
كربالء...
جنة اهلل في االرض

Karbala...
a Paradise on Earth







المهندس حيدر جلوخان
Haider Jelokhan, Engineer
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 الس��ينما مدرس��تكم .. و االنس��ان فيها أمانتكم .. اكتبوا
 رسالتكم فيها من مداد الوجدان ... و عطروها برحيق
 االميان ... فبوحكم فيها حياة ... و صمتكم فيها ممات
 ... طوبى ملن كان جنمًا يف مسائها ... أو طودًا شاخما
 فيه��ا .... فأنت��م صناعه��ا فاتقن��وا الصن��ع .. و دمت��م هلا

و هي لكم

Cinema is your school, and the human 
being in it is your 
Cinema is your own school, man is your 
own trust, write your own sentimental 
messages and cover it with a scent of 
belief, your whisper is life giving, as your 
silence is death, may Allah bliss whom 
were a star in it sky, or a great mountain 
in it, you are its creators so do well in 
creating it, as it belongs to you, and you 
belong to it.

رئيس المهرجان

االلكرتوني��ة اهلندس��ة   بكالوري��وس يف 
 واملش��رف الع��ام عل��ى جمموع��ة قن��وات

كرب��اء الفضائي��ة

Bachelors degree in 
Electronic engineering 
He is the General 
supervisor on The 
Karbalaa satellite channels 
group



المخرج حسنني الهاين
Hassanien Hani, Director

 ألنه��ا اجلم��ال... ألنه��ا رس��الة... ألنه��ا احلي��اة... حم��ور
.الص��راع احلرك��ي يف اخت��زال ص��ورة الواق��ع

 انعكاس الرؤية الفنية إىل عوامل الاحمدودية، حتديد
 نقطة زمنية يف زمن احلروب واالنطاق منها حنو هدف

...التصدي... فالسينما انبعاث لإلنسانية والتجدد

 بكالوريوس يف االخراج السينمائي من 
 جامع��ة بغ��داد و ل��ه ع��دة اف��ام وثائقية

ومش��اركات دولية
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It is beauty, it is a message, it is a life.
An axis of a moving struggle in the 
realistic image of stenography…
A reflection of the artistic vision in an 
infinite world, establishing a point of 
time in an era of wars as a start towards 
confrontation.
Cinema is a resurrection of humanity 
and rejuvenation.

Director: Hassanain Al 
Hani
Bachelor degree at 
Cinematic Directing, 
University of Baghdad 
He directed many 
international documentary 
films 

مدير المهرجان
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المهندس حيدر الوهاب

المخرج بشري الماجد

رئيس اللجنة التحضريية

المنسق العام للمهرجان

 بكالوري��وس يف اهلندس��ة، وعم��ل يف قس��م
 التنس��يق ل��دى قن��اة كرب��اء الفضائية، وهو
 رئي��س اللجن��ة التحضريي��ة ملهرج��ان النه��ج

.الس��ينمائي الدول��ي بدورت��ه الثاني��ة

 ممث��ل وخم��رج وكات��ب س��يناريو ول��ه العديد
 م��ن املش��اركات الدولي��ة وحصل على جائزة
منس��ق وه��و  بروكل��ن،  يف  ممث��ل   أفض��ل 

.املهرج��ان لدورت��ه الثاني��ة
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عبد األمري طه / مدير مدينة الزائرين

أوس طاهر / املسؤول اللوجسيت

سيف الشاطي / العاقات العامة

بسام كشمر / العاقات العامة

فراس املسعودي / العاقات العامة

أسعد الكيشوان / العاقات العامة

علي الصفار / املدير التقين

زينب عبد العزيز / حمررة املوقع

ان
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مصطفى طالب / مرتجم

مصطفى حممد علي /  حمرر

علي سجاد / ديكور

أمحد شرار / مقدم

جعفر الطالقاني / مهندس صوت

مصطفى بهاء الدين / نقل

جعفر األديب / منسق افام

علي عزيز / مصمم طباعي

كادر المهرجان
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 نزار شهيد الفدعم

صباح رحيمة

كاظم مرشد السلوم

Nazar Shaheed AL-FADAM
Born in Iraq in 1953
Master›s degree in cinema directing
Cinema director and executive producer
Many films achieved between 1985 and 1995
Experience in drama directing and producing
Many TV programs to his credit

نزار شهيد الفدعم
 ولد عام 1953

ماجستري يف االخراج
خمرج سينمائي و منتج منفذ

له عدة افالم بني العامني 1995-1985
له خربة يف االنتاج و االخراج الدرامي

له عدد من الربامج التلفزيونية

Kazem Morshid AL-SALOOM
Master’s degree in cinema criticism
Member of the jury in several film festivals
Director of 4 cinema films 
Many articles about cinema criticism in dif-
ferent newspapers and magazines and a book 
entitled “How to think?” written in associa-

Sabah RAHEEMA
Born in Bagdad in 1950
Master’s degree in stage arts
Writer and television director
Writer and director of the first film broad-
cast after the fall of Saddam Hussein
Many documentary films about Ahlulbayt 

 كاظم مرشد السلوم
ماجستري يف النقد السينمائي

عضو جلنة التحكيم فيس العديد من املهرجانات
خمرج ألربعة أفالم سينمائية

له الكثري من املقاالت عن النقد السينمائي يف
صحف خمتلفة و له عدة كتب منشورة 

 و حتت الطبع 

 صباح رحيمة
 ولد عام 1950

ماجستري يف الفنون املسرحية
كاتب و خمرج تلفزيوني

كاتب و خمرج ألول فيلم بعد سقوط النظام البائد
 )له عدة أفالم وثائقية عن أهل البيت )عليهم السالم

و عدة مواضيع أخرى منها الصحة و األجتماع
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 عاء املفرجي

كاظم مرشد السلوم

علي الياسري

علي كريم عبد احلسن

هاشم العيفاري

Alaa AL-MAFRAJI
25 years of professional experience in cine-
ma edition
20 years of experience as newspaper editor
Participation in many Gulf States newspapers
2 books in the course of publication

Kazem Morshid AL-SALOOM
Master’s degree in cinema criticism
Member of the jury in several film festivals
Director of 4 cinema films 
Many articles about cinema criticism in dif-
ferent newspapers and magazines and a book 
entitled “How to think?” written in associa-

Ali AL-YASERI
Iraqi cinema critic and researcher
Involved in many articles and researches 
about cinema in newspapers and magazines
Several participations in film festivals
2 books published
 

Ali Kareem ABDULHASSAN
Born in Bagdad in 1976
Master in TV and Cinema Section
Producer in Iraqi channels from 1994 to 
2003 
  Al Fayhaa : 2006-2009
  Karbala Tv:  from 2009

Hashim AL-AYFARI
Cinema producer
Master’s degree  in production from the 
University of Baghdad
Many participations in national and interna-
tional courses and festivals including Berlin 
Festival in 2014

عالء املفرجي
له خربة ألكثر من 25 سنة يف الكتابة عن

الشأن السينمائي 
20 عاما من اخلربة يف جمال الصحافة

 له مشاركات يف عدة صحف خليجية
له كتابان يف النشر

 كاظم مرشد السلوم
ماجستري يف النقد السينمائي

عضو جلنة التحكيم فيس العديد من املهرجانات
خمرج ألربعة أفالم سينمائية

له الكثري من املقاالت عن النقد السينمائي يف
صحف خمتلفة و له عدة كتب منشورة 

 و حتت الطبع 

 علي الياسري
باحث و ناقد سينمائي

كتب العديد من البحوث و املقاالت عن السينما
يف اجملالت و الصحف 

له عدة مشاركات يف مهرجانات سينمائية
نشر له كتابان

علي كريم عبد احلسن
مواليد بغداد 1976

ماجستري يف الفنون اجلميلة قسم السينما و التلفزيون
عمل كمخرج يف القنوات العراقية للفرتة من

1994-2003 عمل يف 
قناة الفيحاء 2009-2006

قناة كربالء الفضائية منذ العام 2009 و حتى االن

هاشم العيفاري
خمرج ومنتج سينمائي

ماجستري يف السينما من جامعة بغداد
 له عد مشاركات يف مهرجانات حملية و دولية

من ضمنها مهرجان برلني 2014
له عدد من االفالم الوثائقية و القصرية

 االمري اباظة

خالد الزدجالي

مسري قسيمي

جمتبى راعي
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 االمري اباظة

حكمت البيضاني

خالد الزدجالي

مسري قسيمي

جمتبى راعي

Alameer ABADHA
Born in 1959 in Egypt
Graduated from the University of Azhar
Specialized in cinema criticism
Several poetry achievements 
Many publications in different fields including 
politics, arts, literature, theology and poetry
Professional skill in combining cinema and 
religion
Dr.Hikmat AL-BAYDHANI 
Born in Iraq in 1963
Master’s degree in film directing
PHD in Cinema Studies from Egypt 
University teacher in TV and Cinema section
Several books published

Khalid Al ZEDJALI
Born in 1964 – Muscat
Studied in the High Institute of Cinema in 
Cairo, graduated in 1989
He has many long narrative films
Lecturer and academic researcher in culture 
and media
Has many academic degrees from (Egypt, 
US, Romania, and UK ) 

Sameer QASSEEMI
Born in 1974 in Algeria
Writer and journalist , specialized in poetry
Great skill in translation due to his handling 
several languages
Several novels published between 2009 and 
2014

Mujtaba RِA’EE
Born in 1958 Isfahan – Iran
Teaches Cinema in the universities of Iran
Jury in Al-Fajr Film Festival in Iran
Scenarist and director of many films  

