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INTRODUCTIONاملقـــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــة

يع  م ُمعّمق لملنظمة كلك من قبل �ج
ف

ا والتحاهما حول � �ت م إماك�ف ي إدراك حج
ف

س«، إذ بدأت الشبكة � يق »�ف ي طر
ف

ل عام ٢٠١٨ عالمة فارقة �
ّ
مث

ا. طراف املعنّية �ج
أ
ال

 . ها املؤسسي امج الشبكة وتطو�ي : �ج ف س« من خالل الك املنحي�ي اتيجية لـ»�ف هداف الس�ت
أ
قيق ال

ت
و �

ف
� 

ً
 ملحوظا

ً
د العام املنرصم تقدما �ش

ف من الشبكة  �ي
َ
ك ي تنفيذه تعاون مش�ت

ف
مع � ج  �ي

ً
ي تتضمن مكّو�ف أساسيا

كة ال�ت س« لملنح، يدمع املبادرات املش�ت مج شبكة »�ف �ف ئية«، �ج »مشابك سي�ف

س«، إىل أن تصل أيضا  كي »�ف
ا لك مش�ت رجات قّيمة ي�ت تشارهكا ويستفيد م�ف  لتحصد مف

ً
كة أيضا قل. �ت تصم�ي هذه املبادرات املش�ت

أ
عىل ال

امج أفالم منّسقة،  هات اتصال، �ج ج ات، قوا�أ �ج �ج ، منشورات تعليمية، �ت ا ت�ف ي نتحدث ع�ف
رجات ال�ت خرى خارج الشبكة. املف

أ
ملؤسسات السي�ف ال

 . ج و�ي ة العمل وأدوات التسويق وال�ت
ّ

، ُعد ف ب�ي ي تدريب املدر
ف

منشورات، مناهج �

 بنفسه مسؤولية موارده املتاحة ويتخذ 
ّ

تمع يتوىل ي أنه يكّرس اممرسة مج
ف

� 
ً
مج الذي �ت طرحه مؤخرا �ف  من هذا ال�ج

ً
ك�ش ابتاكرا

أ
انب ال يتمثل الج

ي تضارب 
ف

يق، عىل النظر � ي لك خطوة من الطر
ف

وىل للشفافية واملساءلت �
أ
ي توىلي املرتبة ال

صيهصا. تساعد املقاييس ال�ت ف القرارات حول كيفية �ت

يع العادل لملوارد.  املصاحل والتوز

ا الداخلية. ا ومعليا�ت ف إدرا�ت ي سبيل تعز�ي
ف

� 
ً
ا  كب�ي

ً
س« تقدما ها، حققت »�ف مج �ف ضافة إىل دمع أنشطة �ج لإ �ج

ف  ك�ي  من املش�ت
ً
ب قبول الطلبات تباعا معية �ج لشبكة، وستفتح الج ديدة �ج اك الج س« بن�ش سياسة وإجراءات الش�ت بيع عام ٢٠١٩، ستقوم »�ف ي ر

ف
�

م إىل الشبكة. دد لالن�ف ف الج املتمل�ي

ي رصد 
ف

ف � ك�ي ف قدرات املش�ت  لتعز�ي
ً
اك، وأيضا سيخ إدارة الش�ت موعة أدوات متعددة لتهسيل و�ت - مج ف ك�ي س« -بدمع من املش�ت يق معل »�ف أنشأ فر

م عىل املدى الطويل. ومراقبة نشاطا�ت

س«. ية لـ»�ف دار  اهليئة الرمسية الإ
ً
ف معا ف حالي�ي ك�ي سة مش�ت ة املكّونة من �ف ديد إىل جانب اللجنة املس�يّ داري الج لس الإ يشلك املج

ف -ومن املتمل  ك�ي دف إىل خدمة املش�ت سيخ هيلك الشبكة، امك �ت ي �ت
ف

س« � ي تطّورها »�ف
ية ال�ت دار دوات املؤّسسية والعمليات الإ

أ
يع ال تساعد �ج

مهور.  اك الج مد وتوسيع فرص إ�ش
أ
ي طويل ال

ي تنمية تفك�ي تعاو�ف
ف

مبادرات ثقافية أخرى- �

ي تقدهما 
دمة الرئيسة ال�ت  أن الف

ً
اما

ت
� 

ف
ول  ٢٠١٨، أصبح من الوا�

أ
/اكنون ال ي ديسم�ج

ف
كش، � ي مرا

ف
خ�ي املنعقد �

أ
معية العمومية ال بعد لقاء الج

، تدفع  دارة والتنظ�ي ي الإ
ف

ذج التقليدية � ا شبكة تتحدى ال�ف د ذاته: كو�ف داري والعمىلي �ج ا الإ وذ�ج
ف
ي بشلك عام هي �

ف
ا وللقطاع الثقا� ك�ي س« ملش�ت »�ف

. ماعي  الق�ي واملمارسات الرادياكلية للعمل الج
ّ

ل جِ
ت

اع ، و� �ج  إىل الإ
ً
 واستنادا

ً
ك�ش أفقّية و آلية صنع قرار أ

ف
نفهسا �
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2018 marks a milestone year for NAAS as the network begins to realize the extent of its potential and 
to coalesce around a deepening understanding of the organization by all its stakeholders. 
 
This past year witnessed major progress toward advancing the strategic goals of NAAS, both via its 
programs and its institutional development. 
 
Cinapses, NAAS’s grant program, supports joint initiatives that entail a core component implemented 
in partnership among a minimum of two members. These joint initiatives have also been designed 
to yield a number of outputs that can be shared with and benefit all NAAS members and eventually 
those cinema institutions beyond the network. Such outputs include, but are not limited to, the 
following: toolkits, guides, pedagogical materials, subtitles, contact databases, curated film programs, 
publications, curricula for training of trainers, and business and marketing tools.
 
The most innovative aspect of this recently rolled out program is that it consecrates the practice of 
a community taking ownership of its available resources and of the decision-making around their 
allocation. Measures that prioritize transparency and accountability at every step of the process serve 
to address conflicts of interest and an equitable distribution of resources.
 
In addition to bolstering its program activities, NAAS made substantial progress toward enhancing its 
governance and internal processes. 
 
In spring 2019, NAAS will publish its new membership policy and procedure, and the organization 
will accept applications on an ongoing basis from new potential members to join the network.
 
The NAAS staff created, with the support of members, various tools to facilitate and consolidate 
membership management as well as to strengthen the capacities of the members to monitor their own 
activities on the long run.
 
A new administrative board and a steering committee comprising five current members constitute 
together the authoritative governing body of NAAS.
 
All institutional tools and administrative processes that NAAS develops help cement the structure of the 
network and aim to serve the members and potentially other cultural initiatives to develop long-term 
collaborative thinking and further audience engagement.
 
Following the last general assembly in Marrakech this past December 2018, it became quite clear 
that the flagship service that NAAS provides to its members and the cultural sector at large is its very 
operational model: a network that challenges traditional models of governance and organizing, that 
pushes itself toward more horizontal, consensus-based decision-making, and that champions the 
radical values and practices of working together.

