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نبذة عن مهرجان اإلس�عيلية الدويل لألفالم التسجيلية والقص�ة

ال شــك أن األفــالم التســجيلية والقصــ�ة هــي أعــ
ل صادقــة تســاهم يف نــرش الحــوار بــ� 
الثقافات، حيث تُعمق فهمنا لرؤية اآلخرين للمجتمع وقيمهم وأفكارهم.

وكان اإل£ــان بأهميــة األفــالم التســجيلية والقصــ�ة يف نــرش ذلــك التفاهــم ســبباً يف نشــأة 
مهرجان اإلس
عيلية لألفالم التسجيلية والقص�ة للمرة األوىل عام ١٩٩١.

عــىل مــر الــدورات املختلفــة للمهرجــان، تغــ�ت إدارتــه ورؤســائه وتطــورت فعالياتــه يف 
ــجيلية  ــالم التس ــدويل لألف ــ
عيلية ال ــان اإلس ــل مهرج ــك، ظ ــن ذل ــم م ــواح عدة.وبالرغ ن
والقصــ�ة ملتزمــاً بعــرض أفــالم تســجيلية هامــة وبــارزة وأفــالم تحتفــل بالســين
 واإلبــداع 

واألثر الواضح الذي ترتكه األفالم.

ــرض  ــة ع ــه محط ــاÆ ويعتربون ــرص والع ــالم يف م ــاع األف ــر صن ــان بتقدي ــى املهرج ويحظ
حيوية ألع
لهم.

رئيس املنتدى
ماجي مرجان
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Documentaries and short films are undoubtedly honest and heartfelt 
genres that promote the dialogue between cultures. Films deepen our 
understanding of others’ different social visions, values, and thoughts. 

It is the belief in the importance of shorts and documentaries being able 
to establish this understanding that gave birth to the idea of the Ismailia 
International Film Festival For Documentaries and Shorts in 1991. 

Over the course of the festival’s editions, managements and directors changed 
and things progressed and grew in various ways. Yet the Ismailia International 
Film Festival For Documentaries and Shorts remained committed to showcasing 
important and significant documentaries and shorts in a celebration of cinema, 
creativity, and the undeniable influence of film.

Egyptian and international filmmakers both value the festival and 
consider it a viable showcase for their works.

Head of Industry

Maggie Morgan

About Ismailia International Film Festival for Documentaries and Shorts
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منتدى اإلس�عيلية لإلنتاج العر� املشرتك

ــن  ــة م ــدورة الثاني ــة ال ــالم التســجيلية والطويل ــدويل لألف ــد مهرجــان اإلســ
عيلية ال يعق
منتــدى اإلســ
عيلية لإلنتــاج العــرÍ املشــرتك، والــذي يعتــرب األول مــن نوعــه يف منطقــة 
ــع  ــالت م ــراء املقاب ــالم التســجيلية إلج ــاع األف ــح فرصــاً لصن ــث يتي ــرشق األوســط، حي ال
ــث  ــه، حي ــن نوع ــداً م ــدث فري ــذا الح ــرب ه ــ�. ويعت ــات واملمول ــرباء، وكالء املبيع الخ
ــدى  ــب املنت ــرÍ، ويرح ــاÆ الع ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــجيلية م ــالم التس ــص يف األف يتخص

.Íالعر Æالتي تحمل صلة بالعا Æشاركة مشاريع األفالم من مختلف أنحاء العا×

ــرى  ــى ت ــ�، حت ــالم املوهوب ــاع األف ــز صن ــك إىل تحفي ــالل ذل ــن خ ــدى م ــدف املنت ويه
مشــاريعهم النــور، وذلــك ضمــن التــزام مهرجــان اإلســ
عيلية بتشــجيع االبتــكار والخيــال 
ــة  ــالم عــن املنطق ــم أف ــون يف تقدي ــن يرغب ــالم الذي ــاع األف ــ� بالنســبة لصن ــة التعب وحري

العربية.

لقــد اختــار املهرجــان هــذا العــام مرشوعــات مثــ�ة وجديــرة باالهتــ
م، بعضهــا عمــل أول 
ــاع أفــالم تســجيلية. العديــد مــن أفــكار هــذه  ــاع أفــالم جــدد، والبعــض اآلخــر لصن لصن
األفــالم جريئــة وجديــدة مــن حيــث املوضــوع الــذي تناقشــه وطريقــة صناعــة الفيلــم. 
ــود  ــر الجه ــون تضاف ــان أن يك ــا يف املهرج ــة بن ــام الخاص ــة األي ــالل الثالث ــل خ ــن نأم نح
ــاع  ــن صن ــام كل م ــدة ويف إله ــدات جدي ــكار ومعتق ــالد أف ــبباً يف مي ــاق س ــل الش والعم

األفالم وممثيل الصناعة.

تقديم
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Ismailia Documentary Co-Production Platform

The Ismailia International Film Festival for Documentary and Shorts is 
holding the second round of the Ismailia Platform, the co-production 
forum of the festival.    This co-production platform for documentaries 
was the first of its kind to take place in the Middle East region last year.  
These co-production meetings will be an opportunity to have meetings 
with experts, sales agents, and funders.  The event is unique because it is 
exclusively dedicated to documentary films from all over the Arab world.  
International projects that have an Egyptian or Arab connection are also 
welcome to apply. 
 
The goal of the co-production platform is to support new and emerging 
filmmakers to make their projects see the light.  The Ismailia International 
Film Festival wants to support creativity, imagination and freedom of 
expression through its commitment to endorse the work of creative 
filmmakers and artists interested in telling stories about the region. 
 
This year the festival has selected extremely interesting and worthwhile 
projects.  Some of them are by first-time filmmakers and some of them 
are by established documentary filmmakers.  Many of the projects follow 
daring and new grounds in terms of subject matter and filmmaking. 
During our three days in Ismailia, we hope that the synergy and hard work 
will give birth to new thoughts and inspiration for both the filmmakers and 
industry delegates.

Introduction



فريق عمل منتدى اإلنتاج العر� املشرتك

رئيس املهرجان
ك�ل عبد العزيز

مدير املهرجان
محمد حفظي

رئيس املنتدى
ماجي مرجان

منسق ملتقى اإلنتاج املشرتك
نوارة شكري

مسؤول التمويل والرعاة
رشا نجدي
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Co-Production Platform Team

Festival President

Kamal Abdelaziz

Festival Director

Mohamed Hefzy

Head of Industry

Maggie Morgan

Coproduction Platform Coordinator

Nawara Shoukry

Head of Fundraising and Sponsors

Racha Najdi
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يف الســنة املاضيــة، كان هنــاك العديــد مــن املرشوعــات 
ــي  ــاÆ، والت ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــة م ــدة والرائع الفري

شاركت يف منتدى اإلس
عيلية لإلنتاج املشرتك.
باإلضافــة إىل املقابــالت املبــارشة، وجلســات ممثــيل 
ــدى ورشــة  ــام املنت ــم، أق ــة التحكي ــع لجن املشــاريع م
ــد  ــا بع ــة م ــات يف مرحل ــة مرشوع ــل خاصــة لثالث عم
ــ�وت.  ــة يف ب ــة الشاش ــع مؤسس ــاون م ــاج بالتع اإلنت
أحــد هــذه املرشوعــات هــو "أرق" لداليــا قشــمر، 
والــذي تــم االنتهــاء منــه ليكــون عرضــه األول يف 
مهرجــان دÍ الســين
â الــدويل، ويحصــل عــىل جائــزة 
 Íلجنــة التحكيــم الخاصــة ضمــن مســابقة املهــر العــر
لألفــالم التســجيلية، كــ
 تــم االنتهــاء أيضــاً مــن فيلــم 
املخرجــة "إ£انويــال زوكاال" الــذي يحمــل اســم "فقــط 

لــã تعــرف أننــي عــىل قيــد الحيــاة" بعــد مشــاركته يف منتــدى اإلنتــاج املشــرتك ليحصــل 
عــىل جولتــه يف املهرجانــات، أمــا الفيلــم الثالــث "ســين
 وهبــي" لنضــال الدبــس، فهــو اآلن 

ال يزال يف مرحلة ما بعد اإلنتاج.
ــا  ــة م ــا يف مرحل ــد منه ــات معظــم املرشوعــات، والعدي ــار تحديث لقــد تســلمنا آخــر أخب

بعد اإلنتاج، بين
 البعض اآلخر ال يزال يف مرحلة اإلنتاج.

نظرة إىل منتدى اإلنتاج العر� املشرتك ٢٠١٣
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Last year, there were many unique and 
superb projects from all over the world at the 
Co-production Platform.  In addition to the 
one-to-one meetings and sessions with the 
jury, IC-Platform 2013 hosted a special 
workshop for 3 projects in post-production 
in conjunction with Screen Institute Beirut.  
One of these projects, Guardians of Time 
Lost (Arak) by Diala Kashmar was completed 
and premiered at the Dubai International 
Film Festival.  The film received the Special 
Jury Prize for the Muhr Arab Documentary.  
Emanuela Zucala’s documentary, Just to Let 
You Know That I’m Alive was also completed after participating in the 
co-production platform and is ready to start touring festivals.  The film 
that received the American University in Cairo monetary award, Cinema 
Wahbe by Nidal el Dibs, is currently in post-production.  We have received 
updates from most of the projects and several are in post-production 
while others are still in production. 

