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 وقت شاب للقتل

 

 البلد لبانياأ

 السنة 2015

 المدة  د 51

 إنتاج ابرييل أوريكيو وفالَتيا كولينوك

 إخراج زينكسَتا نَتيتان

 سيناريو زينكسَتا نَتيتان

 تصوير  كريستينا مومور

 صوت أنطونيو جياناطونيو

 مونتاج بوليتيٍتسماركو 

 تشخيص بارتوش بيلينيا، سوزانا بريفيت، كارافيل شُت، فيليبو بازاين
 

 

 الملخص:

ما زالت الشرطة تبحث عنو. خيتطف الشاب و مشال ألبانيا، شاب يسعى لالنتقام دلوت والده. اختفى القاتل قبل بضعة أشهر، 
 …حيتجزه حىت بلوغو سن السادسة عشرو االبن الوحيد للقاتل 
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 قطرة دم

 

 البلد ، ألبانياكوسوفو

 السنة 5103

 المدة د 01

 إنتاج ستون لإلنتاج تاكامي لإلنتاج،

 إخراج وريكبكيم  

 سيناريو وريكبكيم  

 تصوير  لطيف حاصويل

 صوت ألبانيكوس دوكارو

 مونتاج لطيف حاصويل

 تشخيص لَت فينسا كيالج، فيتور بوركيإيليندا كوسوموفيتش، -ماي
 

 

 الملخص:

 قتلها ليلة زفافها.   يفىذه الرصاصة ستعطي لزوجها احلق فإن إذا مل حتافظ ابنيت على شرف العائلة، 
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 نسيبي

 

 البلد الجزائر 

 السنة 5102

 المدة د 55

HKE إنتاج لإلنتاج 

 إخراج حسن بلعيد

 سيناريو حسن بلعيد

 تصوير بيَت سيدل

 صوت بيَت آالن ماتيو

 مونتاج الكسندرا سًتاوس

 تشخيص سعيدون بوشىت ،مالك بن شيحا
 

 

 الملخص:

 ، يضطر دلرافقة شقيقة زوجتو حبيبةإحدى الليايل يف .ةوروتيني مضطربة حياة يعيش الطبقة العاملة منعلي، شاب  اليوم. سطيف
 .لنمط حياة يرفضو ابالنسبة لو رمز  اليت تعد
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 الفراشة

 

 البلد الجزائر

 السنة 5103

 المدة د  01

MM  إنتاج للفنون 

 إخراج عيشيكمال 

 سيناريو عيشيكمال 

 تصوير دعأمحد مس

 مونتاج ربوشعزلمد إسالم 

 تشخيص ودجيتأمراد 
 

 

 الملخص:

 شاب يائس. يف حياة من األمل حلظة قصَتة
الفيلم حلظة تواصل حقيقي  يصور حيث  فأل خَت، يف بعض األحيان الفراشة تعترب معتقدات قددية مستوحى من فيلم
 والشاب. الفراشة بُت

 اليأس؟ أو ... األمل ما الذي يدفعنا لتصديق ادلعجزات
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 المنحدر

 

 البلد قبرص

 السنة 5103

 المدة د 01

 إنتاج ستيليوس كاميستسيس

 إخراج ستيليوس كاميستسيس

 سيناريو ستيليوس كاميستسيس

 تصوير تيو ميشوبولوس

 صوت أريس اثاناسوبولوس

 مونتاج يانيس شالكياداكيس

 تشخيص ليديا فوطوبولو، لوكيانوس موسكوناس
 

 

 الملخص:

 القددية سيارتو بينما يقود ،البحر األبيض ادلتوسط من جزرجزيرة  سفح تنزل ماشية على قدميها، من أيام شهر شتنرب مشمس يوم
 كؤكدمر ادلاأل بلغ إىل علمها. طادلا ختوفت منوي ذال واخلرب أكثر إشراقا مناطق الظل تصبح  .على طول الطريق، يف اجتاه ادلنحدر

  .يبقى سراجيب أن  حدث ما ىو أن
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 تهويدة الفراشة

 

 البلد قبرص

 السنة 5102

 المدة د 51

 إنتاج زيب كود لإلنتاج

 إخراج ايليتونيا ميش

 سيناريو ايليتونيا ميش

 تصوير جورج رمحاتولُت

 صوت كريستودولوس بروكوبيو

 مونتاج ايليتونيا ميش

 تشخيص  راالمبيدو، يانيس كوكينوساكسيا شأل
 

 

 الملخص:

 ...، تاركة "حياهتا" وراءىا، امرأة تأخذ سكُت مطبخ وتتجو يف رحلة ضلو اجملهولةرلهولبعد مكادلة ىاتفية 
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 نزهة

 

 الدولة كرواتيا

 السنة 2015

 المدة د13 

 إنتاج سيكفينكا

 إخراج يوري بافلوفيتش

 سيناريو ، يوري بافلوفيتشتشأفدي ايندز 

 تصوير أدلَت فاكيتش

 صوت بوزيتشفالدديَت 

 مونتاج دراكان فون بًتوفيتش  

 تشخيص أليهوديتش أمَت موزيك، ألكسندر سيكسان، سيناد
 

 

 الملخص:

ت، مبناسبة عطلة هناية األسبوع يف سجن شبو يبنزىة مع والده ساف عند قيامومساعد اجتماعي  ورافقيسنة،  03سراييفو، أمَت، 
 مفتوح. 

