Arabiske film for voksne
أﻓﻼم ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر
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:ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺮﻳﻦ
أﺻﺪرت ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻓﻬﺎرس ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻷﻓﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
2007 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻌﺎم
. ( أو ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺘﻚ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔwww.bibliotek.dk ) ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻮاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
 ( ﻟﻠﺤﺼﻮلwww.statsbiblioteket.dk/sbci) إﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ
.ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺠﺰ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻚ

Til lånere:
Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration, og indeholder arabiske materialer
indkøbt i 2007. Materialerne kan bestilles på www.bibliotek.dk eller via dit lokale
folkebibliotek. Læs mere om BiblioteksCenter for Integration på www.statsbiblioteket.dk/sbci,
hvor du blandt andet kan få tips til at bestille bøger på dit sprog.
Til biblioteker:
Materialerne i kataloget kan bestilles via Netpunkt eller via Statsbibliotekets database.
Kataloget tilbydes som et forsøg i 2008. For mere information om projektet, kontakt venligst
Nicola Ravden på 44 73 46 33 eller nr@statsbiblioteket.dk.
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 ﻣﺤﺪي اﻟﻬﻮاري: إﺧﺮاج/ إﺳﻌﺎف55
 أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ـ ﻏﺎدة آﺎﻣﻞ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
55 Is'āf
Komedie, der foregår på et hospital, hvor to portører oplever lidt af hvert, bl.a.
bliver de indblandet i bortførelsen af sundhedsministeren og ender med at blive
anklaget for forbrydelsen

 أﺣﻤﺪ ﻧﺎدر ﺟﻼل: إﺧﺮاج/أﺑﻮ ﻋﻠﻲ
 آﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ـ ﻣﻨﻰ زآﻲ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Abū 'Alī
Emne: romantik ; komedie
Romantisk filmkomedie

 ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻔﻀﻞ: إﺧﺮاج/أﺣﻼم
 ﻃﺎرق ﻟﻄﻔﻲ ـ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﺮي:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Ahlām
Emne: romantik ; drama
Romantisk drama

 ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻟﺒﻦ: إﺧﺮاج/أﺣﻼم ﻋﻤﺮﻧﺎ
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻌﺒﺎن ـ ﻣﻨﻪ ﺷﻠﺒﻲ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Ahlām 'umurnā
En gruppe venner vil starte en restaurant ved den egyptiske østkyst, men en
grådig byggeentrepenør ødelægger deres planer
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 ﻳﺎﺳﺮ زﻳﺪ: إﺧﺮاج/ﻋﻠﻤﻨﻲ اﻟﺤﺐ
 ﻣﺪﺣﺖ ﺻﺎﻟﺢ ـ وﻓﺎء ﻋﺎﻣﺮ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
'Allamnī al-hubb
Emne: kærlighed ; ægteskab ; venskab
Egyptisk film som skildrer vanskelighederne ved at vælge den rette ægtefælle

 ﻣﺮوان ﺣﺎﻣﺪ: إﺧﺮاج/ﻋﻤﺎرة ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن
 ﻋﺎدل إﻣﺎم ـ ﻳﺴﺮا:ﺑﻄﻮﻟﺔ
'Amārat Ya'qūbyān
Film baseret på romanen med samme titel, om en elegant bygning i Kairo og
dens beboere og om de politiske og sociale forandringer i Egypten efter
revolutionen, korruptionen og det moralske forfald

 آﺎﻣﻠﺔ أﺑﻮ ذآﺮى: إﺧﺮاج/ﻋﻦ اﻟﻌﺸﻖ واﻟﻬﻮى
أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ـ ﻣﻨﻰ زآﻲ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
'An al-'ishq wa-al-hawā
Romantisk film, der skildrer den første forelskelse mellem to unge, en forelskelse,
der ikke munder ud i ægteskab på grund af deres meget forskellige sociale
baggrund

