تأثرن  قد  النساء  من 

حياتهن. من 

From 1989, 10000 men have disappeared in 
Indian Kashmir. This documentary, shot three 
years to tell the stories of three generations 
of women who were affected by such 
disappearances of the men from their lives.

قاعة الوسيل )2( - السبت 25 أكتوبر - 19:30

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October -19:30

بدأ محسن مشواره الفني كمصور و من ثم اجته لألفالم التسجيلية و أصبح 

فيما بعد منتج أفالم مستقل. حصد العديد من اجلوائز الدولية في هذا 

املجال. كما سبق و أن شارك كعضو جلنة حتكيم في عدة مهرجانات دولية.

Mohsen began his work as a photographer. Then he moved to 
documentaries and became an independent filmmaker. He has 
won several international prizes in this field. He has also been a 
juror in several international festivals.
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بطل المخّيم 

Champ of the Camp

إخ��������������راج: محمود قعبور    

املنت�ج: إيفا سايرا  

بلد اإلنتاج : اإلمارات العربية املتحدة  

مدة الفيلم : 75 دقيقة

Director: Mahmoud Kaabour   

Producer:  Eva Sayre 

Country: United Arab Emirates  

Duration: 75 min. 

في  مصور  اإلط���الق  على  طويل  روائ���ي  فيلم  أول 

مخيمات العمالة املثيرة للجدل في اإلمارات العربية 

املتحدة. إذ يصور الفيلم منافسات غنائية ضخمة في 

اسكانات العمالة تلك.

It is the first ever feature-length documentary 
filmed in the controversial labor camps of 
the United Arab Emirates. The film follows a 
massive Bollywood singing competitions in 
these camps.

قاعة املختصر )1( - السبت 25 أكتوبر - 22:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Saturday 25 October - 22:00

املؤسس و املدير اإلداري لفيريتاس لألفالم. حاز فلمه األول »أن تكون 

أسامة« على أربع جوائز دولية. كما حاز فلمه الشهير »تيتا ألف مرة« على 

سبع جوائز رئيسية.

Founder and managing director of Veritas Films. His first film 
Being Osama received four international awards, his ground-
breaking film Teta, Alf Marra won 7 major awards.
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بعيد.. قريب 

من تخوم الوطن

Faraway, So Close

إخ��������������راج: الفوز طنجور   

املنت�ج: شبكة اجلزيرة اإلعالمية - شركة ليث 

لإلنتاج الفني   

بلد اإلنتاج : قطر وسوريا   

مدة الفيلم : 62 دقيقة

Director: Alfouz Tanjour 

Producers:  Al Jazeera Media Network - Lais Art 

Productions 

Country: Qatar & Syria    

Duration: 62 min. 

على  جبروا 
ُ
أ الذين  السوريني  قصة  الفيلم  يروي 

األح��داث  م��ن  مواقفهم  بسبب  بلدهم  م��غ��ادرة 

و  آمالهم  و  حياتهم  السورية. قصة  الثورة  خالل 

أقدارهم خارج الوطن.

The film is a story of Syrian people who 
were obliged to leave their country because 
of their attitude from what was going on 
during the revolution. It is the story of their 
lives, hopes, destines outside their home.

قاعة الوسيل )4( - اجلمعة 24 أكتوبر - 19:00

Al Wosail Hall (4) - Friday 24 October - 19:00

ألفوز طنجور مخرج سوري درس السينما في أكادميية الفنون اجلميلة 

مبولدوفا وقام بإخراج عدة أفالم تسجيلية.

Alfouz Tanjour is a Syrian filmmaker who studied Cinematography 
at the Academy of Fine Arts in Moldova and directed several 
documentary films.
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ثمن �أو�سلو

The Price of Oslo

إخ��������������راج: روان الضامن    

املنت�ج: شبكة اجلزيرة اإلعالمية  

بلد اإلنتاج : قطر     

مدة الفيلم : 90 دقيقة

Director: Rawan Damen   

Producer:  Al Jazeera Media Network 

Country: Qatar    

Duration: 90 min. 

جذور احملادثات السرية بني إسرائيل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية عبر النرويج منذ السبعينات إلى توقيع 

إعالن املبادئ في واشنطن عام 1993، مع أرشيف 

نادر.

The film sheds some light on the early and 
secret negotiations between Israel and the 
Palestinian Liberation Organization through 
Norway from 1970s up to the agreement 
signing in Washington in 1993 with a rare 
archive.

قاعة املختصر )1( - اجلمعة 24 أكتوبر - 09:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Friday 24 October - 09:00

مخرجة في قناة اجلزيرة. أعدت وإخرجت سلسلتي النكبة وأصحاب البالد 

املترجمة لعدة لغات واحلائزة على جوائز عاملية.  

A director at Al Jazeera Channel, she prepared and directed two 
famous documentary series: Al-Nakba and The Land Owners 
which were translated into several languages and won many 
international awards.
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الجدران

WALLS

إخ��������������راج: فرانتشيسكو كونفرسانو و نيني 

غريغنافيني

املنت�ج: راي سينما - موفي موفي 

بلد اإلنتاج : إيطاليا  

مدة الفيلم : 85 دقيقة

Directors: Francesco Conversano & Nene 

Grignaffini 

Producers:  Rai Cinema - Movie Movie  

Country: Italy 

Duration: 85 min. 

خمسون عامًا على سقوط جدار برلني إال أن العديد 

من اجلدران املرأية و غير املرأية من التحامل الزالت 

موجودة. يروي الفيلم قصص أولئك الناس الذين يتعني 

عليهم مقارعة اجلدران تلك بشكل يومي.

Fifty years after the fall of the Berlin wall, 
visible and invisible walls - those of prejudice 
- continue to exist. WALLS tells the stories of 
people that have to fight every day with these 
walls.

قاعة الوسيل )3( - اجلمعة 24 أكتوبر - 19:30

Al Wosail Hall (3) - Friday 24 October - 19:30

تروي أفالم فرانتشيسكو كونفرسانو و نيني غريغنافيني التسجيلية و 

التي هي من تأليفهم و إخراجهم و إنتاجهم منذ عام 1980 قصصا عن 

عاملنا املتغير.

With their documentaries, Francesco Conversano and Nene 
Grignaffini, authors, directors and producers since 1980, have 
told stories of our changing world.
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لي�س الجنون بال�سيء 

ال�سيء

It’s Quite Good 
Being Crazy

إخ��������������راج: أنطوان بيج 

املنت�ج: الميزون دو ديركتير 

بلد اإلنتاج : فرنسا   

مدة الفيلم : 90 دقيقة

Director: Antoine Page 

Producer:  La Maison du Directeur 

Country: France 

Duration: 90 min. 

أوروبا  فنان  و  يقطع مخرج  أشهر  أربعة  فترة  خالل 

متجهني إلى سيبيريا جامعني لوحات فنية و مقاطع 

فيديو عن رحلتهم .

During four months a director and an artist 
have crossed the borders of Europe to 
Siberia combining drawings and videos.

قاعة الوسيل )2( األحد 26 أكتوبر - 13:00

Al Wosail Hall (2) - Sunday 26  October - 13:00

حاصل على شهادة جامعية في تاريخ الفن و السينما. كما أنه منخرط في 

برامج تعلمية حول السينما. 

He has a university degree in Art History and Cinema. He is 
involved in different educational systems around cinema
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الحكواتية

Storyteller

إخ��������������راج: محمد مصطفى الصواف  

املنت�ج: قناة اجلزيرة الوثائقية 

بلد اإلنتاج : قطر   

مدة الفيلم : 92 دقيقة

Director: Muhammad Mustapha Al-Sawwaf  

Producer:  Al Jazeera Documentary Channel

Country: Qatar    

Duration: 92 min. 

The film is based on the experience of Denis 

Assad in using storytelling as an attempt to 

preserve the identity of the dispersed people 

within and outside Palestine. 

قاعة الوسيل )3( - السبت 25  أكتوبر - 21:00

Al Wosail Hall (3) - Saturday 25 October - 21:00

صحفي وصانع أفالم في رصيده عدد من األفالم التي ُتعنى بالقضية 

الفلسطينية.

A Palestinian journalist and filmmaker who directed several films 
that deal with the Palestinian cause.

يقوم فيلم » احلكواتية«  على جتربة  الفلسطينية 

الشعبية  احلكاية  على  احلفاظ  في  أسعد  دنيس 

احلفاظ  أشكال  من  الشفهية كشكل  الفلسطينية 

في  تشتت  الذي  الفلسطيني  الشعب  هوية  على 

الداخل واخلارج.
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الحي يرّوح

War Reporter

إخ��������������راج: أمني بوخريص    

املنت�ج: ريفيز لإلنتاج

بلد اإلنتاج : تونس   

مدة الفيلم : 74 دقيقة

Director: Amine Boukhris   

Producer:  Rives Productions  

Country: Tunisia    

Duration: 74 min. 

مراسلون فوق العادة  فهم ميثلون عيوننا و آذاننا في 

قلب أكثر مناطق الصراع ضرواة مخاطرين بأرواحهم. 

ما الذي حدى مبراسلي احلروب القيام بهذه املهمة؟

These are unusual reporters, they are our 
eyes, our ears in the heart of the most violent 
conflicts and confrontations at the expense 
of their own lives. What drives these war 
reporters?

قاعة الوسيل )4( - السبت 25 أكتوبر - 10:30

Al Wosail Hall (4) - Saturday 25 October - 10:30

حاصل على شهادة في السينما من كلية الفنون و الزخرف في تونس عام 

2010. عمل حلساب وكالة APTN اإلخبارية كصحفي متعاون منذ عام 

 .2011

He holds a degree in Cinema from the School of Art and 
Decoration in Tunisia 2010. He has been working for APTN 
News Agency since 2011 as a contracting journalist.
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الخوارزميات

ALGORITHMS

إخ��������������راج: إيان مكدونالد   

املنت�ج: غيثا جاي  

بلد اإلنتاج : الهند    

مدة الفيلم : 96 دقيقة

Director: Ian McDonald 

Producer:  Geetha J

Country: India    

Duration: 96 min. 

في الهند، يحلم مجموعة من الصبية في أن يصبحوا 

»اخل��وارزم��ي��ات«   فيلم  الشطرجن.  لعبة  في  خبراء 

تسجيلي يسلط الضوء على لعبة الشطرجن العمياء 

املزدهرة و املجهولة نوعًا ما.

In India, a group of boys dream of becoming 
Chess Masters. Algorithms is a documentary 
on the thriving but little known world of Blind 
Chess.

قاعة الوسيل )4( - األحد 26 أكتوبر - 12:00

Al Wosail Hall (4) - Sunday 26 October - 12:00

إيان مكدونالد صانع أفالم تسجيلية و حائز على العديد من اجلوائز 

من  العديد  قدم  املتحدة.  اململكة  في  نيوكاسل  جامعة  في  يعمل  و 

أفالمه  أول  »اخل��وارزم��ي��ات«  فيلمه  يعتبر  و  التسجيلية  األف��الم 

الروائية. التسجيلية 

Ian McDonald is an award winning filmmaker based at Newcastle 
University,UK. He has made several documentary films and 
Algorithms is his debut feature documentary film.
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خوف و غ�سب 

و �سيا�سة

Fear, Anger and 
Politics

إخ��������������راج: ناديا زواوي 

املنت�ج: قناة اجلزيرة الوثائقية  

بلد اإلنتاج : قطر 

مدة الفيلم : 90 دقيقة

Director: Nadia Zouaoui 

Producer:  Al Jazeera Documentary Channel 

Country: Qatar

Duration: 90 min. 

يتناول الفلم قصة مالحقة املسلمني األميريكني في 

يروي  و  احل��ادي عشر من سبتمبر  أح��داث  أعقاب 

بعضهم أمثلة على الظلم الذي حلق بهم و قلقهم من 

تنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا.

The film follows the stories of some American 
Muslims caught up in the crackdown that 
followed the 9/11. They speak out about the 
injustices they have endured and their fears 
of a rising Islamophobia.

قاعة الوسيل )3( - األحد 26 أكتوبر - 09:00

Al Wosail Hall (3) - Sunday 26 October - 09:00

صحفية و صانعة أفالم حازت أفالمها على جوائز. جتيد ناديا اإلجنليزية و 

الفرنسية و األمازيغية و العربية وُتلم بثقافات تلك اللغات. تعمد أفالمها 

على بناء اجلسور بني الثقافات و الشعوب.

Journalist and award winning filmmaker, Nadia speaks English, 
French, Berber and Arabic and understands the cultures behind 
these languages. Her films try to build bridges between cultures 
and peoples.
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الرحلة اإلى كوريا 

ال�سمالية عام 2013

The Journey to 
North Korea 2013

إخ��������������راج: جاسنت وجن    

املنت�ج:  شركة  قناة فونكس الفضائية احملدودة 

بلد اإلنتاج : هوجن كوجن   

مدة الفيلم : 71 دقيقة

Director: Justin Wong   

Producer:  Phoenix Satellite Television Co. Ltd 

Country: Hong Kong   

Duration: 71 min. 

متاما  مختلفا  بدى  لبالده  جونغ  كم  حكم  أسلوب 

يراقب  السابقني.   الزعماء  اسلوب  مع  باملقرانة 

هذا  سيمنح  كيف  كثب  ع��ن  ال��دول��ي  املجتمع 

جديدًا. مظهرًا  الشمالية  كوريا  القائد 

Kim Jong-un’s style of governing the country 
showed a great difference compared to the 
previous leaders.The international community 
has full attention on how he is going to give 
North Korea a new look

قاعة الوسيل )4( - السبت 25 أكتوبر - 15:00

Al Wosail Hall (4) - Saturday 25  October - 15:00

حصل جاستني على شهادة في التسويق و يعمل في قطاع التلفزيون و اإلعالم منذ العام 2004. تتضمن 

خبرته أمناط فنية متعددة مثل قضايا الساعة و األفالم اخلاصة. كما أخرج و َمْنَتَج سلسلة من التسجيليات 

عن كوريا الشمالية.

Justin holds a degree in Marketing and he has worked in TV and media industry since 2004. 
His experience covers a wide range of genres, such as current affairs and specials. He 
directed and edited a documentary series about North Korea.
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�سجن في نهاية 

العالم

The Prison at the 
end of The World

إخ��������������راج: لوسيا فاسالو  

املنت�ج: هابياثيون 1520 لإلنتاج 

بلد اإلنتاج : األرجنتني   

مدة الفيلم : 66 دقيقة

Director: Lucia Vassallo  

Producer:  Habitacion 1520 Productions 

Country: Argentina

Duration: 66 min. 

ُبني سجن أوشواي في بدايات القرن املاضي و ظل 

تأسيس  ك��ان سببًا في  ال��ذي  و  ع��ام 1947  حتى 

القاعدة البحرية احلالية. و كلتا املؤسستني ترمز إلى 

أصل أقصى مدن األرض اجلنوبية.

Ushuaia’s prison operated since the 
beginnings of last century until 1947, and 
gave rise to the current naval station. Both 
institutions represent the origin of the furthest 
southern city on the planet.

قاعة املختصر )1( - السبت 25 أكتوبر - 13:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Saturday 25 October - 13:00

ولدت لوسيا في بيونس إيريس و تخرجت من اجلامعة كسينمائية. أخرجت 

الناطقة  التلفزة  محطات  ألحد  القصيرة  التسجيلية  األف��الم  من  العديد 

باإلسبانية. و يعتبر هذا فيلمها التسجيلي األول.

Lucia was born in Buenos Aires and graduated as a 
cinematographer. She has directed many short documentary 
films for a Spanish TV. This is her first documentary film.
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�سلمى

Salma

إخ��������������راج: كيم لوجنينوتو   

املنت�ج: كيم لوجنينوتو   

بلد اإلنتاج : اململكة املتحدة 

مدة الفيلم : 90 دقيقة

Director: Kim Longinotto  

Producer:  Kim Longinotto 

Country: UK 

Duration: 90 min. 

قدر ماليني من البنات في العالم هو اإلقصاء عند سن 

البلوغ من قبل عائالتهم. يصور هذا الفيلم قصة حياة 

سلمى، شاعرة مشهورة من التاميل و التي أصبحت 

أسطورة فيما بعد. 

This film portrays the fate of millions of girls 
all over the world who are hidden away by 
their families at puberty. It unfolds through the 
story of Salma , a famous Tamil poet, who 
became a legend.

قاعة الوسيل )4( - السبت 25 أكتوبر - 12:00

Al Wosail Hall (4) - Saturday 25 October -12:00

كيم لوجنينوتو واحدة من أهم وأشهر مخرجي األفالم التسجيلية التي ُعرفت 

على الصعيد الدولي. في أفالمها، تعالج مواضيع صعبة بأسلوب من 

احلساسية  و العطف.

One of the foremost documentary filmmakers working today, 
Kim Longinotto is renowned internationally for her sensitive and 
compassionate treatment of difficult topics.
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�سيد العالم

Master of 
The Universe

إخ��������������راج: مارك بودر    

املنت�ج: مارك بودر 

بلد اإلنتاج : أملانيا   

مدة الفيلم : 88 دقيقة

Director: Marc Bauder 

Producer:  Marc Bauder

Country: Germany    

Duration: 88 min. 

العاملون في البنوك اإلستثمارية هم سادة العالم 

احلقيقيون و ليس السياسيون أو اجليوش أو حتى 

الدول. في أملانيا، قلب القوة اإلقتصادية، يقوم 

تخريبي  بحساب  بالتالعب  رفيع  بنكي  مسؤول 

بناًء على مشاعره و دوافعه و توقعاته.

Investment bankers are the real Masters 
of the Universe, not politicians, armies or 
even countries. In economic powerhouse 
Germany, a top banker gives a disturbing 
insider’s account of his emotions, motivations 
and predictions.

قاعة الوسيل )4( - السبت 25 أكتوبر - 18:00

Al Wosail Hall (4) - Saturday 25 October - 18:00

األفالم  من  العديد  أخرج  األعمال.  إدارة  في  بكالوريس  على  حاصل 

مرموقة  عاملية  مهرجانات  في  جوائز  على  حازت  التي  و  التسجيلية 

لألفالم التسجيلية. بعض أفالمه احلائزة على جوائز هي »النظام« و » 

آخر من يعلم«.

Marc holds a BA in Business Administration. He has made 
several documentary films that have won awards in prestigious 
international documentary festivals, some of his films are The 
System and Last to Know.
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�سوماليون في 

الترانزيت

ALI’ENS 
(Somalis in Transit)

إخ��������������راج:  باوال باالثيوس 

املنت�ج:  قناة اجلزيرة الوثائقية- باوال باالثيوس 

بلد اإلنتاج : قطر - فرنسا   

مدة الفيلم : 80 دقيقة

Director: Paula Palacios   

Producers:  Al Jazeera Documentary Channel -

Paula Palacios 

Country: Qatar - France   

Duration: 80 min. 

يتناول هذا الفيلم قصة فتى صوماليا في اخلامسة 

عشرة من عمره و يدعى علي و صديقه يونس البالغ 

ستة عشرة من عمره. هرب الفتيان من بلدهم بسبب 

الصراعات الدائرة هناك  و افترقا في أوروبا. إجته علي 

إلى أوكرانيا بينما إجته يونس إلى السويد.

This is the story of a 15-year-old Somali boy 
Ali, and his 16-year-old friend Yoonis who 
fled the conflict in Somalia and separated in 
Europe. Ali stayed in Ukraine while Yoonis 
stayed in Sweden.

قاعة الوسيل )4( - السبت 25 أكتوبر - 19:30

Al Wosail Hall (4) - Saturday 25  October - 19:30

منتجة و مخرجة افالم تسجيلية منذ عام 2006. كما أخرجت أفالم في 

كثير من مناطق العالم و منها »نساء دون تردد« و »الصياد األخير« و 

»احلائط اجلديد« و »املغايرون«.

Producer and director of documentaries since 2006, Paula has 
made films around the world, such as Women without a Pause, 
The Last Hunter, New Wall and Ali’ens.
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الطريق اإلى اأولمبيا

My Way To Olympia

إخ��������������راج: نيكو فون جالسو   

املنت�ج: اينجو فليس 

بلد اإلنتاج : أملانيا   

مدة الفيلم : 85 دقيقة

Director: Niko von Glasow   

Producer:  Ingo Fliess

Country: Germany    

Duration: 85 min. 

املتنافسني  الرياضيني  للقاء  برحلة  املخرج  يقوم 

عام  لندن  ف��ي  املنعقدة  األوملبية  األل��ع��اب  ف��ي 

يده  يعاني من قصر في  نفسه  أنه  2012. كما 

و غير محب للرياضة و ال ميكنه فهم كيف ميكن 

العمل الشاق طواعيًة. القيام مبثل هذا 

The director undertakes a journey to athletes 
who compete at the Paralympic Games in 
London 2012. He, himself, is a short-armed 
avowed hater of sport who cannot understand 
how anyone could take on such an ordeal 
voluntarily. 

قاعة املختصر )1( -  السبت25 أكتوبر - 16:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Saturday 25 October - 16:00

في  اجلميلة  الفنون  أكادميية  في  و  نيويورك  جامعة  في  األفالم  درس 

حازت  التي  و  التسجيلية  األفالم  من  العديد  أخرج  بولندا.  في  لودز 

على جوائز في مهرجانات األفالم التسجيلية في أملانيا. مؤسس لكلية 

لفنون األفالم و  البريطانية  التيبت و عضو في األكادميية  األفالم في 

التلفزيون.

He studied films at New York University and at the Academy of 
Fine Arts in Lodz, Poland. He has made several documentaries 
that won many awards in the German documentary festivals. 
He is the founder of the Tibetan Film School and he is also a 
member of BAFTA.



48

عّداوؤو الم�سافات 

الطويلة 

Long Distance 
Runners

إخ��������������راج: إيزابيل فيرنانديز   

املنت�ج: فرمي زيرو  

بلد اإلنتاج : إسبانيا    

مدة الفيلم : 68 دقيقة

Director: Isabel Fernandez 

Producer:  Frame Zero

Country: Spain    

Duration: 68 min. 