 متأخرين... بسبب حركة ادلرور الكثيفة، يصلون
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 السائر

 

 البلد كرواتيا

 السنة 2015

 المدة د  22

D.A.  إنتاج فيلم 

 إخراج زيسفيليب مو 

 سيناريو دانكوران بو ك،  زيسفيليب مو 

 تصوير رادونيتش دينكا

 صوت جاما ستوديو

 مونتاج كوفيزيدتش ميشل ياأندر 

 تشخيص بساإي ار يديكليتش، بيز   دانكميكتش، بو  كريسيمَت
 

 

 الملخص:

 ،ترددفًتة حقلو. بعد  يفاألرض ملقى على  اجيد غريب يف قرية بعيدة. يف أحد األيام، منزل صغَت يف زوجتو آنا  رفقة يعيش ماركو
 .ومنزل إىل يقرر مساعدتو ومحلو

 ...ىذا الغريب ال ديكنها أن تثق يفآنا  توزوج لكن
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 منتصف ليل رمادي

 

 البلد كرواتيا 

 السنة 5103

 المدة د 03

 إنتاج أرتيزان فيلم

 إخراج تشبرانكو إستفانسي

 سيناريو شتجوزيف مالكي

 تصوير نو ىابرانكو ك

 صوت تشيفيكا درنيإ

 مونتاج سيلفيي مارديج

 تشخيص دانوفيتش، نيكسا كيسلجكألكسندر بو 
 

 

 الملخص:

 على مدمرة حانةوجدوا  ،يف طريقهم معزولة.يف منطقة  اخلمرعن  ونبحثييش الكرواي اجلأعضاء من  بدأخالل حرب البوسنة، 
فقاما ذلم،  ُتقياألمس القريب صد يفاجليش البوسٍت كانا  جنديُت من، التقوا عند دخول احلانةاحلدود مع اجليش البوسٍت.  خط

 يف الشرب.  مجيعابدؤوا ي قبل أن سجنهماب
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 ما بعد وضع حجر األساس لمشروع الحمام بالكيلو573 

 

 البلد مصر

 السنة 2014

 المدة د  18

 إنتاج ادلعهد العايل للسينما

 إخراج عمر الزىَتي

 سيناريو شريف صليب

 تصوير زلمود يوسف

 صوت أمحد جابر

 مونتاج ىشام صقر

 تشخيص سامي بسيوين
 

 

 الملخص:

 لكن ماذا سيحدث إن جرى حتويره؟  ،اخلوف غريزة كامنة حتت اجللد
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 سكر أبيض

 

 البلد مصر

 السنة 5102

 المدة د 01

 إنتاج أبواب

 إخراج أمحد خالد

 سيناريو أمحد  خالد

 تصوير بشَت وجيو

 صوت عالء الكاشف

 مونتاج أمحد خالد

 تشخيص مروة كمال  ،عمر خضر ،عاطف حبيب، أمحد عامر
 

 

 الملخص:

 ..توجد حقيقة وكلنا تائهون يف نفس الواقع ادلزيف.نو ال أ. أم األقوى؟.ما احلقيقي ..؟! وىل عامل األحالم ىو 
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 أسترونوت

 

 الدولة سبانياإ

 السنة 5103

 المدة د 51

 إنتاج 24Pأسًتونوت 

 إخراج خافيَت رويز

 سيناريو خافيَت رويز

 تصوير خافيَت رويز

 صوت ُتسراكيل فور 

 مونتاج خافيَت رويز

 تشخيص وتَتيز، عايدة فولشكالمو،  خافيَت  س أدولفو فرنانديز، سارة
 

 

 الملخص:

 دمانو. إل يقرر وضع حدا ،فتاة قاصر ، وىيأالباماببعد لقائو  .االعتزال بسبب إدمان اذلَتوين ،قرر أندري، موسيقي الروك الشهَت

حل  إجيادحُت  إىلتسكن معو يف البيت  أن فيقبل ىذا األخَت ،رب أالباما أندري بوفاة والديهاخت،  ،يف طريقها للبحث عن أخيها
 ..شكلتها.دل
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 حياتي سينما

 

 الدولة سبانياإ

 السنة 2014

 المدة د     20

 إنتاج لإلنتاج ل - البندا

 إخراج بوكدان طوما و فَتناندو كايو

 سيناريو فَتناندو كايو

 تصوير ستيان طومايكر 

 صوت سربيان مونطونو

 مونتاج بوكدان طوما

 تشخيص كوزالوفرناندو كايو، إيفان  
 

 

 الملخص:

 …إخراج فيلم سينمائيمهنة وىواية:  يف نفس الوقت من خاللومرة  طريفةرحلة بإسبانيا، مشاكل تعًتض تصوير فيلم 
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 قهوة محمولة

 