حكمت البيضاني
ولد يف العراق عام 1963

ماجستري يف االخراج
دكتوراه يف السينما من مصر

له عدة كتب منشورة
خربة كبرية يف االنتاج الفين و االخراج

عضو جلنة التحكيم يف عدة مهرجانات سينمائية دولية

 خالد الزدجالي
ولد يف عام 1964 يف مسقط

،انتقل للقاهرة ليدرس يف املعهد العالي للسينما
 ،خترج من املعهد عام 1989 

له العديد من األفالم الروائية الطويلة
يرتأس العديد من اللجان املتخصصة بالسينما و التلفزيون

اكمل دراسته يف عدد من الدول العربية و األجنبية مثل 
مصر و امریکا و رومانيا و اململكة املتحدة

مسري قسيمي
 ولد عام 1974 يف اجلزائر

كاتب و صحفي خمتص يف الشعر
 خربة كبرية يف الرتمجة لتمكنه من عدة لغات

له عدة روايات منشورة بني 2014-2009
له مشاركات يف مهرجانات عربية

جمتبى راعي
مواليد 1958 . اصفهان . خبري اخراج سينمائي

 له عدة أفالم روائية
 أحد حكام مهرجان الفجر يف إيران

كاتب سيناريو وخمرج وتدريسي يف السينما

 االمري اباظة
 مواليد مصر عام 1959

خريج جامعة االزهر
خمتص يف النقد السينمائي

له عدة اعمال شعرية
 له عدة منشورات يف عدة جماالت منها 

السياسة و االدب و الفن و الدين و الشعر
 خربة خاصة يف الدمج بني الدين و السينما
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حيدر فهد الساعدي المسابقة الرسمية
Haider Fahad AlSaedi

تعليــم/  دبلــوم   1970 بغــداد  تولــد 
بكالوريــوس إخــراج ســينمائي بغــداد 
 Bachelor of fine Arts 2003-2002-
 in Audio-Visual Arts Cinema
U.S. Equivalence 2012  أكثــر من 
 A live ــى ــرا عل ــا قصي 14 فلمــا وثائقي
ــي  ــان ف ــج رمض in Baghdad- برنام
شــيكاغو فلــم روائــي قصيــر - ألــوان - 
ــرحيات  ــينمائي بمس ــزء الس ــل الج عم

ــادق. ــا بي منه

حسني هنا وهناك
شــكلت ثــورة اإلمــام الحســين انعطافــة 
ــة،  ــيرة األم ــخ ومس ــي تاري ــرة ف كبي
ونهضــة فــي العقــول واألفــكار، وصدمــة 
ــم  ــك ل ــوب، ولذل ــوس والقل ــي النف ف
يقتصــر أثرهــا علــى اللحظــة التاريخيــة 
ــا  ــد تأثيره ــل امت ــا، ب ــت فيه ــي وقع الت

ــان. ــور واألزم ــى كل العص إل
يتنــاول فلمنــا امتــداد هــذه الثــوره الــى 
ــر  ــر فك ــس ونش ــم الخم ــارات العال ق

ــم. ــاء العال ــي انح ــين ف الحس

Born in 1970. He holds in diploma in 
teaching and Bachelor of fine Arts 
in Audio-Visual Arts. He directed 
more than 14 short documentary 
films.

Hussain Here and There
Imam Hussain revolution has 
shaped a huge turn in the 
course of this nation›s history, 
a mind and thoughts rising and 
a shock in hearts and spirits. 
Not only affecting its own time, 
but also reaching all times and 
ages. The film deals with this 
revolution reaching the whole 
five continents and spreading 
Imam Hussain thoughts around 
the globe.

العرض األول يف العالم
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محمد نوري
Muhammed  Nouri

مخرج أفالم وثائقية و روائية ... 
قنــوات  و  فــي عــدة وكاالت  عمــل 

اجنبيــة  و  محليــة 
ــهادات  ــز و ش ــدة جوائ ــى ع ــل عل حاص

ــالم  ــة االف ــال صناع ــي مج ف
ــة  ــي قلع ــم ) آمرل ــه فيل ــر اعمال آخ
الصمــود ( الحائــز علــى جائــزة افضــل 
ــرة  ــال القاه ــي موندي ــي ف ــم وثائق فيل

ــام 2015. ع

رجال اهلل
فيلــم يتحــدث عــن أحــد أبطــال 
الحشــد الشــعبي ) الشــهيد حيــدر 
الجبــوري ( و اســتعراض بطــوالت 
الشــهيد و مواقفــه كمــا ترويهــا 

عائلــة الشــهيد و رفاقــه.

Documentary and narrative film 
director.
Work in several local and foreign 
agencies and channels
He was granted several awards and 
qualifications in filmmaking
His last film achievement: « Aamerlee, 
the outlasting fortress» which 
obtained the award of the best 
documentary film in the international 
finals in Cairo in 2009.

Men of God
The film is about Martyr Haydar Al-
Jaboori, one of the heroes of the 
Popular Forces and his heroic actions 
and good deeds as reported by his 
friends and family.

خارج المسابقة
العرض األول يف العالم
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حسام عباس الربيعي
Hossam Abbas AlRubaie

حســام عبــاس - بكالوريــوس - جامعــة 
الجميلــة  الفنــون  كليــة  بغــداد 
 . ومونتيــر  .مخــرج  .االختصــاص 
ــة  ــالم الروائي ــن األف ــددًا م ــرج ع أخ
القصيــرة واألفــالم الوثائقيــة .حاصل 
علــى عــدد مــن الجوائــز و الشــهادات 
التقديريــة فــي مهرجانــات ســينمائية 
. عضــو فــي نقابــة الفنانيــن وعضــو 

ــي اتحــاد الســينما. ف

صقور يف سماء الكنانة
ــن  ــن عراقيي ــن طياري ــم ع ــدور الفل ي
يســتذكرون أيــام حــرب اكتوبــر عــام 
1973 فــي مصــر ضــد احتــالل الصهاينــة 
الذيــن شــاركوا فــي هــذه الحــرب مــع 
ــي  ــن ف ــن العراقيي ــن الطياري ــدد م ع

ــت. ــك الوق ذل

A bachelor degree holder at the 
college of Fine Arts in Baghdad 
University where he majored in 
directing and film editing. He 
directed a number of short fictional 
and documentary films. He holds 
different prizes and recognition 
rewards from cinematic festivals. 
He is a member in the Artists Union 
along with his membership in 
cinema league.

Falcons in Egypts Sky
the film talks about two pilots 
remembering October War in 
1973 in Egypt against the Zionist 
invasion where some Iraqi pilots 
took part in that war.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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محمد سلمان
Mohammed Salman

محمــد ســلمان خريــج فنــون جميلــة، 
وجوائــز  مشــاركات  عــدة  لديــه 
محليــة ودوليــة فــي مجــال المســرح 
و الموســيقى والتصويــر الفوتوغرافي 
و الســينما عضــو جمعيــة الثقافــة 
استشــاري  و  بالدمــام،  والفنــون 
ــس  ــعودية، رئي ــالم الس ــان أف بمهرج
األفــالم  وعضــو مؤســس جماعــة 

بنــادي الفنــون مــن 2014-2011.

قاري
ــر القــاري فــردا  فــي مــكان مــا يعتب

ــاة أســرة. مهمــا لحي

a graduate of college of Fine Arts. 
He participated in several local 
and international festivals as he 
was awarded as well. A member 
of Culture and Arts association 
in Damam, a counselor at Saudi 
Film Festival.

Cart
somewhere, a reader is considered 
an essential individual in the life 
of a family.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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حسام صالح حمد
Husam Salih Hamad

ولــد فــي عــام 1984وبعــد تخرجــه مــن 
ــة فــي عــام 2007  معهــد الفنــون الجميل
ــة  ــة، جامع ــون الجميل ــة الفن ــم كلي ث

بغــداد
ــا  ــالم وآخره ــن األف ــد م ــه العدي لدي

فيلــم الديمقراطــي فــي عــام 2014.

الديمقراطي
شــخصية سياســية مرشــحة لالنتخابــات 
ــالد  ــي الب ــي ف ــام ديمقراط ــن نظ ضم
تســتثمر الســلطة والمــال فــي التالعــب 
ــل  ــب وتحوي ــة للناخ ــوة التصويتي بالق
النتائــج لصالحهــا خــالف إرادة الناخبين، 
تدعــي  السياســية  الشــخصية  هــذه 
الديمقراطيــة فــي الظاهــر وفــي الخفاء 
ــر  ــب والتزوي ــذب والتالع ــارس الك تم
ألجــل مصالحهــا، نتوصل مــن كل ذلك 
ــارس  ــة تم ــات الالديمقراطي أن الممارس
تحــت عبــاءة الديمقراطيــة لتزيــف إرادة 
ــى  ــة مســتفيدة عل ــح فئ ــن لصال الناخبي

ــه. ــن وإرادت ــح المواط ــاب مصال حس

born in 1984, Iraqi. He graduated 
the Institute of Fine Arts in 2007 
and later graduated college of Fine 
Arts at University of Baghdad. He 
directed many films as the last one 
was The Democrat 2014

The democrat
A political man nominated for 
election in democratic regime in the 
country using his power and money 
in manipulating voting system as he 
tries to win elections against voters› 
will. This politician claims that he is 
a man of democracy but secretly he 
lies, manipulates and forges for his 
own good. We conclude that this 
non-democratic practices under the 
cover of democracy to forge good 
voters will benefiting a small group of 
people against the interest of citizens 
and their wills.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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 أيمن الشطري

مخرج ســينمائي مســتقل حاصــل على 
ــة  ــاركات الدولي ــن المش ــد م العدي

علــى الصعيــد العربــي والعالمــي.
حاصل على أربع جوائز دولية.