 ﻋﻠﻲ إدرﻳﺲ: إﺧﺮاج/ﻋﺮﻳﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻣﻨﻴﺔ
 ﻟﺒﻠﺒﺔ ـ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻨﻴﺮ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
'Arīs min jihah amnīyah
Emne: kærlighed ; far-datter forholdet
Egyptisk film som skildrer en far, der har svært ved ikke at blande sig i datterens
liv, selv når hun gifter sig
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 ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ: إﺧﺮاج/أﺷﺘﺎﺗﺎ أﺷﺘﻮت
 ﻣﺪﺣﺖ ﺻﺎﻟﺢ ـ ﻋﻼ ﻏﺎﻧﻢ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Ashtātan ashtūt

Komedie

 أﺣﻤﺪ ﺟﻼل: إﺧﺮاج/ﻋﺎﻳﺰ ﺣﻘﻲ
 هﺎﻧﻲ رﻣﺰي ـ هﻨﺪ ﺻﺒﺮي:ﺑﻄﻮﻟﺔ
'Āyiz haqqī
Samfundskritisk film om en ung studerende, der kører taxa. En dag finder han et
eksemplar af grundloven, læser den og sætter sig for at kræve alle sine
borgerlige rettigheder i henhold til loven

 أﺳﺎﻣﺔ ﻓﻮزي: إﺧﺮاج/ﺑﺤﺐ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
 ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻠﻮي ـ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﻴﺪة:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Bahibb al-sīnamā
Egyptisk film, der skildrer det egyptiske koptiske samfund

 ﺳﻴﺪ ﻋﻴﺴﻮي: إﺧﺮاج/ﺑﺤﺒﻚ وﺑﻤﻮووت ﻓﻴﻚ
 أﻣﻴﺮة ﻓﺘﺤﻲ ـ أﺣﻤﺪ هﺎرون:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Bahibbak wa-bamūt fīk
Emne: kærlighed ; venskab
Tre venner bliver forelskede i den samme pige og splittes mellem kærlighed og
venskab
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 إﻳﻨﺎس اﻟﺪﻏﻴﺪي: إﺧﺮاج/اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ
 داﻟﻴﺎ اﻟﺒﺤﻴﺮي ـ ﻧﻴﻜﻮل ﺑﺮدوﻳﻞ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
al-Bāhithāt 'an al-hurrīyah
Emne: frihed ; kunst ; kærlighed
Egyptisk film om en kvinde som lider under mandens jalousi fordi hun har større
succes som kunstner end han. I et forsøg på at realisere sine drømme forlader
hun mand og barn og rejser til Paris, hvor hun forelsker sig i en anden

 ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن: إﺧﺮاج/ﺑﻨﺎت وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ
 هﻨﺪ ﺻﺒﺮي ـ ﻣﻨﺔ ﺷﻠﺒﻲ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Banāt wust al-balad
Emne: forelskelse ; unge
To piger der arbejder i butikker i det indre Cairo lærer to unge mænd at kende

 إﺧﺮاج ﺣﺴﻦ اﻹﻣﺎم/ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ
 ﻳﺤﻴﻰ ﺷﺎهﻴﻦ ـ ﻣﻬﺎ ﺻﺒﺮي:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Bayn al-qasrayn
Emne: kærlighed ; familie ; drama ; Egypten
Spillefilm om en egyptisk families historie og liv i det egyptiske samfund fra
1917-1944

 آﺮﻳﻢ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ: إﺧﺮاج/ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻨﺪرﻳﻠﻼ
 رﻳﻬﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ـ أﺣﻤﺪ هﺎرون:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Bil-'arabī Sindrīllā
Moderne Askepot historie, hvor heltinden ikke længere er passiv, men selv tager
ansvar for sit liv
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 راﻣﻲ إﻣﺎم: إﺧﺮاج،ﺑﻮﺣﻪ
 ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ـ ﻣﻲ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Būhah
Egyptisk spillefilm

 ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺲ: إﺧﺮاج/دم اﻟﻐﺰال
 ﻧﻮر اﻟﺸﺮﻳﻒ ـ ﻳﺴﺮا:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Damm al-ghazāl
Den unge Hanans bryllupsfest bliver afbrudt af politiet, som arresterer
brudgommen, der anklages for at besidde stoffer

 ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ: إﺧﺮاج/درس ﺧﺼﻮﺻﻲ
 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ ـ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﻲ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Dars khusūsī
Filmkomedie

 ﺳﻤﻴﺮ ﺳﻴﻒ: إﺧﺮاج/دﻳﻞ اﻟﺴﻤﻜﺔ
 ﺣﻨﺎن ﺗﺮك ـ ﻋﻤﺮو واآﺪ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Dīl al-samakah
Emne: spænding ; kærlighed
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 ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ: إﺧﺮاج/ﻓﺮﺣﺎن ﻣﻼزم ﺁدم
 ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ـ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Farhān mulāzim Ādam
Farhan ankommer til hovedstaden Cairo i håb om en bedre tilværelse, men
havner i et meget folkeligt kvarter, hvor hans liv får en helt anden retning

 ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻟﺒﻦ: إﺧﺮاج/ﻓﺘﺢ ﻋﻴﻨﻚ
 ﻧﻴﻠﻠﻲ آﺮﻳﻢ ـ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Fattih 'aynayk

Spændingsfilm

 أآﺮم ﻓﺮﻳﺪ: إﺧﺮاج/ﺣﺎﺣﺎ وﺗﻔﺎﺣﺔ
 ﻃﻠﻌﺖ زآﺮﻳﺎ ـ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Hāhā wa-Tuffāhah
Hahah og Tuffahah er søskende og bor i en lejlighed i Cairo. De strides om
hvem der har ret til lejligheden og prøver derfor at blive gift i en fart, så de kan
hævde deres respektive ret til boligen

 ﻋﻠﻲ إدرﻳﺲ: إﺧﺮاج/ﺣﺮﻳﻢ آﺮﻳﻢ
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﻤﺮ ـ داﻟﻴﺎ اﻟﺒﺤﻴﺮي:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Harīm Karīm
Karim bliver uvenner med sin kone, og hun tager hjem til sine forældre. Karim
prøver nu med alle midler at få hende hjem igen
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اﻟﺤﺎﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ /إﺧﺮاج :أﺣﻤﺪ ﻣﻜﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ :أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻴﺸﺎوي ـ راﻧﻴﺎ اﻟﻜﺮدي
al-Hāssah al-sābi'ah
Spændingsfilm

اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻠﺬة – إﺧﺮاج :ﻣﻨﺎل اﻟﺼﻴﻒ
ﺑﻄﻮﻟﺔ :ﺣﻨﺎن اﻟﺘﺮك ـ ﻳﻮري ﻣﺮﻗﺪي
al-Hayāt muntahā al-ladhdhah
Emne: ægteskab ; kærlighed ; utroskab ; død
Samfundskritisk film om ægteskab, utroskab, kærlighed og død

إﻟﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻚ /إﺧﺮاج :واﺋﻞ إﺣﺴﺎن
ﺑﻄﻮﻟﺔ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ـ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﻲ
Illī bālī bālak

Komedie

أﻧﺖ ﻋﻤﺮي /إﺧﺮاج :ﺧﺎﻟﺪ ﻳﻮﺳﻒ
ﺑﻄﻮﻟﺔ :هﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺔ ـ ﻣﻨﺔ ﺷﻠﺒﻲ
Inta 'umrī
Egyptisk spillefilm
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 أﺣﻤﺪ ﻋﻮاض: إﺧﺮاج/آﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ
 ﻋﺰت أﺑﻮ ﻋﻮف ـ ﺑﺴﻤﺔ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Kadhālik fī al-Zamālik
En gruppe unge prøver at klare sig med små jobs i det førhen så fashionable
kvarter al-Zamalek