/ ي الثالث من ديسم�ج
ف

� ، ي الدوىلي
�أ كش السي�ف س«، همرجان مرا معية العمومية الرابع لـ»�ف لقاء الج

كش، املغرب ول، ٢٠١٨ - مرا
أ
اكنون ال

NAAS General Assembly, 2018 Marrakech International Film 
Festival - Marrakech, Morocco 

Photo courtesy Hassen Ferhani
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يع | زاوية العرض والتوز
يع  سي�ف وزاوية للتوز

يق - الِقنا -  امسعيلية - الزقاز ية - بورسعيد - الإ السكندر
املنصورة - أسيوط - دمياط - املنيا، مرص

ااكت مع  ي ومركزها القاهرة �ش
�أ ي السي�ف

أقامت سي�ف زاوية، املركز الف�ف

ف  تلفة من مرص، والذ�ي ي مافظات مف
ف

ئية وأفراد ينشطون � مساحات سي�ف

م عام ٢٠١٧.  ي مد�ف
ف

ي إقامة »عرض لزاوية« �
ف

م � همم ورغب�ت أبدوا اه�ت

امسعيلية  ية وبورسعيد والإ سكندر ي الإ
ف

 أسبوعية �
ً
مج عروضا �ف أنتج ال�ج

ول ٢٠١٧- مارس/آذار ٢٠١٨(؛ عروض ملرة واحدة 
أ
ف ال �ي /ت�ش كتو�ج )أ

نوراما السي�ف  ي إطار »�ج
ف

ي دمياط والِقنا واملنصورة. وعروض خاصة �
ف

�

 / �ج
ف

يق، املنيا، قنا، املنصورة، أسيوط ودمياط )نو� ي الزقاز
ف

وروبية« �
أ
ال

ات  ي ٢٠١٧ (. امك أقيمت حلقات أسئلت وأجوبة وما�ف
ف الثا�ف �ي ت�ش

ية  سكندر ي الإ
ف

ف � ف واملرصي�ي وروبي�ي
أ
فالم ال

أ
متخصصة مع صانعي ال

امسعيلية وبورسعيد. والإ
 

نا ي الداخل/ إبداعات أولية | واكلت �ج
ف

�
ية، مرص  سكندر الإ

 

ي 
ف

نا � ف واكلت �ج  ب�ي
ً ي الداخل/ إبداعات أولية« اكن تعاو�ف

ف
�«

ية )مرص( و أرخبيل الصور. سكندر الإ

ي 
: ورشة لكتابة النقد الفيملي وال�ت ف تلفت�ي ي معل مف

مج تضّمن ورش�ت �ف ال�ج

ف من واكلت  �ي ها ثالثة مو�جّ ية، وس�يّ سكندر ي الإ
ف

نا � ي واكلت �ج
ف

أقيمت �

، وصناع  فالم، طالب السي�ف
أ
دفت نقاد ال نا وأرخبيل الصور واس�ت �ج

خرى لصناعة 
أ
؛ والورشة ال  من مدارس السي�ف

ً
ف حديثا فالم املتخرج�ي

أ
ال

م عىل  م ليعمل لك م�ف ت دعو�ت
ت
ف � ب�ي فالم  وتضمنت ثالثة متدر

أ
ال

ت 
ت

ن فضاء مدد« � فيمل قص�ي حول موضوعة »تصو�ي املدينة �ف

فالم 
أ
ت الورشة بعرض مفتوح لال . ان�ت ف توجيه ثالثة صناع أفالم مدعو�ي

ة. القص�ي

Exhibition and Distribution | Zawya 
Cinema & Distribution

Alexandria - Port-Said - Ismailia - Zagazig - Qena 
- Mansoura - Assiout - Damietta - Menya, EGYPT

The Cairo-based arthouse cinema Zawya set up 
partnerships with cinema spaces and individuals 
living in different provinces across Egypt, who 
were interested and willing to start a “Zawya 
screen” in their cities in 2017. The program 
unfolded with weekly screenings in Alexandria, 
Port Said, and Ismailia (October 2017 to March 
2018); one-off screenings in Damietta, Qena, 
and Mansoura; and special screenings under the 
framework of the “Panorama of European Film” 
in Zagazig, Menya, Qena, Mansoura, Assiout, 
and Damietta (November 2017). Q&As and 
masterclasses were also held with European and 
Egyptian filmmakers in Alexandria, Ismailia, and 
Port Said.
 
Indoors/Premiers Gestes | Wekalet Behna
Alexandria, EGYPT
 
“Indoors/Premiers Gestes” was a collaboration 
between Wekalet Behna in Alexandria, Egypt, 
and Archipels Images. The program featured 
two different workshops: a film criticism-writing 
workshop held at Wekalet Behna in Alexandria, 
moderated by three mentors from Wekalet 
Behna and Archipels Images and targeted at film 
critics, cinema students, and filmmakers recently 
graduated from film school; and a filmmaking 
workshop for three trainees who were invited 
to produce each a short film around the theme 
“portraying the city in a close space,” under 
the mentorship of three invited filmmakers. The 
workshops concluded with a public screening of 
the short films.

وت، لبنان   وبوليس - ب�ي مج »مطات«،  سي�ف م�ت �ف ي من �ج
�أ عرض سي�ف Screening from “Cinema on the Road” by Metropolis Cinema 

- Beirut, Lebanon

Photo courtesy Metropolis Cinema
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، أملانيا ف ل�ي ئية« - �ج ك�ي »مشابك سي�ف
ت

نة � ع لج اج�ت Cinapses jury meeting - Berlin, Germany

ئية« إطالق منح »مشابك سي�ف

ولية من 
أ
ا املرحلت ال ي حقق�ت

ت والنجاحات ال�ت  من التحد�ي
ً
انطالقا

مج لملنح لتشجيع  �ف  ك�ج
ً
ئية« رمسيا املنح الفرعية، �ت تصم�ي »مشابك سي�ف

دف  س«. إذ �ي كي »�ف
ف مش�ت مد ب�ي

أ
كة الطويلت ال املبادرات املش�ت

؛  ي التطو�ي املؤسسي
ف

و فرص جديدة �
ف

ف � ك�ي مج إىل قيادة املش�ت �ف ال�ج
ن  ؛ تفعيل التحركّية اليوية �ف ف ك�ي ف املش�ت ي ب�ي

خلق جو تضام�ف
ن  ميع �ف الشبكة، وبناء منظومة معل وأدوات فّعالت يستخدهما الج

ي القطاع. 
ف

الشبكة و�

ع  ان ٢٠١٨. و�ت �ج ي يونيو/حز�ي
ف

كي الشبكة �
ب التقد�ي ملش�ت تح �ج

ُ
ف

ي عرضت توصيات 
ستة ع�ش طلب تقد�ي وتسليمها للجنة املنح، ال�ت

ود به  ف كن أن �ت نسب لتقد�ي املالحظات والدمع الذي �ي
أ
حول الشلك ال

ا.  ك�ي س« مش�ت »�ف

وا أنفهسم، ُبعيد إطالق 
شّ

ف ر� ك�ي نة املنح من ثالثة مش�ت لفت لج
أ �ت

وت(،  وبوليس، ب�ي ي بداية ٢٠١٨: هانية مروة )م�ت
ف

� 
ش

� الدعوة لل�ت
ئية بطنجة، طنجة(، وحّنا عطاهلل )فيمل  زانة السي�ف نصاري )الف

أ
ممد ال

س«  يق معل »�ف ع فر ع، �ج ، رام هللا(. بعد هذا الج�ت ف لب: فلسط�ي
. إذ استفادت لك  ف ف املتشارك�ي مالحظات اللجنة وشارهكا مع املتقدم�ي
موعة توصيات،  ت مج

ّ
انية وتلق ف كة من مراجعة تقنية لمل�ي مبادرة مش�ت

 
ً
وا ف�ي بعد طلب تقد�ي مراجعا

ّ
ف أن يسمل ف املتشارك�ي  املتقدم�ي

ً
داعية

 .
ً
ومدققا

 
ا  انيا�ت ف ائية مع م�ي س« تسعة طلبات �ف كو شبكة »�ف  مش�ت

ّ
، سمل

ً
تباعا

يق معل الشبكة.  لفر
 

ي 
نة املنح ال�ت ائية إىل توصيات لج يع املنح ال�ف استندت قرارات توز

ف العتبار قرب  اذ القرار بع�ي ف ا. وأخذت آلية ا�ت بدورها وافقت عل�ي
 
ً
مد، إضافة

أ
هداف الشبكة الطويلت ال

أ
كة وارتباهطا �ج املبادرة املش�ت

ف  حة والقدرات العملية للك من املتقدم�ي انية املق�ت ف إىل عامىلي امل�ي
 . ف املتشارك�ي

 

موعة من  س« قرارات املنح مع لك مج يق معل »�ف بعد أن شارك فر
ف خالل اللقاء  ، �ت توقيع العقود من قبل املتقدم�ي ف ف املتشارك�ي املتقدم�ي

