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جدول عرو�ض الأفالم الروائية الطويلة
(قاعة احل�ضارة ب�ساحة دار الأوبرا)

� 29أكتوبر حتي  3نوفمرب 2018
اليوم

حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا

الفندق

الأثنني
10/29

الثالثاء
10/30

�إخراج /عاطف �شكري (عمل ثان)

متثيل :عال غامن – حممد جناتي – �أحمد بدير –
حجاج عبد العظيم – مروي – �أحمد كرارة –
�أحمد �صادق – حممد ال�صاوي – دعاء حجازي

ياباين �أ�صلي

�إخراج /حممود كرمي (عمل �أول )

متثيل� :أحمد عيد – ندا مو�سي – حممد ثروت –
ه�شام �إ�سماعيل – �إميان ال�سيد

القرموطي يف �أر�ض النار
االربعاء
10/31

�إخراج� /أحمد البدري

متثيل� :أحمد �آدم – عالء مر�سي– بدرية طلبة –
�شيماء �سعيد– عالء زينهم– �أحمد �صيام –
ميدو عادل

خري وبركة

اخلمي�س
11/1

�إخراج� /سامح عبد العزيز

متثيل :على ربيع– حممد عبد الرحمن–
دالل عبد العزيز– �سيد رجب– كرمي عفيفي–
حممد ثروت– بيومي ف�ؤاد– مي �سليم – تاره عماد

�صيف جتريبي

اجلمعة
11/2

�إخراج /حممود لطفي (عمل �أول)

متثيل :زينب جمدي– ع�صام �إ�سماعيل– �أحمد جمدي–
عمرو و�شاحي– مرمي �صالح– �أ�سامة الورداين–
طارق وايل– �سالفة عبد الغفار – �أمينة يا�سر
2

(قاعة احل�ضارة ب�ساحة دار الأوبرا)

� 29أكتوبر حتي  3نوفمرب 2018
اليوم

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً

دعدو�ش

الأثنني
10/29

الثالثاء
10/30

االربعاء
10/31

�إخراج /عبد العزيز ح�شاد

متثيل :ه�شام �إ�سماعيل – مدحت تيخة –
يا�سر الطوبجي – برييهان ح�سن – �أمري �صالح الدين –
عمرو عبد العزيز – حممد فاروق

فوتوكوبي

�إخراج /تامر ع�شري (عمل �أول)
متثيل :حممود حميده – �شريين ر�ضا
على الطيب – فرح يو�سف

برتا بوابة الزمن

�إخراج /عثمان ابو لنب

متثيل :كرمي ح�سن– مرينا نور الدين – حممد جمال –
زياد يو�سف – نور حافظ

ليل داخلي

اخلمي�س
11/1

اجلمعة
11/2

ال�سبت
11/3

�إخراج /ح�سام اجلوهري

متثيل :ب�شرى– حممود حافظ – �أمين قيوين –
حممد يون�س – م�صطفي يو�سف – حممد ال�سوي�سي–
مينا النجار

علي معزة و�إبراهيم

�إخراج� /شريف البنداري (عمل �أول)

متثيل :على �صبحي – �أحمد جمدي – ناهد ال�سباعي –
�سلوي حممد على – �أ�سامة ابو العطا

�أخ�ضر ياب�س

�إخراج /حممد حماد (عمل �أول)

متثيل :هبة على – �أحمد العايدي – �أ�سماء فوزي –
تامر عبد احلميد – �أحمد حماد
3

قاعة احل�ضارة ب�ساحة دار الأوبرا

� 29أكتوبر حتي  3نوفمرب 2018
اليوم
الأثنني
10/29

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً

جواب �إعتقال

�إخراج /حممد �سامي

متثيل :حممد رم�ضان – �إياد ن�صار– �أحمد رايق–�صربي
فواز– دينا ال�شربيني– ميدو عادل – �أحمد جمال

هروب �إ�ضطراري

الثالثاء
10/30

�إخراج� /أحمد خالد مو�سي (عمل �أول)

متثيل� :أحمد ال�سقا – �أمري كرارة – غادة عادل – فتحي
عبد الوهاب – م�صطفي خاطر – �أحمد زاهر – �أحمد
العو�ضي – حممود اجلندي

موالنا

االربعاء
10/31

اخلمي�س
11/1

�إخراج /جمدي �أحمد علي

متثيل :عمرو �سعد – درة– ريهام حجاج – �أحمد جمدي–
بيومي ف�ؤاد– لطفي لبيب – �أحمد راتب– �صربي فواز –
�إميان العا�صي

الأ�صليني

�إخراج /مروان حامد

متثيل :ماجد الكدواين – خالد ال�صاوي –
منه �شلبي – كنده علو�ش

ال�شيخ جاك�سون

اجلمعة
11/2

ال�سبت
11/3

�إخراج /عمرو �سالمة

متثيل� :أحمد الفي�شاوي – ماجد الكدواين –
�أحمد مالك -حممود البزاوي – �أمينة خليل–
درة – يا�سمني رئي�س

