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نرحب بكم

زمالءنا األعزاء، 

يسرنا أن نرحب بكم في المؤتمر الصحفي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. في الصفحات 
التالية، نستعرض تفاصيل برنامج دورتنا الثالثة، الذي يبدو أكثر زخًما من برنامج العامين الماضيين.  

مهرجانات  من  القادمة  األفالم  من  اختياراتنا  آخر  برنامجنا،  إلى  سنضيف  القادمة،  القليلة  األيام  خالل 
بخصوص  التطورات  آخر  على  أيًضا،  إطالعكم  يسعدنا  دانس.  وَصن  وتورنتو،  فينسيا،  الخريف؛  موسم 
فعالياتنا وأنشطتنا، خاصة تلك التي نقوم بها في برنامج الصناعة الخاص بنا؛ منصة الجونة السينمائية. 

تابعونا، من خالل موقعنا اإللكتروني، وصفحات التواصل اإلجتماعي.

ننتهز هذه الفرصة لنشكر، جميع ممثلي وسائل اإلعالم، الهتمامهم بتغطية هذا المؤتمر الصحفي. 

الحافل  برنامجنا  مع  وتفاعلكم  مشاركتكم  ننتظر  حيث  المهرجان،  فعاليات  في  لمساهمتكم  نتطلع 
باألفالم والفعاليات السينمائية. 

عن المهرجان

يهدف  األوسط،  الشرق  منطقة  في  الرائدة  المهرجانات  من  واحد  هو  السينمائي،  الجونة  مهرجان 
إلى عرض مجموعة من األفالم المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها. ويسعى لخلق 
الثقافات، من خالل فن السينما. كما يعمل على وصل صناع األفالم من المنطقة،  تواصل أفضل بين 
المهرجان  يلتزم  إلى ذلك،  الثقافي. إضافة  التعاون والتبادل  روح  تعزيز  أجل  الدوليين، من  بنظرائهم 
العربي،  العالم  السينما في  لتطوير  ليكون محفًزا  الجديدة، ويتحمس  السينمائية  باكتشاف األصوات 
للمهرجان  الثالثة  الدورة  وُتقدم  السينمائية.  الجونة  منصة  به؛  الخاصة  الصناعة  ذراع  خالل  من  خاصة 

مجموعة من أحدث األفالم من جميع أنحاء العالم. 
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ومسابقة  الطويلة،  الروائية  األفالم  )مسابقة  رسمية  مسابقات  ثالث  من  المهرجان،  برنامج  يتكون 
األفالم الوثائقية الطويلة، ومسابقة األفالم القصيرة(، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، باإلضافة 
إلى البرنامج الخاص. يعرض المهرجان نحو 80 فيلًما، من أهم وأحدث اإلنتاجات العربية والدولية. وتصل 
العينية )جائزة نجمة الجونة،  224 ألف دوالر أمريكي، إضافة إلى الجوائز  قيمة الجوائز المقدمة إلى 
والشهادات( الُمقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة. ويمكن لألفالم الطويلة ذات الطابع 
الخاص،  البرنامج  إطار  وفي  اإلنسانية«.  أجل  من  »سينما  الجمهور؛  جائزة  على  تحصل  أن  اإلنساني 

يعرض المهرجان عدًدا من األفالم الكالسيكية األيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن.  

ويقدم المهرجان، الدورة الثالثة من منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، 
خبراء  من  والفني  المالي،  الدعم  إيجاد  على  ومساعدتهم  العرب،  األفالم  صناع  وَتمكِين  دعم  لغرض 

الصناعة العرب والدوليين. 

تتكون منصة الجونة السينمائية، من برنامجين: منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، 
اللذين يقدمان الفرص للسينمائيين، للتعلم والمشاركة من خالل جوائز مادية، وعينية، وورش لصناعة 

األفالم، وحلقات نقاش، وطاوالت حوار مستديرة، ومحاضرات لخبراء صناعة السينما.

واألفالم  التطوير،  مرحلة  في  الفائزة  للمشاريع  أمريكي،  دوالر  ألف   175 قدرها  جوائز  المنصة  وتمنح 
الفائزة في مرحلة ما بعد اإلنتاج. وُتمنح الجوائز من ِقبل مهرجان الجونة السينمائي ورعاته وشركائه.

ويؤكد المهرجان، بعروض األفالم والفعاليات الخاصة بالدورة الثالثة، على مكانته الفريدة كنقطة لقاء 
لصناع األفالم، والنقاد، والجماهير، الذين سيجتمعون لالحتفال بفن وصناعة السينما. 

عن الجونة 

تقع الجونة على امتداد 10 كيلومترات من شاطئ البحر األحمر، بإجمالي مساحة تبلغ 36.92 مليون متر 
مربع، وتقدم خدمات مميزة للراغبين في االستمتاع بالحياة. تبعد المدينة نحو أربع ساعات طيران، عن 
معظم العواصم األوروبية الكبيرة، وأربع ساعات بالسيارة عن القاهرة، و30 دقيقة عن مطار الغردقة 

الدولي.

تتمتع الجونة بمناخ دافئ طوال العام، ومناظر طبيعية خالبة للجبال والبحر والسماء، ما يجعل الجونة، 
المكان المناسب لقضاء العطلة على مدار العام. إضافة إلى ذلك تتميز المدينة بمطاعمها المتنوعة، 
ولياليها المبهجة المليئة بالحياة. كما تستضيف المدينة العديد من األحداث المحلية والدولية المهمة.

إضافة  العالمية،  المعايير  يطابق  ما  الكفاءة  وتمتلك من  بذاتها،  بأنها مدينة مكتفية  الجونة  تشتهر 
إلى تجربتها الساحلية الفريدة. حيث يوجد بالمدينة 19 فندًقا مميًزا، ومالعب للجولف، و3 مراسي يخوت 
تلبية  أجل  من  الدولي،  والمستشفى  والجامعات،  والمدارس  المطار،  مثل  أخرى،  ومرافق  عالمية، 

احتياجات الجميع.

طاقتها  إلى  إضافة  الخالبة،  وتضاريسها  الفريدة،  وعمارتها  طبيعتها،  بجمال  أيًضا  المدينة  تتميز 
التشغيلية، وتوافقها مع معايير البيئة العالمية، وحسن استقبالها للضيوف، وتنظيم الفعاليات، مما 
جعلها ذات سمعة رفيعة في مجال الضيافة السياحية. هناك 15 ألف مقيم من مصريين وأجانب يعتبرون 

الجونة مدينتهم، ويشكلون جمهور المهرجان الرئيسي.
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مؤسس الجونة   مؤسس المهرجان  
سميح ساويرس نجيب ساويرس   

فريقنا

الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي
عمرو منسي

رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي
بشرى عبد الله رزة

رئيس القطاع المالي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي
كمال زاده

مدير المهرجان 
انتشال التميمي

المدير الفني 
أمير رمسيس

فريق البرمجة
نيكول جيميه
تيريزا كافينا

محمد عاطف

مستشار المهرجان 
رامان شاوال
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لقاء مع مدير المهرجان

انتشال التميمي: ال نختار أفالمنا بناًء على التوزيع الجغرافي ونهتم فقط باألفالم 
الجيدة.. ولدينا خمسة أفالم عربية في المسابقة الرسمية

تواجه  التي  التحديات  حجم  التميمي،  انتشال  مديره  يعي  السينمائي،  الجونة  مهرجان  عمر  من  الثالثة  السنة  في 
المهرجان، خصوصا وأن هذه الدورة هي دورة مفصلية ينطلق معها المهرجان ألفق أكثر رحابة بعد عامين من التميز 
والحضور اآلسر في المشهد السينمائي. عن الدورة الثالثة وما تحمله من مفاجآت على مستوى االختيارات والشراكات 

الجديدة، وفرص دعم السينمائيين الشباب والمواهب في الوطن العربي يتحدث التميمي في هذا الحوار:

مع اقتراب موعد الدورة الثالثة للمهرجان، ما الذي يمكن أن تعدنا به هذه المرة؟

لقد حققنا طفرات في مسائل التنظيم، ونجحنا في خلق التناغم بين كل أقسام المهرجان، من موارد البشرية، وإدارة 
قواعد البيانات والفعاليات، عن طريق نظام رقمي، يقلل من نسب الخطأ البشري، وينظم المعلومات بشكل ممتاز. 

هناك فرق في مجرى األمور، نتوقع أن تشعر به جماهيرنا هذا العام.

وعلى جانب آخر، يتوسع المهرجان هذا العام بشكل جيد، حيث نعمل على إطالق عدة مبادرات مؤثرة من شأنها دعم 
مشهد صناعة األفالم في مصر والوطن العربي. على سبيل المثال، نجحنا في إنشاء شراكة مع »فيلم إندبندنت«، 
وعدد آخر من المؤسسات والشركات السينمائية، كما دعونا عدًدا من المنظمات المرموقة لحضور الدورة الثالثة، من 

أجل خلق فرص للتعاون مستقباًل.

وعلى مستوى اختيار األفالم، قام فريق البرمجة بمجهود عظيم، لخلق برنامج ال يقل عن الدورتين السابقتين. حيث 
نعدكم بعرض نحو 80 فيلًما من أحدث إنتاجات السينما، من األفالم الروائية والوثائقية الطويلة، والقصيرة أيًضا، والتي 
فازت بالعديد من الجوائز، أو حظت بعروضها العالمية األولى في مهرجانات ُكبرى. إضافة إلى برنامج خاص يحتفي 
بأعمال كالسيكية خالدة تركت أثًرا في نفوسنا على مدار الزمن. كما نفخر باألفالم التي تلقت دعًما من منصة الجونة 

السينمائية، وُتعرض هذه األيام، في مهرجانات سينمائية ُمهمة، مثل تورنتو، وسان سباستيان.

هل تعتقد أن ثالث سنوات كافية لوضع المهرجان على خريطة المهرجانات السينمائية المهمة؟

الثالثة. هناك مالحظة  أعتقد أن هذا صحيح بالنسبة لمهرجان الجونة، وينعكس على عملنا اليومي للتحضير للدورة 
األفالم،  لنا  ليوفروا  جهد  من  لديهم  ما  بأكثر  عملوا  العالم،  حول  المرموقين  الموزعين  من  عدًدا  أن  وهي  مهمة 
لنستطيع ضمها قبل المهرجانات األخرى، واختيارها قبل حتى أن تحظى بعروضها العالمية األولى. هذا يعني أن 
هناك ثقة متنامية في المهرجان على المستوى العالمي، وفي المدينة ذاتها. ويمكن أن أؤكد أن هذا قد وضعنا 

بالفعل على خريطة المهرجانات العالمية.

كيف ُتقّيم منصة الجونة السينمائية في دورتها الثالثة، خاصة وأن فكرة دعم مشاريع في مرحلة التطوير، وأفالم 
في مرحلة ما بعد اإلنتاج ُتعد مخاطرة كبيرة للبدء بها في الدورة األولى؟

منطلق الجونة السينمائي، هو ذلك الجزء من منصة الجونة السينمائية الذي يعمل كمختبر لإلنتاج المشترك، وتطوير 
ثالثة  العام  المنطلق، وُتعرض عالمًيا هذا  التي دعمناها في  باألفالم  العرب. ونجاحه مثبت  المشاريع لصناع األفالم 
أفالم هي: »بعلم الوصول« للمخرج المصري هشام صقر، و»1982« للبناني وليد مؤنس، و»حلم نورا« للتونسية هند 
بوجمعة، والتي دعمت من منصة الجونة السينمائية، اختيرت للعرض في قسم »اكتشاف« لمهرجان تورنتو السينمائي 
الدولي، كما ُيعرض حلم نورا في قسم المخرجين الجديد في مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي هذا العام. 
كما سيكون هو و»1982«، جزًءا من مسابقة مهرجان الجونة الرسمية لألفالم الروائية الطويلة. كما ُعرض فيلمان، تم 
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للمخرجة  أوفسايد«  السينمائي وهما: »خرطوم  برلين  السينمائية سابًقا، في مهرجان  الجونة  دعمهما من منصة 
األخير في مسابقة  وينافس  الباري،  السوداني صهيب قسم  للمخرج  األشجار«  زين، و»حديث عن  السودانية مروة 

مهرجان الجونة لألفالم الوثائقية الطويلة هذا العام.

وما هي مالحظاتك حول طلبات التقديم؟

هذا العام، تلقينا نفس العدد تقريًبا من طلبات التقديم لمنطلق الجونة السينمائي، مع زيادة طفيفة في عدد األفالم 
في مرحلة ما بعد اإلنتاج، وهذا واعد للغاية مع الوضع في االعتبار كل صعوبات عمليات اإلنتاج التي تواجهها المنطقة 
هذه األوقات. وجذب النجاح الذي حققناه في العامين الماضيين، عدًدا من المشاريع السينمائية المميزة للتقديم، 
وهذا جعل عملية االختيار صعبة وبها قدر من التحدي، ألننا في النهاية سنختار 12 مشروًعا في مرحلة التطوير، و6 

أفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج فقط.

هل هناك خطط لزيادة المشروعات المقبولة في المستقبل؟

أعتقد أن هذا صعب التحقيق في الوقت الحالي، فعلى جانب لدينا عدد من المنح في منطلق الجونة السينمائي، 
وهذه المنح كبيرة حتى بالنسبة للمعايير العالمية، وعلى الجانب اآلخر، فإن تطوير عدد محدود من المشاريع يعد بنتائج 
أفضل من التوسع في مقابل تخفيض الجودة. ولكن في المقابل، يمنح المهرجان عدًدا من الجوائز في المهرجانات 
السينمائية األخرى، مثل منصة بيروت السينمائية، وورشة فاينال كت في مهرجان فينيسيا، ومهرجان آرابيان سايتس 
السينمائي، وسوق مهرجان مالمو للفيلم. إضافة إلى ذلك، لدينا مشاريع تحظى بفرصة المشاركة في المنطلق 
كضيوف، حيث لدينا مشروعين من هذا النوع، واحد من منصة بيروت السينمائية، واآلخر من ورشة فاينال كت فينيسيا.

وماذا عن األفالم المصرية والعربية المعروضة في األقسام المختلفة في برنامج هذا العام؟

نرى مهرجان الجونة السينمائي كمعبر يصل بين ُصناع األفالم، ونظرائهم الدوليين. بل وأكثر من ذلك، فهو يعزز من 
مكانة السينما العربية الجيدة ويروج لها عالمًيا. نحن ال نختار أفالمنا بناًء على التوزيع الجغرافي، فهذا ال يصنع مهرجاًنا 
جيًدا، ولكننا نهتم باألفالم العربية ذات الجودة العالية. وهذا العام، لدينا خمسة أفالم عربية، في المسابقة الرسمية، 
العربية، وهذه الدول هي: تونس، والجزائر،  الجانب اآلسيوي للمنطقة  أربعة منها من دول أفرو-عربية، وواحد من 
والسودان، والمغرب، ولبنان. وتمثل هذه األفالم التجارب الروائية األولى لمخرجيها، وبعضها قد تم دعمه من الدورتين 

الماضيتين من منصة الجونة السينمائي، مثل »1982«، و»حلم نورا«.

