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     و مازالت م�صر يفوح منها عبق الإبداع متخطيًا حواجز الفنون، 

التي  الفنون  كل  مع  التفاعل  من  ملهمة  اآفاق  نحو  بر�صانة  لتعرب 

ترعاها و ُتنظمها وزارة الثقافة.

للر�صوم  الدوىل  القاهرة  ملتقى  من   13 الـ  الدورة  تاأتى  و       

�صندوق  قطاع  فى  ممثلة  الثقافة،  وزارة  تقيمه  الذي  املتحركة، 

كافة  وترعى  تهتم  الثقافة  وزارة  اأن  لُتثبت   ،  ، الثقافية  الفنون.التنمية 

     اإن الثقافة امل�صرية مبا حتمله من زخم و تاريخ  وفنانني و مبدعني، ت�صتطيع اأن توؤكد ريادتها فى 

كل جمالت الفنون، وخا�صة يف جمال الر�صوم املتحركة، مبا متلكه من مبدعني عظماء، قادرون على 

ال�صعود بفن الر�صوم املتحركة اإىل اآفاق العاملية.

     خال�ص �صكرى و تقديرى... اإىل قطاع �صندوق التنمية الثقافية، و كافة امل�صاركني فى جعل هذا 

احلدث قويًا م�صيئًا ، وتعاونهم البناء من اأجل خروج هذا امللتقى مبا يليق مب�صر، ووزارة ثقافة م�صر.

 اأ.د/ نيفني الكيالنى 

                                    وزيرة الثقافة 
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    Egypt still scented by creativity, skipping the barriers of 
the arts, to express confidentially towards inspiring horizons 
of interaction with all arts sponsored & organized by the 
Ministry of Culture.
   The 13th session of the Cairo International Animation 
Forum, organized by the Ministry of Culture, represented 
by the Cultural Development Fund Sector, proves that the 
Ministry of Culture cares and sponsors all kind of arts.
    The Egyptian culture, with its momentum, history, artists 
and creators, can confirm its leadership in all fields of arts, 
especially in the field of animation, with its great creators, 
who are able to raise the art of animation to global horizons.
    My sincere thanks and appreciation goes to the Cultural 
Development Fund sector, and all the participants in making 
this event strong and luminous, and their constructive 
cooperation in order to bring out this forum in a manner 
befitting Egypt, and the Egyptian Ministry of Culture.

               Prof. Niveen alkilany 
               Minister of Culture
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والذى  املتحركة  للر�صوم  الدوىل  القاهرة  مللتقى  الروح  عودة 

يقيمه �صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة اإميانَا منه باأهمية 

هذا الفن الرفيع والذى ي�صاهم فى ت�صكيل الوجدان وال�صخ�صية 

امل�صرية والعربية .  

فـفن الر�صوم املتحركة هو القادر على التاأثري وبث القيم اجلمالية 

والأخالقية فى مواجهة تيارات دخيلة تعمل عل هدم هذه القيم. 

لذا كان اإقامة الدورة الثالثة ع�صر من امللتقى هذا العام حتمل اأهمية خا�صة خالل الوقت الراهن. 

وت�صهد هذه الدورة م�صاركة عدد كبري من الأعمال من م�صر ودول العامل. 

حيث  بلغ عدد الأعمال امل�صاركة فى امللتقى ) 11٠( عمال متثل عدد) 2٩ ( دولة عربية واأجنبية. 

وتاأكيدا على دعم �صندوق التنمية الثقافية لهذا الفن فقد مت م�صاعفة اجلوائز التى يقدمها امللتقى 

فى الفروع املختلفة ت�صجيعًا للفنانني واملبدعني على موا�صلة العطاء رغم التحديات كما يقدم منحة 

لإنتاج فيلمًا للر�صوم املتحركة لأحد ال�صباب املوهوب يتم اختياره من خالل جلنة متخ�ص�صة. 

كل ال�صكر لأع�صاء جلنة العداد للملتقى والقائمني عليه وجلان امل�صاهدة والتحكيم للجهود التى 

بذلوها فى التح�صري لهذه الدورة الهامة من عمر امللتقى.

                      اأ.د./ فتحي عبد الوهاب

                رئي�ص قطاع �صندوق التنمية الثقافية
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     The return of the spirit to the Cairo International Animation 
Forum, which is held by the Cultural Development Fund at 
the Ministry of Culture, believing in the importance of this 
fine art, which contributes to shaping the Egyptian and Arab 
conscience and personality. The art of animation is capable 
of influencing and spreading aesthetic and moral values   in 
the face of foreign currents working to destroy these values. 
Therefore, organizing the thirteenth session of the forum this 
year bears special importance during the current time.
      This session witnessed the participation of a large number 
of works from Egypt and other countries from the world, 
where the number of works participating in the forum reached 
(110) works representing (29) Arab and foreign countries.
    And to confirm the support of the Cultural Development 
Fund for this art, the awards offered by the forum in the 
various branches have been doubled to encourage artists 
and creators to continue giving despite the challenges.
   All thanks goes to the members of the preparation 
committee of the forum & its organizers and the viewing and 
juries committees for the efforts they made in preparing for 
this important session of the forum’s life

    Prof. Fathy Abdulwahab
   Head of The cultural 
                     development fund (CDF)
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اأ. د. اأحمد فوؤاد هنو  

اأ�صتاذ وعميد كلية الفنون والت�صميم بجامعة اجلاللة )رئي�صًا(

اأ.د.ليلى فخرى

رئي�ص ق�صم الر�صوم املتحركة - املعهد العاىل لل�صينما 

اأ.د.اأ�صرف مهدى 

ا�صتاذ م�صاعد كلية فنون جميلة باجلامعة املعلومتية  

اأ.د.غادة امل�صلمى 

الأ�صتاذ بكلية الفنون التطبيقيـة 

اأ.هالة طارق على

خمرجة الر�صوم املتحركة - املركز القومى لل�صينما

 

اأ.ا�صماعيل الناظر

مدر�ص كلية الفنون اجلميلة - جامعة املنيا

 

اأ.جيهان عبد اللطيف

ناقد فنى - م�صئول الإت�صالت اخلارجية   

 

اأ. مها على ح�صني

م�صئول املكتب الفنى

م�صئوىل العرو�ص الفنية

طارق حممد عبد احلليم

اإميان اأبو املجد ح�صني

 Preparing Committeeلجنة إعداد ملتقى

Prof. Dr. Ahmed Fouad Hano
Professor and Dean of the Faculty of Art 
& Design ( Galala University) - Head of the 
committee 

Prof. Laila Fakhry
Head of Animation Department - The Higher 
Institute of Cinema

Prof. Ashraf Mahdi
Assistant Professor, Faculty of Fine Arts, 
Information Technology University

Prof. Dr. Ghada Al-Muslimi
Professor at the Faculty of Applied Arts

Mrs. Hala Tarek Ali
Animation Director - National Film Center

Mr. Ismail Al-Nazer
Teacher at the Faculty of Fine Arts - Miniya 
University

Mr. Jihan Abdel Latif 
Art Critic - foreign Communications Officer

Maha Ali Hussein
Artistic department Officer

The Responsible for Artistic Performances
Tarek Mohamed Abd El-halim
Eman Abo Magd Hussein
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 Members of the Juryأعضاء لجنة التحكيم

1 - جلنة حتكيم م�صابقة العمل الأول

اأ/ ليلى مكني   رئي�ص اللجنة

اأ/ عطية عادل خريى   ع�صوًا 

د/ م�صطفى الفرماوى   ع�صوًا  

 

2- جلنة حتكيم م�صابقة اأفالم التحريك الق�صرية

رئي�ص اللجنة  اأ.�صويكار خليفة 

ع�صوًا   د/ نبيل املتينى 

ع�صوًا  اأ/ ماهر دنيال 

  

3- جلنة حتكيم م�صابقة اأفالم التحريك التجريبى 

اأ.د/ اأ�صرف عبد الفتاح  رئي�ص اللجنة 

ع�صوًا   اأ/ خالد عبد العليم 

ع�صوًا    اأ/ اأجنى حممود 

4- جلنة حتكيم م�صابقة اأفالم التحريك الطويلة

اأ.د.عبد العليم زكى   رئي�ص اللجنة 

ع�صواً  اأ/ مهند ح�صن 

ع�صوًا اأ.د/حممد غالب 

 

5- جلنة حتكيم م�صابقة اإعالنات التحريك ومقدمات 

الفالم ومقدمات امل�صل�صالت

رئي�ص اللجنة  د/ زينب زمزم        

د/ معتز ال�صحرى      ع�صواً 

اأ.د/ اأحمد حميي   ع�صوًا  

  

 

1 - Jury of the first work competition
Mrs. Laila McCain         Head of the Jury
Mrs. Attia Adel Khairy      Member
Prof. Mustafa Al-Farmawy  Member

2- Jury of the Short Animation Film 
Competition
Mr. Shwekar Khalifa       Head of the Jury
Prof. Nabil El-Metini       Member
Mr. Maher Daniel          Member 

3- Jury of the Experimental Animation Film 
Competition
Prof. Dr. Ashraf Abdel Fattah  Head of the Jury
Mr. Khaled Abdel Alim        Member
Mrs. Engy Mahmoud         Member

4- Jury of the Feature Animation Film 
Competition
Prof. Dr. Abdel Alim Zaki      Head of the Jury
Mr. Muhannad Hassan        Member
Prof. Dr. Mohamed Ghaleb    Member

5- Jury of the Animation Advertisement 
Competition, Film Introductions and Series 
Introductions
Dr. Zainab Zamzam      Head of the Jury
Prof. Moataz Al-Shehri     Member
Prof. Ahmed Mohie Member
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Artist/ Islam Ahmed Al-Sayed

المكرمون
Honors 
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Artist/ Islam Ahmed Al-Sayed

•	 He graduated from the 
Higher Institute of Cinema 
in 2004.

•	  Since graduation, he has 
developed a set of skills 
and knowledge in which 
led him to what he is today, 
as one of the founders of 
one of Egypt's and the Arab 
world largest animation 
studios.

•	 Throughout his career, he 
worked as a painter for Tut and Bassem 
magazines, as well as taking part in many 
well-known commercials and programs 
such as the "Shikododo" commercial and 
"Semsem's World" show. He has also 
worked for some production companies 
such as "Time Code Post Production" 
and "New Production", and often as a 
lecturer; sharing his knowledge with 
those who are interested in the field.

	 عام • لل�صينما  العايل  املعهد  من  تخرج   

.2٠٠4

	 ما • اإىل  نف�صه  بتطوير  قام  التخرج،  منذ 

من  واحدة  موؤ�ص�صي  كاأحد  اليوم  عليه  هو 

م�صر  املتحركة يف  الر�صوم  ا�صتوديوهات  اأكرب 

والوطن العربي.

	 ملجلتي • ر�صامًا  عمل  الفنية  م�صريته  خالل 

من  العديد  يف  �صارك  كما  وبا�صم،  توت 

ذلك  يف  مبا  املعروفة،  والربامج  الإعالنات 

اعالن "�صيكودودو" و"عامل �صم�صم" .

	 بو�صت • كود  "تامي  مثل  الإنتاج  �صركات  من  بع�ص  يف  عمل 

بروداك�صن" و "نيو برودك�صن"، و حما�صرًا اأحيانًا من خالل م�صاركة 

خربته للمهتمني باملجال.

	 الأفالم • بني  ما  والدويل،  املحلي  ال�صعيدين  على  اأعماله  تتنوع 

اأعماله  مهدت  وامل�صل�صالت.  التلفزيونية  الإعالنات  الق�صرية، 

�صناعة  يف  املرموقة  املهرجانات  بع�ص  يف  للم�صاركة  اأمامه  الطريق 

الر�صوم املتحركة.

	 ي�صغل حاليًا من�صب املدير الإبداعي يف ا�صتوديوهات فلك للحلول •

الإبداعية، مب�صاهمته اخلالقة يف تطوير الق�صة وال�صخ�صيات اخلا�صة 

بـاإنتاجات فلك الأ�صلية .

الفنان/ إسالم أحمد السيد
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الفنان/ سامى مغاورى

•	 An Egyptian actor who 
is considered one of the 
pioneers of dubbing in 
Egypt

•	 Since childhood, he started 
dubbing Russian films that 
are shown in Egypt.

•	 His first work was in the 
Indianfilm “Mother of 
India"1968.

•	 He performed various 
characters in several films 
produced by Disney, including “Baloo” 
the bear in the film "Jungle Book Parts 
1, 2, 3, 4" , Casper in the film "101 
Dalmatians" , Ghoul Shrek in the film 
"Shrek parts 1,2 3 ". and Shelby Sullivan 
in both movies 'Monsters Ltd” and 
“Monsters University”.

•	 He introduced the character of Dr. Allam 
in the Egyptian animated series “The 
Five Adventurers”.

	 رواد • من  واحدًا  يعد  م�صرى  ممثل 

الدبلجة فى م�صر.

	 الأفالم • دبلجة  فى  الطفولة  منذ  بداأ 

رو�صية التى تعر�ص فى م�صر.

	 اأول عمل �صارك فيه هو الفيلم الهندى " •

من اأجل اأبنائى" 1٩68. 

	 قام باآداء �صخ�صيات خمتلفة فى عدة اأفالم •

اإنتاج �صركة ديزتى منها الدب بالوم فى  من 

  ، 3  ،2   ،1 الأجزاء  الغابة  "كتاب  �صل�صلة 

" 1٠1 كلب مرق�صوالغول  فيلم  Jungle Book "4 وكا�صرب فى 

�صرييك فى فيلم " �صرييك " باأجزاءه الثالثة . و�صلبى �صوليفان فى 

فيلم " �صركة املرعبني املتحدة" " وحلقات " ال�صيارات".

	 قدم �صخ�صية الدكتور عالم من خالل م�صل�صل التحريك امل�صرى •

املغامرون اخلم�صة واآلة الزمن. 