 ﻋﻠﻲ إدرﻳﺲ: إﺧﺮاج/آﻼم ﻓﻲ اﻟﺤﺐ
 ﻳﺴﺮا ـ ﺣﻨﺎن اﻟﺘﺮك:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Kalām fī al-hubb
Emne: kærlighed ; venskab
Nahid og Salma arbejder begge på restaurant og søger efter den store
kærlighed

 آﻤﺎل اﻟﺸﻴﺦ: إﺧﺮاج/اﻟﻠﺺ واﻟﻜﻼب
 ﺷﺎدﻳﺔ ـ ﺷﻜﺮي ﺳﺮﺣﺎن:ﺑﻄﻮﻟﺔ
al-Liss wa-al-kilāb
Efter fire år i fængsel vender en professionel tyv hjem til Cairo og kaster sig ud i
et håbløst hævntogt mod dem, der har svigtet

 آﺎﻣﻠﺔ أﺑﻮ ذآﺮى: إﺧﺮاج/ﻣﻠﻚ وآﺘﺎﺑﺔ
 ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﻴﺪة ـ هﻨﺪ ﺻﺒﺮي:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Malik wa-kitābah
En talentfuld og idealistisk teaterregissør ændrer sind efterhånden som han
oplever et samfund, hvor idealerne ikke spiller nogen rolle og en hustru, der
bedrager ham
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 ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر: إﺧﺮاج/ﻣﻴﺪو ﻣﺸﺎآﻞ
 أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ـ ﺷﻴﺮﻳﻦ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Mīdū Mashākil
Emne: komedie
En ung tekniker opsætter tv-antenner og paraboler, men kommer altid galt af
sted

 ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺳﻴﻒ: إﺧﺮاج/اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺎووس
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻌﺒﺎن ـ ﻟﺒﻠﺒﺔ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
al-Na'āmah wa-al-tāwūs
Emne: kærlighed ; ægteskab ; parforhold
Egyptisk film om et gift par, der har problemer med at få samlivet til at fungere

 ﺳﻤﻴﺮ ﺳﻴﻒ: إﺧﺮاج/اﻟﻨﻤﺮ واﻷﻧﺜﻰ
 ﺁﺛﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ ـ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺘﻮﻟﻲ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
al-Nimr wa-al-unthā
Egyptisk spændingsfilm

 أﺣﻤﺪ ﻳﺤﻴﻰ: إﺧﺮاج/ﻧﻮر وﻧﺎر
 ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻠﻮي ـ ﻓﺎروق اﻟﻔﻴﺸﺎوي:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Nūr wa-nār
En kvinde prøver at forføre en mand for at tilegne sig hans penge og opnå
magt, selvom det ødelægger hans familie
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 ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر: إﺧﺮاج/ﻗﻠﺐ ﺟﺮيء
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﻤﺮ ـ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Qalb jarī'
Ægyptisk spændingsfilm med sangeren Mustafa Qamar i hovedrollen

 ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮزوق: إﺧﺮاج/ﻗﺼﺎﻗﻴﺺ اﻟﻌﺸﺎق
 ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻬﻤﻲ ـ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﻴﺪ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Qasāqīs al-'ushshāq
Emne: fetichisme ; forelskelse
Filmkomedie om en kvinde, som elsker mange mænd og bevarer en genstand
fra hver af dem som minde

 ﺣﺴﻦ اﻹﻣﺎم: إﺧﺮاج/ﻗﺼﺮ اﻟﺸﻮق
 ﻳﺤﻴﻰ ﺷﺎهﻴﻦ ـ ﻧﺎدﻳﺔ ﻟﻄﻔﻲ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Qasr al-Shawq
Emne: kærlighed ; familie ; drama ; Egypten
Spillefilm om en egyptisk families historie og liv i det egyptiske samfund fra
1917-1944