الكنز (اجلزء الأول)

�إخراج� /شريف عرفة

متثيل :حممد رم�ضان – حممد �سعد –
�أحمد رزق – هند �صربى
4

قاعة �سينما الهناجر

الإثنني � 29أكتوبر 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

�سوف تطاردك املدينة

�أحمد نبيل
( العمل الأول )

70ق

�شركة �أفالم روفيز

ت�سجيلي �أكرث من
 15ق

املحطة الأخرية 12 +

حمب وديع

30:50ق

�شركة �شارك

روائي ق�صري

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
ا�سم الفيلم
زاوية �شباك
الن�سور ال�صغرية

ا�سم املخرج
حممد بكر
( العمل الأول )
حممد ر�شاد
( العمل الأول )

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

11ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

77ق

ح�صالة فيلم

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

�إ�سمه �إيه

�سلمى ماهر
( العمل الأول )

10ق

�إنتاج م�ستقل

الغالية

مهند دياب

6ق

وزارة الت�ضامن الإجتماعى

�آمال ب�سيطة

مهند دياب

5ق

وزارة الت�ضامن الإجتماعى

م�ستكة وريحان

دينا عبد ال�سالم

60ق

انتاج م�ستقل

5

الت�صنيف
ت�سجيلي حتي
 15ق
ت�سجيلي حتي
 15ق
ت�سجيلي حتي
 15ق
روائي ق�صري

قاعة �سينما الهناجر

الثالثاء � 30أكتوبر 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

ري�شة

حممد خريى ابراهيم

15ق

Saint films

روائي ق�صري

12:33ق

انتاج م�ستقل

19ق

Film documentary

50ق

منحة مكتبة اال�سكندرية

حالوة املولد
بطل هزم امل�ستحيل
عيد ميالد

�أحمد ممدوح حلمى
( العمل الثانى )
كرمي نبيل النجار
( العمل الأول )
�أ�شرف مهدى
( العمل الأول )

ت�سجيلي حتي
 15ق
ت�سجيلي اكرث من
 15ق
روائي ق�صري

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

النحت فى الزمن " ناجى
�شاكر "

يو�سف نا�صر
( العمل الأول )

26ق

Red star

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

�شباك

يون�س ح�سنى

5:22ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

�سيدة

ن�سمة زعزوع

15ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

�أنا والدكتور �صبحى

حممد حممود

24ق

�أفالم اال�سكندرية

ون�س

�أحمد نادر
( العمل الأول )

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

22ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

6

قاعة �سينما الهناجر

الثالثاء � 30أكتوبر 2018
م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

�صورة

حممد �شريف

5ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

�أحمر RED

مازن لطفى

4:33ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

الغافل

عمرو حممد م�صطفى
( العمل الثاين )

 5:5ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

بطاطا12+

على الع�شرى
( العمل الثانى )

5ق

فيلم كلينك

روائي ق�صري

ويبقى قريب ًا

�أحمد قرمد

 8:58ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

�إرادة روح

منار توحيد الزهريى
( العمل الأول )

10ق

املدر�سة العربية لل�سينما

ت�سجيلي حتي
 15ق

الدو�سرجية

حلمى يا�سني

35ق

�إنتاج م�ستقل

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

مار�شيدر

نهى عادل
( العمل الأول )

14ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

7

قاعة �سينما الهناجر

الأربعاء� 31أكتوبر 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

ف�ستان ملون

�إيهاب م�صطفى

35ق

�إنتاج جماعى م�ستقل

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

�سرجى مرجى

رامى رزق اهلل

55ق

جمعية الفن للتنمية

روائي ق�صري

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

الرائد طوم

خالد مدحت معيط
( العمل الأول )
كوثر يون�س
( العمل الأول )

12+

هدية من املا�ضى

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

15ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

80ق

املعهد العاىل لل�سينما

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

ر�سائل من ال�سماء

�شعبان كمال بيومى
( العمل الأول )

8ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

عيد جواز

احمد ع�صام على

15:25ق

املعهد العاىل لل�سينما

روائي ق�صري

�أرمنلى
بودى فروعون ال�سومو

نورهان جمال
( العمل الثانى)
�سارة ريا�ض
( العمل الأول )

 15.2ق
60ق

8

طالب كلية االعالم – جامعة ت�سجيلي حتي
 15ق
االهرام الكندية
ت�سجيلي اكرث من
�إنتاج م�ستقل
 15ق

قاعة �سينما الهناجر

اخلمي�س  1نوفمرب 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا
ا�سم الفيلم
�صوتك �أمانة

12+

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

عريان �سيدهم

27ق

بيال �سبورت

روائي ق�صري

7.7ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

املعهد العاىل لل�سينما

روائي ق�صري

قطاع قنوات النيل
املتخ�ص�صة

ت�سجيلي اكرث من  15ق

�أمري �سعيد حممد
�أ�شرف اليزال يعي�ش هنا
�سلمى نادر عبد الفتاح
20:22ق
كل �سنة مرة
( العمل الأول )
بره الدنيا