 الدولة سبانياإ

 السنة 2014

 المدة د  13

 إنتاج سكاك أفالمإ

 إخراج باتريثيا فونت

 سيناريو باتريثيا فونت

 تصوير فالديربثديفيد 

 صوت اكجَتارد تاري

 مونتاج اومي ماريخ

 تشخيص لكسندرا خيمينيز، دانيال كراوأ
 

 

 الملخص:

اذلاتف، لتلتقي صدفة خافيَت رب تناقش تفاصيل زفافها ع من أجل فنجان قهوة وىيأول مقهى يف طريقها  ضلو أليسيا تتجو
 بالداخل.
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 عظام البرد

 

 الدولة سبانياإ

 السنة 2014

 المدة د17

 إنتاج باراخا لإلنتاج

 إخراج نريكي ليالإ

 سيناريو نريكي ليالإ

 تصوير نطونيو مونيوزأخوسي 

 صوت ييٍتالكأخوسي لويس 

 مونتاج يزكأنطونيو رودري

َتيرو، كا الرالدي، مانوي خيمينو، يوليوس كوتر، ماريبيل خارا، لوسيا كارابالو، كارلوس  طمار 
 و.كباكو ىيدال

 تشخيص

 

 

 الملخص:

 .حياهتا إىل األبد بالغا يف ستًتك أثراحرب ورلاعة ووحشية. رحلة  إلرجاعو إىل البيت، رحلة شقيقها حبث عنرحلة  يفدومي 
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 هافانا

 

 البلد فرنسا

 السنة 2014

 المدة د 22

 إنتاج ميلي مشَتكنإمشَتكن،  نيكوال

 إخراج إدوار ساليي

 سيناريو مشَتكن ساليي، نيكوال رأورس، إدوا سيباستيان

 تصوير بالنفوسي ماتيو

 مونتاج يزكلكسندرو رودريأ

 تشخيص ليوندي شاكون، إينب سوتولونكو، ليزاندرا باتيستا، الزارو ىيدالكو
 

 

 الملخص:

يف جولة للوقوف على  الزارو، طفل من حي فقَت يقودنا .وشيكة االندالع ىليةاأل ربواحلأجنبية  اتمن قبل قو  ةتلزلمدينة ىافانا 
 حجم الدمار والفوضى الذي حلق بالعاصمة.
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 المحطة األخيرة

 

 

 

 الملخص:

ة الباردة يف الطرقات الصخرية الطويلة، ثيف. وحتت الغيوم الكةذاكر لالصامت، يوما بعد يوم يصبح قاتال ل ادلوت يعٍتادلنفي الطوعي 
 .واحلرية النسيانو تجرد يصل إىل درجة ال

 ع.يا ضال ك يعٍتد نفسأن جت

  

 البلد فرنسا

 السنة 2015

 المدة د 51

 إنتاج ستانيسالس كاديو

 إخراج ستانيسالس كاديو

 سيناريو ستانيسالس كاديو

 تصوير توماس مسيث

 صوت دازوين وسيباستيان بونس لكسندرأ

 مونتاج يان روتليدج

 تشخيص  كوردريكسيتيمو 
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 كي موكي

 

 البلد فرنسا

 السنة 5102

 المدة د 52

 إنتاج بالدندرز ألفالم

 إخراج ركددييس ىرنان

 سيناريو ركددييس ىرنان

 تصوير رونو ىوراي ،جوليان بَتان

 صوت صامويل ريبولت

 مونتاج دافيد جونكمان ،ركددييس ىرنان

 تشخيص ريك بوتسيإيتيدي لوكانكو ، مسرة بوتسي ، 
 

 

 الملخص:

اجلنون ...  ا من ضروبضرب قد يكون األمرأمام ادلأل. و يمز تيكي بتقبيلها عند الغسق وسط احلي كأو   يموكي موكي أو  ك د  ع  و  
 ليس هبذه البساطة. ولكن
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 أمهات

 

 البلد فرنسا

 السنة 2015

 المدة د 50

 إنتاج اإلنتاج بيانأو  بيان

 إخراج ميمونة دوكوري

 سيناريو ميمونة دوكوري

 تصوير يان ماريتو

 صوت ماليو ونكليم

 مونتاج سونيا فرانكو

 تشخيص سوخنا ديالو، ميمونة كويي، عزيز دياباي، مارم ندياي، إيريك إيبواين
 

 

 الملخص:

نقلب حياة تالسنغال  من هعند رجوع والدىا من سفر . سنوات، تسكن يف شقة ضواحي باريس 8 تبلغ من العمرطفلة  عايدة،
 .كزوجتو الثانية   ألسرتوراما، قدمها  رافقتو  شابة سنغالية، بلوحيدا  يعداألب مل فعايدة وعائلتها رأسا على عقب، 

 اجلديد. الوافدقررت التخلص من  من شدة تأثر عايدة،
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 رقصة العائلة

 