 Overview of Ismailia Co-production Platform 2013
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برامج منتدى اإلنتاج العر� املشرتك

برنامج تدريبي ملخرجي األفالم التسجيلية من املرصي¯ املبدع¯
.Beirut DC LABاملشرتك و Íعيلية لإلنتاج العر
بالتعاون ب� منتدى اإلس

يستمر التدريب ملدة يوم�، ليقوم املتدربون بتحليل وتطوير فكرة
مرشوع فيلم تسجييل، ×ساعدة أخصائي� عرب محرتف�.

ما سيقوم به املشاركون خالل التدريب:
• فهم خطوات ومراحل كتابة األفالم التسجيلية.

• تعلم املكونات املختلفة مللف اإلنتاج.
• االستفادة من خربة املتخصص� العرب.

وسوف يتم العمل يف برنامج التدريب من خالل مستوي�:
• عمل ج
عي عىل مدار يوم� مع صانعة األفالم السورية هالة العبد الله.

• مقابالت مبارشة تُقام خالل اليوم الثاè مع صانعة األفالم والكاتبة املرصية فيوال شفيق.
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دورة تدريبية مجانية لصناع األفالم التسجيلية
بالتعاون مع الربنامج التدريبي للرشق األوسط وش
ل أفريقيا

التابع لـ مبادرة Documentary Campus e.V ومعهد الشاشة يف ب�وت

 Documentary املشرتك يف دورته الثانية مع مبادرة Íعيلية لإلنتاج العر
يتعاون منتدى اإلس
Campus e.V ومعهــد الشاشــة يف بــ�وت SIB مــن خــالل دورة تدريبيــة مجانية تســتهدف 
مرشوعــات األفــالم التســجيلية، وذلــك مــن أجــل تطويــر تقنيــة حــã القصــة، ودفــع هــذه 
املشــاريع يف الســوق العاملــي، وســوف تحصــل املشــاريع التــي ســيتم اختيارهــا عــىل فرصــة 
يف  عقدهــا  يتــم  ســوف  والتــي   ،MENA Goes Berlin عمــل  ورشــة  يف  التقديــم 
برل� يف ســبتمرب - أيلول ٢٠١٤، فالبحث يتم عن مرشوعات األفالم التســجيلية لصناع األفالم 

العرب، والتي وصلت ملرحلة إنتاج متقدمة، والتي قد تحصل عىل اهت
م إعالمي.
 يتــم إجــراء الــدورة التدريبيــة يومي ٥ و٦ يونيو - حزيران، وســوف تحتــوي عىل محارضات 
يف تقنيــات حــã القصــص، وإدراج املرشوعــات ضمــن الســوق العاملــي، وســوف يحصــل 
املشــاركون عــىل فرصــة عــرض مرشوعاتهــم عــىل املنتجــ� الحارضيــن، وســوف يحظــون 

بفرص وشبكات تواصل عديدة. وباإلضافة إىل منح ïويلية للمرشوع الفائز. 
الــدورة توفــر الفرصــة لتطويــر مهــارات وتقنيــات الحــã عــىل أيــدي متخصصــ� محرتفــ� 
ــىل  ــول ع ــة إىل الحص ــالم، باإلضاف ــاع األف ــع صن ــل م ــة والتواص ــادل املعرف ــن، و تب بارزي
منتــدى  يختارهــم  مرشوعــات   ٣ إىل  تصــل  قــد  والتــي  والتمويــل،  للدعــم  فرصــة 

اإلس
عيلية لإلنتاج العرÍ املشرتك.
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Co-production Platform Programs

A Training Program for Egyptian Creative Documentary Directors 
In Collaboration with Beirut DC LAB 
The training will last for 2 days where the participants will analyze
and develop the idea of a documentary film project with the help of Arab professionals. 

During the training, the participants will:

•  Apprehend the steps of writing a documentary film

• Learn the different components of a production file

• Benefit from the expertise of Arab professionals

The work will be done in two levels:

• Group work, all through the two days, with Syrian Filmmaker Hala Alabdallah

• One-to-one meetings, on the 2nd day, with Egyptian Filmmaker and writer Viola Shafik

Free Training for Documentary Filmmakers
In collaboration with the MENA Training Program organized by
Documentary Campus e.V as well as Screen Institute Beirut 

To develop storytelling techniques and pitch documentary projects at 
international markets, the 2nd Ismailia Co-production Platform (ICP), in 
collaboration with Documentary Campus e.V and Screen Institute Beirut (SIB), 
launches a new free-of-charge training for filmmakers with documentary projects. 
Selected projects will be given the opportunity to apply to the Mena Goes Berlin 
workshop which will take place in Berlin in September, 2014.  We are looking for 
documentary projects by Arab filmmakers which are already in an advanced 
development stage. They may also have a cross-media orientation. 
The training will take place on 5th and 6th June; including lectures on storytelling 
techniques and pitching documentary projects at international markets. 
Participants will also get the opportunity to showcase their projects to the 
attending producers and they will also have several communication opportunities 
and networks. In addition, there are financial awards to the winning project.
With the help of remarkable Arab professionals, the training gives the participants 
the opportunity to develop storytelling skills and techniques; exchange knowledge 
and communicate with other filmmakers and get a chance to get financial support 
that goes up to 3 projects selected by ICP.



Co-Production Platform Partner



لجنة التحكيم
Jury
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ُولــد يف لبنــان عــام ١٩٧٣، ودرس الســين
 يف 
الســمعية  املرسحيــة  الدراســات  معهــد 
مــن  العديــد  أخــرج  بــ�وت.  يف  والبرصيــة 
األفــالم التســجيلية القصــ�ة والطويلــة مثــل 
Sorry (٢٠١١)، ٣٠ (٢٠٠٣)، "ســيدي الرئيــس 
القائــد (٢٠٠٣) و"عرفــات" (٢٠٠٧). بدأ يف إنتاج 
األفــالم التســجيلية الطويلــة مثــل "ســمعان 
بالضيعــة" للمخــرج "ســيمون الهــرب"، وفيلــم 
"يوميــات كلــب طائــر" للمخــرج "باســم فيــاض" 

والذي ال يزال يف مرحلة ما بعد اإلنتاج.
جــاد أÍ خليــل هــو عضــو مؤســس تعاونيــة 
ثقافيــة  مؤسســة  وهــي  يس،  دي  بــ�وت 
متخصصــة يف الســين
 العربيــة، حيــث كان رئيســاً 
لهــا يف الفــرتة مــن ٢٠٠٩ حتــى ٢٠١٣. وهــو 

رئيس برنامج DOCmed التدريبي منذ ٢٠١١.

Born in 1973 in Lebanon, Jad Abi-Khalil 
studied Cinema at the IESAV (Institute of 
Performing Audiovisual and 
Cinematographic Studies) in Beirut. He 
directed many short films and feature 
documentaries such as Sorry (2011), 
Thirty (2003), Sir Mr. President (2003) 
and Arafat (2011). Since 2007, he started 
producing feature documentaries:  The 
One Man Village by Simon El Habre and 
Diaries of a Flying Dog by Bassem Fayad 
(in post-production). 
Abi-Khalil is a founding member of 
Beirut DC, the Cultural Association for 
Arabic Cinema, and he was the chairman 
of its board from 2009 till 2013. He has 
been the head of DOCmed Training 
Programme since 2011.

جاد أ� خليل
رئيس لجنة التحكيم

Jad Abi-Khalil 
Jury President
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ُولــدت يف أملانيــا عام ١٩٦٩، ونشــأت بينها وب� 
ــىل  ــت ع ــت إيري ــل. حصل ــط� / إرسائي فلس
تعليمها يف مدرسة SOAS يف لندن املتخصصة يف 
الدراســات الرشقية واألفريقية، ومنذ عام ١٩٩٥ 
ــس واإلرشاف  ــات التدري ــام بعملي ــدأت القي ب

يف مجال السين
 بالرشق األوسط.
 mec من خالل رشكة التوزيع واإلنتاج املشــرتك
ólms يف الــرشق األوســط وشــ
ل أفريقيــا، 
أطلقــت "إيريــت" أفالمــاً مثــل "زواج رنــا" 
"ســمعان  أســعد"،  أبــو   èهــا" للمخــرج 
 Æــا ــرب" و"ع ــيمون اله ــرج "س ــة" للمخ بالضيع
ــل" يف دور  ــدي فليف ــا" للمخــرج "مه ــس لن لي
ــة  ــت" منتج ــت "إيري ــة. وكان ــرض األملاني الع
مشــاركة يف الفيلــم التســجييل الطويــل الحائــز 
عــىل العديــد مــن الجوائــز "إعــادة خلــق" 
للمخــرج "محمــود املســعد"، وفيلــم "ســمعان 
بالضيعــة" الــذي حقــق إشــادة نقديــة كبــ�ة، 
ــاالت  ــن املق ــد م ــت" العدي ــت "إيري ــ
 كتب ك

واملواد املتعلقة بالسين
 يف الرشق األوسط.

Born in Germany in 1969 and raised in 
both Germany and Israel/Palestine, 
Irit Neidhardt received her education 
at SOAS (School for Oriental and 
African Studies) in London. Since 
1995, she has been teaching and 
curating in the field of Middle Eastern 
Cinemas. 
Running mec films, a distribution and 
co-production company for films 
from the Middle East and North 
Africa, Neidhardt had released films 
such as Rana’s Wedding by Hany Abu 
Assad, The One Man Village by Simon 
El Habre and Mahdi Fleifle's A World 
Not Ours in German theaters. 
Neidhardt is Associate Producer of 
Mahmoud al Massad’s award-winning 
feature-documentary RECYCLE and 
Co-producer of El Habre’s highly 
acclaimed The One Man Village.
Neidhart wrote various articles on 
subjects related to cinema and the 
Middle East.