يسلك األطفال أحمد و ممدوح و لقمان مسارًا و الذي 

سيغير مصيرهم. إذ يقطع األطفال أالف الكيلوميترات 

من دون عائالتهم حتى وصلوا إلى برشلونة.

As children, Ahmed, Mamadhou and Lukman 
began a course that would change their 
destiny. Without their families, they crossed 
thousands of kilometers illegally until they 
arrived in Barcelona.

قاعة الوسيل )2( -  اجلمعة 24 أكتوبر - 19:00

Al Wosail Hall (2) - Friday 24 October - 19:00

إيزابيل فيرنانديز مخرجة و كاتبة سيناريو و منتجة أفالم تسجيلية و برامج 

تليفزيونية واقعية. كما درست الصحافة في جامعة أوتونوما في برشلونة.

ISABEL FERNANDEZ is a director, scriptwriter and producer 
of documentaries and non-fictional television programs. She 
studied Journalism at Universitat Autònoma of Barcelona.
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ع�سابة ُجالبي 

Gulabi Gang

إخ��������������راج:  نيشثا جاين    

املنت�ج: تورستني غريد  

بلد اإلنتاج : النرويج    

مدة الفيلم : 96 دقيقة

Director: Nishtha Jain  

Producer:  Torstein Grude

Country: Norway    

Duration: 96 min. 

فيلم يحكي قصة ثورة بني النساء الفقيرات في مدينة 

بندلكهاند في الهند ضد العنف على أساس اجلنس و 

اإلضطهاد الطبقي.

In Bundelkhand, India, a revolution among 
poor women against gender violence and 
caste oppression.

قاعة الوسيل )4( -  السبت 25 أكتوبر - 21:00

Al Wosail Hall (4) - Saturday 25 October - 21:00

بدأت  دلهي.  نيو  في  اجلماهيري  لإلتصال  جامية  مركز  خريجة 

و  األف���الم  ملعهد  إنضمامها  قبل  م��راس��ل��ة  و  ك��م��ح��ررة  عملها 

األفالم. إخراج  في  لإلختصاص  الهندي  التلفزيون 

She is a graduate from Jamia Mass Communication Centre 
in New Delhi. She started her career as an editor and 
correspondent before joining the Film and Television Institute of 
India, specializing in film direction.
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غناء ال�سالحف : 

ثورة مغربية

The Turtles’ Song : 
a Moroccan Revolution

إخ��������������راج: جواد رحليب  

املنت�ج:  أر و أر برودكشنز - جواد رحليب 

بلد اإلنتاج : بلجيكا   

مدة الفيلم : 85 دقيقة

Director: Jawad Rhalib

Producers:  R & R Productions - Jawad Rhalib 

Country: Belgium    

Duration: 85 min. 

في تاريخ 20 من شهر فيراير من العام 2011، 

الشباب  جيل  من  املغرب  في  ثورة  نواة  تشكلت 

رافعني راية »حركة العشرين من فبراير«.

On February 20th, 2011, a Moroccan 
revolution emerged. The young generation 
people were the ones who marched under 
the banner of the “Movement of February 
20th “.

قاعة الوسيل )2( -  اجلمعة 24 أكتوبر - 21:30

Al Wosail Hall (2) - Friday 24   October - 21:30

مؤلف و مخرج تعنى أفالمه بقضايا حقوق اإلنسان و العوملة و الواقعية 

اإلجتماعية. أخرج العديد من األفالم التسجيلية و التي ُعرضت في 

أوروبا و دول أخرى.

An author and film director, his works deal with Human Rights, 
Globalization and Social Realism issues. He has made several 
documentary films that are screened in Europe and other 
countries around the world.



51

فاعلو الخير

The Do Gooders

إخ��������������راج: كلوي روثفن   

املنت�ج: كلوي روثفن - مايك ليرنر - أولي 

المبرت 

بلد اإلنتاج : اململكة املتحدة   

مدة الفيلم : 75 دقيقة

Director: Chloe Ruthven   

Producers:  Chloe Ruthven - Mike Lerner -  Olly 

Lambert 

Country: UK    

Duration: 75 min. 

فيلم يصور واقع عالم املساعدات املظلم في فلسطني 

 بشكل 
ً
و لكن ما يبدأ كتحقيق بسيط يصبح معقدأ

متزايد عند تشابك السياسة و األمور الشخصية.

A film features the murky world of aid in 
Palestine. But what starts out as a simple 
quest becomes increasingly complex as 
the personal and political issues become 
entwined.

قاعة الوسيل )4( - األحد 26 أكتوبر - 10:30

Al Wosail Hall (4) - Sunday 26 October - 10:30

كلوي صانعة أفالم حيث ُعرض فيلمها األول في مهرجان شيفيلد لألفالم 

الوثائقية عام 2008 و حصل فيلمها الثاني على جائزة أفضل فيلم صنع 

من قبل مخرج جديد عام 2011. و يعتبر »فاعلو اخلير« فيلمها الثالث.

Chloe’s first film premiered at Sheffield Documentary Festival in 
2008. Her second film won the best Newcomer Award at Open 
City Docs, 2011. The Do Gooders is her third film.
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ق�س�س الحافلة البي�ساء

White Van Stories

إخ��������������راج: لينا مانيميكاالي   

املنت�ج: لينا مانيميكاالي 

بلد اإلنتاج : الهند   

مدة الفيلم : 90 دقيقة

Director: Leena Manimekalai  

Producer:  Leena Manimekalai 

Country: India    

Duration: 90 min. 

تسجيلي يتناول فقدان سبعة مواطنني في سيرلنكا في 

مرحلة ما بعد احلرب. كما يبني الفيلم مدى شجاعة 

كثير من الناس في معركتهم املستمرة لتحقيق العدالة.

A film features the disappearance of seven 
Sri Lankans in the post- war stage. It depicts 
the courage of many people in their continued 
fight for justice.

قاعة الوسيل )4( - األحد 26 أكتوبر - 09:00

Al Wosail Hall (4) - Sunday 26  October - 09:00

شاعرة و صانعة أفالم و ناشطة و ملتزمة بقضايا العدالة اإلجتماعية. قامت 

بإخراج العديد من األفالم التي تناولت قضايا تهم اإلنسانية. كما حازت 

أفالمها على عدة جوائز في املهرجانات الدولية املرموقة و دوائر احلقوق 

املدنية.

A poet, filmmaker, and activist who is committed to social justice. 
She has made many films that discuss issues concerning 
humanity and won several awards in prestigious international 
film festivals and civil rights circuits.
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قو�نة

Broken Record

إخ��������������راج:  بارين جادو 

املنت�ج:  بارين جادو - رانيا مالس  

بلد اإلنتاج : لبنان  

مدة الفيلم : 75 دقيقة

Director: Parine Jaddo 

Producers: Parine Jaddo - Rania Malas 

Country: Lebanon 

Duration: 75 min. 

يجسد فيلم قوانة رحلة شعرية في العراق بحثًا عن 

أغنية عراقية )تركمانية( و التي كانت تغنيها والدة 

صانعة الفيلم والتي سجلتها مع إخوتها عام 1960.

Broken Record is a poetic journey through 
Iraq in search of an Iraqi/Turkman song, 
which the filmmaker Parine Jaddo’s mother 
used to sing, and recorded with her brothers 
in 1960.

قاعة الوسيل )3( - ألحد 26 أكتوبر - 12:00

Al Wosail Hall (3) - Sunday 26 October - 12:00

من مواليد العراق عام 1995 و حاصلة على شهادة ماجستير فنون جميلة 

في األف��الم من جامعة ه��اورد في واشنطن دي سي. من بعض أفالمها 

القصيرة »عطش« و »عائشة« و »جنة راستاس«.

Parine Jaddo was born in Iraq in 1995. She earned an MFA in 
Film from Howard University in Washington DC. Her short films 
include Atash, Aisha, and Rastas’s Paradise.
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لقاء مع اأر�س مفقودة

Encounter with a Lost 
Land

إخ��������������راج:  ماري لويز غرغور  

املنت�ج:  ماري لويز غرغور 

بلد اإلنتاج : فرنسا   

مدة الفيلم : 62 دقيقة

Director: Marie Louise Gharghour

Producer:  Marie Louise Gharghour  

Country: France 

Duration: 62 min. 

ملواطنني  اليومية  احلياة  عبر  في رحلة  يأخذنا  فيلم 

فرنسيني عاشوا في فلسطني التاريخية ما بني عامي 

1930 و حتى عام 1952. 

The film takes us into the daily life of French 

citizens living in historical Palestine from 

1930 up to 1952.

قاعة املختصر )1( - األحد 26 أكتوبر - 13:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Sunday 26  October - 13:00

تخرجت ماري من املعهد الفرنسي للصحافة و حاصلة على درجة الدكتوراة 

في علوم املعلوماتية من جامعة باريس.

Maryse graduated from Institut Français de Presse and holds a 
PhD in Information Science from the University of Paris.
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ماردونا االآخر

The Other Maradona

بدأ  غابريال مشواره السينمائي في بيونس أيريس عام 2002. و في قطاع املرئي و 

املسموع، عمل جبراييل في العديد من األفالم الروائية  احمللية و الدولية  الهامة.

Gabriel began his work in cinema in Buenos Aires in 2002. Inside the 
audiovisual industry, Gabriel has worked for many important local and 
international feature films.

إيزيكيل صانع أفالم و موسيقي  و من مواليد بوينس إيرس. و سبق و أن عمل كمساعد 

مخرج. أما اآلن فيعمل كمخرج إعالنات جتارية و برامج تليفزيونية.

 Ezequiel is a filmmaker and musician, born in Buenos Aires. He has worked 
as Assistant Director. He is currently a director of commercials and TV shows.

إخ��������������راج:  غابريال أمييل   و إيزيكيل لوكا 

املنت�ج: هابياثيون 1520 لإلنتاج  

بلد اإلنتاج : األرجنتني   

مدة الفيلم : 77 دقيقة

Director: Gabriel Amiel & Ezequiel Luka 

Producer:  Habitacion 1520 Productions 

Country: Argentina

Duration: 77 min. 

ولد جويو كاريزو في األحياء الفقيرة في بيونس إيرس 

و يعتبر أفضل العب كرة قدم كما كان ماردونا. كان 

دييجو قصة جناح و لكن مصير جويو كان شيئًا آخر.

Goyo Carrizo was born in a poor suburb of 
Buenos Aires, same as Diego Maradona, the 
best player of soccer. Diego was success but 
the destiny for Goyo was another.

قاعة الوسيل )4( - اجلمعة 24 أكتوبر - 21:00

Al Wosail Hall (4) - Friday 24 October - 21:00
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مع مرور الوقت في 

�سانغهاي

As Time Goes by in 
Shanghai

إخ��������������راج: يولي غاولكي    

املنت�ج: هيليج البرز 

بلد اإلنتاج : أملانيا   

مدة الفيلم : 90 دقيقة

Director: Uli Gaulke  

Producer:  Helge Albers

Country: Germany    

Duration: 90 min. 

غينيس  كتاب  حسب  العالم  في  جاز  فرقة  أقدم 

في  العزف  على  تداوم  التي  و  القياسية  لألرقام 

حبهم  شانغهاي.  في  أسبوعيًا  السالم  فندق  في 

في خضم  معًا  بقائهم  على  ساعد  اجلاز  ملوسيقى 

العالم املتغير من حولهم .

“The oldest jazz band in the world” according 
to the Guinness Book of Records, and they 
still play at Shanghai´s popular Peace Hotel 
every week. Jazz and their dedication to it 
have kept them together as the world around 
them has continuously transformed.

قاعة الوسيل )3( - اجلمعة 24 أكتوبر - 10:00

Al Wosail Hall (3) - Friday 24 October - 10:00

مخرج و كاتب و موسيقي و صاحب خبرة واسعة في الفنون و صناعة 

األفالم. عضو أكادميية أألفالم األملانية و أكادميية األفالم األوروبية.

Director, writer, and musician with extensive experience in arts 
and film making. He is a member of the German Film Academy 
as well as the European Film Academy.
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الملحمة الكبرى في 

�سينغيانغ

The Great Epic in 
South Xinjiang

إخ��������������راج:  جيجي لي    

املنت�ج:  شركة قناة فونكس الفضائية احملدودة 

بلد اإلنتاج : هوجن كوجن   

مدة الفيلم : 72 دقيقة

Director: Gigi Li     

Producer:  Phoenix Satellite Television Co. Ltd 

Country: Hong Kong    

Duration: 72 min. 

في  شعرية  ملحمة  أطول  ثاني  املاناس،  ملحمة 

العالم و إرث حضاري غير ملموس، و املتوارثة و 

القيرغيز في جنوب  أجيال شعب  بني  تربط  التي 

شينغيانغ.

The Epic of Manas, the world’s second longest 
epic poem and intangible culture heritage, is 
passing on and connecting generations of 
Kirghiz in South Xinjiang.

قاعة املختصر )1( - اجلمعة 24 أكتوبر - 22:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Friday 24 October - 22:00

خريجة أكادميية هونغ كونغ للفنون املسرحية و خبرتها متتد إلى أكثر من خمس سنوات في مجال اإلعالم. 

Graduated from the Hong Kong Academy for Performing Arts. She has over 5 years 

working experience in media industry. 
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من االأعماق

From the Depths

إخ��������������راج: فالنتينا بيديتشيني   

املنت�ج: الساراز بكتشرز  

بلد اإلنتاج : إيطاليا   

مدة الفيلم : 73 دقيقة

Director: Valentina Pedicini  

Producer:  La Sarraz Pictures

Country: Italy    

Duration: 73 min. 

يروي الفيلم قصة باتريشيا ، املرأة الوحيدة العاملة في 

أخر منجم للفحم احلجري في سيردنيا بإيطاليا.

The film features the story of Patrizia, the 
only working woman in the last coal mine in 
Sardinia-Italy.

قاعة املختصر )1(  - السبت 25 أكتوبر - 18:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Saturday 25 October - 18:00

درست فالنتينا علم فقه اللغة في روما و من ثم التحقت مبعهد زيلج الدولي 

لألفالم التسجيلية.

Valentina studied Philology in Rome then she attended the 
International School for Documentary Zelig.
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مواجهات في بلد من�سية

Encounters in a 
Forgotten Country

إخ��������������راج: أنطونيوس كراينفنجر 

املنت�ج: جودث ديدنك 

بلد اإلنتاج : هولندا  

مدة الفيلم : 73 دقيقة

Director: Antonius Kraaijenvanger

Producer:  Judith Dudink

Country: The Netherlands 

Duration: 73 min. 

يصور هذا الفيلم احلياة اليومية للناس في مينمار.
We see how the people of Myanmar live their 
day-to-day lives.

قاعة الوسيل )2( - اجلمعة 24 أكتوبر - 09:00

Al Wosail Hall (2) - Friday 24 October - 09:00

صانع أفالم مستقل و مييل إلى تقدمي الوجه اآلخر ألي قضية سواء كانت 

دينية، أو سياسية، أو ثقافية و ذلك ألن الوجه اآلخر غالبا ما يكون ممتعًا.

As an independent filmmaker, he tends to show his audience 
the flipside of the coin, whether it concerns religion, politics, 
culture or other subjects. The flipside is often more interesting,
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الن�ساأة في اليابان : 

28 �سنة

28 Up: In Japan

إخ��������������راج: كيمكو فوكودا 

املنت�ج: يوكيهيرو شيباتا 

بلد اإلنتاج : اليابان   

مدة الفيلم : 90 دقيقة

Director: Kimiko Fukuda

Producer:  Yukihiro Shibata 

Country: Japan

Duration: 90 min. 

يروي هذا الفيلم قصة ثالثة عشر يابانيًا من مختلف 

املناطق و اخللفيات اإلجتماعية و الذين متت مقابلتهم 

ألول مرة عندما كانوا في السابعة من عمرهم و من 

ثم مقابلة كل فترة سبع سنوات. عاد اآلن فريق عمل 

التسجيلي ملقابلتهم و هم في سن الثامنة و العشرون.

13 Japanese people from various regions 
and social backgrounds were first interviewed 
at the age of seven, and every seven years 
since, the documentary team has returned. 
This time, they are 28.

قاعة الوسيل )3(  - اجلمعة 24 أكتوبر - 21:00

Al Wosail Hall (3) - Friday 24  October - 21:00

 إلتحقت كيمكو فوكودا بركب هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية العامة 

NHK في عام 1987. و من ثم أنتجت و أخرجت أول تسجيلي لها 
»كل سبع سنوات« بالتعاون مع تليفزيون غرنادا البريطاني. حتمل أفالمها 

و أعمالها ملسة إنسانية و موجهة في معظمها إلى جمهور الشباب.

Kimiko Fukuda joined Japanese Public Broadcaster NHK in 
1987. Then she produced and directed her first documentary 7 
up in co-operation with Britain’s Granada Television. Her films 
and works have a human touch and are directed to youth.
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إخ��������������راج: برْيتي فان در هاك  

املنت�ج:  مايك دوبالر - برجيت دوفيد

بلد اإلنتاج : هولندا   

مدة الفيلم : 54 دقيقة

Director: Bregtje van der Haak   

Producers: Maike Dubelaar - Brigit Dopheide

Country: The Netherlands   

Duration: 54 min. 

اأحالم الحم�س النووي

DNA Dreams

أحالم احلمض النووي تسجيلي يبرز جيل جديد من 

العلماء في مركز أبحاث صيني. هذا التسجيلي احلائز 

على جوائز يبني مستقبل باتت مالمحه موجودة في 

هذا املركز.  

The documentary DNA Dreams features a 
new generation of scientists at BGI, China’s 
leading genomics research institute. This 
award-winning documentary shows traces of 
a future that is already here.

قاعة الوسيل)1( -  السبت 25 أكتوبر - 21:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Saturday 25 October - 21:00

 برْيتي صانعة أفالم تسجيلية و صحفية. و منذ عام 1997، عكفت على 

إخراج أفالم تسجيلية عاملية و برامج إعالمية تهدف إلى  إحداث تغيير 

إجتماعي على املدى البعيد.

Bregtje van der Haak - is a documentary filmmaker and journalist. 
Since 1997, she has been directing international documentaries 
and transmedia projects on long term social change.
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إخ��������������راج: الفوز طنجور   

املنت�ج: قناة اجلزيرة الوثائقية  

بلد اإلنتاج : قطر 

مدة الفيلم : 53 دقيقة

Director: Alfouz Tanjour    

Producer:  Al Jazeera Documentary Channel 

Country: Qatar     

Duration: 53 min. 

اأرواح متمردة

Rebellious Spirits

جبران خليل جبران ابن عصره، املجنون، الثائر، املتمرد 

واحلكيم.. الذي  نشأ في ظالل األرز، وانطلق إلى 

العالم محماًل بروحانية أرضه وأوجاع أهلها.

Gibran Khalil Gibran was a prominent man 
in his time. He was a brave, rebellious, and 
wise man. He grew up in the shadow of cedar 
trees. Then he took off to the whole world 
with the spirit and sufferings of his land and 
his people.

قاعة املختصر )1( -  اجلمعة 24 أكتوبر - 15:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Friday 24 October - 15:00

Alfouz Tanjour is a Syrian filmmaker who studied Cinematography 
at the Academy of Fine Arts in Moldova and directed several 
documentary films.

اجلميلة  الفنون  أكادميية  السينما في  ألفوز طنجور مخرج سوري درس 

مبولدوفا وقام بإخراج عدة أفالم تسجيلية.
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إخ��������������راج: سيبيل ميسي و سافاس كاراكاس 

املنت�ج:  سافاس كاراكاس 

بلد اإلنتاج : تركيا  

مدة الفيلم : 47 دقيقة

Directors: Sibel Mesci & Savas Karakas  

Producer: Savas Karakas 

Country: Turkey   

Duration: 47 min. 

اأ�سداء من اأعماق البحر

Echoes from 
the Deep

فريق بحثي على منت سفينة يقوم بعملية مسح ضوئي 

منطقة  قدمية في  بحثًا عن حطام سفن  البحر  لقعر 

مضيق الدردنيل. يعتبر هذا احلطام شاهدًا على موقعة 

غالبولي و يحتوي على قصص عديدة.

Research vessel ‘Beluga’ scans the seabed 
to find the most historic wrecks in the 
Dardanelles. Those are the witnesses of the 
Gallipoli Campaign and each has a story to 
tell.

قاعة الوسيل)4( -  السبت 24 أكتوبر - 11:00

Al Wosail Hall  (4)  -  Friday 24 October - 11:00

صانعة أفالم تعمل في تلفزيون  آي زي، لديها خبرة واسعة في مجال إخراج البرامج 

واألفالم التسجيلية.

سافاس كاراكاس مخرج حاصل على جوائز يعمل حلساب تلفزيون آي زي.

Savas Karakas is an award-winning director who works for IZ TV.

A filmmaker who works at IZ TV. She has extensive experience in directing 
programs and documentary films.
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إخ��������������راج: ماتيلدا كولو    

املنت�ج:  ماتيلدا كولو  

بلد اإلنتاج : ناميبيا 

مدة الفيلم : 50 دقيقة

Director: Matilde Kulo    

Producer: Matilde Kulo   

Country: Namibia 

Duration: 50 min. 

اأطفال ال�سوارع

Why a street kid?

يتركون  األطفال  من  كثير  ملاذا  هو  املطروح  السؤال 

املدارس؟ دون توجيه إتهام ألحد، يتم لقاء أطفال و 

أهالي و موظفني حكوميني للوقوف على أسباب هذه 

الظاهرة.

The question is raised: Why do many 
kids drop out of school? Without accusing 
anybody, children, parents and government 
officials are interviewed, to try to find the 
reason behind this phenomenon.

قاعة الوسيل)4( -  اجلمعة 24 أكتوبر - 15:00

Al Wosail Hall (4)  -  Friday 24  October - 15:00

صانعة أفالم و خريجة كلية الفنون في ناميبيا عام 2010. كما أنها مالكة 

لشركة بروسبرز لألفالم و تعمل حاليا كموظفة إعالم في احلكومة الناميبية.