نهى املعداوى

39.9ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

%5

مهند دياب

6ق

�سالمة ال�شوف

�شيماء طاف�ش
( العمل الأول )

وزارة
الت�ضامن الإجتماعى

ت�سجيلي حتي  15ق

14:42ق

املعهد العاىل لل�سينما

روائي ق�صري

حممد زيدان
( العمل الأول )

72ق

روفيز فيلم –
فيج ليف �ستوديو

ت�سجيلي اكرث من 15ق

عندى �صورة " الفيلم رقم
 1001فى حياة اقدم
كومبار�س فى العامل "

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

�أطفال الع�صافري

طارف الزرقانى

32:44ق

املركز القومى لل�سينما

ت�سجيلي اكرث من
15ق

احللم

عبد العزيز ح�شاد

30ق

املركز القومى لل�سينما

روائي ق�صري

دعوة

م�صطفى ال�سايح

4ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

وهم كوتار

برهان حنفي

 23ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

9

قاعة �سينما الهناجر

اجلمعة  2نوفمرب 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

�أمل

خالد حمجوب

10ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

عينى عينك

خالد حمجوب

16ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

النا�س الطيبة

عبد الر�ؤوف ربيع

28ق

HHM

ت�سجيلي اكرث من  15ق

ريد فيلفيت

حممود �سمري – يو�سف
حممود
( العمل الأول )

 15ق

هايفوجن كوليكتيف

روائي ق�صري

حفلة ال�ساعة  4م�ساء
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

جومر

ابراهيم فرج على
( العمل الأول )

14:41ق

املعهد العاىل لل�سينما

ت�سجيلي حتي  15ق

ندى

عادل �أحمد يحيى

25ق

املعهد العاىل لل�سينما

روائي ق�صري

 7قرون قبل امليالد

م�صطفى نور
( العمل الأول )

 54ق

�شخ�صى

ت�سجيلي اكرث من 15ق

10

قاعة �سينما الهناجر

اجلمعة  2نوفمرب 2018

احلفلة للكبار فقط
حفلة ال�ساعة  7م�ساء
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

خط فا�صل

مينا النجار

4:45ق

النجار برودك�شن

روائي ق�صري

ر�سالة �إىل �سابرينا

�أحمد �سرحان
( العمل الأول )

2ق

ALTV MEDIA

روائي ق�صري

كلمة

معتز الده�شان
( العمل الثانى)

20:26ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

برطمان ملئ بال�سمك

جوزيف عادل
( العمل الأول )

 10ق

فيج ليف �ستوديو

ت�سجيلي حتي
 15ق

احلكاية �إيه

رامى نبيل
( العمل الأول )

5:23ق

موج الين للإنتاج الفنى

روائي ق�صري

اللحاد

ناجى ملك
( العمل الأول )

32ق

�شركة الكابنت لالنتاج الفنى

روائي ق�صري

افتح الر�سالة

نيفني �شلبى

25ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

طل�سم

نور الدين طارق
(العمل الثاين)

 30ق

عبد الفتاح الدغب�شي

روائي ق�صري

11

قاعة �سينما الهناجر

ال�سبت  3نوفمرب 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

�أبي�ض * ا�سود

حممود عبد العزيز
( العمل الأول )

7:57ق

�إنتاج م�ستقل

ت�سجيلي حتي  15ق

زايد م�صر – حكاية
حب

ه�شام ال�شني
( العمل الأول )

9:21ق

العني االخبارية

ت�سجيلي حتي  15ق

رحلة البحث عن �أبو
العربى

�أكرم حممود البزاوى
( العمل الأول )

 12ق

�أكرم حممود البزاوى

ت�سجيلي حتي  15ق

�أزرق خم�ضر

فكرى ابراهيم
( العمل الأول )

5:17ق

اجلامعة الفرن�سية

روائي ق�صري

باللني

حممد خمتار

5ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

زاوية ثانية

جون ثروت

7ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

عامل �إفرتا�ضى

جون ثروت

3ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

حممد �شريف

4ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

جماديف

عمر امل�شد
( العمل الأول )

7ق

اجلامعة الفرن�سية

ت�سجيلي حتي  15ق

عمار يا م�صر

�أحمد الإكيابى

11ق

املركز القومى للبحوث

ت�سجيلي حتي  15ق

نقطة ومن �أول ال�سطر

نيفني �شلبى

17:30ق

م�ؤ�س�سة حياة للتنمية
واملجتمع املدنى

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

�إغواء

12+

12

قاعة �سينما الهناجر

ال�سبت  3نوفمرب 2018
م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
اجلهة املنتجة

الت�صنيف

ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

كرامة

مهند دياب

6ق

وزراة الت�ضامن الإجتماعى ت�سجيلي حتي  15ق

مع بع�ض نقدر

مهند دياب

6ق

وزارة الت�ضامن الإجتماعى ت�سجيلي حتي  15ق

ال�شقة

كرمي حممد نورالدين
( العمل الأول )