وهما:  المسابقة،  خارج   - الرسمي  االختيار  قسم  في  معروضان  مصريان  طويالن  فيلمان  لدينا  ذلك،  إلى  وإضافة 
بنتولد«  »لما  وفيلم  الديك،  بشير  وإخراج  كتابة  من  وهو   - طويل  مصري  تحريك  فيلم  أول   - واألميرة«  »الفارس 

الموسيقي من إخراج تامر عزت، واللذان يحظيان بعروضهما العالمية األولى في المهرجان.

وعلى صعيد مسابقة األفالم القصيرة، أعتقد أن المهرجان أصبح منصة لتقديم أفضل إنتاجات األفالم القصيرة، وخاصة 
العربية منها. وأي أحد سيبحث عن أفضل اإلنتاجات في عالم الفيلم القصير، سيضع مهرجاننا على قائمته بالتأكيد. 
لدينا 24 فيلًما قصيًرا مميزا في كل دورة، نصفهم يحظى بعرض عالمي أو دولي أول. وبينما نضع العروض العالمية 
األولى في اعتبارنا، ال نتهاون أبًدا في جودة هذه األعمال. حيث نهدف لعرض أفضل األفالم في العالم، ونختار أفضل 
األفالم القصيرة من مهرجانات مثل تورنتو وفينيسيا، ولوكارنو. هذا العام أيًضا نعرض الفيلم الفائز بسعفة مهرجان 

كان الذهبية، إلى جانب العروض العالمية والدولية األولى.
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شكلت األفالم الكالسيكية العربية والعالمية جزًءا محورًيا من مهرجان الجونة السينمائي. ما هي األفالم المتضمنة 
هذا العام في عروض البرنامج الخاص؟

هذا العام نستضيف عروًضا استعادية لبعض من األفالم المرممة حديًثا، مثل »قبالت مسروقة« )1968( لرائد من رواد 
سينما المؤلف الفرنسي فرانسوا تروفو، و«كاميرا أفريقية« للمخرج التونسي فريد بوغدير. كما نعرض »بئر الحرمان« 
عبد  إحسان  والروائي  والصحفي،  السيناريو،  كاتب  ميالد  مئوية  بذكرى  االحتفال  إطار  في  الشيخ،  لكمال   )1969(
القدوس. ويعد البرنامج الخاص، نافذة المهرجان الخاصة لألجيال الجديدة ليشاهدوا األفالم الكالسيكية التي شكلت 

تاريخ السينما على مدار الزمن.

ما شعورك باستضافة الممثل المصري الكندي مينا مسعود كضيف في الدورة الثالثة للمهرجان. وكيف سار األمر؟

مهرجان الجونة السينمائي، مهرجان دولي موجود في المنطقة العربية، وتعتمد هويته على التوازن بين الجوانب 
المصرية، والعربية، والدولية. ويعد النجاح العالمي ألي صانع أفالم عربي، فرصة لالحتفاء بصناع األفالم العرب في 
كل مكان. ولقد وجهنا الدعوة للممثل المصري - الكندي مينا مسعود، والمصري- األمريكي رامي مالك، ووافق 
األول ألن جدول أعماله سمح له بالحضور، بينما ننتظر موافقة مالك، حيث يعمل على فيلمه الجديد »ال وقت للموت«.

وماذا عن الضيوف المكرمين والمشاهير في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي؟ 

حتى اللحظة لدينا تأكيدات من المشاركين العرب في جائزة اإلنجاز اإلبداعي وهما: المخرجة الفلسطينية مي مصري، 
والممثل المصري محمد هنيدي. ويمتلك كل منهما إنجازات عظيمة في السينما العربية. ومصري هي صانعة أفالم 
األفالم  أخرجت عدًدا من  المشهور جان شمعون، كما  اللبناني  المخرج  مميزة، عملت منتجة ألفالمها وأفالم زوجها 
الوثائقية وفيلًما روائًيا طوياًل هو »3000 ليلة«، وحازت أفالمها أكثر من 90 جائزة. ويحتفي المهرجان بمي مصري عن 
مجمل أعمالها. أما عن محمد هنيدي، فقد مثل الجيل الشاب في السينما المصرية في أوائل التسعينيات، وأحدث 

طفرة درامية في السينما المصرية. ويحتفي المهرجان بشخصيات أثرت في تاريخ السينما، ذات تأثير على الصناعة.

في الدورة السابقة لمهرجان الجونة السينمائي، تقلصت الميزانية بالمقارنة مع الدورة األولى، دون أي تغيير 
ملحوظ في الفعاليات. ماذا عن هذا العام؟

تشكل االستدامة المالية واحدة من أهم أهداف مهرجان الجونة السينمائي، وبالرغم من التوسع في فعاليات وبرامج 
المهرجان، ال نتطلع لميزانية أكبر، قد تشكل عبًئا علينا. في الدورة األولى من المهرجان، تم تأمين %85 من الميزانية 
من المؤسسين؛ عائلة ساويرس. وفي الثانية، شاركوا بـ55 % فقط من الميزانية، وهذا العام يشاركون بنحو 45-50% 
من الميزانية. ويتم تأمين بقية الميزانية من الشركات والمؤسسات المتحمسة لتكون جزًءا من المهرجان، وهي في 

تزايد طوال الوقت.

دعم  بشكل  ويشاركون  المهرجان،  لدعم  األخرى،  الحكومية  والمؤسسات  الثقافة،  وزارة  من  ملحوظ  اهتمام  هناك 
لوجيستي. وفي هذه الدورة تلقيًنا دعًما من شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، وبيلتوني فاينانشيال، وأو ويست، 
ستور،  ودي  وسيكست،  بنز،  مرسيدس-  وشركة  إيجبت،  إيز  وزيس  هايتس،  ومكادي  وكارّير،  ويورونيوز،  وأورانج، 
مؤسسات  قبل  من  المهرجان  دعم  في  متناٍم  اهتمام  هناك  العموم  وفي  للطيران.  ومصر  وبيبسي،  وكونكريت، 

عديدة.
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مر عامان على آخر دورة لمهرجان دبي السينمائي الدولي، كيف ترى مشهد المهرجانات دون دبي، خاصة وأن 
الدورة األولى لمهرجان البحر األحمر على األبواب؟

اعتدت أن أقول أن عدد المهرجانات في المشهد السينمائي العربي غير كاٍف، وهذا قد يكون رأي غير شائع. ولكننا 
نمتلك 5 مهرجانات رئيسية في المنطقة: قرطاج، والقاهرة، ومراكش، والجونة، والبحر األحمر، ويمتلك األخير فرًصا 
كبيرة. كل مهرجان منها لديه نقطة قوته. يمتلك قرطاج الجمهور األكبر، ومهرجان مراكش يقام في مدينة رائعة 

قريبة من أوروبا، وبدعم من الملك، ما يمنحه ميزانية كبيرة، واختيارات رائعة في لجان التحكيم والضيوف.

أما عن القاهرة، فله ألقه وتاريخه الطويل، والسينما المصرية المؤثرة على المنطقة بأكملها، وسحر القاهرة ذاتها. 
األفالم  أهم  يقدم  أن  للمهرجان في وقت قصير،  وأمكن  الجميلة،  الجونة  حداثية، في مدينة  رؤية  الجونة  ويمتلك 
السعودية،  العربية  للملكة  األنظار  وسيجذب  مميًزا،  تأثيًرا  يمتلك  أن  األحمر  البحر  مهرجان  ويعد  السينما.  عالم  في 
التي دخلت في تغيير جوهري، ما يجعلها سوًقا محتملة للسينما العالمية. خاصة مع العدد المتزايد من صناع األفالم 

السعوديين الشباب، وبينما يمتلك كل مهرجان ميزته الخاصة، ال زلت أعتقد أن العدد غير كاٍف. 

كيف تتطلع لهذه الدورة، كمدير للمهرجان؟

في خالل ثالثة أعوام، أصبح المهرجان نموذًجا، فهو مهرجان في مدينة، كنت أنا وكثيرين ال نعرف عنها شيًئا، وكبرت 
لتحظى بمكانة مهمة على خريطة السينما العالمية. هذا لم يكن من الممكن تحقيقه، دون عدد من العناصر: عقلية 
أسس  الذي  ساويرس،  سميح  والمهندس  عالمًيا،  حدًثا  يبدأ  ومتي  كيف  يعرف  الذي  ساويرس،  نجيب  المهندس 
مدينة مذهلة من الصفر، والذي خطط لهذا المهرجان منذ 26 عاًما. ويعمل اآلن على إنشاء »مركز الجونة للمؤتمرات 

والثقافة«.

منسي،  عمرو  للمهرجان،  المشارك  والمؤسس  التنفيذي  الرئيس  المهرجان،  فريق  أعضاء  بين  التناغم  أيًضا  هناك 
ورئيس العمليات والمؤسس المشارك للمهرجان، بشرى رزة، والمدير الفني للمهرجان أمير رمسيس، وباقي أعضاء 
الفريق. ما تم تحقيقه في الثالث سنوات األخيرة، يفوق الخيال، وأعتقد أنني شخصًيا قد تعلمت الكثير من العمل في 

مهرجان الجونة، حيث أكتسب ثقة أكبر في عملي مع اقتراب الدورة الثالثة.

وبينما نحن في قضية الطموحات، علي أن أعترف أن هناك حدودا لما يمكن أن نحققه. وفي كثير من الحاالت المال 
وحده ال يكفي، على سبيل المثال، ال يمكننا تأسيس سوق للفيلم في منطقة تشارك بأقل من %1 من صناعة السينما 
للغاية  أنا متحمس  ذلك،  وبعيًدا عن  العربية.  المنطقة  وتحجمنا كمهرجان دولي في  تحدنا  الحقيقة  العالمية. هذه 
الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. هذا يأتي مع الوقت خاصة وأن معظم أعضاء الفريق وصلوا  بالدورة  ومتفائل 

لنضج شديد. ويعبر نجاح المهرجان عن نجاح كل واحد فينا.
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مسابقة األفالم الروائية الطويلة

الجوائز
تمنح لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء لمسابقة األفالم الروائية الطويلة الجوائز والمكافآت التالية: 

نجمة الجونة وشهادة، و50000 دوالر أمريكي.  جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل  

نجمة الجونة وشهادة، و25000 دوالر أمريكي. جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل  

نجمة الجونة، وشهادة، و15000 دوالر أمريكي.  جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل  

نجمة الجونة، شهادة، و20000 دوالر أمريكي. جائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي روائي طويل  

نجمة الجونة، وشهادة. جائزة نجمة الجونة ألفضل ممثل    

نجمة الجونة، وشهادة. جائزة نجمة الجونة ألفضل ممثلة    

يتم اقتسام الجائزة النقدية، بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة.

1982
وليد مؤنس | لبنان، الواليات الُمتحدة األمريكية، النرويج | 2019 | العربية، اإلنجليزية | 100 د

الجبال  رحاب  في  متوارية  آمنة  مدرسة  في  بسالسة  تجري  النهائية  االمتحانات  كانت  وبينما   ،1982 عام  صيف  في 
11 عاًما، البوح لزميلته في الصف جوانا بمدى حبه لها.  الُمطلة على بيروت، ينوي وسام، الصبي البالغ من العمر 
وبينما يتطلع وسام للتعبير عن مكنون ذاته، تتعرض البالد لهجوم جوّي يطال سماء بيروت، وُتعّلق الدراسة على إثره، 
ويتعكر صفو اليوم. وبسبب إدراك وسام أنه ال يمكن معرفة ما تخبأه األيام، يزداد تصميمه أكثر فأكثر. تحكي قصة 

الحب هذه، التي تحتل الحرب خلفيتها، عن يوم خالد في ذاكرة األطفال.

األب 
كريستينا جروزيفا، بيتر فالجانوف | بلغاريا، اليونان | 2019 | البلغارية | 87 د

بعد فقدانه لزوجته، يصدق فاسيل، ادعاءات جارته، التي تخبره أن الزوجة الراحلة تحادثها عن طريق الهاتف. وبسبب 
إيمانه بالقوى الخارقة للطبيعة، يطلب فاسيل مساعدة وسيط روحاني محترف، للتواصل مع زوجته، رغم محاوالت 
ابنه الكثيرة إليقافه عن مثل هذه األفعال. فاز الفيلم بجائزة الكرة الكريستالية، في الدورة الـ54 لمهرجان كارلوفي 

فاري السينمائي، وهو دراما عائلية حميمية، تتعلق بالتحديات التي تخص التواصل مع األقرب إلينا في الحياة.

آدم
مريم توزانى | المغرب، فرنسا | 2019 | العربية | 98 د

تعيش عبلة مع ابنتها الصغيرة وردة، وُتدير مخبًزا بسيًطا من منزلها، في مدينة الدار البيضاء المغرب. تطرق سامية، 
الحامل الباحثة عن عمل ومأوى باب عبلة في أحد األيام. تستضيفها عبلة، رغم حذرها من الغرباء. يشتبك فيلم »آدم« 
مع الُمحرمات المجتمعية في العالم العربي، من خالل تصوير عاطفي مؤثر إلمرأتين، يظهر من خالل التمثيل الرائع 
للبنى أزبال )عبلة(، ونسرين الراضي )سامية( بإدارة بارعة للمخرجة مريم توزاني، في فيلمها الروائي الطويل األول.
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أغنية بال عنوان
ميلينا ليون | بيرو، إسبانيا، الواليات المتحدة األمريكية | 2019 | الكيشوا، اإلسبانية | 97 د

ُيَصور هذا الفيلم، المبني على قصة حقيقية، عمليات تهريب األطفال البيروفيانيين الُمفجعة، عبر تتبعه رحلة بحث 
الموسيقية الشابة جيورجينا، عن طفلتها حديثة الوالدة، التي تم اختطافها من عيادة إنجاب وهمية في العاصمة 
ليما. يقودها بحثها اليائس، إلى مقر جريدة صحافية كبيرة، حيث تلتقي هناك بيدرو كامبوس، الصحفي الذي يعيش 

حالة من الوحدة. بدافع التعاطف يستكمل معها رحلة البحث عن طفلتها.

بابيشا  
مونية مدور | الجزائر، فرنسا، بلجيكا | 2019 | العربية الجزائرية، الفرنسية | 105 د

في تسعينيات الجزائر، تمتلك نجمة، البالغة من العمر 18 عاًما، شغًفا بتصميم األزياء والموضة. ال تدع نجمة األحداث 
المأساوية للحرب األهلية في بالدها، تؤثر على اختبارها حياة الشباب الطبيعية، فتستمتع بالخروج في الليالي مع 
صديقتها وسيلة. وبينما يزداد المناخ االجتماعي تحفًظا، تأبى نجمة االنصياع لقائمة الممنوعات الجديدة المفروضة 

من ِقبل المتطرفين، وتقرر أن تحارب من أجل استقاللها الشخصي من خالل التخطيط لعرض أزياء.

حلم نورا  
هند بوجمعة | تونس، فرنسا، بلجيكا | 2019 | العربية، الفرنسية | 90 د

بينما يقضي زوجها سفيان، مدة عقوبته في السجن، تعمل نورا، وهي أم لثالثة أطفال، في محل تنظيف مالبس تدبر 
به عيشها. تقابل األسعد، الذي يصبح، حب حياتها، معه تغيرت نظرتها للحياة بشكل كامل. خالل انتظارها الحصول على 
الطالق، وقبل أيام قليلة من الموافقة على الطلب، يتعرض حلمها مع األسعد، للخطر، مع إعالن إطالق سراح سفيان 

الوشيك. تزداد األحداث تعقيًدا عندما يقرر الحبيبان الهروب بعيًدا.