A Namibian filmmaker and a graduate of College of the Arts 
Namibia in 2010. She is the Owner of Prosper’s Films and 
currently works as a media officer of GRN.
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إخ��������������راج: جون سوليفان    

املنت�ج:  جون  سوليفان   

بلد اإلنتاج : النرويج

مدة الفيلم : 58 دقيقة

Director: John Sullivan    

Producer: John Sullivan    

Country: Norway  

Duration: 58 min. 

االأطفال ال�سائعون

The Lost Children

على تخوم مدينة بلغراد الصربية، يعيش آالف من 

قاطبة.  أوروب��ا  في  حياة  أفقر  الرومانيون  األطفال 

يخبرنا هذا الفيلم قصة حياة سفيدي و معاناتها.

On the outskirts of Belgrade, Serbia, 
thousands of Romani people live in the most 
desperate poverty to be found anywhere in 
Europe. TLC tells the story of seven year-old 
Sevdi – and her struggles.

قاعة املختصر )1( -  اجلمعة 24 أكتوبر - 18:00

Al Mukhtasar Hall (1)  -  Friday 24  October - 18:00

درس صناعة األفالم في الواليات املتحدة األمريكية و من ثم عمل كمخرج 

و كاتب سيناريو في العديد من األفالم التسجيلية. أشهر أفالمه »موطن 

الشجعان و أرض األحرار« و الذي حصد جائزة النرويج الوطنية لألفالم عام 

.2004

He studied filmmaking in USA, and then worked as a director 
and screenwriter on several documentary films.  His most 
famous documentary is Home of the Brave – Land of the Free 
for which he won the Norwegian National Film Award in 2004.
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إخ��������������راج: مانويل ترّيو   

املنت�ج: مانويل ترّيو   

بلد اإلنتاج : أسبانيا

مدة الفيلم : 58 دقيقة

Director: Manuel Trillo    

Producer: Manuel Trillo

Country: Spain    

Duration: 58 min. 

اإرتعا�س

Quivir

في احمليط احليوي العابر للقارات للمحمية الواقعة 

بني األندلس و املغرب: مكتب، و حقيقتان، و عالم 

واحد.... إرتعاش.

In the Intercontinental Biosphere Reserve 
Andalusia-Morocco: An office, two realities, 
one world ... Quivir.

قاعة الوسيل )4( -  اجلمعة 24 أكتوبر - 16:00

Al Wosail Hall  (4) - Friday 24 October - 16:00

An award winning  filmmaker and photographer.

مخرج ومصور فوتوغرافي حاصل على جوائز.
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إخ��������������راج: دميتري  شيمنتي   

املنت�ج:  الكاماجناتي 

بلد اإلنتاج : فلسطني و فرنسا  

مدة الفيلم : 58 دقيقة

Director: Dimitri Chimenti   

Producer: Al Kamandjati 

Country: France & Palestine  

Duration: 58 min. 

اإعزف

Just Play

في  للمقاومة  أداة  تكون  أن  ممكن  املوسيقى  حتى 

فلسطني.

Music as an act of resistance in Palestine.

حاصل على الدكتوراة في الفلسفة من إيطاليا و َدَرس صناعة األفالم في 

الواليات املتحدة األمريكية. له كتابات موسعة في األدب و السينما و 

يعمل منذ العام 2009 في األكادميية اجلديدة للفنون اجلميلة.

He studied Philosophy in which he holds a PhD from Italy, and 
Filmmaking from USA. He wrote widely on literature and cinema. 
Since 2009, he has been teaching at New Academy of Fine Arts.

قاعة الوسيل)2( -  السبت 25 أكتوبر - 10:00

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October - 10:00
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إخ��������������راج: شيه شي شوان  

املنت�ج:  شيه شي شوان 

بلد اإلنتاج : الصني  

مدة الفيلم : 51 دقيقة

Director: Xie Xiuyuan

Producer: Xie Xiuyuan

Country: China  

Duration: 51 min. 

اإمراأة على طرقات الجبل

A Woman on the 
Mountain Road

فقدت وانغ ميهونغ زوجها أثناء رحلة صيد في البحر. 

تاركًا ورائه ثالثة أطفال و دين يبلغ 5000 يوان. كان 

عليها العمل كعتالة في اجلبال ملدة 20 عام.

Wang Meihong lost her husband while 
fishing in the sea, with three kids left 
behind and a debt of 5000 yuan. She had 
to work as a porter in the mountains for 
20 years. 

قاعة املختصر)1( -  السبت 25 أكتوبر - 12:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Saturday 25 October - 12:00

شيه شي شوان مخرجة أفالم تسجيلية مستقلة. خريجة كلية فنون األفالم 

و التلفزيون من جامعة شانغهاي. و من حبها لإلرث الثقافي التقليدي، 

أسست استوديو خاص بها و أخرجت العديد من األفالم.

Born in 1991 in Shanghai, XIE Xiu-yuan is an independent 
documentary director and a graduate from the School of Film 
and TV Arts, Shanghai University. Out of her love for heritage of 
traditional culture, she set up her own studio and directed many 
films.
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إخ��������������راج: جسبر واشمايستر   

املنت�ج: جوناس كيالغار   

بلد اإلنتاج : السويد 

مدة الفيلم : 52 دقيقة

Director: Jesper Wachtmeister   

Producer:  Jonas Kellagher 

Country: Sweden    

Duration: 52 min. 

البيوت  ال�سغيرة

Microtopia

تبسط البيوت الصغيرة حياة املجتمع املعقدة. إذ يعمل 

املهندسون و الرواد في هذا املجال على تغيير حدود 

أكثر  و تضمينها حلول معيشية  التقليدية  البيوت 

مرونة. و لكن هل يكون هذا خيارًا مقبواًل للمستقبل؟ 

 Micro houses simplify life in an ever more 
complicated society. Architects and pioneers 
push the limits of traditional houses to more 
portable and flexible living solutions. But are 
they a valid option for the future? 

قاعة املختصر )1( -  األحد 26 أكتوبر - 11:00

Al Mukhtasar Hall (1)  - Sunday 26 October - 11:00

Founder of Solaris Film production and works as a director, 
producer and multimedia artist. He has directed more than ten 
films in different categories. His award winning films have been 
broadcast internationally.

مؤسس شركة سوالريس إلنتاج األفالم و يعمل كمخرج و منتج و فنان 

يعمل باستخدام وسائط اإلعالم املتعددة.  أخرج أكثر من 10 أفالم في 

مجاالت مختلفة و عرضت أفالمه احلائزة على اجلوائز دوليًا.
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إخ��������������راج: هوشنغ ميرزائي  

املنت�ج:  هوشنغ ميرزائي 

بلد اإلنتاج : إيران 

مدة الفيلم : 48 دقيقة

Director: Hooshang Mirzaee  

Producer: Hooshang Mirzaee  

Country: Iran  

Duration: 48 min. 

تفتان

Taftan

رجل مسن يبني مسجدًا باستخدام احلجارة الصغيرة، 

بانيًا بذلك بيتًا أللفني طائر.

An old man built a mosque with small 
rocks which forms a home for 2000 birds.

قاعة املختصر)2( -  األحد 26 أكتوبر - 12:00

Al Mukhtasar Hall (2) -  SSunday 26  October - 12:00

صانع أفالم و درس في املعهد التابع لهيئة اإلذاعة و التلفزيون اإليرانية 

و من ثم اختص بالرسم. و مع ظهور فيلمه األول بعنوان »قداس من أجل 

التراب« أصبح هوشاجن ميرزا أحد أهم صناع األفالم في إيران.

A filmmaker who studied at the IRIB Film Center and then took 
up painting. With his first film Requiem for Soil, he became 
recognized as one of the most important filmmakers in Iran.
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إخ��������������راج: صفاء بطة   

املنت�ج: تلفزيون قطر  

بلد اإلنتاج: قطر

مدة الفيلم : 39 دقيقة

Director: Safaa Bata   

Producer:  Qatar TV 

Country: Qatar     

Duration: 39 min. 

جزيرة حالول

Halul Island

حيث  الفت  بشكل  ازدهر  اجلزيرة  على  العمل 

كافة  على  تنميتها  على  ي��زداد  التركيز  بدأ 

واالجتماعية. والبيئية  الصناعية  املستويات 

Work on this island has noticeably flourished. 
More attention was given to its development 
on the industrial, environmental, and social 
levels.

قاعة الوسيل )3( -  األحد 26 أكتوبر - 13:30

Al Wosail Hall (3)  - Sunday 26 October - 13:30

صفاء بطة، صحفية في تلفزيون قطر في قسم الصحافة التسجيلية.

Safaa Bata is a journalist at Qatar TV in the Documentary 
Journalism Department.
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إخ��������������راج: أحمد الضامن   

املنت�ج: شبكة اجلزيرة اإلعالمية   

بلد اإلنتاج : قطر

مدة الفيلم : 50 دقيقة

Director: Ahmad Al Damen   

Producer: Al Jazeera Media Network    

Country: Qatar  

Duration: 50 min. 

الحج المحرم

Forbidden Pilgrimage

تتعرض رحاللت احلج املسيحية إلى األراضي املقدسة 

إلى خداع من قبل وزارة السياحة اإلسرائيلية و وكالء 

السفر اإلسرائيليني. يعرض هذا الفيلم جانبا من احلج 

املسيحي إلى فلسطني و الذي نادرا ما يطرح للنقاش.  

Christians pilgrimage tours to the Holy Land  
are deceived by Israeli tourism ministry and 
Israeli travel agents. This film shows a side of 
Christian pilgrimage to Palestine rarely talked 
about.

قاعة املختصر)1( األحد 26 أكتوبر - 9:00

Al Mukhtasar Hall  (1)  -  Sunday 26 October - 09:00

موسيقي و صانع أفالم حاصل على ماجستير في إدارة التحّول من جامعة 

التصويرية و أخرج فيلمني  املوسيقي  تأليف  إلى  البريطانية. إجته  ليدز 

»احلجر األحمر« و »احلج احملرم«.

A musician and filmmaker who holds an MSc in Change 
Management from Leeds University. He turned to soundtrack 
composing and directed two films The Red Stone  and Forbidden 
Pilgrimage.
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إخ��������������راج: أليساندرو بالتيرا و ماتيو تورتوني  

املنت�ج: بيبي دوك فيلم  - جيليانو جيريللي 

بلد اإلنتاج :إيطاليا 

مدة الفيلم : 37 دقيقة

Directors: Alessandro Baltera & Matteo Tortone 

Producers:  Babydoc Film - Giuliano Girelli 

Country: Italy     

Duration: 37 min. 

حكايات �سواحلية

Swahili Tales

و  القدمية  اإلستعمار  قوى  حول  قصيرة  أفالم  ثالثة 

احلديثة التي توالت على تنزانيا من بحيرة فيكتوريا 

إلى الكهوف في الغرب  و أحياء دار السالم.

Three short movies about old and new 
colonialism in Tanzania. From Lake Victoria 
to the caves in the West and suburbs of Dar 
es Salaam.

قاعة الوسيل )3( - السبت 25 أكتوبر - 12:00

Al Wosail Hall (3)  - Saturday 25 October - 12:00

مخرج صاحب خبرة في إنتاج األفالم التسجيلية الشعرية و التي حصدت جوائز في 

العديد من مهرجانات األفالم التسجيلية في أوروبا و أمريكا اجلنوبية. 

A director with experience in poetic documentary for which he has been awarded 
in many international documentary festivals in Europe and South America. 

مخرج حاصل على شهادة في األدب و أخرج عددًا من األفالم التسجيلية و مت إخراج 

بعضها بالتعاون مع أليساندرو بالتيرا.

A director with a degree in Literature. He has directed a number of 
documentary films and some of them were with Alessandro Beltera.
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إخ��������������راج: براين ماك درموت   

املنت�ج:  إمباثي وركس النتاج االفالم   

بلد اإلنتاج : اإلمارات العربية املتحدة 

مدة الفيلم : 40 دقيقة

Director: Brian McDermott   

Producer: Empathy Works Films Production   

Country: UAE  

Duration: 40 min. 

حماة اللغة

Language Healers

إلى  من ويسكنسون  و  أكالهوما  إلى  االسكا  من 

اللغات  حماية  أهمية  حول  قصصًا  نشهد  مونتانا، 

احمللية و اللقاء مع بعض العاملني على حماية هذا 

الكنز الوطني.

From Alaska to Oklahoma and Wisconsin 
to Montana, we witness stories about the 
importance of saving Native languages and 
meet some of the people who are working 
hard to heal these national treasure.

قاعة الوسيل)3( - السبت 25 أكتوبر - 10:00

Al Wosail Hall (3) - Saturday 25 October - 10:00

براين ماك درموت صانع أفالم و أخصائي إجتماعي و الذي يتصور أن 

فيلمه »حماة اللغة« يشكل وسيلة لبث الوعي حول أهمية إعادة إحياء اللغة 

بني السكان األصليني.

Brian McDermott is a filmmaker and social worker who conceived 
of making Language Healers as a way of raising awareness 
about the importance of language revitalization among native 
peoples.
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إخ��������������راج: لندا شلش    

املنت�ج:  تلفزيون القدس

بلد اإلنتاج : لبنان   

مدة الفيلم : 37 دقيقة

Director: Linda Shalash    

Producer: Quds TV

Country: Lebanon  

Duration: 37 min. 

خريف المقاطعة

The Fall of 
Al-Moqata’a 

يتناول الفيلم الفصل األخير من حياة ياسر عرفات 

في مقر إقامته في املقاطعة حيث احلصار ومحاوالت 

تصفيته سياسيا وجسديا. 

This film highlights the last chapter in Yaser 
Arafat’s life in his residence; Al-Moqata’a. It 
features the siege of Arafat and the attempts 
to assassinate him politically and physically. 

قاعة الوسيل)2( - السبت 25 أكتوبر - 18:00

Al Wosail Hall (2)  - Saturday 25 October - 18:00

صحفية تلفزيونية في فضائية القدس منذ خمس سنوات، حاصلة على 

شهادة البكالوريوس في االذاعة والتلفزة وشهادة املاجستير في الدراسات 

الدولية.

A TV journalist at Al-Quds Satellite Channel for five years with 
a BA in Radio and Television and MA in International Studies.  
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إخ��������������راج: روالندو أمليرانتي و سبستيان ميلو 

املنت�ج: املعهد الكوبي للتلفزيون والسينما  

بلد اإلنتاج: كوبا

مدة الفيلم :40 دقيقة

Directors: Rolando Almirante & Sebastian Milo 

Producer:  Cuban Institute of Radio and Television 

Country: Cuba  

Duration: 40 min. 

خلف الجدار

Behind the Wall

يلتقي مجموعة من الفنانني الكوبيني و األمريكيني من 

أصل كوبي عند خوان ديلجادو و املسؤول عن تنظيم 

أكبر حفل فني على اإلطالق على طول شارع مالكون 

في هافانا.

A group of Cuban and Cuban American 
artists  gather by the art curator Juan 
Delgado, organized the biggest art 
performance ever , alongside the Malecon 
Avenue in Havana. 

قاعة الوسيل )2( - اجلمعة 24 أكتوبر - 11:00

Al Wosail Hall (2) - Friday 24 October  - 11:00

كاتب و مخرج بارز قام باخراج أكثر من خمسني فيلما تسجيليًا و حازت أعماله ما يزيد على 

15 جائزة.

Rolando Almirante, a prominent and renowned writer and film director who has 
directed over fifty documentaries and obtained around 15 awards for his works.

حاصل على إجازة في إخراج األفالم من املعهد العالي للفنون في هافانا. مخرج و كاتب سيناريو 

و مذيع في العديد من البرامج اإلذاعية و التلفزيونية الكوبية.

He has a degree in Film Direction from Instituto Superior de Arte (ISA) in Havana. 
He is a director, scriptwriter, and host in several Cuban radio and television 
programs. 
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إخ��������������راج: روزاريو سيمانيال و ماركو النديني 

املنت�ج: بو فيلم - فو فيلم   

بلد اإلنتاج : إيطاليا

مدة الفيلم : 53 دقيقة

Directors: Rosario Simanella &Marco Landini 

Producer: Bo Film - FUFILM   

Country: Italy   

Duration: 53 min. 

الخيول الب�سرية

The Human Horses

إبراهيم و رام و راجو ثالثة رجال يعملون في سحب 

يجمعها  التي  املدينة  كولكتا،  مدينة  في  العربات 

األسى و املليئة بالتشنجات احليوية لشيء يقارب من 

نهايته.

Ibrahim, Ram and Raju are three rickshaw 
pullers in Kolkata - a city held together by its 
agony, which has the spasmodic vitality of 
something that is nearing its end.

قاعة الوسيل - اخلميس 23 أكتوبر - 20:30

Al Wosail Hall - Thursday 23 October - 20:30

مخرج مستقل و شغوف بالثقافات و املجتمعات الهندية و األمريكية اجلنوبية. 

A independent director and passionate of the Indian and South American 
cultures and societies. 

عمل ماركو كمصور مستقل ملدة 20 عاما. و في عام 2010 قام باخراج أول تسجيلي 

له بعنوان »هناك يذهب الثور«٫

Marco has worked as a freelance cameraman for 20 years. In 2010, he 
directed his first documentary entitled Dove Osano le Mucche.
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إخ��������������راج: كاترينا ميكولكوفا  

املنت�ج: براتري إلنتاج األفالم  

بلد اإلنتاج : جمهورية التشيك

مدة الفيلم : 31 دقيقة

Director: Katerina Mikulcova   

Producer: Film production Bratri  

Country: Czech Republic   

Duration: 31 min. 

رحلة عبر البيئة 

المدارية

The Adventure of 
Tropical Ecology

جلمهورية  العلمية  األب��ح��اث  الفيلم  ه��ذا  يعرض 

التشيك في بابا نيو غينيا. مشروع فريد و ذلك 

ألن القرويون في تلك الغابات املمطرة أصبحوا جزءًا 

من مشروع البحث.

This documentary film introduces Czech 
scientific activities on Papua New Guinea. 
This project is unique because the villagers 
from the rain forest become part of the 
research.

قاعة الوسيل )2( - السبت 25 أكتوبر - 17:15

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October - 17:15

Katerina is a graduate of the Film Academy and works as 
freelance director and screenwriter. She has made more than 
20 documentaries, TV shows, and commercials.

كاترينا خريجة أكادميية األفالم و تعمل كمخرجة و كاتبة سيناريو مستقلة٫ 

كما أخرجت أكثر من 20  عماًل تسجيليًا و تلفزيونيًا و دعائيًا.
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إخ��������������راج:  جوريس بوستيما 

املنت�ج: برونانز فيلم

بلد اإلنتاج: هولندا 

مدة الفيلم : 57 دقيقة

Director: Joris Postema    

Producer:  Bonanza Films   

Country: The Netherlands   

Duration: 57 min. 

رواندا .. كرة القدم

FC Rwanda

لكن  و  بعض،  من  بعضهم  الناس  الرياضة  تقرب 

هل يجد أهل رواندا فعاًل السالم بعد مرور عشرين 

كرة  ملعب  ميثل  فلم  اجلماعية؟  اإلبادة  على  عامًا 

القدم فيه َمسرحًا للواقع السياسي في رواندا.

Sport brings people together, but did the 
people of Rwanda really find peace with 
each other 20 years after the genocide? 
The soccer pitch acts as a stage for 
Rwanda’s political reality.

قاعة املختصر )1( - السبت 25 أكتوبر - 10:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Saturday 25 October - 10:00

خريج إقتصاد من جامعة أمستردام في عام 1996. مخرج تلفزيوني صاحب 

خبرة واسعة و ينفذ أعمال لشركات إنتاج محلية و أخرى عاملية.  

A graduate of Economy from the University of Amesterdam in 
1996. He is an experienced TV director who executes works for 
many national and international prodution companies.
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إخ��������������راج: ُمكاداسي ميجيتي    

املنت�ج:  مهرجان مورجان الند  اوزنبرج  

بلد اإلنتاج : أملانيا

مدة الفيلم : 55 دقيقة

Director: Mukadasi Mijiti     

Producer: Morgenland Festival Osnabrück   

Country: Germany  

Duration: 55 min. 

الروك في اأورميت�سي

Qetiq, Rock’n 
Urumchi

إلى  البحر  عن  بعيدة  مدينة  من  موسيقية  رحلة 

مغامرة  الفيلم  يصاحب  املوسيقى.  عالم  منصة 

محاطة بالعوائق و النكسات و اضطرابات عاطفية.

A musical journey from the furthest city from 
the ocean to the world music stage. The film 
accompanies adventure beset with obstacles, 
set-backs and emotional turbulence .

قاعة الوسيل)2( - السبت 25 أكتوبر - 12:00

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October - 12:00

متخصصة باملوسيقى العرقية و صانعة أفالم مقيمة في باريس.

An ethnomusicologist and a filmmaker residing in Paris.
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إخ��������������راج: حبيب باوي ساجد    

املنت�ج: املؤسسة السينمائية »سورة«  

بلد اإلنتاج : إيران 

مدة الفيلم : 39 دقيقة

Director: Habib Bavi Sajed    

Producer: Soureh Cinema Organization   

Country: Iran  

Duration: 39 min. 

�سحوة ال�سينما

Awakening Cinema

الثورات  سير  على  السينما  تأثير  الفيلم  يتناول 

واحلراكات الشعبية العربية  واإلسالمية.

The documentary deals with the cinema’s 
impact on revolutions and popular movements 
in the Arabic - Islamic revolts. 

قاعة املختصر )1( - األحد 26 أكتوبر - 12:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Sunday 26 October - 12:00

يعتبر حبيب مخرج و صحافي و كاتب قصص. كما قام بتصوير أول أفالمه 

عندما كان في السابعة عشرة من عمره. حتى اآلن،أخرج عشرين تسجيليًا 

قصيراً.

Habib is a director, journalist, and story writer from He filmed his 
first short documentary when he was only 17. Until now, he has 
directed 20 short documentaries.
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إخ��������������راج: شوين شياو جون   

املنت�ج: استوديو أفالم مجموعة جيجيانغ 

وين قوانغ 

بلد اإلنتاج : الصني   

مدة الفيلم : 36 دقيقة

Director: Sun Xiaojun    

Producer: Film Studio of Zhenjiang 
Wenguang Group

Country: China    

Duration: 36 min. 