ليلة دافئة
يعيشــون ليلــة فوضــى حــرب ودمــار، 

لكنهــم يرونهــا ليلــة دافئــة
ــي  ــدث ف ــخ ومايح ــع التأري ــة م رحل

ــة. ــك الليل تل

People living a night of war and 
destruction but the see it as a 
warm night. A historical journey 
and what is going on at that night

Warm Night
Film talks about feelings of fear 
experienced by the mother to 
her son and the call of duty and 
patriotism.
Iraqi drama from the reality of 
daily life in Iraq.

المسابقة الرسمية
Ayman alshatry

العرض األول يف كربالء
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 ليليان رافت
Lilian Raaft

درســت ســينما بالجامعــة الفرنســية 
ــان، ــي الصب بمصــر تحــت اشــراف د من

ــي  ــة ف ــي حدوت ــم وثائق ــت فيل اخرج
ــا. بلدن

ــوق  ــرة لحق ــالم قصي ــدة اف اخرجــت ع
ــل. ــراة و الطف الم

عملــت كمســاعد اول لالخــراج فــي 
الفيلــم الســينمائي عشــم.

ــل  ــف حص ــر الصي ــكا اواخ ــم فريس فيل
ــم الفضــل  ــة التحكي ــزة  لجن ــي جائ عل
فيلــم قصيــر فــي مهرجــان االســكندرية 

.2014

فريسكا ... أواخر الصيف
المتجوليــن  الباعــة  يناقــش مشــكلة 
الموســميين مــن خــالل » علــي » بائــع 
ــكندرية  ــواطئ اإلس ــى ش ــكا عل الفريس
ــه  ــرف مــدى معانات ــه لنع ــرب من و نقت
ــر  ــي أواخ ــل ف ــاذا يفع ــه و م ــي عمل ف
الصيــف و كيــف يواجــه هــو و أســرته 

ــتاء. ــات الش تحدي

Studied Cinema at the French 
University in Egypt. Directed 
many short documentary films 
concerning child and women 
rights. This film has won the prize 
of best short film in Alexandria 
Festival.

Fresca .. last of Summer
The films deals with the dilemma 
of seasonal peddlers through 
«Ali» Fresca seller on the beach 
of Alexandria. We get a close look 
to know how much he suffers 
and what does he do in the last 
days of summer and how does 
he faces winter along with his 
family.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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تحسني فائق
Tahseen Fayeq

رئيس منظمة السينما الوطنية 
 مخــرج فــي مديريــة الســينما التابعــة 
لــوزارة الثقافــة والشــباب , امتلــك 12 
ــا  ــا روائي ــرا وفيلم ــا قصي ــا روائي فيلم

طويــال 
ــل  ــدة داخ ــات عدي ــي مهرجان ــارك ف ش

ــه ــراق وخارج الع
ــدة  ــز عدي ــلی جوائ ــه ع ــازت أفالم ح

ــابقة. ــنوات الس ــي الس ف

الجدار
ــة  ــن الطبيع ــم ع ــة الفیل ــدث قص تتح
ــان  ــل اإلنس ــن قب ــدار م ــاء الج ــل بن قب
ــة  ــت الطبيع ــدار کان ــوء الج ــل نش قب
المــالذ اآلمــن للبشــرية. بعــد بنــاء 
ــع  ــي وض ــان ف ــدار .. فکر اإلنس الج
مخططــات خبيثــة .. مثــل القتل .. ســلب 
دمــاء األبريــاء .. وحــب التملــك .. قتل 
ــرت  ــد سیط ــاب. لق ــاء .. االغتص النس
الغرائــز السیئــة عــلی اإلنســانية .. يــا 
تــری مــاذا نــری بعــد ســقوط الجــدار؟

Chief of National Cinema 
Organization, works as director at 
Cinema directorate in the Ministry 
of Culture and Youth. He directed 
12 short fictional films and one long 
fictional film. He participated in 
several festivals in Iraq and abroad. His 
films were rewarded several prizes in 
the past years. He was office director 
at AlIraqia TV Channel in Sulimaniah 
in 2007. He is also a member of The 
Cinematic Center.

The Wall
the story of the film talks about the 
Nature before building a wall by 
man. Before existence of the wall, 
nature was a safe sanctuary to man 
but after building it, man started to 
form a malicious plans such as killing, 
thrust for innocents› bloods, a love for 
possess, killing women and raping. 
The bad instincts has dominated 
humanity, what will we witness after 
the wall falls?

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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 شادي زيدان
Shadi Zaidan

لبنانــي الجنســية حاصــل علــى ليســانس 
فــي اإلخــراج الســينمائي وماجســتير في 
إدارة اإلنتــاج، مشــارك فــي عــدة أعمــال 
دراميــة إيرانيــة وســورية ولبنانيــة 
منهــا؛  وممثــل  مســاعد  كمخــرج 
الشــتات-عائد إلــى حيفــا -موكــب اإلباء-

ــد  ــه العدي ــون لدي ــدس -الغالب ــا الق أن
مــن األفــالم الوثائقيــة والروائيــة: 
ــا  ــه- حكاي ــب، فلوك ــرج وكات ;كمخ

ــر ــان المحض ــقائق نيس ــرب، ش ح

المحرض
فيلــم يحكــي قصــة عائلــة حانوتــي 
)منصــور( طــردوا مــن البيــت لعجزهــم 
عــن دفــع اإليجــار مــا جعلهــم يبيتــون 
فــي خيمــة حتــى يرممــوا منــزل الجــد 
ــه  ــد توجي ــهم بع ــور تعاكس إال أن األم
البلديــة إنــذارا لهــم بإخــالء البيــت 
لترميمــه بــدون رخصــة ووقوعــه فــي 
ــى  أرض المشــاع وتتطــور األحــداث حت
تأخــذ منحــى عجيبــا فــي نهايــة المطاف

Lebanese, has a Bachelor 
degree in film directing and a 
master degree in production 
management. He participated 
in several Syrian, Iranian and 
Lebanese dramas as an assisting 
director and as an actor.

The Report
the film tells a story of Mansour›s 
family and how they were 
expelled out of their house due 
to their inability to pay rent 
forcing them stay in a tent until 
they repair grandpa›s house. But 
things go in the wrong direction 
as the municipality warns them to 
evacuate the house for repairing 
it without a warrant. The events 
develop and take different curves 
until the end.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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 باقر الربيعي
Bakir AlRubaie

مخــرج ســينمائي وتلفزيونــي ، خريــج 
اكاديميــة الفنــون الجميلــة عــام 2012 مــن 
جامعــة بغــداد قســم الســينما والتلفزيــون 
ــان  ــالم لمهرج ــرز االف ــة ف ــو لجن ، عض
النهــج الســينمائي الدولــي الــدورة االولــى 
،عضــو نقابــة الفنانيــن ، عضــو اتحــاد 
 ، العراقييــن  والتلفزيونييــن  االذاعييــن 
ــات  ــدة فــي مهرجان ــه مشــاركات عدي لدي

ــينمائية . س

صورة
يتحــدث عــن مصــور أمريكــي ، مهتم في 
التصويــر ومــن خــالل احــدى متابعتــة 
ــورة  ــرى ص ــت ، ي ــي االنترن ــور ف للص
لشــخص مقطــوع اليديــن يعطــي المــاء 
بفمــه لشــخص مــا فــي شــارع مزدحــم 
ــي  ــورة , ف ــدر الص ــن مص ــث ع , يبح
ــي  ــورة ه ــتكون الص ــم س ــة الفيل نهاي

ــور . ــى الن ــه ال ــبب انتقال س

He is graduated from the Academy 
of arts in 2012, university of Bagdad, 
Cinema and Television section. He 
was a member of the jury assessing 
the films in line for the first session of 
the international film festival.  Besides 
that, he is a member of the artists 
federation, as well as a member of 
the Iraqi journalists union on TV and 
radio.
He has participated many times in 
cinema festivals

Photograph
The story is about an American 
photographer  who has a real passion 
for his work and while looking at a 
photograph on the internet, he discovers 
a man without arms who gives water to 
someone in a crowded street 
He searches the origin of the photo and 
at the end of the film we find out that 
this photo was the reason for his getting 
back to the light.

خارج المسابقة
العرض األول يف العالم
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مهدي خوش نجاد
Ammar Bhaa al-Deen

الميالد: 1984 رشت | إيران
الدراسي:ليســانس  المؤهــل   

فيــك ا جر

المدافعون عن آمريل
صمــود أهالــي أمرلــي أمــام الدواعــش 

وإنتصارهم.

Born in Iran 1984, he holds a 
bachelor degree in Graphic 
designing as he contributed 
in many films in his major and 
other positions.

Defenders of Amerli
the endurance of Amerli›s 
people against ISIS and their 
victories

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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مروة تمام
Marwah Tamam

ــن  ــة م ــت مصري ــة و سيناريس مخرج
مواليــد األســكندرية ..حاصلــة علــي 
ــي  ــتير ف ــة و ماجس ــوس صيدل بكالوري
ادارة األعمــال ..درســت صناعــة الســينما  
و كتابــة الســيناريو فــي بعــض الــورش 

ــي مصــر ــينمائية ف الس

النوار
ــي  ــوارة ال ــة ن ــدة الطفل ــل وال ترح
المدينــة بحثــا عــن الــرزق علــي 
وعــدة بالعــودة خــالل ايام..تمــر 
األيــام و ال تعــود األم ..لتتــرك  نوارة 

ــأس. ــع الي ــراع م ــة ص ــي رحل ف

An Egyptian director and 
writer, born in Alexandria, 
holds a Bachelor degree in 
Pharmacy and a master degree 
in business management. She 
studied cinema in a couple of 
Egyptian workshops

 Al-Nawar
Nawarah’s mother leaves to 
the city to make a living and 
promises her daughter to come 
back in a few days. The days 
pass and the mother doesn’t 
come back heaving Nawarah 
in despair.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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محمد باقر شاهني
Moh. Baqir Shaheen

ــي  ــج ف ــام 1992 وأنت ــي الع ــد ف تول
مضمــار الفيلــم الوثائقــي  5 أفــالم .
لــه مشــاركات متعــددة فــي محافــل 

داخــل إيــران وخارجهــا.