 البلد فرنسا

 السنة 5103

 المدة د 52

 إنتاج تاكامي لإلنتاج 

 إخراج توكوستيال دي 

 سيناريو ستيال دي توكو و أناريتا زامربانو

 تصوير جوليان رو

 صوت رينو ديكوي و جويل رانغون

 مونتاج يل بلخَتيز با

 تشخيص تيان، صويف فاسلو، فريديريك بيَتو، ماتياس ملول، لونا لو.إيبولُت 
 

 

 الملخص:

:  والدهتا، شقيقها، هابحييف انتظار وصوذلا، الكل  مجيع أفراد أسرهتا. منزل العائلة. ديكنها العودة إىل وحرةاليوم جويل قوية 
 والدىا.و .. شقيقتها.
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 تقشف

 

 الدولة قبرص، اليونان

 السنة 5103

 المدة د 03

 إنتاج نوس كافريسير 

 إخراج نوس كافريسير 

 سيناريو نوس كافريسير 

 تصوير كوستاس ستاموليس 

 صوت مان، نيكوس كونستانتينو  نوس كافريس، ددييًتيسير 

 مونتاج نوس كافريسير 

 تشخيص نطونيس كاتساريس، ددييًتيس كسَتوس، كريستينا كريستودولوأو 
 

 

 الملخص:

وثورتو ضد تدابَت التقشف  ،اليوناناليت عصفت بكفاح رجل للحفاظ على كرامتو يف أوقات عصيبة إبان األزمة االقتصادية 
 القاسية اليت فرضت على الشعب اليوناين.
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 بين أبيض وأسود

 

 البلد اليونان

 السنة 2015

 المدة د 03

 إنتاج إدياجينا

 إخراج سقراط أالفوزوس

 سيناريو سقراط أالفوزوس

 تصوير جيكاس كوستاس

 صوت كريستوس بابادوبولوس

 مونتاج سقراط أالفوزوس، فازو سيدري

فوكايفس،  جيسون، سقراط أالفوزوس زاناس،اك جياناتو، كوستاس نوسياس، مارسيال تاسوس
 بيفاين فانا

 تشخيص

 

 

 الملخص:

الباطن من  وميو عقلحي مافي ،مشاىد سلتارة من طفولتوتدلو على  تو. ذاكر تو ادلكبوحةلعثور على طفولمن أجل ا لرجلرحلة داخلية 
 .ملونة من خالل مشاىدادلاضي ويكتشف ، الصعبواقع ال
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 قتل إبنتي

 

 الدولة اليونان

 السنة 5102

 المدة د 05

 إنتاج تانكُت إدياج لإلنتاج

 إخراج تاسوس كيابوتزيز

 سيناريو تاسوس كيابوتزيز

 تصوير جيورجي الزلو

 صوت كارول سابينسكي، مايكل كارتر

 مونتاج ماريوس كلفتاكيس

 تشخيص كانشان رافال، لودوفيك موكتاري، فينود كايميال كوالراتن،  اس
 

 

 الملخص:

 .يف لندن وأبويوشابة من جنوب آسيا تعيش مع زوجها 

 ..محلها رغما عنها.وإسقاط إلجهاض لضطر ت عن عائلتها، اديبع 
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 قطعة من السماء

 

 الدولة اليونان

 السنة 5102

 المدة د  51

 إنتاج لون ويكاند لإلنتاج

 إخراج نيكوالس ماكريس

 سيناريو نيكوالس ماكريس

 تصوير كوتسيامباساكوس كوستاس

 صوت روزانا باكيا، مرويب كاراكيتسيوي 

 مونتاج سبَتوس كوكاس

 تشخيص أوريستيس تزيوفاس، داين جياناكوبولو، الزارو زويس
 

 

 الملخص:

فجأة تسقط وسط ظلمة ادلكان صلمة من  .داخل غرفتوعمره يقضي جل وقتو يف اخلامسة من ورستيس طفل أ، 5101أثينا 
مدة. منذ  رسالة من مشغل كريستينا مفادىا عدم التوصل براتبها  اندجي ،ه  كريستينا وأندرياساوالد يعود سقف احلجرة. عندما

 ..الرسالة سحرية. ألنورستيس لكريستينا صلما يف يده و يطلب منها أن تتمٌت شيئا ، أظهر ي  
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 إ.ت.ي.ر.ن.ي.ت

 

 البلد ايطاليا

 المدة د14 

 إنتاج بيان أو بيان لإلنتاج

 إخراج يلو أ جيوفاين

 سيناريو لوىأ جيوفاين،لوكالبياي نيكو

 تصوير بارون أندريا

 صوت تزايجيوفاين فر 

 مونتاج يافوك  وكديي

 تشخيص علي الصاحلي، سَتينا كراندي
 

 

 الملخص:

 . للحاق بو تأشَتة، زوجتو وابنتو حصلتا على اليطالياإيعمل يف  تونسي مهاجر يعل

 ...صعبا استقبال عائلتو عليو أن يتخذ قرارامن أجل 
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 في صمت

 