إيريت نيدهارت 
عضو لجنة التحكيم

Irit Neidhardt
Jury Member



ُولــدت "تهــاè راشــد" يف مــرص وبــدأت رحلتهــا 
الســين
ئية يف كنــدا، حيــث تخرجــت يف كليــة 
مونرتيــال للفنــون الجميلــة ثــم حصلــت عــىل 
فــرتة مــن الراحــة حتــى أخرجــت فيلمهــا 
عــام  بالتغيــ�"  "للقيــام  األول  التســجييل 
 .Le Vidéographe ١٩٧٢، الذي أنتج بواســطة
قدمــت تهــاè بعــد ذلــك أول أع
لهــا الروائيــة 
لصــوص  املســتقل  الفيلــم  خــالل  مــن 
يف  املهاجريــن  عــن   ،١٩٧٩ عــام  الوظائــف 
مقاطعــة كيبيــك بكنــدا، وأتبعــت هــذا الفيلــم 
بسلسلة تسجيلية مدتها ٦ ساعات ونصف لراديو 
العربيــة.  كيبيــك  لجمعيــة  التابــع  كيبيــك 
ــة  ــات محلي ــاè يف مهرجان شــاركت أعــ
ل ته
وعامليــة مثــل مهرجــان كان الســين
â الــدويل 
لألفــالم  اإلســ
عيلية  مهرجــان   ،٢٠٠٦ يف 
تطــوان  مهرجــان  والقصــ�ة،  التســجيلية 
األبيــض  البحــر  لــدول   â
الســين الــدويل 
الشاشــة  ومهرجــان  باملغــرب،  املتوســط 
العربيــة املســتقلة يف لنــدن، وقــد تــم تكريــم 
الـــ١٦  الــدورة  يف  راشــد   èتهــا
ــالم  ــ
عيلية لألف ــان اإلس ــن مهرج ــابقة م الس
ــذا  ــود يف دورة ه ــ�ة، وتع ــجيلية والقص التس
منتــدى  يف  تحكيــم  لجنــة  كعضــو  العــام 

اإلس
عيلية لإلنتاج العرÍ املشرتك.

Born in Egypt, Tahani Rached kicked off 
her career in Canada where she studied at 
Montreal’s School of Fine Arts. After a 
brief hiatus, Tahani presented her 
directorial debut, Pour Faire Changement, 
in 1972, a documentary produced by Le 
Vidéographe. In 1979, she made her first 
feature debut, Les Voleurs de Jobs, which 
was about immigrants in Quebec, 
Canada. The film was produced 
independently, and was followed by a 
series of six half-hour documentaries for 
Radio-Quebec on Quebec's Arab 
community. Tahani's films participated in 
several international and local film 
festivals including Cannes International 
Film Festival in 2006, the Ismailia 
International Film Festival for 
Documentaries and Shorts, Festival 
International du Cinema Mediterraneen 
de Tetouan in Morocco, and the Arab 
Screen Independent Film Festival, 
London. Tahani was a festival honoree in 
the Ismailia 16th edition last year and this 
year she is back as a member of the 
Co-production Platform jury.

تها« راشد 
عضو لجنة التحكيم

Tahani Rached
Jury Member
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Projects in Development

املرشوعات يف مرحلة التطوير



الرقص مع رصاصة

مرحلة التطوير

 ãملخــص الفيلــم: تــاركاً األمــان املوجــود يف الســويد، يعــود راقــص عراقــي إىل موطنــه بغــداد لــ
يــؤدي عرضــاً يف املــكان الــذي أطلــق عليــه النــار بــه منــذ ســنوات عديــدة، وذلــك حتــى يرقــص 

مع الرصاصة التي ال تزال تسكن صدره، آمالً يف مستقبل أفضل لبلده.
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املنتج مارتن شميت:
تخــرج مــن مدرســة الســين
 يف بروكســل St-Lukas، وهــو صانــع أفــالم تســجيلية 
معروف عاملياً. أســس رشكة "ســتوري هاوس" ويقوم حالياً بإنتاج ٥ أفالم تســجيلية، 
٣ منهــا تعــاون عاملــي مشــرتك مــع رشكــة "هيوســتي" مــن هولنــدا، وطــالل املهنــا 

يف الكويت.

املخرج ضياء خالد جودة:
ُولــد ضيــاء جــودة عــام ١٩٧٩ يف بغــداد، حيــث درس الســين
 يف جامعــة الفنــون 
ــات  ــن محط ــد م ــالم للعدي ــع أف ــوراً وصان ــاء مص ــل ضي ــداد. عم ــة ببغ الجميل
ــ� مــن  ــرض الكث ــة والحــرة. وقــد ُع ــرة، العربي ــل الجزي ــة، مث ــون العربي التليفزي
ُعــرض  الــذي  بغــداد"  يــوم يف  "آخــر ٣٠  أوروبــا، ومنهــا  األفــالم يف  هــذه 
ــة كومــا يف  ــم "رســالة إىل دار الســالم" يف أكاد£ي ــم عــرض فيل ــكا، كــ
 ت يف بلجي
بلجيــكا، وُعــرض "رحلــة الغــروب" يف مهرجــان بغــداد أوفاليــن، ويف ميــالن 

ومهرجان الفيلم العرÍ يف روتردام.



Development

Synopsis: From the safety of an exiled existence in Sweden, an Iraqi dancer returns 
to Baghdad to perform in the place where he was shot several years earlier – to 
dance with the bullet still lodged in his chest in hopeful defiance for a better future 
for his country. 

Producer  Maarten Schmidt:
Graduated from the Brussels film school St-Lukas, Schmidt is a 
renowned international documentary producer. Having founded 
Storyhouse, he is currently producing 5 documentaries, 3 of which 
are international co-productions with Huystee from The 
Netherlands and Al-Muhanna from Kuwait.

Dance with a Bullet
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Director Dhyaa Khaled Joda:
Dhyaa Joda was born in 1979 in Baghdad, Iraq where he studied 
Cinema at the University of Fine Arts in Baghdad. Dhyaa worked as a 
Cameraman and Filmmaker for several Arabic TV channels; 
Al-Jazeera, Al-Arabia and Al-hurra. Many of his films screened in 
Europe including: "Last 30 days in Baghdad" in Belgium, “Message 
for Dar el Salam" at the Academy of Kuma, Belgium; "Sunset Trip" at 
the Film Festival Offline Baghdad, Milan, and at the Arabic Film 
Festival, Rotterdam.



الحلم بعيداً

مرحلة التطوير

ــرصي إىل  ــباب امل ــذب الش ــادي، ينج ــب امل ــة واملكس ــوق للحري ــ� بالش ــم: مدفوع ــص الفيل ملخ
ــن  ــرب م ــر وكأن ال يشء أك ــدو األم ــى اآلن يب ــب. حت ــائح� األجان ــث الس ــيخ حي ــة رشم الش مدين
الحيــاة يف هــذا املنتجــع البحــري، لكــن فيلــم "الحلــم بعيــداً" ســيكون رحلــة عميقــة يف تصــورات 

جيل يحلم بالنجاة.

عن املخرجة جوانا دومك:
فنانــة تشــكيلية وصانعــة أفــالم، ولدت يف مدينــة كيل األملانية عام ١٩٧٨، ودرســت الفنــون الجميلة 
يف أكاد£يــة الدýــارك امللكيــة للفنــون يف كوبنهاجــن، وأكاد£يــة ماملــو للفنــون بالســويد. وباإلضافــة 
إىل ذلــك حــرضت برنامــج الســين
 للخريجــ� يف أكاد£يــة اإلعــالم يف كولــون بأملانيــا. هــي تعمــل 
اآلن يف الفــن التشــكييل والســين
 بالتــوازي بالرتكيــز عــىل مجــايل السياســة واالجتــ
ع، واســتطاعت 

.Æئية حول العا
أن تحظى باهت
م عاملي من خالل معارضها واملهرجانات السين

عن املخرج مروان ع�رة:
مخــرج يعمــل يف مجــاالت الســين
، التلفزيــون والتصويــر. ُولــد يف القاهــرة عــام ١٩٨٧، وحصل عىل 
دبلــوم يف صناعــة الســين
 مــن أكاد£يــة فنــون وتكنولوجيــا الســين
، باإلضافــة إىل درجــة 
ــاً  ــروان حالي ــدم م ــام ٢٠١١. يق ــوان ع ــة حل ــة بجامع ــون التطبيقي ــة الفن ــن كلي ــوس م البكالوري
محــارضات يف الســين
 والتلفزيــون يف الجامعــة األملانيــة بالقاهــرة، وقــد ïكــن مــن عــرض أفالمــه 

يف مهرجانات سين
ئية دولية هامة.

عن املنتج رومان رويت�ن:
هو رشيك مؤسس يف رشكة "فيلم بوكت لإلنتاج السين
GbR â"، ويف ٢٠١٣ شارك 
ــه  ــت دعوت ïو ،â
ــين ــان كان الس ــ� ×هرج ــة املنتج ــ
ن يف ورش ــان رويت روم
ــاج املشــرتك بــ� الــرشق والغــرب يف  ــدورة الـــ١٥ يف ســوق اإلنت لالنضــ
م إىل ال

مهرجان كوتباس بأملانيا.
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Development

Synopsis: Longing for freedom and material gain, young Egyptians are lured to 
Sharm Al-Sheikh where Western tourists can be found. Yet nothing in this 
larger-than-life sea resort is what it seems. “Dream Away” is a journey deep into 
the imagination of a generation that dreams to survive.