مليكه يف النار
تــم عــرض هــذا الفيلــم فــي 23 
ــران  ــل إي ــة داخ ــان وإحتفالي مهرج
وخارجهــا، وحصــد 7 جوائــز مــن 

المهرجانــات. تلــك 

born in 1992, started producing 
in the field of documentaries 
where he did 5 films. He has 
a number of participations in 
different festivals.

Maleka in Hell
the film has been viewed in 
more than 23 festivals and won 
7 prizes.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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سعد العصامي
Sa'ad AlIsami

مخرج و صانع افالم شاب , درس االخراج 
في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد و 
من ثم درس الصحافة في كلية االداب و 
يعمل حاليا في مجموعة قنوات كربالء 

الفضائية .

لدى سعد خمسة افالم روائية قصيرة 
كان اولها في عام 2009 باالضافة الى 

الكثير من البرامج التلفزيونية الوئائقية و 
الميدانية

الفرصة
فلم روائي تحلق فيه ذاكرة الراوي الى فضاءات زمن تسلق 

الشر سلم أيامه وسنينه ليروي لنا قصة خنقتها أنفاس 

عمره وهو يعيش تلك الفترة السحيقة .. حتى أخذه القدر 

الى مكان جريمة شهدها وحكاية أستفزت ضميره الذي 

أصيب بنوبة غفلة أضاعت منه فرصة اللحاق في ركب 

السعداء .. هي هي الفرصة التي تمر مر السحاب .. أبكته 

مابقي من عمره

A young film director and maker, 
studied directing at the College of 
Fine Arts at Baghdad University, later 
he studied Journalism at the College 
of Arts. He currently works as a 
director at Karbala Satellite Channel. 
He directed five short fiction films 
starting in 2009 along with directing 
several documentary and field TV 
films.

The chance
A fictional film where a memory of the 
narrator flies to the time of his evil deeds 
to tell a breath holding story when he 
witnessed a crime as his conscious 
awakens.

خارج المسابقة
العرض األول يف العالم
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أمني طريف جاليل
Ameen T. Jalali

حاصــل علــى الماجســتير مــن جامعــة 
الســينما فــي إيــران
مخرج أفالم روائية

رضبان خيال
ســائق تاکســي یمنــع سیارة اإلســعاف 
مــن المــرور. وبعــد مخافــة الــرکاب 
عــلی عمــل الســائق نعــرف أن سیارة 
االســعاف کانــت تحمــل رجــال مريضــًا

Graduated from the Cinema 
University in Iran – Magister 
(Grade 5)  / Director of narrative 
films.

Therban Khaial
It is the story of a taxi driver who 
prevents the ambulance to pass. And 
the passengers get frightened by the 
attitude of the driver and then we find 
out that the ambulance was actually…

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العالم
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امري شاملو فرد
Ameer Shamlo Fard

ــوس  ــهادة البكالوري ــى ش ــل عل حاص
أكاديميــة   - بغــداد  جامعــة  مــن 
ــمعية  ــم الس ــة - قس ــون الجميل الفن
والمرئيــة. عمــل فــي مجــال التصوير 

ــر. ــث المباش ــاج والب والمونت

شيخ صباح
ــيرة  ــيخ عش ــة ش ــروي قص ــم ي الفيل
مــن اإلخــوة الســنة يقاتــل الدواعــش 
ــًا مــع شــباب الحشــد الشــعبي. تكاتف

Born in 1987, holds IT degree. 
He directed (soaring in the 
water) Film in 2011 along with 
Roh Allah Qasimi

Sheikh Sabah
The films tells a story about a 
Sunni tribal Sheikh fights ISIS 
alongside with his brother 
from The Popular Mobilization 
Forces

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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رونكانو نيوين
Rongano Neony

ــا  ــا له ــة و مخرجــة مــن زامبي كاتب
ــا : عــدة أفــالم منه

 ,)2011(  Mwansa the Great
 and The List )2014( Kuuntele

.)2009(

إستمع
ــم يتحــدث عــن مشــاعر الخــوف  فيل
التــي تعيشــها األم علــى ولدهــا ونــداء 

الواجــب وحــب الوطــن.
ــاة  ــع الحي ــن واق ــة م ــا عراقي درام

اليوميــة للعــراق.

A director and a writer from 
Zambia.

Listen
The films discuss Mother’s 
emotions especially fear 
towards her son and his 
national duty. Iraqi drama from 
an everyday’s life.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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ايمان بهروزي
Iman Behrouzi

ولد عام 1984 في شيراز – ايران
درس االخــراج الســينمائي فــي جامعــة 

طهــران فــي ايــران
يــدرس حاليــا فــي جامعــة كولونيــا 

فــي المانيــا
أخــرج و قــام بمونتــاج بعــض االفــالم 

الوثائقيــة و الروائيــة القصيــرة
عرضت افالمه حول العالم.

نافذة عىل طهران
فيلــم عــن طهــران و ذكرياتهــا مــن 
ــالة  ــو رس ــكانها و ه ــر س ــة نظ وجه

ــران . ــينمائية لطه حــب س

Born in 1984 in Shiraz in Iran. He 
studied directing of cinema at 
Tehran university in Iran. Now 
Behrouzi studies Media Culture 
at university of Cologne in 
Germany. He directed and edited 
some documentries and short 
fiction films. His films were shown 
throughout the world.

Window into Tehran 
A film about Tehran with its 
memories and loves from its 
citizen›s point of view.A cinematic 
love letter to Tehran, this joyful 
film uses radical montage and 
evocative music 
in the best tradition of the city 
symphony film.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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 مرتىض جرب الناجي
Murtadha Jabur

خريج كلية الفنون الجميلة 
قسم السينما والتلفزيون 

المؤسســات  إحــدى  فــي  يعمــل 
. ميــة عال إل ا

النصف اآلخر
ــق  ــي راف ــور حرب ــاة مص ــروي حي ت
ــوات العســكرية والحشــد الشــعبي  الق
فــي أغلــب مناطــق العــراق لمحاربــة 
ــش( وكان  ــة )داع ــر اإلرهابي العناص
موثقــًا انتصاراتهــم ومحفــزا لهــم في 
ــاء  ــة أثن ــى إصاب ــرض إل ــال يتع القت
ــي  ــا كلت ــى أثره ــد عل ــر فق التصوي
ســاقيه وتحــول مــن مصــور كاميــرا 
ــي  ــور فوتوغراف ــى مص ــة إل محمول

ــى كرســيه المتحــرك مــن عل

College of Fine Arts graduate 
from the department Cinema 
and TV. He currently works for 
a media organization.

The Other Half
The film tells a story the life 
of war photographer who 
accompanies military forces 
and Popular Mobilization 
forces in the most regions of 
Iraq against ISIS. He recorded 
their victories as he motivates 
them in combat. He gets 
injured during his shooting 
and he loses his both legs 
as he becomes wheelchair 
photographer.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق



56

لم
في

يب
يب 

المسابقة الرسمية



57

سعيد نجايت
Sa'eed Njati

ولــد فــي عــام 1981 خريــج ماجســتر 
ــتاذ  ــورة/ أس ــة س ــن جامع ــينما م س
فــي الجامعــة ومــدرس فــي مركــز 
الشــباب للســينما بطهــران وقــم/ 
ــزة  ــن 37 جائ ــر م ــى أكث ــز عل حائ
ــة  ــو لجن ــينما/ عض ــال الس ــي مج ف
الفــرز والتحكيــم فــي مهرجانــات 
طهــران لألفــالم القصيــرة ، كالكــت 
، اولمبيــاد الفتية الســينمائي ، أســبوع 

ــادان ..   ــي آب ــينما ف الس
بيبي

الفيلــم يــروي قصــة عــدد مــن 
األطفــال فــي إحــدى المــدن الجنوبية 
فــي إيــران المحاذيــة للعــراق الذيــن 
قــرروا مرافقــة جدتهــم إلــى كربالء 
ــن  ــارة أربعي ــام زي ــي أي ــة ف المقدس

ــين. ــام الحس اإلم

Born in 1981, a master degree 
holder in the field of cinema. 
He works as an instructor at 
youth cinema center in Tehran. 
He has more than 37 prizes in 
the field of cinema.