	 م�صل�صل • خالل  من  �صوليفان  �صلبي  �صخ�صية  اإىل  اأخرى  مرة  عاد 

بل�ص. ديزنى  �صركة  اإنتاج  امل�صحكاتية" من  "جامعة 

سامى مغاورى

Artist/ Sami Maghawry
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الفنان/ شريف نور
Artist/ Sherif Nour

•	 Music composer & arranger.
•	 Academic studies: Bachelor 

of Music Education, Helwan 
University 1982, (majoring in 
piano and flute).

•	 Considered one of the first 
composers to be interested 
in sound tracks designing 
for animation films in Egypt.

•	 He received a training 
grant from the German 
"Hans Seidel" Foundation 
in Munich (1996) and trained by the 
German artists at Bavaria TV.

•	 The Canadian Parliament honored 
him twice during the Egyptian Music 
Festival in Montreal and Ottawa, 2014 
and 2016.

•	 He received many awards in the field 
of soundtrack and soundtrack design 
from the Egyptian Ministry of Culture.

•	 He arranged the music for all the works 
of the "Mont Cairo" group for Egyptian 
songs and music.

•	 The leader and maestro of the great 
artist (Mohamed Mounir's) band for 
more than 25 years and until now.

•	 He composed the soundtracks for 
dozens of documentaries, feature films 
and short films.

	 موؤلف مو�صيقي و موزع.•

	 علي • حا�صل   : الأكادميية  الدرا�صة 

جامعة  املو�صيقية  الرتبية  بكالوريو�ص 

حلوان 1٩82 تخ�ص�ص بيانو و فلوت.

	 الفنانني • اأوائل  من  نور  �صريف  يعترب 

ال�صوت  تراك  بت�صميم  اهتموا  الذين 

لفالم الكارتون يف م�صر .

	 موؤ�ص�صة • من  تدريبية  منحة  علي  ح�صل 

ميونخ  مبدينه  الأملانية  زايدل  هانز 

1٩٩6 و تدرب علي ايدي فنانني املان بتلفزيون باڤاريا .

	 قام الربملان الكندي بتكرميه مرتني يف مهرجان املو�صيقي امل�صرية يف •

مدينه مونرتيال و اأوتاوا 2٠14 و 2٠16 .

	 و • الت�صويرية  املو�صيقي  جمال  يف  اجلوائز  من  العديد  علي  ح�صل 

ت�صميم تراك ال�صوت من وزاره الثقافة امل�صرية .

	 م�صمم تراك ال�صوت ملعظم افالم الكارتون امل�صرية اأهمها م�صل�صل " •

بكار " و" �صوبر هنيدي ".

	 لثالث • ت�صويريه  مو�صيقي  اح�صن  جائزة  علي  مرات  ثالث  ح�صل 

دورات من مهرجان القاهرة الدويل لالذاعة و التلفزيون. 

	 قام بالتوزيع املو�صيقي و الكتابة املو�صيقية لكل اأعمال فريق " مونت •

كايرو " لالغاين و املو�صيقي امل�صرية .

	 • 25 قائد و ماي�صرتو فرقة الفنان الكبري حممد منري منذ اكرث من 

�صنه و حتي الآن. 

	 و • الت�صجيلية  الأفالم  لع�صرات  الت�صويرية  املو�صيقي  بتاأليف  قام   

الروائية و الق�صرية.

سامى مغاورى

Artist/ Sami Maghawry
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الفنانة/ عطية عادل بديع خيرى
	 ر�صوم • ومنتجة  خمرجة  و  كارتون  فنانة 

متحركة وجرافيك.

	 للر�صوم • »مهيب  با�صتوديو  التحريك  اأعمال 

املتحركة«. 

	 »املركز • ب  والإخراج  بالتحريك  العمل 

والأ�صتيكة  القلم  فيلم   لل�صينما«  القومى 

مبهرجان  الذهبية  اجلائزة  على  احلائز 

الت�صجيلية  لالأفالم  الدويل  الإ�صماعيلية 

والق�صرية. 

	 املتحركة« • للر�صوم  »ال�صحر  ب�صركة  العمل كمخرجة ر�صوم متحركة 

ومرمر«  »مريو  م�صل�صل  ج  واإخرا  و�صيناريو  �صخ�صيات  ت�صميم 

والتنمية  للطفولة  العربي  للمجل�ص  الأويل«  اجلائزة  على  احلائز 

مبهرجان القاهرة الدويل للطفل.

	 ت�صميم • لالإنتاج«  »جيمني  ب�صركة  متحركة  ر�صوم  كمخرجة  العمل   

»فلفل وفلفولة« احلائز على اجلائزة  �صخ�صيات واإخراج م�صل�صل  

التقديرية من املجل�ص العربي للطفولة والتنمية يف اإطار مهرجان 

القاهرة ال�صينمائى الدويل للطفل.     

	 املتميزة • الفنية  التنويهات  لبع�ص  وم�صممة  وخمرجة  ومنفذ  منتج 

للتلفزيون امل�صرى.

	  اإخراج  اأوبريت »مملكة النحل« بالإ�صرتاك مع الفنانة ليلي مكني •

احلائز على اجلائزة الذهبية للر�صوم املتحركة يف مهرجان القاهرة 

لالإذاعة والتلفزيون.

	 اجلائزة • علي  حازت  على  والتى  النحل«  »مملكة  حلقات  اإخراج 

الف�صية مبهرجان القاهرة لالإذاعة والتلفزيون و اجلائزة الف�صية 

يف مهرجان اإحتاد الإذاعات العربية بتون�ص واجلائزة الربونزيه 

الكربي  اليوني�صيف  جائزة  و  للطفل  الدويل  القاهرة  مبهرجان 

كاأف�صل عمل لالأطفال يف منطقة ال�صرق الأو�صط 

واأفريقيا.

	 الأراجوز« • »حكايات  مل�صل�صل  منفذ  منتج 

احلا�صل علي �صهادة تقدير من مهرجان القاهرة 

لإحتاد الإذاعة والتلفزيون.

	 »هنا • واأغنية  �صعبية  اأغاين  اإنتاج  تنفيذ   

التحكيم  جلنة  جائزة  علي  ح�صلت  مق�ص« 

باملهرجان القومي لل�صينما

	 تنفيذ اإنتاج فيلم »ع�صفور يجد ع�صا« احلائز علي اجلائزة الف�صية •

الدولية من مهرجان القاهرة الدويل للطفل. 

	 جائزة • علي  احلا�صل  عربية«  »القد�ص  اأوبريت  اإنتاج  تنفيذ 

الكارتون الكربي من مهرجان  �صاقية ال�صاوي الثقافية.

	 الندي« • قطر   « حلقة   « الرتاث  من  »حكايات  حلقات  اإنتاج  تنفيذ 

الذاعة  اإحتاد  مهرجان  يف  الذهبية  اجلائزة  علي  وح�صلت 

اجلائزة  علي  وح�صلت   « ال�صرقاوي  اأدهم  وحلقة«  والتلفزيون  

بتون�ص و حلقة  اإحتاد الإذاعة والتلفزيون  الذهبية من مهرجان 

الر�صوم  مبلتقي  الذهبية  اجلائزة  علي  وح�صلت  وجليلة«  كليب   «

الدوىل للر�صوم املتحركة ومنتج فني حللقات  » غزوات الر�صول«  

�صلي اهلل عليه و�صلم.

	 من • الذهبية  اجلائزة  علي  احلا�صل  »زيزو«   مل�صل�صل  فني  منتج 

مهرجان القاهرة لإحتاد الإذاعة والتلفزيون. 

	  منتج فني لـ » اأدعية رم�صانية«- منتج فني لفيلمي »املهمة« و»�صوء •

ال�صوء« للقبة ال�صماوية يف مكتبة الأ�صكندرية .

	 45 ق ( حا�صل علي جائزة • اإنتاج واإخراج فيلم » م�صبك �صعر« )  

اف�صل فيلم حتريك من املهرجان القومي لل�صينما.
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Artist/ Attia Adel Badi'e Khairy

International Children’s Festival and the 
UNICEF Grand Prize for Best Children’s 
Work in the Middle East and Africa.
•	 Executive producer for The series «Tales 
of the kragoz» directed by Nisreen Ezz El-
Din holds a certificate of appreciation from 
the Cairo Festival for the Radio & TV
•	 Executive Producer for “Popular Songs” 
and The song “here is a Scissors” won the 
Jury Prize at the National Film Festival.
•	 Executive Producer for The film «A Bird 
Finds a Nest», which won the International 
Silver Award from the Cairo International 
Children›s Festival.
•	 Executive Producer for The operetta 
«Jerusalem is Arabian» , winner of the 
animation Grand Prize from the El-Sawy 
Culture Wheel Festival
•	 Executive Producer for the episodes 
«Tales from Heritage».. The episode «Qatar 
Al-Nada» won the Golden Prize at the Radio 
and Television Union Festival- the episodes 
«The Conquests of the Messenger(PBUH)».
•	 Artistic producer of the series «Zizou», 
winner of the Golden Prize from the Cairo 
Radio and Television Union Festival.
•	 Artistic producer for “Ramadan Prayers” 
•	  Artistic producer for “The Mission” and 
“Light of Light” for the Planetarium in the 
Bibliotheca Alexandrina.
•	 Produced and directed by the movie 
«Hair Clip» (45 min.), which won the Best 
Animation Film Award from the National 
Film Festival.

•	 Animatior, graphic artist, director and 
producer.
•	 Animation work in “Moheeb Animation” 
studio.
•	 Animation and directing works at the 
National Cinema center, film «The Pen 
and the eraser», which won the Golden 
Prize at Ismailia international Festival for 
Documentary and Short Films.
•	 Working as an animation director at “Al 
Sahar Animation” company “characters, 
script and directing of the series “Miro & 
Marmar” winner of the first prize” from 
the Arab Council for Childhood and 
Development” - Cairo International Festival 
for the Children cinema.
•	 Working as an animation director at 
“Gemini Productions” characters and 
directing the series “Felfel & Falafola” 
winner of the Appreciation Award from 
the Arab Council for Childhood and 
Development in the framework of the Cairo 
International Film Festival for Children .
•	 Executing producer, director and 
designer for some distinguished promos 
for  the Egyptian TV.
•	 Directed the operetta “Kingdom of the 
Bees” in association with artist Laila 
McCain, winning the Golden Award for 
Animation at the Cairo International Film 
Festival for Radio & Television.
•	 The episodes of «Kingdom of the Bees» 
won the silver prize at the Cairo Radio and 
Television Festival, and the silver prize at 
the Festival of Arab Broadcasting Union 
in Tunisia, the Bronze Award at the Cairo 
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الفنان/ هانى عبد الخالق حسن
	 جامعة • اجلميلة  الفنون  كلية  فى  تخرج 

حلوان عام 1٩٩3.

	 يف • اجلميلة  الفنون  كلية  يف  بالتدري�ص  قام 

الفرتة من 1٩٩4 اإىل 1٩٩7.

	  املدير الفني ق�صم اخللفيات يف مكتب كايرو •

اأبو  منى  للدكتورة  املتحركة  للر�صوم  كارتون 

الأعمال  من  العديد  فى  �صاركت  التي  ن�صر 

)مثل  امل�صري  التليفزيون  فى  عر�صت  والتى 

بكار - �صندباد بحار - كاين وماين( وذلك يف 

الفرتة من 1٩٩3 اإىل 1٩٩٩.

	  مدير م�صروعات النيمي�صن  يف �صركة نه�صة م�صر يف الفرتة من •

2٠٠1 اإىل 2٠18. 

	 اأدعية • )مثل  الكارتون  اأعمال  من  العديد  تنفيذ  مت  والذى 

لالأطفال - م�صل�صل اأطفال زيزو - غزوات الر�صول - �صيد اندرويد- 

م�صل�صل نور وبوابة التاريخ (.

	 املدير التنفيذى ل�صركة  توماندورا الأردنية عام 2٠1٩. •

	 مع • م�صر  خارج  للخلفيات  كفنان  الأعمال  من  العديد  فى  �صارك 

العديد من املخرجني: 

	 الأ�صتاذ اأ�صامه خليفة من ال�صعودية.•

	 الأ�صتاذ عبد العزيز عثمان من ال�صعودية.•

	 الأ�صتاذ م�صطفى املرايات من الأردن.•

	 على • وح�صلت  فيها  �صارك  التى  الأعمال 

جوائز:

	 القاهرة • مهرجان  من  الذهبي  الهرم 

الدويل لل�صينما ال�صابع لإخراج الفيلم )تفاحة 

الكنز امل�صحور( مار�ص 1٩٩7 )كايرو كارتون( 

	 القاهرة • ملهرجان  الذهبية  اجلائزة 

)بكار(  فيلم   عن   1٩٩7 يوليو  التلفزيوين 

)كايرو كارتون(. 

	 اجلائزة الذهبية مل�صل�صل بكار من مهرجان •

القاهرة التلفزيوين ال�صابع يف يوليو 2٠٠1 )كايرو كارتون(.

	  اجلائزة الذهبية مهرجان القاهرة لالإعالم العربي عام 2٠1٠ فى •

الر�صوم املتحركة مل�صل�صل )زيزو( )نه�صة م�صر

	 اجلوائز ال�صخ�صية:•

	 الر�صوم • ملتقى  مهرجان  من  متحركة  ر�صوم  خلفيات  اأف�صل  جائزة 

الخدود(  )ا�صحاب   )2٠13( ال�صاد�صة  الدورة  العربي  املتحركة 

)كارتونيل( اإخراج د.م�صطفى الفرماوي. 

	 اأف�صل خلفيات ر�صوم متحركة من ملتقى الر�صوم املتحركة •  جائزة 

العربية الدورة ال�صابعة )2٠14( لفيلم )بطل من ال�صعيد( )زمزم 

ميديا( اإخراج د. زينب زمام. 
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Artist/ Hany Abdelkahlek Hassanالفنان/ هانى عبد الخالق حسن

The works he participated in and won 
prizes:
•	 The Golden Pyramid from the 7th Cairo 
International Film Festival for directing the 
film (Enchanted Treasure Apple) - March 
1997 (Cairo Cartoon company)
•	 The Golden Prize from the Cairo 
Television Festival, July 1997, for the movie 
(Bakkar), (Cairo Cartoon company).-
•	 The Golden Award for the «Bakkar» 
series from the 7th Cairo Television Festival 
in July 2001 (Cairo Cartoon company).
•	 The Golden Award, Cairo Arab Media 
Festival, 2010, for the animation series 
(Zizou) (Egypt›s Renaissance company).

