
برنامج مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي 36

9-18 نوفمبر 2014

• كل األفالم للكبار فقط.

• سعر موحد 20 جنيهًا للتذكرة.

• تخفيض %50 لطلبة الجامعات والمعاهد العليا وأعضاء النقابات الفنية 
والجمعيات السينمائية و إتحاد الكتاب.

• شباك الحجز مفتوح مقدمًا من السبت 8 نوفمبر إلى الثالثاء 19 نوفمبر من 
9 صباحًا إلى 10 مساًء

• تفتح األبواب قبل 15 دقيقة من بدء العرض.

• تغلق األبواب بعد بدء العرض.

• يحظر استخدام الموبايل وأي كاميرا داخل القاعات.



2

المسرح الكبير – دار أوبرا القاهرة
1000 مقعد

- المسابقة الدولية
- عروض خاصة 

- مهرجان المهرجانات
)بطاقات – تذاكر(

المسرح الصغير – دار أوبرا القاهرة
340 مقعد

- آفاق السينما العربية
)بطاقات – تذاكر(

-أفالم عن السينما
)بطاقات(

مسرح الهناجر – مركز الهناجر للفنون
230 مقعد

- عروض خاصة 
- مهرجان المهرجانات

)بطاقات – تذاكر(

سينما الهناجر – مركز الهناجر للفنون
120 مقعد

- سينما الغد الدولي:
- مسابقة األفالم القصيرة 

- مسابقة أفالم الطلبة
- كالسيكيات األفالم القصيرة

- عروض خاصة
- مهرجان المهرجانات

)بطاقات(

سينما اإلبداع – مركز اإلبداع الفني
200 مقعد

- أسبوع النقاد الدولي
- كالسيكيات األفالم الطويلة

)بطاقات(

سينما الحضارة 1 
75 مقعد

- السينما اليونانية ضيف الشرف
)بطاقات(

سينما الحضارة 2 
75 مقعد

- إعادة عروض المسرح الكبير
)بطاقات(

مواقع المهرجان
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بهو الهناجر – مركز الهناجر للفنون
- معرض المطبوعات السينمائية

قاعة المعارض – مركز الهناجر للفنون
- معرض مئوية ميالد بركات 

قاعة الباب – متحف الفن الحديث
- معرض نجاة مكي

من 9 إلى 15 نوفمبر 2014

قاعة المعارض – دار أوبرا القاهرة 
- المركز الصحفي

)بطاقات(

مسرح اإلبداع – مركز اإلبداع الفني
-المؤتمرات الصحفية

 )بطاقات(

المسرح المكشوف – دار أوبرا القاهرة
- ملتقى الصناعة 

من 10 صباحًا إلى 4 مساًء 
من 11 إلى 17 نوفمبر

)بطاقات(

المسرح المكشوف – دار أوبرا القاهرة
- ملتقى الصحافة 

من 4 مساء إلى 10 مساًء 
من 12 إلى 17 نوفمبر

)بطاقات(

قاعة االجتماعات – المجلس األعلى للثقافة
- توقيعات الكتب من إصدارات المهرجان

من 2.00 إلى 4.00 مساء
من 10 إلى 17 نوفمبر

)بطاقات(

- حلقة البحث 

- مهرجانات السينما الدولية في العالم العربي
من 4 إلى 6 مساء

من 10 إلى 17 نوفمبر
)بطاقات(

- ندوات المهرجان
من 6 إلى 8.00 مساًء

من 10 إلى 17 نوفمبر 2014
)بطاقات(
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هذه الدورة مهداة إلى اسم
مريم فخر الدين

)2014 - 1933( 
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10.00 ص
بهو الهناجر

افتتاح معرض المطبوعات السينمائية
يفتتح المعرض أحمد الحضري

11.00 ص
قاعة المعارض – مركز الهناجر للفنون

افتتاح معرض مئوية ميالد بركات
يفتتح المعرض هاشم النحاس

12.00 م
قاعة الباب – متحف الفن الحديث
افتتاح معرض الفنانة نجاة مكي

يفتتح المعرض أحمد عبدالغني

1.00 م
مؤتمر صحفي )فولكر شوليندورف(

مسرح اإلبداع
)بطاقات(

2.00  م
مؤتمر صحفي )نور الدين صايل(

مسرح اإلبداع
)بطاقات(

8.00 م
محكى القلعة

حفل افتتاح المهرجان
)دعوات فقط(

األحد

 9 

نوفمبر 
2014
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عبر عدسات سوداء: الفوتوغرافيون 
السود ونشأة شعب

إخراج: توماس آالن هاريس
الواليات المتحدة األمريكية - تسجيلي 

- 2014 - 92 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

ذيب
إخراج: ناجي أبو نوار

األردن – روائي – 2014 – 100 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

حياة رايلي
إخراج: آالن رينييه

فرنسا – روائي – 2014 – 108 دقيقة
ناطق بالفرنسية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة ألفريد باور وجائزة االتحاد 

الدولي لنقاد السينما )فيبريسي( 
في مهرجان برلين 2014

أغنيات من الشمال
إخراج: سون-مي يو

البرتغال – تسجيلي – 2014 – 72 دقيقة
ناطق بالبرتغالية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة أحسن فيلم طويل أول 

لمخرجه 
في مهرجان لوكارنو 2014

زي عود الكبريت
إخراج: حسين اإلمام

مصر - روائي - 2014 - 85 دقيقة
ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية

العرض األول في العالم  ديبلوماسية
إخراج: فولكر شوليندورف

فرنسا – روائي – 2014 – 85 دقيقة
ناطق بالفرنسية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة أحسن سيناريو 

)فولكر شوليندورف وسيريل جلي( 
في مهرجان شنغهاي 2014

عيون الحرامية
إخراج: نجوى نجار

فلسطين روائي - 2014 - 98 دقيقة
ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا 
يمثل السينما الفلسطينية في مسابقة 

األوسكار 2015

فيلم االفتتاح
القطع 

إخراج: فاتح أكين
ألمانيا - روائي - 2014 - 138 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية 
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

10:00 ص10:00 ص12:00 م

4:00 م

3:00 م

2:00 م

5:00 م

8:00 م

مسرح الهناجر المسرح الصغير المسرح الكبير
 بطاقات - تذاكر بطاقات - تذاكر بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

االثنين 10 نوفمبر 2014

مهرجان المهرجاناتآفاق السينما العربيةالمسابقة الدولية

مهرجان المهرجانات

أفالم عن السينما

مهرجان المهرجانات

المسابقة الدولية

عروض خاصة
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فولكر شوليندورف
الفائز بالهرم الذهبي الشرفي 

)جائزة نجيب محفوظ(
عن مجمل أعماله2014

بال
إخراج: فولكر شوليندورف

ألمانيا - روائي - 1969 - 85 دقيقة
ناطق باأللمانية - ترجمة إنجليزية

الرقص مع ماريا
إخراج: إيفان جيرجوليت

إيطاليا – تسجيلي – 2014 – 70 دقيقة
ناطق باإلسبانية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

مسابقة األفالم القصيرة 1
تلك الموسيقى

إخراج: كاميلو كابيرا
كولوبيا - روائي - 2013 – 27 دقيقة 

كوكتيل النكهات
إخراج: ايجور كوبلينسكي

 رومانيا – روائي - 2013 – 14 دقيقة
بدون قصد

إخراج: زوهرا كريزهوفنيكوف
 روسيا - روائي – 2014 – 20 دقيقة

من خالل الزجاج المكسور
إخراج: ايفان مينا تونوكو

 إسبانيا - روائي - 2013 - 15 دقيقة
ال تنساني 

إخراج: جوزفين ديروبيه
فرنسا - روائي - 2013 - 15 دقيقة

10:00 ص

4:00 م

2:00 م

سينما اإلبداعسينما الهناجر 
 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

كالسيكيات األفالم الطويلة

أسبوع النقاد الدولي

سينما الغد الدولي
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مسرح الهناجر المسرح الصغير المسرح الكبير

الثالثاء 11 نوفمبر 2014

لقد جئنا كأصدقاء
إخراج: هيوبرت سايوبر

فرنسا - تسجيلي - 2013 - 105 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

شالط تونس
إخراج: كوثر بن هنية

تونس – روائي – 2013 – 89 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية

عائلتنا
إخراج: يويا إيشي

اليابان - روائي - 2014 - 117 دقيقة
ناطق باليابانية - ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

الضوء يسطع هناك فقط
إخراج: ميبو أو

اليابان – روائي – 2014 – 120 دقيقة
ناطق باليابانية – ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بجائزة أحسن مخرج 
في مهرجان مونتريال 2014

يمثل السينما اليابانية في مسابقة 
األوسكار 2015

حياة رايلي
إخراج: آالن رينييه

فرنسا – روائي – 2014 – 108 دقيقة
ناطق بالفرنسية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة ألفريد باور وجائزة االتحاد 

الدولي لنقاد السينما )فيبريسي( 
في مهرجان برلين 2014

أغنيات من الشمال
إخراج: سون-مي يو

البرتغال – تسجيلي – 2014 – 72 دقيقة
ناطق بالبرتغالية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة أحسن فيلم طويل أول 

لمخرجه 
في مهرجان لوكارنو 2014

ذيب
إخراج: ناجي أبو نوار

األردن – روائي – 2014 – 100 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

الحب هو كل شيء
إخراج: كيم لونجينوتو

بريطانيا - تسجيلي - 2014 - 70 دقيقة
ناطق باإلنجليزية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

زي عود الكبريت
إخراج: حسين اإلمام

مصر - روائي - 2014 - 85 دقيقة
ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية

العرض األول في العالم 

ملكة وبلد
إخراج: جون بورمان

بريطانيا - روائي - 2014 - 115 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

باب الوداع
إخراج: كريم حنفي

مصر - روائي - 2014 - 65 دقيقة
ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية

العرض األول في العالم

فقد الذاكرة الحمراء
إخراج: وانج زياشواي

الصين - روائي - 2014 - 110 دقيقة
ناطق بالصينية - ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

10:00 ص10:00 ص12:00 م

4:00 م

8:00 م

10:30 م

10:00 م

4:00 م

8:00 م

2:30 م

5:30 م

8:00 م

 بطاقات - تذاكر بطاقات - تذاكر بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

عروض خاصةآفاق السينما العربيةالمسابقة الدولية

مهرجان المهرجانات

مهرجان المهرجانات

مهرجان المهرجانات

آفاق السينما العربية

أفالم عن السينما

أفالم عن السينما

عروض خاصة

المسابقة الدولية

عروض خاصة
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سينما الحضارة 1سينما اإلبداعسينما الهناجر 

مئوية الحرب العالمية األولى
)1918 – 1914(

الوهم الكبير
إخراج: جان رينوار

فرنسا - روائي - 1937 - 114 دقيقة
ناطق بالفرنسية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف
ستيلال

إخراج: ميشيل كاكويانيس
اليونان - روائي - 1955 - 90 دقيقة

ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف 
غول أثينا

إخرج: نيكوس كوندوروس
اليونان - روائي - 1956 – 103 دقيقة
ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

فولكر شوليندورف
الفائز بالهرم الذهبي الشرفي 

)جائزة نجيب محفوظ(
عن مجمل أعماله 2014

بال
إخراج: فولكر شوليندورف

ألمانيا - روائي - 1969 - 85 دقيقة
ناطق باأللمانية - ترجمة إنجليزية

العرائس
إخراج: تيناتين كاجريشفيلي

جورجيا – روائي – 2014 – 93 دقيقة
ناطق بالجورجية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

الرقص مع ماريا
إخراج: إيفان جيرجوليت

إيطاليا – تسجيلي – 2014 – 70 دقيقة
ناطق باإلسبانية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

مسابقة أفالم الطلبة 1
برعم 

إخراج جا اين يون
كوريا - روائي - 2013 – 20 دقيقة

الخطة ب
إخراج: سارا روز ميرديث

الواليات المتحدة – روائي – 2013 – 19 دقيقة 
 زينيك 

إخراج: ريمي اللير
بلجيكا – روائي - 2013 – 19 دقيقة

سانترا والشجر المتكلم 
إخراج: سيال فيرنينج

فنلندا - تسجيلي - 2013 – 27 دقيقة 
إلى القلب

إخراج: ايفا بوريسيكس
بولندا - تشكيلي – 2013 - 10 دقيقة

سرعة الضوء
إخراج: يوسف االمام

مصر - روائي – 2013 – 8 دقيقة

مسابقة األفالم القصيرة 1
تلك الموسيقى

إخراج: كاميلو كابيرا
كولوبيا - روائي - 2013 – 27 دقيقة 

كوكتيل النكهات
إخراج: ايجور كوبلينسكي

 رومانيا – روائي - 2013 – 14 دقيقة
بدون قصد

إخراج: زوهرا كريزهوفنيكوف
 روسيا - روائي – 2014 – 20 دقيقة

من خالل الزجاج المكسور
إخراج: ايفان مينا تونوكو

 إسبانيا - روائي - 2013 - 15 دقيقة
ال تنساني 

إخراج: جوزفين ديروبيه
فرنسا - روائي - 2013 - 15 دقيقة

8:00 م10:00 ص

10:00 م
2:00 م

4:00 م

10:00 م

2:00 م

8:00 م

 بطاقات بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات 

 بطاقات

السينما اليونانيةكالسيكيات األفالم الطويلة

السينما اليونانية

كالسيكيات األفالم الطويلة

أسبوع النقاد الدولي

أسبوع النقاد الدولي

سينما الغد الدولي

سينما الغد الدولي
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سينما الحضارة 2

القطع )فيلم االفتتاح(
إخراج: فاتح أكين

ألمانيا - روائي - 2014 - 138 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية 
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

عيون الحرامية
إخراج: نجوى نجار

فلسطين روائي - 2014 - 98 دقيقة
ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا 
يمثل السينما الفلسطينية في مسابقة 

األوسكار 2015

ديبلوماسية
إخراج: فولكر شوليندورف

فرنسا – روائي – 2014 – 85 دقيقة
ناطق بالفرنسية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة أحسن سيناريو )فولكر 

شوليندورف وسيريل جلي( 
في مهرجان شنغهاي 2014

عبر عدسات سوداء: الفوتوغرافيون 
السود ونشأة شعب

إخراج: توماس آالن هاريس
الواليات المتحدة األمريكية - تسجيلي 

- 2014 - 92 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

10:00 ص

2:00 م

6:00 م

8:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

عروض خاصة

المسابقة الدولية

مهرجان المهرجانات

المسابقة الدولية
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مسرح الهناجر المسرح الصغير المسرح الكبير

األربعاء 12 نوفمبر 2014

الصبي والعالم
إخراج: آلي أبريو

البرازيل - تشكيلي - 2014 - 85 دقيقة
ناطق بالبرتغالية - ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

أنشودة جان الفقير
إخراج: فيليبي باربوسا

البرازيل – روائي – 2014 – 112 دقيقة
ناطق بالبرتغالية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجوائز لجنة التحكيم وأحسن ممثل 

في دور مساعد )مارشيليو نوفاس(
وأحسن ممثلة في دور مساعد 

)كالريسا بينيرو( وأحسن سيناريو 
)فيليبي باربوسا وكارين ستاينبرج(
في مهرجان األفالم البرازيلية 2014

صالة المزادات: حكاية شقيقين
إخراج: إدوارد أولس

بريطانيا - تسجيلي - 2014 - 85 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

فلسطين ستريو
إخراج: رشيد مشهراوي

فلسطين – روائي – 2013 – 90 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية

الحب هو كل شيء
إخراج: كيم لونجينوتو

بريطانيا - تسجيلي - 2014 - 70 دقيقة
ناطق باإلنجليزية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

سينما السخط
إخراج: جامشيد أكرمي

الواليات المتحدة األمريكية - تسجيلي 
- 2013 - 85 دقيقة 

ناطق باإلنجليزية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

حفل »يوم أن تحصى السنون«
لتذكر المخرجين وكتاب السيناريو 

المصريين الذين رحلوا عن عالمنا 
منذ الدورة 35

الساحة السحرية
إخراج: أندريه براندسترالير 

و نيكولو برونا
إيطاليا - تسجيلي - 2014 - 90 دقيقة

ناطق باإليطالية - ترجمة إنجليزية 
وعربية

العرض األول في العالم

حائط البطوالت
إخراج: محمد راضي

مصر - روائي - 2014 - 135 دقيقة
ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية

العرض األول في العالم 

شالط تونس
إخراج: كوثر بن هنية

تونس – روائي – 2013 – 89 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

بلد شارلي
إخراج: رولف دي هير

أستراليا - روائي - 2014 - 108 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
يمثل السينما األسترالية في مسابقة 

األوسكار 2015

10:00 ص12:00 م

4:00 م

10:00 ص

2:00 م

4:00 م

8:00 م

2:00 م

8:30 م

10:00 م

6:00 م

 بطاقات - تذاكر بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

مهرجان المهرجاناتالمسابقة الدولية

عروض خاصة

آفاق السينما العربية

أفالم عن السينما

أفالم عن السينما

عروض خاصة

عروض خاصة

آفاق السينما العربية

المسابقة الدولية

عائلتنا
إخراج: يويا إيشي

اليابان - روائي - 2014 - 117 دقيقة
ناطق باليابانية - ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

الضوء يسطع هناك فقط
إخراج: ميبو أو

اليابان – روائي – 2014 – 120 دقيقة
ناطق باليابانية – ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بجائزة أحسن مخرج 
في مهرجان مونتريال 2014

يمثل السينما اليابانية في مسابقة 
األوسكار 2015

7:30 م

10:00 م

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

عروض خاصة

مهرجان المهرجانات
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سينما الحضارة 1سينما اإلبداعسينما الهناجر 

السينما الوطنية ضيف الشرف
ستيلال

إخراج: ميشيل كاكويانيس
اليونان - روائي - 1955 - 90 دقيقة

ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف 
غول أثينا

إخراج: نيكوس كوندوروس
اليونان - روائي - 1956 – 103 دقيقة
ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف
إال في يوم األحد

إخراج: جول داسان
اليونان - روائي - 1959 - 97 دقيقة

ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

 السينما الوطنية ضيف الشرف
 إلكترا

 إخراج ميشيل كاكويانيس
 اليونان - روائي - 1962 - 110 دقيقة
ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

البرنامج )1(
الفالح الفصيح

إخراج: شادي عبدالسالم )1986-1930(
مصر - روائي - 1969 - 20 دقيقة

دير القديسة كاترين
إخراج: نبيهة لطفي

مصر - تسجيلي - 1980 - 29 دقيقة
صوت إنساني

إخراج: روبرتو روسيلليني )1977-1906(
إيطاليا - روائي - 1948 - 33 دقيقة

50 سنة
الزواج على الطريقة اإليطالية

إخراج: فيتوريو دي سيكا
إيطاليا - روائي - 1964 - 102 دقيقة
ناطق باإليطالية - ترجمة إنجليزية

مئوية الحرب العالمية األولى 
)1918 – 1914(

الوهم الكبير
إخراج: جان رينوار

فرنسا - روائي - 1937 - 114 دقيقة
ناطق بالفرنسية - ترجمة إنجليزية

احبس أنفاسك مثل العاشق
إخراج: كوهي إيجاراشي

اليابان – روائي – 2014 – 85 دقيقة
ناطق باليابانية – ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

العرائس
إخراج: تيناتين كاجريشفيلي

جورجيا – روائي – 2014 – 93 دقيقة
ناطق بالجورجية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