4:55ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

بي�ض بالب�سطرمة

مى زيادى
( العمل الأول )

6:47ق

اجلامعة الفرن�سية

روائي ق�صري

ليل املجانني

نور الدين طارق �أحمد
( العمل الأول )

9ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

The frame

حممد على
( العمل الأول )

8ق

British council

روائي ق�صري

غذاء املوت

ح�سن ر�ضا
(العمل الثانى )

9:32ق

�إنتاج م�ستقل

ت�سجيلي حتي  15ق

فى البحر �سمكة

بوال ادوارد
( العمل الأول )

7ق

املعهد العاىل لل�سينما

ت�سجيلي حتي  15ق

�آخر من يغادر ريو

�أ�سامة عياد
( العمل الأول )

9:30ق

املعهد العاىل لل�سينما

ت�سجيلي حتي  15ق

12+

م�صطفى املليجى

 1:30ق

م�صطفى املليجى

روائي ق�صري

مزامري داوود

دينا الرفاعى
( العمل الثانى )

14:30ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

حريه

12+

13

قاعة �سينما الهناجر

ال�سبت  3نوفمرب 2018
م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
�أر�ض املغرة

�أمرية الفقى
( العمل الأول )

19ق

قناة ten tv

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

�صدق ر�سول اهلل

د .م�صطفى الفرماوى

15ق

One way

ترت �شك �شك �شو

�أكرم �صربى

3ق

Cartoonile

�أنا وجدو �صالح

د .م�صطفى الفرماوى

10ق

Cartoonile

�أبو ذر الغفارى

د .م�صطفى الفرماوى

15ق

املتحدين

املا

حممد هانى �أحمد

3:20ق

انتاج م�ستقل

كفرتينيى

فاطمة عبد ال�سالم

3:32ق

�إيبيك للإنتاج الفنى

ربيع مريع

ح�سني ممدوح

10ق

�إنتاج م�ستقل

يوم درا�سى

راندا ابراهيم
( العمل الأول )

2ق

جامعة حلوان

عمل �أ�سود

يا�سني �سعد رزق على

10ق

�شركة نه�ضة م�صر

�أول يوم

�سارة نبيل حممد
حافظ

 4:6ق

�صندوق التمية الثقافية

حلظة من الزمن

بالل �سعيد

5:10ق

املعهد العاىل لل�سينما

14

تــــــــــحــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــك

ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

قاعة �سينما الهناجر

ال�سبت  3نوفمرب 2018
حفلة ال�ساعة  7م�ساء
دو�شة ورو�شة

�آالء عبد اهلل ح�سانني
( العمل الأول )

3:40ق

املعهد العاىل لل�سينما

SHARE

خلود بدر على
( العمل الأول )

2:12ق

املعهد العاىل لل�سينما

الارى  ..ال�أ�سمع ..
ال�أتكلم

م�صطفى حممد جاد
( العمل الأول )

3:04ق

املعهد العاىل لل�سينما

احلوت احلزين

م�صطفى مهدى فايز

5:22ق

املعهد العاىل لل�سينما

فرفور

ر�شا جمدى
( العمل الثانى )

11ق

املركز القومى لل�سينما

�أبي�ض فى �أحمر

حممد حممد جابر
( العمل الأول )

7ق

املركز القومى لل�سينما

ولد وبنت

هناء كمال خليفة
( العمل الأول )

3:5ق

املعهد العايل لل�سينما

بقع

�ساندرا �سمري
(العمل الأول)

2:15ق

املعهد العاىل لل�سينما

غفلة

حممد عالء �سيد
عبد العزيز

3:6ق

املعهد العايل لل�سينما

نونا وال�صابونة

ن�سرين حممد
عبد احلليم

3ق

�إنتاج م�ستقل

15

تــــــــــحــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــك

ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

جدول عرو�ض االفالم مبحافظات
(الإ�سكندرية – دمنهور -طنطا – الأق�صر -الإ�سماعيلية – بور�سعيد )

الأثنني � 29أكتوبر 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا

�إ�سم الفيلم

�إ�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

ياباين �أ�صلي

حممود كرمي
(عمل �أول)

�أحمد عيد – ندا مو�سي – حممد ثروت – ه�شام
�إ�سماعيل – �إميان ال�سيد

 98ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

�صورة

حممد �شريف

5ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

�أحمر RED

مازن لطفى
عمرو حممد م�صطفى
( العمل الثاين )
على الع�شرى
( العمل الثانى )
�أحمد قرمد
منار توحيد الزهريى
( العمل الأول )

4:33ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

 5:5ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

5ق

فيلم كلينك

روائي ق�صري

الدو�سرجية

حلمى يا�سني

35ق

مار�شيدر

نهى عادل
( العمل الأول )

