بـرعـايـة معـــالـي وزيـر الثقـــافـة ووزيـر الشـباب
الـدكتــور محمــد أبـو رمـــان
ُتقيــم وزارة الثـقـــافــة
بـالتعـــاون مـع نقــابـة الفنــانين األردنـيين

مهـــرجـــان األردن الـــدولــي لألفــــالم
الـــدورة الـســابـعــة 2 0 1 9

في الفترة من  2019 /10 / 13 - 8الساعة الثامنة مسا ًء ،على مسارح المركز الثقافي الملكي
وفي محافظات المملكة من 2019 / 11 / 30 - 10 / 26

كلمة وزارة الثقافة
فــي هــذا المهرجــان الــذي نســعى مــن خاللــه الــى ترســيخ مفاهيــم
صناعــة الســينما فــي األردن وتقديــم نمــاذج عالميــة عربيــة تــم
اختيارهــا بعنايــة ضمــن أســس وضعــت لذلــك ،مــن أجــل خلــق مســاحة
حــوار بصــري ثريــة تنضــج بالتجربــة والمراكمــة.
فــي هــذا المهرجــان الــذي يخلــق فرصــة حقيقيــة للعامليــن فــي
هــذا القطــاع محليــا وعربيــا نؤكــد أن المبــدع األردنــي يمتلــك الريــادة
والقــدرة علــى اإلبهــار والتميــز.
تجســد فكــرة المهرجــان وانتقالــه مــن المحلــي الــى الدولــي االنفتــاح
والحــوار والتثاقــف ،ونشــر االبــداع ،وتشــجيع المخرجيــن الجــدد لشــق
طريقهــم فــي هــذا المجــال نحــو االحتــراف والنجوميــة ،وهــذا مــا يؤكده
حجــم اإلقبــال العالمــي والعربــي علــى المشــاركة فــي هــذا المهرجــان.
يســعى المهرجــان إلــى ترســيخ خصوصيتــه وهويتــه األردنيــة
كمهرجــان لألفــام القصيــرة وبدعــم مــن وزارة الثقافــة فــي ســياق
رؤاهــا فــي دعــم المبــدع االردنــي وتطويــر قدراته،وإتاحــة الفرصــة لــه
لمحــاورة غيــره مــن المبدعيــن فــي هــذه الصناعــة ،وتبــادل الخبــرات
واكتســاب المهــارات.
مهرجــان الفيلــم األردنــي نقطــة مضيئــة ضمــن حــوار الثقافــة
واالبــداع فــي مواجهــة تحديــات الخطــاب المتطــرف ،ونزعــات العنــف
التــي تجتــاح المجتمعــات ،ويقــدم نموذجــا حضاريــا وإنســانيا يعكــس
مــدى حضــور الفنــان األردنــي فــي هــذه المواجهــة.

كلمة نقابة الفنانين األردنيين
نقــف اليــوم علــى عتبــة أخــرى مــن عتبــات مــن مهرجــان الفيلــم
األردنــي الــذي قــد يلبــي جــزءاً مــن حاجــة إبداعيــة لشــباب فنانيــن
المضــي لرســم وتجســيد ومحــاكاة واقعهــم ,واإليحــاء فــي
آثــروا
َ
دواخلنــا متلحفيــن بالكلمــة والصــورة لالرتقــاء بالنفــس فكــرا وثقافــة
وعلــى اعتبــار أن هــذه تجــارب جماليــة تنتــج مــن تراكــم الخبــرات
مح َملــة بالخيــال واإلثــارة والدهشــة وتفاصيــل ُتحاكــي واقــع وهمــوم
وقضايــا ومعانــاة اإلنســان .
ســنمضي وإياكــم بهــذا الفــن وفــن الصــورة وتعبيرهــا وهــو الفاعــل
فــي نقــل معطيــات الفكــر والحيــاة بلغــة قوامهــا فهــم مشــترك ولــه
قــوة وأدوات فــي إحــداث التغييــر االجتماعــي والتنميــة الثقافيــة  .إذن
هــي شــرفة للتوجيــه  ،ودرجــة أخــرى نبنــي عليهــا ونقطــة انطــاق
بثقــة المتمكــن والعــارف بأدواتــه وفكــرة ومعرفتــه مــن أجــل الرقــي
واالرتقــاء ولعلنــا فــي هــذا المهرجــان قــد نرتقــي معكــم وبكــم لمنســوب
الطمــوح والذائقــة العامــة عبــر إبداعاتكــم .
نقيـب الفنانين األردنييـن
األمين العام التحاد الفنانين العرب
حسين الخطيــب