2:00 م

4:00 م

7:00 م

10:00 م

10:00 ص10:00 ص

1:30 م

4:00 م

10:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

السينما اليونانية

السينما اليونانية

السينما اليونانية

السينما اليونانية

كالسيكيات األفالم الطويلةكالسيكيات األفالم القصيرة

كالسيكيات األفالم الطويلة

أسبوع النقاد الدولي

أسبوع النقاد الدولي

مسابقة األفالم القصيرة 2
مفاتيح الجنة

إخراج: ايلمار اهو
فنلندا – روائي – 2014 – 26 دقيقة

السيارة الزرقاء
إخراج: فاليري هيني

كوبا - روائي – 2014 – 20 دقيقة
تائه في الغبار 

إخراج: سوران ابراهيم
العراق – روائي – 2014 – 14 دقيقة

صديقي نيتشه 
إخراج: فوستون داسيلفا

البرازيل - روائي – 2013 - 15 دقيقة

مسابقة أفالم الطلبة 1
برعم 

إخراج: جا اين يون
كوريا - روائي - 2013 – 20 دقيقة

الخطة ب
إخراج: سارا روز ميرديث

الواليات المتحدة – روائي – 2013 – 19 دقيقة 
 زينيك 

إخراج: ريمي اللير
بلجيكا – روائي - 2013 – 19 دقيقة

سانترا والشجر المتكلم 
إخراج: سيال فيرنينج

فنلندا - تسجيلي - 2013 – 27 دقيقة 
إلى القلب

إخراج: ايفا بوريسيكس
بولندا - تشكيلي – 2013 - 10 دقيقة

سرعة الضوء
إخراج: يوسف االمام

مصر - روائي – 2013 – 8 دقيقة

2:00 م

8:00 م

 بطاقات

 بطاقات

سينما الغد الدولي

سينما الغد الدولي
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سينما الحضارة 2

فقد الذاكرة الحمراء
إخراج: وانج زياشواي

الصين - روائي - 2014 - 110 دقيقة
ناطق بالصينية - ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

باب الوداع
إخراج: كريم حنفي

مصر - روائي - 2014 - 65 دقيقة
ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية

العرض األول في العالم

ملكة وبلد
إخراج: جون بورمان

بريطانيا - روائي - 2014 - 115 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

لقد جئنا كأصدقاء
إخراج: هيوبرت سايوبر

فرنسا - تسجيلي - 2013 - 105 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

12:00 م

2:30 م

6:00 م

8:30 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

عروض خاصة

المسابقة الدولية

عروض خاصة

المسابقة الدولية
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مسرح الهناجر المسرح الصغير المسرح الكبير

الخميس 13 نوفمبر 2014

الحب من أول صراع
إخراج: توماس كايلي

فرنسا - روائي - 2014 - 98 دقيقة
ناطق بالفرنسية - ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

لوس هونجوس
إخراج: أوسكار رويز نافيا

كولومبيا – روائي – 2014 – 103 دقيقة
ناطق باإلسبانية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة 

في مهرجان لوكارنو 2014

الحزن األبدي
إخراج: جورجي بيريز سوالنو

المكسيك – روائي – 2014 – 110 دقيقة
ناطق باإلسبانية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة أحسن ممثل )جوستافو 

سانشيز بارا(
في مهرجان األفالم المكسيكية 2014

أنشودة جان الفقير
إخراج: فيليبي باربوسا

البرازيل – روائي – 2014 – 112 دقيقة
ناطق بالبرتغالية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

صالة المزادات: حكاية شقيقين
إخراج: إدوارد أولس

بريطانيا - تسجيلي - 2014 - 85 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

الصوت الخفي
إخراج: كمال كمال

المغرب – روائي – 2103 – 94 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية

فلسطين ستريو
إخراج: رشيد مشهراوي

فلسطين – روائي – 2013 – 90 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

ضائع في الظالم
إخراج: لورينزو بيزانو

إيطاليا - تسجيلي - 2014 - 75 دقيقة
ناطق باإليطالية - ترجمة إنجليزية

العرض الدولي األول

سينما السخط
إخراج: جامشيد أكرمي

الواليات المتحدة األمريكية - تسجيلي 
- 2013 - 85 دقيقة 

ناطق باإلنجليزية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

الشجرة
إخراج: سونيا بروسينك

سلوفينيا – روائي – 2014 – 90 دقيقة
ناطق بالسلوفانية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة أحسن ممثل )جيرنج 

كوجوفسك( وأحسن تصوير )ماثيا 
ليتشين( وأحسن موسيقى )يانيز 

دوفيتش( وجائزة النقاد ألحسن فيلم 
طويل

في مهرجان األفالم السلوفانية 2014

خرائط إلى النجوم
إخراج: دافيد كروننبرج

فرنسا - روائي – 2014 – 111 دقيقة
ناطق باإلنجليزية – ترجمة عربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بجائزة أحسن ممثلة )جوليان مور(
في مهرجان كان 2014

أحمر أزرق أصفر
إخراج: نجوم الغانم

اإلمارات العربية المتحدة - تسجيلي - 
2013 - 92 دقيقة

ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية
العرض الدولي األول

10:00 ص12:00 م

4:00 م

8:00 م

10:00 م

10:00 ص

10:00 م

4:00 م

8:00 م

2:00 م

8:00 م

6:00 م

 بطاقات - تذاكر بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

مهرجان المهرجاناتالمسابقة الدولية

مهرجان المهرجانات

مهرجان المهرجانات

عروض خاصة

آفاق السينما العربية

آفاق السينما العربية

أفالم عن السينما

أفالم عن السينما

مهرجان المهرجانات

مهرجان المهرجانات

المسابقة الدولية 
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سينما الهناجر 

البرنامج )2(
صاحب العربة

إخراج: عثمان سمبين )2007-1923(
السنغال - روائي - 1963 - 19 دقيقة

انتزاع الكهرمان
إخراج: حسين شريف )2005-1945( 
السودان - روائي - 1974 - 32 دقيقة

مسابقة أفالم الطلبة 2
كاني كاني

إخراج: ميكالس مانيكي
جنوب أفريقيا - روائي - 2014 – 25 دقيقة 

نياجرا
إخراج: شي هاوا كاوا 

اليابان- روائي - 2013 – 27 دقيقة 
ومضة 

إخراج: عمرو علي
سوريا – تسجيلي - 2014 – 14 دقيقة 

الفا 
إخراج: خوان فاكاندو فيجينا 
المانيا – روائي - 2014 – 20 دقيقة 

الخدار
إخراج: نيكوالس اجويالر

المكسيك – روائي- 2013 – 19 دقيقة 

10:00 ص

2:00 م

 بطاقات

 بطاقات

كالسيكيات األفالم القصيرة

سينما اإلبداع

مئوية ميالد بركات 
)11 يونيو 1914 – 23 فبراير 1997(

الحرام
إخراج: بركات

مصر - روائي - 1965 - 105 دقيقة
ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية

50 سنة
الزواج على الطريقة اإليطالية

إخراج: فيتوريو دي سيكا
إيطاليا - روائي - 1964 - 102 دقيقة
ناطق باإليطالية - ترجمة إنجليزية

طفل ال أحد
إخراج: فوك رشوموفيتش

صربيا – روائي – 2014 – 97 دقيقة
ناطق بالصربية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في أفريقيا

احبس أنفاسك مثل العاشق
إخراج: كوهي إيجاراشي

اليابان – روائي – 2014 – 85 دقيقة
ناطق باليابانية – ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

10:00 ص

10:30 م

4:00 م

10:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

كالسيكيات األفالم الطويلة

كالسيكيات األفالم الطويلة

أسبوع النقاد الدولي

أسبوع النقاد الدولي

البرنامج )1(
الفالح الفصيح

إخراج: شادي عبدالسالم )1986-1930(
مصر - روائي - 1969 - 20 دقيقة

دير القديسة كاترين
إخراج: نبيهة لطفي

مصر - تسجيلي - 1980 - 29 دقيقة
صوت إنساني

إخراج: روبرتو روسيلليني )1977-1906(
إيطاليا - روائي - 1948 - 33 دقيقة

 بطاقات10:00 م

كالسيكيات األفالم القصيرة

سينما الغد الدولي

مسابقة األفالم القصيرة 2
مفاتيح الجنة

إخراج: ايلمار اهو
فنلندا – روائي – 2014 – 26 دقيقة

السيارة الزرقاء
إخراج: فاليري هيني

كوبا - روائي – 2014 – 20 دقيقة
تائه في الغبار 

إخراج: سوران ابراهيم
العراق – روائي – 2014 – 14 دقيقة

صديقي نيتشه 
إخراج: فوستون داسيلفا

البرازيل - روائي – 2013 - 15 دقيقة

 بطاقات8:00 م

سينما الغد الدولي
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سينما الحضارة 1

السينما الوطنية ضيف الشرف
إال في يوم األحد

إخراج: جول داسان
اليونان - روائي - 1959 - 97 دقيقة

ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف 
إلكترا

إخراج: ميشيل كاكويانيس
اليونان - روائي - 1962 - 110 دقيقة
ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف
خطوبة آنا

إخراج: بانتيليس فولجاريس 
اليونان - روائي - 1972 - 82 دقيقة

ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف
يوم سعيد

إخراج: بانتيليس فولجاريس
اليونان - روائي - 1976 - 100 دقيقة
ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

2:00 م

4:00 م

8:00 م

10:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

السينما اليونانية

السينما اليونانية

السينما اليونانية

السينما اليونانية

سينما الحضارة 2

حائط البطوالت
إخراج: محمد راضي

مصر - روائي - 2014 - 135 دقيقة
ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية

العرض األول في العالم 

بلد شارلي
إخراج: رولف دي هير

أستراليا - روائي - 2014 - 108 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
يمثل السينما األسترالية في مسابقة 