ي 
ف

ول ٢٠١٨، �
أ
/اكنون ال قليمي الذي انعقد من ٣ إىل ٥ ديسم�ج الإ

كش.  مرا
 

ئية«    من »مشابك سي�ف
ً
ي تلقت دمعا

كة ال�ت يع املبادرات املش�ت نجز �ج
ُ
ت

ساسية، إذ 
أ
مج ال �ف ت ال�ج ولو�ي

أ
خالل  ٢٠١٩. حيث تع�ف هذه املبادرات �ج

ا عنا� هامة مثل تنسيق مبادرات للجمهور اليافع والتطو�ي  يندرج ف�ي
فالم 

أ
ف اللقات غ�ي التقليدية لتداول ال دوات تعليمية؛ تعز�ي

أ
ك ل املش�ت

ماعية  ف العروض الج س�ي
ت

ة إبداعية؛  � مج اتيجيات �ج من خالل اس�ت
ف  ئية التقليدية من خالل التعاون ما ب�ي فالم خارج الفضاءات السي�ف

أ
لال

ف  امج أفالم إبداعية ما ب�ي  الدود الوطنية؛ ن�ش �ج
ً
ة ئية عا�ج شباكت سي�ف

ي 
ف

ن وخارج القطاع الثقا� اتيجية �ف ااكت اس�ت كة؛ و�ش الفضاءات املش�ت
عالم.  كز البحثية ووسائل الإ مع املرا
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LAUNCH OF CINAPSES GRANTS 

Building on the achievements and challenges of 
the pilot sub-granting program, Cinapses was 
designed as a grant program to encourage long-
term, joint initiatives among NAAS members. It 
aims to lead members into new opportunities 
for institutional sustainability and programmatic 
development; create solidarity among members; 
activate network mobility; and build an ecosystem 
and strong tools to be used by everyone in the 
network and sector.
 
The closed call for proposals was launched in 
June 2018. Sixteen submissions were collected 
and submitted to the granting jury, who offered 
recommendations on the most appropriate 
type of feedback and support that NAAS could 
provide.
 
The granting jury consisted of three members who 
nominated themselves, following a call which 
took place early 2018: Hania Mroué (Metropolis, 
Beirut), Mohamed Lansari (Cinémathèque de 
Tanger, Tangier), and Hanna Atallah (Filmlab: 
Palestine, Ramallah). Following this meeting, the 
NAAS staff compiled their feedback and shared 
it with the co-applicants. Each joint initiative 
benefitted from a technical review of finances and 
received a set of recommendations, inviting the 
co-applicants to submit a revised proposal. 
 
Subsequently, NAAS members submitted to 
the staff a total of nine finalized proposals and 
budgets.
 
The final decisions regarding the allocation of 
grants were based on the recommendations 

of and approved by the granting jury. The 
decision-making process took into account the 
joint initiative’s relevance to the network’s long 
term objectives and considered budgeting and 
operational capacity of each co-applicant.
 
After the staff shared the grant decisions with 
each set of co-applicants, contracts were signed 
by co-applicants during the regional meeting 
that took place on December 3-5, 2018, in 
Marrakech.
 
All joint initiatives receiving support from 
Cinapses will take place in 2019. They 
advance the program’s core priorities, 
featuring components such as coordination for 
young audience initiatives and co-creation of 
educational tools; strengthening non-traditional 
channels for circulating films via innovative 
programming strategies; enhancing community 
screenings outside of traditional cinema spaces 
via the sistering of cinema networks across 
national borders; dissemination of creative film 
programs among member spaces; and strategic 
partnerships within and without the cultural sector 
with research institutions and media outlets.

ئية« ات معل »مشابك سي�ف ت�ج ( و قيس زايد )سينيمدار( خالل مف ف حنا عطاهللا )فيمل لب: فلسط�ي
كش، املغرب  - مرا

Hanna Atallah (Filmlab: Palestine) and Kaïs Zaïed (CinéMadart) 
during the “Cinapses Labs” - Marrakech, Morocco
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ات  ت�ج ئية بطنجة( وموىس ر�ة هللا )سي�ف الامسوة( خالل مف زانة السي�ف نصاري )الف
أ
ممد ال

كش، املغرب   ئية« - مرا »مشابك سي�ف

Mosa Rahmatalla (Samawa Cinema) and Mohamed Lansari 
(Cinémathèque de Tanger) during the Cinapses Labs
- Marrakech, Morocco

CINAPSES LABS

Partnering with the Marrakech International Film 
Festival and their recently launched industry 
platform, “Les Ateliers de l’Atlas,” NAAS hosted 
two days of Cinapses Labs in Marrakech, on 
December 4-5, 2018. The Labs achieved the 
following milestones:

ئية«  ات معل »مشابك سي�ف ت�ج مف

طلس«، منصة 
أ
كش الدوىلي للفيمل و »ورش ال كة مع همرجان مرا ا ل�ش �ج

ات  ت�ج ف ملف س« يوم�ي ، خصصت »�ف
ً
ا املهرجان حديثا ي أطل�ت

القطاع ال�ت

/اكنون  كش، من من ٤ إىل ٥ ديسم�ج ي مرا
ف

ئية« � معل »مشابك سي�ف

ئية« املهمات  ات »مشابك سي�ف ت�ج زت مف ج
ف

ول، ٢٠١٨. حيث أ�
أ
ال

التالية : 

، وسينيمدار،  ف وبوليس، فيمل لب: فلسط�ي ئية بطنجة، سي�ف م�ت زانة السي�ف م ممثلو لك من الف
ّ

قد

كش- املغرب ف - مرا هور اليافع�ي كة حول �ج مبادرة مش�ت

The representatives of Cinémathèque de Tanger, Metropolis, 
Filmlab: Palestine, and CinéMadart jointly applied for an initiative 
around young audiences - Marrakech, Morocco

طوات  ئية« والف  حول تقدم »مشابك سي�ف
ً
يعا ف �ج ك�ي إعالم املش�ت

التالية؛

ف  كة من خالل إعطاء املتقدم�ي ابتداء العمل عىل املبادرات املش�ت

م البعض؛ ف لاللتقاء مع بعهصف ف الوقت واملاكن الالزم�ي املتشارك�ي

م،  ف ليطرحوا مالحظا�ت ف املتشارك�ي وإعطاء الفرصة لملتقدم�ي

يق معل  ئية« مع فر م املتعلقة بـ»مشابك سي�ف م وأسئل�ت احا�ت اق�ت

نة املنح.   س« ولج »�ف

ف تقدموا بطلبات  ف الذ�ي ك�ي  لملش�ت
ً
ات العمل الفرصة أيضا ت�ج حت مف أ�ت

ت  ف لوضع أساٍس لتعاو�ف ف آخر�ي ك�ي ش�ت تمعوا �ج ج ادثوا و�ي فردية أن �ي

ئية«.  مستقبلية قبيل الدورة الثانية من »مشابك سي�ف

Update for all members on Cinapses 
progress and next steps; 

Kickstart the joint initiatives by giving 
co-applicants the time and space for 
meetings among themselves; and

Give co-applicants time to share informal 
feedback, recommendations, and 
questions pertaining to Cinapses with the 
staff, as well as the granting jury.