الطريق اإلى البنغ بونغ

Ping Pong Gate

لعبة كرة الطاولة هي لعبة وطنية ذات قاعدة جماهيرية 

عريضة، كانت جتلب الكثير من املساهمات و األمجاد 

يخوض  املبكرة  الطفولة  عمر  في  متدرب  للصني. 

البداية و التطور في هذه اللعبة مدفوع برغبته الفردية 

و مواهبه. 

Ping Pong, a national game with a mass 
foundation, used to bring enormous 
contributions and glories to China. A 
trainee as a young child experiences 
entrance and growth, with individual 
willingness and talents.

قاعة املختصر)2( - األحد 26 أكتوبر - 13:00

Al Mukhtasar Hall (2) - Sunday 26 October - 13:00

 نائب مدير مركز جينغيانغ لألفالم و التليفزيون و صاحب خبرة 24 عاما 

في صناعة األفالم التسجيلية. نالت أعماله العديد من اجلوائز على مستوى 

املقاطعة و الوالية.

Deputy Director of Film & TV Center of Zhenjiang Wenguang 
Group with 24 years of experience in documentary film making. 
Many of his works won provincial and state awards.
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إخ��������������راج: مازيار مشتاق جوهري   

املنت�ج:  مازيار مشتاق جوهري  

بلد اإلنتاج : إيران 

مدة الفيلم : 41 دقيقة

Director: Maziyar Moshtagh Gohari  

Producer:  Maziyar Moshtagh Gohari 

Country: Iran    

Duration: 41 min. 

الطيران في الماء

Fly in Water

اخلريف،  فصل  بداية  و  الصيف  فصل  نهاية  في 

تقترب السالحف اخلضراء من شواطىء تشابهار في 

بلوشستان من أجل التزاوج و وضع البيض.

At the end of summer and early autumn, green 
turtles move toward the shores of Chabahar 
in Balouchestan in order to reproduce and lay 
eggs.

قاعة الوسيل )2( - اجلمعة 24 أكتوبر - 17:00

Al Wosail Hall (2) - Friday 24 October - 17:00

An independent director and producer for 18 years. He holds a 
BA of Baluchistan Art. He is a member of Iran Documentary Film 
Makers.

مخرج و منتج مستقل منذ 18 عام و حاصل على بكالوريوس في الفن 

البلوشي. كما أنه عضو إحتاد صناع األفالم التسجيلية اإليراني.
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إخ��������������راج: جيانباولو بيغولي    

املنت�ج: جيانباولو بيغولي   

بلد اإلنتاج : إيطاليا

مدة الفيلم : 51 دقيقة

Director: Gianpaolo Bigoli    

Producer: Gianpaolo Bigoli   

Country: Italy 

Duration: 51 min. 

طيور الحب

Lovebirds:
Rebel Lovers in India

طيور احلب تسجيلي يروي قصة عاشقني شابني و 

الذين يخاطرون بحياتهم من أجل بقائهم سوية. يهرب 

أولئك العاشقني من عائالتهم و من اإلضطهاد املتمثل 

بالتقليد الهندي القدمي الذي يقضي مبنع الزواج إال إذا 

كان ضمن الطبقة ذاتها.

Lovebirds is a film about young rebel lovers 
that risk their life just to stay together. They 
escape their families and persecution 
from India’s ancient tradition of prohibiting 
marriage outside one’s cast.

قاعة الوسيل )3( - السبت 25 أكتوبر - 17:00

Al Wosail Hall (3) - Saturday 25 October - 17:00

إلتحق املخرج مبدرسة املخرج الكبير إيرمانو أوملي صاحب السينما اإلفتراضية 

في بولونيا. و منذ العام 2006 ، يعمل كمؤلف و مخرج حلساب شركات 

إنتاج مستقلة في إيطاليا.

He attended Ermanno Olmi’s school “Ipotesi Cinema” in 
Bologna. Since 2006, he has been collaborating as author and 
director with several independent production companies in Italy.
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إخ��������������راج: عزت الله بروازه   

املنت�ج: إبراهيم مرادي  

بلد اإلنتاج : إيران 

مدة الفيلم : 45 دقيقة

Director: Ezzatollah Parvazeh    

Producer: Ebrahim Moradi    

Country: Iran 

Duration: 45 min. 

عرو�س من �سوف

The Knit Doll

عروس من صوف فيلم يصور حياة فاريبا معصومي و 

التي تعاني من إعاقة بدنية منذ 27 عاما.

The Knit Doll depicts the life of Fariba 
Masoumi who has been physically disabled 
for 27 years.

قاعة املختصر )1( - األحد 26 أكتوبر - 10:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Sunday 26 October - 10:00

صانع أفالم و مخرج برامج تلفزيونية و سينمائية و أخرج حوالي 10 أفالم 

تسجيلية.

Filmmaker and director of television and cinema programs. He 
directed around 10 documentaries.



89

إخ��������������راج: أنطونيوس كراينفنجر   

املنت�ج:  جودث دودنك  

بلد اإلنتاج : هولندا   

مدة الفيلم : 39 دقيقة

Director: Antonius Kraaijenvanger   

Producer: Judith Dudink 

Country: The Netherlands  

Duration: 39 min. 

العمة

The Aunt

كيف ستتعامل أوجن سان كي مع ماضيها و مع عدم 

الندم على ضياع أكثر من عشرين عامًا من عمرها 

و مع اخلسائر اإلقتصادية الفادحة التي تسببت بها.

How will Aung San Suu Kyi cope with her 
own history, with not feeling guilty about 
wasting more than 20 years and provoking 
an economic disaster.

قاعة الوسيل)3( - السبت 25 أكتوبر - 20:00

Al Wosail Hall (3) - Saturday 25 October - 20:00

صانع أفالم مستقل و مييل إلى تقدمي الوجه اآلخر ألي قضية سواء كانت 

دينية، أو سياسية، أو ثقافية و ذلك ألن الوجه اآلخر غالبا ما يكون ممتعًا.

As an independent filmmaker, he likes to show his audience the 
flipside of the coin, whether it concerns religion, politics, culture 
or other subjects. The flipside is often more interesting٫
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إخ��������������راج: كونال شارما  

املنت�ج:  روبرت كارر - كونال شارما  

بلد اإلنتاج : الواليات املتحدة - الهند 

مدة الفيلم : 33 دقيقة

Director: Kunal Sharma 

Producers: Robert Carr - Kunal Sharma

Country: USA - India  

Duration: 33 min. 

فتيات المانجا

Mango Girls

»فتيات املاجنا« وثائقي يلقي الضوء على املساهمة 

مشكلة  مجابهة  في  »داره���را«  قرية  توليها  التي 

اجتماعية خطيرة و الذي يعتبر شيئًا نادرًا كون هذه 

املشكلة ترجع إلى فترة طويلة في الهند و جزء من هذه 

املشكلة هو مهر الزواج للفتيات. 

Mango Girls is a documentary about Dharhara 

Village’s contribution in addressing some 

serious social issues is unique because they 

are addressing an age old problem of India, 

partly the custom of dowry. 

قاعة املختصر)1( - اجلمعة 24 أكتوبر - 17:15

Al Mukhtasar Hall (1) - Friday 24 October - 17:15

عمل في قطاع اإلعالم ملدة ثماني سنوات و يعتبر فيلم »فتيات املاجنا« أول 

فيلم تسجيلي من إخراجه.

He has worked in media for eight years and Mango Girls is his 
first documentary film.
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إخ��������������راج: داود حسن    

املنت�ج: فنار ميديا برودكشن  

بلد اإلنتاج : مصر

مدة الفيلم : 45 دقيقة

Director: Dawoud Hassan    

Producer: Fanar Media Production   

Country: ِEgypt 

Duration: 45 min. 

فوق ال�سطوح

Up the Roof

جتمع أسطح العمارات بالقاهرة فئات سكانية مختلفة، 

أغنياء وفقراء ، حرفيني وفنانيني، مصريني وأجانب٫ 

الفيلم يوثق ألسلوب حياة مختلف بالقاهرة عكس ما 

تناولته الدراما املصرية.

The roofs of buildings in Cairo are a place 
for diverse social groups; rich and poor, 
craftsmen and artists, and Egyptians and 
foreigners. The film documents a different 
lifestyle, contrary to the one presented in the 
Egyptian drama.

قاعة املختصر )1( - اجلمعة 24 أكتوبر - 21:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Friday 24 October - 21:00

فنارميديا عمل  أفالم تسجيلية مستقل،مدير شركة  صحفي ومخرج 

بقناة اجلزيرة ثماني سنوات، أخرج وأنتج عشرين فيلمًا تسجيليًا.

A Journalist and independent documentary filmmaker. He is the 
managing director of Fanar Media. He worked for Al Jazeera 
Channel for eight years and directed and produced twenty films. 
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إخ��������������راج: ماسايوكي ايكيزا   

املنت�ج:  يوكوهيرو  شيباتا

بلد اإلنتاج : اليابان  

مدة الفيلم : 59 دقيقة

Director: Masayuki Ikeza    

Producer: Yukihiro Shibata 

Country: Japan   

Duration: 59 min. 

فوكو�سيما بعد الكارثة

Exposed: Working 
at Post-Disaster 

Fukushima

عامل  آالف  ثالثة  عن  صورة  الفيلم  هذا  يعتبر 

مسبوقة  غير  أجواء  في  العمل  عليهم  واملتحتم 

عام  الزلزال  أعقاب  في  اإلشعاعي  التلوث  من 

.2011

The film is a portrait of the lives of some 

3000 workers who must work admidst  

unprecedented radioactive contamination 

after the earthquake that took place in 

2011.

قاعة الوسيل)2( - السبت 25 أكتوبر - 13:00

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October - 13:00

صانع أفالم  تسجيلية وصاحب خبرة في إخراج أفالم تسلط الضوء علي 

الكوارث النووية في مناطق مختلفة من  العالم.

A documentary filmaker with experience in making films about 
nuclear disasters in different areas in the world.
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إخ��������������راج:  نينا ماريا باسكاليدو   

املنت�ج:  أنيمون لإلنتاج - فورست ترووب 

بلد اإلنتاج : اليونان - قبرص  

مدة الفيلم : 57 دقيقة

Director: Nina-Maria Paschalidou   

Producers: Anemon Productions - Forest Troop

Country: Greece - Cyprus   

Duration: 57 min. 

الق�سمة

Kismet

يقدم فيلم القسمة سر النجاح الباهر و الذي يتعدى 

حدود الدين و الثقافة  للمسلسالت التركية و التي 

ساعدت على تعزيز احلوار حول حقوق املرأة في املنطقة 

بأكملها.

Kismet unravels the secrets of this 
phenomenal success that transcends religion 
and culture and explores how Turkish soaps 
have helped to strengthen the debate about 
women’s rights across the region.

قاعة املختصر)1( - السبت 25 أكتوبر - 20:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Saturday 25 October - 20:00

نينا صانعة أفالم و صحفية و منتجة و صاحبة خبرة واسعة في األفالم  

التسجيلية و التي تركز على الكفاح اإلجتماعي و احلرب و املهمشني من 

الناس. 

Nina is a filmmaker, journalist, and producer with extensive 
experience in documentaries focused on social strife, war and 
forgotten populations.
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إخ��������������راج: عبدالقادر مامي  

املنت�ج: قناة اجلزيرة الوثائقية  - شركة احلقائق 

بلد اإلنتاج : قطر - اجلزائر

مدة الفيلم : 52 دقيقة

Director: Abdelkader Mame   

Producers: Al Jazeera Documentary Channel - Alhakaik 

Company

Country: Qatar - Algeria    

Duration: 52 min. 

كاليدونيا.. 

مظلمة النفي

Caledonia 
Grievance Exile

مجموعة من املقاومني لالحتالل الفرنسي للجزائر مت 

احفادهم  دون رجعة.  اجلديدة  كاليدونيا  الى  نفيهم 

ايضا  وه��م  اآلن  الفًا   20 قوامه  مجتمعا  يشكلون 

يناضلون من أجل استعادة الهوية املفقودة تلك.

A group of resistance fighters of the French 
occupation in Algeria were exiled to the 
New Caledonia. Their grandchildren form a 
community of twenty thousand people and 
struggle to bring back their lost identity.

قاعة الوسيل )3( - السبت 25 أكتوبر - 18:00

Al Wosail Hall (3) - Saturday 25 October - 18:00

A documentary film director from Algeria and the managing 
director of Alhakaik Vision. His company produced a number of 
documentary films and five of them were screened on Aljazeera 
News Channel and then rescreened on Aljazeera Documentary 
Channel.

شركة  مدير  و  اجلزائر  من  تسجيلية  أفالم  مخرج  مامي  عبدالقادر 

احلقائق فيجن. أنتج عددًا من األفالم التسجيلية التي ُعرض منها 

اجلزيرة  قناة  عرضهاعلى  اإلخبارية  وأعيد  اجلزيرة  قناة  على  خمسة 

الوثائقية.



95

إخ��������������راج: ماتياس لو و فالنتينا لو 

املنت�ج: ماتياس لو  - فالنتينا لو - أورفر 

انكلو 

بلد اإلنتاج : السويد  

مدة الفيلم : 44 دقيقة

Directors: Mattias Low & Valentina Santi Low 

Producers: Mattias Low  - Valentina Santi Low - Orvar 

Anklew 

Country: Sweden  

Duration: 44 min. 

كرة القدم الن�سائية 1

The Other Sport 1

تسجيلي يسلط الضوء على الظروف الصعبة لكرة 

القدم النسائية في السويد منذ الستينات و حتى يومنا 

هذا.

The Other Sport is a documentary focusing 
on the harsh conditions of women’s football 
in Sweden since 1960’s up until this very day.

قاعة الوسيل)2( - السبت 25 أكتوبر - 9:00

Al Wosail (2)  Hall - Saturday 25 October - 9:00

كاتب سيناريو و محاضر في اإللقاء القصصي و له رصيد من األفالم احلاصلة على جوائز.

A screenwriter and storytelling lecturer with several award winning films.

صانعة أفالم تسجيلية و لها رصيد من األفالم احلائزة على جوائز.

A documentary filmmaker with several award winning films.
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إخ��������������راج: جوان يوتشن   

املنت�ج: محطة التلفزيون احلكومي 

بلد اإلنتاج : تايوان

مدة الفيلم : 35 دقيقة

Director: Guan-yu Chen   

Producer: Public Television Service   

Country: Taiwan  

Duration: 35 min. 

ك�سر الجليد

Breaking Ice

كيف يتسنى لفتاة في الثامنة من عمرها أن تفهم 

هذا  في  خ��الل زي��ارة واح��دة  من  عائلتها  مشاعر 

الشتاء، ترغب والدة تونغتونغ في أخذها في رحلة 

إلى مسقط رأسها لزيارة جدتها املريضة. 

How can an eight-year-old child come to 
understand the feelings of her family in 
one short visit? This winter, the mother 
decides to take Tongtong back to her 
hometown to visit her ailing grandmother. 

قاعة الوسيل)4( - اجلمعة 24 أكتوبر - 20:15

Al Wosail Hall (4) - Friday 24  October - 20:15

ممنتج و مؤلف و صانع أفالم حيث عمل في مونتاج البرامج التلفزيونية و 

املسلسالت و اإلعالنات ملدة عشرة أعوام. 

Chen Guan-yu is an editor, author and filmaker who worked in 
editing TV programs, dramas and commercials for ten years. 
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إخ��������������راج: محمد جاسم    

املنت�ج:  محمد جاسم  

بلد اإلنتاج : البحرين   

مدة الفيلم : 44 دقيقة

Director: Mohammed Jassim   

Producer: Mohammed Jassim 

Country: Bahrain   

Duration: 44 min. 

كيف تجعل المر�س 

�سديقاً

Hodgkin’s 

بعض  على  جاسم  محمد  البحريني  املخرج  يعقب 

التي تواجه مرضى  التكيف  التحديات و صعوبات 

الكيميائي في األردن  العالج  أثناء رحلة  هوجكينز 

بعيدا عن الوطن و األهل و األحباب.

A Bahraini director, Mohammed Jassim,  
reflects throughout his film on  the challenge 
and adaptation of the “Hodgkin” and the 
chemotherapy in Jordan away from home, 
family, and friends.

قاعة الوسيل)4( - اجلمعة 24 أكتوبر - 18:00

Al Wosail Hall (4) - Friday 24 October - 18:00

مخرج ذو موهبة فنية في َمْنَتجة األفالم و اجلرافيك ثالثية األبعاد. بدأ 

مشواره املهني مباشرة في اإلعالنات التجارية التلفزيونية.

The director is a gifted artist in film editing and 3D graphics. 
He immediately started his professional career working on TV 
commercials.
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إخ��������������راج: بهية النمور   

املنت�ج: قناة اجلزيرة الوثائقية - شركة طيف   

لالنتاج التلفزيوني  

بلد اإلنتاج : قطر - األردن

مدة الفيلم : 48 دقيقة

Director: Bahiya Nammour   

Producers: Al Jazeera Documentary Channel  - Vision 

For TV Production 

Country: Qatar - Jordan    

Duration: 48 min. 

لن اأموت الجئاً

Never Die as 
Refugee

 2013 رحلة يعيشها الالجىء مجددا التختلف عن 

الهجرة األولى أو الثانية أو حتى اخلامسة إال بزيادة 

قهرها .حيث ازدادت احلدود وازدادت القيود و جردت 

الهجرة اإلنسان من عنوانه أو هويته أو أوراقه.

2013 is a new immigration experience that 
a refugee lives which is no different than the 
first, the second, or even the fifth experience 
but with more compulsion. Borders got more 
tightened, and immigration strips off humans 
their address, identity, or papers.

قاعة الوسيل )3( - السبت 25 أكتوبر - 9:00

Al Wosail Hall (3) - Saturday 25 October - 09:00

A director and writer who produced more than twenty hours 
of documentary materials since 2005. The major awards 
she received were from The Tunisian Festival for Radio and 
Television and Al-Ismailya Festival.

مخرجة أفالم تسجيلية كتبت وأخرجت أكثر من عشرين ساعة تسجيلية 

منذ العام 2005. شاركت في مهرجانات عديدة وحصدت جوائز أبرزها 

جائزة مهرجان تونس لإلذاعة  والتلفزيون  ومهرجان اإلسماعلية.
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إخ��������������راج: زيغا فيرك   

املنت�ج: استوديو فيرك   

بلد اإلنتاج : سلوفينيا

مدة الفيلم : 50 دقيقة

Director: Ziga Virc     

Producer: Studio Virc    

Country: Slovenia   

Duration: 50 min. 

م�سجد اإديلوي�س

Edelweiss Mosque

ال يعرف الكثير عن مسجد قد مت بنائه قبل حوالي 

100 عام في وادي صنوبر هادىء في سلوفينيا في 
قلب أوروبا. ما هي قصته؟

There is little known that almost 100 years 
ago, a mosque was built in an idyllic alpine 
valley in Slovenia in the heart of Europe. 
What is the story behind it?

قاعة املختصر)1( - اجلمعة 24 أكتوبر - 11:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Friday 24 October - 11:00

ختير من ضمن 
ُ
خريج أكادميية املسرح و الراديو و األفالم و التلفزيون كما أ

أجنح 245 سلوفيني حسب تصنيف »مجلة املدير«. أخرج العديد من 

اإلعالنات التجارية و األفالم التسجيلية و األعمال اخليالية و التي نالت 

جوائز عديدة.

A graduate of the Academy of Theatre, Radio, Film and 
Television. In 2012, he was listed among 245 most successful 
Slovenes by the Manager Magazine. He has directed numerous 
commercials, documentary films and fictitious works, for which 
he has received many awards.
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إخ��������������راج: شياو بوه  

املنت�ج:  راديو وتلفزيون خو بي

بلد اإلنتاج : الصني  

مدة الفيلم : 54 دقيقة

Director: Xiao Bo 

Producer: Hubei Radio TV

Country: China  

Duration: 54 min. 

معبد االأ�سالف

The Ancestral Temple

تتعرض رقصة األيادي بالغة القدم إلى التالشي في 

قرية شيمهو. قصة تروي صراع األجيال في النجاح في 

توريث الرقصة التراثية. 

So called living fossil Hand Waving Dance 
of Shemihu village gets some weathering. 
A story about the clash of generations 
in succeeding and passing down the 
traditional dance. 

قاعة املختصر)1( - السبت 25 أكتوبر - 9:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Saturday 25 October - 09:00

بدأ العمل في تلفزيون هيوبي عام 1995 ثم أصبح كاتب سيناريو و مدير 

استوديو األفالم التسجيلية في تلفزيون هيوبي عام 2003. أخرج العديد 

من األفالم و حصدت بعضها جوائز على الصعيد الوطني.   

He joined Hubei TV in 1995. Then he became a scenarist and 
director of Documentary Studio, Hubei Satellite TV in 2003.  
He directed many films and some of them won awards on the 
national level.
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إخ��������������راج: جيما غاندر 

املنت�ج: جيما كاندر  

بلد اإلنتاج : اململكة املتحدة

مدة الفيلم : 48 دقيقة

Director: Jemma Gander  

Producer: Jemma Gander  

Country: UK   

Duration: 48 min. 

المعركة االأخيرة

The Last Battle

نتتبع من خالل هذا الفيلم مسيرة الكينيني الباحثني 

التعذيب  في  البريطاني  للدور  العدالة  إحقاق  عن 

ثورة ماو ماو في  املتظاهرين في  الذي مورس ضد 

اخلمسينات.

We follow the journey of Kenyans seeking 

justice for Britian’s role in the torture during 

the 1950s Mau Mau Uprising.

قاعة الوسيل )4( - اجلمعة 24 أكتوبر - 17:00

Al Wosail Hall (4) - Friday 24 October - 17:00

Director and producer of documentary films. She has worked as 
a freelancer for Channel 4 at BBC and Aljazeera Network.

