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AL-AYYAM

العثور على فيلم فرنسي
ّ
مفقود صور في العام 1904
ب���راغ  -أ.ف.ب :عث���ر عل���ى فيل���م
للسينمائي الفرنسي الشهير جورج
ميليي���س ( )1938-1861ص���ور ف���ي
العام  1904في اوائل زمن الس���ينما
الصامت���ة ،وكان يعد مفق���ودا منذ
وقت طويل ،بحس���ب ما اعلنت دائرة
محفوظات االفالم الوطنية الفرنسية،
امس.
والفيل���م الذي يحمل اس���م "ماتش
دو بريستيديجيتاس���يون" (مب���اراة
الش���عوذة) محفوظ على بكرة قدمها
لدائ���رة المحفوظ���ات ه���اوي جم���ع
تش���يكي فضل ع���دم الكش���ف عن
اسمه.
وقالت جان���ا اوليبوف���ا المتحدثة
باس���م دائرة المحفوظات ان البكرة
كانت تحمل اس���م فيل���م آخر لجورج
ميلييس ،لكن الخبراء اكتشفوا على
الفور حقيقة االمر.
واضافت "يمكنن���ا القول بكل ثقة
اننا عثرنا على فيلم مباراة الشعوذة
الذي كان يعد مفقودا".

لقطة من غزة...
طالب الفن يشاركون
في رسومات خالل
مهرجان بمناسبة
اليوم العالمي
للصحة النفسية،
أمس( .أ.ف.ب)

«كتارا» تطلق الروايات الفائزة بجائزتها
للعام  2015بالعربية واإلنكليزية والفرنسية
كتبت بديعة زيدان:
أطلق���ت جائ���زة "كت���ارا" للرواية
العربي���ة ،وتعل���ن نتائجه���ا للعام
 ،2016الليل���ة ،الرواي���ات الفائ���زة
بجائزته���ا للع���ام  2015باللغ���ات
العربي���ة واإلنكليزية والفرنس���ية،
ف���ي العاصم���ة القطري���ة الدوحة،
وبالتحديد في الح���ي الثقافي الذي
ّ
سميت الجائزة باسمه.
ووق���ع الفائ���زون ع���ن الرواي���ات
المنش���ورة ،النس���خ المترجم���ة من
رواياتهم إلى اإلنكليزية والفرنسية،
وهي :رواية " "366للروائي السوداني
أمير تاج الس���ر ،و"مملكة الفراش���ة"
للروائ���ي الجزائري واس���يني األعرج
(فازت مخطوطة روايته بجائزة أفضل
مخطوط���ة قابلة للتحوي���ل إلى عمل
درامي) ،و"أداجيو" للروائي المصري
إبراهي���م عب���د المجي���د ،و"جاري���ة"
للروائي���ة البحريني���ة منيرة س���وار،
و"دوامة الرحي���ل" للروائية العراقية
ناصرة السعدون.
م���ن جهته���م وق���ع الفائ���زون
ع���ن الرواي���ات غي���ر المنش���ورة
(المخطوطات) رواياتهم في طبعتها
الورقية األولى بالعربية ،وهي "حبل
قديم وعق���دة مش���دودة" للمصري
س���امح الجباس ،و"جين���وم (مزامير
الرحيل والعودة)" للمغربي زكرياء أبو
ماريا ،و"أفاعي النار (حكاية العاشق
علي ب���ن محمود ّ
القص���اد)" لألردني
ج�ل�ال برجس ،و"امرأة ف���ي الظل (ما
ال تع���رف عن زين���ب)" للمغربي عبد
الجليل الوزان���ي التهامي ،و"العرش
والجدول" للعراقية ميسلون هادي.
وس���امح الجب���اس ،ال���ذي ف���ازت
مخطوطة روايته أيضًا بجائزة أفضل

مخطوط���ة قابلة للتحوي���ل إلى عمل
درامي ،مصري من مواليد العام ،1974
وس���بق أن فاز بعدة جوائز أدبية في
مصر قبل الفوز في "كتارا" عن روايته
"حبل قديم وعقدة مشدودة" ،والتي
تتن���اول حكايات ثالث ش���خصيات
تعيش ف���ي ثالثة أزمن���ة مختلفة،
يربطها "حبل قديم" ال يش���عرون به،
وتحي���ط بهم "عقدة" تش���دهم إلى
مصائر غير متوقعة.
أما رواية "جينوم" للروائي والكاتب
المس���رحي المغرب���ي زكري���اء أب���و
ماري���ا ،والحاصل على عدة جوائز في
الرواي���ة والمس���رح ،فتتناول حكاية
"ش���امة" المفت���رض أنها فرنس���ية
وتبحث ع���ن جذوره���ا العربية ،بعد
أن ش���غلت مجزرة الس���ين الشهيرة
العد العكس���ي لتلك الحاجة عندها،
موقظ���ة بداخلها تس���اؤالت كثيرة
ح���ول ماضيها ،فيما تتن���اول رواية
"أفاعي الن���ار" لألردني جالل برجس
حكاي���ة "خاطر" وما فك���ر فيه حينما
كت���ب روايته بعدما فق���د مخطوطه
الروائي في حريق مباغت.
وتدور أحداث رواية "امرأة في الظل"
للمغربي عبد الجليل الوزاني التهامي،
بين قرية شاطئية متوسطية (تارغة)،
ومدينة تط���وان في ش���مال المغرب
ف���ي الفترة الممتدة م���ا بين العامين
 1984و ،2005وه���ي المخطوط���ة التي
باتت الرواية السادسة للتهامي ،بعد
روايت���ه "ليال���ي الظمأ" الص���ادرة في
العام .2013
وف���ي الرواية الخامس���ة واألخيرة
ضم���ن قائم���ة المخطوط���ات التي
تحولت إلى روايات ،تتحدث الروائية
العراقية ميسلون هادي في "العرش
والجدول" عن قمر الت���ي تنتقل من