ستموت في العشرين 
أمجد أبو العال | السودان، مصر، فرنسا، ألمانيا، النرويج | 2019 | العربية | 103 د

بلوغه سن  بموته عند  تفيد  التي  الدرويش  بنبوءة  االنتظار، ملعوًنا  أعوام من  بعد  ُمزمل،  يولد  في قرية سودانية، 
العشرين. َيكَبر ُمزمل، وسط نظرات الشفقة، التي تجعله يشعر بأنه ميت بالفعل، إلى حين ظهور المصور السينمائي 
سليمان في حياته. يبدأ ُمزمل برؤية العالم بشكل مغاير، بعد ما شاهده من تسجيالت عبر جهاز عرض األفالم السينمائية 
ُمزمل عيد ميالده  يبلغ  افتقاده ألبيه،  التي طالته ومنها  االنكسارات  العديد من  لكن وبعد  الخاص بسليمان.  القديم 

العشرين، ويواجه حيرته بين اختيار الموت وبين ركوبه الحافلة التي تنقله إلى عالم يتلهف لمعرفته.
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سيدة النيل  
عتيق رحيمي | فرنسا، بلجيكا، رواندا | 2019 | الفرنسية، الكينيارواندية | 93 د

ينتقي هذا الفيلم أحداًثا من رواية للكاتبة الرواندية سكوالستيك موكاسونجا، وقعت في مدرسة كاثوليكية داخلية، 
عام 1973. تلك المدرسة الرواندية المرموقة والمعزولة تشمل خليًطا عرقًيا من البنات، أغلبيتهم من قبيلة »الهوتو«، 
مقابل 10 بالمائة فقط من قبيلة »التوتسي«. وبينما يتم تأسيسهم جميًعا ليشكلوا النخبة الرواندية، تبدأ االختالفات 
العنصرية الكامنة في الظهور على السطح، في المدرسة، والمجتمع على وجه السواء. يفتتح الفيلم الدورة الـ44 

لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

عيد القربان 
يان كوماسا | بولندا، فرنسا | 2019 | البولندية | 116 د

20 عاًما تجربة روحية، أثناء إقامته في سجن لألحداث. أراد أن يصبح كاهًنا، لكن سجله  يختبر دانيال، البالغ من العمر 
اإلجرامي يقف حاًئال أمام تحقيق حلمه، ويجعل األمر مستحياًل. وعندما يتم إرساله إلى قرية صغيرة ليعمل في ورشة 
نجارة، يرتدي زي الكهنة، األمر الذي يوصله إلى قيادة األبرشية المحلية بالصدفة. وبسبب األحداث التراجيدية التي 

اختبرها ذلك المجتمع المحلي، وطلبه للخالص، يرى في وصول الكاهن الشاب فرصة ذهبية لتحقيق السالم.

الفتاة ذات الِسوار 
ستيفان ديموستيه | فرنسا | 2019 | الفرنسية | 95 د

يتم اتهام ليز الفتاة البالغة من العمر 16 عاًما، بقتل أعز أصدقائها، في حادثة وقعت منذ عامين سابقين على أحداث 
الفيلم. ُأسرتها تدعمها بقوة، ولكن منذ نقل األمر إلى قاعة المحكمة، تبدأ أسرار حياتها الخفية في التفشي. الفيلم 
محاولة لتصوير اللغز الُمَتمثل في قلة خبرة األجيال الشابة، ومن خالله يضرب »الفتاة ذات الِسوار« على وتر القضايا 

الشائكة لالختالف بين األجيال، ويطرح في دراما قاعة محكمة ُمذهلة سؤااًل ُمفزًعا: هل نحن حًقا نعرف أحبابنا؟

الرا 
يان ـ أوليه جريستر | ألمانيا | 2019 | األلمانية | 96 د

إحياء حفلة  المحترف، في  البيانو  ابنها فيكتور، عازف  الذي يشترك فيه  اليوم  الـ60، في نفس  الرا  يحل عيد ميالد 
موسيقية هامة للغاية. األم المتسلطة على ابنها خططت له مسيرته الموسيقية بأكملها، ولكنه غائب منذ أسابيع، 
من  فر  قد  فيكتور  أن  الرا  لتكتشف  األحداث  تتصاعد  فيه.  مرغوب  أمر  الحفل،  في  وجودها  أن  إلى  يشير  شيء  وال 
الدولي، منها  الـ54 لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي  الدورة  الفيلم بجوائز عدة في  قبضتها بهذا الحفل. فاز 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة موهبة السينما األلمانية الجديدة ألفضل مخرج، إضافة إلى جائزة االتحاد الدولي 

لنقاد السينما )فيبريسي( في الدورة الـ37 لمهرجان ميونيخ السينمائي الدولي.

المرأة الباكية 
خايرو بوستامانتي | جواتيماال، فرنسا | 2019 | اإلسبانية، المايا كتشيكل، المايا إكسيل | 97 د

يلقى  اآلن  وهو  عاًما،   30 منذ  جواتيماال  في  وقعت  التي  الجماعية  المذبحة  على  أشرف  متقاعد،  جنرال  إنريكي 
جزاءه بقضية جنائية غامضة. يؤمن الجنرال أن روح »المرأة الباكية« قد تم إطالق سراحها لتجوب العالم كروح هائمة 
وسط األحياء. يسمعها وهي تنتحب لياًل، فيما تؤمن زوجته وابنته بأنه يعاني من نوبات مرض »الديمنتشيا« المتعلق 
بالزهايمر. الفيلم مبني على أسطورة أمريكية - التينية كالسيكية، وُيعرض عالمًيا ألول مرة في الدورة الـ16 لـ«أيام 

فينيسيا«.



12

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

الجوائز 
تمنح لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء لمسابقة األفالم الوثائقية الجوائز والمكافآت التالية:

نجمة الجونة، شهادة، و30000 دوالر أمريكي. جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل  

نجمة الجونة، شهادة، و15000 دوالر أمريكي. جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل  

نجمة الجونة، شهادة، و7500 دوالر أمريكي. جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل  

نجمة الجونة، شهادة، و10000 دوالر أمريكي. جائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي وثائقي طويل  

يتم اقتسام الجائزة النقدية، بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة.

143 طريق الصحراء  
حسن فرحانى | الجزائر، فرنسا | 2019 | العربية، الفرنسية، اإلنجليزية | 100 د

في عزلة هادئة في الصحراء الكبرى، تدير مليكة مطعًما صغيًرا، يقدم أطباق البيض المقلي، والشاي والقهوة. 
تحكي هذه  كأنهم أشباح.  يختفون سريًعا  الذين  والعابرين  الشاحنات، والمسافرين،  تقدم مليكة خدماتها لسائقي 
القائمة،  الدراما  نتعرف على  البالد وروحها.  أحوال  الخارجي،  العالم  كأنها منفصلة عن  تبدو  التي  الجزائرية،  الواحة 
وأحالم هؤالء الذين يتوقفون من أجل التدخين أو احتساء مشروب، أو إجراء محادثة، من خالل أصوات رياح الرمال بينما 

تخترق الصمت السائد. بمرور الوقت تصير مليكة جزًءا من قصص العابرين، ويصيرون جزًءا منها.

أمة الطفل الواحد
نانفو وانج، جيالينج جانج | الصين، الواليات المتحدة األمريكية | 2019 | اإلنجليزية، ماندرين | 85 د

 يكشف هذا الوثائقي، بصراحة مثيرة، القصة غير المروية لتاريخ سياسة »الطفل الواحد«، واألجيال الصينية التي تشكلت 
بناًء على هذه التجربة االجتماعية. من خالل شهادات صحفيين، وموظفين رسميين، وآباء، ونشطاء سياسيين، يسلط 
»ُأَمة الطفل الواحد« الضوء على ظاهرة تفشي عملية التعقيم اإلجبارية، وإهمال األطفال، والخطف الممنهج من 
قبل الدولة. فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الُكبرى للفيلم الوثائقي في الدورة الـ35 لمهرجان سندانس السينمائي. 
مقابالت ُصناعه مع عدد من الضحايا، والُمدبرين، تهدم عقوًدا من الصمت، تجاه ممارسة دمرت أرواح الماليين بفعل 

الدعاية السياسية، وغسل األدمغة، والترويع.
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حديث عن األشجار
صهيب قسم الباري | فرنسا، ألمانيا، السودان، تشاد | 2019 | العربية، الروسية، اإلنجليزية | 93 د

 يجتمع أربعة أصدقاء سودانيون قدامى، من صناع األفالم المثاليين، واإلنسانيين للغاية، بعد غياب دام سنوات بسبب 
ُبعد المسافات والمنفى، من أجل تحقيق حلم حياتهم؛ جعل السينما من جديد واقًعا في السودان. يصممون مجدًدا 
على إحياء عالقتهم بالشاشة الكبيرة، عبر تأهيلهم داًرا قديمة للعرض في الهواء الطلق. هذا وثائقي عن الشغف 
بالسينما، واألمل في استعادة حب بلد لها. فاز الفيلم بجائزتي الجمهور وأفضل فيلم وثائقي في قسم بانوراما، 

في دورة مهرجان برلين السينمائي األخيرة.

عائلة منتصف الليل
لوك لورنتزن | المكسيك، الواليات المتحدة | 2019 | اإلسبانية، اإلنجليزية | 81 د

 في مدينة »مكسيكو سيتي«، توفر الحكومة 30 سيارة إسعاف لسكانها البالغ تعدادهم نحو 9 ماليين نسمة. تدير 
عائلة أوشوا سيارة إسعاف خاصة، وتتنافس مع بقية ُمالك سيارات اإلسعاف، من أجل إنقاذ المرضى الذين يحتاجون 
إلى عناية سريعة. تحيط هذه الخدمة المهمة، غير القانونية، المخاطر والصراعات وتفشي الرشاوى. وُتكافح العائلة 
من أجل الحفاظ على معيشتها الُمكتسبة من هذه الخدمة، دون تعريض المرضى للخطر. فاز هذا الوثائقي الطويل، 
بجوائز مهرجانات سينمائية عالمية مثل: مهرجان سندانس الدولي، ومهرجان كوبنهاجن السينمائي الدولي لألفالم 

الوثائقية.

كاُبل، مدينة في الريح
أبوزار أميني | أفغانستان، هولندا، اليابان، ألمانيا | 2018 | الفارسية | 88 د

تصوير يقظ، وحميمي، للحياة اليومية في مدينة كاُبل، خالل »فترات الصمت« الفاصلة بين التفجيرات االنتحارية، التي 
ُتغّير شظاياها وهزاتها العنيفة مسار حياة شخصيات الوثائقي: سائق الباص، عباس، المتحايل على الحياة من أجل 
البالد خوًفا على حياته.  ترك  بعد قراره  بالعائلة  بنيامين، يعتني  الصبي  ابنه  ترك  الذي  الشرطة  تأمين عيشه، ورجل 
يلتقط هذا الفيلم الجاذب لالنتباه، ببراعة، ثقل العيش في ظل خوف دائم، وتهديد ال متناهي بإراقة الدماء. فيلم 

أميني عن مدينته التي غدت في مهب الريح.

كانينجهام
أال كوفجن | ألمانيا، فرنسا، الواليات المتحدة األمريكية | 2019 | اإلنجليزية | 93 د

يوافق عام 2019، مئوية ميالد الراقص ومصمم الرقصات األمريكي ميرسي كانينجهام. يصور هذا الفيلم الوثائقي 
بداية من  المخاطرة واالستكشاف.  ثالثة عقود من  الفني خالل  كانينجهام  الشعري، تطور  الطابع  األبعاد، ذو  ثالثي 
سنواته األولى كراقص ُمكافح في نيويورك في مرحلة ما بعد الحرب، وحتى وصوله إلى أن يصبح واحًدا من أكثر 
مصممي الرقصات ذوي الرؤية، والمؤثرين على مستوى العالم. يدمج الفيلم فلسفة المصمم وقصصه سوًيا، من 
خالل إعادة خلق ألعماله الخالدة، والصور األرشيفية الخاصة به، إضافة إلى اللقاءات المصورة مع أعضاء فرقة ميرسي 

كانينجهام األصلية. ُيعرض الفيلم عالمًيا ألول مرة في الدورة الـ44 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
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كونجو
أدريان ال فابور، كورتو فاكالف | فرنسا | 2018 | الالري، الفرنسية | 70 د

في برازفيل، عاصمة جمهورية الكونجو، يحُكم عالم الخرافات المجتمع. حيث يقوم الحواري ميدار، والذي يدعي أنه 
يمتلك قدرات شفائية يمكنها أن تحمي البشر من األرواح الشريرة، بالعمل على عالج الضحايا من التعاويذ الشريرة. كل 
صباح، يأتي إليه ضحايا الشعوذة الشريرة، ويصطفوا أمامه ليقوم هو بطرد األرواح الشريرة عنهم. تتغير حياة ميدار 
عندما يتم اتهامه بممارسة السحر األسود عالنية. ُعرض الفيلم في برنامج »أسيد« الذي تم تقديمه على هامش 

الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي.

ُمحّصن
أورسوال ماكفارلين | المملكة المتحدة | 2019 | اإلنجليزية | 98 د

يحكي هذا الفيلم، كواليس الصعود القوي، والسقوط المدوي لُمنِتج األفالم »الغول« هارفي واينستين، ويوضح 
كيف استحوذ على السلطة، واستغلها على مدار عقود. يحكي موظفوه الُقدامي، وزمالؤه في الجامعة، والمراسلين 
الصحفيين، عن رؤيته الفريدة، وتميزه، وكيف انعكس ذلك في سلوكه وممارساته القاسية لالحتفاظ بسلطته، وقت 
تهديد الفضيحة له باإلقصاء. وبينما يستمر التحقيق الجنائي ضده، يتتبع الفيلم الطريقة، والضرر الغاشم الناتج عن 
اعتدائاته، وعلى ضوئها يتسائل ما إذا كان هناك تغييًرا جوهرًيا بخصوص نظام العدالة، وخاصة مجال صناعة األفالم، 

أم ال.

واقع آخر
نويل ِدرنيش، أولي فالدهاور | ألمانيا، سويسرا | 2019 | األلمانية | 98 د

في ُمدن ألمانيا الُكبرى، تصبح العائالت التي تعيش خارج إطار القانون، كأنها موجودة في عالم مواٍز للواقع. يرصد 
ما  برؤية  للجمهور  يسمحون  ضخمة.  وسيارات  منتفخة،  وعضالت  ُمشذبة،  طويلة  بلحى  رجااًل  الوثائقي  الفيلم  هذا 
في داخل منازلهم، لمشاركتهم أحالمهم عن العالم. تصبح الحياة هنا أغرب من الخيال، على إيقاع موسيقى »راب« 
العصابات، وأنماط االندماج الجديدة التي يتخيلها هؤالء البشر. يحكي »واقع آخر« حال مجموعة من الشباب يسائلون 

أنفسهم وواقع حياتهم.
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مسابقة األفالم القصيرة

الجوائز 
ستمنح لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء لمسابقة األفالم القصيرة الجوائز والمكافآت التالية:

نجمة الجونة، شهادة و15000 أمريكي. جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير   

نجمة الجونة، شهادة و7500 دوالر أمريكي. جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير   

نجمة الجونة، شهادة و4000 دوالر أمريكي. جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير   

نجمة الجونة، شهادة و5000 دوالر أمريكي. جائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي قصير   

يتم تسليم الجائزة النقدية لمخرج الفيلم الفائز بالجائزة.