Dream Away

Director Johanna Domke:
Born in Germany, Johanna Domke is a Visual Artist and Filmmaker. She is producing 
work for a cross-over field between art and cinema with both structural and 
socio-political approach. Johanna received much attention in international 
exhibitions and film festivals around the world.

Director Marouan Omara:
Born in Egypt, Marouan Omara is a director who is engaged in film, video and 
photography. His films have been shown in major International film festivals. His 
films have been shown in major international film festivals.

Producer Roman Roitman:
Roman Roitman is the co-founder of Filmbucht Filmproduktion GbR. 
In 2013, Roman participated in the Producers Workshop at Cannes 
Film Festival, and was invited to join the co-production market, 
Connecting Cottbus # 15.
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يف أع�ق رمادية

مرحلة التطوير

ملخــص الفيلــم: استكشــاف طبقــات وتعريفــات الظــالم مــن خــالل قصــة منجــم املغــارة، وهــو 
ــالم،  ــن الظ ــ� م ــرض لنوع ــق التع ــن طري ــك ع ــرص. وذل ــري يف م ــم الحج ــد للفح ــم الوحي املنج
ــذي  ــذي يوجــد داخــل الخــوف والوحــدة، واآلخــر وهــو الظــالم امللمــوس وال أولهــ
 النفــيس ال

يوجد داخل أنفاق املنجم.

املخرجة واملنتجة منى لطفي
ُولــدت يف القاهــرة ودرســت الســين
 يف "مدرســة الســين
 بجمعيــة الجيزويــت 
ــس يف  ــمس الرماديــة" ناف ــة يف الش ــا القصــ� "نزه ــرة" يف ٢٠١١. فيلمه بالقاه
مســابقة مهرجان روتردام للســين
 العربية بعام ٢٠١٢، فيلمها "يف أع
ق رمادية" 

هو أول فيلم تسجييل طويل لها.
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Development

Synopsis: Exploring the two-faceted definition of darkness through the story of “El 
Maghara”, the only coal mine in Egypt, the film tackles two types of darkness: the 
first is the psychological darkness found in fear and loneliness, and the other is a 
physical one found in the tunnels of the mine.

Director and Producer Mona Lotfy:
Born in Cairo, Mona Lotfy studied filmmaking at The Jesuit Cinema 
School in 2011. Her short film A Walk in the Grey Sun participated in 
the Arab Film Festival Rotterdam in 2012. She is currently working 
on her first feature-length creative documentary, In Grey Depth.

In Grey Depths
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حروب ميغيل

مرحلة التطوير

ملخــص الفيلــم: مــن لبنــان إىل برشــلونة، مدريــد، األندلــس وســوريا، يتابــع الفيلــم رحلــة ميغيــل، 
املليئة بتحديات الذات، وبحثه عن الحب الحقيقي.

املخرجة واملنتجة إليان الراهب:
ــز يف  ــن فــازت بهــ
 بجوائ ــان، أخرجــت فيلمــ� روائيــ� قص�ي ــد لبن مــن موالي
ــا  ــل أن نتنقــل إىل إخــراج األفــالم التســجيلية، ومــن أفالمه ــات، قب عــدة مهرجان
ــام  ــان" يف ع ــدا لبن ــام ٢٠٠٣، و"هي ــار" ع ــام ٢٠٠٢، "انتح ــد" يف ع ــب بعي "قري

.è٢٠٠٨، والذي فاز بجائزة التميز من مهرجان ياماجاتا اليابا
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Development

Synopsis: From Lebanon to Barcelona, Madrid, Andalousia and Syria, the film tracks 
down Miguel’s journey of self-confrontation and his quest for true Love. 

Director and Producer Eliane Raheb: 
Born in Lebanon, Eliane Raheb directed two short films for which she 
was awarded in several film festivals. Then, she turned to directing 
documentaries including So Near Yet So Far (2002), Suicide (2003), 
and Hayda Lubnan (2008) which received the Excellency Award at 
the Yamagata Festival. 

Miguel’s War



ismailiafilmfest.com 27/IsmailiaFilmFestival/IsmailiaFilm/IsmailiaInternationalFilmFestival /ismailiafestival

املخرج واملنتج جواو دي ميندوسا:
ســين
â برازيــيل يعيــش يف ريــو دي جانــ�و ويتمتــع بخلفيــات ثقافيــة متعــددة 
ترجــع لنشــأته يف فرنســا، أملانيــا، باراجــواي، اململكــة املتحــدة واليابــان. ذهــب إىل 
لنــدن للحصــول عــىل بكالوريــوس التصويــر الفوتوغــرايف والســين
â بتخصــص يف 
 
الفــن الرتكيبــي واألفــالم التجريبيــة. أخــرج ميندوســا ٤ أفــالم قصــ�ة. كــ
كتــب وأخــرج ومثــل يف فيلمــه الثالــث "آيــدورو" الــذي وصــل إىل القا{ــة 

.â
القص�ة ملهرجان ريو السين

سومو حبيبي سومو

مرحلة التطوير

ــاة  ــىل الحي ــز ع ــام، بالرتكي ــذه األي ــاحرة ه ــومو الس ــة الس ــم رياض ــدم الفيل ــم: يق ــص الفيل ملخ
الفريــدة مــن نوعهــا لـ"أوســونارايش كينتــارو"؛ أول مصــارع ســومو عــرÍ أفريقــي، وهو مصــارع ذو 

كاريزما واضحة وعاشق ألك} الرياضات اليابانية نجاحا.
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Development

Synopsis: A sport film celebrates the fascinating world of contemporary Sumo; 
highlighting the unique life of Arabic/African Sumo wrestler Osunaarashi Kintaro, a 
charismatic determined athlete and a passionate for the most iconic Japanese 
sport. 

Director and Producer João de Mendonça Lima Filho:
is a Rio de Janeiro-based Brazilian Filmmaker who has a various 
cultural background as he was raised in France, Germany, Paraguay, 
UK and Japan. He moved to London for a bachelor in Fine Arts at 
Goldsmith University focusing on photography and videos (art 
installations and experimental videos).  Mendonca directed 4 short 
films. He wrote, directed and starred in his third directorial effort, 
IDORU, which was shortlisted at the Rio Film Festival.

Sumo Habibi Sumo
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مرحلة التطوير

ملخص الفيلم: أسباب مختلفة ونتيجة واحدة؛ زوج مقتول وزوجة قاتلة.

عنرب رقم ٣

املخرجة عايدة الكاشف:
ــك  ــرب الرشي ــي تعت ــرة، وه ــدت يف القاه ــتقلة ول ــالم مس ــة أف ــة ومنتج مخرج
 ."â
املؤســس واملديــر التنفيــذي لرشكــة "جنــوب فيلــم لإلنتــاج والتوزيــع الســين
ــزة  ــىل جائ ــف" ع ــودي يف الخري ــ� األول "رابس ــا القص ــل فيلمه ــة حص كمخرج
ــا  ــح لديه ــل أصب ــدويل. يف التمثي ــين
â ال ــان دÍ الس ــن مهرج ــيض م ــر الف امله
تجربــة أوىل يف الفيلــم الهنــدي "ســفينة ثيســيوس"، والــذي فــازت عنــه بجائــزة 
أفضــل بجائــزة املهــر اآلســيوي األفريقــي يف مهرجــان دÍ الســين
â الــدويل 

باإلضافة إىل العديد من الجوائز األخرى.

:Êعن رشكة جنوب فيلم لإلنتاج والتوزيع السين�
تأسســت الرشكــة عــام ٢٠٠٠ عىل يد املخــرج الراحل "رضوان الكاشــف"، وكان أول 
ــف  ــه، وتوق ــل إخراجــي ل ــث وآخــر عم ــم "الســاحر"، ثال ــة فيل إنتاجــات الرشك
ــف" يف  ــدة الكاش ــابة "عاي ــين
ئية الش ــد الس ــه، لتعي ــد وفات ــة بع ــل الرشك عم
"ممــر  هــو  األول  طويلــ�،  تســجيلي�  بعملــ�  الرشكــة  روح  إحيــاء   ٢٠١٤

الصحافة" للمخرج "باسل رمسيس"، والثاè هو "عنرب ٣".
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Development

Synopsis: Different reasons, same result, a dead husband and a murderous wife. 

Ward Number 3

Director Aida Elkashef:
Based in Cairo, Aida Elkashef is an independent Director and 
Producer. She is the co-founder of Ganoub Film. As a director, her 
short film, Rhapsody in Autumn, received the Silver Arab Muhr 
Award at Dubai International Film Festival. Her acting debut in the 
Indian independent film, Ship of Theseus, earned her the Best Asian 
African Muhr award at the Dubai International Film Festival along  
with many other awards.

Producer Ganoub Film for Production and Distribution:
Established in 2000 by the late Director Radwan El Kashef, Ganoub 
Film’s first production was El Saher (The Magician) which was the 
third and last film of the late director. El Kashef’s death put the 
company's business in a halt, but young Filmmaker Aida El Kashef 
brought it back to life in 2014 by producing two feature 
documentaries; the first is Mammar El Sahafa by Basel Ramsis and 
the second is Ward Number 3 by Aida El Kashef.