اللجنـــــــــــة العليـــــــــــا
األستاذ هزاع البراري /أمين عام وزارة الثقافة  /رئيسًا
األستاذ حســـين الخطيب  /نقيــب الفنــــانين األردنـيين
األستاذ عبــــد الـكـــريـــم الجـــراح  /مـديـر المهرجان
األستاذ محمـد الضمور  /مدير مديرية الفنون والمسرح
األستاذ أحـمـــــــد الــــخطيــــب
األستاذ عبـــــد الــســـالم الـحاج  /الهيئة الملكية لألفالم
اللجنـــــــــــة الــفنيـــــــة
األستاذ عبــد الكــريــم الجــراح  /رئيسًا
الدكتور مـــحمــــــــــد الـــبطــــــــــوش
األستاذة روال حـــــــــجــــــــــــــــــــــة
األستاذ فــــــــــــــــراس طــــيبـــــــــــة

مدير المهرجان

لجنة العالقات العامة

عبـــد الكـــريــــم الـجــــراح

أســــامة الكســـوانـي  /رئيسا ً

مساعد مدير المهرجان
مـحمــــــــــد خــــــابــــــــور

لجنة مشاهدة واختيار األفالم العالمية

عــــالء الـديــن قـــراقيـــــش
مـحمــــــــــد خــــــابــــــــور

اللجنة التنفيذية
اخالص ابو جاموس  /رئيسا ً
اســــــــحـق يـــــــاســـــــيـن
فتحــــــــــــي الضمــــــــــور
ســـــــــــفيان حجــــــــــازين
مـــــــــراد الــسيــــــد  /ماليه

ســـــــــــــميه الشعـــــــــــــار
مـــحمـــــــــــــد الغنيـــــــمين
عـــــــــــــدي المعـــــــــانـــي
ســــــــــوزان بنـــــي هانـــي
عبــــد الـــــرزاق الزعبــــــي
انـــــــــس الهيــــــــاجنــــــــة
حنــــــــيــن الـعـــــــوالـــــــي
متطــــوعـــو «منصة نحـن»

هيئة تحرير النشرة اليومية
رســــمي محاســــــنة  /رئيسا ً
نـــــاجـــــــــــح حـــســـــــــن
مــحمــــــــــود الــــــــــداوود
رســــــــمــــي الــجـــــــــراح
عيســـى ابــو عثمـان /مصور

اللجنة اإلعالمية

لجنة التقنيات

احمـــــــــد العــــــون  /رئيسًا
مــــاجــــده األلفـــــي  /منسقه
احمــــــــــــد الطـــــــراونــــة
ريــــــــاض ابــــو زايــــــــده
ياســــــــــر العــــــــالويـــــن
فــضـــــــــل مــــعــــــــــارك
ســـــــامـــي الــحـــــــــربـــي
حـــــــــواء ابـــــو حيــــانـــة
عمــــر ابو جعصــه  /مصور
أشــــــرف حـســـــن /مصور
ســـامـــي الــزعبــي  /مصور
محمــــد أبو عويمــر /مصور

موظفو المركز الثقافي الملكي

مركز المعلومات
عبـدالرحمـن العبيسي  /رئيسا ً
مـــــؤيـــــــد الــــدقــــــــوري
ســــــــــهــاد ظــــــافـــــــــــر
ايــمــــــــــــان مــــــــــرزوق

لجنة المشتريات
مــحمــــــــــد الــطــــريفـــــي
نــائــــل يوســـف مـصطفـــى
فــــــــــــــؤاد الـــخيـــــــــص
لجنة االستالم
مــــحمــــــــــــد ســـــــــعـادة
حـــمـــــــــــدي زمــــــــــــزم

