


 

اليوم اذ نحتفل باسبوع فيلم ا�رأة بدورته الثامنة .. نحتفل ايضا بكل ا�نجازات العا�ية 

و ا�حلية و التي تسعى لها و تحققها الدول و ا�نظ�ت و الجمعيات و ا�فراد ايضا من 

النشطاء و الحقوقيون � سبيل ا�ساواة ب� الجنس� و وقف كل انواع العنف و التنمر 

و التحرش ا�بني ع� النوع ا�جت�عي .

.. بالنهاية ا�هم  احيانا الخطوات صغ£ة و م¢ددة و احيانا الخطوات امتار و واثقة 

ا�ستمرار بالعمل لنيل ا�ساواة التي نستحقها و تستحقها ا�جيال من بعدنا .. 

و ل¦جيال ايضا .. نحمل � طيات هذة ا�ع�ل الفنية و هذة ا�ف¦م من مختلف ب¦د 

العا³ .. ا�ث£ من القصص و الوقائع و الحقائق لتكون شاهدة ع� تلك التجارب و 

ا�نجازات ا�نسانية  التي � يسعنى ا� ان نقف امامها بتقدير و اح¢ام كب£ .. فرغم كل 

هذة الحكايات الحقيقية منها و ايضا ما نسج الخيال بتفاصيلها ..رغم كل هذا �ا كنا 

اليوم هنا .. السين� و ا�ف¦م هذا العا³ ا�دهش .. تدهشة ا�نسانية كل لحظة لتكتمل 

الصورة للمبدع� و الصانع� .. ل¸ى بالنهاية هذة ا�ع�ل الرائعة ..

هذا العام و ليس ككل ا�عوام تستمر العروض �دة ٦ ايام و ١٨ فيلم و عروض � ك¦ من مخيم ا�زرق و مخيم الزع¢ي و ايضا 

� الكرك و لط¦ب ا�ع¦م و الصحافة � كلية الخوارزمي .

هذا العام احتفلنا مع صانعي ا�ف¦م و ا�حتوى Ãسابقة ومشاركتهم بصور و نصوص و اف¦م قص£ة ع� شبكات التواصل 

ا�جت�عي.

لو� العمل الج�عي و لو� ا�Çان ا�طلق بأهمية الفيلم و Åد القصة � تحقيق ا�ساواة و الوصول اÄ حقوق ا�رأة  �ا كنا اليوم .

فكل عام و انتم و ا�ساواة بالف خ£

غادة سابا

ا�ديرة الفنية



 

This year we celebrate the 8th edition of  the Women’s Film 
Week under the theme ‘I am Generation Equality: Realizing 
Women’s Rights’. The theme is aligned with the 25th 
anniversary of  the Beijing Declaration and Platform for 
Action, one of  the most progressive roadmaps for the 
empowerment of  women and girls, everywhere.

The Women’s Film Week aims to spark public mobilization 
through an intergenerational dialogue, using films and 
documentaries to showcase the stories of  champion young girls 
who were not even born in 1995 to the veteran activists who 
have brought us this far. We will have the opportunity to reflect 
on how women and girls around the world can foster positive 
and innovative change in their communities through small actions that lead to big impact.

We are also ideally passing on the baton to the new generations: from humanitarian crisis to 
social norms and participation, 17 movies and documentaries will open a unique widow on 
women’s realities, challenges and achievements all sphere of  lives. And if  a picture is worth a 
thousand words, the message is worth a million: if  we are to promote women’s empowerment 
and reflect women’ realities, we need more women in film, on-screen and off-screen.

In addition to screenings in the Azraq and Za’atari refugee camps and in Karak, this year’s 
edition is uniquely designed to engage the youth from across Jordan in this inter-generation 
dialogue. A media competition was launched, inviting youth to share short videos, pictures, 
and short scripts to describe the meaning of  ‘Generation Equality’ in an innovative way; 
dialogues between students and international filmmakers will be also organized in 
collaboration with Khawarizmi Technical University College. 