Projects in Post-Production

املرشوعات يف مرحلة ما بعد اإلنتاج



اسمي نضال

مرحلة ما بعد اإلنتاج

ملخــص الفيلــم: بعــد ٩ ســنوات مــن تصويــر فيلمــه البــرشة املالحــة، يعــود نضــال حســن ملدينتــه 
الســاحلية طرطــوس؛ هــذا املــكان الفقــ� القريبمــن البحــر، والــذي ولــد فيــه، ويعــود إليــه مــن 

أجل تصوير فيلمه الجديد.

املخرج نضال حسن:
 مخــرج ســين
â ســوري، درس الســين
 يف أرمينيا، أنجزعــام ٢٠٠٢ فيلمه األول 
"البــرشة املالحــة"، وهــو فيلــم طويــل يجمــع بــ� التســجييل والــرواâ. كتــب 
وأخــرج الفيلــم الــرواâ القصــ� "حكايــة كل يــوم" يف ٢٠٠٨، ولــه فيلــم 
تســجييل طويــل بعنوان "جبال الصــوان" قدمه عام ٢٠٠٩. قدم فيل
ً تســجيلياً 
عــن الثــورة يف ســوريا بعنــوان "الحــب والحيــاة واملــوت وأحيانــاً الثــورة" عــام 

٢٠١٢، وتم اختياره للمشاركة يف مهرجان دÍ السين
â الدويل.
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Post-Production

Synopsis: Nine years after shooting his film “Salty Skin”, Filmmaker Nidal Hassan 
returns to his small coastal city Tartous. There, in those shabby poor neighborhoods 
nearest to the sea where he was born, is where he tracks his new film.

Director Nidal Hassan:
Born in Syria, Nidal Hassan completed his first film “Salty Skin” 
which is a long film combining between the documentary and 
feature style. His documentary “Al Hob, Al Hayah, Al Mawt w 
Ahyanan Al Thawra” is about the Syrian revolution and was chosen 
to participate in the DIFF.

Esmi Nidal
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الرجل خلف امليكروفون

مرحلة ما بعد اإلنتاج

ملخــص الفيلــم: يتابــع الفيلــم قصــة واحــد مــن أشــهر نجــوم املوســيقى يف تونــس، حتــى أنهــم 
أطلقــوا عليــه لقــب "فرانــك ســيناترا تونــس". إنــه "بابــا هيــدي" الــذي ألهمــت أغنياتــه الثــوار 
واملحافظــ� عــىل حــد ســواء. ولكــن ملــاذا أخفــى شــهرته عــن عائلتــه؟ ومــا هــي األرسار التــي 
أخفاهــا عــن البلــد الــذي يقــدره؟ هــذا مــا ينقلــه الفيلــم مــن خــالل موســيقاه وتأث�هــا عــىل 

التطور الثقايف يف تونس.

املخرجة كل� بلحس¯:
حصلــت كلــ� عــىل بكالوريــوس يف األداب قســم درامــا وفنــون ســين
ئية مــن 
جامعــة لنــدن، باإلضافــة إىل درجــة املاجســت� مــن مدرســة لنــدن الســين
ئية، 
ثــم عملــت يف اإلعــالم الربيطــاè ككاتبــة ومصممــة أزيــاء. بعــد أن حصلــت 
العديــد مــن  املاجســت� عملــت كمنتجــة ومخرجــة مــع  عــىل درجــة 

.Deutsche وبنك Sony، MTV املؤسسات مثل

املنتجة آن لوند:
حصلــت عــىل درجــة املاجســت� يف إخــراج األفــالم التســجيلية مــن املدرســة 
القوميــة للســين
 باململكــة املتحــدة. عملــت يف العديــد مــن األعــ
ل 
ــي  ــي، وه ــويق األوروÍ والعامل ــرض التس ــارك بغ ýــة بالد ــجيلية الطويل التس
 Roast رشكــة  يف  مطــورة  كمنتجــة  وتعمــل  لنــدن  يف  تعيــش  اآلن 

.Beef Productions
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Post-Production

Synopsis: Known as the "Frank Sinatra of Tunisia", Papa Hedi's songs continue to 
inspire revolutionaries and conservatives alike. But why did he keep his fame a 
secret from his family? “The Man Behind the Microphone” reveals the incredible 
story behind such legend and offers a fascinating insight into Tunisia's cultural 
evolution. 

Director Claire Belhassine:
Claire Belhassine holds a Bachelor of Arts from London University in 
Drama and Film Arts. She has worked extensively in the British 
Media as a Writer and Stylist. As a Producer-Director, she has dealt 
with many prominent clients such as Sony, MTV and Deutsche Bank.

Producer Anne Lund :
Anne has a master in directing documentary from The National Film 
and Television School in the UK. She has a background working on 
feature length documentaries in Denmark. Anne is currently based 
in London working as a development producer at Roast Beef 
Productions.

Man Behind the Microphone
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أنا فتاة سيناريو

مرحلة ما بعد اإلنتاج

ملخــص الفيلــم: باســتخدام طريقــة الفــالش بــاك، يحــã الفيلــم قصــة ســيلفيت بــوردو، والتــي 
قضت ٦٥ عاماً من حياتها يف العمل يف كتابة الســيناريوهات ألفالم لوريل وهاردي، هيتشــكوك 
مــن  بــدأت  والتــي  الرحلــة  تلــك  لنشــاهد  يومنــا هــذا،  بوالنســã، وحتــى  ورومــان 

اإلسكندرية، حيث ُولدت.

املخرج مينا نبيل:
ــة  ــه الروائي ــة أول أفالم ــراج وكتاب ــام بإخ ــد ق ــكندرية، وق ــا يف اإلس ــأ مين نش
ــام ٢٠١٢  ــة، ويف ع ــالم التجريبي ــة األف ــي لنوعي ــو ينتم ــول"، وه ــاب الدخ "ب
نــال فيلــه "بعيــداً عــن الحــرارة" الجائــزة الذهبيــة يف مهرجــان مــرصي أصــيل 

.â
السين

املنتجة ماريان خوري:
ألكــ} مــن ٣ عقــود، عملــت ماريــان مــع املخــرج الكب� "يوســف شــاه�" قبل 
رحيلــه، أول أفالمهــا التســجيلية كان "زمــن لــورا" بعــام ١٩٩٩، ثــم "عاشــقات 
الســين
" عــام ٢٠٠٢. فيلمهــا األخــ� "ظالل" شــارك رســميا يف مهرجان فينســيا 
السين
â بدورة ٢٠١٠، ويف نفس العام فاز بجائزة فيربسã ألفضل فيلم وثائقي 

×هرجان دÍ السين
â الدويل.

املنتج مارك لطفي:
ــات  ــاج للصوتي ــد اإلنت ــا بع ــات م ــة لخدم ــارك رشك ــس م ــه، أس ــد تخرج بع
واملرئيــات، وشــارك يف العديــد مــن ورش العمــل عــن صناعــة األفــالم، كتابــة 
وحتــى   ٢٠٠٥ مــن  التســجيلية.  األفــالم  وإخــراج  املونتــاج  الســيناريو، 
 
٢٠٠١ أخــرج وأنتــج عــددا مــن األفــالم الروائيــة القصــ�ة والتســجيلية، كــ

شارك كمدير إنتاج يف بعض األفالم الروائية الطويلة.
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Post-Production

Synopsis: Using a flashback narrative style, the film tracks the life of Sylvette 
Baudrot who spent 65 years working as a script girl with Laurel & Hardy, Hitchcock 
and Roman Polanski. It leads us back to watch her journey that started in Alexandria 
where she was born

Director Mina Nabil:
Born in Alexandria, Mina was the director and scriptwriter of his first 
feature film Book of the Entry which belonged to the experimental 
cinema. In 2012, his film Away From the Heat received the golden 
prize of the Masry Asly Film Festival.

Producer Marianne Khoury:
 Marianne had worked with late iconic Filmmaker Youssef Chahine 
for more than three decades. Her first documentary is The Times of 
Laura (1999) and Women Who Loved Cinema (2002). Her last project 
Zelal was an official entry in the Venice Film Festival 2010 and won 
DIFF’s FIPRESCI of the same year.

Producer  Mark Lotfy:
After graduation, Mark established a post-production house for 
both audio and video production. He joined several workshops 
about filmmaking, screen writing, editing and documentary 
directing. From 2005 till 2011, he directed and produced short 
movies and documentaries and worked as a Line Producer for some 
features.

I Am A Script Girl
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األس�ك تُقتل مرت¯

مرحلة ما بعد اإلنتاج

ملخــص الفيلــم: يتابــع الفيلــم شــخص� هاربــ� مــن حكم اإلعــدام التهامهــ
 باالشــرتاك يف قتل 
٧٢ فــرداً مــن مشــجعي فريــق األهــيل القاهــري عقــب مبــاراة كــرة قــدم. مــن خــالل هــذا 
ــارك،  ــقوط مب ــن س ــنوات م ــد ٣ س ــا بع ــرص وتناقضاته ــرى م ــاب� ن ــتثناâ للش ــع االس الوض

وكيف يقبل الناس القتل ويربروه.