Bebe
The story is about a number of 
children who lives in a southern 
village in Iran close to Iraq, they 
decide to accompany their 
Grandma to the fortieth visit of 
Imam Hussain in Karbala.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العالم
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فلوريان كروليك
Florian crowlik

صانــع أفــالم رســومية و مصمــم 
أكاديميــة  مــن  متخــرج  ألعــاب 
الفنــون و التصميــم فــي كاســل 

يعيش و يعمل حاليا في برلين

يف المدى

ــوق  ــتقرة ف ــة و مس ــاع هادئ األوض
الغيــوم و لكــن الفوضــى تتســتر فــي 
ــيئا  ــرب ش ــة و تقت ــدى كل ليل الم

ــيئا فش

Animated Film maker, games 
designer, graduated from the 
Academy of Arts and design. 
He lives and works in Berlin 

In Range 
The situation is calm and 
peaceful above the clouds, yet 
chaos is hiding in range night 
after night as it gets closer

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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محمد عيل
Mohammed Ali

ــة  ــي كلي ــة ف ــة رابع ــب مرحل طال
بغــداد  جامعــة  الجميلــة  الفنــون 
 action فــي  تنفيــذي  ومديــر 

group productions
باردارو

ــخاص  ــة أش ــة أربع ــن بطول ــي م ــم حرب فيل
مــن الديانــات والطوائــف الرئيســية فــي 
ــود  ــن قصــة الجن ــم ع ــراق يتحــدث الفيل الع
فــي الحــرب وتعاطفهــم مــع )كتكــوت( 
ــة  ــع عائل ــاخنة م ــق الس ــي المناط ــدوه ف يج
ــاردارو(  ــم )ب ــه اس ــون علي ــة ويطلق مقتول
ــر عــن رســالة مــن األب  وهــذا الكتكــوت يعب
لالبــن للدفــاع عــن الوطــن وهــذا الفلــم أول 
 RED ــرا ــر مصــور بكامي ــم عراقــي قصي فل

DRAGON

Fourth year student at the 
college of Fine Arts in University 
of Baghdad, executive manager 
at Action Group Productions.

Pardaro
A military film, four individuals 
from different religions and 
sects staring the film which 
takes place in Iraq. The film tells 
a story about soldiers in war 
and how they sympathize with 
a bird found in fighting region 
along with a murdered family 
as they call it (Pardaro). This 
bird represent a message from 
a father to his son to defend 
his country. The first short Iraqi 
film to be shot by Red Dragon 
Camera.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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أوس جبار الالمي
Aws Allami

ــوس  ــهادة البكالوري ــى ش ــل عل حاص
أكاديميــة   - بغــداد  جامعــة  مــن 
ــمعية  ــم الس ــة - قس ــون الجميل الفن
والمرئيــة. عمــل فــي مجــال التصوير 

ــر. ــث المباش ــاج والب والمونت

فطومة
اخــو فطومــة يحــن لهــا ويتذكرهــا 
عــن طريــق لعبــة تســقط مــن ســيارة 
ــم  ــذي ت ــكان ال ينتفــض ويحــرق الم
فيــه خطبــة فطومــة ويرحــل بســبب 
تزويــج ابيــه لفطومــة وهــي قاصــر .

College of Fine Arts - University 
of Baghdad

FATOMA
Summary of the film: Story of a 
child who avenges his underage 
sister Fatoma, married by her 
father too soon. 

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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عيل كريم عبيد
Ali Kareem Obaid مواليــد 1984 بغــداد. طالــب ماجســتير 

علــوم مســرح فــي ألمانيــا االتحاديــة! 
حســن فــي بــالد العجائــب أول تجربة 
ســينمائية لــه زار الفيلــم أكثــر مــن 
ــم  ــاء العال ــي كل أنح ــا ف 22 مهرجان
أهمــا پالــم ســبرنگس فــي هوليــود 
وحصــل علــى خمــس جوائــز عالميــة 
آخرهــا جائــزه ڤان گوگ عــن أحســن 
فيلــم عائلــي فــي امســتردام الدولــي 

عــام 2015

حسن يف بالد العجائب 
يتكلــم الفيلــم عــن حقــوق اإلنســان مــن خالل 
معانــاة الطفــل العراقــي جــراء الحــروب 
المســتمرة وتأثــره بألعــاب العنــف التــي 
ولــدت لديــه مــن خــالل مشــاهداته اليوميــه 
ــه  ــا جعل ــف جــراء الحــروب مم ــال العن ألعم

ــل ــروب و القت ــاب الح ــل ألع يفض

He is graduated from the Academy 
of arts in 2012, university of Bagdad, 
Cinema and Television section. He was 
a member of the jury assessing the 
films in line for the first session of the 
international film festival.  Besides that, 
he is a member of the artists federation, 
as well as a member of the Iraqi 
journalists union on TV and radio.
He has participated many times in 
cinema festivals

Hassan In 
Wonderland
The film deals with human rights and 
the suffering if Iraqi child during the 
time of wars and the effect of it through 
buying violent toys. This violent trends 
is a result of what he witnesses everyday 
of violent war actions which made him 
prefer a toys of war and killing.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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صّديقة إبراهيمي
Sadiqah Ibrahimi

ــا  ــام 1985/ فيزيولوجي ــي ع ــدت ف ول
ــن 15  ــر م ــاج أكث ــة / مونت الرياض
ــج فــي  ــر ومســاعدة ممنت ــم قصي فيل
أكثــر مــن 100 فيلــم تلفيزيونــي 

ــر وقصي

أنت من يلقي التحية أواًل
ــة  ــاء بصعوب ــاء م ــل وع ــة تحم طفل

ــول. ــكان مجه ــى م إل

Born in 1985, a physician and a 
video editor for more than 15 
short films as well as worked as 
an assistant executive in more 
than 100 TV and short film.

You should say Hello 
first
A girl carries a bowl of water to 
unknown place

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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ناجي إسماعيل
Naji Isma'eel فــي  البكالوريــوس  علــى  حاصــل 

االخــراج الســينمائي مــن المعهــد 
العالــي للســينما  - مصــر

أخــرج و كتــب العديــد مــن األفــالم 
االفــالم  و  القصيــرة  الروائيــة 

الوثائقيــة
ــر  ــر تصوي ــر و مدي ــل كمونتي عم
للعديــد مــن االفــالم القصيــرة و 

الوثائقيــة.

أم أمرية
أم أميــرة ســيدة تســكن الســطوح فــي وســط 

البلــد مــع زوجهــا جمــال و ابنتيهــا 
ــة  ــون قوي ــوى أن تك ــار س ــا خي ــس امامه لي
ــب ــة بالقل ــا المريض ــرتها و ابنته ــل اس لتعي
ام اميــرة و التــي تعــرف بســيدة البطاطــا تبيع 
شــطائر البطاطــا المقليــة التــي تطبخهــا فــي 

ــى االرصفة  ــا عل بيته

He holds a bachelor›s degree in 
a  Cinematic    Direction from the 
Higher Institute of Cinema – Egypt 
,he directed and wrote several 
short films ,he worked as Editor and 
director of filming for many short and 
documentaries films

Um Amira
Um Amira is  a woman inhabits  at the 
surface of  building  lies in the center 
of the country with her husband Jamal 
and her two daughters
She does not have any other choice but 
to be strong for sustaining her family 
and her daughter  who is sick with  heart 
Um Amira be familiar with a woman 
sells sandwiches of  potatoes  on the 
sidewalks
She starts work at night until the 
morning in the streets of the city that 
never sleeps

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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 عباس مكي العبودي
Abbas Makki AlAbodi

ــوس  ــهادة البكالوري ــى ش ــل عل حاص
أكاديميــة   - بغــداد  جامعــة  مــن 
ــمعية  ــم الس ــة - قس ــون الجميل الفن
والمرئيــة. عمــل فــي مجــال التصوير 

ــر. ــث المباش ــاج والب والمونت

مثنى
ــة  ــة قص ــي النعماني ــهيد ف ــر ش أصغ

ــة واقعي

Director Abbas Makki AlAbodi 
holds several prizes from 
different short films festivals as 
well as theater and sculpture.

Muthanna
The youngest martyr in 
AlNomania – true story

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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سجاد موسوي
Ammar Bhaa al-Deen

ولــد عــام 1990 فــي زنجــان – ايــران 
فــي  البكالوريــوس  علــى  حصــل 
االخــراج الســينمائي مــن جامعــة 

ســورا فــي طهــران 2010 
سجل كصاحب موهبة متميزة 

حصــل علــى شــهادة عالميــة فــي 
ــة –  ــرات الرقمي ــى الكامي ــل عل العم

2012 طهــران 

رجل الملح
بعــد أن تقطعــت بــه الســبل الدكتــور ســعيد 
ارام فنــان عبقــري يظطــر ليعمــل فــي منجــم 

للملــح مــع ابنتــه ذات الســت ســنوات 
ــن  ــات م ــلم منحوت ــا يتس ــم عندم ــدأ الفيل يب

ــه ــر إبداع ــة تظه ــات مختلف مهرجان

He was born in 1990 in Zanjan, Iran. He 
graduated in Cinema Direction with 
bachelor’s degree at Sura University of 
Tehran in 2010 (registered as Brilliant 
Talent). He received an international 
certification for DIF training from the 
international festival of Improving 
Digital Camera 
Training, Tehran, 2012. 