Whether you are participating in the Women’s Film Week for the first time or you are a 
veteran, thank you for engaging and supporting women’s empowerment.

Happy international women’s day. 

Ghada Saba 
Artistic Director 



Monday 9 March  ا�ثن� ٩ آذار

من أجل س�
الساعة السادسة مساء 

غ� مناسب ملن هم دون ١٦ سنة

اÌنجليزية،   Äا ترجمة  مع  بالعربية  وثائقي،  دقيقة،   ٩٦ واتس،  وادوارد  الخطيب  وعد 
بريطانيا، ٢٠١٩

يحÑ الفيلم القصة ا�ذهلة �خرجة سورية تبلغ ٢٦ سنة، وعد الخطيب، والتي صورت حياتها 
� حلب خ¦ل خمس سنوات من ا�نتفاضة السورية. وقعت � الحب وتزوجت وأنجبت ابنة 
أثناء تصويرها Õحداث العنف التي تدور حولها، و� سي� � توثيق التحديات التي فرضها 
ال×اع ع� النساء واÕطفال. إÄ جانب مجموعة من اÕصدقاء ا�قرب�، بقيت وعد � ا�دينة 

للقتال من أجل حلمها بسوريا حرة، كفاح انتهى بهزÇتهم ونفيهم.

تعد وعد رمزا للمرأة الشجاعة والجريئة فهي ع� استعداد للمخاطرة بحياتها من أجل ما تؤمن به، � عام أصبحت ا�رأة فيه 
أخ£ًا بطلة قصتها الخاصة. قصتها هي قصة ملحمية لبقاء الحب والشجاعة وسط قسوة الحرب.

ترشح فيلم "من أجل س�" عن فئة أفضل فيلم وثائقي طويل � حفل توزيع جوائز اÕوسكار الـ٩٢. وقد حاز الفيلم جائزة بافتا 

Õفضل فيلم وثائقي وجائزة فيلم بريطانيا ا�ستقل � جوائز بريطانيا لàف¦م ا�ستقلة وجائزة الفيلم ا�وروÕ ßفضل فيلم وثائقي.

For Sama 
 PM 6:00

R-16

Waad Al-Kateab and Edward Watts, 96 min, Documentary, Arabic with English subtitles, UK, 2019

“For Sama” tells the astonishing story of  26-year old female Syrian filmmaker, Waad al-Kateab, 
who filmed her life in rebel-held Aleppo through five years of  the Syrian uprising. She fell in 
love, got married and had a daughter all while filming the violence raging around her and in 
particular documenting the challenges the conflict imposed on women and children. Along 
with a close group of  friends, she stayed in the city to fight for her dream of  a free Syria, a 
struggle that ended in their defeat and exile. 

Waad is a symbol for our times, the epitome of  a bold, brave woman prepared to risk her life 
for what she believes, in a year when women are finally becoming the heroes of  their own 
stories. Her story is an epic tale of  the survival of  love and courage amid the cruelty of  war.

“For Sama” has been shortlisted for the Best Documentary Feature Award at the 92nd Oscars Academy 
Awards. The film has won the BAFTA Award for Best Documentary, the British Independent Film 
Award for British Independent Film and the European Film Award for Best Documentary.



Monday 9 March ا�ثن� ٩ آذار

الخفيون

الساعة الثامنة مساء 
 

لويس جوليان، ١٠٢ دقيقة، دراما كوميدية، بالفرنسية مع ترجمة اÄ اÌنجليزية، فرنسا، ٢٠١٨

ولكن  ا�ثابرة  "أودري"   – النساء  من  مجموعة  تدير  فرنسا،  ش�ل   � قاâة  مدينة   �
الساذجة اÄ حد ما و"مانو" العق¦نية و"هيل�" التي ستصبح عزباء ع� قريب و"أنجيليك" 
ووجبة  داãء  لهن ح�م  تقديم  يتم  ا�åدات، حيث  للسيدات  مأوى   - اللسان  سليطة 

ساخنة والصداقات وبعض ا�رشادات ا�هنية ال¦زمة. 