املخرج أحمد فوزي صالح:
أحمــد فــوزي صالــح مخــرج مــرصي مبــدع وناشــط يف مجــال حقــوق 
اإلنســان، ُولــد يف اإلســكندرية إال أنــه نشــأ يف مدينــة بورســعيد، حصــل عــىل 
ــايل  ــد الع ــاة السويســثم التحــق باملعه ــخ مــن جامعــة قن ليســانس يف التاري
 ،٢٠٠٩ عــام  فيــه  وتخــرج  الســيناريو  لدراســة  بالقاهــرة   
للســين
 ً
وشــارك كباحــث وكاتــب يف العديــد مــن األفــالم التســجيلية، وأخــرج فيلــ
تجريبيــاً قصــ�اً يحمــل اســم "مــوكا"، ثــم قــدم فيلمــه التســجييل "جلــد حــي" 

عام ٢٠١٠ الذي ُعرض يف ٢٠ مهرجاناً دولياً وحصل عىل ٣ جوائز.

:Haut les Mains Productions الرشكة املنتجة
ــة ليــون الفرنســية، وقــد تأسســت يف ٢٠٠٩ بواســطة املنتجــ�  تقــع يف مدين
ــاج  ــة إىل إنت ــه"، وتهــدف الرشك ــاس ميكولي ــا" و"توم ــم أيتون املســتقل� "كري
أفــالم روائيــة وتســجيلية تركــز عــىل الشــؤون االجت
عيــة وتعــدد الثقافــات، 
وتتعــاون الرشكــة يف مشــاريعها مــع مواهــب ورشكاء يف اإلنتــاج مــن جنــوب 

أوروبا والرشق األوسط.
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Post-Production

Synopsis: The film traces the escape journey of two fugitives sentenced to death 
for their alleged participation in murdering 72 Cairenes of Al-Ahly fans. Through 
this exceptional situation, we see the contradictions of Egypt three years after the 
ouster of Mubarak as we question people’s acceptance and justification of 
violence. 

Director Ahmed Fawzy Saleh:
Ahmed Fawzi Saleh is a creative Egyptian director and a human 
rights activist. Born in Alexandria, Saleh was raised in Port Said and 
holds a degree in History from Suez Canal University. He then 
studied Screenwriting in High Cinema Institute (2009). As a 
Researcher and a Scriptwriter, he took part in several 
documentaries. He directed an experimental short film, Mocha, 
then, he directed his documentary Living Skin that screened in 20 
international film festivals and received 3 awards. 

Producer  Haut les Mains Productions:
hautlesmains is a brand new production company based in Lyon 
(France) and founded in 2009 by independent producers Karim 
Aitouna and Thomas Micoulet. The company aims to produce 
features and documentaries with captivating stories that focus on 
social and multicultural matters, by collaborating with talented 
filmmakers and production partners from Southern Europe and 
Middle East. 

Waiting for Justice





ضيوف منتدى اإلنتاج
Industry Delegates
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أصبــح "دانيــال زيســكيند" ذا خلفيــة كبــ�ة 
وخــربة يف صناعــة الســين�، بعدمــا ســاقه القــدر 
للعمــل يف التســعينيات مــع مخرجــ³ مثــل 
"آالن رينيــه" و"إيــف روبــرت" بفيلمــي "مجــد 
أº" (١٩٨٩) و"قــرص أمي" (١٩٩٠)، ومع املخرج 
"جــ³ مــاري بــوار" يف فيلــم "عمليــة لحــم 
البقــر املحفــوظ" (١٩٩١)، و"كلــود لولــوش" يف 
"بعضكم بعضاً" (١٩٨١)، "تاريخ الج�ل" (١٩٩٢)، 

"توكابوركا" (١٩٩٢) و"البؤساء" (١٩٩٤).
ــار بعدهــا أن يكتشــف نفســه يف الدعايــة،  اخت
ومــن أجــل ذلــك أنتــج وتعــاون مــع أكــÃ مــن 
 Première مئــة مــكان دعــا� ضمــن رشكــة
وبــدأ  مــرص  إىل  انتقــل   ٢٠٠٦ عــام   .Heure

العمل فيها منذ وقتها.
دانيــال كان املمثــل الفرنــيس لرشكــة "جــود 
ــ�رة  ــم "ع ــا فيل ــهر إنتاجاته ــن أش ــوز"، وم ني
يعقوبيان" (٢٠٠٦)، ويف ٢٠١١ التحق برشكة "زاد 

لإلعالم واإلنتاج"، وهو اآلن ممثلها يف أوروبا.

Having an extensive background and 
expertise in film production, Daniel 
Ziskind was led in the 1990’s to work 
with directors such as Alain Resnais, 
Yves Robert (La Galoire de Mon Pere- 
1989 and Le Chateau de Ma Mere- 
1990), Jean Marie Poirre (Operation 
Corned-Beef- 1991), or Cluade 
Lelouch (Les Uns et Les Autres- 
1981, La Belle Histoire, 1992, Tout ça 
pour ça1992-, Les Miserables- 1994).
He later chose to discover himself in 
advertising for which he produced and 
collaborated to more than hundred 
publicity spots at Première Heure. In 
2006, Ziskind moved to Egypt and has 
been working there ever since.
He was the French representative of 
Good News group who notably 
produced The Yacoubian Building 
(2006) and then in 2011, he joined Zad 
Communication & Production for which 
he is now the representative in Europe.

دانيال زيسكيند
منتج وموزع

Daniel Ziskind
Producer and Distributor
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ولــدت يف العاصمــة اللبنانية ب�وت عام ١٩٨٢، 
ــية يف  ــة والدبلوماس ــؤون الدولي ــت الش ودرس
جامعــة الســوربون بباريــس، لديهــا خــربة 
واســعة يف اإلنتــاج والتوزيــع الســين�� لألفــالم 
ــة املســتقلة. عملــت "خــوري" كرئيــس  العربي
مــرشوع لرشكــة Amana Creative، وبعدهــا 
التحقت برشكــة Pacha Pictures، وهي رشكة 
العربيــة  األفــالم  يف  متخصصــة  مبيعــات 
بباريــس. يف ٢٠١٢ انتقلــت "جيســيكا" للعيــش 
يف لبنــان، وهــي اآلن تعمــل يف توزيــع األفــالم 

من خالل رشكة MC للتوزيع يف ب�وت.

Born in 1982 in Beirut, Lebanon, 
Jessica Khoury studied International 
Affairs and Diplomacy at the Sorbonne 
in Paris. She has a wide experience in 
film production and distribution 
particularly in Independent Arab Films. 
Khoury has worked as Project Manager 
for the production company Amana 
Creative and then joined Pacha 
Pictures, a sales company specialized 
in Arab Films in Paris. She has relocated 
to Lebanon in 2012 and is now working 
in film distribution at MC Distribution 
in Beirut.

جيسيكا خوري
MC للتوزيع

Jessica Khoury
MC Distribution
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مخــرج ومــوزع أمــ�Ý شــه�، درس صناعــة 
الســين�ئية  الدراســات  معهــد  يف  األفــالم 
بباريــس، وعمــل يف لــوس أنجلــوس كمنتــج 
مســاعد، ومديــر اختيــار فريــق العمــل وكمنتــج 
يف  فرنســا  إىل  عــاد  فقــط.  واحــد  لعمــل 
ــج لعمــل  ١٩٩٦، ليعمــل ملــدة ٧ ســنوات كمنت
التســجيلية  األعــ�ل  ويف  فقــط،  واحــد 

التلفزيونية.
بالتعــاون مــع "صويف دوالك" يف ٢٠٠٣، بدأ "زانا" 
ــزء  ــه كج ــث أن ــع، حي ــاج والتوزي ــ�ة اإلنت مس
من عمله يف رشكة DS للتوزيع أنتج ووزع العديد 
"مكتشــف  أشــهرها  الناجحــة  األفــالم  مــن 
نبضــات القلــب" للمخــرج نيكــوالس كلوتــز، 
"األيــام  وفيلــم  رامــوس،  جــوان"  و"صمــت 
أبــو  القــدس" للمخــرج "توفيــق  األخــ�ة يف 

وائل".

Michal Zana is a remarkable American 
Producer and Distributor. Having 
studied Filmmaking at ESEC School, 
Zana worked in Los Angeles as a 
Production Assistant, Casting 
Director, and Line Producer. In 1996, 
he made a return to France where he 
worked for 7 years as a Line Producer 
of TV documentaries.
By joining Sophie Dulac in 2003, Zana 
started his career as a Producer and a 
Distributer. As part of his work at DS 
Distribution, he produced and 
distributed numerous acclaimed films 
most notably "Heartbeat detector" by 
Nicolas Klotz, "The Silence of Joan" by 
Philippe Ramos and Tawfik Abu Wael's 
"Last Days in Jerusalem". 