األوسكار 2015

الساحة السحرية
إخراج: أندريه براندسترالير و نيكولو 

برونا
إيطاليا - تسجيلي - 2014 - 90 دقيقة

ناطق باإليطالية - ترجمة إنجليزية 
وعربية

العرض األول في العالم

الصبي والعالم
إخراج: آلي أبريو

البرازيل - تشكيلي - 2014 - 85 دقيقة
ناطق بالبرتغالية - ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

11:00 ص

2:00 م

6:00 م

8:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

عروض خاصة

المسابقة الدولية

عروض خاصة

المسابقة الدولية
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مسرح الهناجر المسرح الصغير المسرح الكبير

الجمعة 14 نوفمبر 2014

جزيرة جيوفاني
إخراج: ميزيوهو نيشاكودو

اليابان - تشكيلي - 2014 - 102 دقيقة
ناطق باليابانية - ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

بهجة الرغبات اإلنسانية
إخراج: دنيس كوت

كندا - تسجيلي - 2014 - 70 دقيقة
ناطق بالفرنسية - ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

يوم صعب 
إخراج: كيم سيونج-هون

كوريا الجنوبية – روائي – 2014 – 111 دقيقة
ناطق بالكورية – ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بجوائز أحسن مخرج جديد وأحسن 
سيناريو )كيم سيونج-هون(

في مهرجان األفالم الكورية 2014

لوس هونجوس
إخراج: أوسكار رويز نافيا

كولومبيا – روائي – 2014 – 103 دقيقة
ناطق باإلسبانية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة 

في مهرجان لوكارنو 2014

الحزن األبدي
إخراج: جورجي بيريز سوالنو

المكسيك – روائي – 2014 – 110 دقيقة
ناطق باإلسبانية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة أحسن ممثل 
)جوستافو سانشيز بارا(

في مهرجان األفالم المكسيكية 2014

مياه فضية، سوريا: صورة ذاتية
إخراج: أسامة محمد 

ووئام سيماف بدرخان
ألمانيا - تسجيلي - 2014 - 92 دقيقة

ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

إلى األبد
إخراج: مرجريتا مانتا

اليونان - روائي - 2014 - 82 دقيقة
ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم 

ديكور 
إخراج: أحمد عبداهلل السيد

مصر - روائي - 2014 - 114 دقيقة
ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

كان رفيجي
إخراج: أحمد الخلف

الكويت – روائي – 2014 – 100 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

العرض الدولي األول

ألتمان
إخراج: رون مان 

كندا - تسجيلي - 2014 - 96 دقيقة
ناطق باإلنجليزية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

ضائع في الظالم
إخراج: لورينزو بيزانو

إيطاليا - تسجيلي - 2014 - 75 دقيقة
ناطق باإليطالية - ترجمة إنجليزية

العرض الدولي األول

الصوت الخفي
إخراج: كمال كمال

المغرب – روائي – 2103 – 94 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

10:00 ص12:00 م

4:00 م

8:00 م

10:00 م

2:00 م

6:00 م

8:00 م

10:00 ص

4:00 م

8:00 م

10:00 م

 بطاقات - تذاكر بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات - تذاكر

عروض خاصةالمسابقة الدولية

مهرجان المهرجانات

مهرجان المهرجانات

مهرجان المهرجانات

عروض خاصة

المسابقة الدولية

عروض خاصة

آفاق السينما العربية

أفالم عن السينما

أفالم عن السينما

آفاق السينما العربية
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سينما الهناجر 

البرنامج )3(
450 سنة على مولد شكسبير 

)1616-1564(
شكسبير في السينما الصامتة

الملك جون
إخراج: وليم ديكسون

المملكة المتحدة - 1899 
العاصفة

إخرج: بيرس ستو
المملكة المتحدة - 1908

حلم منتصف ليلة صيف
إخراج: ستيوارت بالكتون – شارلي 

كينت
الواليات المتحدة األمريكية - 1909

الملك لير
إخراج: جيروالمو لو سافيو

إيطاليا – 1910
الليلة الثانية عشرة
إخراج: شارلي كينت

المملكة المتحدة - 1910 
تاجر البندقية

إخرج: جيروالمو لو سافيو
إيطاليا - 1910

ريتشارد الثالث
إخراج: ف. ر. بينسون

المملكة المتحدة - 1911
تعليق: جوديث بوشمان

إنتاج: معهد الفيلم البريطاني 

 بطاقات 10:00 ص

سينما اإلبداع

وداعًا يانتشو
)27 سبتمبر 1921 – 31 يناير 2014(

المواجهة
إخراج: ميكلوش يانتشو 

المجر - روائي - 1968 - 80 دقيقة
ناطق بالمجرية - ترجمة إنجليزية

مئوية ميالد بركات 
)11 يونيو 1914 – 23 فبراير 1997(

الحرام
إخراج: بركات

مصر - روائي - 1965 - 105 دقيقة
ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية

الفيلم اإليراني
إخراج: ياسين اإلدريسي

المغرب – روائي – 2014 – 112 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

طفل ال أحد
إخراج: فوك رشوموفيتش

صربيا – روائي – 2014 – 97 دقيقة
ناطق بالصربية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في أفريقيا

10:00 ص

2:00 م

4:00 م

10:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

كالسيكيات األفالم الطويلة

كالسيكيات األفالم الطويلة

أسبوع النقاد الدولي

أسبوع النقاد الدولي

كالسيكيات األفالم القصيرة

مسابقة األفالم القصيرة 3
كن مسطحا

إخراج: ماريانا يوسف
البرازيل - روائي – 2014 - 24 دقيقة

بلكون
إخراج: لينديتا زيكيراج

كوسوفو روائي 2013 – 20 دقيقة
حبيبي

إخراج: ايزابيال بالكينسكا
ألمانيا - تشكيلي – 2013 - 7 دقيقة

صندوق مغلق
إخراج: كاميلو بواتن

ايطاليا – روائي - 2013 – 23 دقيقة 
جيميني

إخراج: تيدي جاكوير
فرنسا - روائي – 2013 - 20 دقيقة

مسابقة أفالم الطلبة 2
كاني كاني

إخراج: ميكالس مانيكي
جنوب أفريقيا - روائي - 2014 – 25 دقيقة 

نياجرا
إخراج: شي هاوا كاوا 

اليابان- روائي - 2013 – 27 دقيقة 
ومضة 

إخراج: عمرو علي
سوريا – تسجيلي - 2014 – 14 دقيقة 

الفا 
إخراج: خوان فاكاندو فيجينا 
المانيا – روائي - 2014 – 20 دقيقة 

الخدار
إخراج: نيكوالس اجويالر

المكسيك – روائي- 2013 – 19 دقيقة 

البرنامج )2(
صاحب العربة

إخراج: عثمان سمبين )2007-1923(
السنغال - روائي - 1963 - 19 دقيقة

انتزاع الكهرمان
إخراج: حسين شريف )2005-1945( 
السودان - روائي - 1974 - 32 دقيقة

2:00 م

8:00 م

10:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

سينما الغد الدولي

سينما الغد الدولي

كالسيكيات األفالم القصيرة
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سينما الحضارة 1

السينما الوطنية ضيف الشرف 
خطوبة آنا

إخراج: بانتيليس فولجاريس 
اليونان - روائي - 1972 - 82 دقيقة

ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف
يوم سعيد

إخراج: بانتيليس فولجاريس
اليونان - روائي - 1976 - 100 دقيقة
ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف
1922

إخرج: نيكوس كوندوروس
اليونان - روائي - 1987 - 135 دقيقة

ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف
حارس النحل

إخراج: ثيو أنجلوبولوس
اليونان - روائي - 1986 - 120 دقيقة
ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

2:00 م

4:00 م

7:30 م

10:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

السينما اليونانية

السينما اليونانية

السينما اليونانية

السينما اليونانية

سينما الحضارة 2

خرائط إلى النجوم
إخراج: دافيد كروننبرج

فرنسا - روائي – 2014 – 111 دقيقة
ناطق باإلنجليزية – ترجمة عربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بجائزة أحسن ممثلة )جوليان مور(
في مهرجان كان 2014

الشجرة
إخراج: سونيا بروسينك

سلوفينيا – روائي – 2014 – 90 دقيقة
ناطق بالسلوفانية – ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة أحسن ممثل )جيرنج 

كوجوفسك( وأحسن تصوير )ماثيا 
ليتشين( وأحسن موسيقى )يانيز 

دوفيتش( وجائزة النقاد ألحسن فيلم 
طويل

في مهرجان األفالم السلوفانية 2014

أحمر أزرق أصفر
إخراج: نجوم الغانم

اإلمارات العربية المتحدة - تسجيلي - 
2013 - 92 دقيقة

ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية
العرض الدولي األول 

الحب من أول صراع
إخرج: توماس كايلي

فرنسا - روائي - 2014 - 98 دقيقة
ناطق بالفرنسية - ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

12:00 م

6:00 م

2:00 م

8:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

مهرجان المهرجانات

مهرجان المهرجانات

المسابقة الدولية

المسابقة الدولية
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السبت 15 نوفمبر 2014

وكان مساء وكان صباح
إخراج: إيمانويلي كاروزو

إيطاليا - روائي - 2014 - 109 دقيقة
ناطق باإليطالية - ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

القط
إخراج: إبراهيم البطوط

مصر – روائي – 2014 – 82 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في أفريقيا

السفير إلى برن
إخراج: أتيال ساز

المجر – روائي – 2014 – 76 دقيقة
ناطق بالمجرية – ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بالجائزة البرونزية ألحسن فيلم
في مهرجان مونتريال 2014

المرأة الرقيقة
إخراج: لي فان كيت

فيتنام - روائي - 2014 - 101 دقيقة
ناطق بالفيتنامية - ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