•	 Personal Awards:
•	 Best Animation backgrounds Award from 
the 6th  Arab Animation Forum Festival 
(2013) (Ashab aloukhdoud) (animation) 
Directed by prof. Mustafa Al-FarmawyBest 
Animation backgrounds Award from the 
7th  Arab Animation Forum Festival (2014). 
For the movie (Hero from Upper Egypt) 
(Zamzam Media company), directed by 
prof. Zainab Zemam.

•	 Graduated from the Faculty of Fine Arts, 
Helwan University – 1993.
•	 He taught at the Faculty of Fine Arts from 
1994 to 1997.
•	 Artistic Director of the Backgrounds 
Department at Cairo Cartoon Animation 
company by prof. Mona Abu Nasr, who 
participated in many works that were 
shown on Egyptian television (such as 
Bakkar - Sinbad the sailor- Kani and Mani) 
from 1993 to 1999.
•	 Director of animation projects at «Nahdet 
Misr» company from 2001 to 2018, Which 
carried out many cartoon works (such as 
supplications for children - Zizou›s children 
series - Battles of the Messenger - Master 
of Android - Noor series and History Gate)
•	 CEO of the Jordanian company 
«Tumandora»- 2019.

•	 He participated in many works as a 
backgrounds artist outside Egypt with 
many directors:
•	 Director/ Osama Khalifa (Saudi Arabia). 
•	 Director/ Abdulaziz Othman (Saudi 
Arabia).
•	 Director/ Mostafa Almerayat  (Jordan).
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األعمال المشاركة فى الدورة الثالثة عشرة للملتقى

أوالً: مسابقة العمل األول
)2D( 1.36ق  Asmal act

املخرج: فريدة م�صطفى كمال

اإنتاج:  اإنتاج خا�ص 

امللخ�ص:الفيلم يتكلم عن بنت لي�ص لها لون، 

 وعندما جتد من يهتم بها وي�صاعدها يظهر لها لون .

احلياة التى بداخلى )2D( 3.31 ق 

املخرج: �صيماء خلف نا�صر الرحمى

اإنتاج:  الكلية العلمية للت�صميم)�صلطنة عمان م�صقط( 

امللخ�ص:الفيلم يتحدث عن جتربة ذاتية للتعبري

 عما ميكن اأن يدور بداخل الأن�صان فى وقت ما وكيف ميكن

 اأن يوؤثر فى حياته، والأوهام كيف ميكن اأن توؤثر على حياة

الأن�صان وكيف ميكن التغلب عليها .

القط ت�صارىل ) حلقة 1 القط ت�صارىل تكهرب( 

)2D( 2 ق

املخرج: نادين جمال

اإنتاج:  اإنتاج خا�ص

امللخ�ص:الفيلم يحكى ق�صة قط م�صاغب يتعر�ص للمخاطر .

بوب وميما )3D( 4 ق

املخرج: اأحمداأن�صى حممود

اإنتاج:  �صركة فانتا�صي هاو�ص  

امللخ�ص:يتحدث عن حتقيق اأحالم �صاب من خالل الكارت الإئتمانى.

�صاهني )2D( 3.23 ق

املخرج: �صند�ص �صليمان احلمادى

اإنتاج:  الكلية العلمية للت�صميم )�صلطنة عمان م�صقط( 

عن  الفيلم  خمرجة  عا�صرتها  واقعية  حكاية  يروى  امللخ�ص:الفيلم 

اإع�صار �صاهني الذى �صرب مدينتها ودور التكافل الإجتماعى فى حمو 

الآثار النف�صية التى تركها اإع�صار �صاهني .

First Work Competition
Asmalact - 2D - 1.36 min. - Egypt
Director: Farida Moustafa Kamal
Production: Private 
Synopsis: Talks about a girl who has no 
color, and when she finds someone who 
cares for her and helps her, he shows her 
with a color.
The Life Inside Me - 2D - 3.31 min. - Oman
Director:Shaimaa Khalaf Naser
Production: Scientific College of Design
Synopsis: A subjective experience to 
express what can go on inside a person at 
some time and how it can affect his life, and 
illusions how they can affect a person’s life 
and how they can be overcome.
Charlie the Cat - 2D - 2 min. - Egypt
Director: Nadine Gamal
Production: Private 
Synopsis: It tells the story of a naughty cat 
who faces risks.
Pop and Mima - 3D - 4 min. - Egypt
Director: Ahmed Oncy Mahmoud
Production: Fantasy House 
Synopsis: About fulfilling the dreams of a 
young man through a credit card.
Shaheen- 2D - 3.23 min. - Oman
Director:Sondos Soliman Al Hammadi
Production: Scientific College of Design
Synopsis:Tells a real story the director of 
the film has experienced, about Cyclone 
Shaheen, which struck her city, and the role 
of social solidarity in erasing the psycho-
logical effects left by Cyclone Shaheen.

Works Participating in the 13th Cairo International Animation Forum
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رد الإح�صان )Stop motion( 1.25 ق

املخرج: زينب اأمين �صليمان

اإنتاج:  اجلامعة الربيطانية 

اإليك وح�صن معاملة  ما تفعله من خري يرد  امللخ�ص:الفيلم يتحدث عن 

الآخرين .

اأعاده اإىل احلياة )2D&3D( )Stop motion 2.2 ق 

املخرج: مايا مظهر ال�صيد ال�صامى

اإنتاج:  اجلامعة الربيطانية

الباليه  راق�صني  م�صاهدة  حتب  التى  اأمرية  عن  يحكى  امللخ�ص:الفيلم 

وتتمنى ان ت�صبح فى يوم ما واحده منهم.

1.12 ق  Stop motion ب�صي�ص من الأمل

املخرج: �صما ر�صاد

اإنتاج: اجلامعة الربيطانية

وقت  فى  حياتنا  دخلوا  الذين  لالأ�صخا�ص  الأمتنان  عن  يعرب  امللخ�ص: 

ال�صدائد ومل يتخلوا عنا .

ما اإن ت�صل م�صر - 2٠22 - 1ق

اإخراج: ندا كمال حامد

اإنتاج:  ندا كمال حامد

 رحلة الذات يف فرتة معينة من احلياة حيث ميكن اأن يخ�صى الن�صان من كل 

ما هو جديد وغريب ولكن يجب على الن�صان املعرفة لأن امليل اىل اخلوف 

قد يوؤدى اإىل فقداننا وجهات عديدة فى منظومة احلياة.

ثانيًا: مسابقة أفالم التحريك القصيرة
اأنتيكة )2D( 7 ق

املخرج: زكريا عبد العال 

اإنتاج:  املركز القومي لل�صينما

امللخ�ص:الفيلم يحكى عن يوميات موظف .

وجوه وجدران )Stop motion( 3 ق 

املخرج: عمرو حممد ال�صيد ابو زيد 

اإنتاج:  خا�ص

اخلارجىفى  وال�صراع  وال�صكون،  العزلة  عن  يحكى  الفيلم  امللخ�ص: 

مواجهة الآخر

Pay Back - ( Stop motion) - 1.25 m - Egypt
Director: Zeinab Ayman Soliman
Production: The British University 
Synopsis: It talks about the good you do that 
will return to you and the good treatment of 
others.
Bring It Back to Life - (2D & 3D) (Stop motion) 
-2.2 min. - Egypt
Director: Maya Mazhar El Sayed El Shami
Production: The British University 
Synopsis: It tells about a princess who loves 
to watch ballet dancers and hopes to be-
come one of them.
Gleam of hope - (Stop motion) - 1.12 min.
Director: Sama Rashad
Production: The British University 
Synopsis: It expresses gratitude to the peo-
ple who entered our lives in a time of adver-
sity and did not abandon us.
The Arrival Egypt - 2022 - 1 min.
Director: Nada Kamal Hamed
Production: Nada Kamal Hamed 
Synopsis: The journey of the self in a 
certain era of life where one could fear 
all that’s new and strange but one should 
know, far tend to lose us many perspectives 
of life. 

Short Animation Films 
Competition
Antique - 2D - 7 min. - Egypt
Director: Zakreya Abdel Aal
Production: National Cinema Center
Synopsis:It tells about the diary of an em-
ployee.
Charlie the Cat - Stop motion - 3 min. -Egypt
Director: Amr Mohamed El Sayed
Production: Private 
Synopsis:It is about isolation and stillness, 
and the outside conflict to face the other. 
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ملا اأكرب ) Stop Motion ( 6.36 ق

املخرج: �صامح ال�صرقاوى 

اإنتاج:  املركز القومي لل�صينما

امللخ�ص:ح�صد جائزتان ذهبيتان و�صارك مبهرجان املن�صورة الأول - 

املهرجان القومى لل�صينما امل�صرية . ويحكى عن طفل يحلم مب�صتقبله 

ويدرك ان املذاكرة هى اأ�صا�ص ما يتمناه ليحقق اأحالمه .

نف�صى اأطري )2D( 8 ق

املخرج: اأ�صامة ابوزيد 

اإنتاج:  املركز القومي لل�صينما 

امللخ�ص:الفيلم يتحدث عن م�صاوئ الطمع والكذب

بكرة اأحلى )2D( 6.87 ق

املخرج: د. م�صطفى الفرماوى 

اإنتاج: �صتديوكارتونيل 

اأحمد حمدى حيث يقوم  ال�صهيد  اأحداثه عن  الفيلم تدور  امللخ�ص: 

الطالب بعمل م�صرحية عنه وق�صة ا�صت�صهاده .

العنكبوت )2D( 2.23 ق

املخرج: د.منى عز الدين م�صيلحى- اإنتاج:  خا�ص 

وو�صائل  للتكنولوجيا  التاأثريال�صلبى  مو�صوع  يناق�ص  امللخ�ص:الفيلم 

التوا�صل اللكرتونى و�صيطرتهاعلى ال�صباب وعلى م�صتوى التح�صيل 

الدرا�صى لهم.

�صنهزمك )2D( 1 ق

املخرج: د.زينب حبيب-  اإنتاج:  خا�ص 

امللخ�ص:الفيلم يحكى عن الن�صر فى املعركة للن�صخة الأوىل اأم التى 

تليها اأو �صيهزمهم جميًعا الفريو�ص ؟

اأم مو�صى احل�صرية )2D( 5.23 ق - عمان

املخرج: ابتهال الهنائى 

اإنتاج:  الكلية العلمية للت�صميم )�صلطنة عمان م�صقط( 

قدمتها  املجتمعات  موجودة فى كل  �صخ�صية  يتحدث عن  نبذة:الفيلم 

املخرجة بروؤية �صخ�صية لها من تدخالتها وغريها من ال�صفات .

نانا الزنانة )2D( 2.3٠ ق

املخرج: ا�صالم اأحمد ال�صيد 

اإنتاج:  �صركة ُفلك للحلول الإبداعية و كارتون نيت ورك مينا

)Folk creative solutions،Cartoon NetworkMena(

When I Grow up - Stop motion - 6.36 min. - 
Director:Sameh El Sharqawi
Production: National Cinema Center
Synopsis: A child dreams of his future and 
realizes that studying is the basis of what 
he wishes to achieve his dreams.
I Wish I Could Fly - 2D - 8 min. - Egypt
Director: Osama Abu Zeid
Production: National Cinema Center
Synopsis: Talks about the disadvantages 
of greed and lies.
Tomorrow is Better - 2D - 6.78 min. - Egypt
Director: Dr. Mustafa El Faramawi
Production: Studio Cartonil
Synopsis:Tells the story of the martyr 
Ahmed Hamdy, where the students per-
form a play about him and the story of his 
martyrdom.
The Spider - 2D -2.23 min. - Egypt
Director: Dr. Mona Ezz Eldin Mesilhy
Production:Private
Synopsis:The film discusses the issue 
of the negative impact of technology and 
electronic means of communication and 
their control over young people and their 
academic achievement.
We Will Rock You- 2D - 1 min. - Egypt
Director: Dr. Zinab Habib
Mustafa El Faramawi
Production: Private 
Synopsis: It tells about victory in the battle 
for the first round or the next, or will the 
virus rock them all?
The Interfering Om Mousa - 2D -5.23 min.- 
Oman
Director:Iptihal Al Haniea
Production: Scientific College of Design
Synopsis: About a character that is pres-
ent in all societies, presented by the direc-
tor through a person who interferes and 
has other qualities.
Buzzing Nana - 2D - 2.30 min. - Egypt
Director:Islam Ahmed El Sayed
Production:Folk creative solutions, Car-
toon Network Mena
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تع�صق  والن�صيان  الغ�صب،  �صريعة  ذبابة  عن  يحكى  امللخ�ص:الفيلم   

احل�صرات  مع  الطعام  بقايا  على  وتت�صارع  الهدوء،  وحتب  احللوى 

املتطفلة الأخرى .

التميز )3D( 4.17ق

املخرج: حممد احلب�صى

اإنتاج:  الكلية العلمية للت�صميم )�صلطنة عمان م�صقط( 

امللخ�ص: الفيلم يتحدث عن حياة ال�صخا�ص ذوى الأعاقة ال�صمعية،  

وقد عاي�صها املخرج واأ�صتعان مبرتجمني لغة اإ�صارة. ح�صل العمل على 

املركز الأول من مهرجان الروؤية لأفالم التحريك م�صقط .

 ف�صاد كولومبيا - 2٠22 - 7 ق

اإخراج: خوان ديفيد ليون - دانيلو �صان�صيه

اإنتاج:  لوز هيلينا لندا�صابال

ملخ�ص: وليام مكدويف بحار قام خالل العديد من رحالته عرب منطقة 

وجدها  وكيف  للبحارة،  املتعددة  حبه  ق�ص�ص  بغناء  الكاريبي  البحر 

واأدرك ما تعنيه حًقا.