The Labs also gave the opportunity to the 
members who had applied as sole applicants 
to approach other members and lay the 
groundwork for partnerships ahead of the 
second Cinapses cycle.
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RESEARCHالبـــــــــــحـــــــــــــــــــــــــث

MAPPING CINEMA AUDIENCES: EGYPT مرص : اه�ي السي�ف  رصد �ج

ي وأدواته 
إطالق املنشور البح�ش

ول 
أ
ي ال

س« منشورها البح�ش ي آب/أغسطس ٢٠١٨، أطلقت »�ف
ف

�

: مرص«. اه�ي السي�ف »رصد �ج

ف  قادته نور  ز عىل مدى عام�ي ج
ف

�
ُ
 أ

ً
ثيا  �ج

ً
وعا  كتاب يلخص م�ش

ي 
ف

، مع التدقيق � عي
ي واج�ت

ف
الصافوري ينظر إىل السي�ف ككيان ثقا�

مهور  ارب الج ج
ت

ماعية لالفالم و� ملشاهدة الج اط املرتبطة �ج
ف
�

أ
العادات وال

. امك يلفت النتباه من خالل سلسلت مقابالت  ي الذهاب إىل السي�ف
ف

�

ماه�ي السي�ف  ج تلفة �ج بط مؤسسات السي�ف املف ي �ت
ومقالت للعالقة ال�ت

ف  ئية املعا�ة. مرص هي ح�ي ص الثقافة السي�ف ف وموضوعات أخرى �ت

. ي
ف

غرا� البحث الج

ة جلسة نقاش  بعة ع�ش وع إجراء أر ي لمل�ش
تضمن البحث امليدا�ف

ة  لتعاون مع خب�ي ي سبع مدن مرصية، واستامكل ستمئة استبيان �ج
ف

�

، حيث غطت هذه املرحلت معظم  مي
ء ال�ت اتيجية إ�ج التسويق والس�ت

ليلها �ت إجراء 
ت

ع املعلومات و� ضافة إىل �ج لإ ي مرص. �ج
ف

ى � املناطق الك�ج

يع والعرض  ي التوز
ف

سلسلت مقابالت مع أفراد من خلفيات متعددة �

ال. ي املج
ف

حثات � ف و�ج حث�ي ، ومع �ج ي
�أ السي�ف

LAUNCH OF PUBLICATION AND TOOLS 

In August 2018, NAAS released its first research 
publication, Mapping Cinema Audiences: Egypt. 
 
The publication culminates a two-year research 
project led by Nour El Safoury. It approaches 
cinema as a social and cultural institution 
and explores the habits and motivations for 
collective film viewing. Through a series of 
conversations and essays, it also draws attention 
to the relationship cinema organizations have to 
their audiences as well as to broader concerns 
in contemporary cinema culture. Egypt is its 
geographical focus.      
 
During the field research, Nour collaborated 
with marketing and strategy consultant Eba’a 
El-Tamami to conduct fourteen discussion groups 
in seven cities across Egypt and complete six 
hundred surveys, covering the major regions of 
the country. Series of conversations were also 
conducted with researchers and individuals 
of various backgrounds in film exhibition and 
distribution.

،» اه�ي السي�ف ي »رصد �ج
س« البح�ش منشور »�ف

 حررته نور الصافوري

ف ندي وفرح عز الد�ي تصم�ي حبيبة الج

NAAS research publication  Mapping Cinema Audiences: Egypt
Edited by Nour El Safoury

Design by Habiba El Gendy and Farah Ezz El Din
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ا �ت
ً
ث « يتضمن �ج اه�ي السي�ف ي »رصد �ج

س« البح�ش منشور »�ف

ي سبع مدن 
ف

إجراؤه �

Mapping Cinema Audiences: Egypt features research conducted in 
seven cities.

Photo courtesy Habiba El Gendy

ي خالل املرحلت امليدانية من »رصد 
ّورت أدوات البحث امليدا�ف

ُ
ط

اث  لتشارك مع تسبيح ممد، خب�ي أ�ج : مرص« �ج اه�ي السي�ف �ج

وع البحث.  ، املستشارة امليدانية مل�ش مي
ء ال�ت اف إ�ج �ش إ التسويق، و�ج

ي القاهرة 
ف

اث التسويق والستشارة � �ج
أ
امك اكن مكتب فاي نولدج ل

 ، ف ازها لتصبح جاهزة لالستخدام من قبل معالء ميداني�ي ج
ف

 عن إ�
ً
مسؤول

ف العمل  ي ما ب�ي
ف عن التنسيق اللوجس�ت م مسؤول�ي ضافة لكو�ف لإ �ج

. ي
، والتحليل الإحصا�أ ي

امليدا�ف

 

دوات متوفرة باكملها لتتيح فرصة الطالع عن كثب عىل كيفية 
أ
هذه ال

 من 
ف

ي املّتبع. وعىل الرمع
ت والنطباعات خالل العمل امليدا�ف ع البيا�ف �ج

لسياق املرصي خالل  ة عن خصائص مددة �ج ج
ت

� دوات �ف
أ
أن هذه ال

ا  كن النطالق م�ف ر نقطة بداية �ي
ّ
ا قد توف از البحث، إل أ�ف ج

ف
ة إ� ف�ت

ة.  وعات مستقبلية مشا�ج ي م�ش
ف

ك�ش � والتوسع أ

The field research tools were developed during 
the fieldwork phase of Mapping Cinema 
Audiences: Egypt in partnership with Tasbih 
Mohamed, a marketing research expert, and 
under the supervision of Eba’a El-Tamami, the 
project’s fieldwork consultant. PHI Knowledge, 
a marketing research and consultancy office in 
Cairo, was responsible for finalizing them for use 
by field operators, and they were also responsible 
for the logistical coordination of fieldwork and 
statistical analysis.
These tools are presented in their entirety to make 
it possible to have a closer look at how data and 
insights were collected through the field study. 
Although these tools come out of the specifics of 
the Egyptian context at the time of conducting 
fieldwork, they may offer a starting point that 
could be expanded upon and adapted for similar 
future projects.
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The publication was designed by Habiba El 
Gendy and Farah Ezz El Din and edited by Nour 
El Safoury. It includes essays by Marwa Abdalla 
and Ifdal Elsaket and edited conversations with 
Cimatheque - Alternative Film Centre, Zawya 
Cairo and Zawya Distribution, Cairo International 
Women’s Film Festival (CIWFF), and Ismailia 
International Film Festival for Documentaries and 
Shorts, with contributing editor Ahmed Refaat. 
 
The publication also features archival 
photographs detailed by the Cairo Film Club and 
Al-Kawakeb magazine as well as photos from 
cinema spaces and events which took place in 
Cairo in the past five years.
 
The publication was distributed in Egypt in 
collaboration with Al-Film Magazine (no. 15). 
It is accessible on the NAAS website as a PDF, 
and so too are the field research tools, statistical 
analysis, audio-recorded conversations, and other 
materials.
 
Mapping Cinema Audiences: Egypt was made 
possible thanks to the support of the Arab Fund 
for Arts and Culture AFAC and Al Mawred Al 
Thaqafy (Culture Resource).

ر�ي نور 
ت

، ومن � ف ندي وفرح عز الد�ي الكتاب من تصم�ي حبيبة الج

توي عىل إ�امات نصية من لك من الباحثة مروة  الصافوري و�ي

توي عىل مقابالت  كت، امك �ي عبد هللا واملؤرخة الثقافية إفضال السا

يع،  تك-مركز الفيمل البديل، سي�ف زاوية وزاوية للتوز مررة مع س�ي

فالم 
أ
امسعيلية الدوىلي لال همرجان القاهرة الدوىلي لسي�ف املرأة، وهمرجان الإ

ر�ي أ�د رفعت(.
ت

ض�ي و�
ت

ة )هذه املقابلت من � التسجيلية والقص�ي

دي سي�ف القاهرة  مل الكتاب أيضا بعض الصور ملواد من أرشيف �ف �ي

ي مدينة 
ف

ئية عقدت � كب وصور لقاعات وفعاليات سي�ف لت الكوا ومج

عوام الفمس املاضية
أ
القاهرة خالل ال

 . امس ع�ش ي عددها الف
ف

لت الفيمل �  مع مج
ً
يع الكتاب مرفقا �ت توز

ضافة إىل  لإ س«، �ج الكتاب متوفر بصيغة PDF عىل موقع شبكة »�ف

 وأدوات 
ً
اكفة املواد املصاحبة للكتاب من لقاءات مسجلت صوتيا

ي ومواد 
رجات البحث امليدا�ف ي ملف

ي والعرض الإحصا�أ
البحث امليدا�ف

أخرى. 