14ق

الغافل
بطاطا

12+

ويبقى قريب ًا
�إرادة روح

 8:58ق
10ق

روائي ق�صري
انتاج م�ستقل
ت�سجيلي حتي
املدر�سة العربية لل�سينما
 15ق
ت�سجيلي اكرث من
�إنتاج م�ستقل
 15ق
�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
�إ�سم الفيلم

�إ�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

موالنا

جمدي �أحمد على

عمرو �سعد – درة – ريهام حجاج –
�أحمد جمدي – بيومي ف�ؤاد – لطفي لبيب –
�أحمد راتب – �صربي فواز – �إميان العا�صي

 107ق

16

جدول عرو�ض االفالم مبحافظات
(الإ�سكندرية – دمنهور -طنطا – الأق�صر -الإ�سماعيلية – بور�سعيد )

الثالثاء � 30أكتوبر 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا

ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

ليل داخلي

ح�سام اجلوهري

ب�شرى -حممود حافظ� -أمين قيوين –
حممد يون�س – م�صطفي يو�سف –
حممد ال�سوي�سي – مينا النجار

 91ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

ا�سم الفيلم

حممود عبد العزيز
( العمل الأول )
ه�شام ال�شني
( العمل الأول )
�أكرم حممود البزاوى
( العمل الأول )
فكرى ابراهيم
( العمل الأول )
حممد خمتار

7:57ق

�إنتاج م�ستقل

ت�سجيلي حتي  15ق

9:21ق

العني االخبارية

ت�سجيلي حتي  15ق

 12ق

�أكرم حممود البزاوى

ت�سجيلي حتي  15ق

5:17ق

اجلامعة الفرن�سية

روائي ق�صري

5ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

زاوية ثانية

جون ثروت

7ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

عامل �إفرتا�ضى
�إغواء

جون ثروت

3ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

حممد �شريف

4ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

7ق

اجلامعة الفرن�سية

ت�سجيلي حتي  15ق

املركز القومى للبحوث
م�ؤ�س�سة حياة للتنمية
واملجتمع املدنى

ت�سجيلي حتي  15ق
ت�سجيلي اكرث من
 15ق

�أبي�ض * ا�سود
زايد م�صر –
حكاية حب
رحلة البحث عن �أبو
العربى
�أزرق خم�ضر
باللني

12+

ا�سم املخرج

عمار يا م�صر

عمر امل�شد
( العمل الأول )
�أحمد الإكيابى

11ق

نقطة ومن �أول ال�سطر

نيفني �شلبى

17:30ق

جماديف

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

هروب ا�ضطراري

�أحمد خالد مو�سي
(عمل �أول)

�أحمد ال�سقا – �أمري كرارة – غادة عادل – فتحي
عبد الوهاب – �أحمد زاهر

 103ق

17

جدول عرو�ض االفالم مبحافظات
(الإ�سكندرية – دمنهور -طنطا – الأق�صر -الإ�سماعيلية – بور�سعيد )

االربعاء  31اكتوبر 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا

ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

�أخ�ضر ياب�س

حممد حماد
(عمل �أول)

هبة على – �أحمد العايدي – �أ�سماء فوزي –
تامر عبد احلميد – �أحمد حماد

 72ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
�أر�ض املغرة

�أمرية الفقى
( العمل الأول )

19ق

قناة ten tv

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

�صدق ر�سول اهلل

د .م�صطفى الفرماوى

15ق

One way

ترت �شك �شك �شو

�أكرم �صربى

3ق

Cartoonile

�أنا وجدو �صالح

د .م�صطفى الفرماوى

10ق

Cartoonile

�أبو ذر الغفارى

د .م�صطفى الفرماوى

15ق

املتحدين

املا

حممد هانى �أحمد

3:20ق

انتاج م�ستقل

كفرتينيى

فاطمة عبد ال�سالم

3:32ق

�إيبيك للإنتاج الفنى

ربيع مريع

ح�سني ممدوح

10ق

�إنتاج م�ستقل

يوم درا�سى

راندا ابراهيم
( العمل الأول )

2ق

جامعة حلوان

عمل �أ�سود

يا�سني �سعد رزق على

10ق

�شركة نه�ضة م�صر

�أول يوم

�سارة نبيل حممد
حافظ

 4:6ق

�صندوق التمية الثقافية

حلظة من الزمن

بالل �سعيد

5:10ق

املعهد العاىل لل�سينما

18

تــــــــــحــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــك

ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

احلوت احلزين

م�صطفى مهدى فايز

دو�شة ورو�شة
SHARE

فرفور
�أبي�ض فى �أحمر
ولد وبنت
بقع
غفلة
نونا وال�صابونة

ر�شا جمدى
( العمل الثانى )
حممد حممد جابر
( العمل الأول )
هناء كمال خليفة
( العمل الأول )
�ساندرا �سمري
(العمل الأول)
حممد عالء �سيد عبد
العزيز
ن�سرين حممد عبد
احلليم