اأديجو املجر - 2٠22 - 6 ق

اإخراج: دورا ك�صوكا

اإنتاج:  ميليندا كي�ص

ملخ�ص: يف يوم من اأيام ال�صتاء قتل �صياد اأنثى ظبى وات�صح اأن ابنها 

ال�صياد.  ال�صغري  وتبتع  الظبى  اأنثى  ال�صياد  حمل  يتبعها،  ال�صغري 

بع�صهما  فقدا  لكنهما  املنزل،   ي�صل  اأن  كاد  حتى  اأمه  يحمل  الذي 

البع�ص يف العا�صفة الثلجية .

اأكواليا كرواتيا - 2٠21 - 2٠ ق

اإخراج: فالدي�صالف نيزيفيت�ص

اإنتاج:  زغرب فيلم 

اآلة م�صابة من  ملخ�ص:يف حو�ص اختبار الروبوتات حتت املاء،  تقوم 

قبل تكتل بيولوجي غري معروف باإجراء مناورة مميتة .

فريق القهوة بورتريكو- 2٠22 - 7 ق

اإخراج: عي�صى هرييرا

اإنتاج:  عي�صى هرييرا 

عندما  ولكن  ال�صباحي،   بروتينهما  لوب  وابنته  روبن  يعتز  ملخ�ص: 

ي�صبح عمل لوب املدر�صي ي�صغلها جدًا، ي�صعر والدها اأن عالقتهما قد 

تكون يف خطر.

Synopsis: It tells about a fly is quick to 
anger, and forgetfulness loves sweets and 
loves calm, and it fights for leftovers with 
other intrusive insects.
The Distinctiveness -3D - 4.17 min. - Oman
Director:Mohamed El Hapsi
Production: Scientific College of Design
Synopsis: About the life of people with 
hearing disabilities, and the director expe-
rienced it with the help of sign language 
interpreters. 
A Mar- Colombia - 2022 - 7 min.
Director: Juan David León & Danilo 
Sánchez.
Production: Luz Helena Landazábal
Synopsis: William McDuffie, a sailor, who 
during several of his trips through the 
Caribbean, sings his love stories to his 
sailors, and how he finds it and realizes 
what it really means.
Adigo -Hungary - 2022 - 6 min.
Director: Dóra Csóka
Production: Melinda Kiss
Synopsis:On a day in winter a hunter killed 
a roe. As it turned out she had a fawn. 
The hunter rushed the fawn into danger. 
It followed the hunter carrying its mother 
almost until home, however they lose each 
other in the snowstorm.
Aqualia Croatia - 2021 - 20 min. 
Director: Vladislav Knezevic 
Production: Zagreb Film
Synopsis: In an underwater robotics test 
pool, a machine infected by an unknown 
biological conglomerate conducts a fatal 
manoeuvre.
Buen Café Puerto Rico - 2022 - 7 min.
Director: Issa Herrera
Production: Issa Herrera
Synopsis:Ruben, and his daughter, 
Lupe, cherish their morning routine, 
but when Lupe’s school work becomes 
overwhelming, her father feels their 
relationship may be in jeopardy. 
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هل ت�صتطيع روؤيتهم ؟ كرواتيا - 2٠21 - 1٠ ق

اإخراج: برونو رازوم

اإنتاج:  زغرب فيلم 

�صهد  اأن  بعد  ال�صخ�صية.  انف�صام  مر�ص  من  يعاين  �صبي  ملخ�ص: 

مقتل غزال يف الغابة،  يفر من منزله يف حالة من الذعر. على طول 

كبري  ب�صكل  توؤثر  التي  الغريبة  املواقف  من  �صل�صلة  حتدث  الطريق 

على حالة ال�صبي.

هدية راأ�ص ال�صنة اليونان - 2٠21 - 6 ق

اإخراج: كون�صتانتينو�ص ب. كاكارونتا�ص

اإنتاج:  داهاو�ص �صتوديو

لتهداأ  داخلى  حوار  تبداأ  حياتك  املالية  الأزمة  تدمر  عندما  ملخ�ص: 

نف�صك،  وي�صبح هدفك الوحيد هو اإنقاذ عائلتك بكل الو�صائل! وعيد 

راأ�ص ال�صنة قد اقرتب جدًا .

احتقان م�صر - 2٠21 - 7 ق

اإخراج: عالء الدين عمرو- اإنتاج:  عالء الدين عمرو

ملخ�ص:يحاول جل اأن يكون مبدًعا فيجد نف�صه يف �صل�صلة من الأفكار 

اإيجاد خمرج ولكنه بدًل من ذلك ي�صبح عالقًا يف  املدمرة،  ويحاول 

حوادث ع�صيبة.

كوكو ت�صوت�صو فرن�صا - 2٠21 - 3 ق

اإخراج: ت�صارىل مار�ص- اإنتاج:  ت�صارىل مار�ص

ملخ�ص: كوكو ت�صوت�صو« ي�صبه عاملنا متاًما. حاول اأن تراه .   

حمطة الو�صول: �صجرة فرن�صا - 2٠21 - 3 ق

اإخراج: مارى ديبوا�صي

اإنتاج:  �صتوديو وازيا

ملخ�ص: �صجيج املدينة،  قب�صتها اخلانقة واملثرية لالأع�صاب،  ثم فجاأة 

مرهفة،   وم�صاعر  ح�صا�صية  ذات  رحلة  يف  �صابة  تنطلق  �صجرة.  تظهر 

ق�صيدة للطبيعة ودورتها.

ديار هولندا - 2٠21 - 5 ق

اإخراج: موؤيد احلريرى- اإنتاج:  موؤيد احلريرى

حتول  الذين  العامل،   حول  الالجئني  ماليني  ق�صة  هذه  ملخ�ص: 

»وطنهم« بالن�صبة لهم اإىل مكان مظلم .ي�صطر لجئ اإىل ترك كل �صيء 

وراءه ويحاول اإبقاء نور الوطن حيًا يف طريقه اإىل وجهته اجلديدة.

Can You See Them?Croatia -2021 -10 min.
Director: Bruno Razum
Production: Zagreb Film
Synopsis: A boy suffering from 
schizophrenia. After witnessing the killing of 
a deer in the woods, he flees home in panic. 
Along the way, a series of strange situations 
occur that further effect on boy›s condition. 
Christmas Present Greece - 2021 - 6 min.
Directors: Konstantinos P. Kakarountas 
Production: Dahouse Studio 
Synopsis: When the financial crisis destroys 
your life, you start an internal monologue to 
pamper yourself. Your only goal is to save 
your family by all means! And Christmas is 
coming soon.
Congest Egypt - 2021 - 7 min.
Director: Aladdin Amr
Production: Aladdin Amr
Synopsis: Man trying to be creative finding 
himself in a destructive train of thoughts, 
trying to figure a way out but instead he›s 
stuck in hectic incidents.
Coucou Tchoutchou France - 2021 - 3 min.
Director: Charlie Mars
Production: Charlie Mars
Synopsis: «Coucou Tchoutchou» is 
EXACTLY like our world. Try to see.
Destination: Tree France - 2021 - 3 min.
Director: Marie Deboissy
Production: Studio Wasia
Synopsis: The city’s racket, its choking and 
unnerving grip, then suddenly: a tree. A 
young woman embarks on a sensitive and 
sensual journey, an ode to nature and its 
cycles.
Diyar Netherlands - 2022 - 5 min.
Director: Moayad Alhariry
Production: Moayad Alhariry
Synopsis: This is the story of millions of 
refugees around the world, for whom their 
«home» has turned into a dark place. A 
refugee who has to leave everything behind 
and tries to keep the light of home alive on 
his way to his new destination.
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Dry Season Fruits Croatia - 2021 - 7 min.
Director: Dinko Kumanović
Production: Zagreb Film
Synopsis: A satirical view on human 
weaknesses glimpsed through the prism of a 
couple’s marital crisis.
Duck Lake USA - 2022 - 2 min.
Director: Katrin Ignatova
Production: Katrin Ignatova
Synopsis: When Miss Swan, the star of 
«Swan Lake» gets too drunk to go on stage, 
her ambitious stage manager Miss Duck 
does everything she can in order to save 
the show.
Edicius Tunisia - 2021 - 11 min.
Director: Emir Haj Salah
Production: Emir Haj Salah
Synopsis: Omar, a young teenager commits 
suicide. Then we go back in time to 
discover the events that pushed him to take 
his own life.
Empty Train Waltz Singapore - 2021 - 4 min.
Director: Jia Ying Lim, Kris Ong
Production: Si En Tan
Synopsis: Inspired by a dream of an old 
couple dancing in an empty train. Over 
the backdrop of various old landscape 
paintings from the public archive.
Everlasting China - 2022 - 5 min.
Director: Wai Yan Chu
Production: Wai Yan Chu
Synopsis: The little boy Franco and the robot 
Yolo have been living a happy life. However, 
Congress recently decided to prohibit 
people from owning robots in private.
Family Recipes UK - 2022 - 3 min.
Director: Lucas Ferreira Ribeiro
Production: Lucas Ferreira Ribeiro
Synopsis: A starry-eyed middle-aged 
princess gets her ‹happily ever after› with 
the help of a special cookbook.

فاكهة ف�صل اجلفاف كرواتيا - 2٠21 - 7 ق

اإخراج: دينكو كومانوفيت�ص

 اإنتاج:  زغرب فيلم

الب�صرية،   والنحرافات  ال�صعف  نقاط  اإىل  �صاخرة  امللخ�ص:نظرة 

نلمحها من منظور الأزمة الزوجية بني الزوجني.

بحرية البط الوليات املتحدة الأمريكية - 2٠22 - 2 ق

اإخراج: كاترين اإجناتوفا

 اإنتاج:  كاترين اإجناتوفا

»بحرية  فيلم  جنمة  �صوان«،   »الآن�صة  البطة  ت�صبح  امللخ�ص:عندما 

البجع« خممورة لدرجة متنعها من ال�صعود اإىل امل�صرح، تبذل مديرتها 

الطموحة »الآن�صة دوك« كل ما يف و�صعها من اأجل اإنقاذ العر�ص.

اإدي�صيو�ص تون�ص - 2٠21 - 11ق

اإخراج: اأمري حاج �صالح

اإنتاج:  اأمري حاج �صالح

امللخ�ص: عمر مراهق ينتحر. ثم نعود بالزمن فبل احلادث لكت�صاف 

الأحداث التي دفعته اإىل النتحار.

قطار فارغ �صنعافورة - 2٠21 - 4 ق

اإخراج: جيا ينج ليم - كري�ص اأوجن

اإنتاج:  �صى اإن تان

فارغ.  امللخ�ص:م�صتوحى من حلم زوجني عجوزين يرق�صان يف قطار 

على خلفية العديد من لوحات املناظر الطبيعية القدمية من اأر�صيف 

الزمان.

لالأبد ال�صني - 2٠22 - 5 ق

اإخراج: واى يان �صو

اإنتاج:  واى يان �صو

�صعيدة،  حياة  يولو  والروبوت  فرانكو  ال�صغري  الولد  امللخ�ص:يعي�ص 

ولكن يقرر الكوجنر�ص منع النا�ص من خ�صو�صية امتالك الروبوتات.

و�صفات عائلية اجنلرتا - 2٠22 - 3 ق

اإخراج: لوكا�ص فرييرا ريبرييو

اإنتاج:  لوكا�ص فرييرا ريبرييو

ت�صعر  بالنجوم  مر�صعة  عيون  ذات  العمر  منت�صف  يف  امللخ�ص:اأمرية 

ب�صعادة دائمة« مب�صاعدة كتاب طبخ.
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طار بعيدًا فرن�صا - 2٠21 - 3ق 

اإخراج: امييلني بريين

اإنتاج:  تانت ميو

خطًرا  اأ�صبح  الذي  العائلة  منزل  من  الفرار  طفالن  قرر  امللخ�ص: 

عليهما. يكت�صفون يف اخلارج،  وجود عامل اآخر .

�صوربة فرانزى فرن�صا / جورجيا - 2٠21 - 3 ق

اإخراج: اآنا ت�صوبينيدزه

اإنتاج:  �صتوديو بوكيت

امللخ�ص:تكت�صف الطاهية » فرانزي« التى تعي�ص وحيدة اأن ح�صاءها 

ا،  عندما ت�صاركه  الوردي املميز لي�ص فقط لذيًذا، ولكنه �صاحر اأي�صً

مع كائنات جائعة تعي�ص على كوكب غريب.

وداعًا ماندى العزيز الربازيل - 2٠22 - 15 ق

اإخراج: برونو فيليال

اإنتاج:  ج�صتافو �صورناز

اأعاىل نهر نيجرو مع الأ�صطورة  امللخ�ص: ق�ص�ص عن علم الكون من 

اليابانية املعروفة لأورا�صيما تارو.

القنفذ �صبيكيني كرواتيا - 2٠21 - 2٠ق

اإخراج: تيهوين بريت�ص

اإنتاج:  زغرب فيلم 

للفقراء  مطبًخا  يدير  واإيثاري  جمتهد  »�صبينكى«  القنفذ  ملخ�ص: 

للمجتمع املحتاج.

البيت املجر- 2٠2٠ - 7ق

اإخراج: كينجا روفوز

اإنتاج:  بيال كلينجل 

�صعور  ا  اأي�صً هو  اإمنا  فيه.،  نعي�ص  مكان  جمرد  لي�ص  البيت  ملخ�ص: 

بالثقة،  كونك بني عائلتك.

جوعانة فرن�صا - 2٠21 - 15 ق

اإخراج: رفاييل مارتينيه

اإنتاج:  تانت ميو

امللخ�ص:معلمة جائعة توبخ ع�صاق الطعام يف الكافيرتيا،  حتى ي�صبح 

نداء اجلمربى باملايونيز هو الأقوى.