بهجة الرغبات اإلنسانية
إخراج: دنيس كوت

كندا - تسجيلي - 2014 - 70 دقيقة
ناطق بالفرنسية - ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

يوم صعب 
إخراج: كيم سيونج-هون

كوريا الجنوبية – روائي – 2014 – 111 دقيقة
ناطق بالكورية – ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بجوائز أحسن مخرج جديد وأحسن 
سيناريو )كيم سيونج-هون(

في مهرجان األفالم الكورية 2014

كان رفيجي
إخراج: أحمد الخلف

الكويت – روائي – 2014 – 100 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

العرض الدولي األول

األيدي الذهبية
إخراج: هاردي فولمير وكيور آرما

إستونيا - تسجيلي - 2014 - 74 دقيقة 
ناطق باإلستونية- ترجمة إنجليزية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

ألتمان
إخراج: رون مان 

كندا - تسجيلي - 2014 - 96 دقيقة
ناطق باإلنجليزية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

محكمة
إخراج: شايتانيا تمهاني

الهند – روائي – 2014 – 116 دقيقة
ناطق بالماراتية – ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بجائزة أحسن فيلم في مسابقة 
»آفاق«

وجائزة لويجي دي لورينتس ألحسن 
مخرج في فيلمه الطويل األول

في مهرجان فينسيا 2014
وجائزة أحسن فيلم وجائزة أحسن 

مخرج
في مهرجان مومباي 2014

دوالرات من رمال
إخراج: إسرائيل كارديناس والورا 

إميليا جوزمان
الدومنيكان - روائي - 2014 - 80 دقيقة

ناطق باإلسبانية - ترجمة إنجليزية 
وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

من ألف إلى باء
إخراج: علي مصطفى

اإلمارات العربية المتحدة - روائي - 2014 
- 108 دقيقة

ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية
العرض الدولي األول

10:00 ص10:00 ص12:00 م

4:00 م

8:00 م

10:00 م

10:00 م

4:00 م

8:00 م

2:30 م

6:00 م

8:00 م

 بطاقات - تذاكر بطاقات - تذاكر بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

مهرجان المهرجاناتآفاق السينما العربيةالمسابقة الدولية

عروض خاصة

عروض خاصة

مهرجان المهرجانات

آفاق السينما العربية

أفالم عن السينما

أفالم عن السينما

مهرجان المهرجانات

المسابقة الدولية

عروض خاصة
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سينما اإلبداعسينما الهناجر 

وداعًا رينيه
)3 يونيو 1922 – 1 مارس 2014(

هيروشيما حبيبي
إخراج: آالن رينيه

فرنسا - روائي - 1959 - 90 دقيقة
ناطق بالفرنسية - ترجمة إنجليزية

وداعًا يانتشو
)27 سبتمبر 1921 – 31 يناير 2014(

المواجهة
إخراج: ميكلوش يانتشو 

المجر - روائي - 1968 - 80 دقيقة
ناطق بالمجرية - ترجمة إنجليزية

فيكتوريا
إخراج: مايا فيتكوفا

بلغاريا – روائي – 2014 – 155 دقيقة
ناطق بالبلغارية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

الفيلم اإليراني
إخراج: ياسين اإلدريسي

المغرب – روائي – 2014 – 112 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

مسابقة أفالم الطلبة 3
الملعقة

إخراج: مالدجين مينيك
صربيا – روائي - 2013 – 22 دقيقة 

المدرسة القديمة
إخراج: ايكير كاتاك 

المانيا – روائي - 2013 – 7 دقيقة 
التماثيل 

إخراج: روبيرتو فيسكو تريجو 
المكسيك – روائي - 2013 – 17 دقيقة 

محافظة
إخراج: جورجي موكارباتي 

المجر - روائي - 2014 – 21 دقيقة 
االوالد

إخراج: بول اوروات 
بولندا – روائي- 2013 – 21 دقيقة

توازن
إخراج: روي فالكاو 

البرتغال – روائي – 2013 – 10 دقيقة

البرنامج )4(
شابلن )1977-1889(

125 سنة على ميالده
مئوية فيلم »المتشرد«

المتشرد
1914 – 26 دقيقة

سباق األطفال في فينسيا
1914 – 7 دقيقة

مهنته الموسيقية
1914 – 13 دقيقة

الغاز المضحك
1915 – 15 دقيقة

ليلة في االستعراض
1961 – 25 دقيقة

حفل ختام
سينما الغد الدولي

10:00 ص

2:00 م

4:00 م

10:00 م

10:00 ص

4:00 م

2:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

كالسيكيات األفالم الطويلة

كالسيكيات األفالم الطويلة

أسبوع النقاد الدولي

أسبوع النقاد الدولي

سينما الغد الدولي

كالسيكيات األفالم القصيرة

البرنامج )3(
450 سنة على مولد شكسبير 

)1616-1564(
شكسبير في السينما الصامتة

الملك جون
إخراج: وليم ديكسون

المملكة المتحدة - 1899 
العاصفة

إخرج: بيرس ستو
المملكة المتحدة - 1908

حلم منتصف ليلة صيف
إخراج: ستيوارت بالكتون – 

شارلي كينت
الواليات المتحدة األمريكية - 1909

الملك لير
إخراج: جيروالمو لو سافيو

إيطاليا – 1910
الليلة الثانية عشرة

إخراج: شارلي كينت
المملكة المتحدة - 1910 

تاجر البندقية
إخراج: جيروالمو لو سافيو

إيطاليا - 1910
ريتشارد الثالث

إخراج: ف. ر. بينسون
المملكة المتحدة - 1911

تعليق: جوديث بوشمان
إنتاج: معهد الفيلم البريطاني

مسابقة األفالم القصيرة 3
كن مسطحا

إخراج: ماريانا يوسف
البرازيل - روائي – 2014 - 24 دقيقة

بلكون
إخراج: لينديتا زيكيراج

كوسوفو روائي 2013 – 20 دقيقة
حبيبي

إخراج: ايزابيال بالكينسكا
 ألمانيا - تشكيلي – 2013 - 7 دقيقة

صندوق مغلق
إخراج: كاميلو بواتن

ايطاليا – روائي - 2013 – 23 دقيقة 
جيميني

إخراج: تيدي جاكوير
فرنسا - روائي – 2013 - 20 دقيقة

10:00 م

8:00 م

 بطاقات

 بطاقات

كالسيكيات األفالم القصيرة

سينما الغد الدولي
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سينما الحضارة 1

السينما الوطنية ضيف الشرف
1922

إخرج: نيكوس كوندوروس
اليونان - روائي - 1987 - 135 دقيقة

ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف
حارس النحل

إخراج: ثيو أنجلوبولوس
اليونان - روائي - 1986 - 120 دقيقة
ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف
األبدية ويوم واحد

إخراج: ثيو أنجلوبولوس
اليونان - روائي - 1998 - 137 دقيقة

ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف
غبار الزمن

إخراج: ثيو أنجلوبولوس
اليونان - روائي - 2008 - 125 دقيقة

ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

12:30 م

4:00 م

6:30 م

9:30 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

السينما اليونانية

السينما اليونانية

السينما اليونانية

السينما اليونانية

سينما الحضارة 2

ديكور 
إخراج: أحمد عبداهلل السيد

مصر - روائي - 2014 - 114 دقيقة
ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

إلى األبد
إخراج: مرجريتا مانتا

اليونان - روائي - 2014 - 82 دقيقة
ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم

مياه فضية، سوريا: صورة ذاتية
إخراج: أسامة محمد ووئام سيماف 

بدرخان
ألمانيا - تسجيلي - 2014 - 92 دقيقة

ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

جزيرة جيوفاني
إخراج: ميزيوهو نيشاكودو

اليابان - تشكيلي - 2014 - 102 دقيقة
ناطق باليابانية - ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

12:00 م

2:30 م

6:00 م

8:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

عروض خاصة

المسابقة الدولية

عروض خاصة

المسابقة الدولية
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األحد 16 نوفمبر 2014

ميلبورن
إخراج: نيما جاويدي

إيران - روائي - 2014 - 93 دقيقة
ناطق بالفارسية - ترجمة عربية 

وإنجليزية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

رجال أرادوا تسلق جبل ارتفاعه أكثر 
من 8000 مترًا

إخراج: بيري هيرمس
إسبانيا - تسجيلي - 2014 - 79 دقيقة

ناطق باإلسبانية - ترجمة إنجليزية 
وعربية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

المرأة الرقيقة
إخراج: لي فان كيت

فيتنام - روائي - 2014 - 101 دقيقة
ناطق بالفيتنامية - ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

الخادمة لين
إخراج: إنجو هيب

ألمانيا – روائي – 2014 – 90 دقيقة
ناطق باأللمانية – ترجمة إنجليزية وعربية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بجائزة أحسن إسهام فني وجائزة 
االتحاد الدولي لنقاد السينما )فيبريسي(

في مهرجان مونتريال 2014
وجائزة المواهب األلمانية الجديدة 

للممثلة فيكي كريبس
في مهرجان ميونخ 2014

السفير إلى برن
إخراج: أتيال ساز

المجر – روائي – 2014 – 76 دقيقة
ناطق بالمجرية – ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بالجائزة البرونزية ألحسن فيلم
في مهرجان مونتريال 2014

خمس نجوم
إخراج: كيث ميللر

الواليات المتحدة األمريكية - روائي - 
2014 - 83 دقيقة

ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

صخور في جيوبي
إخراج: سيجني باوماني

التفيا – تشكيلي – 2014 – 88 دقيقة
ناطق باإلنجليزية – ترجمة عربية 
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة االتحاد الدولي لنقاد السينما 

)فيبريسي(
في مهرجان كارلو في فاري 2014

يمثل السينما الالتفية في مسابقة 
أوسكار 2015

األحمق
إخراج: يوري بيكوف

روسيا – روائي – 2014 – 116 دقيقة
ناطق بالروسية – ترجمة إنجليزية وعربية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بجائزة أحسن ممثل )أرتم بيستروف(
في مهرجان لوكارنو 2014 