يقرر مسؤولو البلدية اغ¦ق ا�لجأ Õنه � يساعد العدد الكا� من السيدات ل¦عت�د ع� 
للسيدات  الس�ح  ا�ثنتان  تقرر  العواقب.  التعامل مع  "أودري" و"مانو"  يُحتّم ع�   �العمل م أنفسهن والعودة اÄ سوق 

بالبقاء � ا�لجأ لي¦ بشكل Åي وتدريبهن خ¦ل النهار ليصبحن واثقات وفاع¦ت � ا�جتمع.

Les Invisibles
8:00 PM 

Louis-Julien Petit, 102 min, Comedy/ Drama, in French with English subtitles, France, 2018 

In a gray northern city of  France, a coterie of  women — the persistent if  somewhat naïve 
Audrey, the no-nonsense Manu, the sweet and soon-to-be single Helene, and the trash-talking 
Angelique — runs a day shelter for homeless females, offering them a warm shower, a hot 
meal, a little camaraderie and some necessary career guidance.  

When municipal officials decide that the shelter isn’t helping enough people get off  the streets 
and back to work, they shut it down, leaving Audrey and Manu to deal with the consequences. 
The two soon decide to keep it open clandestinely, allowing their girls to stay there overnight 
while training them in the day to become confident and functioning members of  society. 



Tuesday 10 March  الث¦ثاء ١٠ آذار

الوداع 
الساعة السادسة مساًء 

غ� مناسب ملن هم دون ١٨ سنة

ناتاليا ب£يستان، ٨٥ دقيقة، دراما، باÌسبانية مع ترجمة اÄ اÌنجليزية، ا�كسيك، ٢٠١٧

بداية   � زمانها.   Äا تنتمي  أنها  يبدو  و�  منطوية  جامعية  فتاة  كاستي¦نوس،  روزاريو 

الخمسينات � ا�كسيك، تحارب روزاريو من اجل إيصال صوتها � مجتمع يديره الرجال. 

إنها ع� وشك أن تصبح واحدة من أشهر الكاتبات � اÕدب ا�كسيÑ، ولكن قصة حبها الصاخبة مع ريكاردو غ£ا ستظهر هشاشتها 

وتناقضها. � ذروة مس£تها ا�هنية وزواجها، تشعل íارة نقاش Çثل نقطة تحول � حياتها.

فاز الفيلم بجائزة ارييل Õفضل ممثلة. 

Los Adioses 
6:00 PM

R-18

Natalia Beristáin, 85 min, Drama, in Spanish with English subtitles, Mexico, 2017

Rosario Castellanos is an introverted university student, who doesn't seem to belong to her time. 

In the early 1950s in Mexico City, she is fighting to have voice heard in a society run by men. 

She is about to become one of  the biggest female writers in Mexican literature, but her tumultuous 
love story with Ricardo Guerra will manifest her fragility and contradictions. At the peak of  her 
career and her marriage, she will ignite a discussion that will mark a turning point in her life.

The film has won the Ariel Award for Best Actress. 



Tuesday 10 March  الث¦ثاء ١٠ آذار

ماريا كانت هنا! 
الساعة الثامنة مساًء 

توفا نوفوتني، ٩٧ دقيقة، دراما/ كوميديا/ رياضة، بالسويدية مع ترجمة اÄ اÌنجليزية، 

السويد، ٢٠١٩

تخلت برتا-ماريا، ٦٣ عاما، عن زواجها الذي استمر أربع� سنة وحياتها الطويلة كربّة منزل. 