إله متوحش 
أوجستينا سان مارتين | األرجنتين | 2019 | اإلسبانية | 10 د

الليلية  األجواء  اإللوهية.  تلك  بمحطة طاقة، ويستكشف فيه عواقب  اإلله فيه  يتجسد  الفيلم في مكان،  يدور هذا 
الضبابية، تغلف الجو العام للفيلم، خالل مشاهد األبقار، واألبراج الكهربائية، والفتاة غريبة األطوار في المنزل القوطي 

الطراز. يتتبع الفيلم قصة فتاة تحاول إنقاذ أخرى أصغر منها، من قبضة طائفة دينية.

ُعرض الفيلم ألول مرة عالمًيا في مسابقة األفالم القصيرة في الدورة الـ72 لمهرجان كاّن السينمائي، وفاز بجائزة 
الَتمُيز الخاصة بالفيلم القصير.

أمي 
وسيم جعجع | لبنان | 2019 | العربية | 17 د

بعد  إيمانه،  جوقتها،  وعضو  الكنيسة،  على  بانتظام  والُمتردد  أعوام،  تسعة  العمر  من  البالغ  الصغير،  إلياس  يختبر، 
الوفاة غير المتوقعة لوالدته، ويبتكر خطة غريبة الستعادتها، رغم إخبار والده له بأنها لن تعود. في محاوالته اليائسة، 
والساذجة، السترجاعها، يذهب إلياس إلى حلول متطرفة عدة، وُيسائل مدى عدالة ما حدث له كطفل صغير، يفقد 
أمه بينما كان بأمس الحاجة لوجودها معه. يقدم الفيلم سرًدا حميمًيا يفيض بالمشاعر ويطرح فكرة الفقد والحرمان، 

وكيف يمكن للمرء التعايش مع عالم رحل أحباؤه عنه.

بين بين 
سمير كاراهودا | كوسوفو | 2019 | األلبانية | 14 د

في ضواحي كوسوفو الريفية، يبني اآلباء منازل متطابقة ألبنائهم، الذين يعيشون في أماكن مختلفة من العالم. 
ُتجسد هذه المنازل مشاعر حب واشتياق هؤالء، إلى أولئك الذين ذهبوا للعمل في الخارج، واألمل في عودتهم يوًما 
ما للعيش في كوسوفو. »َبيَن َبْين« هو تجسيد حي لعائالت ُأجبر أفراد منها على ترك منازلهم، للعمل في بالد غريبة 

وثقافات أجنبية، بسبب صعوبة األوضاع األقتصادية.
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خدمة التوصيل
فالديمير كوبتسيف، إيلينا كوبتسييفا | روسيا | 2019 | الروسية | 14 د

بينما تكُمن مهمة عامل التوصيل، في الوضع المعتاد، أن يوصل الطلبات للناس، يالحق هذا الفيلم خدمة توصيل غير 
اعتيادية، ومذهلة. حيث يقوم متخصص التوصيل، بنقل مشاعر صادقة، بناًء على طلب العمالء. تتكون طلبياته، من 
أغراض تسمح له بجلب البهجة، والحب، والذكريات الجميلة إلى عناوين العمالء. تطرح هذه الرحلة القصيرة، التي ُتخاض 

في بحر من العواطف، سؤااًل يقًظا: هل نفعل نحن كل ما بوسعنا في سبيل من نحب؟

الرجل الذي لم يرغب في مغادرة المنزل 
سافينو جينوفيزي | إيطاليا | 2019 | اإليطالية | 17 د

خالل موعد غرامي لطيف ومرح، لرجل مع محبوبته، في منطقة معزولة بين الجبال، تقوده المحبوبة، عبر عملية بحث 
شاملة للمنطقة من أجل العثور على غرض مميز ومهم. هذا الرجل، هو ذاته، الذي أغلق على نفسه المنزل، لمدة 

زمنية غير معروفة، ولكن بفضل ذكرياته لهذا الموعد، يتمكن أخيًرا من إيجاد الشيء الجوهري؛ هويته.

زالجة مائية  
شريف عبد المولى | هولندا | 2019 | الهولندية، العربية | 11 د

يتعرض هذا الفيلم لقضايا الهجرة، والهوية، من خالل عالقة أب بابنه. يعطينا لمحة عن حياة رجلين، مهمشين في 
الضواحي المعزولة لمدينة أمستردام. في هذه القصة الحلوة والمرة في الوقت نفسه، نتابع مسيرة ميدو، الطفل 
الصغير، الذي يتحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه، تتمثل في االعتناء بوالده المريض. عندما يكتشف أن والده كان 

بطل البحر األحمر في التزلج المائي، يفعل كل ما بوسعه، ليمنحه وداًعا الئًقا.

السادس عشر من ديسمبر
ألفارو جاجو دياز | إسبانيا | 2019 | الجاليسية )الكاتالونية(، اإلسبانية | 14 د

بحلول ظالم يوم السبت، تترك لوسيا، البالغة من العمر 18 عاًما، تدريبات كرة اليد، وتذهب لتقل أخيها في مدينة تعتقد 
هي أنها تعرفها جيًدا. يمثل الفيلم، والمقتبس من حادثة »ال مانادا«، التي اغَتَصب فيها خمسة رجال امرأة، في 
بلدة بامبلونا اإلسبانية، ووثقوا جريمتهم بهاتف جوال، صرخة استغاثة لبناء إطار مؤسسي واجتماعي لحماية المرأة. 

ُعرض الفيلم عالمًيا ألول مرة في الدورة الـ72 لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.
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سالم 
زين دريعي | األردن، ألمانيا، السويد، االمارات العربية المتحدة | 2019 | العربية | 15 د

ُأًما. تعاني كثيًرا خالل محاولتها مساعدة زوجها عمار على تخطي مشكلة  تحلم »سالم« الشابة المتزوجة أن تصبح 
عقمه اإلنجابي بسبب أعراف المجتمعات الشرقية. في أحد األيام، تخبرها حماتها، أن العائلة قررت أن تجد لعمار زوجة 
ثانية، بناًء على افتراض أنها عاِقر، وأنها ال تملك حق حرمان ابنهم من األبوة. يقود عمار زوجته في اتجاه مختلف، 
دافًعا إيَّاها لخوض معركتها بطريقتها الخاصة. يُعرض »سالم« ألول مرة عالمًيا في قسم »آفاق« )أوريزونتي( في 

الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

سيلفى زين 
اميرة دياب | فلسطين | 2018 | العربية، اإلنجليزية، العبرية | 11 د

صمم زين، الفتاة الشابة من بيت لحم، على أداء الصالة داخل المسجد األقصى، بعد إعالن الرئيس األمريكي ترامب 
القدس عاصمة إلسرائيل. وبينما تبدو رحلتها، التي تبلغ طولها 8.8 كيلومتر، قصيرة، فإن عوائقها جسيمة. حيث تواجه 
جدار العزل، ونقاط التفتيش األمنية. تدفعها محاولتها العيش بحرية في ظل تلك الظروف، التي تحيل بينها وبين بلوغ 

هدفها، الستجماع شجاعتها، وإجراء ُتغيير في مظهرها، في محاولة منها لتخطي الصعاب، وهزيمة الخصوم.

عمى ألوان
منة إكرام | مصر، المملكة المتحدة | 2019 | العربية | 11 د

يعرض الفيلم حادثة تجمع اثنين من المصريين، في مقابر فيكتوريا في »بريستول«. الرجل، زوج وأب يعمل في الخارج 
التعرف على  االثنان في  يبدأ  وبينما  لتصبح شهرين.  تمتد  لمدة أسبوعين،  إجازة  المرأة  بينما تقضي  إلعالة أسرته، 
الفيلم  يفحص  البلد.  نفس  من  يأتيان  أنهما  رغم  مشترك،  اهتمام  أي  يمتلكان  ال  أنهما  كالهما  يكتشف  بعضهما، 

مفاهيم الطبقية والنوع االجتماعي )الجندر( من خالل وجهات نظر البطلين المختلفة.

عنق الزجاجة
مونس بيرتاس | السويد | 2019 | السويدية | 8 د

 ثالث نساء يجتمعن من أجل ارتكاب فعل انتقامي عنيف. ولتحديد أي منهن ستقوم بالفعل المخطط له، ُيَدّورن زجاجة. 
ورغم أن خطتهن تبدو ناجحة إال أنه سرعان ما يدركن ارتكابهن خطًئا محورًيا، ما يزيد شعورهن بالذنب، ويجدن أنفسهن 

في مواجهة تهديد غير متوقع. عنق الزجاجة.

فريكة
باسل غندور | األردن | 2019 | العربية | 17 د

رامي مراهق مسالم، يستمتع بزالجته، وأوراق اللعب، والسجائر القليلة التي يدخنها برفقة أصدقائه. يعيش رامي 
في حي متواضع، حيث يتم خلط مفاهيم الرجولة بالعنف طوال الوقت. وفي أحد األيام، وبينما كان يمزح مع أصدقائه 
في الشارع، تؤخذ كلماته كإهانة موجهة لواحد من أفراد عصابات الحي، مما يوتر األجواء، ويساعد على تصاعد العنف. 
تتحرك األحداث تدريجًيا، لنشاهد تالل وشوارع وأزقة َعمان، بينما تحكي كيف يمكن أن تكون السالمة الهشة، واالستقرار 

ظالاًل للغضب واالنتقام.
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فكر بإيجابية 
إيرينا خوديوش | روسيا | 2019 | الروسية | 15 د

مفتشة  رايا  أصحابها.  الحيوانية  الصحة  مفتشو  ُيالحق  روسيا،  في  األليفة  الحيوانات  تربية  على  الضرائب  رفع  مع 
وال  النفسي،  العالج  ينجح  ال  سلًبا.  العاطفية  حياتها  وتتأثر  تتشوه،  شخصيتها  أن  لدرجة  بعملها،  شغوفة  محترفة، 
التنويم المغناطيسي، وال تمرينات التنفس في حل مشكلتها. تحاول رايا تحسين حياتها الشخصية، لكن حقيقة أنها 

األفضل في عملها، ربما تحرمها من فرصة االندماج في عالقة عاطفية.

في معبدنا 
إيڤان أورلنكو | أوكرانيا، فرنسا | 2019 | اليديشية | 20 د

خالل النصف األول من القرن العشرين، في أوروبا الشرقية، يظهر حيوان غامض من وقت آلخر، في معبد قديم، اعتاد 
مجتمع يهودي صغير على الصالة فيه لعقود. توقف معظم هذا المجتمع عن مالحظة هذا الحدث الغريب، عدا صبي 
يهودي صغير، مهووس باكتشاف الحقائق حول هذه الظواهر. وبينما يواصل بحثه، تصيبه غشية عن ما يحدث حوله. 

الفيلم مبني على قصة غير مكتملة بنفس االسم للروائي الشهير فرانز كافكا.

القيثارة اإليطالية 
دومينيكو مودافي | إيطاليا | 2019 | اإليطالية | 14 د

أحد  في  ولطيف.  مهذب  لكنه  اجتماعًيا،  األطوار  غريب  ما،  بشكل  وهو  يديه،  إلحدى  فاقد  وسيم،  شاب  جوسيبي 
األيام، يلتقي فيوال الجميلة، الشابة المنطلقة، التي تبدأ حواًرا معه، وتطلب منه أن يعلق لها ورقة على حائط. يقرر 
جوسيبي إخفاء يده المقطوعة، ُمدعًيا أنه عازف بيانو. يُعرض الفيلم عالمًيا ألول مرة في الدورة الرابعة من مسابقة 

»أي الف جي ايه أي«، والُمقامة بالتوازي مع الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

كامل األوصاف
تيمو نيكي | فنلندا | 2019 | الفنلندية | 15 د

كاليرفو موظف مكتبي ُمضطهد ومقهور، يشعر طيلة حياته بأن ال حول له وال قوة. مع معرفته بأن ال أحد يأبه ألمره، 
أو يأخذه على محمل الجد، تتغيرأموره تماًما حين تمنحه أّنوكا هدية. ُيدرك كاليرفو أن هذه الهدية، من المرأة التي 
تحبه، تملك القوة الكافية لتغيير حياته بأكملها. هذا فيلم عن السلطة، والحب، والتغيير. ُعرض في مسابقة األفالم 

القصيرة في الدورة الـ72 لمهرجان كاّن السينمائي.
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َلحم
كاميال كاتر | البرازيل، إسبانيا | 2019 | البرتغالية | 12 د

من اللحم المطهو بشكل بسيط، الذي يرمز للطفولة، إلى اللحم المطهو جيًدا، الُمعبر عن الشيخوخة، يتابع فيلم 
»َلحم« خمس شخصيات نسائية يتشاركن تجاربهن، في العالقة مع الجسد، من وجهات نظر متعددة. تلتقط صانعته 
كاميال كاتر، لحظات صادقة، وتتابع مناقشات حميمية لمواضيع ُمحرمة )تابوهات( ُمتعلقة بالتغيُّرات التي تواجه أجساد 
النساء، إضافة إلى الصعوبات التي ُتفرض عليهن مواجهتها، مثل: معايير الجمال المستحيلة، والتحرش، واالستغالل.

متجولون ليّليون 
أرتورو بالتازار | المكسيك | 2019 | اإلسبانية | 21 د

والمعنى،  العاطفة،  عن  باحثة  لياًل  )الميالنكولية(  الكئيبة  المدينة  شوارع  في  تهيم  باألرق،  مصابة  شخصيات  ست 
والهوية، وكلب ُمشرد. الموظفة المرتبكة، ُتَفوت الباص األخير المتجه إلى منزلها، والفتاة المكتئبة تحتفل بحًثا عن 
حبها، والشاب الصغير يصاب بهوس تتبع ومراقبة جارته. تترك المراهقة الحامل صديقها، ويفقد رجل يعاني من األرق 

حيوانه األليف، ويتجول رجل مشرد في شوارع المدينة دون وجهة محددة.

الُمختبر 
الريسا سنسور، سورين ليند | الدنمارك، المملكة المتحدة، فلسطين | 2019 | العربية | 30 د

في مفاعل نووي ُمتحول، مقام تحت مدينة بيت لحم الُمقدسة في فلسطين، تنقل ُدنيا، مؤسِسة الُبستان المتطور، 
والُمصمم لمعالجة آثار الكارثة البيئية الُمفجعة، توصياتها لخليفتها األصغر عاليا، من أجل إعادة خلق النظام البيئي 
والفقدان،  والسياسة،  الذاكرة،  عن  ُتعِبر  عاطفية  حالة  هو  الُمختبر  األعلى.  في  المتعافية  التربة  وزراعة  المتوازن، 

إضافة إلى أنه سرد لقصة صداقة تجمع بين امرأتين على وشك االنتهاء.