لــجنـــــــــة الـــتصميـــــــــــم
عــمــــــــاد مـدانـــات /رئيسا ً
عـبـــــــــادة فــحمـــــــــــاوي
هـنــــــــــــا الـطـــــرمــــــان

لجنـة التحكيـم

الفنانة عبير عيسى  -رئيسا ً
األردن

د .علي الربيعات  -عضو
األردن

مهــرجــــان األردن الـــدولــي لألفــــالم

Judgement Comity /

المخرج خلف العنزي  -عضو
الكويت

الناقد رامي عبد الرازق  -عضو
مصر

Jordan International Film Festival

شـخصية املهـرجـان

الفنـــان زهـــري النـوبــاين

مهــرجــــان األردن الـــدولــي لألفــــالم

ضيوف المهرجان

Festival Guests /

فاطمة الصفي  -الكويت

Jordan International Film Festival

ضيوف المهرجان

Festival Guests /

ألفـت عـمــر  -مـصــر
ورشة اإلضاءة والتصوير

محمد علوان

داخل المسابقة

مهــرجــــان األردن الـــدولــي لألفــــالم

Inside the competition

AISHA
بوالندا

Poland

أثنــاء الصيــد يعثــر رجــل وابنــه األصغــر علــى فتــاة مهاجــرة
نجــت للتــو مــن الغــرق ،فيأخذونهــا إلــى منزلهــم ،ولكــن األب
وأبنائــه اآلخريــن يحاولــون اســتغالل الفتــاة فيدافــع عنهــا
األخ األصغــر ويجــد نفســه مضطــرا للهــرب معهــا فــي ســبيل
إنقاذهــا.

AISHA is a subtle and unnecessary dialogue
about the selfless goodness shown to a stranger.
Goodness, which turns out to be a salt in the
eye of people ready to exclude anyone who is
strangers and different to them.

Director - Piotr Łukasiak

Jordan International Film Festival

داخل المسابقة
Inside the competition

Colorless
منــزل فقيــر يعيــش فيــه صبــي مــع أختــه ،وبينمــا تحــاول
األخــت االســتمتاع بألــوان الحيــاة يقــف األخ لهــا بالمرصــاد،
فهــل ستستســلم أم تتفــوق إرادتهــا للحيــاة علــى تزمتــه؟

Narges was a girl who had a passion for dancing,
and whenever she danced, her brother beat
him,untill

Director - Abdul Hamid mandgar

أفغانستان

Afghanistan

مهــرجــــان األردن الـــدولــي لألفــــالم

داخل المسابقة
Inside the competition

First Light
ألمانيا

مالــي طبيبــة شــرعية شــابة تفضــل العمــل ليــا لتفــادي
 فــي إحــدى الليالــي تقابــل عامــل النظافــة الطيــب.اآلخريــن
.طــه الــذي يســاعدها علــى الخــروج مــن قوقعتــه

Malie, a young forensic pathologist, prefers to
work nights to avoid her coworkers. One night,
however, she encounters the open and warmhearted Taha, one of the hospital›s janitors, who
manages to pull her out of her shell.

Director - Jonas Thielcke

Germany

داخل المسابقة
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Inside the competition

Prey
فرنسا

France

يتربــص مفتــرس جنســي بضحايــاه ويحــاول افتــراس
 ولكنــه يتفاجــأ عندمــا تنقلــب اآليــة وينعكــس الســحر،إحداهمــا
.علــى الســاحر

«A predator stalks his prey, but things don›t
turn out as expected.» (a short film against sex
harassment).

Director - Aćim Vasić

مهــرجــــان األردن الـــدولــي لألفــــالم

داخل المسابقة
Inside the competition

Suicide Candidates
فــي المســتقبل القريــب تفتتــح مؤسســة تنظــم عمليــات انتحــار
 يحــاول متســول أخــرق أن ينتحــر ولكنــه.لمــن فقــدوا األمــل
 إال أن نجاتــه تدفــع إحــدى العامــات بالمؤسســة،ينجــو
. ويقودهــا ذلــك إلــى نتيجــة حتميــة،للتســاؤل عــن حياتهــا

As every year, the state offers the possibility to
5% of its population to sacrifice for the general
interest.
Each city has a building named «The House of
Sacrifice».
A man, LARBI KHOUZOUZOU, marginalized and
disgusted by life presents himself he is received
by AFAF ...