 البلد يطالياإ

 السنة 5103

 المدة د 15 

 إنتاج ستوديواليب يو 

 إخراج كايو ريتما ،فَتانيت لورنزو

 سيناريو كايو ريتما، فَتانيت لورنزو

 تصوير سبييت  ستيفانو

 صوت ليسيو دكاينأ ،ندريا فرنيفونتاينأ

 مونتاج جويلاندريا كامبأ

 تشخيص .يكبَتا  ماركو ،نوميو ب مونيكا ،بالدييت أندريا ،دماريا لورنزو
 

 

 الملخص:

اليت يعانيها  احلالةمورو، االبن األصغر، يرفض  .صعب صحي صيب عائلة: جيد االبن األكرب نفسو حبيس وضعتحادثة خطَتة 
ليقًتبا أكثر من زلاولة يائسة وأخَتة ا يف من اسًتجاع أماكن ذاكرهتم اخلسة يف سفر سيمكنهم بو يقرر الذىابف هاأخ

 بعضهما...
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 الطفل ك

 

 البلد ايطاليا

 المدة د 55

 إنتاج كولورادو فيلم 

 إخراج فاوي د لومبو و روبرطوافيطو ب

 سيناريو فاوي د لومبو و روبرطوافيطو ب

 تصوير كياريكو  ينأ فدريكو

 صوت اليب يد وروزاري

 مونتاج  لومبوافيطو ب

 تشخيص ينَت كرلوطا ف،طاينانزو بيلور 
 

 

 الملخص:

 قويويبصحة جيدة  ولد يتمتع جازلة ليكون لورغبة ريتشارد األدلاين.  تشارد و لينا زوجان يعشان يف منزل صغَت يف الريفير 
 . الرغبة باتت تستحوذ عليو. لكن ىذه يعمل معو يف احلقولو  عضده
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 الرصيف

 

 البلد طالياإ

 المدة د 02

 إنتاج تانزيال سيسيليا فيلييب، كريستيان

 إخراج فيلييب كريستيان

 سيناريو فيلييب كريستيان

 تصوير راكوين جاكومو

 صوت زوالفام فرانشيسكو

 مونتاج يليستيمبيورا تال

 تشخيص فيستا ريكاردوبومبا،  كريستينا كولوطا، ماركو
 

 

 الملخص:

لكوهنا مل تعد  اإلجيارمقابل  دفع لعدم قدرهتا على ادلالك من قبل منزذلا ترك رب علىجت ا،عام 30 تبلغ من العمر مومس ،ليليانا
 تنال نفس القدر من ادلال كما يف السابق. عليها أن تقرر يف مصَت حياهتا، لكنها ال تعرف سوى طريق واحد.
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 مينيكو

 

 البلد يطالياإ

 المدة د 03

 إنتاج سيفن روك سينما لإلنتاج

 إخراج فينشي ابرييلك

 سيناريو فينشي ابرييلك

 تصوير فينشي ابرييلك

 صوت نكوبال ماريانو

 مونتاج  فينشي ابرييلك

 تشخيص صلافيكوام ستيفانو، شوينيب فرانشيسكو
 

 

 الملخص:

يقطن وحيدا يف بيت قروي  .القلبجهة ثقب يف  بو امتسخ افضفاض وقميصا اقدديسرواال يرتدي  ،رجل بدون اسم "أوفيكيو"
 ياتو اذلادئة...ضع رلموعة من األطفال حدا حليذات يوم  معزول يف صقلية.
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 تانغو الثورة

 

 البلد لبنان

 السنة 5102

 المدة د 20

 إنتاج العلية لإلنتاج 

 إخراج إيلي كمال

 سيناريو إيلي كمال

 تصوير بول سيف

 صوت كارين باشا

 مونتاج سيباستيان لوكلَتك 

 تشخيص ندى أبو فرحات، مازن كيوان، ناي مطر
 

 

 الملخص:

لعيش يف واشهده الشارع و تتناقلو األخبار، حياول زوجان احلفاظ على أسرهتما الصغَتة يضطراب السياسي الذي يف مواجهة اإل
وإيقاع طبيعة غَتت  واليتز االتلف ها جهازبثاليت يلصور ايدم طويال بسبب  مل لكن األمررقصة التانغو. من خالل راحة البال 

 .صةالرق
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 َومع روحك

 

 البلد لبنان

 السنة 5102

 المدة د 08

 إنتاج   كرمي الرحباين

 إخراج  كرمي الرحباين

 سيناريو  كرمي الرحباين

 تصوير راشيل نوجا

 صوت صيفاجون ن

 مونتاج  فرح شيا

 تشخيص  مل يوسف، ميشيل الدباشياعبد اذلادي عساف، ك ،جوزيف مشايل
 

 

 الملخص:

حياتو، ليبقى السكؤال: ىل يفشي  يف َت جذرييا يكؤدي إىل تغشلتقع بالصدفة حادثة لألب جريس الذي يعيش يف دير يف لبنان، 
 األب سره؟ ىل خيرب األخوة باحلادثة؟

  

https://dubaifilmfest.com/ar/cast/130981/karim_rahbani.html
https://dubaifilmfest.com/ar/cast/130981/karim_rahbani.html
https://dubaifilmfest.com/ar/cast/130981/karim_rahbani.html
https://dubaifilmfest.com/ar/cast/132306/farah_chaya.html
https://dubaifilmfest.com/ar/cast/132306/farah_chaya.html
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 لعبة ترانزيت