مخرجة  ومنتجة أفالم تسجيلية. تعمل بشكل مستقل مع القناة الرابعة في 

تلفزيون بي بي سي  وشبكة اجلزيرة.
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إخ��������������راج: أجليرت سكندري   

املنت�ج: أجليرت سكندري   

بلد اإلنتاج : ألبانيا 

مدة الفيلم : 44 دقيقة

Director: Algert Skenderi   

Producer:  Algert Skenderi 

Country: Albania     

Duration: 44 min. 

المعلم المقدوني

The Macedonian 
Muallim

تسجيلي يتناول تقليد بناء املدارس بجانب املساجد 

امل��دارس  ه��ذه  تسمى  البلقان.  ف��ي  املسلمني  عند 

»مكتبز« و فيها يتعلم األطفال تالوة و حفظ القران.

A documentary deals with the tradition of 
building schools alongside mosques for the 
Muslims of the Balkan. These schools are 
called as “Mektebs” where children learn 
Quran recitation and memorization.

قاعة الوسيل )3( - السبت 25 أكتوبر - 15:00

Al Wosail Hall (3) - Saturday 25 October - 15:00

Algert Skenderi works as assistant with DOMINO FILM, a film 
company based in Italy. He participated in filming of several 
films for this film company in different countries in Balkan and 
Europe that were later screened by Al Jazeera Arabic and 
English Channels.

يعمل أجليرت سكندري كمساعد لدى شركة دومينو لألفالم و التي تأخذ من 

إيطاليا مقرًا لها. ساهم مع هذه الشركة في تصوير أفالم عديدة في البلقان 

و أوروبا و التي ُعرضت الحقًا على شاشتي اجلزيرة العربية و اإلجنليزية.
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إخ��������������راج: منى عراقي    

املنت�ج:  قناة اجلزيرة الوثائقية 

بلد اإلنتاج : قطر   

مدة الفيلم : 51 دقيقة

Director: Mona Iraqi    

Producer: Al Jazeera Documentary Channel

Country: Qatar   

Duration: 51 min. 

الُملّثم

The Masked Man

الفيلم رحله بحث لكشف هويه و دوافع امللثم الذي قام 

بتفجير خطوط الغاز بني مصر و اسرائيل.

The film exploers the identity and the motives 
of a masked man who bombed the gas lines 
between Egypt and Israel.

قاعة الوسيل)3( - السبت 25 أكتوبر - 19:00

Al Wosail (3) Hall - Saturday 25 October - 19:00

صانعة أفالم إستقصائية و حائزة على العديد من اجلوائز الدولية.

An investigative filmmaker who won many international awards.
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إخ��������������راج:  بول أندرس سيّما  

املنت�ج:  بول أندرس سيّما   

بلد اإلنتاج: فنلندا 

مدة الفيلم : 57 دقيقة

Director: Paul - Anders Simma   

Producer:  Paul Anders Simma   

Country: Finland   

Duration: 57 min. 

من اأولغا اإلى 

اأ�سدقائها

Olga – To 
My Friends

تعيش أولغا في منزل صغير مغطى بطبقة من الثلج. 

تعمل أولغا على حماية مؤونة و عربات رعاة حيوان 

الرنة.

Olga lives in a simple dwelling under a thick 
layer of snow. She watches over the rations 
and vehicles of the reindeer herders.

قاعة الوسيل )2( - اجلمعة 24 أكتوبر - 20:30

Al Wosail (2)  Hall - Friday 24 October - 20:30

لدى املخرج بول أندرس خبرة تزيد على 30 عاما في مجال األفالم و 

التلفزيون. أخرج أول افالمه في »بلدة أولغا لوفوزيرو« عام 1979 

عندما كان الشيوعيون في السلطة.

Paul-Anders Simma has over 30 years’ experience in film and 

television. He made his first film in Olga’s hometown Lovozero 

in 1979, when the communists were still in power.
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إخ��������������راج: أزاده موسوي و كوروش عطائي  

   - املنت�ج:  نوري بكتشرز- أزاده موسوي 

كوروش أتاي - كاتيون شهابي 

بلد اإلنتاج : فرنسا- إيران 

مدة الفيلم : 52 دقيقة

Directors: Azadeh Moussavi & Kourosh Ataee 

Producers: Noori Pictures - Azadeh Moussavi -  

Kourosh Ataee - Katayoon Shahabi  

Country: France - Iran  

Duration: 52 min. 

من اإيران ، انف�سال

“From Iran, 
A Separation”

يبني هذا الفيلم ردود أفعال اإليرانيني حيال الفوز بأول 

جائزة أوسكار. رمبا انها أول مرة يبني فيها األمريكيون 

و اإليرانيون حوارًا وعالقة من خالل السينما. 

This documentary shows the reaction of the 

Iranians to their first Oscar Award. It is the first 

time that Americans and Iranians establish 

a dialogue and relationship through Cinema. 

قاعة املختصر)1( - اجلمعة 24 أكتوبر - 19:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Friday 24  October - 19:00

مخرجة و صانعة أفالم حاصلة على درجة البكالوريوس في اإلخراج من كلية السينما و 

املسرح في جامعة طهران للفنون. 

A director and filmmaker with a BA in Directing from Cinema and Theatre 
Department of University of Arts Tehran. 

صانع أفالم و حاصل على درجة البكالوريوس في اإلخراج من كلية السينما و املسرح في 

جامعة طهران للفنون. 

A filmmaker with a BA in Directing from the Cinema and Theatre Department 
of Art University of Tehran. 
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إخ��������������راج:  لورا دّلي بياني 

املنت�ج:  باك باك برودكشنز 

بلد اإلنتاج : فرنسا  

مدة الفيلم : 54 دقيقة

Director: Laura Delle Piane 

Producer: Backpack Productions  

Country: France  

Duration: 54 min. 

منذ والدتي

Since I Was Born

يتناول هذا الفيلم حياة تامر ابن اإلثني َعَشَر ربيعا 

و املقيم في أحد مخيمات الالجئني الفلسطينني في 

الضفة الغربية حيث يحاول والده أن يحميه من املخاطر 

احملتومة لإلحتالل اإلسرائيلي.

The life of Tamer, atwelve-year-old Palestinian 

child living in a refugee camp (West Bank) and 

the fight of his father to protect his son from the 

dangers bound to the Israeli occupation.

قاعة الوسيل)3( - السبت 25 أكتوبر - 11:00

Al Wosail Hall (3) - Saturday 25 October - 11:00

درست السينما في روما و في باريس قبل أن تتجه للعمل في مجال الفنون 

العصرية و األفالم التسجيلية. كما تقوم بكتابة و إخراج األفالم التسجيلية 

بشكل مستقل أولصالح قنوات التلفزة الفرنسية.

She studied Cinema in Rome and Paris before turning 
to contemporary arts and documentary films. She writes 
and directs documentaries independently or for French TV 
channels.
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إخ��������������راج: أليكسي كيتاتسيف   

املنت�ج: ألكسندر أوستروفسكي  

بلد اإلنتاج : روسيا

مدة الفيلم : 39 دقيقة

Director: Alexey Kitaytsev 

Producer:  Alexander Ostrovsky 

Country: Russia    

Duration: 39 min. 

ن�ساء في الف�ساء

Women in Space

يعرض هذا الفيلم قصة تاريخ الفضاء اخلارجي األنثوي 

بتقدمي سبع نساء كنموذج، ثالث نساء من روسيا و 

أربع نساء من أميركا. نعم هنالك ما يسمى بالفضاء 

اخلارجي للنساء.

This documentary talks about the history 
of “female outer space” by the example of 
seven women – three Russians and four 
Americans. Yes, there is already such a 
definition - female outer space.

قاعة الوسيل )2( - السبت 25 أكتوبر - 16:00

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October - 16:00

Alexey is a film director who holds a BA in Directing Feature 
Films from The Gerasimov Institute of Cinematography.

مخرج أفالم و حاصل على بكالوريوس في إخراج األفالم الروائية 

للسينما. جريسموف  معهد  من 
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إخ��������������راج: محمد حرب    

املنت�ج:  أحمد حرب  -  حيفا ميديا

بلد اإلنتاج : فلسطني   

مدة الفيلم : 56 دقيقة

Director: Mohamad Harb    

Producers: Ahmad Harb - Haifa Media

Country: Palestine  

Duration: 56 min. 

نفق الموت

Gaza Death Tunnel

غزة  سكان  يعيشها  إنسانية  قصة  الفيلم  يطرح 

احملاصرين منذ سنوات مما دفع الناس إلى حفر األنفاق 

من اجل إدخال املواد الغذائية. 

The film features the humanitarian problem 
of the besieged people in Gaza for a number 
of years. People were compelled to dig 
underground tunnles to get their food supply. 

قاعة املختصر)2( - األحد 26 أكتوبر - 9:00

Al Mukhtasar  Hall (2) - Sunday 26 October - 09:00

فنان ومخرج حاصل على بكالوريوس في الفنون اجلميلة من جامعة النجاح 

الوطنية. نشط في تنظيم العديد من املهرجانات الدولية و ورشات العمل 

ويعمل حاليًا مخرجا فى تلفزيون فلسطني.

Mohamad Harb is an actor and director with a degree in Fine 
Arts from An-Najah University. He participated in organizing 
many international festivals and workshops. Currently he works 
as a director in Palestine TV.
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إخ��������������راج: جنفي فريدون 

املنت�ج: جنفي فريدون - مرمي جنيبي  

بلد اإلنتاج : إيران

مدة الفيلم : 56 دقيقة

Director: Najafi Fereydoun  

Producers: Najafi Fereydoun  - Maryam Naghibi  

Country: Iran   

Duration: 56 min. 

الهجرة االأخيرة

The Last Migration

في حفل زفاف يقدم والد العروس على إطالق أعيرة 

نارية دون قصد فيردي العريس و آخرين عندما كانوا 

خارجني من اخليمة السوداء. أذكت هذه الفعلة العداء 

بني أكبر عائلتني في قبيلة البختياري »بابدي« و 

»بابا أحمدي« . 

in a wedding reception the bride’s father 
unintentionally shoots the groom and a few 
others to death as they are leaving the black 
tent. This leads to a feud between the two 
biggest Bakhtiaris’ tribes named Babadi and 
Baba Ahmadi.

قاعة الوسيل )3( - اجلمعة 24 أكتوبر - 17:00

Al Wosail Hall (3) - Friday 24 October - 17:00

Najafi Fereydoun is a script writer and film director with a BA
in Cinema Direction. The subjects of his films are mainly about 
anthropology which are well received in the international 
festivals.

جنفي فريدون كاتب سيناريو و مخرج و حاصل على بكالوريوس في اإلخراج 

السينمائي. تناقش أفالمه قضايا األنثروبولوجيا و التي تلقى استحسانًا 

في املهرجانات الدولية.
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إخ��������������راج: جو وي بينغ   

املنت�ج:  محطة راديو وتلفزيون يون نان  

بلد اإلنتاج : الصني  

مدة الفيلم : 50 دقيقة

Director: Zhou Weiping 

Producer: Yunnan Radio TV Station 

Country: China  

Duration: 50 min. 

الهجرة بحثاً عن 

ال�سعادة

Migrating - 
on a Journey of 

Looking for Happiness

حركة ُصقلت مبرور الزمن عبر كونغهاي، و سيشون، و 

التيبت، و ينان و خطت ممرًا للهجرة في عمق اجلبال و 

الوديان. يستكشف الفيلم احلكمة في قدرة اإلنسان 

على البقاء و احلياة املثالية و الفكر املستنير.

A movement polished by time. Crossing 
Qinghai, Sichuan, Tibet, Yunnan, a path 
of migration deep into the mountain and 
valley. The film Explores human survival 
wisdom the ideal life and the light of 
thought. 

قاعة املختصر)1( - السبت 25 أكتوبر - 15:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Saturday 25 October - 15:00

مخرج و مصور حاصل على جوائز. َدرََس الفنون اجلميلة في أكادميية ينان 

للفنون. ومن ثم حصل على درجة املاجستير في أنثروبولوجيا السينما من 

جامعة ينان.

An award winning director and cameraman. He studied Fine 
Arts at Yunnan Art Academy and then he obtained an MA in 
Cinema Anthropolegy from Yunnan University.
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إخ��������������راج: محمد عمر

املنت�ج: قناة اجلزيرة اإلخبارية   

بلد اإلنتاج: قطر

مدة الفيلم : 51 دقيقة

Director: Mohammad Omar   

Producer:  Al Jazeera news Channel  

Country: Qatar     

Duration: 51 min. 

الهروب اإلى الموت

Escape to Death

في  املنازل  عامالت  إنتحار  ظاهرة  الفيلم  يناقش 

لبنان. كما يتناول قضايا أخرى تتمثل بحقوقهن و 

سوء املعاملة التي تلقاها بعضهن على أيدي أصحاب 

العمل.

The film discusses the phenomenon of 
housemaids’ suicide in Lebanon. It also 
touches upon issues like their rights and 
mistreatments that some of them experience 
on the hands of their employers.

قاعة الوسيل )3( - السبت 25 أكتوبر - 16:00

Al Wosail Hall (3) - Saturday 25 October - 16:00

مثل  التسجيلية  األفالم  من  العديد  أخرج  سيناريو  كاتب  و  مخرج 

»من بغداد إلى ستوكهولم« و » صوتها ثورة«.

A director and scenarist who has made many documentary films, 
such as Baghdad – Stockholm and Her Voice is a Revolution.
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إخ��������������راج: الن تسني   

املنت�ج:  جاينج واجن  

بلد اإلنتاج : الصني  

مدة الفيلم : 60 دقيقة

Director: Lan CEN 

Producer: Xiang Wang

Country: China  

Duration: 60 min. 

وداعاً 

للم�سارعة ال�سينية

See You, 
Chinese Wrestling

املصارعة  الثمانينات كانت  و  السبعينات  فترة  في 

الصينية رائجة في جميع أنحاء الصني و التي شكلت 

نقطة ذروة في التاريخ. و بالصدفة، إلتقى الكاتب 

ببطل املصارعة املعلم لي شوندي والذي ينقل قصته.

During 1970s and 1980s Chinese style 
wrestling was prevailing all over China, which 
formed a climax in history. By accident, the 
writer met the King of Wrestling, Master Li 
Shunde and his story.

قاعة الوسيل)3( - السبت 25 أكتوبر - 13:00

Al Wosail Hall (3) - Saturday 25 October - 13:00

اآلن طالبة دراسات عليا في قسم اإلخراج في أكادميية بكني لألفالم و كانت 

طالبة تبادل في جامعة سانت لوكاس في بلجيكا بني عامي  2010و 

2011. و أخرجت العديد من األفالم.

Now a graduate student of Directors Department, Beijing Film 
Academy. An exchange student of Beijing Film Academy to 
Belgium Saint Lukas University between 2010 and 2011. She 
has directed many films.
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إخ��������������راج: أحمد الوحيدي  

املنت�ج: برس تي في   

بلد اإلنتاج : إيران

مدة الفيلم : 52 دقيقة

Director: Ahmed El waheidi   

Producer: Press TV

Country: Iran    

Duration: 52 min. 

ورود لأوروبا

Roses For Europe

مزارعو غزة يعانون من أجل تصدير الورود والفراولة 

ألوروب��ا، بينما يرجعها األوروب��ني إليهم على هيئة 

صواريخ وقنابل.

The farmers of Gaza struggle to export their 
roses and strawberries to Europe, but the 
Europeans send them back rockets and 
bombs.

قاعة املختصر )1( - السبت 25 أكتوبر - 11:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Saturday 25 October - 11:00

A graduate of the IUG in Gaza. He has been working in the media 
field since 2005 as a director, editor and a writer. He has made 
many documentary films, drama, music clips, and commercials.

خريج اجلامعة األسالمية في غزة و يعمل في املجال اإلعالمي منذ عام 

2005 كمخرج و ممنتج و كاتب. كما أخرج العديد من األفالم التسجيلية 

و املسلسالت و الكليبات املوسيقية و الدعايات.
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إخ��������������راج: شون طومبسون  

املنت�ج:  ليون شاهبيان - دينيس جبور  

بلد اإلنتاج : الواليات املتحدة - لبنان 

مدة الفيلم : 59 دقيقة

Director: Shawn Thompson 

Producers: Leon Shahabian  - Denise Jabbour

Country: USA - Lebanon  

Duration: 59 min. 

يمنيات

Yemeniettes

ثالث فتيات مينيات يدخلن غمار املنافسة في مجال 

ريادة األعمال ولكن الحقا يواجهن صعوبات في بلد 

ُعرف بنظام تعليمي منهار و بطالة و تهديد وجود 

القاعدة.

Three Yemeni girls enter an entrepreneurship 
competition but along the way encounter the 
hardships of a country marked by a broken 
educational system, joblessness and the 
threat of Al-Qaeda presence.

قاعة املختصر)1( - اجلمعة 24 أكتوبر - 20:00

Al Mukhtasar Hall (1) - Friday 24  October - 20:00

مخرج و مشرف مونتاج، بدأ شاون مشواره املهني في نيو يورك قبل التوجه 

إلى لوس أجنلوس للقيام بدور بطولي في املسلسل الناجح »املرتفعات« . 

حاز فيلمه »احلياة بعد املوت« جائزة أفضل تسجيلي في مهرجان بيفرلي 

هيلز لألفالم عام 2010. 

Director and supervising editor, Shawn began his career in New 
York as an actor before he moved to Los Angles to star in the 
successful series The Heights. His short documentary Life After 
Death won The Best Documentary Award at the Beverly Hills 
Film Festival 2010. 
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إخ�������راج: ميكيلي كريستوفوليتي و هوجو امتان

املنت�ج:  ميكيلي كريستوفوليتي - هوجو امتان  

بلد اإلنتاج : اسبانيا 

مدة الفيلم : 26 دقيقة

Directors: Michele Cristofoletti & Hugo Atman 

Producers: Michele Cristofoletti  - Hugo Atman

Country: Spain  

Duration: 26 min. 

6 متر مربع

6m²

مسكن من 6 متر مربع فقط هو مسكن عائلة جارسيا 

جونزالس والتي صادرته بلدية مدينة مدريد.

Six square meters is the house of Garcia 
Gonzales and his family which was taken 
away by Madrid City Concul.

صانع أفالم مستقل و تعالج أفالمه الصراعات اإلجتماعية و حقوق اإلنسان.

A freelance filmmaker and his films tackle the social conflicts and human 
rights.

مصور محترف و متخصص في الصور التوصيفية و القضايا اإلجتماعية.

Professional photographer specialized in portrait and social issues.

Al Wosail Hall (2) - Sunday 26 October - 12:30
قاعة الوسيل)2( - األحد 26 أكتوبر - 12:30
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و إسوادي  إخ��������������راج: النانغ باغوس براسيتو 

ابن سينا    

املنت�ج: معهد إيجل - محطة تلفزيون مترو

بلد اإلنتاج : إندونيسيا   

مدة الفيلم : 21 دقيقة

Directors: Lanang Bagus Prasetyo & Iswadi Ibnu 

Sena  

Producers: Eagle Institute - Metro TV 

Country: Indonesia    

Duration: 21 min. 

70؛30=؟

70;30=?

يصور الفيلم قصة صراع بني جيلني في سنغكبانغ 

غربي كاليمنتان إذ يرغب جيل الشباب في بيع أرض 

أجدادهم لشركات إنتاج زيت النخيل بينما يعارض 

ذلك جيل الكبار.

The conflict between two generations of 
Singkabang in western Kalimantan. The 
young one wants to sell their ancestral lands 
to palm oil companies while the old declines 
it.

قاعة الوسيل)2( - السبت 25 أكتوبر - 15:00

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October - 15:00

طالب قانون في إحدى اجلامعات الوطنية غربي بورنيو في إندونيسيا. هذا أول أفالمه 

التسجيلية و الذي نال جائزة إيجل في مسابقة افالم تسجيلية على املستوى احمللي.

He is a law student in one of the national universities in West Borneo of 
Indonesia. His first documentary film 70;30=? won the Eagle Award in a 
national documentary film competition.

طالب كلية التعليم و التربية غربي بورنيو. هذا أول أفالمه التسجيلية و الذي نال جائزة 

إيجل في مسابقة افالم تسجيلية على املستوى احمللي.

A student at the Teaching and Education College in West Borneo. His first 
documentary film 70;30=?  won the Eagle Award in a national documentary 
film competition.
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إخ��������������راج: أليونا سيميكينا    

املنت�ج:قناة روسيا اليوم اإلخبارية

بلد اإلنتاج : روسيا  

مدة الفيلم : 26 دقيقة

Director: Alyona Simikina

Producer: RT News Channel 

Country: Russia  

Duration: 26 min. 

اأبو اليتامى

Father of Orphans

أليونا سيميكينا صحافية و كاتبة قصص و عملت مذيعة أخبار سابقة. كما 

التحقت مؤخرا للعمل في قسم األفالم التسجيلية في تلفزيون روسيا اليوم.

Alyona Simikina is a journalist, story writer and a former 
news broadcaster. Recently, she has moved to work in the 
documentary department at Russia Today Television.

يتبنى القس جينادي موخينكو عشرات األطفال و يأخذهم إلى 

منزله حيث يساعدهم على التخلص من الفقر و منحهم األمل 

لعيش حياة طبيعية.

Pastor Gennady Mokhnenko adopts dozens 
of children and takes them into his own home, 
helping them escape poverty and giving them 
hope for a normal life.

Al Wosail Hall (3) - Friday 24 October - 9:30

قاعة الوسيل)3( - اجلمعة 24 أكتوبر - 9:30
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إخ��������������راج: رشيد قاسمي   

املنت�ج: قناة اجلزيرة الوثائقية  

بلد اإلنتاج : قطر   

مدة الفيلم : 28 دقيقة

Director: Rashid Qasimi    

Producer: Al Jazeera Documentary Channel  

Country: Qatar      

Duration: 28 min. 

اآذان في مالطا

A Call for 
Prayer in Malta

وعبق  العربية  اللغة  جمال  عن  تسجيلي  فيلم 

العربية  باحلقبة  مالطة  ي��رب��ط  ال���ذي  ال��ت��اري��خ 

املزدهرة.

This documentary is about the beauty of the 
Arabic language and the history that links 
Malta with the flourished Arab era. 