3:40ق

املعهد العاىل لل�سينما

2:12ق

املعهد العاىل لل�سينما

3:04ق

املعهد العاىل لل�سينما

5:22ق

املعهد العاىل لل�سينما

11ق

املركز القومى لل�سينما

7ق

املركز القومى لل�سينما

3:5ق

املعهد العايل لل�سينما

2:15ق

املعهد العاىل لل�سينما

3:6ق

املعهد العايل لل�سينما

3ق

�إنتاج م�ستقل

تــــــــــحــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــك

الارى  ..ال�أ�سمع ..
ال�أتكلم

�آالء عبد اهلل ح�سانني
( العمل الأول )
خلود بدر على
( العمل الأول )
م�صطفى حممد جاد
( العمل الأول )

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

حفلة ال�ساعة  7م�ساء
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

ال�شيخ جاك�سون

عمرو �سالمة

�أحمد الفي�شاوي – ماجد الكدواين –
�أحمد مالك -حممود البزاوي –
�أمينة خليل -درة – يا�سمني رئي�س

 90ق

19

جدول عرو�ض االفالم مبحافظات
(الإ�سكندرية – دمنهور -طنطا – الأق�صر -الإ�سماعيلية – بور�سعيد )

اخلمي�س  1نوفمرب 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

الفندق

عاطف �شكري
(عمل ثان)

عال غامن – حممد جناتي – �أحمد بدير –
حجاج عبد العظيم – مروي – �أحمد كرارة–
�أحمد �صادق – حممد ال�صاوي – دعاء حجازي–
�إبراهيم �سمري

 102ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

الرائد طوم

خالد مدحت معيط
( العمل الأول )
كوثر يون�س
( العمل الأول )

12+

هدية من املا�ضى

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

15ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

80ق

املعهد العاىل لل�سينما

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

الكنز (اجلزء االول)

�شريف عرفة

حممد رم�ضان – حممد �سعد –
�أحمد رزق – هند �صربى

 156ق

20

جدول عرو�ض االفالم مبحافظات
(الإ�سكندرية – دمنهور -طنطا – الأق�صر -الإ�سماعيلية – بور�سعيد )

اجلمعة  2نوفمرب 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

على معزة و�إبراهيم

�شريف البنداري
(عمل �أول)

على �صبحي – �أحمد جمدي – ناهد ال�سباعي
�سلوي حممد على – �أ�سامة ابو العطا

 98ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

�إ�سمه �إيه

�سلمى ماهر
( العمل الأول )

10ق

�إنتاج م�ستقل

الغالية

مهند دياب

6ق

وزارة الت�ضامن الإجتماعى

�آمال ب�سيطة

مهند دياب

5ق

وزارة الت�ضامن الإجتماعى

ت�سجيلي حتي
 15ق
ت�سجيلي حتي
 15ق
ت�سجيلي حتي
 15ق

م�ستكة وريحان

دينا عبد ال�سالم

60ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

اال�صليني

مروان حامد

ماجد الكدواين – خالد ال�صاوي –
منه �شلبي – كنده علو�ش

 120ق

21

جدول عرو�ض االفالم مبحافظات
(الإ�سكندرية – دمنهور -طنطا – الأق�صر -الإ�سماعيلية – بور�سعيد )

ال�سبت  3نوفمرب 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

فوتوكوبي

تامر ع�شري
(عمل �أول)

حممود حميده – �شريين ر�ضا –
على الطيب – فرح يو�سف

 90ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً

احلفلة للكبار فقط

ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

خط فا�صل

مينا النجار

4:45ق

النجار برودك�شن

روائي ق�صري

2ق

ALTV MEDIA

روائي ق�صري

20:26ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

 10ق

فيج ليف �ستوديو

ت�سجيلي حتي
 15ق

5:23ق

موج الين للإنتاج الفنى

روائي ق�صري

32ق

�شركة الكابنت لالنتاج الفنى

روائي ق�صري

25ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

برطمان ملئ بال�سمك

�أحمد �سرحان
( العمل الأول )
معتز الده�شان
( العمل الثانى)
جوزيف عادل
( العمل الأول )
رامى نبيل
( العمل الأول )
ناجى ملك
( العمل الأول )

افتح الر�سالة

نيفني �شلبى

ر�سالة �إىل �سابرينا
كلمة

احلكاية �إيه
اللحاد

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

جواب �إعتقال

حممد �سامي

حممد رم�ضان – �إياد ن�صار� -أحمد رايق-
�صربي فواز -دينا ال�شربيني-
ميدو عادل – �أحمد جمال

 100ق

22

جدول عرو�ض االفالم مبحافظات
(مر�سي مطروح� -شرم ال�شيخ -املنيا – �أ�سيوط� -أ�سوان )

الأثنني  29اكتوبر 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

دعدو�ش

عبد العزيز ح�شاد

ه�شام �إ�سماعيل – مدحت تيخة – يا�سر
الطوبجي – برييهان ح�سن – �أمري �صالح الدين –
عمرو عبد العزيز – حممد فاروق

 95ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

النحت فى الزمن "
ناجى �شاكر "

يو�سف نا�صر
( العمل الأول )