توصف بأنها عمة سلبية وعدوانية، و� âلك ا�ن سوى وظيفة وحيدة � مدينة بورغ الصغ£ة 

م� يشكل تحديا لها. ³ يعد � هذه ا�دينة أّي òء استثناñ سوى فريق كرة القدم للشباب 

ووظيفة بريتا-ماريا أن تدربهم. انها بداية جديدة �غامرة مليئة ليس بال×اعات والتحديات فحسب، واôا بالدفء والحب أيضا.

 .õفضل ممثلة � دور رئيÕ ترشح الفيلم لجائزة غلودباغي

Maria Was Here (Britt-Marie var här länk!)
8:00 PM 

Tuva Novotny, 97 min, Comedy/ Drama and Sport, in Swedish with English subtitles , Sweden, 2019

Britt-Marie, 63 years old, has just left a 40-year-old marriage and her long life as a house wife.

Being told she is a nagging passive aggressive aunt, what she got is only a job in small town Borg 
will be quite challenging. This town has no pride left except the young soccer team and 
Britt-Marie's new job is to coach them. This is the start of  a journey filled with not only struggles 
and challenges, but also warmth and love.

The movie was nominated for Guldbagge Award for Best Actress in a Leading Role. 



Wednesday 11 March ربعاء ١١ آذارÕا

بجانبي
الساعة السادسة مساًء 

تيدي نيكو�، ٨٤ دقيقة، دراما، بالرومانية من ترجمة اÄ اÌنجليزية، رومانيا، ٢٠١٨

يتوقف م¢و ا�نفاق ب� ا�حطات � الصباح بعد حدوث حريق � النادي الج�عي. كل شخص 
� طريقه، يبدأ ا�سافرون التفاعل مع بعضهم البعض. نحن غرباء حتى يجمعنا òء ما.

إذا كنا أك÷ انفتاحا، ندرك ان لدينا ما نشاركه مع ا�شخاص ا�حيط� بنا. نحن قريبون من 
بعضنا البعض � هذا العا³، ك� نحن � م¢و ا�نفاق. تسقط ا�حكام ا�سبقة عندما نسمح 
Õنفسنا برؤية ما وراء ا�ظاهر. تحمل شخصيات ا�¢و قصصا مختلفة: هناك كاهن خفي، 

وسج� أُفرج عنه حديثًا، وممرضة، وشابة حامل، وث¦ثة ط¦ب، واثن� من كبار السن، واب وأم حزينان اختفاء ابنه�، وث¦ثة رفاق، 
وراقص. ما الذي يحدث عندما نكتشف قصص أولئك الذين نقû اوقاتنا معهم؟ 

Beside Me  
6:00 PM 

Tedy Necule, 84 min, Drama, Romanian with English Subtitles, Romania, 2018 

A subway stops between the stations on the morning after the fire in the Collective Club. Each one 
in its path, travelers are together and are starting to interact. We're strangers until something brings 
us together. If  we open up, we notice that we have what to share with those around us. We are 
close to others in the world, as we are in a subway car. 

Preconceptions fall when we are allowed to see beyond appearances. Subway characters have 
various life stories. A hidden priest, a newly-released prisoner, a nurse, a young pregnant, three 
students, a couple of  elders, a couple of  parents saddened by the disappearance of  their son, three 
lame guys, a dancer and two Moldovans. What is going on when we discover the stories of  those 
we spend time with day after day?



Wednesday 11 March  ربعاء ١١ آذارÕا

قائدة األوركسرتا 
الساعة الثامنة مساًء

 Äا ترجمة  مع  والهولندية  باÌنجليزية  ذاتية،  وس£ة  دراما  دقيقة،   ١٣٧ بي¢ز،  ماريا 

اÌنجليزية، هولندا، ٢٠١٨

انتونيا بريكو، اول امرأة تؤلف سمفونية موسيقية، ولكنها  مستوحى من قصة حقيقية، 

ممزقة ب� الحب والطموح بين� تحاول انهاء التحيز ضد ا�وسيقيات.