ايري�ص فرن�صا - 2٠2٠ - 8 ق

اإخراج: لو�صيا بوزان�صيت�ص

Flown Away France - 2021 - 3 min.
Director: Émeline Perrin
Production: Tant Mieux Prod
Synopsis: Two children decide to flee the 
family house which has become dangerous 
for them. Outside, they discover that 
another world exists.
Franzy’s Soup France -Georgia - 2021-8 min.
Director: Ana Chubinidze
Production: Pocket Studio 
Synopsis: Lonely alien Chef Franzy 
discovers that her special pink soup is not 
just delicious, but also magical, when she 
shares it with starving creatures living on a 
strange planet.
Goodbye, Dear Mandi Brazil - 2022 - 15 min.
Director: Bruno Villela
Production: Gustavo Soranz
Synopsis: stories from the Cosmology of 
the Upper Negro River with the well-known 
Japanese myth of Urashima Taro.
Hedgehog Spikiney Croatia - 2021 -20 min.
Director: Tihoni Brčić
Production: Zagreb Film
Synopsis: Spikiney is a hardworking and 
altruistic hedgehog who runs a soup kitchen 
for the needy community.
Home Hungry - 2021 - 7 min.
Director: Kinga Rofusz 
Production: Béla Klingl
Synopsis: Home is more than a place where 
we live. It is also a feeling of trust, being 
within your family. 
Hungry France - 2021 - 15 min.
Director: Raphaelle Martinez
Production: Tant Mieux Prod
Synopsis: A hungry schoolmistress 
reprimands the cafetaria›s food lovers. Until 
the call of the shrimp-mayonnaise becomes 
the strongest! 
Iris Croatia - 2020 - 8 min.
Director: Lucija Bužančić



2223

اإنتاج:  زغرب فيلم

امللخ�ص:فتاة �صغرية �صقية ا�صمها اإيري�ص تقع يف حب �صورتها 

حتى تختفي ذات يوم يف حو�ص ال�صتحمام.

عائلة ) ج. اأ فيليبو( - 6٠ �صنة قرب�ص- 2٠21 - 1ق

اإخراج: مايكل بابىيكولو 

اإنتاج:  ماريا بافو

امللخ�ص:رحلة عرب تاريخ عائلة ) ج. اأ فيليبو( املهند�صني املعماريني، 

حيث يحتفلون بالذكرى ال�صتني لبداية العائلة.

عر�ص م�صرحى اجلزائر - 2٠21 - 2 ق

اإخراج: م�صطفى بن غرنوط - حممد طاهر �صوقى 

اإنتاج:  ترو اآرت

من  واعية  غري  جمموعة  ت�صتهدف  اإعالمية  خطة  من  امللخ�ص:كجزء 

اجلماهري، تتم �صياغة تغيريات الأولويات بطريقة خمتلفة.

اأحالم كاتو جورجيا - 2٠21 -٩ ق

اإخراج: ت�صوتني رو�صي�صفيلي

اإنتاج:  فالدميري كت�صارافا

اأحالمها  عامل  اإىل  رحلة  يف  والدها  �صغرية  فتاة  تاأخذ  امللخ�ص: 

»ال�صريرة« و »الرقيقة«.

املعمل )ن 66( رو�صيا - 2٠21 - 7 ق

اإخراج: جوليا فرانك

اإنتاج:  جوليا فرانك

مقابلة  ميكنك  هناك  غام�ص.  معمل  يف  حتدث  غريبة  امللخ�ص:اأ�صياء 

القواقع ال�صخمة التي تلعب الرند وحوريات البحر وعلماء متال�صقني 

وغرف �صرية م�صنوعة من زجاج.

رق�ص ال�صا�صات كرواتيا - 2٠21 - 3ق

اإخراج: تومب�صالف جوراى فندريك

اإنتاج:  تومب�صالف جوراى فندريك

امللخ�ص:فكرة م�صتوحاة من �صا�صات LED حيث تتحرك الرموز على 

اإيقاع املو�صيقى فيخلق جتربة فريدة تقودك عرب املكان والزمان .

فتى البحث فى القمامة اأيرلندا - 2٠21 - 3 ق

اإخراج: جاك ماكهيو وكونور مكنايل

اإنتاج:  جاك ماكهيو وكونور مكنايل

Production: Zagreb film
Synopsis: A vain young girl named Iris who 
falls in love with her own image, until one day 
she disappears in a bathtub.
J+A Philippou - 60-year anniversary 
Cyprus - 2021 - 1 min.
Director: Michael Papanicolaou
Production: Maria Pavlou
Synopsis: A journey through the history 
of the J+A Philippou family of architects 
and engineers, as they celebrate their 60th 
anniversary.
Just a show Algeria - 2021 - 2 min.
Director: Mustapha Benghernaout, Mohamed 
Taher Shawki 
Production: True art production
Synopsis: As part of a media plan aimed at 
an unconscious group of target audiences, 
data changes and priorities are formulated in 
a different way.
Kato's Dreams Georgia - 2022 - 9 min.
Director: Tsotne Rusishvili
Production: Vladimer Katcharava
Synopsis: Little girl takes her father on a 
journey into the world of her “evilish” and 
“kind” dreams. 
Lab N66 Russia - 2021 - 7 min.
Director: Julia Franke
Production: Julia Franke
Synopsis: Strange things are happening 
in a mysterious laboratory. There you can 
meet huge snails playing dice, mermaids, 
unsociable scientists and secret rooms 
made of glass. 
Led Dance Croatia - 2021 - 3 min.
Director: Tomislav Juraj Findrik
Production: Tomislav Juraj Findrik
Synopsis: An idea inspired by Led sreens.
Symbols moving in the rhythm of music, 
creating unique experience , driving you 
through space and time.
Little Boy Litter Ireland - 2021 - 3 min.
Director: Jack McHugh, Conor McNally
Production: Jack McHugh, Conor McNally
Synopsis: Little Boy Litter pedals and pilfers 
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امللخ�ص: مي�صى الفتى الذى يبحث فى القمامة فى طريقه حول الريف 

بحًثا عن الكنز بني القمامة التي مت اإلقاوؤها يف منطقته .

اأرواح مفقودة اأمريكا - 2٠22 - 6 ق

اإخراج: كري�صتينا جيوردانو

اإنتاج:  كري�صتينا جيوردانو

امللخ�ص:نتتبع روًحا يف احلياة حتى الآخرة ونتعلم كيف ميكن للعزلة 

وترك العائلة والأ�صدقاء اأن يوؤثروا علينا جميًعا.

ريتا املحبوبة �صوي�صرا - 2٠22 - 4 ق

اإخراج: الينا مدريد

اإنتاج:  بريت اآ تورنري

والنظام يف  “ ال�صيطرة  “ريتا  ال�صارمة  املرور  �صرطية  امللخ�ص:حتب 

من  توجه  م�صتطيلة،   �صلبة  طرق  �صبكة  اأن�صاأت  لذلك  عملها.  مكان 

خاللها ال�صائقني بتعليمات غاية فى الدقة.

ميتاللو فرن�صا - 2٠21 - 12 ق

اإخراج: كالفني انطونيو بالندين

اإنتاج:  جى �صوى بيان كونتون

روحانية  رحلة  عجوز  رجل  يبداأ  مهجور،   �صناعي  موقع  امللخ�ص:يف 

بحثًا عن احلقيقة تاأخذه الرحلة اإىل اأعماق امل�صنع حيث يجد جوهر 

امل�صكلة.

�صربات القرد رو�صيا - 2٠22 - 3 ق

اإخراج: ما�صا �صمينة

اإنتاج:  كلية فن امل�صرح والتكنيك

تليفزيونى  اإعالن  اأمام  تتوقف  حياته  اأن  بوميًا  قرد  امللخ�ص:ي�صعر 

يتكرر كثريًا،  حيث يدعو �صخ�ص ما ُيدعى » ال�صيد النجاح » اجلمهور 

اإىل النجاح من خالل حماولة الفوز بتعويذة على �صكل لعبة .

وح�ص فى املدينة اململكة املتحدة - 2٠22 - 8 ق

اإخراج: اأمري ح�صني ر�صوانيبور

اإنتاج:  كلية فن امل�صرح والتكنيك

وحيوانات  و�صفادع  جرذان  ي�صكنها  حيث  �صغرية  قرية  يف  امللخ�ص: 

باأجنحة  وحو�ص  وجود  فى  ي�صدقون  العمدة  جعلهم  اأخرى،   �صغرية 

ت�صرب وذلك لكى يزيد من ال�صيطرة عليهم.

بيت الفاأر �صلوفينيا - 2٠22 - 8 ق

اإخراج: تيمون ليدر

his way around the countryside in search 
of treasure among the trash that has been 
dumped in his locality.
Lost Souls USA - 2022 - 6 min.
Director: Christina Giordano
Production: Christina Giordano
Synopsis: Follow a soul into the afterlife and 
learn how isolation and letting go of family 
and friends can affect us all.
Lovely Rita Switzerland - 2022 - 4 min.
Director: Elena Madrid
Production: Prêt-à-Tourner Filmproduktion 
Synopsis: The strict traffic policewoman 
Rita loves control and order in her 
workplace. She has drawn up a rigid, 
rectangular road network, through which 
she directs the drivers with precise 
instructions. 
Metallo France - 2021 - 12 min.
Director: Calvin Antoine Blandin
Production: Je Suis Bien Content
Synopsis: In an abandoned industrial site, an 
old man starts a mystical and solitary journey. 
His search for the truth takes him deep into 
the factory, to find the heart of the problem. 
Monkey Beats Russia - 2021 - 3 min.
Director: Masha Semina
Production: Theatrical Art and Techniques 
College.
Synopsis: A monkey life is interrupted by a 
randomly seen advertisement on TV, in which 
someone named Mister Success invites the 
audience to become successful by trying to 
win a talisman toy.
Monster in Town Russia - 2022 - 8 min.
Director: Amirhossein Rezvanipour
Production: Theatrical Art and Techniques 
College.
Synopsis: In a small village where the 
residents are rats, frogs, and other small 
animals, the mayor to control them better 
has led them to believe that there are 
monsters with wings that drink blood.
Mouse House Slovenia - 2022 - 8 min.
Director: Timon Leder
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اإنتاج:  كلية الفنون امل�صرحية والتقنيات

اجلائع  �صديقه  بينما  جنب  عجلة  يف  نف�صه  يحب�ص  �صره  امللخ�ص:فاأر 

الذي تقطعت به ال�صبل يف اخلارج يجب اأن يتعامل مع قطة جائعة.

غرابى ل يعرف ال�صيد الهند - 2٠21 - 5 ق

اإخراج ديفاكار كوبان

اإنتاج:  ديفاكار كوبان

امللخ�ص:فيلم ميلودرامي مقتب�ص من بحرية البجع لت�صايكوف�صكي على 

اأ�صا�ص عالقة غام�صة بني غراب ورجل يف عامل بائ�ص.

نريفانا وكباب اليابان - 2٠22 - 18ق

اإخراج م�صاكازو هريانو - اي�صامى تكارا

اإنتاج:  م�صاكازو هريانو

مدينة  يف  رجل  يركبها  التى  اللعبة  توقفت  حادث  امللخ�ص:ب�صبب 

املالهي. ل اأحد يعرف متى �صتعمل مرة اأخرى .

�صيكوجرافيك كرواتيا - 2٠22 - 7 ق

اإخراج: اأ�صرف موليما

اإنتاج:  زغرب فيلم

يوؤدي  اأ�صرة.  نواة  وطفلة  واأم  ر�صام  ي�صكل  املا�صي.  امللخ�ص:جتزئة 

فقدان الأم اإىل فقدان الذاكرة.

ملل الدب القطبي اليابان - 2٠21 - 7 ق

اإخراج: كودجى يامامورا

اإنتاج:  يامامورا اأنيمي�صن

البحرية  احليوانات  من  ال�صديد  بامللل  قطبي  دب  امللخ�ص:ي�صعر 

املختلفة يف اأعماق البحر الأزرق. 

باور بالدين - خملوقات الليل 1 ا�صرتاليا - 2٠21 - 4 ق

اإخراج: كودجى يامامورا

اإنتاج:  �صيمون نورتون

باور   ( الأي�صلندية  املعدنية  الطاقة  لفرقة  مو�صيقي  فيديو  امللخ�ص: 

بالدين« 

ولد ة من جديد االيابان - 2٠21 - 4 ق

اإخراج: يوكى اأوكازاوا

اإنتاج:  �صين�صوكا اإنا

امللخ�ص:عمل من العواطف النقية با�صتخدام اأقالم التلوين الر�صا�ص 

واجلاف. حماولة خللق �صكل جديد من التعبري.

Production: Theatrical Art and Techniques 
College
Synopsis: A gluttonous mouse traps 
himself in a cheese wheel while his 
starving friend stranded outside must 
contend with a hungry cat. 
My crow don't know to fish India -2021-5 min.
Director: Divakar Kuppan 
Production: Divakar Kuppan 
Synopsis:A melodramatic animation adaptation 
of the Tchaikovsky›s Swan Lake based on 
a vague relationship between a crow and a 
man in a dystopian world.
Nirvana and Kebab Japan - 2022 - 18 min.
Director: Masakazu Hirano, Isami Takara
Production: Masakazu Hirano
Synopsis:Due to an accident, the man›s 
ride at the amusement park has stopped. 
No one knows when it will be up and 
running again.
Psychographic Croatia - 2022 - 7 min.
Director: Branko Farak
Production: Zagreb Film
Synopsis: Defragmentation of the past. 
A painter, mother and child comprise a 
family nucleus. The loss of the mother 
leads to the dissolution of memory. 
Polar Bear Bears Boredom  
Japan - 2021 - 7 min.
Director: Kōji Yamamura
Production:Yamamura Animation
Synopsis: A polar bear who is very bored 
with various marine animals in the deep 
blue sea. 
Power Paladin - Creatures of the Night1
Australia - 2021 - 4 min.
Director: Lauren Ambry
Production: Simon Norton
Synopsis:Official music video for Icelandic 
power-metal band, POWER PALADIN
Reborn Japan - 2021 - 4 min.
Director: Yuki Okazawa
Production: Shinsuke Ina
Synopsis: A work of pure emotions. Using 
colored pencils and crayons. An attempted 
to create a new form of expression .
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 ثورة قلب الربازيل - 2٠21 - 3 ق

اإخراج: ديفيد دالديجان بالدوينو- اإنتاج:  ديفيد دالديجان بالدوينو

امللخ�ص:بعد احلرب العظمى �صد القي�صر الأملاين والقوى املركزية، 

اأثناء حالة الفو�صى،  هناك حبيبان على طريف نقي�ص. رجل �صرطة 

و�صابة وهبت نف�صها للثورة.