ي للثقافة  : مرص« �ت بدمع من الصندوق العر�ج اه�ي السي�ف »رصد �ج

. ي
ف

والفنون )آفاق(، ومنحة السياسات الثقافية من املورد الثقا�

ونة، مرص  ي الج
ف

� )RCAIC( بية املستقلت قليمي للسي�ف العر ر الإ
ت
ي املؤ�

ف
 Nour El Safoury at the Regional Conference for Arab Independent نور الصافوري �

Cinema (RCAIC) in Gouna, Egypt 

Photo courtesy Noor Abed for the RCAIC
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امج العامة  الفعاليات وال�ج

اه�ي  س« منشور »رصد �ج يق معل »�ف ، قدم فر ي
/اكنون الثا�ف ي ينا�ي

ف
�

: مرص« خالل الدورة السابعة من لقاءات املورد للسياسات  السي�ف

بية.  ي الدول العر
ف

الثقافية �

 

ي 
ف

ي انعقدت  �
ة ال�ت ي الطاولت املستد�ي

ف
س« � يق معل »�ف شارك فر

ي 
ف

ر »الذهاب للسي�ف �
ت
/أيلول كجزء من مؤ� امس ع�ش من سبتم�ج الف

مهور« الذي نظمه املهعد الفملنكي –  يع والج : العرض، التوز ي العامل العر�ج

تك - مركز الفيمل البديل. ي س�ي
ف

القاهرة، وأق�ي �

: مرص«، حيث  اه�ي السي�ف ة عىل »رصد �ج ز نقاش الطاولت املستد�ي
ّ
رك

وع  الية لمل�ش �ج بة الإ ي نور الصافوري املقار
قشت مررة املنشور البح�ش �ف

جيته  ، م�ف ي
وع، العمل امليدا�ف ، مراحل العمل عىل امل�ش ي

البح�ش

ي مرص 
ف

ث مشابه � ية، ومدى قابلية إقامة �ج ه املور ج
أ

وفرضياته، نتا�

اليوم. 

 

ر 
ت
 خالل الدورة الثانية من املؤ�

ً
ي أيضا

س« املنشور البح�ش يق »�ف قدم فر

م عىل هامش 
ّ

بية املستقلت )RCAIC(، الذي نظ قليمي للسي�ف العر الإ

/أيلول. ي ٢٣سبتم�ج
ف

� ، ي
�أ ونة السي�ف همرجان الج

 

يقية:  فر
أ
اه�ي السي�ف حول القارة ال ة بعنوان »�ج نقاش طاولت مستد�ي

/ امس من ديسم�ج ي الف
ف

ي انعقدت �
ات نظر«، وال�ت اتيجيات وو�ج اس�ت

كش الدوىلي  طلس« من همرجان مرا
أ
ي إطار »ورش ال

ف
ول �

أ
اكنون ال

اه�ي  حثة ومررة كتاب »رصد �ج ضور نور الصافوري، �ج للفيمل، �ج

�ي  : مرص«، قيس زايد )مد�ي قاعة، سينيمدار(، ومالك عىلي �ي السي�ف

. لسة رشا سلطي (. وأدارت الج ي
)موزع أفالم، م. د. سي�ف

EVENTS AND PUBLIC PROGRAMS

In January, the NAAS staff presented Mapping 
Cinema Audiences: Egypt during the seventh 
edition of the Mawred Meetings for Cultural 
Policy. 
 
The NAAS staff participated in a forum held on 
September 15 as part of the Cinema-Going 
in the Arab World conference organized by 
the Netherlands-Flemish Institute in Cairo. The 
forum took place at Cimatheque - Alternative 
Film Centre and focused primarily on Mapping 
Cinema Audiences: Egypt, where Nour El Safoury, 
the editor of the publication, talked with Alia 
Ayman about the project’s overall approach, 
fieldwork assumptions and methodology, key 
findings, and the possibilities of conducting this 
type of research today, in Egypt. 
 
The NAAS staff presented the publication during 
the second edition of the Regional Conference for 
Arab Independent Cinema (RCAIC) organized in 
parallel to the Gouna Film Festival, on September 
23. 
 
A roundtable discussion entitled Cinema 
Audiences on the African Continent: Perspectives 
and Strategies took place on December 5 within 
the context of the “Ateliers de l’Atlas” of the 
Marrakech International Film Festival, bringing 
together Nour El Safoury, researcher and editor 
of the publication Mapping Cinema Audiences: 
Egypt (NAAS), Kaïs Zaïed (exhibitor, CinéMadart), 
and Malek Ali Yahia (distributor, M. D. CINE), 
moderated by Rasha Salti. 

يقية:  فر
أ
اه�ي السي�ف حول القارة ال ة بعنوان »�ج نقاش طاولت مستد�ي

كش، املغرب  ات نظر« - مرا اتيجيات وو�ج اس�ت

Roundtable discussion “Cinema Audiences on the 
African Continent: Perspectives and Strategies”
- Marrakech, Morocco
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2018 NAAS PRIZE FOR FILM CIRCULATION
 
In partnership with the 2018 edition of the 
Marrakech International Film Festival and the 
“Ateliers de l’Atlas,” NAAS awarded its prize for 
film circulation to one of the six films in post-
production presented during the “Ateliers.” 
 
A jury composed of the NAAS member 
representatives Amel Saadallah (CinéMadart, 
Tunis), Ibrahim Saad (the Animation School - 
Jesuit Cairo), and Mosa Rahmatalla (Samawa 
Cinema, Samawa) awarded the NAAS prize to 
The Day I Ate The Fish by Aida El Kashef. The 
prize amounts to $3,000 and will support NAAS 
members who program the forthcoming film to 
ensure the presence of the filmmaker or a film 
crew member at the screenings.
 
In addition, each of the six directors received 
a consultancy session provided by four NAAS 
exhibitors and distributors.
 

2018 NAAS Prize awardee Aida El Kashef with the jury members and 
NAAS Executive Director - Marrakech, Morocco

فالم ٢٠١٨
أ
س« لتداول ال ة »�ف ف جا�أ

 

كش الدوىلي للفيمل، و كة مع دورة عام ٢٠١٨ من همرجان مرا ا ل�ش  �ج

حد 
أ
فالم ل

أ
ا لتداول ال �ت ف س« جا�أ طلس«، منحت »�ف

أ
»ورش ال

مة خالل »ورش 
ّ

نتاج املقد ي مرحلت ما بعد الإ
ف

فالم الستة �
أ
ال

طلس«. 
أ
ال

ي 
س« وال�ت كي شبكة »�ف

ف عن مش�ت نة التحك�ي املكونة من ممثل�ي لج

اه�ي سعد )مدرسة   من أمل سعدهللا )سينيمدار- تونس(، ا�ج
ً
ت الك ّ �ف

ويت القاهرة( وموىس ر�ة هللا )سي�ف الامسوة  ف الرسوم املتحركة  – ج�ي

لكُت السمكة« لملخرجة عايدة  ة لفيمل »يوم أ ف ا�أ مت الج
ّ

- الامسوة( قد

يكي لدمع  ة تبلغ ثالثة آلف دولر أمر ف ا�أ الاكشف. حيث أن قيمة الج

ة أفالهمم بعد  مج ف سيضمون الفيمل إىل خطة �ج س« الذ�ي كي »�ف
مش�ت

 العمل 
ت
رجـة الفيمل، أو أحد أفراد طا� ن حضور مف امه، وذلك ل�ف

ت
إ�

عند عرض الفيمل.