تث£  ان  بعد  ولكن  أوركس¢ا،  تقود  سيدة  اول  تكون  �ن  بريكو  تطمح  العåينيات،   �

اهت�م فرانك فيها، تتع÷ ب� الطموح والحب. تهرب اÄ هولندا، حيث يخüها قائد اÕوركس¢ا، مانغلب£غ، أن تلتقي بكارل مووك 

الذي يقبلها � اكادÇية برل� للموسيقى. عملها اÕول كان ناجحا ا� أن نتائجه تجüها ع� العودة اÄ الو�يات ا�تحدة ا�مريكية، 

حيث يلهمها غضبها حيال التحيز ضد النساء لتشكيل اول اوركس¢ا تقودها سيدات.

The Conductor 
8:00 PM 

Maria Peters, 137 min, Drama/ Biography, in Dutch and English with English subtitles, 
Netherlands, 2018

Based on a true story, Antonia Brico, the first woman to conduct a symphony, is torn by ambition 
and love as she tries to overcome the bias against female musicians.

In the 1920’s, Brico aspires to become the first woman to lead an orchestra but after she arouses 
the interest of  Frank, she is torn between ambition and love. She flees to Holland , where 
conductor Mengelberg tells her to see Karl Muck, who gets her accepted into the Berlin State 
Academy. Her debut is a success but the resulting forces her to return to the US, where the bias 
against women musicians inspires her to start a female orchestra.



Thursday 12 March  الخميس ١٢ آذار

سبع طاوالت بلياردو 
الساعة  السادسة  مساًء 

غريسيا كويرجيتا، ١١٦ دقيقة، دراما، باÌسبانية مع ترجمة إÄ اÌنجليزية ، اسبانيا، ٢٠٠٧ 

تسافر انجي¦ وابنها - غيل - اÄ ا�دينة الكب£ة لرؤية ليو، والدها ووجد ابنها، الذي يصاب 
ا�صاعب   ،ãتو�ا حبيبة  شارو،  تو�. تåح  قد  انه  ليكتشفا  ا�ثنان  يصل  با�رض.  فجأة 
الشديدة جرّاء ا�åوع الذي كان يديره وهو قاعة فيها سبع طاو�ت للبلياردو. شارو ع� 
قناعة تامة بأن الطريقة الوحيدة لسداد الديون هي بيع ا�كان. أما أنجي¦، فتكتشف أن 
أنجي¦ ع�  ا�ؤ³، تصمم  الواقع  وبالرغم من هذا  اختفى � ظروف غامضة.  قد  زوجها 
القاعة  ترميم  إعادة  ع�  مدخراتها  ت×ف  أن  وتقرر  بنائها  وإعادة  حياتها  مواصلة 

والطاو�ت السبع فيها.  

7 MESAS (Seven Billiard Tables)
6:00 PM 

Gracia Querejeta, 116 min, Drama, Spanish with English Subtitles, Spain, 2007

Angela and her son Guille travel to the big city to see Leo, her father, and the boy's grandfather, who 
suddenly becomes ill. They arrive to discover that he has just passed away. Charo, the dead man's 
mistress, explains the dire straits suffered by the paternal business: a hall with seven billiard tables. 
Charo is convinced that the only way to pay off  the debts is to sell the place. Meanwhile, Angela 
learns that her husband has disappeared in mysterious circumstances. Given this painful reality, 
Angela resolves to get on and rebuild her life. And the first thing she decides to do is put her savings 
into getting the old place and its seven tables back up on its feet.  