 

 الدولة لبنان

 السنة 5102

 المدة د 08

 إنتاج سيباسي فيلم

 إخراج نا فهرآ

 سيناريو نا فهرآ

 تصوير باسم فياض

 صوت فيكتور بريس

 مونتاج نا فهرآ

 تشخيص رشيد سلوم مر ، جالل الطويل،مر، سناء ع  ساجد ع  
 

 

 الملخص:

لتقى طفلُت فلسطينيُت احلرب. يأمل العثور من جديد على عائلتو اليت فرقتها  يعيش علىيف اجلبال الشمالية للبنان، رجل سوري 
 صول على صفة الج..جعلتو يطرح أسئلة حول احليواجهان مشاكل و يعيشان يف ادلنفى 
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 إلى سلحفاتي الصغيرة

 

 البلد مالطا

 السنة 2015

 المدة د 14 

 إنتاج شادين فيلم

 إخراج بونيتشي مارتن

 سيناريو كاسي كاميلَتي

 تصوير والبوت لوك

 صوت بوندالو لكسندرأ

 مونتاج بَتاالدانيال 

 تشخيص بونيتشي، فانيسا أتارد مارتن
 

 

 الملخص:

ألوفة يف ادلغريبة و الالطبيعية اجلميلة  لالستمتاع بادلناظر"السلحفاة الصغَتة" تعود على تسميتها  يتال رفقة زوجتوجو يعود  سنة،كل 
 ..جعلتو يعيش على وقع ادلعاناة بسبب ذكرياهتما.اآلونة األخَتة، تو يف .. لكن وفاة زوجواحد.آن 
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 دوار السوليمــا

 

 البلد المغرب

 المدة د 53

 D&Rإنتاج لإلنتاج 

 إخراج أمساء ادلدير

 سيناريو أمساء ادلدير

 تصوير عادل أيوب 

 صوت ىشام أمدراس

 مونتاج جوليان فوري

إدريس كرديي، خدجية عديل، امساعيل شتيوي، زىَت باناش، عزيزة سادلي، زلمد بوصبع، بلعيد 
 أكرديس

 تشخيص

 

 

 الملخص:

 بالبادية معزولة عرض بقاعة يعمل  العجوز، جده صحبة يعيش ربيعا 10 عمره يناىز لطفل بالبادية بسيطة قصة الفيلم حيكي
 الوافدين لتناقص باإلغالق مهددة قاعة ىي ،"الدوار" هبذا ادلتواجدة السينما لقاعة نسبة "السوليما دوار" عليها يطلق مبنطقة
 .عليها
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 االنتظار في5 مشاهد

  

 البلد المغرب

 السنة 5103

 المدة د 51

 إنتاج إكسًتمي ميديا

 إخراج عبد اإللو زيرات

 سيناريو عبد اإللو زيرات

 تصوير لوكا ليربيٍت

 صوت مسَت بنعبيد

 مونتاج زلمد عبيد

 تشخيص مرمي الزعيمي، خليل أوباقا، رشا الفالح، ادلهدي بطوشي، بوشعيب العمراين، مصطفى عزيب.
 

 

 الملخص:

 ووحدة.حكاية ثالثة أطفال كل واحد منهم يوجد يف حالة انتظار 
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 حوت الصحراء

 

 البلد المغرب

 المدة دقيقة 11

 السنة  5103

 إنتاج لومواندر جيست لإلنتاج

 إخراج عالء الدين اجلم

 سيناريو عالء الدين اجلم

 تصوير عبد الرزاق برنوسي

 صوت عبد ادلنعم النوقرة

 مونتاج عالء الدين اجلم

 تشخيص ، أنس بوزركانزمولود بن عبو، فاطمة أكال
 

 

 الملخص:

أم مريضة تريد ، و ابن حيلم أن يصبح صيادا وأن يذىب إىل البحر. أٌب حفار قبور ال يفهم رغبة ابنو يف ترك أرضو . جنوب ادلغرب
 .ورلتمعة أن ترى عائلتها سعيدة

  



 المهرجان الثالث عشر للفيلم القصير المتوسطي بطنجة  أفـالم 2015

38 
 

 

 عبد الشر

 

 البلد المغرب

 السنة 5103

 المدة د 20

Hإنتاج ـ. فيلم، إبيسيطا 

 إخراج زلسن نظيفي

 سيناريو زلسن نظيفي ودافيد فيلومان

 تصوير لويز مارتان سوسي

 صوت توفيق مكراز، زلمد أسامة

 مونتاج جيليان فور –زلسن نظيفي 

 تشخيص أناس الباز، إدريس الروخ، ىناء كشالف، نادية نيازي، يونس بنزاكور، حامي بالل.
 