The Salt Man
Being left unsupported, Dr. Sa›id ‹Aram, 
a genius artist, is obliged to work in a 
salt mine with his six-year-old girl ... The 
story begins when he receives statuettes 
from various festivals, displaying his 
creativity. 
Using a symbolic language, this artistic 
film tries to present new ideas to the 
audience, and

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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بهاء الكاظمي
Bahaa al-Kazimi

ميالد – 1979 -طالب ماجستير إخراج مسرحي 
يعمــل فــي مجــال الســينما والتلفزيــون منــذ عــام 

2005
ــد- ــا )المرب ــوات أبرزه ــن القن ــدد م ــي ع ــل ف عم

ــه:  ــة( أفالم العراقية-البغدادية-الجامعي
الموت شرقا 2010 - روائي قصير - 13 دقيقة

أقدام تشنق الورد 2011 - روائي قصير - 7 دقائق
للرجال فقط 2013 - روائي قصير - 16 دقيقة 

جاري االتصال
امــرأة عراقيــة تتعــرض لصدمــة مــن نــوع مــا، أثر 
فقــدان ولدهــا الــذي يقاتــل بمعيــة الجيــش العراقي 
وقوات الحشــد الشــعبي، ضــد تنظيم داعــش اإلرهابي، 
فــي مناطــق غــرب العــراق، ترفــض األم أن تتقبــل 
ــة  ــة الواقعي ــا، مــع كل األدل ــرة استشــهاد ولده فك
والماديــة التــي تثبــت ذلــك، فنجدهــا تصــر علــى 
محاولــة االتصــال بــه عبــر هاتــف محمــول تجهــل 

اســتخدامه 

Master student in  the Theatre Direction
He has been working in the field of 
Cinema and Television since 2005,He 
had been working on several channels 
such as, (Marbad , Al – Iraqiya , Al –
Baghdadiya & Al- jaameaya)

Dialing
An Iraqi woman exposed to shock 
due to loss of her son, who is fighting 
together with the Iraqi army and the 
popular mobilization forces  against  
the terrorist organization Da›ash, the 
mother refuses to accept the idea of  her 
son martyrdom, with all the realism and 
physical evidence to prove that , we find 
her determined to contact him via  a 
mobile phone she even does not know 
how to use it!?

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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يارس األعسم
Yasir AlAsam عمــره 23 ســنة .. مخــرج وسيناريســت، مصور 

ــخ  ــل بتاري ــراق \ باب ــي الع ــد ف ســينمائي، ول
)27 – 9 – 1993( وتخــرج مــن كليــة الفنــون 
الجميلــة جامعــة بابــل قســم الســينما. حريص 
علــى البــدء فــي العيــش كمخــرج محتــرف 
وكاتــب ســيناريو ناجــح، وبحــث عــن فــرص 
ــه  ــة لدي ــة والمهني ــة الفني ــين الفطن لتحس
وتعزيــز مهاراتــه وخبرتــه مــن خــالل العمــل 

فــي الســاحة الســينمائية بشــغف.

إيـــل
الثــورة ضــد الواقــع بــكل مــا يحتويــه 
ــراءة  ــالل ب ــى اضمح ــؤدي إل ــلبيات ت ــن س م
الطفولــة وتوحشــهم ضــد المجتمــع والحيــاة، 
ــرد  ــل المج ــز الطف ــد رم ــم أحم ــل الفل فبط
ــرض  ــش .. فيعت ــات العي مــن أبســط ضروري
ــه مــن خــالل إعــادة تفاحــة  ــى اهلل ويعاتب عل
ــح  ــش صال ــه بعي ــب من ــه ويطل ــة إلي الخليق

ــراب. ــر والخ ــوت والفق ــن الم ــال م خ

Born in Iraq, 1993, a graduate 
from College of Fine Arts at 
Baghdad University.

Eil
A revolution against reality 
with its negativities that 
leads to the disappearance of 
childhood innocence turning 
into cruel monsters in their life 
and society.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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مجيد نجايت
Majeed Najati

ولــد فــي عــام 1990 / خريــج الفن المســرحي/ 
ثالثــة أفــالم قصيــرة/ فنــي صــوت فــي 
ــة  ــر وتلفيزيوني ــم قصي ــن 20 فيل ــر م أكث
ــن  ــاة« م ــالم »الفت ــي أف ــاعد صــوت ف / مس
أعمــال المخــرج رضــا ميركريمــي و«فــرس 
الملــك األبيــض« مــن أعمــال المخــرج 
ــي  ــاعد صــوت ف ــي/ مس ــين لطف ــد حس محم
الدرامــا  مــن  10 مسلســالت  مــن  أكثــر 
اإليرانيــة / الحائــز علــى جائــزة أفضــل فنــي 

ــينمائي ــم الس ــان ق ــن مهرج ــوت م ص

 لتبضعكم
ً
شكرا

يــروي قصــة أم يلقــى القبــض علــى 
ابنتهــا أثنــاء ســرقة بســيطة فــي 

ــر. ــر كبي متج

Majeed Najati, born in 1990, 
Theatrical Arts graduate, he 
directed 3 short films and 
worked as a audio technician 
in more than 20 short films.  

Thanks for Shopping
The film tells a story of 
Mother catches her daughter 
red handed stealing from a 
supermarket .

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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 عيل فالح
Ali Falah

ولــد فــي العــراق فــي محافظــة النجــف 
األشــرف فــي عــام 1989 

خريــج أكاديميــة الفنــون الجميلــة فــي قســم 
الســينما والتلفزيــون فــي جامعــة بغــداد 

تخرج من الجامعة عام 2012 
فــي الوقــت الحالــي أســتاذ فــي معهــد الفنــون 

. لجميلة ا

عوينات
ــن  ــدث ع ــر يتح ــي قصي ــم روائ فل
العــراق  إلــى  األمريــكان  دخــول 
ــة  ــي نهاي ــراق ف ــن الع ــم م وخروجه
ــدة  ــانية جدي ــة إنس ــي رؤي 2011 وه

لطرحهــا فــي الســينما.

Ali Falah AlFatlawi born in Alnajaf, 
Iraq in 1989. A graduate of 
college of Fine Arts Cinema and 
TV department at University of 
Baghdad in 2012. He currently 
works as an instructor at the 
Institute of Fine Arts

Owainat
Story of the film: The story is about 
an American photographer  who 
has a real passion for his work and 
while looking at a photograph on 
the internet, he discovers a man 
without arms who gives water to 
someone in a crowded street 
He searches the origin of the photo 
and at the end of the film we find 
out that this photo was the reason 
for his getting back to the light.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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أمري أحسان
Ammar Bhaa al-Deen

من مواليد بغداد العراق 1992 
خريــج معهــد الفنــون الجميلــة قســم 

ســينما 
ممثل ومخرج سينمائي مستقل.

مفتاح
فنــان مغتــرب يعــود إلــى بلــده العراق 
فيتفاجــأ بوجــود صبــات كونكريتيــة 

ــام منزله. أم

Amir Ihsan was born in 1992, 
Baghdad, Iraq
He graduated from the Institute of 
Fine Arts
  Department of Cinema
Actor and film director

The Key
An expatriate artist returns to his 
country , Iraq ,to find himself in front 
of surprise that is the presence of the 
concrete barriers against his house

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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محمد سلمان
Mohammed Salman

ــه  ــة، لدي ــون جميل ــج فن محمــد ســلمان خري
ــة  ــة ودولي ــز محلي ــاركات وجوائ ــدة مش ع
فــي مجــال المســرح والموســيقى والتصويــر 
الفوتوغرافــي والســينما عضــو جمعيــة الثقافة 
والفنــون بالدمــام، واستشــاري بمهرجــان 
ــس  ــو مؤس ــس وعض ــعودية، رئي ــالم الس أف

جماعــة األفــالم بنــادي الفنــون مــن 2014-2011

مخيال
ــر  ــلمان تنتظ ــو س ــد أب ــة الج عائل
المالئكــة لتــزور مزرعتهــم وترجــع 
مثمــرة كمــا كانــت، إذ يعتقــد الجــد 

ــو ســلمان أب
بــأن نشــر مالبــس موتــى المؤمنيــن 
علــى الفزعــات وأن أرواحهــم ســتنزل 
المالئكــة مــن الســماء فتحــل البركة 

علــى المزرعــة.

Mohammed Salman, a graduate of 
college of Fine Arts. He participated 
in several local and international 
festivals as he was awarded as 
well. A member of Culture and Arts 
association in Damam, a counselor 
at Saudi Film Festival

Epouvanlail
somewhere, a reader is 
considered an essential 
individual in the life of a family.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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 فاطمه دست مرد
Fatima Dastmard

ولــدت فــي العــام 1982 وحصلــت علــى 
شــهادة البكالوريــوس قســم الجغرافية 
/ وحصلــت  علــى شــهادة فــي الســينما 

مــن مركــز الشــباب فــي طهــران.
ــي  ــاركات ف ــن المش ــد م ــا العدي له

المحافــل الوطنيــة واألقليميــة. 

سبعة أحجار
فيلــم يتحــدث عــن 7 أطفــال يلعبــون 
ــرة  ــز الك ــب تقف ــاء اللع ــرة، ,أثن بالك
إلــى المــاء فيلحقهــا وتبــدأ األحــداث.

born in 1983, holds a bachelor 
degree in Geography, holds a 
cinema degree at Youth center 
in Tehran. She has a number 
of participations in different 
festivals.

Seven Rocks
The film talks about 7 children 
playing with a ball. The ball 
jumps into water and then 
things start going on.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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 اياد جبار
Ayad Jabbar

ــا  ــل مخرج ــن عم ــد 1977 خانقي موالي
الفضائيــة  المحطــات  مــن  للعديــد 
ــه  ــة، لدي ــة والعالمي ــة والعربي المحلي
ــات  ــدة لمهرجان ــة عدي ــاركات دولي مش
فــي  كان  اشــتراك  وآخــر  األفــالم 

ــرة. ــي القاه ــالم ف ــان كام لألف مهرج

الجذور لن تموت 
ــاف  ــت كل أطي ــي ضم ــن الت ــة خانقي مدين
المســيحيين  خاصــة  العراقــي  الشــعب 
يحكيهــا الفلــم مــن خــالل ســامي المســيحي 
الوحيــد فــي المدينــة يحكــي عــن ذكرياتــه 
والمســلمين بطقــوس محــرم  باشــتراكه 
ــالم(  ــه الس ــين )علي ــام الحس ــهاد اإلم واستش
ــة ومقابــر  وأيضــا الكنيســة القديمــة بالمدين
المســيحيين التــي طالتهــا أيــدي التشــدد 
واإلرهــاب ودعــوة أهــل المدينــة لعــودة أهلهــا 

ــيحيين ــم المس ــن إخوته م

Born in 1977 in Khanikeen. He has been 
working as a director for several local, 
Arabian and international satellite 
channels. He participated in multi 
international films festivals as the last 
one was in Cairo.