Thursday 12 March  الخميس ١٢ آذار

الغابة الصغ�ة 
الساعة الثامنة مساًء 

ييم سوون-راي، ١٠٤ دقيقة، دراما، باللغة الكورية مع ترجمة اÄ العربية، كوريا، ٢٠١٨

� وظيفة، � ع¦قات اجت�عية، وفشل دراò � .ýء يجري بشكل جيد � حياة الشابة 

هاي- وون � ا�دينة الكب£ة. تخلف وراءها كل òء وتعود اÄ مسقط رأسها. هناك تلتقي 

ذلك  منذ  الخاصة.  بطريقتهم  التقليدية  غ£  الريفية  حياتهم  ليعيشوا  الطفولة  بأصدقاء 

الشتاء، âتلئ ايام هاي-وون بذكريات بسيطة ولكنها هادئة. خ¦ل الفصول اÕربعة، تجد 

هاي-وون السعادة الحقيقة � عيش حياة بسيطة، وتدرك السبب الحقيقي وراء عودتها 

اÄ بلدتها. مع اق¢اب ربيع جديد، تضع الخطوة ا�وÄ � حياتها الجديدة.

حصل الفيلم ع� جائزة مهرجان تشونسا السين�Õ ñفضل ممثلة جديدة. 

Little Forest 
8:00 PM 

YIM Soon-rye, 104 min, Drama, in Korean with Arabic subtitles, Korea, 2018

No job, bad romance, and terrible grades. Nothing goes smoothly in young Hye-won’s life in a big 
city. She puts her unsolved matters behind and impulsively returns to her hometown. There she 
reunites with her childhood friends carrying on with their unusual rural life in their own way. 
From that winter, Hye-won’s days are filled with simple but peaceful moments. Throughout the 
four seasons, Hye-won slowly finds the real pleasure of  living a simple life, and realizes the 
genuine reason to return homeland. New spring is approaching, and she puts the first step in her 
brand new life.

The film has won the New Actress Award at Chunsa Film Festival. 



Friday 13 March  الجمعة ١٣ آذار

امرأة ذات هدف 

الساعة السادسة مساء 

 Äا ترجمة  مع  والفرنسية  اÌنجليزية  باللغة  وثائقي،  دقيقة،   ٥٢ �فوند،  دانييل  ج�- 

العربية، كندا، ٢٠١٦ 

� ٢٠٠٥، أصبحت ميشيل جان حاك� عاما لكندا. بصفتها ناشطة اجت�عية ومواطنة عا�ية 

وامرأة افريقية، عملت ع� إعادة تحديد مسؤوليات هذا ا�نصب. بين� كانت اولوياتها 

من   ÿالدو نجاحها  جاء  للخطر،  ا�عرض�  ا�صلية  والشعوب  والشباب  النساء  الوطنية 

حميمية  صورة  هدف"  ذات  امرأة  جان:  "ميشيل  فيلم  يعكس  الثقافية.  دبلوماسيتها 

وحساسة عن سيدة الدولة وما âثله.

A Woman of  Purpose 
6:00 PM 

Jean-Daniel Lafond, 52 min, Documentary, in English and French with Arabic subtitles, 
Canada, 2016

In 2005, Michaëlle Jean became the Governor General of  Canada. A social activist, global citizen, 
and black woman, she would redefine the possibilities of  that office. While her national priorities 
were at-risk youth, women, and indigenous peoples, her international success came from her 
cultural diplomacy. 

“Michaëlle Jean: A Woman of  Purpose” is an intimate and sensitive portrait of  the stateswoman 
she came to be.
        



Friday 13 March  الجمعة ١٣ آذار

"روث بادر غينسربغ"  
الساعة الثامنة مساء 

العربية،   Äإ ترجمة  مع  باÌنجليزية  وثائقي،  دقيقة،   ٩٧ كوهن،  وجوليا  ويست   õبيت

الو�يات ا�تحدة اÕمريكية، ٢٠١٨

� سن الخامسة والث�ن�، طورت قاضية ا�حكمة العليا اÕمريكية روث بادر غينسüغ إرثًا 

الشخصية  الرحلة  لكن  البوب.  لثقافة  متوقعة  غ£  أيقونة  أصبحت   �بين مطوً�  قانونيًا 

الفريدة لوصولها إÄ ا�حكمة العليا ³ تكن معروفة لحد كب£ حتى من قبل أكü معجبيها. 