دبلوم  على  حاصل  بالرباط.  املسرحي  للفن  العالي  املعهد  خريج 

املتخصص  باملعهد  أستاذ  الثقافية.  اإلدارة  في  العليا  الدراسات 

إلى   2003 من  بالرباط   البصرية  و  السمعية  الفنون  و  للسينما 

التسجيلية. 2007. وأخرج مجموعة من األفالم 

An alumnus of the Higher Institute of Dramatic Arts in Rabat 
with a Graduate Diploma in Cultural Management. He was a 
teacher in the Specialized Institute of Cinema and Audiovisual 
Arts in Rabat between 2003 and 2007. He directed several 
documentary films.

قاعة الوسيل)3( - اجلمعة 24 أكتوبر - 16:00

Al Wosail Hall (3) - Friday 24 October - 16:00
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إخ��������������راج: جينز بيدرسن و تاج محمد 

بختاري 

املنت�ج: املعهد الدمناركي لألفالم  

بلد اإلنتاج : الدمنارك   

مدة الفيلم : 17 دقيقة

Directors: Jens Pedersen & Taj 

Mohammad Bakhtari 

Producers: The Danish Film Institute 

Country: Denmark    

Duration: 17 min. 

اأفغان�ستان و االأمل

Faith Hope 
Afghanistan  

Asadagh’s Heart

رغم الصراعات، يستمر األطفال في كابل في حياتهم 

سواء لألفضل أو لألسوأ.

In the shadow of confilicts the children in 
kabul continue in their life for better or worse.

مخرج و منتج و مصور فوتوغرافي  و ال يزال يعمل في التلفزيون الدمناركي منذ الثمانينات. 

و تعتبر سلسلة أفالمه اخلمسة »أفغانستان و األمل« أول إنتاجاته السينمائية.

A director, producer and photographer who has been working in the Danish 
TV since 1980s. The series of his five films entitled Faith Hope Afghanistan 
is his first cinema productions.

تاج محمد بختاري مخرج و مصور صحفي و صاحب خبرة في صناعة األفالم. ُعرضت 

أفالمه في العديد من مهرجانات األفالم العاملية في أوروبا.

Taj Mohammad Bakhtari is a director and photojournalist with experience in 
film making. His films have been screened in many international festivals in 
Europe.

قاعة الوسيل)2( - األحد26 أكتوبر - 12:00

Al Wosail Hall (2) - Sunday 26 October - 12:00
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إخ��������������راج: ابراهيم العطله & أحمد حسونة 

املنت�ج:  فضائية فلسطني اليوم   

بلد اإلنتاج : فلسطني 

مدة الفيلم : 21 دقيقة

Director: Ibrahim Otla & Ahmed Hassouna

Producer: Palestine Today TV

Country: Palestine 

Duration: 21 min. 

األيك�سا و غزة

Alexa and Gaza

يتحدث الفيلم  عن املنخفض القطبي الذي ضرب غزة 

وهو ما يسمى)اليكسا( وتعامل أهل القطاع معه .

The film is about the snow blizzard, Alexa, 
that hit Gaza and how the people of Gaza 
coped with it.

ُمصور ومخرج أفالم تسجيلية أهم اعماله »غزة تعيش احلياة باجلدول« و »ابق انسانا« 

من إنتاج اجلزيرة. 

He is a photographer and documentary filmmaker. Some of his works are 
Life by Timetables and Stay a Human produced by Al Jazeera. 

لدى املخرج العديد من األعمال التسجيلية  والدراميه التي تتسم باألفالم القصيره 

باألضافه إلى خبرته في التصوير.

A director who produced many short documentary films in addition to his 
expertise in photography.

Al Wosail Hall (3) - Friday 24 October - 18:30
قاعة الوسيل)3( - اجلمعة 24 أكتوبر - 18:30
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إخ��������������راج: وانغ يو هانغ   

املنت�ج:  القناة العامة في راديو وإذاعة شاندونغ  

بلد اإلنتاج : الصني 

مدة الفيلم : 10 دقائق

Director: Wang Yuhang

Producers: Public Channel - Shandong Radio 

TV Country: China

Duration: 10 min. 

االأم و عربتها

Mom And Her Cart 
with Single Wheel

إنخرط في عمل املراسالت و إخراج األفالم التسجيلية منذ عام 2008 و 

حصد العديد من اجلوائز عن أفالمه  التسجيلية و اإلخبارية.

Engaged in correspondence work and documentary film 
direction since 2008, with many awards earned for documentary 
and news films.

في قرية جبلية فقيرة تنقل أٌم ماء النبع البنها أثناء 

طقس مليء بالرياح الهوجاء و الثلوج الكثيفة. يخبرنا 

ابنها املُقعد عما يعني له حبها و مدى إمتنانه لها.

A mother in a mountainous poor village 
carries home some spring water for her son 
in wild wind and heavy snow. Her paralyzed 
son tells us how much her love means to him 
and his gratitude.

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October - 19:00
قاعة الوسيل)2( - السبت 25 أكتوبر - 19:00
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إخ��������������راج: أرنو زايتمان و مارلني رابو  

املنت�ج: قناة اجلزيرة اإلجنليزية- أرنو زايتمان - 

مارلني رابو  

بلد اإلنتاج : قطر - بلجيكا 

مدة الفيلم : 25 دقيقة

Directors: Arnaud Zajtman & Marlène Rabaud 

Producers: Al Jazeera English Channel - Arnaud 

Zajtman - Marlène Rabaud 

Country: Qatar - Belgium    

Duration: 25 min. 

اأنطوان: الهروب 

من الجحيم

Antoine, a Journey 
From Hell

متكن السجني السياسي أنطوان فوميلي من تصوير 

الكونغو  سجن  في  س��رًا  للمساجني  اليومية  احلياة 

الرئيسي حيث قضى عشرة سنوات قبل أن يتمكن 

من الفرار.

Political prisoner Antoine Vumilia secretly 
filmed daily life in Congo’s main jail where he 
spent ten years and eventually managed to 
escape.

مراسل صحفي سابق للعديد من احملطات اإلخبارية في أفريقيا الوسطى. يدير اآلن شركته 

اخلاصة في بروكسل و ينتج األفالم التسجيلية لشركات متعددة في إفريقيا.

Former correspondent in Central Africa for international news organisations. 
Now he runs his own production company in Brussels and makes documentary 
films for various outlets, mainly in Africa.

تعتبر مارلني رابو مخرجة و مصورة فيديو و منتجة أفالم تتناول القضايا السياسية 

و اإلجتماعية في إفريقيا.

Marlène Rabaud is a director, videographer, and producer of films tackling 
political and social issues in Africa.

Al Wosail Hall (2) - Sunday 26 October - 11:00

قاعة الوسيل)2( - األحد 26 أكتوبر - 11:00
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إخ��������������راج: أحمد خميس حسونة  

املنت�ج: فضائية فلسطني اليوم   

بلد اإلنتاج : فلسطني  

مدة الفيلم : 26 دقيقة

Director: Ahmed Khamees Hassouna 

Producer: Palestine Today TV

Country: Palestine

Duration: 26 min. 

اأوتار مقطوعة

Broken Strings

لدى املخرج العديد من األفالم التسجيلية القصيره باألضافه إلى خبرته في 

التصوير.

A director who produced many short documentary films in 
addition to his expertise in photography.

يتحدث الفيلم عن أطفال غزة الذين تبدلت أفكارهم 

اجلميله بأفكار مشوشه من صنع اإلحتالل اإلسرائيلي 

ومقاومة األطفال للتخلص من تلك احلالة.

The film highlights the state of confusion that 
replaced the innocent dreams of the Gazan 
kids as a result of the Israeli influence and 
their strife to get out of this state of mind.

Al Wosail Hall - Thursday 23 October - 19:30
قاعة الوسيل - اخلميس 23 أكتوبر - 19:30
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إخ��������������راج: مكرم بلعيد 

املنت�ج: تلفزيون قطر   

بلد اإلنتاج : قطر   

مدة الفيلم : 25 دقيقة

Director: Makram Belaid 

Producer: Qatar TV  

Country: Qatar      

Duration: 25 min. 

اأورك�سترا قطر

Qatar Philharmonic 
Orchestra

األوركسترا  جمعية  على  الضوء  الفيلم  هذا  يسلط 

القطرية و التي تضم أكثر من مائة موسيقي عربي و 

أوروبي. يتناول حياة بعض املوسيقيني و اإلداريني في 

هذه الفرقة.

The film sheds some light on the Qatar 
Philharmonic Orchestra which has more 
than 100 musicians from Arab and European 
backgrounds. It depicts the life of some 
musicians and administrators of this 
orchestra.

After graduation from the School of Journalism and News in 
Tunisia and a professional experience in the field of TV and 
cinema in Canda, he established a private company for TV 
and cinema productions. He directed several works for TV and 
cinema and most of them were documentary in nature. 

بعد تخرجه من معهد الصحافة وعلوم االخبار في تونس وجتربه مهنيه في 

كندا في مجال اإلنتاج التلفزيوني والسينمائي أسس مكرم بلعيد شركة 

خاصة لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي حيث انتج واخرج العديد من االعمال 

التلفزيونية والسينمائية معظمها من االفالم التسجيلية. 

قاعة املختصر)2( - األحد 26 أكتوبر - 13:45

Al Mukhtasar Hall (2) - Sunday 26 October - 13:45



128

إخ��������������راج: جازمني جيوا   

املنت�ج: جازمني جيوا  

بلد اإلنتاج : كينيا

مدة الفيلم : 29 دقيقة

Director: Jazzmin Jiwa    

Producer: Jazzmin Jiwa 

Country: Kenya      

Duration: 29 min. 

اإلين �سيرليف: 

اأم ليبيريا

Ellen Sirleaf: 
Mother Liberia

ليبيريا  تنعم  لم  اإلستقالل  عامًا ومنذ  لفترة 166 

سيرليف  إليف  إنتخاب  عند  إال  والسالم  باحلرية 

كرئيسة للبالد.

For 166 years and since Liberia gained 
it’s independence, the country has only 
experienced freedom and peace in the last 
8 years since Ellen Johnson Sirleaf was 
elected as a president.

صانعة أفالم تسجيلية و مراسلة و محررة سابقة في إجنلترا. مقيمة اآلن 

في نيروبي، لدى جازمني شغف في سرد قصص مثيرة للفكر. كما و قامت 

بصناعة عدد من األفالم عن إفريقيا و الشرق األوسط.

A documentary filmmaker and a former newspaper reporter 
and editor in England. now based in Nairobi, she is passionate 
about telling thought-provoking stories and has made a number 
of films across Africa and the Middle East.

Al Wosail Hall (2) - Friday 24 October - 15:00

قاعة الوسيل)2( - اجلمعة 24 أكتوبر - 15:00
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إخ��������������راج: سليمة اخلالدي أحنش  

املنت�ج:  ألبرت كلني هنفلد  

بلد اإلنتاج : هولندا 

مدة الفيلم : 15 دقيقة

Director: Soulaima El Khaldi Ahanach 

Producer: Albert Klein Haneveld

Country: Holland

Duration: 15 min. 

ا�سمع ..

Hear This

مخرجة و باحثة و صانعة افالم تسجيلية.

A director, researcher and documentary filmmaker.

تريستان ابن العشرة أعوام يرى في أبيه جنمًا كرويا. و 

يرغب في أن يصبح أباه مدربا لفريقه إال أن كونه أصم 

يحول دون حتقق ذلك.

Tristan (10) looks up to his dad Dave as a 
soccer hero. Because of that, Tristan wants 
his dad to become the trainer of his team but 
the club will not allow that because his father 
is deaf.

Al Wosail Hall (2) - Sunday 26 October - 09:30
قاعة الوسيل)2( - األحد 26 أكتوبر - 09:30
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إخ��������������راج: دومنيك براون 

املنت�ج:  دومينيك براون  

بلد اإلنتاج : اململكة املتحدة  

مدة الفيلم : 7 دقائق

Director: Dominic Brown

Producers: Dominic Brown

Country: United Kingdom

Duration: 7 min. 

البداية

The Beginning

صانع أفالم وثائقية مستقل و مقيم في لندن.

An independent documentary filmmaker based in London.

يروي فيلم »البداية« قصة املظاهرات املناوئة للحكومة 

التركية في صيف عام 2013 في مدينة اسطنبول.

The Beginning tells the story of the anti-
government protests that gripped the Turkish 
capital Istanbul during the summer of 2013.

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October - 16:40
قاعة الوسيل)2( - السبت 25 أكتوبر - 16:40
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إخ��������������راج: أكاش أرون 

املنت�ج:  أكاش أرون   

بلد اإلنتاج : الهند  

مدة الفيلم : 22 دقيقة

Director: Aakash Arun

Producers: Aakash Arun

Country: India

Duration: 22 min. 

البحث عن قدري

In Search of Destiny

منتج وصانع أفالم مستقل و يعمل كمنتج في تلفزيون لوكسابها في دلهي. 

و تعالج أفالمه القضايا اإلجتماعية.

A producer and independent filmmaker. He works as a producer 
in LOKSABHA TV in Delhi. His films tackle social issues.

يروي هذا الفيلم صعوبة حياة من يعملون في مهنة 

دلهي  في  املقدس  يامونا  نهر  أعماق  في  الغوص 

اللتقاط قطع النقود و احللي التي يقدمها الناس قرابني 

لآللهة.

The film is about the struggling life of coin 
divers where survival depends upon the holy 
river YAMUNA in Delhi.

Al Mukhtasar Hall (1) - Saturday 25 October - 17:30
قاعة املختصر)1( - السبت 25 أكتوبر - 17:30
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إخ��������������راج: ياجن ليو   

املنت�ج: شركة تلفزيون فونكس الفضائية  احملدودة 

بلد اإلنتاج : هوجن كوجن  

مدة الفيلم : 29 دقيقة

Director: Yang Liu 

Producers: Phoenix Satellite Television Co. Ltd 

Country: Hong Kong  

Duration: 29 min. 

َبْعد زلزال 

�سي�سوان 512

Aftermath of the 512 
Sichuan Earthquake

ليو حاصل على درجة املاجستير في الصحافة اإللكترونية من جامعة الصني لإلعالم و اإلتصاالت. كما أنه 

شغوف بانتاج األفالم التسجيلية حول واقع الصني. كما تناولت بعض أفالمه اإلصالحات اإلقتصادية في 

الصني و األلعاب األوملبية في بيكني و غيرها.

Liu has an MA in Broadcast Journalism from the Communication University of China. He is 
passionate in making documentaries about the reality of China. Some of his films discussed 
the Chinese Economic Reform, Beijin Olympics and others.

خضعت مدينة جينغوان إلى تغيرات جذرية في أعقاب 

زلزال سيشوان. أحد الناجني من الزلزال يواجه صعوبات 

متعددة و يناضل من أجل املضي قدمًا في حياته.

Dujiangyan City has undergone dramatic 
changes after the 512 Sichuan Earthquake. 
Guo Zi-yi, a survivor of the quake, is 
encountering various difficulties and 
struggling to move forward.

Al Wosail Hall (3) - Sunday 26 October - 11:00

قاعة الوسيل)3( - األحد 26 أكتوبر - 11:00
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إخ��������������راج: ياميلكا بورخيس 

املنت�ج: املعهد الكوبي للتلفزيون والراديو 

بلد اإلنتاج : كوبا    

مدة الفيلم : 5 دقائق

Director: Yamilka Borges    

Producers: Cuban Institute of Radio and Television 

Country: Cuba      

Duration: 5 min. 

بيتر بان

A Peter Pan 
on Earth

حبكة الفلم جتسد آمال و أحالم طفل يصارع مرض 

لدى  احمل��ن  ص��راع  في  الرغبة  تعكس  و  اللوكيميا 

اإلنسان.

The hopes and dreams of a child with 
leukemia is the plot of this film and reflecting 
the will to fight against adversity of being 
human.

A young filmmaker who combines her work with print journalism.

صانعة أفالم شابة و التي تدمج الصحافة املطبوعة في أعمالها.

Al Wosail Hall (4) - Saturday 25 October  - 13:45

قاعة الوسيل)4( - السبت 25 أكتوبر - 13:45
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إخ��������������راج: طوني جاكسون 

املنت�ج: كيميكال ميديا

بلد اإلنتاج : أستراليا 

مدة الفيلم : 25 دقيقة

Director: Tony Jackson 

Producer: Chemical Media

Country: Australia    

Duration: 25 min. 

تجارة خطرة

Risky Business

ميكن للغاز املستخلص من الفحم احلجري أن يحول 

أستراليا إلى مصدر طاقة هام في العالم. و لكن ما 

مدى تأثير إجناز هذا الشيء على صحة الشعب و 

البيئة و األرض؟

Coal seam gas has the potential to make 
Australia an energy superpower, but at what 
price to the nation’s health, environment and 
land?

طوني جاكسون، مخرج تنفيذي و يعمل لدى شركة كيمكال ميديا لإلنتاج. 

أمضى أكثر من خمسة و عشرون عامًا في إنتاج البرامج التلفزيونية في 

مؤسسات البث التلفزيوني العاملية.

Tony Jackson is an executive producer at Chemical Media. 
He has spent more than 25 years making television programs 
across the world for international broadcasters.

Al Mukhtasar Hall (2) - Sunday 26 October - 11:30

قاعة املختصر)2( - األحد 26 أكتوبر - 11:30
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قاعة الوسيل)2( - األحد26 أكتوبر - 10:30

إخ��������������راج: أنيياّل غابرييل  

املنت�ج: ميرسني مالتينسكي  

بلد اإلنتاج : بولندا   

مدة الفيلم : 18 دقيقة

Director: Aniela Gabryel    

Producer: Marcin Malatynski   

Country: Poland      

Duration: 18 min. 

تطير اأو ال تطير

To Fly or not 
to Fly

في  للباحثني  االستكشافية  الرحالت  يصف  فيلم 

علم الطيور بغض النظر عن سوء األحوال اجلوية 

املناخية. والظروف 

Working in thickets on a thin strip of 
land between the sea and the lake, bird 
researchers try to at least describe it setting 
off on their expeditions regardless of bad 
weather and conditions.

جامعة  م��ن  املسرحية  ال��دراس��ات  ف��ي  بكالوريوس  على  حاصلة 

أنها  كما  روكلو.  جامعة  من  الفن  تاريخ  في  آخر  و  جيغليونان 

البولندية لألفالم. الوطنية  الكلية  تدرس اآلن في 

She holds a BA in Theatre Studies from Jagiellonian University 
and also studied Art History from Wroclaw University. She is 
now studying at Polish National Film School.

Al Wosail Hall (2) - Sunday 26 October - 10:30
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إخ��������������راج: إسراء يلديز  

املنت�ج: كمال سيفتسي   

بلد اإلنتاج : تركيا  

مدة الفيلم : 22 دقيقة

Director: Esra Yildiz 

Producer: Kemal Ciftci

Country: Turkey

Duration: 22 min. 

�ْس الغبار َ َتَنفُّ

Breathing Sand

تلقت تعليمها في جامعة أتاتورك و درست تخصص الراديو و التلفزيون و 

السينما. بدأت مشوارها الفني كمساعدة في اإلخراج و أنتجت العديد من 

األفالم التسجيلية  وتعمل حاليًا كمنتجة مستقلة.

She attended Ataturk University and studied Radio, TV and 
Cinema. She began her career as an assistant director and 
produced many documentary films. At present, she works as a 
freelance director.

يحكي الفيلم قصة مرض التسمم السليكي الناجم عن 

تنفس غبار السليكا.

Breathing Sand tackles a story of a victim of 
silicosis.

Al Al Wosail Hall (2) - Sunday 26 October - 10:00
قاعة الوسيل)2( - األحد 26 أكتوبر - 10:00
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إخ��������������راج: مارسن بورتكيفتش  

املنت�ج: مارسن بورتكيفتش  

بلد اإلنتاج : بولندا   

مدة الفيلم : 12 دقيقة

Director: Marcin Bortkiewicz   

Producer: Marcin Bortkiewicz 

Country: Poland      

Duration: 12 min. 

الجانب االأي�سر 

من الوجه

Left Side of the Face

ليسزك  يدعو  عرضها،  و  بطولها  بولندا  ج��اب 

كرتولسكي الناس اللتقاط صورة لهم في استوديو 

للجانب  ص��ورة  يلتقط  موافقتهم،  عند  و  مرجتل 

األيسر من وجوههم فقط. 

Travelling the length and breadth of Poland, 
Leszek Krutulski invites people to an 
impromptu photographic studio. If they agree, 
he then takes a photo of the left side of their 
face.

حاصل على شهادة من جامعة جيدناسك و من كلية أندريزج واجدا إلخراج 

األفالم. كما إنه ارتبط اسمه مبسرح روندو كممثل و كاتب و مخرج منذ عام 

1991. و من أهم أحد أفالمه التسجيلية »قواعد اللعبة« عام 2004.

He holds a university degree from the University of Gdansk 
and the Andrzej Wajda Master School of Film Directing. He has 
associated with Rondo Theatre as an actor, scriptwriter and 
director since 1991. One of his documentary films is Rules of 
the Game in 2004.

قاعة الوسيل)2( - اجلمعة 24 أكتوبر - 17:45

Al Wosail Hall (2) - Friday 24 October - 17:45



138

إخ��������������راج: فريز أحمدوف 

املنت�ج: رشاد كازميوف - فريز أحميدوف

بلد اإلنتاج : أذربيجان 

مدة الفيلم : 26 دقيقة

Director: Fariz Ahmedov 

Producers: Rashad Gasimov - Fariz Ahmedov

Country: Azerbaijan    

Duration: 26 min. 

الجزيرة المتال�سية

Melting Island

هناك يتوقف الوقت. يستخدم أهل تلك اجلزيرة احلطب 

بداًل من الغاز و الشموع بدال من الكهرباء. سكان 

تلك اجلزيرة مدركون لطبيعة احلياة احلديثة و املريحة 

و باستطاعتهم الرجوع لذلك النمط من احلياة متى 

شاؤوا.

The time is stopped there. They use wood 
instead of gas, candle instead of electricity. 
People living there are aware about modern, 
comfortable life, they can go any time to 
change their way of life.