26ق

Red star

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

�شباك

يون�س ح�سنى

5:22ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

�سيدة

ن�سمة زعزوع

15ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

�أنا والدكتور �صبحى

حممد حممود

24ق

�أفالم اال�سكندرية

ون�س

�أحمد نادر
( العمل الأول )

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

22ق

انتاج م�ستقل

روائي ق�صري

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

الكنز
(اجلزء االول)

�شريف عرفة

حممد رم�ضان – حممد �سعد –
�أحمد رزق – هند �صربى

 156ق

23

جدول عرو�ض االفالم مبحافظات
(مر�سي مطروح� -شرم ال�شيخ -املنيا – �أ�سيوط� -أ�سوان – �شالتني)

الثالثاء  30اكتوبر 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا

ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

القرموطي يف �أر�ض النار

�أحمد البدري

�أحمد �آدم – عالء مر�سي -بدرية طلبة
�شيماء �سعيد -عالء زينهم
�أحمد �صيام – ميدو عادل

 100ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

ر�سائل من ال�سماء

�شعبان كمال بيومى
( العمل الأول )

8ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

عيد جواز

احمد ع�صام على

15:25ق

املعهد العاىل لل�سينما

روائي ق�صري

 15.2ق

طالب كلية االعالم –
جامعة االهرام الكندية

60ق

�إنتاج م�ستقل

ت�سجيلي حتي
 15ق
ت�سجيلي اكرث من
 15ق

�أرمنلى
بودى فروعون ال�سومو

نورهان جمال
( العمل الثانى)
�سارة ريا�ض
( العمل الأول )

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

جواب �إعتقال

حممد �سامي

حممد رم�ضان – �إياد ن�صار-
�أحمد رايق�صربي فواز -دينا ال�شربيني-
ميدو عادل � -أحمد جمال

 100ق
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24

جدول عرو�ض االفالم مبحافظات
(مر�سي مطروح� -شرم ال�شيخ -املنيا – �أ�سيوط� -أ�سوان – �شالتني)

الأربعاء  31اكتوبر 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا

ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

خري وبركة

�سامح عبد العزيز

على ربيع -حممد عبد الرحمن -دالل
عبد العزيز� -سيد رجب -كرمي عفيفي-
حممد ثروت -بيومي ف�ؤاد -مي �سليم-

 110ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً

ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

�أمل

خالد حمجوب

10ق

�إنتاج م�ستقل

عينى عينك

خالد حمجوب

16ق

�إنتاج م�ستقل

روائي ق�صري

النا�س الطيبة

عبد الر�ؤوف ربيع

28ق

HHM

ريد فيلفيت

حممود �سمري – يو�سف
حممود
( العمل الأول )

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

 15ق

هايفوجن كوليكتيف

روائي ق�صري

			

اجلهة املنتجة

الت�صنيف
روائي ق�صري

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً

ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

موالنا

جمدي �أحمد علي

عمرو �سعد – درة – ريهام حجاج –
�أحمد جمدي – بيومي ف�ؤاد – لطفي لبيب –
�أحمد راتب – �صربي فواز – �إميان العا�صي

 107ق

عرو�ض حمافظة �شالتني يوم � 31- 30أكتوبر  1 ،نوفمرب 2018

25

جدول عرو�ض االفالم مبحافظات
(مر�سي مطروح� -شرم ال�شيخ -املنيا – �أ�سيوط� -أ�سوان – �شالتني)

اخلمي�س  1نوفمرب 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

برتا بوابة الزمن

عثمان ابو لنب

كرمي ح�سن -مرينا نور الدين – حممد جمال–
زياد يو�سف – نور حافظ

 105ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
�أر�ض املغرة

�أمرية الفقى
( العمل الأول )

19ق

قناة ten tv

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

�صدق ر�سول اهلل

د .م�صطفى الفرماوى

15ق

One way

ترت �شك �شك �شو

�أكرم �صربى

3ق

Cartoonile

�أنا وجدو �صالح

د .م�صطفى الفرماوى

10ق

Cartoonile

�أبو ذر الغفارى

د .م�صطفى الفرماوى

15ق

املتحدين

املا

حممد هانى �أحمد

3:20ق

انتاج م�ستقل

كفرتينيى

فاطمة عبد ال�سالم

3:32ق

�إيبيك للإنتاج الفنى

ربيع مريع

ح�سني ممدوح

10ق

�إنتاج م�ستقل

يوم درا�سى

راندا ابراهيم
( العمل الأول )

2ق

جامعة حلوان

عمل �أ�سود

يا�سني �سعد رزق على

10ق

�شركة نه�ضة م�صر
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تــــــــــحــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