Director - Hamza ATIFI

المغرب

Morocco

داخل المسابقة
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The Blizzard
أندورا

Andorra

 تبحــث أم عــن ابنتهــا وســط،بيــن مجموعــة مــن النازحيــن
 ولكــن، فتعثــر عليهــا بعــد معانــاة،عاصفــة ثلجيــة هوجــاء
.ذلــك يقودهــا الكتشــاف حقيقــة تفــوق الخيــال

Second World War. Blood in the snow. Marie,
a french refugee, wakes up wounded and
disoriented in the middle of a blizzard. There are
no signs to help her recreate her path. Ahead, a
mysteriously quiet forest separates her from her
daughter. How will she cross it? Is there any way
out?

Director - Alvaro Rodriguez

داخل المسابقة

مهــرجــــان األردن الـــدولــي لألفــــالم

Inside the competition

نمرة 43

األردن

jordan

تــدور احــداث الفيلــم حــول طفــل يعيــش وحيــداً ويهــوى جمــع
األحذيــة أو ســرقتها التــي يعتبرهــا دالالت لشــخصيات البشــر
الذيــن يقلدهــم كلمــا خــا الــى نفســه ،فــي احــد المــرات التــي
يقلــد بهــا الطفــل احــد شــخصياته يقــع فــي حفــرة كادت أن
تــؤدي بــه اال انــه يخــرج منهــا بعــد معانــاة والــم ليتعلــم أن
الحــذاء الــذي لبســه كان أكبــر مــن أحالمــه.

إخراج  :ابراهيم القاضي
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لست وحيداً

األردن

jordan

الفقــر والتعــب والمشــقة تتلخــص في قصة الموســيقي موســى
الــذي ينتهــي بــه المطــاف فــي بيئــة ال تصلــح للعيــش ولكــن ال
بــد لــه مــن التكيــف فيمــا هــو عليــه وليجعلهــا مملكتــه.

إخراج  :أشرف العبادي
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،رؤيــة رمزيــة لحيــاة رجــل وامــرأة وعالقتهمــا ببعضهمــا
وعالقــة اآلبــاء باألبنــاء فــي بيئــة صحراويــة تخلــو مــن
.الجمــال ولكنهــا تفيــض بالحيــاة
A hand of a young woman moves on the chest of a man, lying
on his bed coughing, the hand rubs the chest with a liquid.
An old woman’s hand pushes a goat’s skin milk bag, on
which a child is swinging on it. From a bore in the belly of the
bag, drips the milk on the old woman’s hand, and flows from
the young one’s palm.
In the morning, when the house gets empty, Salma opens
her eyes to the sound of a playful child swinging on the door
of her room. When Salma attempts to fathom her, the child
flees. Salma follows, yet couldn’t catch… and when Salma
tries to trace the child’s footprints, following the same road
the child went through, Salma herself disappears, leaving
only an image on a water surface, or a reflection on glass.
And once the picture has restored life, and the
belly gets enlarged with a life, the image leaves its
place to another, and a life renounces its path to
another… and a leaf falls, one of thousands that fall,
daily, without being felt by anyone.

A Leaf

مصر

Egypt
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هارموني

األردن

يتحــدث الفيلــم عــن « المايســترو ســليم » الــذي تقــدم بــه
العمــر وأبعــده المــرض عــن العــزف والعمــل الفنــي االبداعــي،
ينتقــل ليســكن فــي حــي شــعبي فقيــر ،فــي عزلــة مــع نفســه،
يدخــل عالمــه مجموعــة مــن الشــباب أحبــوا العــزف وقامــوا
بتصنيــع االتهــم الموســيقية عنــد نجــار ،الحــارة ضن ـا ً منهــم
ان ســليم ســوف يعلمهــم العــزف ،يرفــض ســليم طلبهم بقســوة
ويحــاول ابعادهــم عــن الموســيقى ،ولكــن حــب الشــباب لهــا
واصرارهــم علــى تع ّلــم العــزف والموســيقى أقــوى مــن ضعف
ســليم وعنــاده  ،حيــث تنتصــر ارادتهــم ويخضــع ســليم الــى
مطالبهــم ،وينتهــي الفيلــم فــي جــو احتفالــي بقيــادة المايســترو
ســليم علــى االالت البدائيــة الصنــع فــي رحــم الحــارة وســط
فرحــة األهــل والجيــران.