الت�صبع كرواتيا - 2٠21 - ٩ ق

اإخراج: لو�صيا بوزان�صيت�ص

اإنتاج:  زغرب فيلم

امللخ�ص:�صيء ما ظل ينمو من ال�صقوق واجلدران واحتل كل امل�صاحات 

الفارغة يف مدينة البحر الأبي�ص املتو�صط ال�صغرية.

�صريى مارا رو�صيا البي�صاء - 2٠21 - ٩ ق

اإخراج: ناتا كورنيافا

اإنتاج:  ليونيد كاليتينيا

امللخ�ص:متوت زوجة جوزيف مارا ال�صابة. وت�صقط �صندوًقا �صحرًيا مع 

اأغانيها كهدية له.

�صئمت من وظيفتى اأ�صبانيا - 2٠22 - 1ق

اإخراج: �صونيا ا�صتيفيه- اإنتاج:  �صونيا ا�صتيفيه

يغادر  عندما  جمموعة،   بني  كانت  مبفردها  دمية  امللخ�ص:ُترتك 

اجلميع،  وت�صتغل اللحظة لإظهار وجهها احلقيقي. 

اأغنية �صكاز �صريين رو�صيا - 2٠22 - 14ق

اإخراج: الك�صندر بالخوتني

اإنتاج:  �صونيا ا�صتيفيه

امللخ�ص:يعرث راهب على فتاة قروية تائهة يف الغابة. يف طريقهم اإىل 

املنزل عرب الأماكن املقد�صة،  يواجهون قوة غام�صة تهدد وجود كل 

اأ�صكال احلياة يف الغابة. 

�صاعات قليلة اأيرلندا - 2٠22 - 5 ق

اإخراج: مارنا �صنيزيك

 IADT اإنتاج:  املدر�صة الوطنية لل�صينما

امللخ�ص:�صخ�صان يتنقل قطار اأفكار كل منهما من ذاكرة اإىل اأخرى.

مطربى غروب ال�صم�ص اأملانيا - 2٠22 - 22 ق

اإخراج: جي�صيكا بو

اإنتاج:  اأكادميية الفن لالإعالم

امللخ�ص:الزوجان املتقاعدان من هوجن كوجن،  لوجن و�صويف،  مغنيني 

Revolution of a Heart Brazil - 2021 - 3 min.
Director: David Daldegan Balduino
Production: David Daldegan Balduino
Synopsis: After the Great War against the 
German Kaiser and the Central Powers, 
in the chaos, two lovers are on opposing 
sides. A man of the police and a young 
lady who gave herself to the revolution.
Saturation Croatia- 2021 - 9 min.
Director: Lucija Bužančić
Production: Zagreb Film
Synopsis: Something grew out of the 
cracks and walls and occupied all the 
empty spaces in a little Mediterranean city. 
Shirey Mara Belarus - 2021 - 9 min.
Director: Nata Korneyeva
Production: Leonid Kalitenya
Synopsis: A young wife of Joseph, Mara, 
dies. She drops off a magic box with her 
songs as a gift for him.
Sick of my job Spain - 2022 - 1 min.
Director: Sonia Estévez
Production: Sonia Estévez
Synopsis: A puppet is left alone on the set, 
when everyone has left, and takes advantage 
of the moment to show his true face.
Skaz-Sirin's Song Russia - 2022 - 14 min.
Director: Matt Lashko
Production: Alexander Plakhotin
Synopsis: A hermit finds a village girl lost 
in the woods. On their way home through 
sacred places they encounter a mysterious 
force, threatening the existence of all life 
in the Forest. 
Few Hours Ireland - 2022 - 5 min.
Director: Marta Sniezek
Production: The National Film School IADT 
Dublin
Synopsis: Two people›s trains of thought, 
transitioning from one memory to another. 
Sunset Singers Germany - 2022 - 10 min.
Director: Jessica Poo
Production: Kunsthochschule für Medien
Synopsis: The retired Hong Kong 
couple, Long and Sophie, as amateur 
singers, attend their singing performance 
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من  الرغم  على  منف�صل.  ب�صكل  الغنائي  عر�صهما  يقدمان  هواة، 

ال�صطرابات الجتماعية،  فاإن اأدائهم ي�صتمر كاملعتاد.

ال�صفدع ال�صغري اململكة املتحدة - 2٠22 - 5 ق

اإخراج: جربييل فافاريتو

اإنتاج:  جربييل فافاريتو

امللخ�ص:يجد البطل نف�صه يف اأحالم يقظة �صريالية تتحول اإىل رحلة 

ا�صتك�صافية حيث يطارده الإدراك امل�صوه لذاته.

تات رو�صيا - 2٠21 - 3 ق

اإخراج: اإيكاترينا اأوليانوفا

اإنتاج:  األي�صيا كوت�صيتكوفا

امللخ�ص:ق�صة ل�ص وح�ص غام�ص �صرق �صروال فور�صرت.

الولد الذى حتدث اإىل املالئكة الهند - 2٠22 - 5 ق

اإخراج: �صيان تان روى

اإنتاج:  �صيان تان روى

كمدر�ص  الطاهرة  القلوب  مدر�صة  اإىل  موؤخرًا  "�صني"  امللخ�ص:ان�صم 

واأ�صبح  املف�صل لدى طالبه نظًرا لطبيعته ال�صاحرة وعنايته بالأطفال.

ال�صباب جمهورية كوريا - 2٠22 - 2 ق

اإخراج: ينج ووه

اإنتاج:  يبينج جوان

امللخ�ص:تاهت فتاة يف الغابة يف الليل. وظل الوح�ص يطاردها. خافت 

الفتاة ال�صغرية وا�صتمرت يف الفرار.

طائرة ورقية لبنان - 2٠22 - 5 ق

اإخراج: �صيو ماي خو،  جاي �صيبتيمو،  باميال فرحات،  مي�صيل دوميت

اإنتاج:  �صيو ماي خو،  جاي �صيبتيمو،  باميال فرحات،  مي�صيل دوميت

ل  ك�صول  اأنه  وزمالوؤه  مدر�صه  يعتقد  �صغري  تلميذ  امللخ�ص:جاد 

ي�صتطيع فعل اأي �صيء،  ولكن مب�صاعدة �صديقته �صنع طائرة ورقية.

عمالق فى ج�صد جديد ال�صني - 2٠21 - 18ق

اإخراج: �صني زي

اإنتاج:  ميدنايت بلور فيلمز

عمالق،   طفل  �صكل  يف  يتج�صد  "كونكاي" اأن  امللياردير  امللخ�ص:قرر 

واأ�صبح �صخ�صية �صبيهة بالإله،  واأ�صبح تنف�صه ومنوه الهدف الوحيد 

ليحيا كل ان�صان. 

separately. Despite social unrest, their 
performance sets off as usual.
Tadpole UK - 2022 - 5 min.
Director: Gabriele Favaretto
Production: Gabriele Favaretto
Synopsis: The protagonist finds himself 
in a surreal daydream which becomes an 
introspective journey where he is haunted 
by the distorted perception of himself.
Tatt Russia - 2021 - 3 min.
Director: Ekaterina Ulyanova
Production: Alicia Kochetkova
Synopsis:The story of a mysterious monster-
thief who stole the forester›s pants. 
The Boy Who Talked to Angels
India - 2022 - 5 min.
Director: Sayantan Roy
Production: Sayantan Roy
Synopsis: Mr. Sen has recently joined 
“Immaculate Hearts School” as a teacher 
and has already become a favourite 
amongst his students due to his charming 
and caring nature.
The Mist Republic of Korea - 2022 - 2 min.
Director: Ying Wu
Production: Yiping Guan
Synopsis: At night, a young woman was 
lost in the woods. The monster seems to 
keep chasing after her. The little woman 
was scared and continued to flee.
The Paper Plane Lebanon - 2021 - 5 min.
Director: Siew May Khoo, Jay Septimo, 
Pamela Farhat, Michel Doumit
Production: Siew May Khoo, Jay Septimo, 
Pamela Farhat, Michel Doumit
Synopsis: Jad is a pupil, his teacher and 
classmates think that he is lazy couldn’t do 
anything, but with help of his fiend he made 
a paper plane. 
The Reincarnated Giant China - 2021-18 min.
Director:Chen Xi
Production:Midnight Blur Films
Synopsis: Billionaire Mr. Konkai decides 
to reincarnate himself into a giant baby, 
and it has become a God-like figure whose 
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ال�صحية م�صر - 2٠22 - 15 ق

 اإخراج: �صيف عمرو

اإنتاج:  ا�ص ايه

امللخ�ص:يروي ق�صة عن 4 اأ�صقاء مدمنني على املخدرات.

 ثيور برج املياه �صوي�صرا / فرن�صا- 2٠21 - 8ق

 اإخراج: خاميى دي�صاى

اإنتاج:  فوليماج - فيلم نادا�صدي - اأفالم جيبكا

القرية.  �صالم  ويزعج  �صباح،   "ثيو"كل  املياه  برج  امللخ�ص:يبكي 

يحاول روبرت وكلبه اإ�صعاده من خالل الغناء.

يوتوبيا اجلزائر- 2٠22 - 6 ق

 اإخراج: عماد غاجيتى

اإنتاج: عماد غاجيتى

فكيف  ؛  فا�صلة  مدينة  يف  يعي�ص  بال�صدفة  نف�صه  �صاب  امللخ�ص:وجد 

يتعامل مع ذلك الواقع.

التنني واويل بولندا- 2٠21 - 6ق

 اإخراج: كامريون كار

اإنتاج: كامريون كار

امللخ�ص: مقتب�ص من حكاية �صعبية بولندية كال�صيكية،  غنية بالتاريخ 

والثقافة وال�صحر من منظور �صينمائي ملحمي وعرائ�ص متحركة.

يا للعجب ! اأملانيا- 2٠21 - 8ق

 اإخراج: مايكل زاجماتنينز

اإنتاج: مايكل زاجماتنينز

لل�صيد،  ي�صادف طفالن دودة رملية  البحث عن ُطعم  امللخ�ص:اأثناء 

متحدثة تقودهما نحو املد واجلزر اإىل كنز فى منطقة اجلزر.

اأين يذهب ما �صاع �صيلى- 2٠22 - 2٠ق

 اإخراج: ديفيد لويزا

اإنتاج: خاميي بانكا�صيو روزا�ص

امللخ�ص:الهدايا التذكارية والأفكار والهموم والوحو�ص التي اختلقها 

اأنف�صهم  اإىل  ويتحدثون  اأنف�صهم  يجدون  حيث  الغام�صون  الرواة 

ويغ�صون فى نوم عميق لل�صفر اإىل جوهر الذاكرة.

breathe and growth become all human 
being's only living purpose. 
The Victim Egypt - 2022- 15 min.
Director:Seif Amr
Production:SA Production
Synopsis: It tells a story about 4 brothers 
who are addicted to drugs.
Theo the Water Tower
Switzerland / France - 2021 - 8 min.
Director:Jaimeen Desai
Production:Folimage - Nadasdy Film - 
Gebeka Films.
Synopsis: Every morning, Theo the water 
tower cries and disturbs the village's peace. 
Robert and his dog try to cheer him up by 
singing songs. 
Utopian Algeria - 2022- 6 min.
Director:Imad Ghadjetti
Production:Imad Ghadjetti
Synopsis: A young man accidentally found 
himself living in utopian city; so how he 
interact to that.
Wawel Dragon Poland - 2021- 6 min.
Director:Cameron Carr
Production:Cameron Carr
Synopsis: An adaptation of a classic Polish 
folktale, rich in history, culture and magic 
told with an epic cinematic lens and stunning 
animation puppetry!
What a Wonder! Germany - 2021- 8 min.
Director:Michael Zamjatnins
Production:Michael Zamjatnins
Synopsis: While searching for fishing bait, 
two kids catch a talking sandworwho leads 
them at ebb tide to a treasure in the Watt.
Where Goes What is Lost
Chile - 2022- 20 min.
Director:Daevid Loyza
Production:Jaime PancasioRozas
Synopsis: Souvenir, thoughts, worries and 
monsters created by a mysterious narrators 
find themselves, talk tothemselves and melt in 
a dream to travel to the substance of memory.
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ثالثًا: مسابقة أفالم التحريك الطويلة

بوب فىالكلوب )3D( 31 ق

املخرج: اإ�صالم �صليم

اإنتاج: �صركة فانتا�صي هاو�ص

حوله  من  ي�صاعد  اأن  يحاول  �صاب  عن  يحكى  الفيلم  امللخ�ص: 

باإخرتاعاته الب�صيطة. 

يحي وكنوز )3D( 6٠.3ق

املخرج: حممد م�صطفى عيد

اإنتاج:  �صركة ه�صتاج املتحدة للخدمات الإعالمية

بالعلوم  يباىل  ل  الذى  الطفل  يحيي  عن  يحكى  الفيلم  امللخ�ص: 

وتاريخ وطنه م�صر حتى تقوده الظروف ملقابلة امللك رم�صي�ص الثانى 

بال�صدفة وير�صله اإىل مغامرة فى الع�صر القدمي .

دجاجة التالل ال�صني / اأملانيا- 2٠21 - 83ق

 اإخراج: �صني زى

اإنتاج: �صني زى

امللخ�ص: مل تخ�صع يرقة الدجاج الغريبة ب�صكل عجيب لعملية التحول 

ال�صهول  جابت  ذلك،   من  وبدًل  الكهف.  يف  تختبئ  ومل  البلوغ  نحو 

والتالل مرتدية درًعا اآلًيا.