مسألة الدموع 
كليمونس بويزي | فرنسا | 2019 | الفرنسية | 20 د

فلورنس، ممثلة مجتهدة ُتَحضر نفسها لدور جديد مثير. وألن كل األدوار لم ُتخلق بنفس الحجم، تضعها هذه المهمة 
الُمحددة أمام تحديات لم تتخيل أنها ستخوضها كمحترفة طموحة، يتوجب عليها التعامل مع إطالق رصاص حّي!. إلى 
أي مدى ستمضي فلورنس في إكمال دورها على أحسن وجه؟ تم اختيار الفيلم لمسابقة آفاق )أوريزونتي( لألفالم 

القصيرة في الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

معادلة عنيفة 
أنطونيس دوسياس | اليونان | 2019 | ال يوجد | 5 د

الذين  أولئك  اعتراف  على  الحصول  أجل  من  الجميع  يتنافس  والحقد،  والَجَهل،  األحادية،  تحكمه  ُمستِبد،  عالم  في 
يملكون السلطة، ويعيش البشر في خوف دائم من الفردانية. يستلهم دوسياس في فيلمه فن كوستيس جيورجيو، 
ليخلق عبره عالًما سيريالًيا مفزًعا، تسيطر عليه األلوان المزعجة، وتملؤه الهلوسة البصرية، بينما تظهر تلك الصراعات 

بين كل عناصر الصورة، المشابهة والمتصلة بصراعات عالمنا الحديث.
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هذه ليلتي 
يوسف نعمان | مصر | 2019 | العربية | 15 د

القاهرة،  عشوائيات  في  الواقع  بيتها  فُتغادر  »داون«،  بمتالزمة  المصاب  ابنها  برفقة  بيومها،  االستمتاع  عزة  تقرر 
كثيرة،  عقبات  تقابلها  جميل.  بيوم  ويحظيا  المثلجات،  هناك  وابنها  هي  لتتناول  الفخمة،  األحياء  أحد  إلى  لتتوجه 
السعادة،  لحظة  اقتناص  ولكنها تصمم على  المتنقل،  والسيرك  والمهرجين،  الكروية،  باالحتفاالت  يوم مليء  في 

واالحتفاظ بها، لها ولولدها، مهما كلف األمر.

هي تجري   
يانج كيو | الصين، فرنسا | 2019 | لهجة الوو الصينية، ماندارين | 20 د

رقص  فريق  تمارين  تترك  أن  صغيرة،  مدينة  في  الُمقيمة  الثانوية  طالبة  »يو«،  تحاول  اعتيادي،  صيني  شتاء  في 
األكروبات الخاص بمدرستها. شارك الفيلم في المسابقة الدولية للدورة الـ68 لمهرجان ميلبورن السينمائي الدولي، 
وفاز بجائزة االكتشاف الخاصة »ليتز سيني« ألفضل فيلم قصير في الدورة الـ58 لمسابقة أسبوع النقاد، في إطار 

الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي.
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االختيار الرسمي )خارج المسابقة( 

37 ثانية 
هيكارى | اليابان | 2019 | اليابانية | 115 د

تعيش فنانة رسوم الكوميكس، »يوما«، البالغة من العمر 23 عاًما، والمصابة بشلل دماغي، سببه لها توقف رئتيها 
جنسانيتها،  الكتشاف  محاولتها،  في  عنهما.  األب  تخلي  بعد  أمها،  مع  والدتها،  أثناء  ثانية   37 لمدة  التنفس  عن 
متجاهلة  طوكيو  ليل  في  بنفسها  يوما  ترمي   - القلقة  أمها  تحفظات  رغم   - والغفران  للحب  الحقيقي  والمعنى 
العواقب الُمحتملة. فاز الفيلم بجائزة فن السينما الخاصة باالتحاد الدولي لدور السينما والعرض، وجائزة الجمهور في 

قسم بانوراما في الدورة ال69 لمهرجان برلين السينمائي.

أخوات السالح  
كارولين فورست | فرنسا | 2019 | اإلنجليزية، الكردية، الفرنسية، اإليطالية، العربية | 112 د

في أرض مليئة بالحروب، والعنف، والُكره، يتتبع هذا الفيلم الُمذهل امرأة يزيدية شابة، تم بيعها كجارية لمسلحي 
متطوعين  من  مكونة  فرقة  ضمن  األكراد،  المقاتلين  صفوف  إلى  االنضمام  وتقرر  المرأة،  تهرب  »داعش«.  تنظيم 
عالميين. خالل رحلتها، تكتشف قوة الزمالة، والرفقة، إضافة إلى الرعب الذي تبثه المقاتالت في قلوب المتشددين، 

الذين يخشون الموت على يد امرأة. الفيلم مستوحى من قصص حقيقية لمقاتالت وناجيات كرديات.

ألم ومجد  
بيدرو ألمودوفار | إسبانيا | 2019 | اإلسبانية | 112 د

يبدأ المخرج السينمائي، سلفادور مالو )أنطونيو بانديراس(، والذي يمر بوعكة صحية، مسائلة ماضيه. يعود به عقله 
إلى طفولته في الستينيات، ليتذكر حبه األول، وألم انكسار قلبه، والراحة التي وفرتها له الكتابة، واكتشافه المبكر 
يفحص  بينما  سلفادور،  تجتاح  األفالم.  صناعة  عن  عاجًزا  حالَيا  تجعله  التي  الالنهائية  الفجوة  وتلك  الفضية،  للشاشة 
ماضيه، رغبة عارمة لحكي كل ذلك، سعًيا للخالص. توج أداء بانديراس بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي 

.2019

أيتها الفتيات  
فرانسوا أرمانيه | فرنسا | 2019 | الفرنسية | 79 د

مع  الفرنسي  »الروك«  بدأ  لو  ماذا  الوثائقي:  هذا  يتسائل  الفرنسيات،  »الروك«  نجمات  قصة  الفيلم،  يحكي  بينما 
إديث بياف؟ في كبسولة زمنية ممتدة لعدة عقود، يعرض الفيلم كل شيء عنهن. بدًءا من ألحان »البوب« الستينية، 
إلى األناشيد الوطنية غير المميزة جنسانًيا. من نسوية السبعينيات المتمردة، إلى أيقونات الموضة لعصر السوشيال 
ميديا، متضمًنا أصواًت مثل، فرانسواز هاردي، وفانيسا بارادي، وشارلوت جنسبورج، وآخرين. محكًيا بصوت إليزابيث 
كوين. يحتوي الفيلم بعًضا من المقابالت النادرة، والصور األيقونية، إضافة إلى وجهات النظر الراديكالية التي ُتعد 

شوكة في حلق األبوية والذكورية.
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باكوراو 
كليبر مندونسا فيلو، جوليانو دورنيليس | البرازيل، فرنسا | 2019 | البرتغالية، اإلنجليزية | 132 د

تختفي قرية باكوراو، الواقعة في جنوب شرق البرازيل، من خرائط جوجل جوجل مابس(، بعد رحيل الحاكمة كارميليتا. 
تدور أحداث الفيلم، في المستقبل القريب، في عمق الريف، حيث تعيش جماعة متناغمة مع بيئتها الحاضنة؛ ذلك 
التناغم الذي ينتهي عندما يدخل إلى القرية بعض الغرباء ليعكروا صفو المكان. هذا فيلم عن المقاومة، والنضال، 
الشعبيين ضد خصوم يريدون القضاء على الروح البرازيلية األصيلة. ُعرض الفيلم ألول مرة في مهرجان كان السينمائي، 

وفاز بجائزة لجنة التحكيم بالمناصفة مع فيلم »البؤساء«.

البؤساء 
الدج لي | فرنسا | 2019 | الفرنسية، العربية | 102 د

في الفيلم الروائي الطويل األول للمخرج الدج لي، ينضم بطله ستيفان إلى إحدى فرق الشرطة في مونفيرماي، 
الواقعة في إحدى ضواحي باريس. بجانب زميليه المتمرسين كريس، وجوادا، يبدأ عقل ستيفان، في التحليل والتعرف 
على مصدر التوترات المتصاعدة بين عصابات األحياء بشكل سريع. خالل واحدة من عملياتها، تجد الفرقة نفسها في 
مأزق، حيث يتم تصوير وتوثيق كل ما يحدث بكاميرا طائرة )درون(. ُعرض الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 

السينمائي، وحصل على جائزة لجنة التحكيم بالمناصفة مع الفيلم البرازيلي باكوراو.

بيرانا  
كالوديو جيوفانيزي | إيطاليا | 2019 | اإليطالية | 110 د

يدور بيرانا، الُمقتبس من الرواية األكثر مبيًعا في إيطاليا، للروائي روبرتو سافيانو، الذي سبق له أن قدم لنا رائعته 
»جومورا«، حول العالم المتوحش لشبيبة عصابات نابولي، في محاولتهم لالستحواذ على مراكز نفوذ. يتتبع الفيلم 
ثلة من الصبية، بينما يتسابقون على متن دراجاتهم البخارية، ويتاجرون في المخدرات، ويستخدمون أسطح المدينة 
للتدريب على استخدام األسلحة. تشتد الصراعات لتجلي تدريجًيا عالمين: الجريمة والمراهقة في آن؛ تلك العوالم التي 

تنم عن واقع اجتماعي تعيس. فاز الفيلم بجائزة الدب الفضي )أفضل سيناريو( في مهرجان برلين السينمائي 2019.
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جلد اأَليّل  
كونتان دوبيو | فرنسا | 2018 | الفرنسية | 77 د

44 عاًما، هوًسا مرضًيا )فيتيش(، بمعطف جلدي مصنوع من جلد األيل. ويؤدي به هذا  لدى جورج، البالغ من العمر 
الجرائم.  يرتكب  إجرامًيا، كما  يواجه فيها خطر ضياع مدخرات عمره، ويسلك فيها سلوًكا  رحلة عجيبة،  إلى  الهوس، 
والعتقاده أنه يمتلك خطة ُمحكمة، يذهب صانع األفالم الفاشل، البائس، إلى حلول متطرفة جًدا، من أجل أن يكون 
الشخص الوحيد الذي يرتدي معطفًا، مهما كان ثمن ذلك. افتتح فيلم كونتان دوبيو قسم نصف شهر المخرجين في 

الدورة الـ72 لمهرجان كاّن السينمائي.

الحقيقة  
هيروكازو كوريه إيدا | فرنسا، اليابان | 2019 | الفرنسية، اإلنجليزية | 106 د

ابنتها من  ابيان، ممثلة فرنسية معروفة، لديها حشد من المعجبين والرجال الُمحبين لها. بعد نشر مذكراتها، تعود 
نيويورك إلى باريس برفقة زوجها، وطفلها الصغير، وسرعان ما يتحول اللقاء إلى مواجهة، لتظهر الحقائق، وُتصفى 
الحسابات، ويتم االعتراف بالمشاعر الكامنة. يجمع المخرج الياباني هيروكازو كوريه إيدا الممثلتين الفرنسيتين كاترين 
اليابان، ملتقًطا قصة صراع ُأسري  الروائي الطويل األول خارج  دونوف، وجولييت بينوش على الشاشة في فيلمه 

مليء بالعواطف. ُيشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. 

الحياة الخفية ألوريديس جسماو  
كريم عينوز | البرازيل، ألمانيا | 2019 | البرتغالية | 139 د

تدور أحداث هذه الدراما الساحرة، في خمسينيات القرن الماضي، في مدينة ريو دي جانيرو، في البرازيل حول قصة 
األختين المتالزمتين أوريديس وجويدا، واللتين تعيشان في بيت واحد مع والديهما المحافظين. ورغم طغيان أسلوب 
حبها  جويدا  تجد  وأن  معروفة،  بيانو  عازفة  تصبح  أن  تريد  أوريديس  األثير:  حلمها  واحدة  كل  تمتلك  التقليدية  الحياة 
الحقيقي. تواجه األسرة أزمة، وتنفصل األختان بسببها، وُتجبران على العيش بشكل منفصل. وبينما تحاوالن التحكم 

بمصائرهن الفردية، ال يتخليان عن أمل االتحاد ُمجدًدا.

الخائن  
ماركو بيللوكيو | إيطاليا، فرنسا، المانيا، البرازيل | 2019 | اإليطالية، البرتغالية | 145 د

في أوائل ثمانينات القرن الماضي - وفي خضم صراعات آباء مافيا صقلية الروحيين - يحكي »الخائن« قصة توماسو 
بوشيّتا، عضو عصابة )كوزا نوسترا( المافيوزية، الذي فر من بالده ليختبئ بعيًدا في البرازيل. وفي حين يتم تصفية 
أفراد عائلته فرًدا تلو اآلخر في إيطاليا، ُيعتقل توماسو، ويتم ترحيله من ِقبل السلطات البرازيلية. تدفعه تلك األحداث 

إلى كسر تقاليد المافيا المتماسكة: أن يقابل القاضي الشهير فالكوني، ويخون عهد الصمت. 

دراما السبت  
لو يى | الصين | 2019 | ماندرين، اإلنجليزية، اليابانية، الفرنسية | 126 د

1941 إلى شانغهاي، لتؤدي دور البطولة في مسرحية. أهدافها  تعود الممثلة الصينية المشهورة »جان يو« عام 
الحقيقية غير معروفة، حيث تقوم بمهمة مثيرة، وسط األصدقاء واألعداء المتخفّين، في المدينة الُمحتلة من ِقبل 
»بيرل  بشأن هجوم  تعرفه  عما  االفصاح  عليها  كان  إذا  ما  تقرر  أن  عليها  فيتوجب  السيطرة،  عن  األمور  تخرج  اليابان. 

هاربور« الوشيك أم ال. ُيشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
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ذات مرة في تروبُشفسك  
الريسا ساديلوفا | روسيا | 2019 | الروسية | 80 د

في البلدة الريفية الصغيرة، ال يمكن إخفاء األسرار، أو العالقات. ومهما حاول الناس التكتم على أسرارهم، سيعرف 
األهل واألحبة في النهاية حقيقتها. هناك خيار البد من حسمه: أن تترك الماضي، وتبدأ في تكوين عائلة جديدة، أو أن 

تعترف، وتأمل في غفران، وأن تحاول استعادة حياتك الطبيعية.

طفيلي  
بونج جون هو | كوريا الجنوبية | 2019 | الكورية | 131 د

من  بتوصية  االبن،  وو  كي  يترشح  مجهواًل.  مستقباًل  يواجهون  العمل،  عن  عاطلين  أربعة  من  تاك  كي  عائلة  تتكون 
صديق، لشغل وظيفة تعليم جيدة. بذهابه إلى منزل العائلة األخرى الفخم، إلجراء مقابلة العمل، يرفع كي وو آمال 
عائلته عالًيا في الحصول على دخل ثابت. يناقش »طفيلي« الذي يصفه مخرجه ك »كوميديا بال مهرجين، وتراجيديا 
بال أشرار«، عالقات االعتماد على النفس والعمل، في مقابل البطالة والطفيلية، التي تنشأ بين عائلتين متناقضتين، 

والتي تؤدي إلى أحداث غير متوقعة. فاز الفيلم بالسعفة الذهبية في الدورة ال 72 من مهرجان كان السينمائي.