إخراج  :رمضان الفيومي

jordan
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أســرة معدمــة لديهــا ابــن متوحــد يتســبب بالمشــاكل ويجعــل
 فتضطــر األم إلــى اتخــاذ قــرار،حيــاة األســرة أمــر مســتحيل
.حزيــن لكنــه قــد يكــون الخيــار األوحــد

The story takes place in a poor family in Hungary.
The main caracter is a 7 years old boy, called Matyi. He loves
to play hide and seek, but he
knows no bounds. He constantly hiding somewhere annoying
his parents and he doesn›t
come out even when the whole family is looking for him.
As he became the fifth child in the family, his mother hadn›t
intented to keep him just another
pain in the ass for her mom. However, the father is very fond
of the boy and only he has
patience for him. One day his father disappeared and his
mother was left alone with his
undisciplined child.
We made the shortfilm on original poor areas with amateur
actors.
Based on a true story.

Director - Beno Gabor Baranyi

Hide and seek

هنغاريا

Hungary
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Awakening

سوريا

Syria

فــي ظــل الحــرب الســورية تتــرك هالــة منزلهــا بعــد أن يبيــع
زوجهــا فســتان عرســها كــي يغطــي تكاليــف الــزواج مــن
امــرأة أخــرى ،أمــا صديقتهــا تــاال فتســوق الشــرطة زوجهــا
إلــى الجيــش ،ممــا يتــرك الصديقتيــن فــي وحــدة تبحثــان عمــا
فقدتــا.

إخراج :عمرو علي
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Battle Fields
،ســائق تاكســي عراقــي مغتــرب يقــل جنديــا أمريكيــا متقاعــدا
فتحصــل بينهمــا مناوشــة فيــدرك كالهمــا أنهمــا ضحايــا حــرب
.ال تفــرق بيــن مذنــب وبــريء

A US Veteran of Iraq whose life spirals out of
control because of PTSD, is given a ride by an
Iraqi driver who lives in Los Angeles as a refugee.
As the two men begin discovering each other’s
backgrounds, tensions mount.

Director - Anouar H. Smaine

أمريكا
USA
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But I Came by Land

تركيا

Turkey

يتعــرض صبــي ســوري الجــئ يعمــل فــي مخيطــة لوعكــة
 فيحــاول مالــك المخيطــة تدبر األمــر دون أن يتعرض،ويمــوت
، فيضــع الصبــي فــي قــارب ويرســله فــي البحــر،للمســائلة
 بــل،ولكــن ضميــره يؤنبــه فيعــود بحثــا عنــه ولكنــه ال يجــده
.يجــد شــيئا آخــر يصدمــه كثيــرا
A Syrian refugee boy comes to Rasim’s textile workshop and says
he wants to work. Rasim hires him illegally. But that day, the kid
suddenly fall to the ground. Rasim doesn’t allow workers to take him
to the hospital, because he is afraid of an investigation about illegal
employees. Therefore they moves the kid to the office. Rasim waits for
the kid to heal but it wouldn’t be. Finally decides to take the kid to the
hospital.
He tells to his employees that he gets the kid to the hospital. He carries
and puts him in his car. At a very short distance to the hospital, he
realizes that the kid is dead. He learned from the foreman that the child
has no relatives. He doesn’t know what to do. Hides him in the back of
the vehicle. He decides to leave the boy somewhere and run away.
He looks for a place to leave him. But he wouldn’t dare leave it for fear of
appearing to others. Then a place comes to his mind. This is a small bay
where people don’t visit, only a few fishermen leave their boats here.
He puts the boy on one of the shore boats and pushes the boat into the
sea. He thinks finally got rid from the kid. But his conscience will play
a game to him. Like a murderer, when he comes back to little bay as a
crime scene, he sees that the kid’s boat still stands close to the shore
but it is not lonely no more.