ميشيل زانا
منتج وموزع

Michel Zana 
Producer and Distributor
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ــ�ته يف  ــر" مس ــك ل�ن ــدأ "ماي ــام ١٩٨٨ ب يف ع
صناعــة األفــالم، وذلــك بتأســيس رشكــة اإلنتــاج 
الحائزة عىل العديد من الجوائز Roast Beef، والتي 
التســجيلية  األفــالم  مــن  العديــد  أنتجــت 
ــور  ــاÒ"، "قصــة النم ــل "نجــم أفغ الناجحــة مث
الخــ�" و"إىل  "فاعلــو  "امليــدان"،  القرمزيــة"، 
الجحيــم والعــودة مجــدداً"، والتــي حصلــت 
عــىل ترشــيحات لجوائــز األوســكار ألفضــل فيلــم 
مــن  والعديــد   ،٢٠١٢ يف  تســجييل 

الجوائز األخرى.
حصــل "ل�نــر" أيضــاً عــىل العديــد مــن الجوائــز 
لألفــالم التســجيلية التــي أنتجهــا، منهــا ٦ جوائــز 
ــزة  ــزة إ×ــي، جائ مــن مهرجــان ســندانس، جائ
جريرســون وجائــزة إيطاليــا الكــربى ألفضــل 
موســكو  مهرجــان  مــن  تســجييل  فيلــم 
مــن  تســجييل  فيلــم  وأفضــل  الســين��، 

مهرجان بريطانيا لألفالم املستقلة.
ــه  ــر" تجربت ــاض "ل�ن ــاً خ ــه منتج ــب كون بجان
 Pussy Riot: A punk اإلخراجية األوىل يف فيلم
جائــزة  عــىل  عنــه  حصــل  والــذي   ،Prayer

الجمهور من مهرجان سندانس يف ٢٠١٣.

In 1988, Mike Lerner started his 
filmmaking career. He founded tdedhe 
award-winning film production company 
Roast Beef, producing various acclaimed 
documentaries including; Afghan Star, 
The Story of the Pink Panthers, The 
Square, The Do Gooders, Hell and Back 
Again for which he was nominated to the 
Academy Award, Best Documentary 
Feature 2012, and many others. 
Lerner also garnered numerous remarkable 
awards for the  documentaries he produced  
including; 6 Sundance Awards, an Emmy 
Award, 2 Grierson Awards, Prix Italia Best 
Documentary Moscow Film Festival and a 
BIFA 2013 Best Documentary. 
Besides being the producer, Lerner made 
his directorial debut in Pussy Riot: A punk 
Prayer which received the Audience 
Award at Sundance 2013. 

Mike Lernerمايك ل�نر
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ولــد "عمــر القــايض" يف لبنان عــام ١٩٨٩، ودرس 
ــف يف  ــانت جوزي ــة س ــ�ل يف جامع إدارة األع
بــ�وت. وألنــه رجــل أعــ�ل ذا حــس فنــي 
ومهــارات إداريــة، امتلــك "عمــر" خــربة واســعة 
ــات  ــات الســين�ئية، والعالق ــم املهرجان يف تنظي
العامــة، حيــث أن محركــه هــو شــغفه الالنهــا� 
ــدى "عمــر"  ــم. ل بالســين�، املوســيقى والتصمي
اهتــ�م عميــق وحــ�س كبــ� تجــاه الصناعــات 

املبتكرة.
ــن  ــؤوالً ع ــر" مس ــح "عم ــام ٢٠١١ أصب ــذ ع من
املقتنيات واملبيعات يف رشكة MC للتوزيع، والتي 
تهــدف إىل تدعيــم الســين� املســتقلة اللبنانيــة 
ــرشق األوســط. وتعمــل  ــان وال ــة يف لبن والعاملي
ــات  ــج لألفــالم واملهرجان الرشكــة أيضــاً يف الرتوي
ويعمــل  الســين�ئية،  واألســواق  الســين�ئية 
بــ�وت  ســين�  يف  كمربمــج  أيضــاً  "عمــر" 

مرتوبوبوليس.

Born in 1989 in Lebanon, Omar Elkadi 
studied Business and Management at 
Saint Joseph University in Beirut. As an 
entrepreneur with extravagant taste 
and a set of art management skills, 
Omar has a wide experience in film 
festival organization, and public 
relation; motivated by endless passion 
for cinema, music, and design. He has a 
deep interest and a great enthusiasm 
towards creative industries. 
Since 2011, Omar is responsible for 
acquisition and sales at MC Distribution, 
which aims at supporting Lebanese and 
international independent cinema in 
Lebanon and the Middle East. Promoting 
films at international festivals and film 
markets is also one of MC Distribution 
objectives.  Elkadi is also a Programmer 
on Beirut'sMetropolis Movie Theater.

Omar El Kadyعمر القايض
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اإلقليميــة  والفنــون  الســين�  برامــج  ضمــن 
ــة  ــدر مستشــارة محرتف ــم ب ــرب ري ــة تعت والدولي
ومبتكــرة، ولــدت وتربــت يف رام اللــه، وعملــت 
يف الرســم، وتدريــس الفنــون وناشــطة لحقــوق 
الطفــل يف فلســط³. بعــد انتهائهــا مــن درجــة 
ــت إىل األردن  ــا، انتقل ــوس يف بريطاني البكالوري
لألفــالم،  امللكيــة  الهيئــة  العمــل يف  وبــدأت 
لكتــاب  راوي  عمــل  ورشــة  أيضــاً  رأســت 
الســيناريو، وذلــك ضمــن الهيئــة امللكيــة لألفــالم 
عمــل  ورش  إىل  باإلضافــة  ذلــك  األردن،  يف 

التدريب السين��، وبرنامج عروض األفالم.
مــن أجــل تدعيــم صناعــة الســين� التســجيلية 
يف املنطقــة، اشــرتكت "بــدر" يف تأســيس منصــة 
القصــة التســجيلية بــاألردن، وأسســت أيضــاً 
رشكة Med Film Factory املتخصصة يف برامج 
ــب لدعــم املنتجــ³ واملخرجــ³ العــرب،  التدري
ــون  ــة يف الفن ــزة متخصص ــة ممي ــا فنان ولكونه
البرصيــة، ُعرضــت أع�لهــا يف العديــد مــن 

.æاملعارض حول العا

In regional and international film/arts 
programs, Reem Badr is a film 
professional and creative consultant.  
Born and raised in Ramallah, she 
worked as Illustrator, Arts Mentor, and 
children’s right activist in Palestine. 
After finishing her BA in Britain, she 
moved to Jordan and started working 
at the royal film commission. She also 
headed the Rawi Screenwriters’ Lab of 
the Royal Film Commission in Jordan, 
as well as the Film Training Workshops 
and the Film Screening Program. 
Aiming to support regional documentary 
film industry, Badr is co-founding the 
Documentary Story Platform-Jordan. 
She‘s also the founder of the Med Film 
Factory; a specialized training program 
objects to support Arab producers and 
directors. 
Having her work exhibited in several 
shows around the world, Reem Badr is 
also a very distinguished Visual Artist. 

Reem Badrريم بدر
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ــام ١٩٧٥،  ــان ع ــ�ر" يف لبن ــا مس ــدت "ر× ول
بالجامعــة  اإلعــالم  كليــة  يف  وتخرجــت 
أن  وقبــل  بــ�وت.  يف  اللبنانيــة  األم�كيــة 
الكتابــة   ١٩٩٨ يف  بــدأت  بعامــ³،  تتخــرج 
للصحــف املحليــة واملالحــق املتخصصــة يف 
الســين�، ويف العــام التــايل بــدأت مســ�تها يف 

احرتاف النقد السين��.
طــوال العقــد األخــ�، شــاركت "ر×ــا" كعضــو 
يف  األفــالم  اختيــار  ولجنــة  تحكيــم  لجنــة 
العديــد مــن املهرجانــات الســين�ئية، كــ� 
ســاهمت بالكتابــة يف النقــد للســين� العربيــة، 
باإلضافــة إىل مشــاركة متقطعــة يف العديــد 
ــة  ــجييل "العدس ــل التس ــات املسلس ــن حلق م
والــذي  العربيــة  الســين�  عــن  العربيــة" 
يف  الجزيــرة.  شــبطة  أنتجتــه 
ــر الربامــج الســين�ئية يف  ٢٠١١ أصبحــت مدي

الصندوق العرº للثقافة والفنون (آفاق).

Born in Lebanon in 1975, Rima Mismar 
graduated in Communication Arts 
(Radio/TV/Film) from Lebanese 
American University (LAU) in Beirut. 
Early before her graduation year 
(1998), she started writing for local 
newspapers and cultural supplements 
focusing on Cinema. In 1999, she 
pursued her professional career as a 
film critic. 
For the last decade, Rima has 
participated in several festivals as jury 
member or a member of the selection 
committee. She also contributed to 
critical writing on Arab cinema, 
besides asporadic involvement in 
several episodes of “The Arabic Lens” 
(Al Adasa Al Arabiya), a renowned 
series on Arab cinema produced and 
broadcasted by Al-Jazeera network. 
In 2011, she joined Arab Fund for Arts 
and Culture (AFAC) as the Film 
Programs Manager. 

Rima Mismarر�ا مس�ر
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بــ³  الكويــت، ونشــأ  املهنــا" يف  ولــد "طــالل 
وبعــد  وإنجلــرتا،  األم�كيــة  املتحــدة  الواليــات 
العديــد مــن الســنوات يف التدريــب عــىل الفنــون 
ممتــدة  îســ�ة  "طــالل"  اســتمتع  املرسحيــة، 
كفنــان، منتــج ومــرشف عــىل الربامــج الفنيــة عــرب 
القــارات. باإلضافــة إىل ذلــك حصــل عــىل درجتــي 
البكالوريــوس واملاجســت� يف إنتــاج األفــالم والصــور 

املتحركة من جامعة ليدز ميرتوبوليتان.
التســجيلية  األفــالم  بإنتــاج  يقــوم "طــالل"  اآلن 
ــه  ــر إنتاجات ــرب، آخ ــالم الع ــاع األف ــة لصن والروائي
"اإلنســان  التســجييل  الفيلــم  تشــمل  املشــرتكة 
بالداخــل" للمخــرج املــرصي الفرنــيس "كر×جــوري" 
املدعــوم مــن الربامــج الســين�ئية يف الصنــدوق 
العــرº للثقافــة والفنــون (آفاق)، والفيلم التســجييل 
الحائــز عــىل العديــد مــن الجوائــز "فــدا�" للمخــرج 

الجزائري الفرنيس "داميان أونوري".
مــن أجــل إنتــاج متكامــل ملرشوعاتــه، نجــح 
ــن مؤسســات  ــم م "طــالل" يف الحصــول عــىل دع
ــة  ــاندانس، رشك ــان س ــل مهرج ــه�ة، مث ــة ش عاملي
Cinereach، معهــد تريبيــكا الســين�� يف الواليات 
املتحــدة األم�كيــة، املنظمة الدوليــة للفرانكوفونية 

بفرنسا، والعديد من املؤسسات األخرى.