Roots will never die
A story about the city of Khanikeen 
where all different Iraqis doctrines 
are brought together, especially the 
Christians through a story of Sami 
the only Cristian in the city as he 
remembers his memories when he 
participated in the rituals of Muharam 
and the martyrdom of Imam AlHussain 
(peace be upon him), the old church in 
the city and the Christians graveyard 
that has been ruined by extremists and 
terrorism as the people of the city call 
their Christian brothers to return.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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محسن اسالم زادة
Mohsin Islam zadah

ــهد  ــة مش ــي مدين ــام 1980 ف ــد ع ول
ودرس الســينما فيهــا وفيلــم أنــا 
ــن  ــن ضم ــه م ــد أعمال ــد أح والقائ

أعمــال متعــددة.

أنا والقائد
ــل  ــائر أه ــول عش ــم ح ــدور الفيل ي
ــب  ــش )اصي ــة لداع ــنة المناهض الس
اســالم زادة اثنــاء تصويــر هــذا الفيلم 
ــش(   ــف داع ــظايا قذائ ــي بش الوثائق

2015 العــراق.

born in 1980 in Mashaad where 
he studied Cinema. He got 
injured during this Film

Photograph
The film talks about Iraqi Sunni 
tribes fighting ISIS

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العالم
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 حسني ابراهيم بهجت
Stake of Endurance

ــدأ مســيرته الفنيــة  مــن مواليــد 1995، ابت
ــة  ــا روائي ــل أفالم ــدأ يعم ــنة 2011 وب ــي س ف
ــة فــي  ــون الجميل ــد الفن ــرة، قــدم لمعه قصي
ســنه 2013، وحقــق أفالمــا قصيــرة منهــا فيلــم 

ــور(. ــو الن ــاح، نح ــات، نج ــاة، حرام )البوحي

رهان الصمود
يتكلــم عــن مدينــة حديثــة غــرب األنبــار وهي 
ــم  ــة مدينته ــن أصال ــراق ع ــن الع ــع ع تداف

وعــن دينهــم
ــراق،  ــد الع ــي، لتوحي ــزو الداعش ــة الغ بوج
ضــد تقســيم العــراق ورفعــوا رايــة اإلســالم 

ــش ــة داع ــاء، بوج ــدي البيض المحم
وكانــت الرايــة البيضــاء ضــد الراية الســوداء 
ــم  ــون منهجه ــة ليك ــة المقيت ــد الطائفي وض
ــلمين  ــوا مس ــة ليكون ــة المحمدي ــت الراي تح

ــن محمديي

born in 1995, started his filming 
career in 2011. He directed several 
short fictional films. He joined the 
Institute of Fine Arts in 2013 as he 
made several short films (Albohayat, 
Haramat, Success and Towards Light).

Stake of Endurance
The film delas with the city of Hadithah 
west of Anbar as the citizens defending 
Iraq, defending city›s originality and 
defending their religion against ISIS 
invasion, to unify Iraq not dividing 
it, lifting the Islamic Mohammdi 
white flag against ISIS. A white flag 
versus black flag and its abominable 
sectarianism, as their method will be 
under the Mohammedi flag as they 
are Mohammedis.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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 مناف ابراهيم
Munaf Ibrahim مخــرج ومونتيــر بقنــاة العراقيــة 

مونتيــر   ،20013-2006 البصــرة  فــي 
لعــدد مــن القنــوات المحليــة، مخــرج 
ــد  ــم 2015، معي ــاة النعي ــر لقن ومونتي
قســم  الجميلــة  الفنــون  بكليــة 
الســمعية والمرئيــة / جامعــة البصــرة 

اآلن 2013-لغايــة 

ن   نون 
ــاب  ــط ش ــة ضاب ــي قص ــم يحك الفل
إرهابــي  بتفجيــر  قدميــه  يفقــد 
ــه  ــد عالج ــت بع ــود للبي ــا يع وعندم
يشــعر باليــأس مــن الحيــاة ويحــاول 
االنتحــار لكنــه يغيــر رأيــه باللحظــة 
جــاره  حيــاة  وينقــذ  األخيــرة 

المســيحي مــن إرهابيــي داعــش.

Director and video editor at AlIraqia 
Channels in Basrah 2013-2006. Video 
editor for several local channels. He 
works as an instructor at the college 
of Fine Arts in Basrah.

(Noon)
the films tells a story of young officer 
who losses his legs in a terrorist 
bombing. When he comes back home 
from his treatment, he feels despair of 
life and tries to commit suicide, but in 
the last moment, he changes his mind 
and saves his Christian neighbor from 
ISIS terrorists.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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مهند صالحات
Muhanad Slahaat كاتــب ومخــرج أفــالم فلســطيني يقيــم 

ــالم  ــي مجــال إخــراج األف ــل ف ــويد، عم بالس

ــا،  ــة وأوروب ــة العربي ــي المنطق ــة ف الوثائقي

ويعمــل حاليــا مــن خــالل شــركة اليــكا فــي 

ــركات  ــات وش ــالل مؤسس ــن خ ــويد وم الس

ــة. ــويدية وأوروبي س

رسالة إىل أوباما 
يحــاول ولــدان مــن مخيــم الشــاطئ لاّلجئيــن 
الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة إرســال رســالة 
ــي  ــه ف ــر صفحت ــي عب ــس األمريك ــى الرئي إل
فيــس بــوك، يدعوانــه وزوجته لزيــارة القطاع 
واالطــالع عــن كثــب عمــا يحــدث لحياتهــم 
نتيجــة الحصــار الصهيونــي لمدنهمولكــن 
ــول أي  ــي وص ــدوى ف ــاًل دون ج ــر طوي ينظ
رد فيقــرر إرســال رســالة فيديــو غاضبــة لــه.

A Palestinian writer and Director, 
lives in Sweden, works as a 
documentary films directing in 
the Arab and European world. 
He currently works for a Swedish 
company.

A Message to Obama
The film tells a story of two boys 
from the Palestinian refugees› 
beach camp in the sector of Gaza 
trying to send a message to the 
American president through his 
facebook page inviting him and 
his wife to visit the sector and be 
closely familiar with their lives› 
circumstances, their resources 
shortage and life potentials under 
the Israeli siege. Waiting for long 
time with no reply, they decide to 
send an angry video message to 
him.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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ووجتيك وورزيوودا
Wogtic Warsyodah مواليــد 1984 بغــداد. طالــب ماجســتير علــوم 

ــي  ــن ف ــة! حس ــا االتحادي ــي ألماني ــرح ف مس
ــه  ــينمائية ل ــة س ــب أول تجرب ــالد العجائ ب
زار الفيلــم أكثــر مــن 22 مهرجانــا فــي كل 
ــي  ــبرنگس ف ــم س ــا پال ــم أهم ــاء العال أنح
هوليــود وحصــل علــى خمــس جوائــز عالميــة 
ــم  ــن فيل ــن أحس ــزه ڤان گوگ ع ــا جائ آخره

ــام 2015 ــي ع ــي امســتردام الدول ــي ف عائل

لعبة الحواس 
يتكلــم الفيلــم عــن حقــوق اإلنســان مــن خالل 
معانــاة الطفــل العراقــي جــراء الحــروب 
المســتمرة وتأثــره بألعــاب العنــف التــي 
ولــدت لديــه مــن خــالل مشــاهداته اليوميــه 
ــه  ــا جعل ــف جــراء الحــروب مم ــال العن ألعم

ــل ــروب و القت ــاب الح ــل ألع يفض

born in 1984 in Baghdad, a 
master degree student at the 
theatrical arts in Germany. He 
has participated in more than 22 
festivals and holds more than 5 
international prizes

The game of Senses
the film talks about human rights 
in Iraq during the continuing 
war and the suffering of children 
there, and how the children are 
attracted to by war toys through 
their daily life.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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احمد شوقي
Ammar Bhaa al-Deen

طالــب كليــة فنــون تطبيقيــة مرحلة 
لثة  ثا

مخــرج أفــالم قصيــرة ومســرحي 
محتــرف ليــس لديــه دعــم مــادي مــن 

ــة ــة معين أي جه

أمنيات بريئة
يتحــدث عن أطفــال أمراض الســرطان 

والتأثيــر الســلبي من القابــل عليهم

He is Student at a School of 
Applied Arts, in the third stage.      
He is also director of short 
films, professional in theatrical 
works.
He has as no financial support 
from any institution  

Shaaq Ytmana
The film talks about children who 
are suffering from cancer and the 
negative impact of the bombs 
on the health across the country

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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ياوز بولوكجو
YAVUZ PULLUKCU

ــا.  ــام 1990 تركي ــد الع ــن موالي م
بداياتــه فــي العــام 2014 فــي مدينــة 

ــة. ــر التركي أزمي

بدو الماء 
فيلم يتحدث عن أهوار العراق.

Born in 1990, Turkey. Debut in 
2014 in the Turkish city of Izmir.