ا�سم املخرج

ا�سم الفيلم
�أول يوم
حلظة من الزمن

�سارة نبيل حممد
حافظ
بالل �سعيد

احلوت احلزين

م�صطفى مهدى فايز

دو�شة ورو�شة
SHARE

فرفور
�أبي�ض فى �أحمر
ولد وبنت
بقع
غفلة
نونا وال�صابونة

ر�شا جمدى
( العمل الثانى )
حممد حممد جابر
( العمل الأول )
هناء كمال خليفة
( العمل الأول )
�ساندرا �سمري
(العمل الأول)
حممد عالء �سيد عبد
العزيز
ن�سرين حممد
عبد احلليم

 4:6ق

�صندوق التمية الثقافية

5:10ق

املعهد العاىل لل�سينما

3:40ق

املعهد العاىل لل�سينما

2:12ق

املعهد العاىل لل�سينما

3:04ق

املعهد العاىل لل�سينما

5:22ق

املعهد العاىل لل�سينما

11ق

املركز القومى لل�سينما

7ق

املركز القومى لل�سينما

3:5ق

املعهد العايل لل�سينما

2:15ق

املعهد العاىل لل�سينما

3:6ق

املعهد العايل لل�سينما

3ق

�إنتاج م�ستقل

تــــــــــحــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

الارى  ..ال�أ�سمع ..
ال�أتكلم

�آالء عبد اهلل ح�سانني
( العمل الأول )
خلود بدر على
( العمل الأول )
م�صطفى حممد جاد
( العمل الأول )

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

الأ�صليني

مروان حامد

ماجد الكدواين – خالد ال�صاوي –
منه �شلبي – كنده علو�ش

 120ق
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جدول عرو�ض االفالم مبحافظات
(مر�سي مطروح� -شرم ال�شيخ -املنيا – �أ�سيوط� -أ�سوان)

اجلمعة 2نوفمرب 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

�أخ�ضر ياب�س

حممد حماد
(عمل �أول)

هبة على – �أحمد العايدي – �أ�سماء فوزي –
تامر عبد احلميد – �أحمد حماد

 72ق

حفلة ال�ساعة  4م�ساء
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

جومر

ابراهيم فرج على
( العمل الأول )

14:41ق

املعهد العاىل لل�سينما

ت�سجيلي حتي
 15ق

ندى

عادل �أحمد يحيى

25ق

املعهد العاىل لل�سينما

روائي ق�صري

 7قرون قبل امليالد

م�صطفى نور
( العمل الأول )

 54ق

�شخ�صى

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

هروب �إ�ضطراري

�أحمد خالد مو�سي
(عمل �أول)

�أحمد ال�سقا – �أمري كرارة – غادة عادل – فتحي
عبد الوهاب – م�صطفي خاطر – �أحمد زاهر –
�أحمد العو�ضي – حممود اجلندي

 103ق

28

جدول عرو�ض االفالم مبحافظات
(مر�سي مطروح� -شرم ال�شيخ -املنيا – �أ�سيوط� -أ�سوان)

ال�سبت  3نوفمرب 2018
حفلة ال�ساعة  1ظهر ًا
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

�صيف جتريبي

حممود لطفي
(عمل �أول)

زينب جمدي -ع�صام �إ�سماعيل� -أحمد جمدي-
عمرو و�شاحي -مرمي �صالح� -أ�سامة الورداين-
طارق وايل� -سالفة عبد الغفار

 70ق

م�ساء
حفلة ال�ساعة 4
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

املدة

اجلهة املنتجة

الت�صنيف

ف�ستان ملون

�إيهاب م�صطفى

35ق

�إنتاج جماعى م�ستقل

ت�سجيلي اكرث من
 15ق

�سرجى مرجى

رامى رزق اهلل

55ق

جمعية الفن للتنمية

روائي ق�صري

م�ساء
حفلة ال�ساعة 7
ً
ا�سم الفيلم

ا�سم املخرج

متثيل

مدة العر�ض

ال�شيخ جاك�سون

عمرو �سالمة

�أحمد الفي�شاوي – ماجد الكدواين – �أحمد
مالك -حممود البزاوي – �أمينة خليل-
درة – يا�سمني رئي�س

 90ق

29

�أماكن العرو�ض
املكان

املحافظة

الإ�سكندرية

قاعة احل�ضارة (الأفالم الروائية الطويلة)
قاعة �سينما الهناجر
(الأفالم الروائية الق�صرية والت�سجيلية والتحريك)
مركز احلرية للإبداع بالإ�سكندرية

�أ�سيوط

ق�صر ثقافة �أ�سيوط

املنيا

قاعة املحا�ضرات بق�صر ثقافة املنيا

الإ�سماعيلية

ق�صر ثقافة الإ�سماعيلية

بور�سعيد

ق�صر ثقافة بور�سعيد

جنوب �سيناء

ق�صر ثقافة �شرم ال�شيخ

�أ�سوان

ق�صر ثقافة �أ�سوان

الأق�صر

ق�صر ثقافة الأق�صر

البحر الأحمر

ق�صر ثقافة �شالتني

الغربية

ق�صر ثقافة طنطا

مطروح

ق�صر ثقافة مطروح

البحرية

ق�صر ثقافة املحمودية

القاهرة

30

31

32