حاصل على بكالوريوس في كتابة السيناريو و دبلوم في السينما. شغل 

منصب عضو جلنة حتكيم في مهرجانات دولية. من بعض أفالمه »كبار 

السن« و »خطوة واحدة«.

He holds a  BA  in Screenwriting and a Diploma in Cinematography. 
He served as a jury member in international festivals. Some of 
his films are The Old People and One step.

Al Wosail Hall (3) - Friday 24 October - 18:00
قاعة الوسيل)3( - اجلمعة 24 أكتوبر - 18:00
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إخ��������������راج: أنطونيو سبانو و أغستينو سبانو 

و فرانشيسكو بيتشولو و إدواردو بيتشولو  

املنت�ج: أنطونيو سبانو  

بلد اإلنتاج : إيطاليا 

مدة الفيلم : 9 دقائق

Directors: Antonio Spano, Agostino Spano, 

Francesco Picciolo & Edoardo Picciolo 

Producers: Antonio Spano

Country: Italy

Duration: 9 min. 

حديقة الحيوان

Animal Park

ذهب املخرج أنطونيو في العام 2009 في رحلة إلى العراق لتصوير فيلم »سمائنا و أرضنا« و 

الذي فاز بجائزة اليونيسف للسالم عام 2010. 

Antonio went to Iraq in 2009 to realize Our sky, Our Land,  which was awarded 
with the Unicef prize for peace 2010.

في جمهورية الكونغو الدميقراطية يقع منتزه فيروجنا 

إدارة  إفريقيا. في مسعى  منتزه في  أقدم  الوطني، 

املنتزه حلماية الطبيعة، تقوم باعمال احلرق لبعض القرى 

و القتل و اإلغتصاب.

In DR Congo lies the Virunga National 
Park, the oldest African park. The park’s 
management wants to protect the nature. To 
achieve this end, they burn down villages, 
rape and kill.

مخرج و ممثل و مؤلف أفالم قصيرة.

A director, actor and author of 
short films. 

و  »سمائنا  فيلم  إخ��راج  في  ساعد 

أرضنا« .
He co-directed the documentary  
Our sky, Our Land.

ساعد في إخراج فيلم »سمائنا 

و أرضنا« 
He co-directed the documentary  
Our sky, Our Land.

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October - 17:00
قاعة الوسيل)2( - السبت 25 أكتوبر - 17:00
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إخ��������������راج: مغنا غوبطا 

املنت�ج: مغنا غوبطا  

بلد اإلنتاج : اململكة املتحدة  

مدة الفيلم : 14 دقيقة

Director: Meghna Gupta

Producer: Meghna Gupta

Country: United Kingdom

Duration: 14 min. 

الخيوط المفككة

Unravel

تعمل حاليًا مخرجة و منتجة في شركة سول ريبل لألفالم و تسلط أفالمها 

الضوء على القضايا اإلجتماعية. حاصلة على بكالوريوس في إنتاج األفالم 

و الفيديو و ماجستير في األنثروبولوجيا.

Currently a director and producer at Soul Rebel Films, Meghna 
creates documentaries with a focus on social issues. Her 
educational background combines a BA in Film and Video, and 
an MA in Anthropology.

يتتبع هذا الفيلم عملية جمع املالبس الغربية القدمية في 

رحلة عبر شمالي الهند حتى تصل إلى مدينة بانيبات 

و التي حتسن استغاللها.

Unravel follows the Western world’s least 
wanted clothes, on a journey across northern 
India, from sea to industrial interior. They get 
sent to Panipat, the only place in the world 
that wants them.

Al Mukhtasar Hall (2) - Sunday 26 October - 10:00
قاعة املختصر)2( - األحد 26 أكتوبر - 10:00
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إخ��������������راج: رفقي حسني و علي ماضي صاالي 

املنت�ج: معهد إيجل - محطة تلفزيون مترو

بلد اإلنتاج : إندونيسيا   

مدة الفيلم : 23 دقيقة

Directors: Rifky Husain & Ali Madi Salay 

Producers: Eagle Institute - Metro TV 

Country: Indonesia   

Duration: 23 min. 

ُدعاة ال�سالم

Peace Provocator

محمد يوسف الغا، و الذي ال زال يعاني من آثار 

صراع عام 1999 و كذلك األمر لهيني ليكليكاواتي 

زوجة القس. يرغب كل منهم أن يتعافى من آثار تلك 

الصدمة و الظهور معا في برنامج على الهواء.

Muhammad Yusuf Laga, still experiencing 
the trauma of the conflict in 1999, and so 
does Heni Liklikwati, a pastor’s wife. Both 
of them want to heal the trauma by having a 
program on air.   

طالب إعالم في املعهد اإلسالمي في أمبون و صحفي مستقل و منخرط في العمل 

املؤسساتي و مشاريع مجتمعية إبداعية.

A journalism student at the Islamic Institute in Ambon. He is a freelance 
journalist and involved in some organizations and creative community 
projects.

طالب إعالم في املعهد اإلسالمي في أمبون و ناشط في إحتاد طلبة أمبون و التواصل هو 

أهم دوافعه في العمل.

A journalism student at the Islamic Institute in Ambon and active in the 
Ambon Student Association. Communication is his main motivation.

Al Wosail Hall (3) - Sunday 26 October - 11:30

قاعة الوسيل)3( - األحد 26 أكتوبر - 11:30
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إخ��������������راج: جوهانس فان دن برغ  

املنت�ج: جوهانس فان دن بيرج  

بلد اإلنتاج : هولندا 

مدة الفيلم : 25 دقيقة

Director: Johannes van den Berg  

Producer: Johannes van den Berg 

Country: The Netherlands   

Duration: 25 min. 

رق�س الفيلة

When Elephants Dance, 
the Grass Gets Beaten

أنغكور  معابد  ق��رب  و  م��ون  زف��اف  حفل  خ��الل 

املأساوي  الوضع  نتعرف على  وات في كمبوديا، 

الناس  أرض  تسلب  حيث  قريتها  ف��ي  للناس 

قسرًا. ويهجروا 

At the wedding of Moon, near the Angkor 
Wat temples (Cambodia), we get to know 
the dramatic situation of people in her village 
who face land grabbing and forced migration.

مؤسس شركة درس فيلم  لإلنتاج الفني بعد دراسته لإلنثروبولوجيا 

إنتاجاته  التسجيلية و  ُتعرض أفالمه  السبعينات،  الثقافية. و منذ 

املسرحية في العديد من الدول.

He founded drsFILM after studying Cultural Anthropology. Since 
the seventies, his documentaries and drama productions have 
been shown in many countries.

Al Wosail Hall (2) - Friday 24 October - 16:00

قاعة الوسيل)2( - اجلمعة 24 أكتوبر - 16:00
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إخ��������������راج: برتولومي سويدرسكي 

املنت�ج: هابرت كوبرفيتش  

بلد اإلنتاج : بولندا   

مدة الفيلم : 25 دقيقة

Director: Bartlomiej Swiderski   

Producer: Hubert Koprowicz  

Country: Poland      

Duration: 25 min. 

�ساتي

Sati

فيلم يجسد ذكرى بيوتر مورواسكي مستكشف القمم 

شتوية  إستكشاف  أول رحلة  في  املشاركني  أحد  و 

في التاريخ إلى شيشاباجنما و الذي توفي في جبال 

الهماليا.

A film is reminiscence of Piotr Morawski, 
a conqueror of six eight-thousanders and 
a participant of the first in history winter 
expedition to Shishapangma and died in the 
Himalayas.

خريج كلية األفالم و اإلخراج التلفزيوني من جامعة ساليسيا - كلية واجدا. 

كما أنه كتب عدد من األفالم القصيرة و اإلعالنات و يعتبر فيلم »متسلق 

اجلبال« أول أفالمه.

He graduated from the Faculty of Film and TV Directing at the 
University of Silesia and Wajda School. Author of several short 
films and commercials. Sati is his documentary debut.

قاعة الوسيل)2( - اجلمعة 24 أكتوبر - 18:30

Al Wosail Hall (2) - Friday 24 October - 18:30
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إخ��������������راج: سلومير ويتك   

املنت�ج: لزك كوبك - جيرزي رادوس  

بلد اإلنتاج : بولندا   

مدة الفيلم : 12 دقيقة

Director: Slawomir Witek   

Producers: Leszek Kopec - Jerzy Rados  

Country: Poland      

Duration: 12 min. 

�سبعة متدربين

Seven Men 
at Different Ages

يقدم  املالكمة.  رياضة  مدربي  من  الفيلم  أبطال 

املهنة  ه��ذه  مراحل  جتسد  مشاهد  سبعة  الفيلم 

الفيلم  يعود  الشيخوخة.  حتى  و  الطفولة  من 

رائدها  و  الكالسيكية  التسجيلية  األف��الم  إلى 

كيلوسكي. كريزستوف 

The film protagonists are men that train 
boxing. Seven scenes show boxers at 
different career stages - from childhood 
to old age. The film refers to the classic 
documentary by Krzysztof Kielowski.

الدراسات  في  بكالوريوس  على  حاصل  و  جيدانسك  جامعة  خريج 

و  كمخرج  حاليا  يعمل  لألفالم.  جيديانيا  كلية  خريج  و  التاريخية 

القصيرة. القصصية والتسجيلية  األفالم  إخراج  في  سينمائي 

He graduated from Gdansk University with a BA in History 
Studies and from Gdynia Film School. He is currently working as 
director and cinematographer of short fiction and documentary 
films.

قاعة الوسيل)2( - اجلمعة 24 أكتوبر - 16:30

Al Wosail Hall (2) - Friday 24 October - 16:30
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إخ����راج: مانويل فيرنانديز رودريغز و يوسو لوبيز 

ثيا  

املنت�ج: مانويل فيرنانديز رودريغز و يوسو لوبيز 

ثيا    

بلد اإلنتاج : إسبانيا   

مدة الفيلم : 12 دقيقة

Directors: Manuel Fernandez Rodriguez & Iosu 

Lopez Cia  

Producers: Manuel Fernandez Rodriguez & Iosu 

Lopez Cia    

Country: Spain      

Duration: 12 min. 

ال�سجادة الحمراء

The Red Carpet

تسكن روبينا ابنة اإلثنتي عشرة سنة في أحد األحياء 

الفقيرة في مومبي في الهند. حتلم روبينا في أن تكون 

ممثلة و أن حتول األحياء الفقيرة إلى أماكن أنظف و 

أفضل للحياة.

Garib Nagar slum, in Bandra district (Bombay, 
India) is Rubina´s home, a 12-year old girl 
who aims to become an actress and change 
the slum into a more clean and habitable 
place.

حاصل على بكالوريوس في دراسات علم التواصل من جامعة كومبلتنيس في مدريد كما 

و درس صناعة األفالم في جامعة سيدني.

He has a BA in Communication Studies from Complutense University of 
Madrid and he studied filmmaking at the University of Sydney.

عمل مع العديد من املؤسسات اإلعالمية في إسبانيا و بعضها كان من أهم مصادر 

األخبار في البالد.

He worked with a range of media agencies, some of the most important 
news sources of Spain.

قاعة الوسيل)3( - اجلمعة 24 أكتوبر - 16:30

Al Wosail Hall (3) - Friday 24 October - 16:30
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إخ��������������راج: إياد صالح  

املنت�ج: استوديوهات هاند ميد 

بلد اإلنتاج : مصر 

مدة الفيلم : 22 دقيقة

Director: Eiad Saleh  

Producer: Handmade-Studios

Country: Egypt     

Duration: 22 min. 

�سنوات الكور ال�سائعة

Years of Missed Goals

عاش جيلنا على مدى 23 سنة حلم أن يرى منتخب 

مصر يلعب في كأس العالم. عن تلك األيام وتلك 

اللحظات يتحدث الفيلم.

We have waited to see the Egyptian soccer 
team taking part in the World Cup for 23 
years. This film is about those days and 
moments.

مخرج ومنتج تخرج من كلية اإلعالم  في جامعة القاهرة و قدم نفسه كمخرج 

لألفالم التسجيلية مبجموعة من األفالم منها  »طرب شعبي« و »ليلة فرح« 

و »عمرعبدالرحمن«.

Director, producer and an alumnus of the School of Media from 
Cairo University. He introduced himself as a documentary film 
director in some films, such as Popular Music, A Wedding Night, 
and Omar Abdulrahman.

قاعة الوسيل)3( - اجلمعة 24 أكتوبر - 19:00

Al Wosail Hall (3) - Friday 24 October - 19:00
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إخ��������������راج: أليخاندرو ألونسو  

املنت�ج: دليا دي ال كروز  

بلد اإلنتاج : كوبا  

مدة الفيلم : 8 دقائق

Director: Alejandro Alonso   

Producer: Delia de la Cruz  

Country: Cuba      

Duration: 8 min. 

ال�سيدة كري�ساليدا

Crisalida

إسم  إن��ه  كما  الفراشة  شرنقة  اس��م  هو  كريساليس 

العمر و  تبلغ ست و ثمانني سنة من  لسيدة كوبية 

تقوم  غرفتها.  نافذة  خ��الل  من  للحياة  تنظر  التي 

السيدة كريساليس بالتحدث عن ماضيها و حاضرها 

املتناقضني و املتقاربني بشكل كبير و بشكل مليء 

بالسخرية. 

Chrysalis is the butterfly’s bud, but also is 
the name of a Cuban woman of 86 years old, 
who sees the world through the window of 
her room.She reveals to us her contradictory 
past and present, both converge of intensely 
ironical way.

مخرج ومنتج صوتي ومرئي و قام بانتاج العديد من األفالم التسجيلية مثل 

» اإلستغاثة« و »شرنقات  االفراشات« و »درجات إلى السماء«. كما 

اشترك في العديد من املعارض الفنية للصور و الفيديو.

A director and audiovisual producer. He has made many 
documentaries, such as Evocation, Chrysalides, and Stairs to 
Heaven. He has taken part in several collective expositions of 
photography and video arts.

قاعة الوسيل)3( - السبت 25 أكتوبر - 20:45

Al Wosail Hall (3) - Saturday 25 October - 20:45
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إخ��������������راج: حنان الشيمي    

املنت�ج:  سيلني أبيض  

بلد اإلنتاج : اإلمارات العربية املتحدة 

مدة الفيلم : 20 دقيقة

Director: Hanan El Shimy

Producer: Celine Abiad

Country: UAE 

Duration: 20 min. 

�سيمفونية الظالم 

The Dark Symphony

حاصلة على شهادة دبلوم من املعهد العالي للفن و السينما في القاهرة. كما 

ساهمت في العديد من املشاريع.

She holds a diploma from the Higher Institute Academy of Art 
and Cinema in Cairo. She participated in many projects.

»السمفونية القامتة« فيلم تسجيلي يخبر قصة رجل 

أعمى و الذي حول ظلمة العمى إلى حب و جمال و 

ذلك بسبب إميانه مبوهبته.

Dark Symphony tells the story of a blind man 
who changed the dark into pure love and 
beauty due to his belief in his talent.

Al Mukhtasar Hall (2) - Sunday 26 October - 11:00
قاعة املختصر)2( - األحد 26 أكتوبر - 11:00
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إخ��������������راج: كارلوس رودريغز فونتيال و أوميليو 

بوروتو

املنت�ج: تلفزيون موندو التينو  

بلد اإلنتاج : كوبا   

مدة الفيلم : 24 دقيقة

Directors: Carlos Rodriguez Fontela & 

Omelio Borroto 

Producers: Mundo Latino TV  

Country: Cuba     

Duration: 24 min. 

ال�سحراء و �سجرتا 

النيم و جوز بربادو�س

The Desert, the Neem 
and Jatropha Curcas

إعادة تشجير الغابات بشجرة النيم من أجل إنتاج 

جوز  أشجار  زراع��ة  و  احليوية،  احلشرية  املبيدات 

بربادوس في التربة املتفسخة ذات امللوحة العالية، 

امل��واد  بقايا  باستخدام   احليوي  الوقود  إنتاج  و 

الغذائية، و التثقيف البيئي بهذا املجال املتضمن 

ُتناقش في  ِقيم الطبيعة العليا هي القضايا التي 

هذا التسجيلي.

The reforestation with Neem trees and its 
use for the production of bio-insecticides, the 
cultivation of Jatropha on degraded soils with 
high salinity, the production of biofuels without 
using foodstuffs and the environmental 
education in this area with high natural values 
are issues raised in this documentary.

أخرج أكثر من عشرين فيلمًا تسجيليًا و نال ما ال يقل عن عشرة جوائز لقاء أعماله.

He has directed more than twenty documentaries and obtained no less than 
10 awards for his works.

قاعة الوسيل)3( - اجلمعة 24 أكتوبر - 11:35

Al Wosail Hall (3) - Friday 24 October - 11:35

حاصل على بكالوريوس من كلية التواصل في جامعة هافانا. مخرج تلفزيوني و صاحب خبرة 

واسعة  في إخراج افالم تسجيلية تتناول قضايا تتعلق بالبيئة.

He holds a BA from the Faculty of Communication from Havana University. 
He is a TV director with extensive experience in documentary film directing 
tackling issues related to the environment.
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إخ��������������راج: أحمد موقدي 

املنت�ج: أحمد موقدي

بلد اإلنتاج : فلسطني 

مدة الفيلم : 14 دقيقة

Director: Ahmad Moqadi 

Producer: Ahmad Moqadi

Country: Palestine    

Duration: 14 min. 

�سرخة طفولتي

Cry childhood

فيلم تسجيلي يصور جانب من حياة االطفال في قرية 

النبي صالح بالضفة بالغربية والتي تتعرض منذ اربع 

سنوات لالعتداء من قبل قوات االحتالل االسرائيلي.

A documentary film depicts one side of the 
life of children in Anabi Saleh Village in West 
Bank which has been under constant assault 
by the Israeli occupation forces for four years.

خريج صحافة واعالم يعمل في مجال صناعة االفالم التسجيلية، حصل 

على عدة جوائز في مهرجانات محلية.

Ahmad Moqadi studied Journalism and Media. He has directed 
several documentaries and won awards in local film festivals.

Al Wosail Hall (3) - Friday 24 October - 15:30

قاعة الوسيل)3( - اجلمعة 24 أكتوبر - 15:30
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إخ��������������راج: سون شيان   

املنت�ج:  سون شيان  

بلد اإلنتاج : الصني 

مدة الفيلم : 18 دقيقة

Director: Sun Xian

Producer: Sun Xian

Country: China

Duration: 18 min. 

ال�سيد

Hunt

عضو  كفو.  ش��ان��دوجن  ن��ورم��ال  جامعة  من  اجلميلة  الفنون  قسم  خريج 

إحتادإختصاصي الطيور و صناع األفالم في الصني.

A graduate of the Fine Arts Department at Shandong Qufu 
Normal University. Now he is a member of China Ornithologists 
Association and China Filmmakers Association.

تعتبر جزيرة هيلف مكانًا ذو أهمية لتكاثر فراشة بالك 

تيل سوالو شمالي الصني. يعتبر نقص الطعام مشكلة 

الصيد  البحر من  يعاني  الطيور كما  جدية لصغار 

لقاء طائر صغير و أخطبوط، مغامرة  اجلائر. قصة 

صيد دون غالب أو مغلوب.

Hailv Island is an important place of 
reproduction for Black Tail Swallows from 
north China. Food shortage is serious to new 
born baby birds. The sea is overfished. A 
story of a young bird meeting an octopus—a 
hunt with no winner or loser.

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October - 11:00
قاعة الوسيل)2( - السبت 25 أكتوبر - 11:00
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إخ��������������راج: أينور أسكاروف 

املنت�ج: إيفان لوبتني   

بلد اإلنتاج : روسيا   

مدة الفيلم : 23 دقيقة

Director: Ajnur Askarov  

Producer: Ivan Lopatin  

Country: Russia     

Duration: 23 min. 

الع�سل المر

Bitter Honey

موضوع الفيلم هو جمع العسل البري من الغابات 

جمهورية  به  تشتهر  الذي  الشيء  هو  و  اجلبال  و 

بشكورتوستان. و يعتبر من أجود أنواع العسل في 

العالم و يسمى »العسل املر«.

The subject of the film is the gathering of wild 
honey from forests and mountains, which is 
The Republic of Bashkortostan is famous for. 
It’s considered as the best quality honey in 
the world, they call it “Bitter Honey”.

He graduated from St. Petersburg State University of Cinema 
and TV majoring in Documentary Films Directing.

خريج جامعة والية سانت بطرسبورغ للسينما و التلفزيون و تخصص في 

إخراج األفالم التسجيلية.

قاعة املختصر)2( - األحد 26 أكتوبر - 10:30

Al Mukhtasar Hall (2) - Sunday 26 October - 10:30
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إخ��������������راج: غابريل مينيزس 

املنت�ج: غابريل مينيزس 

بلد اإلنتاج : اململكة املتحدة 

مدة الفيلم : 20 دقيقة

Director: Gabrielle Menezes 

Producer: Gabrielle Menezes

Country: UK    

Duration: 20 min. 

عالج الحنين اإلى الوطن

The Cure for 
Homesickness

الوطن معنى يتم استكشافه من خالل قصة شخصية 

إلنسان تربى في زميبابوي و عاش في أرجاء العالم. إذ 

يتم دمج أحالم العالم الداخلية و ذكريات الناس في 

هذا الفيلم.

The meaning of home is explored through 
my personal story of growing up in Zimbabwe 
and living throughout the world. The interior 
world dreams and memories of people are 
woven through the film.

صحفية  و من ثم أصبحت مراسلة للجزيرة في غرب إفريقيا.

A journalist and then she became a reporter for Aljazeera in 
West Africa. 

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October - 11:30

قاعة الوسيل)2( - السبت 25 أكتوبر - 11:30
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إخ��������������راج: شو جون  

املنت�ج: محطة اإلذاعة والتلفزيون في مدينة تشانغشو  

بلد اإلنتاج : الصني   

مدة الفيلم : 22 دقيقة

Director: XU Jun 

Producer: Radio & TV Station, Changshu City

Country: China

Duration: 22 min. 