يعرض الفيلم حياة غينسبورغ الشخصية وا�هنية.

حاز الفيلم جوائز اختيار النقاد الوثائقية وجوائز هوليوود للموسيقى � وسائل اÌع¦م وجوائز ا�كادÇية الüيطانية السين�ئية 

- جائزة سين� الع�. 

RBG -  Ruth Bader Ginsburg
8:00 PM 

Betsy West and Julie Cohen, 97 min, In English with Arabic subtitles, Documentary, USA, 2019

At the age of  85, U.S. Supreme Court Justice - Ruth Bader Ginsburg - has developed a lengthy 
legal legacy while becoming an unexpected pop culture icon. But the unique personal journey of 
her rise to the nation's highest court has been largely unknown, even to some of  her biggest fans 
– until now. RBG explores Ginsburg's life and career.

The film has received the Critics' Choice Documentary Awards, Hollywood Music in Media 
Awards, British Academy Film Awards, and Cinema Eye Honors. 
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Monday 9 March  ا�ثن� ٩ آذار

قواطع اللسان 
الساعة العاíة والنصف صباحا 

سولفيج ميليك£اين، ٨٥ دقيقة، وثائقي، بال¸ويجية مع ترجمة اÄ العربية، ال¸ويج، ٢٠١٧ 

� الجزء الش�ÿ من ال¸ويج، يعمل توبياس والعديد من ا�طفال ا�خرين � قطع ألسنة 

انحاء  الدول � جميع  من  العديد   Äا تصديرها  ويتم  شهيا  اÕلسنة طعاما   üتعت القد. 

العا³ مثل الص� واليابان. أما � � ش�ل ال¸ويج، فهي الطعام اليومي ا�عتاد � ا�وسم. 

يبدأ ا�طفال من عمر٦ سنوات � هذا العمل وÇكنهم ان يجنوا الكث£ من ا�ال خ¦ل فصل الشتاء. هذه الوظيفة دا~ا 

كانت مخصصة لàطفال طا�ا هنالك موسم للصيد، حتى انه تم تخصيص مسابقة لقطع ألسنة القد � شهر شباط. هذه 

الشتاء � الش�ل. عادة ما تعيش بعيدا عن قطع اÕلسنة،  ايلفا – من مدينة اوسلو عطلة  ا�رة، ستقû فتاة ا�دينة – 

فعلت   �ك اÕلسنة،  قطع  فن  لتعلم  أجدادها  ستزور  الشتاء،  هذا   � ولكن  وا�معاء،  ا�س�ك  ودماء  الحادة،  والسكاك� 

والدتها وأجدادها من قبل.

Tongue Cutters  
10:30 AM

Solveig Melkeraaen, 85 min, Documentary, in Norwegian with Arabic subtitles, Norway, 2017
 
In the northern part of  Norway, Tobias and many other children work as cod tongue cutters. The 
tongues are considered a delicacy, and they are exported around the world to countries like China 
and Japan. However, in Northern Norway, they are simply everyday food when in season. 

The children start from the age of  six and can earn a lot of  money during a winter season. This 
job has always been reserved for the children, as long as the fishing industry has existed. They 
even have their own cod tongue cutting championship every February. This winter, city girl – Ylva 
- from Oslo will spend her winter vacation up in the North. Usually, she lives far away from cod 
heads, sharp knives, fish blood, and intestines, but this winter she will visit her grandparents to try 
and learn the art of  cutting tongues, just like her mother and her grandfather did before her.