عفًوا، لم َنجدكم  
كين لوتش | المملكة المتحدة، فرنسا، بلجيكا | 2019 | اإلنجليزية | 100 د

يخوض ريكي وأسرته، خالل األزمة االقتصادية عام 2008، نضااًل مريًرا للتخلص من ثقل َدّيون ساحقة. عندما تلوح فرصة 
في األفق - على هيئة شراء شاحنة نقل جديدة، والعمل بمجال توصيل الطلبات من خاللها - يقرر ريكي استغاللها. 
إنها وظيفة صعبة، وال تقل وظيفة زوجته كممرضة لرعاية المسنين، عنها صعوبة. وبينما يتجه كال منهما في اتجاه 

مختلف، البد أن يثمر تضامنهما اأُلسري عن شيء.
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الفارس واألميرة  
بشير الديك، إبراهيم موسى | مصر، المملكة العربية السعودية | 2019 | العربية | 96 د

تدور أحداث فيلم التحريك، الُمستوحاة من قصة فارس عربي عاش في القرن السابع الميالدي، حول مغامرة الشاب، 
بإنقاذ  محمد بن القاسم، الذي تيقن وهو في سن الخامسة عشر، أن ال وجود للمستحيل، وأخذ عهًدا على نفسه 
النساء واألطفال، الُمختَطفين من قبل قراصنة المحيط الهندي. وعند بلوغه سن السابعة عشر، يقرر ابن القاسم ترك 
مدينته البصرة، في العراق، مع صديق عمره زيد، وُمعلمه أبو األسود، والمضي في مغامرة مثيرة لتحرير الِسند من 

حكم الملك الظالم »داهر«، الذي كان يتقاسم الغنائم مع القراصنة. 

لما بنتولد  
تامر عزت | مصر | 2019 | العربية | 105 د

يجسد الفيلم أحالم وكفاح ثالث شخصيات مصرية، االبن الذي يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، ضد رغبة والده، 
والمرأة المسيحية الحالمة، التي تحب رجاًل مسلًما، والمدرب الرياضي المتزوج حديًثا والمجبر على التنازل عن بعض 
الحياة  قلب  في  لالهتمام،  الُمثير  الموسيقي  الفيلم  هذا  يدور  )جيم(.  رياضية  ألعاب  صالة  امتالك  أجل  من  مبادئه 
المصرية، ليطرح سؤااًل: هل تستطيع هذه الشخصيات أن تختار األفضل لها وألحبابها، في ظل غياب األمان، وضغوط 

العائلة، وحالة المرور الخانقة؟ 

محطمة النظام  
نورا فاينشت | ألمانيا | 2019 | األلمانية | 118 د

متنقلة بين بيوت رعاية متعددة، ال تستطيع الطفلة »بيني« ذات التسعة أعوام، التحكم في نوبات غضبها المتفجرة، 
حيث تطلق مؤسسات حماية الطفل األلمانية على حالتها المستعصية تسمية »ُمَحِطمة النظام«. التنُقل هو الشيء 
الثابت الوحيد في حياتها، والحرمان العاطفي هو المحرك الداخلي لغضبها. إزاء عجز المؤسسة الرسمية في التعامل 
معها، تلجأ بيبي دوما الستفزاز المحيطين بها، لتعلن سخطها على نظام مترف يفكر في إبعادها خارج حدوده، فيما 
األخيرة  الدورة  باور( في  )ألفريد  الفضي  الدب  بجائزة  الفيلم  إجباري!. فاز  ترحيل  تحرير نفسها من  تعمل هي على 

لمهرجان برلين السينمائي.

مسافر منتصف الليل 
حسن فاضيلي | الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة، كندا | 2019 | الفارسية | 87 د

زوجته،  مع  يهرب  أن  إال  خياًرا  فازيللي،  حسن  األفغاني،  المخرج  يملك  ال  طالبان،  حركة  من  بالموت  عليه  محكوًما 
وابنتيه الصغيرتين. يعطي هذا الوثائقي الُملح، الذي يدور حول نزوح عائلة من أفغانستان، ألزمة الالجئين العالمية، 
اللجوء  يعيشها طالبو  التي  الُمفزعة،  االنتقالية  الحالة  أنفسهم،  الالجئين  روايات  بداية من  إنسانًيا. ويلتقط،  طابًعا 
والمهاجرون. كما ترصد كاميرات الهواتف المحمولة لفازيللي وعائلته، أوديسا الخوف واليأس، الممتدة عبر أعوام، 

والمليئة بالحب، والحميمية، والخوف في آن واحد.
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نيميك 
يورجوس النثيموس | ألمانيا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية | 2019 | ال يوجد | 12 د

التشيلو المحترف، لواقعة مع امرأة غريبة في المترو، تسبب له عواقب غير متوقعة وخطيرة، وتؤثر  يتعرض عازف 
على مسار حياته. هذا الفيلم، الذي يربط بين الموسيقى واإليقاع، هو فيلم قصير ذو طبقات متعددة، يوضح الرؤية 
المتعلقة  األسئلة  بعض  على  »نيميك«  ويجيب  النثيموس.  يورجوس  الشهير  اليوناني  للمخرج  الُمذهلة  السينمائية 
الـ72  الدورة  في  المسابقة(  )خارج  القصيرة  األفالم  برنامج  في  مرة  ألول  عالمًيا  الفيلم  ُعرض  واالنتماء.  بالهوية، 

لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.

وراء البحر الغاضب 
ماركو اورسينى | الواليات المتحدة األمريكية، مصر، فرنسا | 2019 | اإلنجليزية | 70 د

يتتبع الفيلم عمر سمرة، وعمر نور - الثنائي الملقب بـ»أو 2« – أثناء مشاركتهما في أعتى سباقات العالم للتجديف، 
دعم  أي  دون  األطلنطي،  المحيط  في  ميل   3000 خوض  عليهما  إذ  المخاطر،  معلومة  غير  مغامرة  يخوضان  وهما 
أو مساعدة. عندما تحدث الكارثة، يتعرض الثنائي، في لحظة خاطفة لما يتعرض له آالف المهاجرين كل عام. »وراء 
التي يتعرض لها  المهولة  الفريق، وعبرها يسلط الضوء على األخطار  إنقاذ  الغاضب«، وثائقي، يحكي قصة  البحر 

المهاجرون، المجبرون على ركوب البحر، بدافع اليأس.
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البرنامج الخاص

بئر الحرمان
كمال الشيخ | مصر | 2019 | العربية | 120 د

ناهد امرأة عفيفة نهاًرا، لكن عندما يأتي المساء، تتحول إلى ذاتها الموازية اللعوب، ميرفت. وبسبب معاناتها من اضطراب 
انفصام الشخصية، ال تتذكر ناهد أي من مغامراتها الليلية في صباح اليوم التالي. يذهب طبيبها النفسي، الُمصمم على 
الشيخ،  إخراج كمال  الفيلم من  بأنه شيء ما حدث في طفولتها.  تأويل سبب هذا االضطراب  إلى  تشخيص جذور حالتها، 

ومقتبس من رواية إلحسان عبد القدوس، وهو واحد من أفالم السينما المصرية الكالسيكية المعروفة.

قبالت مسروقة
فرانسوا تروفو | فرنسا | 1968 | الفرنسية، اإلنجليزية | 90 د

هذا الفيلم هو الثالث في سلسلة األفالم، التي يشخص فيها فرانسوا تروفو ذاته الموازية، متمثلة في أنطوان 
دونيل، حيث يتابع الفيلم طرده من الجيش بسبب عدم انضباطه، وتطور عالقته مع كريستين مجدًدا، واشتغاله بعدة 
اللعوب، ما يشكل  وظائف، منها وظيفة مساعد محقق خاص. تتعقد األمور، عندما يجد نفسه مغرًما بزوجة مديره 
تهديًدا لمستقبله ولعالقته بكريستين. ُرِشح »قبالت مسروقة« لنيل أوسكار أفضل فيلم غير ناطق باإلنجليزية، في 

الدورة الـ41 لجوائز األكاديمية، وأيًضا لجوائز الدورة الـ26 للجولدن جلوب..

كاميرا أفريقية
فريد بوغدير | تونس | 2019 | العربية ، الفرنسية،اإلنجليزية | 98 د

يستكشف الفيلم، الُمصَور على مدار 10 سنوات، والُمنتج عام 1983، العقدين األولين من »سينما المؤلف« في القارة 
األفريقية. يقدم هذا الفيلم القارة كما يراها صناع األفالم األفارقة، برؤية ما بعد استعمارية/ كولونيالية. يستخدم 
هذا الوثائقي، الُمنَتج عام 1983، مقاطع مصورة، ومواد أرشيفية نادرة، إضافة إلى لقاءات مع صناع أفالم، لُيظهر 
ثراء، وتنوع السينما األفريقية، والتحف السينمائية التي تم إنتاجها. ٌعرض الفيلم في قسم »نظرة ما« في الدورة 
الـ36 لمهرجان كاّن السينمائي، وٌعرضت نسخته المرممة ضمن قسم الكالسيكيات في الدورة الـ72 للمهرجان نفسه.
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جائزة سينما من أجل اإلنسانية

ُتمنح عبر تصويت الجمهور
جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم ُيعنى بالقضايا اإلنسانية )نجمة الجونة، شهادة و20000 دوالر 

أمريكي(. 

األفالم الطويلة، ذات الطابع اإلنساني، في جميع األقسام، والمميزة بإشارة نجمة على الجانب األعلى 
من الصورة، ُمرشحة لنيل هذه الجائزة. ويتاح للجمهور فرصة التصويت الختيار أحد هذه األفالم لمنحه 

جائزة الفيلم الفائز.

يتم اقتسام الجائزة النقدية بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة. 
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جائزة اإلنجاز اإلبداعي

يفخر مهرجان الجونة السينمائي باإلعالن عن األسماء التي قرر االحتفاء بمنجزها اإلبداعي في دورته 
الثالثة 2019. ُتخصص الجائزة للسينمائيين، الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما، عالمة ال ُتمحى في 

مجال منجزهم اإلبداعي.

محمد هنيدي
حقق الممثل الرائع محمد هنيدي نجاًحا هائاًل خالل مسيرته، مؤكًدا موهبته وحضوره ككوميديان مذهل. 
من  البكالوريوس  درجة  ويحمل  مصر.  الجيزة،  محافظة  في   ،1965 فبراير/شباط   1 في  هنيدي  ولد 
المعهد العالي للسينما. مثل هنيدي أدواًرا تلفزيونية صغيرة، حتى اختاره المخرج يوسف شاهين لدور 
في فيلم »إسكندرية.. ليه؟« )1979(، وبعدها فيلم »إسكندرية كمان وكمان« )1990(. واستكمل هنيدي 
مسيرته مع نخبة من ألمع المخرجين المصريين مثل خيري بشارة في فيلمه »يوم مر ويوم حلو« )1988(، 
ومع عاطف الطيب في رائعته »قلب الليل« والمستوحاة من رواية نجيب محفوظ الشهيرة )1989(. قام 
بعدها بأدوار البطولة في أفالم حققت نجاًحا جماهيرًيا واسًعا، مثل »همام في أمستردام«، و»جاءنا 
و»وش   ،)2004( العظيم«  الصين  و«فول   ،)2003( المعسكر«  في  و»عسكر   ،)2001( التالي«  البيان 
إجرام« )2006(، ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة )2008(، و»أمير البحار« )2009(. كما اشتهر بأدائه 
الصوتي المميز في النسخ المصرية المدبلجة ألفالم الرسوم المتحركة، مثل »آل شمشون«، و»شركة 

المرعبين المحدودة« و»األسد الملك«.

مي مصري
نشأت المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري في لبنان، وهي أحد أعالم السينما الفلسطينية، 
وُتعرف  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  بيركلي«  سي  و»يو  فرانسيسكو  سان  جامعة  في  ودرست 
مي مصري بأفالمها الوثائقية الجميلة التي تتناول النساء واألطفال بطابع شعري إنساني. تمتلك 
في مسيرتها العديد من األفالم مثل »أطفال جبل النار« )1990(، و»إمرأة في زمن التحدي« )1995(، 
وأكاذيب«  حقائق  بيروت:  و«يوميات   ،)2001( والمخاوف«  األحالم  و»حدود   ،)1998( شاتيال«  و»أطفال 
بما  جائزة،   90 من  وأكثر  النقدي،  باالهتمام  وفازت  دولة،   100 من  أكثر  في  أفالمها  ُعرضت   .)2006(
باسم  المعروفة  الجمهور  وجائزة  »كان«،  لـ»ميبدوك« في  الـ13  الدورة  »ترايبالزير« في  جائزة  فيها: 
»لوكينو فيسكونتي« ضمن جوائز ديفيد دي دوناتيلو عام 2004. في عام 1995، أسست هي وزوجها، 
المخرج اللبناني الراحل جان شمعون، »نور برودكشنز«، وكتبا وأخرجا وأنتجا عدًدا من األفالم بما فيها: 
تحت األنقاض )1983(، و»زهرة القندول« )1986(، و»بيروت، جيل الحرب« )1988(، و«أحالم ُمعلقة« )1992(. 
كما أنتجت عدًدا من األفالم الوثائقية، مثل »رهينة االنتظار« )1994(، و«طيف المدينة« )2000(، و«أرض 
ليلة«  الروائي األول »3000  )2009(. كما كتبت وأخرجت فيلمها  الذاكرة«  )2004(، و»مصابيح  النساء« 
)2015(، الذي ُعرض عالمًيا ألول مرة في الدورة الـ40 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وفاز بجائزة 
الجمهور في الدورة الـ33 لمهرجان أّنوناي السينمائي الدولي لألفالم األولى، كما فازت بـ»التانيت 
إلى ذلك،  السينمائي. إضافة  الـ27 لمهرجان قرطاج  الدورة  الطويل في  الروائي  للفيلم  البرونزي« 

فقد فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في الدورة الـ8 لجوائز مؤسسة »ذا ويفتس« الدولية.  
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اللجنة االستشارية الدولية

السينمائية  الشخصيات  من  المتميزة  المجموعة  هذه  بموافقة  السينمائي  الجونة  مهرجان  يتشرف 
واإلبداع  االحترافية  أوج  النخبة  هذه  وتمثل  الدولية.  االستشارية  اللجنة  عضوية  وقبولها  االستثنائية، 
لإلرشاد  مصدًرا  تمثل  والتي  للمهرجان،  أوليت  التي  الكبيرة  الثقة  حجم  عن  يعبر  الذي  األمر  الفني، 

واإللهام، الذي يطمح لتقديم تجربة مهرجانية وثقافية فريدة تتسق مع اآلمال المعقودة عليه. 

ُيسرا - ممثلة/ مصر

يسري نصر الله - مخرج/ مصر

هند صبري - ممثلة/ تونس، مصر

طارق بن عمار - منتج وموزع/ تونس، فرنسا

عبد الرحمن سيساكو - مخرج ومنتج/ موريتانيا

فوريست ويتكر - ممثل/ أمريكا

هيام عباس - ممثلة وكاتبة ومخرجة/ فلسطين

مارجريت فون تروتا - ممثلة وكاتبة سيناريو ومخرجة/ ألمانيا

محمد ملص - مخرج/ سوريا

عتيق رحيمي - مؤلف ومخرج/ أفغانستان، فرنسا
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منصة الجونة السينمائية

تهدف منصة الجونة السينمائية، إلى خلق مساحة إبداعية لألشخاص، واألسواق السينمائية، وُتعد جزًءا 
ُخلقت بهدف  المنصة هي فعالية موجهة لصناعة السينما،  الجونة السينمائي.  ال يتجزأ من مهرجان 
تقدم  الالزم.  والمالي  الفني  الدعم  إيجاد  على  ومساعدتهم  العرب،  األفالم  صناع  وتمكين  تطوير، 
المنصة مبادرتين، هما منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، واللذين يقدمان الفرص 

للتعلم والمشاركة. 