10:00 ص12:00 م

10:00 م

4:00 م

8:00 م

6:00 م

2:00 م

8:00 م

 بطاقات - تذاكر بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات 

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

عروض خاصةالمسابقة الدولية

عروض خاصة

مهرجان المهرجانات

مهرجان المهرجانات

المسابقة الدولية

مهرجان المهرجانات

مهرجان المهرجانات

يوميات شهرزاد
إخراج: زينة دكاش

لبنان – روائي – 2013 – 80 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في أفريقيا

 بطاقات - تذاكر10:00 ص

آفاق السينما العربية

األيدي الذهبية
إخراج: هاردي فولمير وكيور آرما

إستونيا - تسجيلي - 2014 - 74 دقيقة 
ناطق باإلستونية- ترجمة إنجليزية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

العم توني وثالث حمقى والخدمات 
السرية

إخرج: مينا ميلفا وفاسيال كازاكوفا
بلغاريا - تسجيلي - 2014 - 87 دقيقة 

ناطق بالبلغارية - ترجمة إنجليزية 
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

حفل »صوت الموسيقى«
مختارات من مؤلفات الفنان راجح 

داوود لألفالم المصرية

2:00 م

4:00 م

8:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

أفالم عن السينما

أفالم عن السينما

القط
إخراج: إبراهيم البطوط

مصر – روائي – 2014 – 82 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في أفريقيا

 بطاقات - تذاكر10:00 ص

آفاق السينما العربية
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)3D( وداعًا إلى اللغة
إخراج: جان لوك جودار

فرنسا – جوداري – 2014 – 70 دقيقة
ناطق بالفرنسية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

)3D( وداعًا إلى اللغة
إخراج: جان لوك جودار

فرنسا – جوداري – 2014 – 70 دقيقة
ناطق بالفرنسية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

10:00 ص

2:00 م

 بطاقات

 بطاقات

مهرجان المهرجانات

سينما اإلبداع

ساحل الموت
إخراج: لوي باتينو

إسبانيا – تسجيلي – 2013 – 84 دقيقة
ناطق باإلسبانية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

وداعًا فيرا
)2 فبراير 1929 – 12 مارس 2014(

زهرات اللؤلؤ
إخرج: فيرا شيتيلوفا

 -  1966  - روائي   - تشيكوسلوفاكيا 
دقيقة  74

ناطق بالتشيكية - ترجمة إنجليزية

وداعًا رينيه
)3 يونيو 1922 – 1 مارس 2014(

هيروشيما حبيبي
إخراج: آالن رينيه

فرنسا - روائي - 1959 - 90 دقيقة
ناطق بالفرنسية - ترجمة إنجليزية

فيكتوريا
إخراج: مايا فيتكوفا

بلغاريا – روائي – 2014 – 155 دقيقة
ناطق بالبلغارية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

 حفل ختام
أسبوع النقاد الدولي

10:00 ص

4:00 م

7:00 م

9:00 م

2:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

أسبوع النقاد الدولي

كالسيكيات األفالم الطويلة

كالسيكيات األفالم الطويلة

أسبوع النقاد الدولي

مهرجان المهرجانات

 مسابقة أفالم الطلبة 3
 الملعقة

 إخراج: مالدجين مينيك
 صربيا – روائي - 2013 – 22 دقيقة 

 المدرسة القديمة
 إخراج: ايكير كاتاك 

 المانيا – روائي - 2013 – 7 دقيقة 
 التماثيل 

 إخراج: روبيرتو فيسكو تريجو 
 المكسيك – روائي - 2013 – 17 دقيقة 

 محافظة
 إخراج: جورجي موكارباتي 

 المجر - روائي - 2014 – 21 دقيقة 
 االوالد

 إخراج: بول اوروات 
 بولندا – روائي- 2013 – 21 دقيقة

 توازن
 إخراج: روي فالكاو 

 البرتغال – روائي – 2013 – 10 دقيقة

 بطاقات8:00 م

سينما الغد الدولي

البرنامج )4(
شابلن )1977-1889(

125 سنة على ميالده
مئوية فيلم »المتشرد«

المتشرد
1914 – 26 دقيقة

سباق األطفال في فينسيا
1914 – 7 دقيقة

مهنته الموسيقية
1914 – 13 دقيقة

الغاز المضحك
1915 – 15 دقيقة

ليلة في االستعراض
1961 – 25 دقيقة

 بطاقات10:00 م

كالسيكيات األفالم القصيرة
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سينما الحضارة 1

السينما الوطنية ضيف الشرف
األبدية ويوم واحد

إخراج: ثيو أنجلوبولوس
اليونان - روائي - 1998 - 137 دقيقة

ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

السينما الوطنية ضيف الشرف
غبار الزمن

إخراج: ثيو أنجلوبولوس
اليونان - روائي - 2008 - 125 دقيقة

السينما الوطنية ضيف الشرف
مجرد فيل آخر حائر

إخراج: مينيالوس كارماجيليوس
اليونان - روائي - 2011 - 142 دقيقة
ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

12:30 م

3:30 م

8:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

السينما اليونانية

السينما اليونانية

السينما اليونانية

سينما الحضارة 2

من ألف إلى باء
إخراج: علي مصطفى

اإلمارات العربية المتحدة - روائي - 2014 
- 108 دقيقة

ناطق بالعربية - ترجمة إنجليزية
العرض الدولي األول

دوالرات من رمال
إخراج: إسرائيل كارديناس والورا 

إميليا جوزمان
الدومنيكان - روائي - 2014 - 80 دقيقة

ناطق باإلسبانية - ترجمة إنجليزية 
وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

وكان مساء وكان صباح
إخراج: إيمانويلي كاروزو

إيطاليا - روائي - 2014 - 109 دقيقة
ناطق باإليطالية - ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

محكمة
إخراج: شايتانيا تمهاني

الهند – روائي – 2014 – 116 دقيقة
ناطق بالماراتية – ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بجائزة أحسن فيلم في مسابقة 
»آفاق«

وجائزة لويجي دي لورينتس ألحسن 
مخرج في فيلمه الطويل األول

في مهرجان فينسيا 2014
وجائزة أحسن فيلم وجائزة أحسن 

مخرج
في مهرجان مومباي 2014

11:30 ص

2:00 م

8:00 م

5:30 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

عروض خاصة

المسابقة الدولية

المسابقة الدولية

مهرجان المهرجانات
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االثنين 17 نوفمبر 2014

السيدة براكيتس وجليسة األطفال 
والحفيد الضال وإيما سوراس

إخراج: سيرجيو كاندل
إسبانيا - روائي - 2014 - 75 دقيقة

ناطق باإلسبانية - ترجمة إنجليزية 
وعربية

العرض الدولي األول

ضوء الشمس المظلم
إخراج: ليو يو

الصين - روائي - 2013 - 85 دقيقة
ناطق بالصينية - ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

رحلة إلى إيطاليا
إخراج: ميشيل وينتر بوتوم

بريطانيا - روائي - 2014 - 115 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

فيلم الختام
إنجلترا الصغيرة 

إخراج: بانيتليس فولجاريس
اليونان - روائي - 2014 - 132 دقيقة

ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجوائز أحسن فيلم وأحسن إخراج 

وأحسن ممثلة )بينلوب تسيليكا(
في مهرجان شنغهاي 2014

يمثل السينما اليونانية في مسابقة 
األوسكار 2015

12:00 م

6:00 م

2:00 م

8:00 م

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

المسابقة الدولية

المسابقة الدولية

عروض خاصة

عروض خاصة

تمبوكتو
إخراج: عبدالرحمن سيساكو

مويتانيا – روائي – 2014 – 97 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في أفريقيا

يوميات شهرزاد
إخراج: زينة دكاش

لبنان – روائي – 2013 – 80 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في أفريقيا

10:00 ص

10:00 م

 بطاقات - تذاكر

 بطاقات - تذاكر

آفاق السينما العربية

آفاق السينما العربية

حفل ختام
آفاق السينما العربية

2:00 م

كارميتا
إخراج: إسرائيل كارديناس والورا 

أميليا جوزمان
المكسيك - تسجيلي - 2013 - 80 دقيقة 

ناطق باإلسبانية - ترجمة إنجليزية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

العم توني وثالث حمقى والخدمات 
السرية

إخرج: مينا ميلفا وفاسيال كازاكوفا
بلغاريا - تسجيلي - 2014 - 87 دقيقة 

ناطق بالبلغارية - ترجمة إنجليزية 
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

4:00 م

8:00 م

 بطاقات

 بطاقات

أفالم عن السينما

أفالم عن السينما

بحيرة الرعب
إخراج: كريس و. ميتشل

هولندا - روائي - 2014 - 80 دقيقة
ناطق بالهولندية - ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

 بطاقات - تذاكر4:00 م

عروض خاصة

رجال أرادوا تسلق جبل ارتفاعه أكثر 
من 8000 مترًا

إخراج: بيري هيرمس
إسبانيا - تسجيلي - 2014 - 79 دقيقة

ناطق باإلسبانية - ترجمة إنجليزية 
وعربية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

 بطاقات - تذاكر8:00 م

عروض خاصة

الخادمة لين
إخراج: إنجو هيب

ألمانيا – روائي – 2014 – 90 دقيقة
ناطق باأللمانية – ترجمة إنجليزية وعربية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بجائزة أحسن إسهام فني وجائزة 
االتحاد الدولي لنقاد السينما )فيبريسي(

في مهرجان مونتريال 2014
وجائزة المواهب األلمانية الجديدة 

للممثلة فيكي كريبس
في مهرجان ميونخ 2014 

 بطاقات10:00 م

مهرجان المهرجانات
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سينما الحضارة 1سينما اإلبداعسينما الهناجر 