Director - Oguz Cicek
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Clouds

أمريكا
USA

أب محــب توضــع نظرتــه المتفائلــة للعالــم علــى المحــك عندمــا
يواجــه ظروفــا قاهرة.

A single father’s optimistic outlook on life is
tested when he faces an unfortunate turn of
events.

Director - Aaron Brewer

خارج المسابقة
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Forthcoming

اإلمارات
UAE

فــي ربــوع الباديــة العربيــة يحــاول رجــل وزوجتــه أن يهربــا
 فيتعرضــا لهجــوم ولكــن قدرتهمــا علــى،مــن بطــش أهلهــا
.المقاومــة تصعــق المهاجميــن وتهديهمــا الفــوز

A bedouin man must keep his wife hidden not
to be discovered by Bandits. As conversation
breaks between the man and the bandit leader,
the wife attempts to grab the bandits attention.

Director - Aiham AlSubaihi
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Gazhdin

إيران
Iran

قصــة عــن ســايكلوجية الحــرب بيــن القــادة والعســكر ،ممثلــة
بطريقــة مبتكــرة وفريــدة مــن نوعهــا.

Director - Sajad Beygipour
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Hal
صبــي مشــاكس كثيــر الملــل يعيــش مــع أمــه وجدتــه المســنة.
أثنــاء اللعــب يــدوس علــى نظــارات جدتــه الوحيــدة فيكســرها.
يؤنبــه ضميــره ويصبــح شــغله الشــاغل إيجــاد نظــارة بديلــة
لجدتــه.

The story is about a boy and his grandmother.
Life is going on meanwhile they come across to
a problem. Boy tries to find out solution.

Director - RAM SURAT ISRAR

الهند

India
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Lapsus

المكسيك

Mexico

فــي يــوم صيفــي حــار تســارع امــرأة إلــى عملهــا بعــد أن
تتجــادل مــع زوجهــا ،ولكنهــا مــع العجلــة وضيــق الوقــت
تنســى طفلهــا الرضيــع فــي الســيارة ،فهــل ســتدفع ثمــن
خطئهــا غاليــا؟

A mental lapsus turns a normal day of a couple
into a nightmare experience.

Director - Chiva MF

خارج المسابقة
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INTIHAR

كازاخستان

Kazakhstan

 وهــو ال يذكــر مــا،يســتيقظ بطــل القصــة فــي مــكان مجهــول
 ثــم تبــدأ سلســلة مــن األحــداث الغريبــة،حصــل معــه البارحــة
 فهــل مــن حقنــا أن ننهــي حياة شــخص...واألســئلة المصيريــة
آخــر؟ مــا هــي قيمــة الحيــاة؟

Do we have the right to terminate one›s life?
What is the value of life?
The main character wakes up in unfamiliar place.
He does not remember what happened yesterday,
from that moment strange things start happening.

Director - Nurbol Yerboluly
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Oh Father

العراق
Iraq

يســارع أب بإنقــاذ أبنــاءه مــن غــارة تشــنها جماعــة إرهابيــة
علــى قريتهــم ،ولكنــه وســط الفوضــى والفــزع يضطــر التخــاذ
قــرار يفطــر فــؤاده.

Director - Mahmood Sharifi-asl

خارج المسابقة
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Olga

األورغواي
Uruguay

،أولغــا امــرأة عجــوز تعانــي مــن فقــدان الذاكــرة المتزايــد
.فتعيــش أحــداث يــوم واحــد متكــرر يومــا بعــد يــوم

Olga, an old lady, thinks she lives the same day
again and again due to a progressive memory
loss. Each morning she listens to a message her
sister sent her a while ago thinking she hasn´t
done it yet.