Bedouins water
The film is talking about the 
marshes of Iraq.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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 هاشم رشف
Hashim Sharaf حاصــل علــى بكالوريــوس فــي مجــال صناعــة 

األفــالم والدراســات الســينمائية فــي اســتراليا. 
وحصلــت أفالمــي علــى أكثــر مــن 10 جوائــز 
فــي مهرجانــات محليــة و دوليــة مختلفة منها 
: أفضــل فيلــم خليجــي قصيــر فــي مهرجــان 
الشــارقة الســينمائي للطفــل ، جائــزة التميــز 
فــي مهرجــان ســان دييغــو بكاليفورنيــا 2014 ، 
مســابقة أفــالم SNSE 2014 ، مهرجــان نقــش 
لألفــالم الســينمائية وتــم عــرض األفــالم فــي 
ــراق ومصــر  ــا والع ــدن و ايطالي ــكا ولن أمري

. لهند ا و

سوريج 
ــل  ــة طف ــروي حكاي ــر ي ــم قصي فيل
هنــدي فــي البحريــن تقــوده الظروف 

ليكتشــف ســر عمــل والــده.

Hashim Sharaf, bachelor 
degree holder in Australia in 
the industry of film making 
and cinematic studies. He 
participated in different films 
festivals and was awarded 
more than 10 prizes.

Sorige
A story in an Indian child in 
Bahrain, circumstances leads 
him to discover his father›s job. 

المسابقة الرسمية
العرض األول يف العراق
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عيل العزيز
Ali AlAziz خريــج كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة بغداد 

ـ قســم الســينما والتلفزيــون العمــر 28 ســنه 
ــاركت  ــة ش ــرة ووثائقي ــالم قصي ــه 6 أف لدي
فــي مهرجــان الفجــر الســينمائي الدولــي فــي 
إيــران ب 2014 دورتــه 33 وأيضــا فــي مهرجــان 
بغــداد الســينمائي الدولــي 2015، يعيــش حاليــا 
فــي أســتراليا ومتواصــل فــي صناعــة األفــالم 
ــع إنســانية  ــرة فــي مواضي الســينمائية القصي

ووطنيــة.

لنك
الحشــد  عــن  الفيلــم  يتحــدث 
ــه  ــا يتعــرض ل الشــعبي المقــدس وم
ــبب  ــاية بس ــن وش ــد م ــال الحش أبط
المتعاونيــن مــع داعــش وســط المدن. 
ــد  ــود أح ــا يع ــك عندم ــدث ذل ويح
مقاتلــي الحشــد الشــعبي مــن الجبهــة 
ــد  ــيا وعن ــتأجر تكس ــه فيس ــى بيت إل
الحديــث مــع الســائق الــذي اســتدرجه 
ــه  ــه وعاطفت بالحديــث واســتغل طيبت
ــه المعلومــات عــن مكانهــم  فأخــذ من
ــا  ــدد ليتصــل بعده ــة والع ــي الجبه ف

ــش. بداع

A graduate of college of Fine 
Arts from the University of 
Baghdad, 28 years old, he has 
six short films, he participated 
in several films festivals.

Link
The film talks about The Popular 
Mobilization Forces and their 
suffering from the snitches of 
the locals helping ISIS.

المسابقة الرسمية
العرض األول يف كربالء
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محمد الميايل
Mohammed AlMialli

كاتــب ومخــرج تخصــص كثيــرا في 
االفــالم الوثائقيــة والبرامــج الثقافيــة 
، و لــه عــدة تجــارب فــي مجــال 
ــالء  ــاة كرب الســينما ، يعمــل فــي قن
الفضائيــة ، وتعامــل مــع أكثــر مــن 
قنــاة وشــركة إنتــاج فنــي محليــة و 

عربيــة. 

أغىل المهور 
فيلــم روائــي تــدور احداثــه فــي لبنان 
ــاة تطلــب  و العــراق يحكــي قصــة فت
رايــة االمــام الحســين )ع( مهــرا لهــا 
و لكــن تحــدث مفاجئــات تغــر مســار 
االحــداث ممــا يدعوهــا الــى ان تلجــأ 
ــث  ــا تح ــين )ع( و هن ــا الحس إلمامه

المفاجئــة.

A writer and a director specialized 
in documentary films and 
educational programs. He has 
several experiences in the field 
of Cinema. He currently works in 
Karbala Satallite Channel.

Most expensive 
Bride
The story takes place in Lebanon 
and Iraq where a girl asks for Imam 
Hussain›s flag as her bride price. 
But things take different directions 
which force her to resort to Imam 
AlHussain when the surprise 
happens.

أفالم مسابقة السيناريو
العرض األول يف العالم
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عمار بهاء الدني
Ammar Bhaa al-Deen

He holds a bachelor›s degree 
from the University of Baghdad 
- the Academy of Fine Arts - 
audio-visual department. Work 
in the field of photography and 
montage and live.

Shaaq Ytmana
Film talks about feelings of fear 
experienced by the mother to 
her son and the call of duty and 
patriotism.
Iraqi drama from the reality of 
daily life in Iraq.

ــوس  ــهادة البكالوري ــى ش ــل عل حاص
أكاديميــة   - بغــداد  جامعــة  مــن 
ــمعية  ــم الس ــة - قس ــون الجميل الفن
والمرئيــة. عمــل فــي مجــال التصوير 

ــر. ــث المباش ــاج والب والمونت

شائق يتمنى
ــم يتحــدث عــن مشــاعر الخــوف  فيل
التــي تعيشــها األم علــى ولدهــا ونــداء 

الواجــب وحــب الوطــن.
ــاة  ــع الحي ــن واق ــة م ــا عراقي درام

اليوميــة للعــراق.

العرض األول يف العالم
أفالم مسابقة السيناريو
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سعد العصامي
Saad Al Essamy ــع افــالم شــاب , درس  مخــرج و صان

االخــراج فــي كليــة الفنــون الجميلــة 
درس  ثــم  مــن  و  بغــداد  جامعــة 
الصحافــة فــي كليــة االداب و يعمــل 
حاليــا فــي مجموعــة قنــوات كربــالء 

ــة . الفضائي
ــة  ــالم روائي ــة اف ــعد خمس ــدى س ل
ــام 2009  ــي ع ــا ف ــرة كان اوله قصي
ــر مــن البرامــج  ــى الكثي باالضافــة ال
ــة ــة و الميداني ــة الوئائقي التلفزيوني

بائعة البخور
لــم تعــد زهــراء بحاجــة الــى نقــود 

ــوم المأســاوي. ــد ذلــك الي بع
ــم تعــد تبحــث عمــن يشــتري  هــي ل

ــا . منه
ــك  ــن تل ــت ع ــرة تخل ــا ألول م ربم

ــي . األمان

A young film director and maker, 
studied directing at the College of 
Fine Arts at Baghdad University, later 
he studied Journalism at the College 
of Arts. He currently works as a 
director at Karbala Satellite Channel. 
He directed five short fiction films 
starting in 2009 along with directing 
several documentary and field TV 
films.

The Incense Salesgirl
Zahraa no longer needs money in 
that tragic day, she no longer looks 
for a buyer, for the first time she 
abandon her dreams. A true story 
about a girl living her life dreaming 
about her childhood which is stolen 
by the terrorists.  

العرض األول يف العالم
أفالم مسابقة السيناريو
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وثاب محمد صكر
 Wathaab Moh.Al Sagr

عمــل كمخــرج و مونتيــر لالفــالم و 
ــل  ــا عم ــام 2006 كم ــذ ع ــا من الدرام

فــي عــدة قنــوات فضائيــة منهــا 
قنــاة الحــرة عــراق , قنــاة الســومرية 
, قنــاة الحريــة , قنــاة الفــرات , قنــاة 

ــالء الفضائية كرب

إنه االمس 
تــدور احداثــه فــي فتــرة التســعينيات 
فــي مدينــة كربــالء و بالتحديــد 
ســنة 1991 إبــان االنتفاضــة الشــعبانية 
ــرة  ــك الفت ــي تل ــاس ف ــاة الن و معان
ــاة ــدام ابســط مقومــات الحي مــن انع

ــة  ــة واقعي ــن قص ــوذ م ــم مأخ الفيل
ــرة ــك الفت ــي تل ــت ف حدث

He worked as a director and Editor 
since 2006
He worked in several satellite 
channels, including
     Al Hurra Iraq 
Alsumaria Channel
Al –Horreya Channel
Al-  Furat  Channel
Karbala Satellite Channel   

Back then
The film is set in the 1990s in the 
city of Karbala , precisely in 1991 
during the popular uprising , it 
describes  the suffering of  people 
at that time because of lack the 
most basic necessities of life , the 
movie is taken from a true story 
took place in that period

العرض األول يف العالم

أفالم مسابقة السيناريو
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سالم شدهان
Salim Shadhan ــم  ــراق ,حال ــاق الع ــن عش ــق م عاش

ألكثــر مــن اثنــي عشــر فيلــم قصير 
,أخ وأب وأبــن لــكل ســينمائي صــادق 
ــد  ــى بع ــا عل ــم وأن ــن ,يبتس ومؤم
ــان  ــي انس ــات ألن ــن المفخخ ــوان م ث

ــن . ــاهلل والوط ــن ب مؤم

الشهيد الطائر 
مــن  عاشــق  مصطفــى  هوالطائــر 
عّشــاق العــراق .عاشــق ألرضــه وألمــه 
وألبيــه وألخوانــه وألمــره وللطفولــة 
ــد  ــى بع ــو عل ــة وه ــم للطفول .يبتس
خطــوات مــن قبــره ألنــه انســان 

ــن. ــاهلل والوط ــن ب مؤم

he loves his country Iraq. He 
directed more than 12 short 
films.

The Flying Martyr
Mustafa is one of Iraq patriots, 
he loves his mother, father, 
brothers and to himself, smiles 
for childhood as he is steps away 
from his grave. 

العرض األول يف العالم
أفالم مسابقة السيناريو



D e s i g n  b y :  A l i  A z i z

إىل دورة قادمة...
ونظرة آخرى.     