Born in Kuwait, Talal Al-Muhanna was raised 
between the US and England. Following 
several years of conservatory training in the 
field of Arts Performing, Talal enjoyed an 
extensive career as a performing artist, 
producer and curator of arts programming 
across the continents. Furthermore, he 
acquired a BA and MA in Film and Moving 
Image Production from Leeds Metropolitan 
University. 
Now, Talal produces documentary and 
fiction films by filmmakers of Arab origin. 
His recent co-productions include the 
AFAC-supported documentary The Man 
Inside, by Franco-Egyptian Filmmaker 
Karim Goury, and the award-winning 
documentary Fidai, by Franco-Algerian 
Filmmaker Damien Ounouri. 
To perfectly produce his projects, Talal 
successfully obtained the support of 
international remarkable institutions 
including Sundance, Cinereach and Tribeca 
Film Institute (USA), Organisation de la 
Francophonie (France), and many others. 

Talal Al-Muhannaطالل املهنا
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ولــدت يف ســوريا عــام ١٩٥٦، ودرســت العلــوم 
وعلــم االجتــ�ع يف ســوريا وباريــس. منــذ عــام 
ــت  ــين� وعمل ــراط يف الس ــدأت االنخ ١٩٨٥ ب
بــ³ ســوريا، لبنــان وفرنســا، فعملــت باإلنتــاج 
ــن  ــد م ــرتك يف العدي ــراج املش ــة واإلخ والكتاب
الســورية  والوثائقيــة  الروائيــة  األعــ�ل 
واللبنانيــة والفرنســية منهــا "أنــا التــي تحمــل 

الزهور إىل قربها".
مشــاركاتها العديــدة يف صناعــة األفــالم æ تكــن 
أنهــا  حيــث  واحــد،  مجــال  عــىل  تقتــرص 
وإدارتــه  اإلنتــاج  بــ³  باالنتقــال  تســتمتع 
وصناعــة الفيلــم مــع املخــرج. أنتجــت معظــم 
أفــالم املخــرج عمــر أمــ�االي وتعاونــت أيضــاً 
ــص وأســامة محمــد. شــاركت  مــع محمــد مل
هالــة يف العديــد مــن املهرجانــات الســين�ئية 

املرموقة كعضو لجنة تحكيم.

Born in Syria, 1956, Hala Abdallah 
studied Science and Sociology in Syria 
and Paris. Since 1985 she has dedicated 
herself to cinema and has worked 
between Syria, Lebanon and France. Al 
Abdallah has co-produced, co-written 
and co-directed Syrian, Lebanese and 
French feature films and documentaries; 
including the award winning film I Am the 
One Who Brings Flowers to Her Grave.
She wasn’t concerned about a specific 
field when she worked with others on 
their films as she enjoyed swinging from 
casting to securing funds, managing 
production or filming along the director. 
She produced most of Director Omar 
Amiralay’s films and has also worked 
with Mohammad Malas and Usama 
Muhammad. Hala has participated in 
several acclaimed international and 
regional film festivals as a Jury Member.

 Hala Al Abdallaهالة العبد الله
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ُولدت "مارتا أندرو" يف برشلونة عام ١٩٧٥، ومنذ عام 
يف  املاجســت�  درجــة  تحضــ�ات  بــدأت   ٢٠٠١
اإلبــداع التســجييل مــن جامعــة بامبــو فابــرا، حيث 
تقــوم بــاإلرشاف عــىل املحتــوى، والتدريــس يف 

ورشة عمل الكتابة لألفالم التسجيلية.
 Estudi يف ٢٠٠٤ أسســت "مارتــا" رشكــة اإلنتــاج
ــجيلية  ــالم التس ــىل األف ــز ع ــي ترك Playtime والت
املبتكــرة خاصــة األفــالم األوىل لصانعيهــا، ومــن بــ³ 
 ،óارô(٢٠٠٩) آلنا سا õe land inhabited هذه األفالم
وCuchillode Palo (٢٠١٠)، لرينات كوســتا. لديها 
ــات الســين�ئية،  مســ�ة ناجحــة جــداً يف املهرجان
الرســمية  واالختيــارات  الجوائــز  خــالل  مــن 
ــس  ــارا، بوين ــات كان الســين��، جواداالخ ملهرجان
التســجيلية،  لألفــالم  لشــبونة  فيينــا،  آيــرس، 
ــوس،  ــوس أنجل ــجيلية، ل ــالم التس ــن لألف كوبنهاج

وغ�ها من املهرجانات.
ــيناريو  ــة الس ــار كتاب ــت مستش ــذ ٢٠٠١ أصبح من
 FDC-Proimagenes لألفالم التسجيلية يف مؤسسة
 Visions du الكولومبيــة، ومستشــار برامــج لرشكــة
Réel، وجــزء مــن لجنــة التحكيــم العامليــة يف 

مهرجان برل³.

Marta Andreu was born in Barcelona in 
1975, and since 2001, she has been 
coordinating the Masters in Creative 
Documentary at University Pompeu Fabra 
where she curates the content and 
teaches in the documentary writing 
workshop.
In 2004, Marta established Estudi Playtime, 
a production company focused on creative 
documentaries and mainly first films. 
Among such films: The land inhabited 
(2009) by Anna Sanmartí and Cuchillo de 
Palo (2010) by Renate Costa. She has a 
very successful festival career with awards 
and selections in Cannes, Guadalajara, 
BAFICI, Viennale, DocLisboa, CPH:DOX 
and Los Angeles, among many others. 
Since 2011, she has been the 
Documentary Scriptwriting Consultant for 
FDC-Proimagenes (colombian funding), 
Program Consultant for Visions du Réel 
and part of the WCF Comitee of La 
Berlinale.

Marta Andreuمارتا أندرو
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فيــوال شــفيق، حاصلــة عــىل درجــة الدكتــوراه 
عــن  ومســؤولة  مســتقلة،  أفــالم  وصانعــة 
أعــ�ل فنيــة تاريخيــة، وباحثــة علميــة يف 
ــب  ــوال منص ــغل في ــاً تش ــالم. حالي ــال األف مج
رئيــس برنامــج MENA للدراســات الوثائقيــة 
الســين�  األدبيــة  أع�لهــا  مــن  الجامعيــة. 
ــة (إصــدار  ــة الثقافي ــخ والهوي ــة: التاري العربي
وكتــاب   ،(١٩٩٨  – األم�كيــة  الجامعــة 
"الســين� الشــعبية يف مــرص: النــوع والطبقــة 
 – األم�كيــة  الجامعــة  (إصــدار  والهويــة" 
ــوال" كمحــارضة يف مجــال  ــت "في ٢٠٠٧). عمل
األم�كيــة  الجامعــة  يف  األفــالم  صناعــة 
بالقاهــرة، وكانــت مــن ضمــن مستشــاري 
ويف  دوليــة  ســين�ئية  مهرجانــات  عــدة 
ــايل فينيســيا  ــب، أشــهرها بين ــادرات التدري مب
ومعمــل الــراوي لكتــاب الســيناريو. هــي أيضــاً 
أحــد أعضــاء لجنــة تحكيــم صنــدوق الســين� 
العامليــة يف برلــ³. أخرجــت فيــوال العديــد مــن 
األفــالم الوثائقيــة، منهــا شــجرة الليمــون عــام 
١٩٩٣، موســم زرع البنــات عــام ١٩٩٩، "رحلــة 
امللكــة" عــام ٢٠٠٣ وفيلــم "اســمي ليــس عيل" 

يف ٢٠١١.

Viola Shafik, PhD, is a freelance 
Filmmaker, Film Curator and Film 
Scholar. Currently she holds the 
position of the Head of Studies of the 
Documentary Campus MENA program. 
She authored among others Arab 
Cinema: History and Cultural Identity, 
AUC-Press, Cairo, 1998 and Popular 
Egyptian Cinema: Gender, Class and 
Nation, AUC-Press, 2007. She taught 
Film Studies at the American University 
in Cairo, has worked as a consultant for 
international film festivals and training 
initiatives, most notably La Biennale di 
Venezia and the al-Rawi Screenwriters 
Lab. Also, she is a member of the 
selection committee of the World 
Cinema Fund (Berlinale). Viola directed 
several documentaries, including 
Shajarat al-laymun/The Lemon Tree 
(1993), Musim zar` al-banat/Planting of 
Girls (1999), Die Reise der Königin 
Teje/Journey of a Queen (2003) and 
Jannat `Ali-Ali im Paradies/My Name is 
not Ali (2011). 

Viola Shafikفيوال شفيق
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