ي الورش 
ف

ف � ف الستة املشارك�ي رج�ي ضافة لذلك،  تل�ت لك من املف لإ �ج

س«. ف من »�ف ف وعارض�ي ع�ي
ّ

بعة موز رها أر
ّ
ية وف جلسة استشار

 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد

FILM RESOURCESفيــــــــمليـــــــــــــــــــــــــــــة 

نة املنح ومد�ي  رجة عايدة الاكشف مع لج فالم ٢٠١٨ املف
أ
س« لتداول ال ة »�ف ف الاصلت عىل جا�أ

كش، املغرب س« التنفيذي - مرا »�ف
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يــــــــــــــبية  امج التدر الـــــــــ�ج

واللقـــــــــــــــــــــــــــــــاءات

قليــــــــــــــــــــــــــــــــــمية الإ

TRAININGS  

بدمع من مهعد آرسنال للفيمل وفن الفيديو، املنتدى واملنتدى املوّسع من 

انية 
ش
س« حضور � يق معل »�ف ، ّ�ل فر ي الدوىلي

�أ ف السي�ف ل�ي همرجان �ج

ف من الشبكة لدورة عام  ٢٠١٨ من املهرجان.  ك�ي مش�ت

ف مدرسة الرسوم املتحركة   ما ب�ي
ً
كة ا س« �ش يق معل »�ف ق فر

ّ
وف

رسال  وت( لإ وبوليس )ب�ي ويت القاهرة )القاهرة( وسي�ف م�ت ف – ج�ي

ي ورشة 
ف

م � ة أ�ي رة ميدانية ملدة ع�ش ف إىل ز�ي ف عن لكتا املؤسست�ي ل�ي
ّ
ممث

ي 
ف

اركي �
ف
ي فيبورغ ومهعد الفيمل الدا�

ف
فن التحريك والرسوم املتحركة �

ارك. �ت تنظ�ي هذه الرحلت من قبل مدرسة الرسوم املتحركة – 
ف
الدا�

اركي للحوار.
ف
ويت القاهرة بدمٍع من املهعد املرصي الد� ف ج�ي

معية العمومية الرابع  ول، انعقد لقاء الج
أ
/اكنون ال ي الثالث من ديسم�ج

ف
�

ي 
�أ كش السي�ف ي إطار مناسبة همرجان مرا

ف
س«، حيث �ت اللقاء � لـ»�ف

ديدة »ورش  ئية الج كة مع منصة الصناعة السي�ف ا ل�ش / و�ج الدوىلي

 
ً
بعة ع�ش فضاًء فنيا ع ممثلون/ممثالت عن أر طلس«. حرصف الج�ت

أ
ال

دارة املنتخب  لس الإ س«، و بعض من أعضاء مج ي شبكة »�ف
ف

� 
ً
اك مش�ت

 .
ً
حديثا

With the support of the Arsenal - Institute for Film 
and Video Art and the Forum/Forum Expanded 
sections of the Berlinale, NAAS staff facilitated 
the attendance of eight members at the Berlinale 
2018.

The NAAS staff facilitated a partnership 
between the Animation School - Jesuit Cairo 
(Cairo) and Metropolis Cinema (Beirut) to send 
representatives of the two organizations to a 
ten-day field visit of the Animation Workshop/
VIA University College (TAW) and the Danish Film 
Institute in Denmark. This trip was organized by 
Animation School - Jesuit Cairol with the support 
of the Danish-Egyptian Dialogue Institute (DEDI).

On December 3, NAAS held its fourth general 
assembly on the occasion of the Marrakech 
International Film Festival, in partnership with 
the “Ateliers de l’Atlas” industry platform. The 
meeting was attended by representatives of 
fourteen NAAS members and newly appointed 
administrative board members.

طلس«؛ يوسف الشاذىلي 
أ
ي إطار »ورش ال

ف
س« � عو »�ف

ّ
هما موز

ّ
جلسة استشارة قد

يع(  ئية بطنجة للتوز زانة السي�ف يع(، ومليكة شغال )الف )زاوية للتوز

كش، املغرب - مرا

Consultancy session provided during the “Ateliers de l’Atlas” by the 
NAAS distributors Youssef Shazli (Zawya Distribution) and Malika 
Chaghal (Cinémathèque de Tanger Distribution) - Marrakech, Morocco 

 REGIONAL 

MEETINGS

AND



16 | ANNUAL REPORT 2018 يــر الـسـنـوي التـقــر

قليمية والعاملية  ي الفعاليات الإ
ف

�

قليمية والعاملية،  ي عدٍد من اللقاءات الإ
ف

س« � يق معل »�ف شارك فر

، التشبيك مع  د السي�ف البديلت ي مهسش
ف

ج لنشاطات الشبكة � و�ي دف ال�ت �ج

كي الشبكة، وبناء 
، متابعة دينامية معل مش�ت ف ف متمل�ي اكء و متعاون�ي �ش

يق.  قدرات الفر

IN REGIONAL AND INTERNATIONAL EVENTS 

The NAAS staff participated in a number of 
regional and international meetings, aiming 
to promote the organization’s activities among 
the alternative cinema scene, to network with 
potential collaborators and partners, to follow up 
on the dynamism of its members, and to build the 
capacities of the team.

ثــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــل 
ت
�

REPRESENTING NAASنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 

NAAS participated in the seventh edition of the 
Mawred Meetings for Cultural Policy organized 
by Al Mawred Al Thaqafy in January.

NAAS participated in the roundtable discussion 
“How to Talk to Strangers: Q&A Reloaded,” 
organized by Berlinale Goes Kiez and Berlinale 
Talents on February 19.

The NAAS staff participated in the roundtable 
discussion “With(in) MENA” hosted by the 
IETM International Network for Contemporary 
Performing Arts and D-Caf on March 23 in 
Cairo, Egypt. The discussion tackled questions 
of collaboration, partnerships, and networks in 
the MENA region.

The NAAS staff moderated the roundtable 
discussion “Film Family Reunion: Producers 
and Distributors Meet,” hosted as part of the 
Beirut Cinema Platform and the Beirut Locarno 
Industry Academy International on March 26 
in collaboration with Beirut DC, Metropolis 
Cinema, and Fondation Liban Cinema in 
Beirut, Lebanon.

In April, NAAS partnered with the first edition of 
the Arab-European Documentary Convention 
aDC in Leipzig, Germany, to facilitate the 
module “Distribution in Challenging Times 
(Arab-European Focus).” This module gave 
an overview of the distribution sector for 
independent documentary films and the 
landscape thereof, exploring failures and 
successes in a vivid discussion around what 
could be the best distribution support schemes.

ي الدورة السابعة من لقاءات املورد للسياسات 
ف

س« � شاركت »�ف
/اكنون  ي ينا�ي

ف
ي �

ف
ي نظمها املورد الثقا�

بية، ال�ت ي الدول العر
ف

الثقافية �
 . ي

الثا�ف

ادث 
ف

ة بعنوان »كيف � ي نقاش طاولت مستد�ي
ف

س« � شاركت »�ف
ي 

�أ ف الدوىلي السي�ف ل�ي م من قبل همرجان �ج
ّ

ء: أسئلت وأجوبة« املنظ الغر�ج
/شباط. ا�ي ي ١٩ ف�ج

ف
ف الدوىلي � ل�ي  ومواهب همرجان �ج

ً
يتجه ملّيا

 ) ي
ف

�( ة بعنوان »ع�ج ي نقاش طاولت مستد�ي
ف

س« � يق معل »�ف سامه فر
يقيا« الذي أقامته الشبكة الدولية  ل إفر وسط وامسش

أ
ق ال منطقة ال�ش

ي القاهرة، مرص. 
ف

ي ٢٣ مارس/ آذار �
ف

داء املعا�ة ودي-اكف �
أ
لفنون ال

ي منطقة 
ف

ااكت، والشباكت � حيث تناول النقاش مسائل التعاون، ال�ش
يقيا. ل أفر وسط وامسش

أ
ق ال ال�ش

 

ل عائلت الفيمل:  ا »مل مسش ة عنوا�ف س« حوار طاولت مستد�ي يق »�ف أدار فر
ف وموزعي أفالم«، حيث عقد النقاش كجزء من ملت�ت  لقاء منتج�ي
ي ٢٦ 