البرنامج )5(
شابلن )1977-1889(

125 سنة على ميالده
مئوية فيلم »المتشرد«

هزلية شابلن عن كارمن
1916 – 25 دقيقة

الحلبة
1916 – 26 دقيقة

شارع سهل
1916 – 26 دقيقة

المهاجر
1916 – 24 دقيقة

بالتعاون مع أرشيف بولونيا 
)إيطاليا(

وداعًا هيلما
)20 نوفمبر 1940 – 27 مايو 2014(

ألمانيا األم الشاحبة
إخراج: هيلما ساندرز برامز

ألمانيا - روائي - 1980 - 123 دقيقة
ناطق باأللمانية - ترجمة إنجليزية 

وداعًا فيرا
)2 فبراير 1929 – 12 مارس 2014(

زهرات اللؤلؤ
إخرج: فيرا شيتيلوفا

 -  1966  - روائي   - تشيكوسلوفاكيا 
74 دقيقة

ناطق بالتشيكية - ترجمة إنجليزية

ساحل الموت
إخراج: لوي باتينو

إسبانيا – تسجيلي – 2013 – 84 دقيقة
ناطق باإلسبانية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

10:00 ص10:00 ص

2:00 م

10:00 م

 بطاقات بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

كالسيكيات األفالم الطويلةكالسيكيات األفالم القصيرة

كالسيكيات األفالم الطويلة

أسبوع النقاد الدولي

الركن
إخراج: عابد أبست

إيران - روائي - 2014 - 75 دقيقة
ناطق بالفارسية - ترجمة إنجليزية 

العرض األول في العالم 

 بطاقات 4:00 م

عروض خاصة

)3D( وداعًا إلى اللغة
إخراج: جان لوك جودار

فرنسا – جوداري – 2014 – 70 دقيقة
ناطق بالفرنسية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بجائزة لجنة التحكيم 
في مهرجان كان 2014

 بطاقات 10:00 م

مهرجان المهرجانات

السينما الوطنية ضيف الشرف
مجرد فيل آخر حائر

إخراج: مينيالوس كارماجيليوس
اليونان - روائي - 2011 - 142 دقيقة
ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية

 بطاقات2:00 م

السينما اليونانية
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سينما الحضارة 2

األحمق
إخراج: يوري بيكوف

روسيا – روائي – 2014 – 116 دقيقة
ناطق بالروسية – ترجمة إنجليزية وعربية 

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

فاز بجائزة أحسن ممثل )أرتم بيستروف(
في مهرجان لوكارنو 2014

خمس نجوم
إخراج: كيث ميللر

الواليات المتحدة األمريكية - روائي - 
2014 - 83 دقيقة

ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

ميلبورن
إخراج: نيما جاويدي

إيران - روائي - 2014 - 93 دقيقة
ناطق بالفارسية - ترجمة عربية 

وإنجليزية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

صخور في جيوبي
إخراج: سيجني باوماني

التفيا – تشكيلي – 2014 – 88 دقيقة
ناطق باإلنجليزية – ترجمة عربية 
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجائزة االتحاد الدولي لنقاد السينما 

)فيبريسي(
في مهرجان كارلو في فاري 2014

يمثل السينما الالتفية في مسابقة 
أوسكار 2015

12:00 م

2:30 م

8:00 م

6:00 م

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

مهرجان المهرجانات

المسابقة الدولية

المسابقة الدولية

مهرجان المهرجانات
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مسرح الهناجر المسرح الصغير 

الثالثاء 18 نوفمبر 2014

تمبوكتو
إخراج: عبدالرحمن سيساكو

مويتانيا – روائي – 2014 – 97 دقيقة
ناطق بالعربية – ترجمة إنجليزية 

العرض األول في أفريقيا

 بطاقات - تذاكر12:00 م

آفاق السينما العربية

كارميتا
إخراج: إسرائيل كارديناس والورا 

أميليا جوزمان
المكسيك - تسجيلي - 2013 - 80 دقيقة 

ناطق باإلسبانية - ترجمة إنجليزية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

 بطاقات2:00 م

أفالم عن السينما

بحيرة الرعب
إخراج: كريس و. ميتشل

هولندا - روائي - 2014 - 80 دقيقة
ناطق بالهولندية - ترجمة إنجليزية 

وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

 بطاقات - تذاكر2:00 م

عروض خاصة
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سينما الحضارة 1سينما اإلبداع

الركن
إخراج: عابد أبست

إيران - روائي - 2014 - 75 دقيقة
ناطق بالفارسية - ترجمة إنجليزية 

العرض األول في العالم 

رحلة إلى إيطاليا
إخراج: ميشيل وينتر بوتوم

بريطانيا - روائي - 2014 - 115 دقيقة
ناطق باإلنجليزية - ترجمة عربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا

السيدة براكيتس وجليسة األطفال 
والحفيد الضال وإيما سوراس

إخراج: سيرجيو كاندل
إسبانيا - روائي - 2014 - 75 دقيقة

ناطق باإلسبانية - ترجمة إنجليزية 
وعربية

العرض الدولي األول

وداعًا هيلما
)20 نوفمبر 1940 – 27 مايو 2014(

ألمانيا األم الشاحبة
إخراج: هيلما ساندرز برامز

ألمانيا - روائي - 1980 - 123 دقيقة
ناطق باأللمانية - ترجمة إنجليزية

البرنامج )5(
شابلن )1977-1889(

125 سنة على ميالده
مئوية فيلم »المتشرد«

هزلية شابلن عن كارمن
1916 – 25 دقيقة

الحلبة
1916 – 26 دقيقة

شارع سهل
1916 – 26 دقيقة

المهاجر
1916 – 24 دقيقة

بالتعاون مع أرشيف بولونيا 
)إيطاليا(

10:00 ص

2:00 م

12:00 م

10:00 ص

1:00 م

 بطاقات

 بطاقات 

 بطاقات

 بطاقات

 بطاقات

عروض خاصة

عروض خاصة

المسابقة الدولية

كالسيكيات األفالم الطويلة

كالسيكيات األفالم القصيرة

سينما الحضارة 2

فيلم الختام
إنجلترا الصغيرة 

إخراج: بانيتليس فولجاريس
اليونان - روائي - 2014 - 132 دقيقة

ناطق باليونانية - ترجمة إنجليزية وعربية
العرض األول في العالم العربي 

وأفريقيا
فاز بجوائز أحسن فيلم وأحسن إخراج 

وأحسن ممثلة )بينلوب تسيليكا(
في مهرجان شنغهاي 2014

يمثل السينما اليونانية في مسابقة 
األوسكار 2015

ضوء الشمس المظلم
إخراج: ليو يو

الصين - روائي - 2013 - 85 دقيقة
ناطق بالصينية - ترجمة إنجليزية وعربية

العرض األول في العالم العربي 
وأفريقيا

12:00 م

3:00 م

 بطاقات

 بطاقات

عروض خاصة

المسابقة الدولية
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12 فيلمًا عن السالم
عام 2014 تمر مائة سنة على بداية الحرب العالمية األولى )2014-2018(، والتي كانت نقطة تحول فاصلة في التاريخ الحديث.

ويتذكر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 36 هذه المناسبة الكبرى بعرض الفيلم الفرنسي »الوهم الكبير« إخراج جان رينوار عام 
1937 عن هذه الحرب في قسم »كالسيكيات األفالم الطويلة«. كما يتذكرها في لحظة تشتعل فيها الحروب في أماكن شتى من 
العالم، وذلك بعرض »12 فيلمًا عن السالم، وهي أفالم تشكيلية )تحريك( مدة كل منها دقيقة لمجموعة من المخرجين من اإلنتاج 

البلجيكي، وذلك قبل عرض كل برنامج من برامج قسم »كالسيكيات األفالم القصيرة«. واألفالم هي:

1- معركة من أجل السالم إخراج جوست جانسين

2- حدود إخراج بينو سونين وبرام فان رومبي

3- أحضر لنا المفتاح إخراج بوريس سفيرلو

4- ثمن إخراج جيرريت بيكيرس

5-لعبة طفل إخراج بريت أريس وبيرت فان هوت

6- ذهب أبي وفعل إخراج جوس تجانسين وتوماس 
سوليمانس

7- لمعلوماتك إخراج ويندي موريس

رسالة من جندي إخراج سيلفيا ديفرانس

9- أوتو إخراج مارك جيمس روليس وإيما دي سوايف

10- سالم إخراج رومان كوليشكوف

11- سالم ياه إخراج جوكي فان درستين وفاليري لوميل

12- حيث تشرق الزهور إخراج ميشيل بالماريس
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االحتفال بمئوية ميالد 
بركات

)1997-1914(
يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 36 في قاعة المعارض 
ميالد  بمئوية  لالحتفال  شاماًل  معرضًا  للفنون  الهناجر  بمركز 
والناقدة  الباحثة  إعداد  من   )1977-1914( بركات  الكبير  المخرج 

السينمائية صفاء الليثي وتصميم الفنان مصطفى عوض.

وفي إطار االحتفال ينشر المهرجان كتاب »بركات« للباحث والناقد 
مجدي الطيب، كما يعرض من إخراج بركات »الحرام« الذي اشترك 
في مسابقة مهرجان كان 1965 في قسم »كالسيكيات األفالم 

الطويلة«.

ملصق المعرض - تصميم الفنان مصطفى عوض
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االحتفال بمئوية ميالد 
هنري النجلوا 

)1977-1914(
ميالد  بمئوية   36 الدولي  السينمائي  القاهرة  مهرجان  يحتفل 
هنري النجلوا مؤسس السينماتيك الفرنسي، وذلك بالتعاون مع 
الحفاظ على  الذي يعتبر من أعرق وأهم مؤسسات  السينماتيك 

التراث السينمائي في العالم.