ع�صرات من ال�صمال اليابان- 2٠21 - 64ق

 اإخراج: يامامورا كودجى

اإنتاج: ميو برودك�صن�ص - يامامورا اأنيمي�صن

امللخ�ص:هذا هو �صجل الأ�صخا�ص الذين التقى بهم ااملخرج يف ال�صمال. 

ومع ذلك،  فاإن ذاكرته م�صتتة ول ت�صتوعب ما يراه على الإطالق.

ايلولو �صيلى- 2٠2٠ - 6٠ق

 اإخراج: جربييل فريدوجو �صوتو

اإنتاج: بيلوفيلمز

امللخ�ص: مع فقدان والدته،  يعود الر�صام اإىل منزل طفولته. وبينما 

يحاول اأن يجد الراحة والطماأنينة،  فاإن يرقة فرا�صة ورفاقها ذوي 

القوى اخلارقة يتواجدون يف املنزل يف مهمة تخ�صهم.

Feature Animation Film 
Competition

Pop FelClop - 3D -31 min. 
Director:Islam Selim
Production:Fantasy House
Synopsis: It tells about a young man trying 
to help those around him with his simple 
inventions.
Yehia and the Treasure - 3D - 60.3 min. 
Director:Mohamed Mostafa Eid
Production:Hashtag United Media Services.
Synopsis: It tells about Yahya a 
childwhodosen’t care aboutthe science and 
history of his homeland, Egypt, untilcircum-
stances lead him to meet King Ramses II by 
chance and sendhimin an adventure in the 
ancientera.
Chicken of the Mound
China/ Germany - 2021- 83 min.
Director:Chen Xi
Production:Chen Xi
Synopsis:A particularly curious 
chicken larva did not undergo the adult 
transformation and did not hide in the cave. 
Instead, it roamed the plains and mounds 
wearing robot armor.
Dozens of Norths Japan- 2021- 64 min.
Director:Yamamura Koji
Production:Miyu Productions, Yamamura 
Animation, Inc.
Synopsis: This is a record of the people 
the director met in the North. However, his 
memory is fragmented and does not get the 
point at all.
Elulu Chile- 2020- 60 min.
Director:Gabriel Verdugo Soto
Production:Belofilms
Synopsis: With the loss of his mother in 
mind, a painter returns to his childhood 
home. While he tries to find peace, a 
caterpillar and his fellas with superpowers 
are in the house on a quest of their own.
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هان�صيل وجريتل الرائعني الربازيل- 2٠22 - 1٠1ق

اإخراج: اأرنالدو جلفاو

اإنتاج: جوليا جلفاو

ي�صيعوا  اأن  الأطفال  ال�صريرة  ال�صاحرة  تنتظر  مل  لو  ماذا  امللخ�ص: 

لطلب  الأطفال  هوؤلء  وي�صطر  مالية  م�صاكل  ويواجهون  الغابة  يف 

م�صاعدتها؟

اأوبال فرن�صا - 2٠21 - 85ق

 اإخراج: األن بيدارد

اإنتاج: األن بيدارد

وحيث  الأبد  اإىل  يدوم  ال�صيف  حيث  م�صحورة  مملكة  امللخ�ص: 

اأمرية  ال�صحر  كل  م�صدر  كان  خالدين.  وال�صكان  احليوانات 

�صغريةا�صمها اأوبال.

الدب الدمية بوم رو�صيا- 2٠22 - 71ق

 اإخراج: دني�ص �صرينوف

اإنتاج: اليا بوفوف - الينا �صريكوفا

نقلها  اأثناء  الباندا"  "قلب  الأثرية  القطع  اإحدى  امللخ�ص:�صرقت 

اإىل عميل يف رو�صيا. ما�صة خمباأة داخل دبدوب ت�صل بال�صدفة اإىل 

حمل لالألعاب.

الق�صة اخلالدة رو�صيا- 2٠21 - 1٠٠ق

 اإخراج: اأندريه كولبني

اإنتاج: باروفوز انيمي�صن �صتوديو

امللخ�ص:كان هناك �صالم بني اجلميع حتى هدد ال�صبح الأبي�ص بتدمري 

وو�صيم  وقوي  �صجاع  اإنه  منعه،   ي�صتطيع  فقط  واحد  رجل  اجلميع. 

ويركب دراجة،  ا�صمه كو�صيف.

الفيك�صي�ص �صد الكرابوت�ص رو�صيا- 2٠1٩ - 8٠ ق 

 اإخراج: فا�صيلي بيدو�صفيلي،  اإيفان ب�صونكني،  اأوليغ اأوزينوف

اإنتاج: جورجي فا�صيليف،  اإيليا بوبوف،  �صريجي �صاركي�صوف

الآلت  داخل  يعي�صون  طيبون  قليلون  اأنا�ص  الفيكي�ص" هم  امللخ�ص: 

والأجهزة ويهتمون باملعدات ويختبئون من النا�ص: ل يوجد �صوى عدد 

قليل من الأ�صخا�ص املحظوظني الذين يتوا�صلون معهم.

Fabulous Hansel and Gretel
Brazil- 2022- 101 min.
Director:Arnaldo Galvão
Production:Julia Galvão
Synopsis: What if the Witch didn't wait 
for the kids to get lost in the forest and 
caused the financial troubles so the kids 
have to asking for her help?
Opal France, Martinique- 2021- 85 min.
Director:Alan Bidard
Production:Alan Bidard
Synopsis: A magic kingdom where 
summer lasted forever and where the 
animals and the inhabitants were immortal. 
The source of all magic was a young 
princess called Opal. 
Teddy Boom! Russian- 2022- 71 min.
Director:Denis Chernov
Production:Ilya Povov, Elena Chirkova
Synopsis: A relic “Heart of the Panda” 
is stolen during its transportation to a 
customer in Russia. A diamond is hidden 
inside a teddy bear, which ends in a toy 
store by accident.
The Everlasting Story Russian Federation - 
2021 - 100 min.
Director:Andrey Kolpin
Production:Parovoz Animation Studio
Synopsis:There was peace between 
all until the White Ghost threatened to 
destroy all. Only one man can stop him, 
he’s brave, strong, and handsome and he 
rides a bike, his name is Koschey.
The Fixies vs. Crabots Russian Federation - 
2019- 80 min.
Director: Vasili Bedoshvili , Ivan Pshonkin, 
Oleg Uzhinov 
Production: Georgy Vasiliev, Ilya Popov, 
Sergey Sarkisov
Synopsis:Fixies are kind little people who 
live inside machines and appliances and 
take care of equipment. They hide from 
people: there are only a few lucky people 
who communicate with them.
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املجلد الأول - احلرب اأمريكا - 2٠1٩ - 8٠ ق

 اإخراج: جورين دم�صق حنا

اإنتاج: جورين دم�صق حنا

العامل.  م�صري  اأجل  من  يقاتالن  وتريافن  �صاري  جانبان،   امللخ�ص: 

يجب اأن تثبت "زو زاجن" اأنها ت�صتحق الن�صمام اإىل حتالف "�صاري" .

وداعًا اإليدا

فرن�صا - 2٠22  - 35 ق

اإخراج : تيتوان بوردو

اإنتاج: نوفانيما برودك�صن�ص

امللخ�ص: جتري بني ال�صهول ال�صا�صعة عدة جمموعات من ال�صخ�صيات 

اأجل  من  اأنف�صهم  اإطعام  البع�ص  يحاول  اخلا�صة.  بن�صاطتها  تقوم 

البقاء، والبع�ص الآخر يقومون بالبناء اأو ي�صافرون اأو يوؤدون طقو�ًصا 

ل ميكن تف�صريها.

رابعًا: مسابقة إعالنات التحريك ومقدمات 
االفالم ومقدمات المسلسالت

اأوًل: الترتات

ترت: بالعمل نحيا ) برومو لعيد العمال( )2D( 2.4 ق

املخرجه: ر�صا عمرو ح�صيب 

اإنتاج:  اإنتاج خا�ص 

امللخ�ص:هو برومو لعيد العمال 

ثانيًا: الإعالنات

اإعالن: من�صور )3D(1.4٠ ق

املخرج: عمرو كمال ي�ص 

اإنتاج:  موؤ�ص�صة 57357

بال�صرطان  اأ�صيب  لطفل  عن   57357 مل�صت�صفى  اعالن  امللخ�ص:هو 

و�صفى متاما من املر�ص بالعالج بامل�صت�صفى .

اإعالن: وجبة )2D( 1.12 ق

املخرج: حممد احمد فوىل 

اإنتاج:  المارات دبى ) �صركة كريتف مو�صن (

VS Volume 1 - Flight  USA - 2019- 80 min.
Director: Jourin Damascus Hannah
Production: Jourin Damascus Hannah
Synopsis: Two sides, the Sarri and 
Terraven fight for the fate of the world. Xu 
Xang must prove herself worthy to join the 
Sarri Alliance.
Bye - Bye Elida France - 2022 -  35 min.
Director: Titouan Bordeau
Production: Novanima productions
Synopsis:Takes place on vast plains. 
Several groups of characters going about 
their respective activities. Some try to feed 
themselves to survive, others build, travel, 
or perform inexplicable rituals.

Forth: Animation adver-
tisements competition, 
Movie Introductions and 
Series Introductions

Introductions 
We Live by Work - 2 D -2.4 min. - Egypt
Director: Rasha Amr Hasib
Production: Private
Synopsis: Labours Day Promo

Advertisements:
Mansour - 3D -1.40 min. - Egypt
Director: Amr Kamal Yassin 
Production: 57357 Institution 
Synopsis: It is an advertisement for Hospi-
tal 57357 about a child who was diagnosed 
with cancer and completely cured of the 
disease through treatment in the hospital. 
A Meal - 2D -1.12 min. - ( Emirates- Dubai)
Director: Mohamed Ahmed Fouli 
Production: Creative Motion
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ما  لأن  دائما  تفكريك  فى  اإن�صان  كن  فكرة  ليو�صل  امللخ�ص:اأعالن 

تعتربه قليل يعترب كثري بالن�صبة للغري .

اإعالن:حلوانى 1 ق-م�صر

املخرج: اإ�صالم احمد ال�صيد 

Folk creative sol - الإبداعية للحلول  ُفلك  �صركة   إإنتاج:  

tions  Cartoon Network Menaكارتون نيت ورك مينا - 
امللخ�ص:اأعالن من فئة الإعالنات املو�صيقية قام املخرج باإعادة توزيع 

اأغنية الراجل ده هيجننى .

اإعالن:املولد لبوم )3D( 1.15 ق-م�صر

املخرج:اأحمد اأن�صى

اإنتاج:  �صركة فانتا�صي هاو�ص

امللخ�ص:اأعالن ترويجى

)2D (31ث-عمان   Star buks اإعالن: �صتاربك�ص

املخرج:�صند�ص �صليمان احلمادى

اإنتاج:  الكلية العلمية للت�صميم )�صلطنة عمان م�صقط(

امللخ�ص:اإعالن ترويجى

اإعالن: البحث عن املفتاح )2D( 36ث-عمان

املخرج: �صيماء خلف نا�صر الرحمى

اإنتاج:  الكلية العلمية للت�صميم )�صلطنة عمان م�صقط(

امللخ�ص:اأعالن ترويجى مل�صابقات الألعاب .

اعالن: جميلة (2D & 3D) 2.3٠ ق-م�صر

املخرج: اأحمد ح�صن 

اإنتاج:  �صركة فانتا�صي هاو�ص 

�صاعدوا  اإخرتاعات  الفيلم يتحدث عن ما قدمه العرب من  امللخ�ص: 

بها ذوى الهمم فى حتقيق اأحالمهم.

ثالثًا: امل�صل�صالت

ترتم�صل�صل: الأزهر فى ع�صر الدولة العثمانية

3٠32 ق-م�صر  )3D( 4ج 

املخرج: حممد احمد بدوى

انيم�صني  �صركة   - العلمى  البحث  اأكادميية   - ال�صريف  الأزهر  اإنتاج: 

بل�ص.

Synopsis: An advertisement to convey the 
idea of being always a human being in your 
thinking because what you consider a little is 
considered a lot for others.
Pastry -1min. - Egypt
Director: Islam Ahmed El Sayed 
Production:Folk Creative Solutions & Car-
toon Network Mena.
Synopsis: An advertisement in the categry of 
Musical Advertisements, the director rear-
ranged the old song «El Raghel De Haiga-
nini».
Folklor Show ( La Pome) - 1.15 min. - Egypt
Director: Ahmed Onsy 
Production: Fantasy House
Synopsis: Commercial advertisement 
Star Buks -2 D -30 seconds - Oman
Director: Sondos Soliman Al Hammadi
Production: Scientific College of Design
Synopsis: Commercial advertisement. 
Searching for the Key -2D -.36 seconds - Oman
Director: Shaimaa Khalaf Saleh El Romhi
Production: Scientific College of Design
Synopsis: Commercial advertisement for 
games competitions. 
Beautiful - (2D & 3D) - 2.30 min. - Egypt
Director: Ahmed Hassan
Production: Fantasy House 
Synopsis: It tells about the inventions made 
by the Arabs that helped people of determi-
nation achieve their dreams.

Third:Serieses
Al-Azhar in the era of the Ottoman 
Empire - 3D - 3.32 min. - Egypt
Director: Mohamed Ahmed Badawi
Production: Al Azhar al sharif - Academy of 
Scientific Research - Animation Plus Comp.
Synopsis: The fourth part tells about Sheikh 
Suleiman Al-Masry, who studies mental sci-
ences at Al-Azhar Al-Sharif, and because of 
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امل�صرى  �صليمان  ال�صيخ  حول  الرابع  اجلزء  اأحداث  تدور  امللخ�ص: 

الذى يدر�ص العلوم العقلية بالأزهر ال�صريف وب�صبب غرية على بك 

الكبري منه يتم نفيه اإىل الأ�صتانة .