ف
ئية الدولية � وت - لواكرنو السي�ف ية ب�ي اكد�ي ي وأ

�أ وت السي�ف ب�ي
وبوليس، ومؤسسة  ، سي�ف م�ت وت دي ىسي لتعاون مع ب�ي مارس/آذار �ج

وت، لبنان.  ي ب�ي
ف

سي�ف لبنان �

ي  ر العر�ج
ت
وىل من املؤ�

أ
س« مع الدورة ال يل/نيسان، تشاركت »�ف ي أ�ج

ف
�

دارة موضوع  ، أملانيا، لإ ج ف�ي ي لي�ج
ف

� » ي »آ دي ىسي
ئ�ت ي للفيمل الو�ش ورو�ج

أ
ال

بية-أوروبية(«. إذ  ف عر وقات العصيبة )بع�ي
أ
ي ال

ف
فالم �

أ
يع ال »توز

ئقية  فالم الو�ش
أ
ي لال

�أ يع السي�ف د التوز تناول املوضوع نظرة عامة حول مهسش
خفاقات الاصلت عند الديث عن  ي النجاحات والإ

ف
ث � ، و�ج املستقلت

يع. امج دمع التوز ماهية �ج
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ف  ل�ي م من قبل »همرجان �ج
ّ

ء: أسئلت وأجوبة« املنظ ادث الغر�ج
ف

ة »كيف � نقاش طاولت مستد�ي

، أملانيا ف ل�ي « - �ج ف الدوىلي ل�ي ي يتجه ملّيا« و»مواهب همرجان �ج
�أ الدوىلي السي�ف

Roundtable discussion “How to Talk to Strangers: Q&A Reloaded” 
organized by Berlinale Goes Kiez and Berlinale Talents - Berlin, 
Germany

Photo courtesy Peter Kreibich, Berlinale 2018

Furthermore, the NAAS staff participated in the 
following juries: the Regensburg Short Film Festival 
in Regensburg, Germany, the Fameck Arab Film 
Festival in Fameck, France, and the Backstory 
Residency organized by the Goethe-Institut Libanon 
and the Beirut Art Residency (BAR). 

The NAAS staff moderated a discussion with 
Filmlab: Palestine Artistic Director Hanna 
Atallah, entitled “Building the Palestinian Film 
Industry and Community,” and hosted by 
the first edition of the Festival Ciné-Palestine 
Industry Days taking place on May 29-28 in 
Paris, France. 

The NAAS staff and member Cinémathèque 
de Tanger presented a case study, “Network 
of Arab Alternative Screens (NAAS): How to 
Pool Resources to Serve Common Goals?” 
at the Marché du Film Classique during the 
Lumière Film Festival on October 17 in Lyon, 
France.

The NAAS staff attended the “Palestine 
Cinema Days” film festival curated by the 
member Filmlab: Palestine in October 
and presented the network to a local and 
international assembly of filmmakers, festival 
programmers, and industry professionals.

The NAAS staff participated in two meetings 
held by the Ford Foundation in Amsterdam: 
the “Good Pitch” meeting in March and the 
“Just Films/BUILD grantees” meeting during 
IDFA in November.

ك�ي لك 
ت

ان � ي لج
ف

س« � يق معل »�ف عالوة عىل ما سبق، شارك فر

غ - أملانيا، همرجان  �ج ف يغ�ف ي ر
ف

ة � فالم القص�ي
أ
غ لال �ج ف يغ�ف من: همرجان ر

ك  قامة الفنية »�ج مج الإ �ف ي فامك - فرنسا، و�ج
ف

ي � فامك للفيمل العر�ج

وت  ستوري« (Backstory) ملهعد غوته - لبنان، BAR )إقامة ب�ي

الفنية(.

ي لـ 
لتعاون مع حنا عطاهلل، املد�ي الف�ف  �ج

ً
س« حوارا يق »�ف أدار فر

«، بعنوان »بناء صناعة السي�ف الفلسطينية  ف »فيمل لب: فلسط�ي
م  وىل من همرجان أ�ي

أ
ن الدورة ال تمهعا«، حيث أق�ي الوار �ف ومج

ريس،  ي �ج
ف

ر � ئية يومي ٢٨ و٢٩ مايو/أ�ي ف للصناعة السي�ف فلسط�ي
فرنسا. 

يق معل الشبكة  ئية بطنجة، إىل جانب فر زانة السي�ف قدمت الف
س(:  بية البديلت )�ف دراسة حالت بعنوان »شبكة الشاشات العر
كة« وذلك خالل  سوق  دمة أهداف مش�ت ع املوارد لف كيفية �ج

ف  �ي / ت�ش كتو�ج ي ١٧ أ
ف

ي همرجان لومي�ي الدوىلي للفيمل �
ف

الفيمل الالكسيكي �
ي ليون، فرنسا. 

ف
ول �

أ
ال

ئية«  ف السي�ف م فلسط�ي س« همرجان فيمل »أ�ي يق معل »�ف حرصف فر
ول، حيث 

أ
ف ال �ي /ت�ش كتو�ج ي أ

ف
� » ف الذي نسقه »فيمل لب: فلسط�ي

فالم، 
أ
س« مللت�ت مىلي وعاملي من صانعي ال يق شبكة »�ف قدم الفر

. ي
�أ ال السي�ف ف من املج ف�ي ت، وم�ت ي املهرجا�ف مج م�ج

ي 
ف

ف أق�ي من قبل مؤسسة فورد � ع�ي ي اج�ت
ف

س« � يق معل »�ف شارك فر
ي مارس/آذار وملت�ت آخر 

ف
� »Good Pitch« دام: ملت�ت أمس�ت

ي 
ف

امج (Just Films/BUILD)، وذلك � ن �ج للجهات املمنوحة �ف
ئقية  فالم الو�ش

أ
دام لال ي عىل هامش همرجان أمس�ت

ف الثا�ف �ي /ت�ش �ج
ف

نو�
.IDFA
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غ،  أملانيا �ج ف يغ�ف ة - ر فالم القص�ي
أ
غ لال �ج ف يغ�ف ك�ي همرجان ر

ت
نة � لج The jury of the Regensburg Short Film Festival in 

Regensburg, Germany.

Photo courtesy Regensburg Short Film Festival

نت  ن�ت الضور عىل الإ ONLINE PRESENCE

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــتواصل

والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروز

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي الإ

COMMUNICATIONS 

AND 

VISIBILITY 

Growth of Facebook followers for NAAS page in 
2018: 11.6%
Activation of an Instagram account. Number of 
followers at the end of 2018: 578

Subscribers to mailing list in December 2018: 
1,479

NAAS’s website was launched in August with the 
aim of consolidating the institutional memory 
of NAAS; conveying the network’s mission and 
vision among members, partners, and other 
stakeholders; and supporting fundraising efforts 
providing further visibility to the organization’s 
activities and its members.

ي ٢٠١٨:  ١١.٦%
ف

س« عىل  فيسبوك � ي متابعي » �ف
ف

ل النمو �
ّ

معد

ي 
ف

س« عليه � تفعيل حساب الشبكة عىل إنستغرام، عدد متابعي » �ف

اية ٢٠١٨: ٥٧٨ �ف

ول/
أ
ر اكنون ال ي �ش

ف
يدية � س« ال�ج ة »�ف

أ
ف عىل قا� عدد املسّجل�ي

ديسم�ج ٢٠١٨ : ١٤٧٩ 

دف  ي أغسطس/آب، �ج
ف

س« � �ت إطالق املوقع الرمسي لشبكة »�ف

ف  ا ب�ي س« وهمم�ت س« املؤسساتية؛ إيصال رؤية »�ف كرة »�ف سيخ ذا �ت

طراف املعنية؛ إىل جانب دمع 
أ
اكء، واكفة ال كي الشبكة، ال�ش

مش�ت

ك�ج لنشاطات الشبكة  وز أ عات من خالل توف�ي �ج ع الت�ج ود �ج �ج

ا. ك�ي ونشاطات مش�ت
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Source | الوسيلت Description | الوصف Link | الرابط

Le Courrier Art & Essai 

de l’AFCAE (Association 

Française des Cinémas 

d’Art et d’Essai)