منطلق الجونة السينمائي، هو مختبر لتطوير مشاريع األفالم، واإلنتاج المشترك، يهدف إلى تمكين 
صناع األفالم العرب من منتجين ومخرجين، عن طريق توفير الدعم اإلبداعي، والمالي الالزم لهم. تم 
واألفالم  التطوير،  مرحلة  في  الطويلة  والوثائقية  الروائية  األفالم  لمشاريع  التقديم  طلبات  استالم 
في مرحلة ما بعد اإلنتاًج، من خالل دعوة تقديم مفتوحة. تمت مراجعة هذه الطلبات من ِقبل لجنة من 
السينمائيين المتخصصين، واختيار 12 مشروًعا في مرحلة التطوير )7 مشاريع روائية طويلة و5 مشاريع 
وثائقية طويلة(، و6 أفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج )فيلمين روائيين طويلين، و4 أفالم وثائقية طويلة( 

لتتنافس على جوائز منطلق الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

المختلفة. يستعد  السينمائية  بين األصوات  للحوار  لقاء، ومنتدى  السينمائي، هو نقطة  الجونة  جسر 
الجسر للترحيب بضيوفه في دورته الثالثة. ويمكن لصانعي األفالم العرب، ونظرائهم الدوليين مشاركة 
أفكارهم والتفاعل مع طيف واسع من المواضيع المتعلقة بالجوانب االجتماعية، واالقتصادية لصناعة 
السينما. يقدم جسر الجونة السينمائي هذا العام، موائد حوار مستديرة، وورًشا للعمل، ومحاضرات، 
ونقاشات لعدد من محترفي وخبراء صناعة السينما. ويتناول الجسر مواضيع مثل صورة الالجئين في 
األفالم الحديثة وتأثير المهرجانات السينمائية على خريطة السينما العالمية، والسينما األفريقية بين 

الماضي والحاضر والمستقبل، وترميم األفالم المستقلة، وغيرها من المواضيع. 

برلين  الجونة في مقر جامعة  الرئيسي لمهرجان  المقر  السينمائية في  الجونة  ُتقام فعاليات منصة 
التقنية، في الفترة ما بين 21 وحتى 26 سبتمبر/أيلول 2019.   

منطلق الجونة السينمائي
منطلق الجونة السينمائي، مختبر لتطوير المشاريع، ومحطة لإلنتاج المشترك، يوفر الفرص للمخرجين 
والمنتجين العرب إليجاد الدعم الفني والمالي الالزم. استقبل المنطلق المشاريع الروائية والوثائقية 

الطويلة في مرحلة التطوير، واألفالم في مرحلة اإلنتاج التي تم إرسالها في وقت التقديم الُمحدد.

التطوير، و41 فيلًما  )92 مشروًعا في مرحلة  تقديم  133 طلب  الثالثة،  المنطلق في دورته  واستقبل 
في مرحلة ما بعد اإلنتاج( من جميع أنحاء العالم العربي. تمت مراجعة هذه الطلبات من ِقبل لجنة من 
السينمائيين المتخصصين، واختيار 12 مشروًعا في مرحلة التطوير )7 مشاريع روائية طويلة و5 مشاريع 
وثائقية طويلة(، و6 أفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج )فيلمين روائيين طويلين، و4 أفالم وثائقية طويلة( 
بناًء على المحتوى، والرؤية الفنية، وإمكانية التنفيذ المالية. كما أثنت اللجنة على المستوى العالي 

للمشاريع الُمقدمة للمنطلق.
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وتمثل قائمة المشاريع واألفالم المقبولة، ومخرجيها، 7 بلدان عربية، هي: 

المشاريع المقبولة في مرحلة التطوير: 
1. »موسم« لريم مجدي، المغرب )روائي طويل(

2. »رأس مقطوعة« للطفي عاشور، تونس )روائي طويل(

3. »في الجون« لتامر عشري، مصر )روائي طويل(

4. »نافورة الباخشي سراي« لمحمد طاهر، مصر )وثائقي طويل(

5. »الباقون« للينا سنجاب، لبنان )وثائقي طويل( 
6. »تونس، جربة« آلمال قالتي، تونس )روائي طويل(

7. »يال بابا!«، إلنجي عبيد، لبنان )وثائقي طويل(

8. »جنى« إليلي داغر، لبنان )روائي طويل(

9. »ابتسامة ُثريا« لسيريل العريس، لبنان )وثائقي طويل(

10. »البحث عن سعدة« لعرين عمري، فلسطين )وثائقي طويل(

11. »بنات عبد الرحمن« لزيد أبو حمدان، األردن )روائي طويل(

12. »إيثيل« لمحمد صيام، مصر )وثائقي طويل(

األفالم المقبولة في مرحلة ما بعد اإلنتاج: 
1. »نفس« لريمي عيتاني، لبنان )وثائقي طويل(

2. »كلشي ماكو« لميسون الباججي، العراق )روائي طويل(

3. كباتن الزعتري لعلي العربي، مصر )وثائقي طويل(

4. »بعيًدا عن النيل« لشريف القطشة، مصر )وثائقي طويل(

5. »ميكا« إلسماعيل فروخي، المغرب )روائي طويل(

6. »السبعينيات الُمظلمة« لعلي الصافي، المغرب. )وثائقي طويل(

وموزعين،  مانحة،  وشركات  منتجين،  إلى  وأفالمهم  مشاريعهم  والمنتجون  المخرجون  سيقدم 
إضافة  الفنية.  استشارتهم  الحصول على  أجل  أفالم، ومبرمجي مهرجانات، من  مبيعات  ومسؤولي 
تطوير  أجل  من  والمستشارين،  الصناعة،  وخبراء  األفالم،  صناع  بين  فردية  لقاءات  ُتعقد  ذلك،  إلى 

السيناريوهات، أو النسخ األولية ألفالمهم، وتعزيز فرص التعاون اإلقليمي والدولي. 

وتتنافس المشاريع واألفالم على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة. 
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يحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير، والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد اإلنتاج على شهادة منصة 
الجوائز  15000 دوالر أمريكي لكل واحد منهما. وُتقدم بعض  السينمائية، وجائزة مالية قدرها  الجونة 

اإلضافية والمالية من خالل الشراكات مع المؤسسات المحلية واإلقليمية، والُمدرجة أدناه: 

السينمائية،  الجونة  منصة  جوائز  تسليم  حفل  خالل  أمريكي  دوالر   180000 قدرها  مالية  جوائز  وتوزع 
المعقود في مسرح مارينا، يوم 26 سبتمبر/أيلول 2019. 

- 15 ألف دوالر أمريكي من مؤسسة دروسوس

- 10 آالف دوالر أمريكي من آي برودكشنز

- 10 آالف دوالر من شبكة راديو وتلفزيون العرب )إيه أر تي(

- 10 آالف دوالر أمريكي من سينرجي فليمز 

- 10 آالف دوالر أمريكي من إرجو - ميديا فينتشرز

- 10 آالف دوالر أمريكي من نيو سينشري برودكشن

- 10 آالف دوالر أمريكي من الجوني 

- 10 آالف دوالر أمريكي من روتانا

- 10 آالف دوالر من مقام بروداكشنز

- 5 آالف دوالر أمريكي من ورق بدعم من ماجيك بينز

- 50 ألف دوالر أمريكي، بيع مبدئي من أو إس إن

- 15 ألف دوالر أمريكي لمشاركة كاتب سيناريو في إقامة فيلم »إندبندنت سبيريت أواردز« الفنية )7 أيام 
في لوس أنجلوس( من فيلم إنديبندنت

15 ألف دوالر أمريكي لمشاركة ُمنتج فني في إقامة »منتدى فيلم إندبندنت« الفنية )7 أيام في   -
لوس أنجلوس( من فيلم إنديبندنت

سيل  ذا  من  األلوان(  وتصحيح  )المونتاج  اإلنتاج  بعد  ما  لخدمات  أمريكي  دوالر  ألف   20 قدرها  جائزة   -
برودكشنز

- مشاركة لصاّنعي أفالم في مبادرة التعبير السينمائي العالمي )إيفتا(، ورعاية لحضور مختبر إبداعي 
أو ورشة في مهرجان شريك من إيفتا

- دعم عيني غير محدود لخدمات مواقع التصوير من داخلي وسط البلد
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جسر الجونة السينمائي 
المختلفة. يستعد  السينمائية  بين األصوات  للحوار  لقاء، ومنتدى  السينمائي، هو نقطة  الجونة  جسر 
الجسر للترحيب بضيوفه في دورته الثالثة. ويمكن لصانعي األفالم العرب، ونظرائهم الدوليين مشاركة 
أفكارهم والتفاعل مع طيف واسع من المواضيع المتعلقة بالجوانب االجتماعية، واالقتصادية لصناعة 

السينما.

يقدم جسر الجونة السينمائي هذا العام، موائد حوار مستديرة، وورًشا للعمل، ومحاضرات، ونقاشات 
لعدد من محترفي وخبراء صناعة السينما. ويشمل البرنامج هذا العام:

سينما من أجل اإلنسانية
أصوات الالجئين في السينما- مائدة مستديرة

األفالم  ُصناع  المستديرة  المائدة  هذه  تجمع  الحديثة.  السينما  أعمال  من  عدد  في  الالجئون  يتمثل 
والمنظمات الطموحة في مجال صناعة السينما كى تناقش األساليب السينمائية اإلبداعية والخالقة 

التي تستخدم لتصوير قضايا الالجئين، والكوارث اإلنسانية على شاشة السينما.

بينما ينتقل ُصناع األفالم من المالحظة إلى االشتراك السينمائي في تصوير القضية، تستكشف هذه 
الحلقة النقاشية كيفية إعادة تسليط الضوء على الالجئين والمهاجرين، وصناع األفالم المنتمين إليهم، 
كجماهير للسينما بدال من النظر إليهم كموضوعات سينمائية، وكيف يغير هذا من أهداف صناعة الفيلم 

ويمنح السرد السينمائي القدرة على التمكين والحكي. 

حلقات النقاش
تأثير المهرجانات السينمائية

شبكة  على  الموجودة  وتلك  الواقع،  أرض  على  السينمائية  المهرجانات  من  العديد  وجود  ظل  في 
اإلنترنت، كيف تنظر المهرجانات إلى دورها وهويتها اآلن، وفي المستقبل؟ وما هي المهام األساسية 
التي يجب مراعاتها حول كيفية التقديم للمهرجانات السينمائية، من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من 
التواصل، والترويج لفيلمك، واالستفادة من الدعاية وخلق تعاونات مستقبلية. »لعبت المهرجانات دوًرا 
بديهيا في التوزيع السينمائي«، هل ال تزال هذه الجملة حقيقية، خاصة مع ظهور منصات المشاهدة 

عبر الطلب الرقمية مثل: نتفليكس، وخدمات أمازون للمشاهدة وغيرها؟
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حول السينما األفريقية
تناقش هذه الحلقة كيف تطورت السينما األفريقية من شمالها إلى جنوبها خالل السنوات الماضية، 

لتصبح ذات تأثير، وتمتلك قوة إبداعية وتتواجد على الخريطة السينمائية العالمية.

ما الذي شكل هذه السينما؟ وما هو حال الصناعة السينمائية األفريقية الحالية؟ وكيف يبدو مستقبلها؟

المحاضرات:
كل شيء قديم يعود جديًدا! حرر فيلمك وقدمه لجماهير جديدة!

ساندرا شولبيرغ
الرئيس، والمدير التنفيذي لـ«إندي كوليكت«

األصوات المستقلة ُمغرية لكل األنظمة الديمقراطية. هل تريد لفيلمك أن يكون جزًءا من نبض مجتمعك؟ 
عليك إذا أن تعمل وفقا لذلك. ال تتاح أعمال العديد من صناع األفالم المستقلة للجمهور حالًيا وستندثر 

مع الوقت إال إذا عملنا جميًعا للحفاظ على قصصنا.

خام  أشرطة  على  الموجودة  القديمة  األفالم  واستعادة  على  الحفاظ  كيفية  المحاضرة  هذه  تناقش 
السيليولويد، وكيفية الحفاظ على األفالم الرقمية، إضافة إلى نقاط عديدة متعلقة بهذه القضية.

ساندرا شولبيرغ
ورئيسة  ومؤسسة  أمريكا(،  في  المستقلة  األفالم  لصانعي  مؤسسة  )أكبر  بي«  إف  »آي  مؤِسسة 
»إندي كوليكت«)منظمة غير هادفة للربح، تعمل على حفظ وأرشفة وإعادة عرض السينما األمريكية 
»انتظار  فيلم  السينمائية  إنتاجاتها  أبرز  ويعد  عاًما،   30 من  ألكثر  سينمائية  ُمنتجة  عملت  المستقلة(. 

القمر«، وهو الفيلم الحائز على الجائزة الكبرى في مهرجان ساندانس السينمائي.

تصميم الصوت ألفالم الحركة
محاضرة يلقيها رسول بوكاتي

صوتي  تصميم  أفضل  إلى  للوصول  مبتكرة  طرًقا  أوسكار،  جائزتي  على  الحائز  الصوت  مصمم  يقدم 
لفيلمك. ويتم الحديث بشكل ُمعمق عن خبرته الواسعة في بناء تصميم الصوت لفيلم »2.0« والمنتمي 
الناحية  أتموس سينما. وعلى  دولبي  بنظام  ُعرض  أنه  االعتبار  بعين  األخذ  العلمي، مع  الخيال  ألفالم 
صوت  يتناول  مختلفة،  صوتية  بأبعاد  روائي  فيلم  وهو  مليونير«  دوج  »سالم  فيلم  عن  يحدثنا  األخرى 

مدينة مومباي.

جلسات تعريفية
إنتاج مسلسل »قصة الخادمة« إنتاج منصة »هولو« الرقمية

ُتقدمها: ليندسي سلون، نائب رئيس قسم تطوير اإلنتاج بشركة »مترو جولدن ماير«
في هذه الجلسة تتحدث ليندسي عن رحلتها في التطوير اإلبداعي لألجزاء المتعددة لمسلسل »قصة 
اإلنتاج  عملية  عن  ممتعة  وحقائق  قصًصا  لنا  وتروي  »هولو«،  الرقمية  البث  منصة  على  الخادمة« 

والتحضير للمسلسل.
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معرض استعادي بمناسبة مئوية
األديب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس 

 

ليس  السينما،  بفن  متعلق  هو  ما  بكل  االهتمام  على  السينمائي  الجونة  مهرجان  حرص  من  انطالقًا 
فقط دعم الصناعة، والسينمائيين أنفسهم، ولكن أيضًا تسليط الضوء على كل من ساهم بشكل أو 
بآخر في ذلك الفن، مثل الكتاب والصحفيين والنقاد. وبمناسبة مرور مئة عام على ميالد األديب الراحل  
المصري  األديب  ذكرى  لتخليد  خاًصا  معرًضا  السينمائي  الجونة  مهرجان  ينظم  القدوس،  عبد  إحسان 
الكبير، الذي عمل كاتًبا وروائًيا وصحفًيا ومحرًرا، وألف عدًدا كبيًرا من الروايات منها »صانع الحب«، وبئر 
الُكتاب  إلى أفالم سينمائية، وهو رقم قياسي وسط  تحولت  47 منها  الحرمان«، و«ال شيء يهم«، 

العرب الذين تم اقتباس أعمالهم للسينما.