أفالم  من  فيلم  كل  قبل  شهادات  عرض  االحتفال  يتضمن 
برناردو  من  لكل  النجلوا  عن  الطويلة«  األفالم  »كالسيكيات 
وفرنسيس  سيسي  وسليمان  جافراس  وكوستا  بيرتولوتشي 
فود كوبوال وستيفن فريرز ووليم فريدكين وكيوشي كوروساوا 
ومانويل دي أولفيرا ورومان بوالنسكي وجان – بول ريبنيو وفولكر 

شوليندورف وآنييس فاردا وفيم فيندرز.

مساء  السادسة  في  النجلوا  عن  ندوة  االحتفال  يتضمن  وكما 
مع  للثقافة  األعلى  بالمجلس  االحتفاالت  بقاعة  نوفمبر   16 األحد 

الباحث والمؤرخ الفرنسي الكبير جان ميشيل أرنو.
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حفل »يوم أن تحصى السنون«
ينظم المهرجان حفاًل خاصًا في الثامنة مساء األربعاء 12 نوفمبر 2014 في المسرح الصغير بدار أوبرا القاهرة لتذكر المخرجين وكتاب 

السيناريو المصريين الذين رحلوا عن عالمنا منذ الدورة 35، وهم حسب تواريخ رحيل كل منهم:

1- مدكور ثابت
2013/1/5

2- رفيق الصبان
2013/8/17

3- توفيق صالح
2013/8/18

4- ممدوح الليثي
2014/1/1

5- محمد رمضان
2014/2/19

6- نادين شمس
2014/3/22

7- فايز غالي
2014/5/13

8- حسين اإلمام
2014/5/17

9- مدحت السباعي
2014/5/22

10- سعيد مرزوق
2014/9/13

ويهدى الحفل إلى اسم منيب شافعي الذي تولى رئاسة غرفة صناعة السينما من 1977 وحتى وفاته 2014. ويصدر المهرجان في 
الحفل كتابًا تذكاريًا للباحث والمؤرخ األستاذ/ محمد دياب، ويعرض فيلمًا يتضمن مشاهد من حياة وأعمال الراحلين تعده المنتجة 

منى أسعد.

حفل »صوت الموسيقى«
ينظم المهرجان حفاًل موسيقيًا في الثامنة مساء األحد 16 نوفمبر 2014في المسرح الصغير بدار أوبرا القاهرة لمختارات من مؤلفات 

الفنان راجح داوود لألفالم المصرية.
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توقيعات كتب المهرجان

بحضور رئيس التحرير كمال رمزي
ومدير التحرير محمد عبدالفتاح

2.00 إلى 4.00 مسًاء
من 10 إلى 17 نوفمبر 2014

قاعة االجتماعات – المجلس األعلى للثقافة

االثنين 10 نوفمبر
خالد السرجاني

تأليف: إبراهيم منصور
بركات

تأليف: مجدي الطيب

الثالثاء 11 نوفمبر 
فطين عبدالوهاب

تأليف: أشرف غريب
حسين صدقي

تأليف: ناهد صالح

األربعاء 12 نوفمبر 
السينما الكردية

تأليف: إبراهيم الحاج عبدي
حوارات سينمائية

تأليف: نبيل فرج

الخميس 13 نوفمبر 
الكتابة بالضوء

تأليف: سعيد شيمي
كمال سليم

تأليف: وليد سيف

الجمعة 14 نوفمبر 
غسان عبدالخالق

تأليف: محمود الغيطاني

السبت 15 نوفمبر 
سينما ماركيز

تأليف: عصام زكريا

األحد 16 نوفمبر 
السينما العربية

تأليف: محمود قاسم
إصدار برنامج آفاق السينما العربية

االثنين 17 نوفمبر 
األفالم المصرية في المهرجانات الدولية

تأليف: أمل الجمل
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حلقة بحث: مهرجانات السينما 
الدولية في العالم العربي

االثنين 10 نوفمبر 
مهرجان اإلسماعيلية الدولي لألفالم التسجيلية والقصيرة

سامي حلمي – مصر

الثالثاء 11 نوفمبر 
مهرجان اإلسكندرية ألفالم دول البحر المتوسط

إبراهيم الدسوقي – مصر

األربعاء 12 نوفمبر 
مهرجان دمشق السينمائي الدولي

ناجح حسن – األردن

الخميس 13 نوفمبر 
مهرجان مراكش السينمائي الدولي

خالد الخضري – المغرب

الجمعة 14 نوفمبر 
مهرجان دبي السينمائي الدولي

زياد عبداهلل – سوريا

السبت 15 نوفمبر 
مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي

بشار إبراهيم – فلسطين

األحد 16 نوفمبر 
مهرجان أيام قرطاج السينمائية لألفالم العربية واألفريقية

محمد بو غالب – تونس

مهداة الي اسم
قصي صالح الدرويش )1951 - 2014(

من 4.00 إلى 6.00 مساء
من 10 إلى 17 نوفمبر 2014

قاعة االجتماعات – المجلس األعلى للثقافة
بحضور منسق الحلقة الدكتور ناجي فوزي
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ندوات المهرجان

الثالثاء 11 نوفمبر
السينما المصرية والعالم

ملتقى الصناعة
بالتعاون مع )فارايتي(

األربعاء 12 نوفمبر
السينما المستقلة والمستقبل

نقابة المهن السينمائية

الخميس 13 نوفمبر
دور النقد السينمائي

جمعية نقاد السينما المصريين
ومؤسسة »جراد«

الجمعة 14 نوفمبر
الترويج لألفالم

ريتشارد لورماند )خبير بريطاني(

السبت 15 نوفمبر
السينما والعمارة

آنا سكيادا )خبيرة يونانية(

األحد 16 نوفمبر
مئوية ميالد هنري النجلوا )1977-1914(
جان ميشيل أرنولد )السينماتيك الفرنسي(

االثنين 17 نوفمبر
األرشيف والترميم

جيان لوكا فارنيللي - سيسيليا سينسياريللي
)سينماتيك بولونيا – إيطاليا(

6.00 إلى 8.00 مساء
من 11 إلى 17 نوفمبر 2014

قاعة االجتماعات – المجلس األعلى للثقافة
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معرض نجاة مكي

يقيم المهرجان بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة معرضًا في 
قاعة »الباب« بمتحف الفن الحديث لمختارات من لوحات الفنانة اإلماراتية الكبيرة نجاة 

مكي.

إخراج  أصفر«  أزرق  »أحمر  اإلماراتي  التسجيلي  الفيلم  اختيار  إطار  في  المعرض  ويقام 
نجوم الغانم للعرض في المسابقة الدولية، والذي يعبر عن حياة وفن نجاة مكي.

معرض المطبوعات السينمائية
والصور  والدوريات  الكتب  لبيع  للفنون  الهناجر  بمركز  المعارض  قاعة  في  السينمائية«  المطبوعات  »معرض  المهرجان  يقيم 

والملصقات وغيرها من المطبوعات السينمائية إلى جانب DVD ألفالم مصرية مترجمة إلى اللغات األجنبية.

مصطفى  الفنان  والمصمم  الديب،  ياقوت  والباحث  الناقد  الفني  والمستشار  شقران،  عصام  التسويق  خبير  إعداد  من  المعرض 
عوض.
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ملتقى الصناعة

ينظم المهرجان »ملتقى الصناعة« الذي يديره مروان عمارة أستاذ السينما في الجامعة األمريكية بالقاهرة حيث يلتقي مندوبو 
أكثر من مائة شركة عربية وأجنبية مع مندوبي الشركات المصرية.

يفتتح محمد حسن رمزي رئيس غرفة صناعة السينما المصرية الملتقى في الثانية بعد ظهر الثالثاء 11 نوفمبر ويختتم في نفس 
في  يوم  كل  صباح  العاشرة  في  مغلقة  عروضًا  تتضمن  والتي  الملتقى،  فاعليات  تبدأ  نوفمبر  إلى   12 ومن   .17 االثنين  يوم  الموعد 

سينما الحضارة 2 لمشروعات 8 أفالم مصرية جديدة في مراحل مختلفة من اإلنتاج.

المشروعات المشتركة في الملتقى:

 أحمد فوزي صالح« السمك يقتل مرتين« تسجيلي

أحمد مجدي »ال أحد هناك« روائي

أحمد نبيل »المدينه سوف تتبعك« تسجيلي

كيم بياميش »صانعي الخياميه بالقاهرة« تسجيلي

مي الحسامي« للذاكره جذور« تسجيلي

محمد زيدان »لدي صورة« تسجيلي

نغم عثمان »ضئيل« تسجيلي

ياسر نعيم »البحث عن عصام عبد اهلل« تسجيلي

10.00 صباحًا – 4.00 مساء
من 11 إلى 17 نوفمبر 2014

المسرح المكشوف – دار أوبرا القاهرة
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المؤتمرات الصحفية

 12.00 ينظم المهرجان في مسرح اإلبداع بمركز اإلبداع الفني مؤتمرات صحفية بعد العرض األول ألفالم المسابقة الدولية )عرض 
ظهرًا و6.00 مساء في المسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة(.

كما ينظم مؤتمرات خاصة مع الفائزين بجائزة نجيب محفوظ عن مجموع أعمالهم، ومؤتمرين عن فيلمي االفتتاح والختام.

من 11 إلى 17 نوفمبر 2014
مسرح اإلبداع - مركز اإلبداع الفني

ملتقى الصحافة

وينظم المهرجان »ملتقىالصحافة« الذي يديره مجدي الطيب مدير المركز الصحفي والمتحدث الرسمي باسم المهرجان، وذلك 
لتنظيم اللقاءات بين الصحافة وضيوف المهرجان بناء على مواعيد مسبقة.

4.00 – 10.00 مساًء
من 11 إلى 17 نوفمبر 2014

المسرح المكشوف – دار أوبرا القاهرة