ي اكن وقيس زايد  مقابلت مع نو�ي

Interview with Noémi Kahn and Kaïs Zaïed https://bit.ly/2NfMgj4

يدة املدن  جر

: مرص اه�ي السي�ف ي رصد �ج
س« البح�ش  مقال عن منشور »�ف

Article about NAAS research publication Mapping Cinema 

Audiences: Egypt
https://bit.ly/2V8x5Lb 

L’Orient-Le Jour
رج روي ديب مقالت عن املف

 Article mentioning the NAAS Prize awarded to the
filmmaker Roy Dib

https://bit.ly/2Int2t0 

موقع إعالم.أورج

: مرص اه�ي السي�ف ؛ رصد �ج ي
س« البح�ش  مقال عن منشور »�ف

 Article about the NAAS research publication Mapping

Cinema Audiences: Egypt
https://bit.ly/2Xch2hh 

Libération (Maroc)
طلس« 

أ
مقال حول ندوة خالل »ورش ال

Review of the panel during the “Ateliers de l’Atlas”
https://bit.ly/2GxuLtN

Variety

كش الدوىلي للفيمل   ن نشاطات همرجان مرا فالم  ٢٠١٨ �ف
أ
س« لتداول ال ة »�ف ف مقال يتناول جا�أ

Article about the 2018 NAAS Prize for Film Circulation 

awarded during the Marrakech International Film Festival
https://bit.ly/2rCIu9v 

MIFC website

س«  دراسة حالت حول شبكة »�ف

نصاري
أ
ي اكن وممد ال  مقابلت مع نو�ي

NAAS Case Study at the Marché du Film Classique
https://bit.ly/2Gxqtmk 

Documentary Convention 

website 

بية-أوروبية(«، موضوع قدمه ف عر وقات العصيبة )بع�ي
أ
ي ال

ف
فالم �

أ
يع ال  فيديو لوار بعنوان »توز

ي
ئ�ت ي للفيمل الو�ش ورو�ج

أ
ي ال ر العر�ج

ت
ي املؤ�

ف
جووي حرفوش �

 » »آ دي ىسي

Video presenting the results of the “Distribution in 

Challenging Times (Arab-European Focus)” module, 

presented by Jowe Harfouche at the Arab-European 

Documentary Convention aDC

https://bit.ly/2V8NkYD 

عالمية  التغطية الإ MEDIA COVERAGE 
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الشبــــــــــــــــــــــــــــــــــــكة 
NETWORK

كون  املش�ت

ئية بطنجة )طنجة، املغرب( زانة السي�ف الف

امعة التونسية لنوادي السي�ف )تونس، تونس( الج

سينيمدار )تونس، تونس(

) زا�أ اية، الج ج وجيكتور )�ج �ج

ية، مرص( سكندر نا )الإ واكلت �ج

زاوية )القاهرة، مرص(

تك )القاهرة، مرص( س�ي

رطوم، السودان( كتوري )الف سودان فمل فا

وت، لبنان( وبوليس )ب�ي سي�ف م�ت

) ف ف )رام هللا، فلسط�ي فيمل لب: فلسط�ي

) ف ي )القدس، فلسط�ي
ف

مركز يبوس الثقا�

بية املتحدة( مارات العر ، الإ ي سي�ف عقيل )د�ج

MEMBERS

Cinémathèque de Tanger (Tangier, Morocco)
Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs (Tunis, Tunisia)
CinéMadart (Tunis, Tunisia)
Project’Heurts (Bejaïa, Algeria)
Wekalet Behna (Alexandria, Egypt)
Zawya (Cairo, Egypt)
Cimatheque (Cairo, Egypt)
Sudan Film Factory (Khartoum, Sudan)
Metropolis Cinema (Beirut, Lebanon)
FilmLab: Palestine (Ramallah, Palestine)
Yabous Cultural Center (Jerusalem, Palestine)
Cinema Akil (Dubai, United Arab Emirates)

كون الفرعيون املش�ت
 

موعة سي�ف الامسوة )الامسوة، العراق( مج
ية، مرص( سكندر ي لك ماكن )الإ

ف
سي�ف �

ويت القاهرة )القاهرة، مرص( ف مدرسة الرسوم املتحركة – ج�ي
سو )مرص( �ت

يع )طنجة، املغرب( ئية بطنجة للتوز زانة السي�ف الف
ي )تونس، تونس(

�أ يع السي�ف  للتوز
ّ

هاك
ي )القاهرة، مرص(

�أ يع السي�ف زاوية للتوز
وت، لبنان( يع )ب�ي كة أم ىسي للتوز �ش

AFFILIATES

Samawa Cinema (Samawa, Iraq)
Cinéma Everywhere (Alexandria, Egypt)
Animation School - Jesuit Cairo (Cairo, Egypt)
Terr.so (Egypt)
Cinémathèque de Tanger Distribution (Tangier, Morocco)
HAKKA Distribution (Tunis, Tunisia)
Zawya Distribution (Cairo, Egypt)
MC Distribution (Beirut, Lebanon) 

دارة الإ
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ديد س« الج لس إدارة شبكة »�ف مج
 

عضاء التالية 
أ
لس إدارة جديد ي�ف ال اية عام ٢٠١٨، �ت انتخاب مج مع �ف

أامسؤمه: 

 

NEW ADMINISTRATIVE BOARD

A new administrative board that includes the 
following members was elected end 2018:
 

دارة الإ
GOVERNANCE

ة  اللجنة املس�يّ

 : ف ف التالي�ي ك�ي ة لعام ٢٠١٨  تضمنت املش�ت اللجنة املس�يّ

 

زاوية، مرص

ئية بطنجة، املغرب  زانة السي�ف الف

كتوري، السودان سودان فمل فا

، تونس معية التونسية لنوادي السي�ف الج

زا�أ  وجكتور، الج �ج

 

معية العمومية ٢٠١٨ ملدة  ا خالل لقاء الج ة ذا�ت �ت التمديد للجنة املس�يّ

سنة واحدة. 

 

STEERING COMMITTEE 

The Steering Committee 2018 included the 
following members: 

Zawya, Egypt
Cinémathèque de Tanger, Morocco
Sudan Film Factory, Sudan
Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs, Tunisia
Project’Heurts, Algeria 

The mandate of the steering committee was 
renewed at the 2018 general assembly for a 
period of one year.

Mazen Khaled | Member

دارة لس الإ مازن خالد | عضو مج

Belal Hibri | Treasurer

ف الصندوق  ي | أم�ي بالل ه�ج

Amira el Solh | Secretary
ة الصلح | أمينة ال�  أم�ي

Lanna Idriss | Vice-President
ئبة الرئيسة  لّنا إدريس | �ف

Rasha Salti | President

Photo courtesy: Christoph Terhechte 

رشا سلطي | رئيسة 
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PARTNERS

Al-Film Magazine 
Arsenal Institute for Film and Video Art
ArteEast (fiscal sponsor)
Ateliers de l’Atlas Industry Platform
Beirut DC | The Good Pitch and Impact Lab
Berlinale Forum | Forum Expanded  
Confédération internationale des cinémas d’art et 
d’essai (CICAE)
Marrakech International Film Festival
The Arab-European Documentary Convention aDC
The Netherlands-Flemish Institute in Cairo

GRANTS AND SUPPORT  

Ford Foundation
Open Society Institute
Robert Bosch Stiftung
Individual Donations
Arab Fund for Arts and Culture (AFAC)
Membership fees
Culture Resource (Al Mawred Al Thaqafy)
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Network of Arab Arthouse Screens (NAAS), also 
known as the Network of Arab Alternative
Screens (NAAS)
Jaber Building, 4th Floor
Armenia Street
Beirut, Lebanon 

NAAS is a registered nonprofit organization in 
Beirut, Lebanon, and a sponsored organization of 
ArteEast.
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Editor: Zain Saleh
Editorial Support (English): Eyad Houssami
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شارك �

Executive Director|Jowe Harfouche 
Administrative & Finance Manager|Eyad Houssami
Assistant Director|Noémi Kahn
Communications Officer|Zain Saleh

املد�ي التنفيذي | جووي حرفوش

د حسامي داري | إ�ي املد�ي املاىلي والإ
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ف صاحل عالمي | ز�ي مسؤول التواصل الإ

info@naasnetwork.org
www.naasnetwork.org
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