وفي أثناء رحلتنا لإلعداد لهذا المعرض اكتشفنا كنًزا من المقنيات المادية الخاصة بعبد القدوس، مثل 
قطع األثاث الرائعة، واللوحات الفنية البديعة، وشهادات التقدير المرموقة التي حصل عليها الكاتب، 
ألن  تصلح  أخرى  كثيرة  وأشياء  نادرة،  وصور  والصحفية،  الروائية  أعماله  من  يده  بخط  مكتوبة  ووثائق 

تشكل مادة غنية جدًا لمعرض استثنائي.

27 سبتمبر/ إلى   21 يوم  ويبدأ  المهرجان  القدوس خالل فترة  عبد  االستعادي إلحسان  المعرض  ُيقام 
أيلول 2019.

كتب إحسان عبد القدوس أكثر من 600 رواية وقصة، وتحولت 5 روايات إلى نصوص مسرحية، و9 أصبحت 
مسلسالت إذاعية، و10 أخرى تحولت إلى مسلسالت تليفزيونية، إضافة إلى أن 65 من رواياته ترجمت 

إلى اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واألوكرانية والصينية.
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التعاون مع السفارة األمريكية في القاهرة

الثالثة، يتعاون مهرجان الجونة السينمائي، مع السفارة األمريكية في مصر إلطالق عدة  في دورته 
مبادرات تخدم قضايا اجتماعية وثقافية مختلفة. 

»السينما في حفل موسيقي«: تحية إلى موسيقى السينما الخالدة
ضمن مساعيه لالحتفال بكل جوانب السينما، يستضيف المهرجان حفاًل موسيقًيا بعنوان »السينما في 
باألعمال  لالحتفاء  ُمخصص  حفل  وهو  مصر،  في  األمريكية  السفارة  مع  بالتعاون  موسيقي«،  حفل 
الموسيقية الخالدة التي صاحبت أعمااًل سينمائية مهمة. وينقسم الحفل إلى جزئين: موسيقى من 
محوري،  كعنصر  بالموسيقى  المهرجان  يحتفي  الحفل،  وبهذا  روتا،  نينو  ألعمال  وتحية  هوليوود، 
وجزء ال يتجزأ من صناعة السينما. ويقود الحفل الموسيقار أحمد الصعيدي، مؤسس ورئيس الجمعية 

الفيلهارمونية المصرية. ُيقام الحفل يوم األربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2019.

وينقسم برنامج الحفل، الُمقام في الدورة الثالثة للمهرجان إلى جزئين: 

موسيقى من هوليوود

تحية إلى أعمال نينو روتا
احتفال بأعمال المؤلف الموسيقي نينو روتا، في أفالم فيديريكو فيلليني ولوكينو فيسكونتي.

يقود الحفل الموسيقار أحمد الصعيدي، مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة 
الساكسفون،  آلة  على  مونديلشي  وفيديريكو  الكمان،  آلة  على  سونج  جانيت  المنفردين  العازفين 

وفيكتوريا كابرالوفا على آلة التشيلو، واألداء الصوتي ألمينة خيرت. 

يمتلك  بعنصر أساسي،  المهرجان  يحتفل  الحفل،  االستثنائية، من خالل  المواهب  تكريم  إلى  وإضافة 
تأثيًرا فريًدا ومتميًزا على األعمال السينمائية؛ الموسيقى التي تربط كل األشياء سوًيا.

آالن سيلفستري

أوركسترا العودة إلى المستقبل )6.30 د(

العودة إلى المستقبل )1985(

جون ويليامز 

حديقة الديناصورات )5.30 د(

حديقة الديناصورات )1993(

جون كوريليانو

رقصة الكمان األحمر )17.30 د(

الكمان األحمر )1998(

موريس جار

لورانس العرب )4.15 د(

لورانس العرب )1962(

إينيو موريكوني

الُمِهمة )9.30 د(

الُمِهمة )1986(

جون كاندر 

الحياة كباريه )3.30 د(

ماين هير )4 د(

كباريه )1972(

جون ويليامز

لحن سوبرمان )4.30 د(

سوبر مان )1978(
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»ملتقى تعليم صناعة الفيلم«:
دعم طالب السينما من خالل التعليم والتواصل

في إطار جهوده المستمرة، لدعم كل ما يتعلق بصناعة السينما، يعلن مهرجان الجونة السينمائي عن 
استضافته »ملتقي تعليم صناعة الفيلم« في دورته الثالثة. ويتضمن الُملتقى ورًشا لتطوير مشروعات 
طالب مدرسة السينما التابعة لجيزويت القاهرة، وندوة حول اقتصاديات إنتاج األفالم القصيرة، وحلقة 
نقاشية حول الفرص والتحديات التي تواجه طالب السينما. كما يتضمن عروًضا ألفالم طالب السينما من 
المعهد العالي للسينما، والجامعة البريطانية، واأللمانية، إضافة إلى محاضرة يلقيها المخرج خيري 
وتطوير  بدعم  معنيون  سينمائيون  أسسها  مستقلة  مبادرة  هو  الفيلم  صناعة  تعليم  ملتقى  بشارة. 
صناعة السينما، من خالل دعم وتطوير عملية تعليم السينما ذاتها. ويهدف الملتقى إلى إنشاء شبكة 
مستدامة وموجهة نحو السوق بين مدارس السينما المحلية والعالمية، وصناديق دعم تعليم صناعة 
التعلم،  في  فرصهم  لتحسين  بديلة  حلول  إيجاد  في  السينما  طالب  تساعد  أن  يمكن  والتي  األفالم، 
بين  الخبرات  تبادل  الملتقى على  يركز  للدراسة. كما  الممكنة  االحتماالت  المشورة لهم حول  وتقديم 

األكاديميين والمهنيين في هذا المجال. 

أنشطة تعليمية وجوائز خاصة لصناع األفالم المستقلين
بالتعاون مع »فيلم إندبندنت« 

هادفة  غير  مؤسسة  وهي   - إندبندنت  فيلم  مع  جديدة  شراكة  في  المهرجان  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 
لصناع  الالزم  الدعم  توفير  لغرض   - أنجلوس  المستقلين، ومقرها في لوس  األفالم  لدعم صناع  للربح 
األفالم. وفي سياق هذه الشراكة، ُتعقد جلسة بعنوان »منصات جديدة للتوزيع السينمائي«، من أجل 
يدير  اإللكترونية.  البث  منصات  صعود  مع  العالمية،  التوزيع  وخريطة  عملية  تطور  على  الضوء  تسليط 
النقاش رئيس مؤسسة فيلم إندبندنت، جوش ويلش. كما تشمل الشراكة، ورشة مدتها ثالثة أيام لكتابة 
السيناريو يديرها خبراء أمريكيون، وحفل لتوزيع جوائز فيلم إندبندنت، وهي إقامة سبيريت أواردز الفنية  
في لوس أنجلوس لكاتب سيناريو، وإقامة فيلم إندبندنت فورِّم في لوس أنجلوس لمنتج فني، تمنحها 

لجنة تحكيم بالتعاون مع السفارة األمريكية في مصر.
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مهرجان الجونة السينمائي يقدم أشكااًل
من الدعم في فعاليات سينمائية متعددة

انطلقت في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي بمبادرة من المهندس نجيب ساويرس، فكرة 
لدعم مجموعة من النشاطات المتعلقة بتحفيز السينما العربية.

في دورته الثالثة، يستكمل مهرجان الجونة السينمائي، هذه التعاونات من أجل تمكين صناع األفالم 
العرب، وخاصة خارج العالم العربي، والترويج لمشاريعهم وأفالمهم السينمائية في مراحل مختلفة، 
في محافل السينما الدولية، ما يعزز فرص اإلنتاج المشترك، والتوزيع لها. وتتضمن قائمة المهرجانات 

التي يتعاون معها المهرجان هذا العام:  

- مهرجان مالمو للسينما العربية، في دورته التاسعة.

- مهرجان آرابيان سايتس السينمائي، في دورته الـ24 في واشنطن 

- مهرجان الفيلم العربي، التابع للمعهد العربي للفيلم واإلعالم، سان فرانسيسكو 

- ملتقى بيروت السينمائي

- المهرجان الدولي للسينما الالتينية العربية في بوينس آيريس.

- الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي، ورشة فاينال كات

يمنح المهرجان جائزة في ورشة فاينال كت فينيسيا، لمشروع سينمائي عربي، ودعوة لحضور منصة 
الجونة السينمائية كمشروع ضيف. وتوفر ورشة فاينال كت فينيسيا الفرصة لستة مشاريع سينمائية 
اإلنتاج،  اإلنتاج، لصناع أفالم من أفريقيا والشرق األوسط، من أجل تسهيل عملية ما بعد  في مرحلة 
أيام من  الورشة على مدار ثالثة  بين هذه المشاريع، واألسواق السينمائية. وتعمل  وتعزيز الشراكات 
اإلنتاج،  بعد  ما  وشركات  والموزعين،  والمشترين،  المنتجين،  إلى  المشاريع  فيها  وٌتقدم  الفعاليات، 

ومبرمجي المهرجانات. 

- برنامج استعادي للسينما العربية في مهرجان تالين بالك نايتس

استعادي  برنامج  تنظيم  أجل  من  نايتس،  بالك  تالين  مهرجان  مع  السينمائي  الجونة  مهرجان  يتعاون 
للسينما العربية. ويدعم المهرجان البرنامج مالًيا، كما يقدم عملية البرمجة واختيار األفالم، لـ20 فيلًما 
العربي على مدار السنوات العشر األخيرة. إضافة إلى ذلك، يدعو  عربًيا شكلت المشهد السينمائي 

المهرجان شخصيات سينمائية عربية مهمة لحضور البرنامج. 
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االعتماد الصحفي 

الصحفية  بالتغطية  الخاصة  االعتماد  طلبات  السينمائي،  الجونة  لمهرجان  الصحفي  المكتب  يقبل 
اإلنترنت،  مواقع  ومحرري  والتلفزيون،  اإلذاعة  ومراسلي  والمصورين،  الصحفيين  من  واإلعالمية 
التي  لألفالم  العامة  العالقات  شركات  ووكالء  واألجنبية،  العربية  والصحافة  األنباء  وكاالت  ومراسلي 

ستعرض في المهرجان. 

ويفتح باب التقديم يوم 5 أغسطس/آب، ويستمر حتى 10 سبتمبر/أيلول 2019.  

اإلمكان  قدر  وفعالة  مريحة  وجعلها  التقديم،  عملية  تيسير  على  للمهرجان،  الصحفي  المكتب  يعمل 
للصحافة المعتمدة، وممثلي اإلعالم، الذين سيقومون بتغطية عروض وفعاليات الدورة الثالثة لمهرجان 

الجونة السينمائي. 

من فضلك اقرأ القواعد جيًدا قبل تقديم طلب االعتماد الصحفي.

قواعد الحصول على االعتماد الصحفي:
1. لتقديم طلب االعتماد الصحفي ينبغي تأمين الوثائق التالية مع استمارة الطلب:

أواًل: خطاب رسمي من المؤسسة الصحفية أو اإلعالمية موَقع من رئيس التحرير/الناشر، وأن يتضمن 
الخطاب المعلومات التالية:

أ( تفاصيل التغطية التحريرية المخطط لها.

ب( الجمهور الموجه إليه تلك المادة الصحفية. 

ج( التواريخ التقريبية لنشر التغطية أو بثها.

ثانًيا: إرفاق نماذج المقاالت التى كتبتها عن الدورات السابقة للمهرجان، في حالة اعتمادك األعوام 
الماضية، أو )ُنسخ( مقالّين على األقل تم نشرهما للمتقدم خالل آخر ستة أسابيع، ونسخة أو رابط من 
المنشور يشير إلى اسم الكاتب وتاريخ النشر. يمكن إرسال المواد في صيغة )بي دي إف(، أو كروابط 

إلكترونية.

ثالثًا: سيرة ذاتية قصيرة.



41

رابعًا: صورة شخصية لبطاقة االعتماد )كادر للرأس(.

يتم النظر فى الطلبات فقط في حالة توفر الوثائق المطلوبة أعاله.

مصحوًبا  اإللكتروني  بريده  عنوان  على  صاحبه  إلى  تأكيد  إرسال  يتم  الطلب،  على  الموافقة  وحال 
بمعلومات تسجيل الدخول الستكمال نموذج االعتماد عبر اإلنترنت.

إذا لم يصلك الرد خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمك يمكنك االتصال بمكتبنا الصحفي عن طريق البريد 
اإللكتروني 

pressoffice@elgounafilmfestival.com

2. االعتمادات الصحفية ُمعفاة من الرسوم.
3. يحتفظ المهرجان بالحق في رفض االعتماد. ويتم إبالغ مقدمي الطلبات غير المقبولة. 

4. ُيقبل ممثل واحد لكل جهة صحفية أو إعالمية.
5. االعتماد غير قابل لالستخدام من قبل شخص آخر.



أرقام وحقائق 
ملحوظة: األرقام و الحقائق المذكورة باألسفل تنطبق على األفالم المختارة حتى 24 أغسطس 2019 

األفالم الطويلة

45إجمالي األفالم المختارة )كل األقسام(

33األفالم الروائية

2أفالم التحريك )كل األقسام(

12األفالم الوثائقية )كل األقسام(

12األفالم الروائية في المسابقة

9األفالم الوثائقية في المسابقة

3عدد العروض العالمية األولى

32عدد البلدان الممثلة

رواندا،  روسيا،  جواتيماال،  الجزائر،  تونس،  تشاد،  بيرو،  بولندا،  بلغاريا،  بلجيكا،  البرازيل،  إيطاليا،  ألمانيا،  إسبانيا،  أفغانستان، 
السودان، سويسرا، الصين، فرنسا، كندا، كوريا الجنوبية، لبنان، مصر، المكسيك، المغرب،المملكة العربية السعودية، المملكة 

المتحدة، النرويج، هولندا، الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، اليونان. 

األفالم القصيرة

24عدد األفالم القصيرة 

23األفالم القصيرة - داخل المسابقة

1األفالم القصيرة - خارج المسابقة

2عدد أفالم التحريك القصيرة 

6عدد العروض العالمية األولى

5عدد العروض الدولية األولى

21عدد البلدان الممثلة

فلسطين،  فنلندا،  فرنسا،  الصين،  السويد،  روسيا،  البرازيل،  أوكرانيا،  األردن،  األرجنتين،  الدنمارك،  إيطاليا،  ألمانيا،  إسبانيا، 
كوسوفو، لبنان، المكسيك، مصر، هولندا، المملكة المتحدة، اليونان.     

البرنامج الخاص

3البرنامج الخاص

3عدد البلدان الممثلة

مصر، فرنسا، تونس

40إجمالي عدد البلدان الممثلة في المهرجان 

14العروض العالمية والدولية األولى في هذه الدورة 