ترت م�صل�صل: الأمثال فى القراأن احللقة الأوىل

 )3D( 3.42ق-م�صر

املخرج: اأحمد ال�صباح

Medioaproution  ،اإنتاج:  �صركة انيم�صني بل�ص

مثل  ثالثني  الكارتون،  طريق  عن  ت�صتعر�ص  دينية  امللخ�ص:دراما 

وردت فى ثالثني اآية فى القراآن الكرمي.

ترت م�صل�صل: حلم ف�صاء )3D( 2.52 ق-م�صر

املخرج: عمرو عادل

اإنتاج:  وكالة الف�صاء امل�صرية + اأكادميية البحث العلمى

الف�صاء  وكالة  عنها  اأعلنت  م�صابقة  عن  الأحداث  امللخ�ص:تدور 

الأطفال  من  ف�صاء  رواد  واأعداد  لتدريب  2٠3٠م  عام  امل�صرية 

لي�صاركوا فى رحلة اأكت�صاف كوكب املريخ .

ترت م�صل�صل: عزيز م�صر )3D( 3 ق-م�صر

املخرج: د. م�صطفى الفرماوى

اإنتاج:  �صتديوكارتونيل

امللخ�ص:العمل يروى ق�صة �صيدنا يو�صف عليه ال�صالم 

ترت م�صل�صل: فوازير م�صر جميلة (2D & 3D) 2ق

املخرج: ر�صا عمرو ح�صيب

اإنتاج:  تليفزيون جمهورية م�صر العربية

م�صر  حمافظات  معامل  اأهم  عن  معلومات  تعطى  امللخ�ص:الفوازير 

واأبرز ال�صخ�صيات من مواليد هذه املحافظات .

خامسًا: مسابقة أفالم التحريك التجريبى

األف جيجا وجيجا )3D( 1.15 ق-م�صر

املخرج: اأحمد ح�صن

اإنتاج:  جامعة الدول العربية

ال�صو�صيال  مع  التعامل  فن  حول  لالأطفال  توعوى  عمل  هو  امللخ�ص: 

ميديا بحر�ص وعدم اأدمانها.

Ali Bey Al Kabir’s jealousy of him, he is 
exiled to Astana.
Proverbs in the Qur'an - first episode - 3D - 
3.42 min. - Egypt
Director: Ahmed Al Sabbah
Production: Animation Plus Comp.- Medio-
aproution
Synopsis: Religious drama showing 
through the cartoon ,thirty proverbs men-
tioned in thirty verses in the Holy Qur’an.
Space Dream - 3D - 2.5 2min. - Egypt
Director: Ahmed Al Sabbah
Production: Egyptian space agency - 
Academy of Scientific Research
Synopsis:A competition announced by the 
Egyptian Space Agency in 2030 to train 
and prepare child astronauts to participate 
in the journey to discover Mars.
Al- Aziz of Egypt - 3D - 3 min. - Egypt
Director: Mostafa El Faramawy
Production: Studio Cartoonil
Synopsis: The Story of Prophet Yusuf , 
peace be upon him.
Puzzles of Beautiful Egypt
 - (2D & 3D) - 2 min. - Egypt
Director: Rasha Amr Haseeb
Production: The Egyptian Television
Synopsis: The puzzles provide information 
about the most important sightseeing’s of 
Egypt›s governorates and the most promi-
nent characters born in these governorates. 

Fifth: Experimental Anima-
tion Film Competition

A thousand Giga and Giga - 3D - 1.15 min. - 
Egypt
Director: Ahmed Hassan
Production: Arab League
Synopsis: It is an awareness work for chil-
dren about the art of dealing with social 
media carefully without addicting it.
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متاهة(2D & 3D) 1.1٩ ق-م�صر

املخرج: ن�صرين ممدوح

اإنتاج:  اأفراد

الأ�صا�صي  امللهم  هي  فرانت�صكافكا  موؤلفات  يف  والبعث  الأمل  امللخ�ص: 

من  يدخل  وهو  املربع  فيها  يظهر  الفيلم  بداية  اأن  نري  حيث  للعمل 

منت�صفها وذلك يدل علي ولدة  ال�صا�صة ويذهب ايل  اأطراف  اإحدي 

�صراعه  فنجد  ان�صان  ولدة  ذلك  يف  ي�صبه  جديد  وخلق  جديدة 

الداخلي الذي يق�صمه ايل ن�صفني بعد ذلك.

حمادثات فرن�صا - 2٠21 - 7 ق

اإخراج: اإلي�صا بودي - جني داملا�ص - فلور بني - جابني اأجورجي�ص - 

براديل ليجون

اإنتاج:  �صتتوديو وازيا

ملخ�ص: يبحث اأو�صكار عن روابط اجتماعية،  ويتوا�صل مع الغرباء عرب 

الهاتف، حتى يجد اأرليت واأثناء املحادثة �صاركها روؤيته حول العامل.

حرب بلغاريا- 2٠22 - 6ق

 اإخراج: دمييتار دمييرتوف

اإنتاج: ميتامورفوزا

غري  بقدرات  تتمتع  "حرب"،   ُتدعى  �صغرية  فتاة  ن�صاأت  امللخ�ص: 

وتلم�ص  تذبل،   الأزهار  تلم�ص.  عندما  ملجاأ  فى  منعزلة  عادية، 

الأ�صجارجتف، وت�صتعل النريان يف الأ�صياء التى تلم�صها.

املو�صيقى التى تعزفها النم�صا - 2٠22 - 3ق

اإخراج: ينج ووه

اإنتاج:  يبينج جوان

فنان  �صورها  التى  النم�صاوية،   ميلو«  يلو   « لفرقة  امللخ�ص:اأغنية 

»الر�صوم  ت�صمى  تقنية  با�صتخدام  نيكول�ص جانت�ص  املتحركة  الر�صوم 

املتحركة املبا�صرة« .

كيف حتولت جدتى اإىل كر�صى لبنان / اأملانيا - 2٠2٠ - ٩ ق

اإخراج: نيكول�ص فتوح

اإنتاج:  بيال كلينجل 

ملخ�ص: جدة عجوز تفقد حوا�صها اخلم�صة الواحدة تلو الأخرى قبل 

اأن ت�صبح كر�صًيا خ�صبًيا يف النهاية.

Labyrinth- (2D & 3D) - 1.19 min. - Egypt
Director: Nessrine Mamdouh
Production: Independent 
Synopsis: Hope and Resurrection in Frantz-
kavka's writings «are the main inspiration 
for the work, as we see the beginning of 
the film appears an square and it enters 
from one end of the screen and goes to the 
middle of it, which indicates a new birth 
and new creation which is similar to the 
birth of a human being, so we find his inner 
conflict that divides him into two halves.
Chitchat France - 2021 - 7 min.
Directors: Elisa Baudy, Jeanne Dalmas, 
Flore Pean, Gabin Ageorges, Bradley 
Lejeune 
Production: Studio Wasia
Synopsis: Searching for social links, Oscar 
contacts strangers by phone, until he finds 
Arlette. During the conversation, he shares 
his insight about the world.
War Bulgaria - 2022- 6 min
Director:Dimitar Dimitrov
Production:METAMORFOZA-N
Synopsis: A little girl named WAR, with surial 
abilities, grows upisolated in a foster home.
Flowers wither, treesdry up, objects are set 
on fire by the proximity and her touch.
The Music That You Play Austria - 2022 - 3 
min.
Director: Ying Wu
Production: Yiping Guan
Synopsis: A song by Austrian band Yellow 
Mellow, the music video is created by 
animation artist Nikolaus Jantsch using a 
technique called «direct animation»
How My Grandmother Became A Chair
Lebanon / Germany - 2020 - 9 min.
Director: Nicolas Fattouh
Production: Béla Klingl
Synopsis: An ageing grandmother loses 
her five senses, one after the other before 
finally becoming a wooden chair. 
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األفالم الفائزة فى ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة
الدورة الثانية عشر فبراير 2019

اأوًل : م�صابقة العمل الأول:

اجلائزة الأوىل

فيلم:   قب�ص الريح، اإخراج: حنان �صكري بخيت

اجلائزة الثانية 

فيلم: �صاي باليا�صمني، اإخراج: مرام نا�صر م�صطفى

ثانيًا : م�صابقة الأفالم الق�صرية 

اجلائزة الأوىل

Leitner Daniela :اإخراج ،Late Season: فيلم

اجلائزة الثانية 

Joanna Lurie اإخراج:   ،Flowing through Wonder: فيلم

ثالثًا : م�صابقة امل�صل�صالت

اجلائزة الأويل

م�صل�صل:توا�صل، اإخراج: اإبراهيم حممد اإبراهيم

اجلائزة الثانية 

م�صل�صل :الفريق ن، اإخراج: حممد المري عبد املنعم

رابعًا: جائزة الإبداع التجريبى

Valentin Riedl، Frédéric Schuld :اإخراج  Carlotta’s Face:فيلم

خام�صًا: م�صابقة الأفالم الطويلة 

فيلم:  حلم الزيتون، اإخراج: عمر كوان 

�صاد�صًا: م�صابقة الإعالنات والترتات والور�ص

اإخراج: عمرو كمال ي�ص اأوُل: الإعالنات )�صهادة تقدير( اإعالن:ال�صدقة اجلاريه   

ثانيًا: الترتات )�صهادة تقدير(  ترت:   ترت م�صل�صل عماد واإعتماد  اإخراج: اأ�صامه نزيه

ثالثًا : الور�ص الفنية )�صهادة تقدير(ور�صة :مينى ميك�ص    اإخراج: اإبراهيم �صعد

 �صابعًا �صهادات تقدير لكل من : -                  

Bobo – )Croatia(  - Andrej Rehak  اأح�صن فكرة: فيلم

White Crow  - )Croatia( -  Miran Miošić  اأح�صن مو�صيقى: فيلم

اأح�صن �صيناريو: م�صل�صل : توا�صل      اإخراج : اإبراهيم حممد اإبراهيم

Reverie – )Denmark(   -  Philip Louis PIAGET : اأح�صن ت�صميم: فيلم

Kaal – )France( -  Charlie Aufroy اأح�صن حتريك : فيلم

Two Trams - )Russia( - Svetlana Andrianova اأح�صن ديكور وخلفيات: فيلم
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The winning films in the 12th Cairo International Animation Forum
February - 2019

Firstly: First Work Competition:
First prize
Film: Catch of the Wind by: Hanan Shukri Bekhit
second prize
Film: Tea with Jasmine by: Maram Nasser Mostafa
Secondly: Short Film Competition
First prize
Film: Late Season Directed by: Leitner Daniela
second prize
Film: Flowing through Wonder Directed by: Joanna Lurie
Thirdly: Series Competition
First prize
Series:  Communication by: Ibrahim Mohamed Ibrahim
second prize
Series: Team N by: Mohamed El Amir Abdel Moneim
Fourthly: Experimental Creativity Award
Film: Carlotta›s Face Directed by: Valentin Riedl, Frédéric Schuld
Fifthly: Feature Film Competition
Film: Dream of Olives by: Omar Kwan
Sixthly:Advertisement Competition, Introductions and Workshops
First: Advertisements (certificate of appreciation) Advertisement: Ongoing Charity by: 
Amr Kamal Yassin
Second: Introductions (certificate of appreciation) Introductions: Emad and Etemad 
series, by: Osama Nazih
Third: Artistic Workshops (Certificate of Appreciation)  Workshop: Mini Mix by: Ibrahim 
Saad
Seventhly:Appreciation certificates for:
Best Idea: Bobo (Croatia) - Andrej Rehak
Best Music: White Crow (Croatia) - Miran Miošić
Best Screenplay: Series: Communicatio by: Ibrahim Mohamed Ibrahim
Best Design: Film: Reverie (Denmark) - Philip Louis Piaget
Best Animation: Kaal (France) - Charlie Aufroy
Best Decorations and Backgrounds: Two Trams - (Russia) - Svetlana Andrianova
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الفنانون المشاركون بمعرض الملتقى

كلية الفنون اجلميلة، جامعة حلوان 

اأحالم جمال حممود

جميلة طنطاوى

رنني يا�صر

�صارة حممود 

�صما كمال

�صلمى اإيهاب حممد ح�صنى

فرح داه�ص 

مارتينا خلف

مرمي فتحى

منال حممد مر�صى

مرينا حممد فرج

ندا ح�صن �صعبان

هدير جمال

هديل اأ�صامة

يا�صمني يحيى اإبراهيم

كلية الفنون اجلميلة ، جامعة الإ�صكندرية 

اآيه اهلل �صليمان حممد

�صاجده ع�صام حممد 

�صلمى اأ�صامة اأحمد

علياء �صالح

حممود حممد اأحمد

مرمي اأحمد عبد احلميد

منار حممد عبد احلميد

نرية عماد الدين حافظ

يا�صمني ح�صنى كمال

كلية الفنون اجلميلة ، جامعة الأق�صر 

ابانوب عادل كامل

اأحمد ال�صوى ح�صن

على اأحمد ر�صوان

على جمال اأبو زيد
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 Artists participating in the forum

Faculty of Fine Arts, Helwan 
University
Ahlam Gamal Mahmoud
Gameela Tantawy
Raneen Yasser
Sara Mahmoud
Sama Kamal
Ehab Mohamed Hosny Salma
Farah DaHish
Martina Khalaf
Mariam Fathy
Manal Mohammed Morsy  
Mirna Mohamed Farag
Nada Hassan Shabaan
Hadeer Gamal
Hadeel Osama
Yasmin Yehia Ibrahim

Faculty of Fine Arts, Alexandria 
University
Aya Tallah Soliman Mohamed
Sajida Essam Mohamed 
Salma Osama Ahmed
Aliaa Salah 
Mahmoud Mohamed Ahmed
Mareim Ahmed Abd Elhameed
Manar Mohamed Abd Elhameed
Nayera Emad eldin Hassan
Yasmine hosni El- tedawi

Faculty of Fine Arts, Luxor 
University
Abanoub Adel Kamel
Ahmed Al-Dawy Hassan
Ali Ahmed Radwan
Ali Jamal Abu Zeid
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