 

 الملخص:

أن جيمعهم. لكن، ادلصائر الثالثة تلتقي وتصطدم  وال شيء ديكن .عمل، عميد شرطة فاسد صلل ضابط كبَت، شابة يف حاجة إىل
 الظلمة. عتمةببعضها يف 
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 نداء ترانغ

 

 البلد المغرب

 السنة 5103

 المدة د 20

 إنتاج نيوالين لإلنتاج

 إخراج زلمد ىشام الركراكي

 سيناريو عمر قرطاح

 تصوير عبد الرفيع البيضاوي

 صوت برجام، ادلهدي سليأنيس 

 مونتاج دلياء إيبيهي

 تشخيص زلمد عالم، هنونك نكويُت هتي
 

 

 الملخص:

 الوطن. اختيار صعبة بُت نداء القلب ونداء حرب اذلند الصينية واحلب، يعيشان حلظة قصة زوجُت مجعتهما
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 برودة الدم

 

 البلد األسود الجبل

 السنة 5103

 المدة د 55

 إنتاج أور دو

 إخراج سيناد سامهانوفيتش

 سيناريو ستيفان بوسكوفيتش

 تصوير دانيال متييتش

 صوت بيتارستواتيفتش

 مونتاج فالدديَت رادوفانوفيتش

 تشخيص ياسنادجورسيتش وماركو باوكوفيتش
 

 

 الملخص:

يعود القاتل حلضور جنازة بعد ذلك، اخلارج. سنوات فرإىلبعد أن قتل على يد ابن اجلَتان الذي ا ىي قصة زوجُت فقدا ابنهم
 .قد حان الثأر البنهماوقت اأن قرر يو  القتيالألب بذلكوالدة  فتبلغوالده، 
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 انتفاض
 

 البلد  فلسطين

 السنة 5102

 المدة د 2

 إنتاج اذليأة ادللكية األردنية لألفالم

 إخراج دديا دعيبس

 سيناريو دديا دعيبس

 تصوير غسان نظمي

 صوت هباء عثمان

 مونتاج سعيد صلمي ودديا دعيبس

 تشخيص باتول إبراىيم، فراس طيبة 
 

 

 الملخص:

 صورة للقاء يف ادلطار بُت زلقق إسرائيلي وأمريكية فلسطينية تريد دخول البلد.
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 فتاة من برلين

 

 الدولة البرتغال

 السنة 5102

 المدة د 01

 إنتاج مَتامار فيلم

 إخراج برونو دي فريتاس ليل

 سيناريو برونو دي فريتاس ليل، صوفيا بينتو

 تصوير توماس باوال ماركيس، أفونسو كودينسيو

 صوت فاسكو ماسكارينهاس ،إدي أوليك فرنانديز

 مونتاج  برونو دي فريتاس ليل

 تشخيص مارتا كوهنا، فريدريكو سَتبا
 

 

 الملخص:

حياء العالقة القددية، تدرك الفتاة يف زلاولة منها إل .بيبها السابقمعاودة اللقاء حبتعود فتاة إىل لشبونة قصد  ،يف برلُت تهابعد إقام
 االرتباط العاطفي واجلسدي ال شيء جيمعهما غَت تدرجييا أن
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 ميامي

 

 الدولة البرتغال

 السنة 5102

 المدة د 03

 إنتاج كبار لألفالمو أ

 إخراج ياطاسيماو ك

 سيناريو ياطاسيماو ك

 تصوير َتا دي ميلوكنو كارلوس 

 صوت فيد بادالواد

 مونتاج ياط ، توماس بالتازاراداسكا، سيماو كَت ونزالو فك

 تشخيص ، راكيل كاسًتوفالألبا بابتيستا، فيليبا لوثيَتو، ليونور 
 

 

 الملخص:

 خطَت. ا يتسبب يف حادثىاجس يصبححلم مراىقة تريد أن تصبح مشهورة 
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 الطعم و السنارة

 

 البلد صربيا

 السنة 2014

 المدة د 01

 إنتاج فيلم ب.ل

 إخراج تشلوكا بوبادي

 سيناريو  ، دتارا براكوفتشلوكا بوبادي

 تصوير نيكوال مرداجل 

 صوت اشي، الكسندر رانكيككانا مَت جتي

 مونتاج ناتاشا بانتيتش

 تشخيص بورا نينيك، دراغان ستويكوفيتش، جوفو ماكسيس.
 

 

 الملخص:

نتقال اال قدمي بصربيا  ن مبصنعو عاملاليت واجو هبا الطريقة ال اجلديدة حول ةدلوجة التشيكياكوميديا سوداء مستوحاة من أسلوب 
 .االشًتاكية إىل الرأمساليةمن 

  



 المهرجان الثالث عشر للفيلم القصير المتوسطي بطنجة  أفـالم 2015

45 
 

 

 بوسكر

 

 البلد سلوفينيا

 السنة 2014

 المدة د 01

 إنتاج مجعية الفيلم، فاكتوري فيلم

 إخراج ميتيا مالكار

 سيناريو ميتيا مالكر

 تصوير لوكا ستانفيك

 صوت سيمون كومار

 مونتاج ميها سوبيك

 تشخيص سكينجا فيديتش، إيفجُت كار، بيًتا بومان، تيفيز روجينا، يوري أفنوزيتش
 

 

 الملخص:

 احلياة اليومية. صراععندما تلتقي أقدار متشاهبة وسط 
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 حذاء من تريست

 

 البلد سلوفينيا

 السنة 5102

 المدة د05

 إنتاج د.ف.ف.ب

 إخراج ور بوزيتشيكر ك

 سيناريو ور بوزيتش ومارينا كومزييكر ك

 تصوير رينرككريستوف  

 صوت ماتياس كاتش

 مونتاج ان روبُتتجونا

 تشخيص كسيكوين ، لويزا باتيزتي ار و د
 

 

 الملخص:

مصَت رلتمع على احلدود  حكاية ترويما بعد احلرب. خالل فًتة  ءالشقان اشباهبا يف حلظة من زمذكريات امرأة تستحضر 
 اإليطالية السلوفينية.
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 متزوجون إن شاء اهلل

 

 البلد تونس

 السنة 5103

 المدة د 02

 إنتاج  إسبَتانتو لإلنتاج

 إخراج ساره الزينة

 سيناريو ساره الزينة 

 تصوير زلمد عادل الطرابلسي

 صوت زلمد لسود

 مونتاج النفزينورة 

 تشخيص شريف مخاسي ،ي، أدين بستطندجي، دنيا محودة، زلمد عادل الطرابلس(سرورة)ساره الزينة 
 

 

 الملخص:

حول  إجراءات الزواج ادلختلط اليت يواجهها األزواج يف بلدىم األصلي، كل شيء مباح: العنصرية والتعصب الثقايف  دورت اكوميدي
 ...الدينو 
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 فتزوج روميو، جولييت

 

 البلد تونس

 السنة 2014

 المدة د 18

 إنتاج بروباكاندا لإلنتاج 

 إخراج ىند بومجعة

 سيناريو ىند بومجعة

 تصوير فانسون فان كيلدر

 صوت أدين لعبيدي

 مونتاج نيكوالس رامبل

 تشخيص صلية زمٍت، أمحد بنيس
 

 

 الملخص:

خاضعا إلرادة الزمن. عندما يتحول كل شيء مجيل إىل ضجر. وعندما تصبح احلياة  بينهما احلب الذي كان يربط يصبح"عندما 
 شللة"

  



 المهرجان الثالث عشر للفيلم القصير المتوسطي بطنجة  أفـالم 2015

49 
 

 

 آدم بسران

 

 البلد تركيا

 السنة 5102

 المدة د 02

 إنتاج سينمارجُت فيلم

 إخراج ينسإأورىان 

 سيناريو ينسإأورىان 

 تصوير زلمد زنكن

 صوت نكيزسسزكُت 

 مونتاج ينس، حاجي كوسإأورىان 

 تشخيص لداريدي، فرزند تانريفردي ،آرام دَت يونس تانريف
 

 

 الملخص:

 حلياة ادلتغَتة.ا شروط الصعب الذي تفرضويار تخعلى االطفل يركز ، 0221عام ال خالل ابعد هتجَت قسري
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 الحلم

 

 البلد تركيا

 السنة 5103

 المدة د 03

 إنتاج  أكدنيزَتألب

 إخراج  أكدنيزَتألب

 سيناريو  أكدنيزَتألب

 تصوير ياك أولكيأيرب 

 صوت ياك أولكيأيرب 

 مونتاج اكانسأليف 

 تشخيص ل تونبلو  أرديك، سَتتان توكفان، كور ميدكسي
 

 

 الملخص:

للعمل يف قرية  ىأتبعد أن ، ا مت مكؤخراعسكري اانقالبيدري أن  مدرس واجو كل حتديات احلياة. ال حكاية.0281سبتمرب 02
 .جبلية
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 الثالثاء

 

 البلد  تركيا

 السنة 5103

 المدة د 01

 إنتاج أورجيُت فيلم

 إخراج دديَتيل زييا 

 سيناريو زييا دديَتيل 

 تصوير مرمي يافوز

 صوت مراد أونَت

 مونتاج ىنريك كرتاكسو

 تشخيص ميليس باالبان
 

 

 الملخص:

إىل ادلدرسة، يف ملعب كرة السلة، وعلى  هاطريق يفعندما كانت بثالث رجال، خاللو لتقت امراىقة تلميذة يوم عادي من حياة 
 منت حافلة الرجوع.
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 صلوات الفجر

 

 البلد تركيا

 السنة 2014

 المدة د  17

 إنتاج كاكَتوغلو و سارة اوه ا سَت 

 إخراج لوكانسيو كيور  بينار

 سيناريو لوكانسيو كيور  بينار

 تصوير صليلوس رومبوليس  أ

 صوت مَتاس أتيسي جيبيل

 مونتاج لوكانسيو كيور  بيناريور

 تشخيص بدير بدير، كونكا ياقوت، هنات مورسيتبينار
 

 

 الملخص:

 تعرفو على، تنقلب حياتو الروتينية مبجرد القريةمسجد  عمو إمام   حلسابأبلو يعمل شاب يف قرية معزولة شرق تركيا، زولكوف 
 ادلشكل الوحيد أهنا ميتة. األطوار. امرأة مجيلة وغامضة

 