ُعمال الطوب

Kiln Workers

مدير استوديو األفالم التسجيلية في تليفزيون تشانغشو، كاتب سيناريو و 

مخرج و عضو احتاد الكتاب في الصني و احتاد فناني التلفزيون.

He is the Head of Documentary Studio at Changshu TV. Also 
he is a screen writer, director and member of China Writer’s 
Association and China TV Artists Association.

يتنقلوا مع عائالتهم من حياة اجلبال الفقيرة و البدائية 

للعمل مبهن يدوية لكسب مدخول زهيد إلعالة أسرهم. 

و لكن يحملون أحالمًا صغيرة بني جنباتهم. لم تكن 

بعضهم عن  َتفرْق  تخللها  إذ  حياة سهلة ألطفالهم 

بعض سنة تلو أخرى.

From backward poor mountains they move 
to a new place with families, doing heavy 
manual work, making a humble income to 
raise the family. Yet they keep a wish that’s 
small. No easy life for their chidren, some 
even separated year in year out .

Al Al Wosail Hall (3) - Friday 24 October - 09:00
قاعة الوسيل)3( - اجلمعة 24 أكتوبر - 09:00
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إخ��������������راج: محمود عبد الله محمود  

املنت�ج:  أفريكان فوكوس 

بلد اإلنتاج : السودان  

مدة الفيلم : 28 دقيقة

Director: Mahmoud Abdallah Mahmoud  

Producer: African Focus 

Country: Sudan 

Duration: 28 min. 

عودة الرزامة

Return of Alrazzama

التسجيلية والبرامج  األف��الم  مجال  في  يعمل  مخرج  ومصور  ومُمَنتج 

التلفزيونية و قام بأخراج أكثر من ثالثني فيلم لقنوات محلية وعاملية و بثت 

قناة اجلزيرة سبعة أفالم تسجيلية و ثقافية و سياسية أنتجت جميعها في 

السودان.

A director, cameraman and editor with experience in the 
documentary films and TV programs. He directed more than 
30 films for local and international TV channels. Seven of his 
films were screened on Aljazeera Channel and they were all 
produced in Sudan.

بعد عشرين عامًا تعود ناقة القبيلة الضائعة ، ومعها 

أحد عشر جماًل وناقة من بنيها وحفدتها ، يناقش 

الفيلم األع��راف القبلية في إسترداد املفقودات عند 

قبيلتني من البدو غربي السودان ، ويبرز جانبًا من 

بيئتهم وحياتهم .

A lost camel makes its way home after twenty 

years with its siblings. The film discusses the 

tribal norms in reclaiming lost properties for 

two Bedouin tribes in the west of Sudan. Also 

the film features the life of these two tribes.

Al Wosail Hall (2) - Friday 24 October - 10:30

قاعة الوسيل)2( - اجلمعة 24 أكتوبر - 10:30
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إخ��������������راج: شومير فاروق  

املنت�ج:  تسليمة اكتر ليبي   

بلد اإلنتاج : بنغالديش  

مدة الفيلم : 16 دقيقة

Director: Shomir Faruk 

Producer: Taslima Akter Lipi

Country: Bangladeshi

Duration: 16 min. 

كفاح من اأجل الحياة

Struggle for Life

شومير فاروق حاصل على دورة في صناعة األفالم التسجيلية في مؤسسة 

تامي لصناعة األفالم في بنغالديش.

Shomir Faruk has a course in documentary film making in Time 
Movie Making Organization in Bangladesh.

ينير مجيء الطفل حضن أمه بقدومه إلى الدنيا إذ 

يتوقع اجلميع أن يكون معافى. كما يشكل أحالما و 

آمااًل ألبويه إال إذا كان معاقا.

A child comes to the world by lighting up the 
lap of his mother. All expect that the child 
will be healthy. A child means many dreams, 
many hopes, unless the child is retarded.

Al Wosail Hall (2) - Friday 24 October - 18:00
قاعة الوسيل)2( - اجلمعة 24 أكتوبر - 18:00
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إخ��������������راج: مرمي شاهني و جورج عازر 

املنت�ج: مرمي شاهني

بلد اإلنتاج : األردن  

مدة الفيلم : 25 دقيقة

Directors: Mariam Shahin & George Azar 

Producer: Mariam Shahin 

Country: Jordan   

Duration: 25 min. 

مدونو رام اهلل

Blogging Ramallah

الله  العربي، يبدأ املدونون في رام  الربيع  في خضم 

بنشاطهم على اإلنترنت و في الشارع من أجل إشراك 

القوى في حوار هدفه التغيير.

In the midst of the Arab Spring, Palestinian 
bloggers based in Ramallah begin their own 
on-line and street activism as they seek to 
engage the powers in a dialogue for change.

كاتبة و صانعة أفالم ومنذ عام 1993 نشرت كتابني و صنعت ما يزيد على ستني فيلمًا  

تسجيلياً.

 A writer and filmmaker. Since 1993 she has published two books and made 
over sixty documentary films.

مصور صحفي و صانع أفالم تسجيلية في الواليات املتحدة األمريكية و منطقة الشرق 

األوسط منذ عام 1981. ساعد في إخراج فيلم »اجلري احلر في غزة« و »مصور بيروت«.

A photojournalist and a documentary filmmaker in the United States and the 
Middle East since 1981. He is the co-director of Free Running Gaza and Beirut 
Photographer.

Al Wosail Hall (2) - Sunday 26 October - 9:00

قاعة الوسيل)2( - األحد 26 أكتوبر - 9:00
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إخ��������������راج: احمد عثمان احمد شاور  

املنت�ج: جامعة النجاح 

بلد اإلنتاج : فلسطني  

مدة الفيلم : 17 دقيقة

Director: Ahmad Osman Ahmad Shawer  

Producer: Al-Najah University 

Country: Palestine  

Duration: 17 min. 

من باب لباب

Door to Door

في  شارك  قصيرة.  أفالم  صانع  النجاح،  جامعة  من  إعالم  خريج 

األولى  اجلائزة  على  وحاصل  لألفالم  ومسابقات  مهرجانات  عدة 

مرات. ثالث 

A graduate of Al-Najah University and a short documentary film 
maker. He has participated in many film festivals and won the 
first prize three times.

الغربية  الضفة  في  تعيش  فلسطينية  ام��رأة  قصة 

حضانة  ح��ق  على  حصلت  زوج��ه��ا  ع��ن  منفصلة 

أطفالها بقرار من احملكمة إال أن وجود أطفالها مع 

طليقها في غزة حال دون ذلك. 

`A story of  divorced woman in West Bank 
who obtained a court ruling of her children’s 
custody. Having her children with her ex-
husband in Gaza makes it impossible to see 
them. 

Al Wosail Hall (2) - Sunday 26 October - 11:30

قاعة الوسيل )2( - األحد 26 أكتوبر 11:30
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إخ��������������راج:  إينال بيك شريبوف

املنت�ج:  إينال بيك شريبوف

بلد اإلنتاج : بلجيكا 

مدة الفيلم : 21 دقيقة

Director: Inalbek Cheripov

Producer: Inalbek Cheripov

Country: Belgium    

Duration: 21 min. 

المهمة االأخيرة

Apocrypha

من  بالقرب  يسكن  الشيشان  من  مسلم  زيندي 

لم  بعمل  القيام  عليه  يتعني  كولون.  كاتدرائية 

يستطع أن يرفضه إال أنه سيقوم به للمرة األخيرة.

Zaindi is a Muslim from the Chechen Republic 
and lives near Cologne Cathedral. He should 
execute a business that he couldn’t refuse. 
Zaindi will do it for the last time.

مخرج أفالم و مؤسس »سينما الشطرجن«. حازت أعماله على عدة جوائز و 

آخرها جائزة األخوين لوميير عام 2013.

A film director and the founder of “Chess Cinema”. His works 
achieved many awards and the latest was Lumiere Brothers in 
2013.

Al Mukhtasar Hall (1) - Saturday 25 October - 19:15

قاعة املختصر )1( - السبت 25 أكتوبر - 19:15
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إخ��������������راج: مصطفى أتشمرد  

املنت�ج: حسني أفشار 

بلد اإلنتاج : إيران

مدة الفيلم : 21 دقيقة

Director: Mostafa Atashmard   

Producer: Hosein Afshar 

Country: Iran     

Duration: 21 min. 

نحن هنا... مقدي�سو

We Are Here… 
Mogadishu

تخصص في السينما من جامعة طهران للفنون.  و مدير للتصوير في 

حوالي ثالثني  فيلمًا إضافًة إلى إخراجه العديد من األفالم التسجيلية مثل 

»الطريق« و »محرك الدمى« و »مقديشو احلمراء«.

He has majored in Cinema from the Art University of Tehran. 
A director of photography in about thrity films. Besides, he 
directed many documentary films and some of them are: The 
Way, Puppeteer, and Red Mogadishu.

Al Wosail Hall (3) - Friday 24 October - 15:00

قاعة الوسيل)3( - اجلمعة 24 أكتوبر - 15:00

هاجر عبدالله و عائلته من  الصومال هربًا من املجاعة و 

القتل إلى مقديشو و كان حلمه يتمحور حول الذهاب 

اإلى البحر لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب احلرب في 

بالده.

Abdullah and his family left their village in 
Somalia because of famine and killing and 
moved to Mogadishu. His dream was to go 
to the beach but he couldn’t due to the war.
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إخ��������������راج: كابيندا ليمبا   

املنت�ج: كابيندا ليمبا  

بلد اإلنتاج : كينيا 

مدة الفيلم : 29 دقيقة

Director: Kabinda Lemba   

Producer: Kabinda Lemba 

Country: Kenya      

Duration: 29 min. 

نيكول�سو: رائد الف�ساء 

االإفريقي

Nkoloso: 
The Afronaut

من  ق��وم��ي  بطل  ه��ن��اك  ك��ان  الستينيات،  ف��ي 

زاميايدعى إدوارد ماكوكو نيكولسو والذي كان 

وعلى  املريخ  كوكب  إلى  ص��اروخ  بإطالق  يحلم 

متنه أثني عشرة رائد فضاء و رائدة فضاء واحدة 

و بعض  القطط.

In the 1960s, a Zambian patriot by the name 
Edward Makuka Nkoloso had a dream to 
launch a rocket that would send twelve 
astronauts, a space girl and cats to Mars.

مخرج و كاتب و منتج أفالم تسجيلية و خريج مؤسسة محمد أمني. قام 

بانتاج العديد من األفالم التسجيلية و العديد منها أنتج بالتعاون مع 

الوكالة االمريكية للتنمية الدولية. 

A director, writer, and producer of documentary films. He is an 
alumnus of  the Mohamed Amin Foundation. He has produced 
many documentary films and many of which were made in 
cooperation with USAID. 

Al Wosail Hall (2) - Saturday 25 October - 15:30

قاعة الوسيل)2( - السبت 25 أكتوبر - 15:30
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إخ��������������راج: يوكو  أوغستيني  

املنت�ج:  مؤسسة كليانا شييرا 

بلد اإلنتاج : أندونيسيا  

مدة الفيلم : 13 دقيقة

Director: Ucu Agustini

Producer: Kalyana Shira Foundation

Country: Indonesia

Duration: 13 min. 

وداعاً مدر�ستي

Farewell My School

يوكو  أوغستيني صحافية إندونيسية و كاتبة و صانعة أفالم تسجيلية. 

تعلمت اإلنتاج املرئي و املسموع بنفسها. كما مت عرض فيلمها »أموال 

أطفالنا« في مهرجان برلني الدولي لألفالم.

Ucu Agustini is an Indonesian journalist, writer, documentary 
filmmaker. She learned audio-visual production as a self-taught. 
Her short film Our Children’s Fund was screened at the Berlinale 
2009.

 لنتانغ طفل أعمى في احلادي عشرة من عمره، أعمى 

يناضل  و  الطبول  على  العزف  في  شغوف  لكنه  و 

لإلنتقال إلى مدرسة أخرى.

Lintang is an elven-years-old boy who is 
a passionate and blind drummer. He is 
struggling to move to a different school.

Al Wosail Hall (2) - Friday 24 October - 15:30
قاعة الوسيل)2( - اجلمعة 24 أكتوبر - 15:30
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Al Jazeera Documentary Channel Editorial Strategy

التوجهات التحريرية إلنتاجات قناة الجزيرة الوثائقية

ورشة عمل قناة الجزيرة الوثائقية

Fateh Al Khair Hall  - The Ritz - Carlton
 قاعة فتح الخير - الريتز - كارلتون

  09:00 - 11:00

  16:00- 18:00

  11:00 - 12:00

19:00 - 21:00

Friday 24th October 2014 �جلمعة

حفل توقيع كتاب قناة الجزيرة الوثائقية

Al Jazeera Documentary Channel Book Ceremony

Al Jazeera Documentary Channel Workshop

ندوة »اللغة العربية في اإلعالم« بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية

Seminar : “The Arabic Language in Media” 
in cooperation with The Ministry of Culture, Arts and Heritage - Qatar
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  09:00 - 13:00

  18:00 - 20:00

Al Jazeera English Channel Commissioning Workshop

ورشة عمل قناة الجزيرة اإلنجليزية لإلنتاج الخارجي

Aljazeera International Documentary Film Festival Meeting

ملتقى مهرجان الجزيرة الدولي لألفالم التسجيلية

Saturday ال�سبت

Fateh Al Khair Hall  - The Ritz - Carlton
 قاعة فتح الخير - الريتز - كارلتون

25th October 2014
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Sunday �لأحد

Fateh Al Khair Hall  - The Ritz - Carlton
 قاعة فتح الخير - الريتز - كارلتون

26th October 2014

  11:00 - 13:00
Introduction to AJMN Business Affairs and Rights Clearance

Privacy and Publicity Rights and use of Releases on Documentaries

حقوق الملكية الخاصة و العامة و استعمال إذن النشر لألفالم الوثائقية

مقدمة لشؤون األعمال و عملية الحصول على تراخيص الحقوق الخاصة 
بشبكة الجزيرة اإلعالمية

Introduction to AJMN Business Affairs and Rights Clearance

حقوق الطبع و اإلستثناءات التي تنطبق على األفالم الوثائقية

Copyrights and Exceptions Applied to Documentaries

ورشة عمل قسم اإلنتاج و شؤون األعمال في شبكة الجزيرة اإلعالمية

Workshop by The Business Affairs and Production Department
at Al Jazeera Media Network







جوائز مهرجان اجلزيرة

  • جائزة اجلزيرة الذهبية 
      مُتنح للفيلم الفائز في كل فئة من الفئات الثالث املشاركة في املسابقات.

     مُينح الفيلم الفائز بهذه اجلائزة مكافأة مالية ُتقّسم مناصفًة بني مخرج الفيلم ومنتجه:

-    الط����ويل )50000 ريال( خمسون ألف ريال قطري.

-    املتوسط  )40000 ريال( أربعون ألف ريال قطري.

-    القصير   )30000 ريال( ثالثون ألف ريال قطري.

  • جائزة جلنة التحكيم 
      مُتنح للفيلم الفائز في كل فئة من الفئات الثالث املشاركة في املسابقات.

     مُينح الفيلم الفائز بهذه اجلائزة مكافأة مالية ُتقّسم مناصفًة بني مخرج الفيلم ومنتجه:

-    الط����ويل )25000 ريال( خمسة وعشرون ألف ريال قطري.

-    املتوسط  )20000 ريال( عشرون ألف ريال قطري.

-    القصير   )15000 ريال( خمسة عشر ألف ريال قطري.

     

    ال يجوز تقسيم اجلائزة الواحدة )جائزة اجلزيرة الذهبية أو جائزة جلنة التحكيم( بني فيلمني. 

    وال يجوز إضافة جائزة أو شهادة تقدير أو تنويه بعمل على اجلوائز املقررة.

  • جائزة أفضل مخرج
      مُتنح ألفضل مخرج في كل فئة من الفئات الثالث املشاركة في املسابقات:

-    الط����ويل )25000ريال( خمسة وعشرون ألف ريال قطري

-    املتوسط )20000ريال( عشرون ألف ريال قطري.

-    القصير )15000ريال( خمسة عشر ألف ريال قطري.



Al Jazeera Awards

  • Al Jazeera Golden Award
It is offered to the winning film from each of the three categories: Long, Medium, and 

Short. Each winning film will be granted a cash prize, to be equally shared by the film’s 

director and producer, as follows:

Long      : QR 50,000 (Fifty thousand Qatari Riyals)

Medium : QR 40,000 (Forty thousand Qatari Riyals)

Short     : QR 30,000 (Thirty thousand Qatari Riyals)

  • The Jury Award 
It is offered to the winning film from each of the three categories: Long, Medium, and 

Short. Each winning film will be granted a cash prize, to be equally shared by the film’s 

director and producer, as follows:

Long     : QR 25,000 (Twenty five thousand Qatari riyals) 

Medium: QR 20,000 (Twenty thousand Qatari riyals) 

Short    : QR 15,000 (Fifteen thousand Qatari riyals)

None of the awards (Al Jazeera Golden Award and The Jury Award) will be shared 
between two films in any category. It is also not allowed to give an award, certificate of 

recognition, or special mention in addition to the specified awards.

     • Best Director Award
    It is offered to the best director in each of the following categories:

Long     : QR 25,000 (Twenty five thousand Qatari riyals) 

Medium: QR 20,000 (Twenty thousand Qatari riyals) 

Short    : QR 15,000 (Fifteen thousand Qatari riyals)



  • جائزة أفضل تصوير
     مُتنح ألفضل تصوير في كل فئة من الفئات الثالث املشاركة في املسابقات: 

 -    الط����ويل )20000ريال(  عشرون ألف ريال قطري.

 -    املتوسط )15000ريال( خمسة عشر ألف ريال قطري.

 -    القصير ) 10000ريال( عشرة آالف ريال قطري.

  • جائزة »أفق جديد«
     برعاية مركز اجلزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير،مُتنح ثالث جوائز ألفضل ثالثة أفالم من إجناز 

     الهواة أو الطلبة أو الناشئني:

 املركز األول  )20000ريال(  عشرون ألف ريال قطري.

 املركز الثاني )15000ريال(  خمسة عشر ألف ريال قطري.

 املركز الثالث )10000ريال(  عشرة آالف ريال قطري



  • Best Camerawork Award
It is offered to the best camerawork in each of the following categories:

Long     : QR 20,000 (Twenty thousand Qatari riyals) 

Medium: QR 15,000 (Fifteen thousand Qatari riyals) 

Short    : QR 10,000 (Ten thousand Qatari riyals)

  • New Horizon Award
Sponsored by Al Jazeera Media Training and Development Center, three awards will be 

granted to the best three films directed by amateur, students, or beginners as follows:

First Award     : QR 20,000 (Twenty thousand Qatari riyals)

Second Award: QR 15,000 (Fifteen thousand Qatari riyals)

Third Award    : QR 10,000 (Ten thousand Qatari riyals)



جوائز خاصة   

  

  • جائزة قناة اجلزيرة الوثائقية  
     برعاية قناة اجلزيرة الوثائقية، مُتنح ثالث جوائز ألفضل ثالثة أفالم وثائقية عربية شرط أن    

     التكون من إنتاج شبكة اجلزيرة اإلعالمية:

-    الط����ويل )40000 ريال( أربعون ألف ريال قطري.

-    املتوسط  )30000 ريال( ثالثون ألف ريال قطري.

-    القصير   )20000 ريال( عشرون ألف ريال قطري.

  • جائزة احلّريات العامة وحقوق اإلنسان
     برعاية إدارة احلريات العامة وحقوق اإلنسان في شبكة اجلزيرة اإلعالمية، مُتنح ثالث جوائز  

     ألفضل ثالثة أفالم تتناول قضايا احلرية و حقوق اإلنسان:

-    الط����ويل )40000 ريال( أربعون ألف ريال قطري.          

-    املتوسط  )30000 ريال( ثالثون ألف ريال قطري.     

-    القصير   )20000 ريال( عشرون ألف ريال قطري.

  • جائزة الطفل واألسرة  
      برعاية قناة اجلزيرة لألطفال، مُتنح ثالث جوائز ألفضل ثالثة أفالم تتناول قضايا الطفل 

      واألسرة:

-    الط����ويل )40000 ريال( أربعون ألف ريال قطري.

-    املتوسط  )30000 ريال( ثالثون ألف ريال قطري.

-    القصير  )20000 ريال( عشرون ألف ريال قطري.



Special Awards
• Al Jazeera Documentary Channel Award

Sponsored by Al Jazeera Documentary Channel, three awards will be granted to the 

best three Arabic documentaries - not produced by Al Jazeera Network - as follows:

Long     :  QR 40,000 (Forty thousand Qatari Riyals)

Medium:  QR 30,000 (Thirty thousand Qatari Riyals)

Short     : QR 20,000 (Twenty thousand Qatari Riyals)

• Public Liberties and Human Rights Award
Sponsored by the Public Liberties and Human Rights Management at Al Jazeera Media 

Network, three awards will be granted to the best three films dealing with liberties and 

human rights issues as follows:

Long     :  QR 40,000 (Forty thousand Qatari Riyals) 

Medium : QR 30,000 (Thirty thousand Qatari Riyals)

Short     : QR 20,000 (Twenty thousand Qatari Riyals) 

• Child and Family Award 
Sponsored by Al Jazeera Children’s Channel, three awards will be granted to the best 

three films dealing with the issues of children and family as follows:

Long      : QR 40,000 (Forty thousand Qatari Riyals)

Medium : QR 30,000 (Thirty thousand Qatari Riyals)

Short     : QR 20,000 (Twenty thousand Qatari Riyals) 





Closing Ceremony

Sunday, October 26, 2014
7:00 p.m. 

Al Wosail Hall

The Ritz - Carlton

Honorary Awards for Jury Members

Presentation of Awards

Winning Film Screening

حفل الختام

2014  /  10  /  26 الموافق   األحــــــــــــد 

مساًء  7 الساعة 
الوسيل قاعة 

كارلتون  - الريتز  فندق 

تقديم جوائز تكريمية للجان التحكيم

توزيع جوائز المسابقات

عرض للفيلم الفائز









Please put 

Dar Alsharq AD here
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