Director - Santiago Edye

مهــرجــــان األردن الـــدولــي لألفــــالم

خارج المسابقة
Outside the competition

PAIN
اســتاذ معــدم يعيــل ابنتــه الصغيــرة وزوجتــه التــي تعانــي مرضا
 ويصيــب ذلــك األســتاذ وابنتــه،عضــاال يجعلهــا قعيــدة الفــراش
 ولكنــه يعجــز عــن االحتمــال فيطلــب مــن ابنتــه طلبــا،بألــم دائــم
...مستحيال

A man tries to cover the medical treatment for his
wife, who has been suffering a severe illness for
two years. During this period, he has a difficult
choice to make, between finding a way to cure
his wife’s illness, or let her be. Amanah, their
only daughter, then becomes the decision maker
that will change their lives.

Director - Hernandes Saranelal

أندونيسيا

Indonesia

خارج المسابقة
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Red Velvet

السعودية

Saudi Arabia

شــاب يتعــرض لحــادث بســيط فيســكب شــرابا أحمــر علــى
عبائتــه ممــا يتســبب بقلــب موازيــن حياتــه رأســا علــى عقــب
.ويعانــي مــن جهــل المجتمــع وظلمــه

After a long wait, Samir Bo Shibrain got the
interview opportunity he had always dreamed
of in a prestigious company. Unfortunately on
that day, Samir’s life is turned upside down and
makes him the focus of unwanted attention...
because of a cold cup of coffee.

Director - Aziz Twaijri

مهــرجــــان األردن الـــدولــي لألفــــالم

خارج المسابقة
Outside the competition

Superprize
يقــود رجــل ســيارته المضحكــة التــي ربحهــا فــي اليانصيــب
 ولكنــه يتعــرض للمتاعب بســبب،ويفاخــر بهــا كل مــن يقابلــه
 إال أن الرجــان اللــذان تســببا لــه بالمتاعــب ينتهــي،ذلــك
.بهــم المطــاف بمســاعدته

The happy security guard drives a new “Smart”
car which he won at the lottery. For him this minicar, tied up by a ribbon, is his life’s triumph! The
man wants to share the joy of his victory, but
his “super prize” doesn’t inspire just anybody.
However, the winner is willing to do anything to
obtain complicity.

Director - Konstantin Chelidze

روسيا االتحادية

Russian Federation
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The crossing

فلسطين

Palestine

شــادي وأختــه مریــم متشــوقان لزیــارة جدهــم المریــض
داخــل الخــط األخضــر ،يحضــر أخوهــم األكبــر محمــد تصاریح
الدخــول الــى الجهــة االخــرى مــن الجــدار .يســتميت األخــوة
إلقنــاع الجنــدي علــى الحاجــز االســرائیلي بالســماح لهــم
بالمــرور ليكتشــفوا أن مصيبــة أكبــر تنتظرهــم.

إخراج :أمين نايفه

مهــرجــــان األردن الـــدولــي لألفــــالم

خارج المسابقة
Outside the competition

The Moan
 عجــوز:عــن قصــة لألديــب العالمــي جبــران خليــل جبــران
هرمــة تصــارع فتــاة شــابة وتحســدها علــى ســعادتها
 فهــل همــا شــخصين أم شــخص واحــد؟،وفرحهــا

Sometimes our close kinships and inter-personal
conflicts echoes and groans in our emotional
being. A toll of unexpressed emotions toils
and these become ton penetrating the normal
relationship status. Hatred, dilemma, ethics,
complaints, helplessness, captivity, humiliation
and depression like emotions become dominant
in our self. However, despite these mental
chaos life heads, time and relationship flow and
thus us. The Moan is such a story narrating the
psychological and emotional crisis of a mother
and her daughter in an unexpressed statuesque
surrounded by their relations in reality.

Director - Rafat Jamil

بنغالدش

Bangladesh

Jordan International Film Festival

خارج المسابقة
Outside the competition

Weeping
يعمــل شــاب فــي ترميــم منــزل العائلــة إلــى ســاعة متأخــرة
وحيــدا ،وبعــد أن يخلــد للنــوم تداهمــه سلســلة مــن الكوابيــس
واألحــداث المرعبــة التــي تقــوده إلــى حافــة الجنــون.
مبنــى علــى أســطورة مكسيســكية بعنــوان «ال يورنــا» أو
«المــرأة المنتحبــة».

A man isolated in a house in the woods is
tormented by a creep evil.

Director - Jaime Guimarães

البرازيل
Brazil
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