Monday 9 March  ا�ثن� ٩ آذار

ما تبقى من اليشء
الساعة ١٢ ظهرا 

أنتونيتا دي ليلو، ١٠٣ دقيقة، دراما و تاريخي، با�يطالية مع ترجمة اÄ ا�نجليزية، ايطاليا، 

٢٠٠٤

عام  النابولية  الثورة  صوت  âثل  التي  فونسيكا،  بيمنتيل  إليونورا  النبيلة  ا�رأة  تناضل 

١٩٧٧ اÄ جانب ا�رستقراطي� النابولي� الشباب ا�خرين من اجل اع� âثيل للمساواة، 

الجمهورية   õمؤس ع�  ا�ستعداد  شفرة  تقع  الوقت،  مرور  مع  ا�خاء.  و  الحرية،  و 

قص£ة ا�مد حيث تحطمت اح¦مهم التي كانت حقيقة لف¢ة قص£ة اÄ ال|ف القطع.

يختار الفلم Åد ا�حداث ا�نسانية و السياسية لنابوÿ � نهاية القرن الثامن عå، من خ¦ل توثيق الساعات الثمينة التي 

سبقت وفاة إليونورا. وضعت الكام£ا � � قلب روحها، لتسجيل ا�عاناة و ا�مآل و الح�س طوال حياتها. وهكذا، فإن 

صورة ا�رأة الشجاعة، الع×يّة، والحرة، تجسدت خ¦ل العديد اللحظات

The Rest of  Nothing 
12:00 PM

Antonietta De Lillo, 103 min, Drama and History, in Italian with English subtitles, Italy, 2004

Portuguese noblewoman Eleonora Pimentel Fonseca, the voice of  the 1799 Neapolitan 
Revolution, together with other young Neapolitan aristocrats, battles for the ideals of  equality, 
liberty and fraternity. All too soon, the blade of  the Restoration falls on the founders of  the 
short-lived Republic: their dream, which had briefly become reality, is shattered into thousands of 
pieces. The remains of  nothing…”il resto è niente.”

The film chooses to recount the human and political events of  Naples at the end of  the 18th 
century by illustrating the precious hours preceding Eleonora’s death. The camera is set at the 
centre of  her soul, to record the suffering, hopes and passions of  her entire life. Thus, the portrait 
of  a courageous woman, modern and free, is created through the threads of  memory.



Tuesday 10 March  الث¦ثاء ١٠ آذار

ثورة "هو£ هورس" 
الساعة العاíة والنصف صباحا

سيل� فينهونن، ٨٨ دقيقة، وثائقي، بالفنلندية مع ترجمة ل\نجليزية، فنلندا، ٢٠١٧

يكتشفون  ولكنهم  متزايدة،  ا[م  من  يعانون  الذين  ا�راهق�  عن  ومؤثر  مضحك  فيلم 

لعب "هوß هورس" هي  أصواتهم ومواهبهم من خ¦ل ركوب وصنع "هوß هورس". 

لعبة تقليدية لàطفال، ولكن مراهقي اليوم ينقلونها اÄ مستوى اع�. يتتبع الفيلم قصة 

تتطورلعبة  يكüن،  الفتيات   �بين ونصف.  سنت�  مدى  ع�  وأصدقائهم  وأليسا  ايسكو 

"هوß هورس" لتصبح ظاهرة [�ف ا�شخاص � فنلندا.

فاز الفيلم بجائزة جوÕ ýفضل فيلم وثائقي. 

Hobbyhorse Revolution 
10:30 AM

Selma Vilhunen, 88 min, Documentary, in Finnish with English subtitles, Finland, 2017

 A funny and moving film about teenagers with growing pains, who discover their own voices and 
talents through riding and making hobby horses. Playing with hobbyhorses is traditionally a child’s 
play, but today’s teenagers have brought the scene to a new level. Hobbyhorse Revolution follows 
Aisku, Elsa, Alisa and their friends for two and a half  years. As the girls grow, the hobby evolves 
and expands to become a phenomenon for thousands of  people in Finland.

The film has won the Jussi Award for Best Documentary. 
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