 ﻋﺎﻃﻒ ﺷﻜﺮي: إﺧﺮاج/ﻗﺸﻄﺔ ﻳﺎﺑﺎ
 ﻣﺼﻄﻔﻰ آﺎﻣﻞ ـ ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﷲ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Qishtah yā bā
Musikfilm
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 ﻋﻠﻲ رﺟﺐ: إﺧﺮاج/ﺳﻴﺪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
 ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻨﻲ ـ ﻋﺒﻠﺔ آﺎﻣﻞ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Sayyid al-'ātifī
Romantisk film med popsangeren Tamir Husni i hovedrollen

 ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ: إﺧﺮاج/ﺷﺒﺎب ﺗﻴﻚ أوي
 أﺣﻤﺪ ﻋﺰ ـ ﻣﻨﺔ ﺷﻠﺒﻲ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Shabāb tīk awī
Emne: unge ; forelskelse
Filmkomedie om unge og forelskelse

 واﺋﻞ ﺷﻜﺮي: إﺧﺮاج/ﺳﻴﺐ وأﻧﺎ اﺳﻴﺐ
 ﻋﻤﺮو واآﺪ ـ ﻣﻬﺎ ﻋﻤﺎر:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Sīb wa-anā asīb
To unge, der drømmer om at emigrere og tjene mange penge skal passe to
meget kvikke og teknisk dygtige børn en weekend

 ﺣﺴﻦ اﻹﻣﺎم: إﺧﺮاج/اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ
 ﻳﺤﻴﻰ ﺷﺎهﻴﻦ ـ ﻧﻮر اﻟﺸﺮﻳﻒ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
al-Sukkarīyah
Emne: kærlighed ; familie ; drama ; Egypten
Spillefilm om en egyptisk families historie og liv i det egyptiske samfund fra
1917-1944
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 إﺧﺮاج ﺣﺴﻴﻦ آﻤﺎل/ﺛﺮﺛﺮة ﻓﻮق اﻟﻨﻴﻞ
 ﻣﻴﺮﻓﺖ أﻣﻴﻦ ـ أﺣﻤﺪ رﻣﺰي:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Thartharah fawq al-Nīl
Egyptisk spillefilm om en gruppe intellektuelle i krise efter juni-krigen 1967

 أﺣﻤﺪ ﻋﻮاض: إﺧﺮاج/أرﻳﺪ ﺧﻠﻌًﺎ
 ﺣﻼ ﺷﻴﺨﺎ ـ أﺷﺮف ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Urīd khul'an
Emne: ægteskab ; skilsmisse ; parforhold
Egyptisk film om et par i krise, hvor hustruen begærer skilsmisse, men da
ægtemanden ser at det er alvor, ændrer han helt adfærd

 ﺧﺎﻟﺪ ﻳﻮﺳﻒ: إﺧﺮاج/وﻳﺠﺎ
 ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻨﻴﺮ ـ ﻣﻨﺔ ﺷﻠﺒﻲ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Wījah
Nogle venner tager på weekend sammen. For at fordrive tiden spiller de et
kortspil, der kan spå om fremtiden. Spillet er skyld i en masse ulykker og
misforståelser

 واﺋﻞ إﺣﺴﺎن: إﺧﺮاج/زآﻲ ﺷﺎن
 أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ـ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Zakī Shān

Spændingsfilm
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 واﺋﻞ إﺣﺴﺎن: إﺧﺮاج/ﻇﺮف ﻃﺎرق
 أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ـ ﻧﻮر:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Zarf tāriq
Tarek presser sin ven Fady, der arbejder for et mobiltelefonselskab, for
personlige oplysninger om en pige han ønsker kontakt med og giver sig ud for
at være en af hendes barndomsvenner

 أآﺮم ﻓﺮﻳﺪ: إﺧﺮاج/زي اﻟﻬﻮا
 ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﺒﻮي ـ داﻟﻴﺎ اﻟﺒﺤﻴﺮي:ﺑﻄﻮﻟﺔ
Zay al-hawā
Emne: kærlighed ; familie
Yusuf, en egyptisk ingeniør drømmer om at flytte til udlandet, men må opgive
fordi hans mor dør og han skal sørge for en retarderet søster
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