		
أمير تاج السر وإبراهيم عبد المجيد يوقعان النسخ اإلنكليزية من روايتيهما « »366و«أداجيو».

جامعة الحكم���ة األهلية التي ّأممت
في س���بعينيات القرن الماضي ،إلى
كلي���ة اإلدارة واالقتصاد في جامعة
بغ���داد ،حي���ث تتعرف هن���اك إلى
جمي���ل المنتمي إل���ى عائلة مناوئة
لنظام الحكم.
من جهته ،أكد خال���د عبد الرحيم
الس���يد ،المش���رف العام على جائزة
"كتارا" للرواية العربية ،أن المؤسسة
العام���ة للحي الثقافي ،بذلت جهودا
كبي���رة لك���ي تصبح "كت���ارا" منصة
إبداعي���ة جديدة في تاري���خ الرواية
العربي���ة ،وحاف���زا لتعزي���ز اإلبداع
الروائ���ي العربي ،الفتًا إل���ى أن أبرز
م���ا ت���م تحقيقه ف���ي ه���ذه الدورة
هو اتف���اق الش���راكة بي���ن "كتارا"
والـ"ألكس���و" ،به���دف توفي���ر غطاء
عرب���ي للجائ���زة ،وضم���ان مزيد من

الشفافية والمصداقية.
ولف���ت الس���يد إل���ى أن اللجن���ة
المنظم���ة ارتأت فصل جائزة الرواية
عن جائزة الدراما بداية من النس���خة
الثالث���ة للحفاظ على حق الرواية في
ً
مؤكدا في ذات الس���ياق أن
التكريم،
جائزة الدراما لها بعد اقتصادي ،وال
تصنف كجائزة.
وعن أب���رز مالمح النس���خة الثانية
من مهرجان كت���ارا للرواية العربية
الذي انطل���ق ،أول من أمس ،ويختتم
الليلة بإعالن الفائزين العش���رة عن
فئتي الرواية المنشور ،والمخطوطة،
بواقع خمس���ة فائزين لكل فئة ،قال
الس���يد :بع���د النجاح الكبي���ر الذي
ش���هدته ال���دورة األول���ى ،من حيث
عدد المش���اركين في جائ���زة كتارا
للرواية العربية ( 735مش���اركا) ،فإن

 18فيلمًا سينمائيًا تتنافس ضمن
مسابقة «طائر الشمس الفلسطيني»
رام الله " -األيام"  -تنظم مؤسس���ة
"فيلم الب  -فلس���طين" اول مسابقة
أفالم سينمائية في فلسطين ،تحمل
اس���م "طائر الش���مس الفلسطيني"،
وذل���ك ضم���ن فعالي���ات "أي���ام
سينمائية" بدورتها الثالثة ،المقرر
ان تنطل���ق ف���ي  15تش���رين االول،
في خمس مدن فلس���طينية تشمل
القدس ورام الل���ه وبيت لحم وجنين
وغزة.
وخصصت مس���ابقة "طائر الشمس
الفلس���طيني" الفالم فلس���طينية او
افالم صنعت عن فلسطين لمخرجات
ومخرجين تحت س���ن  35عاما ،حيث
ّ
مختصة
تم تش���كيل لجنة تحكي���م
مكونة من س���ينمائيين ومختصين،
محليي���ن ودوليين وعرب ،س���تقوم

بسيس���و (األردن) ،ف���ي إث���ر م���ادة
س���حرية لجمانة مناع (فلس���طين)،
نفق الموت لمحمد حرب (فلسطين).
وعن فئة األف�ل�ام القصيرة :ازرقاق
لرامة مرعي (فلس���طين) ،قارب ورق
لمحمود أبو علوة (فلس���طين) ،شاتار
لب�ل�ال كرون���ز (فلس���طين) ،تداخل
ألمين نايفة (فلس���طين) ،مدام إيل
لليلى عباس رسائل إلى أوباما لمهند
صالحات (فلس���طين) ،دقيقة واحدة
لدينا ناصر (بلجيكا) ،قرويون لنضال
بدارن���ة (فلس���طين) ،بلي���اردو لبالل
خطيب (فلسطين) ،رسومات من أجل
أحالم أفضل لضياء العزة ومي عودة
(فلس���طين) ،على حافة األمل لتمارا
أبو لبن (فلس���طين) .مراسل مع وقف
التنفيذ لسالم يحيى وسنابل الحوت

ألمانيا :محاكمة عائلة كورية جنوبية على
خلفية قتل امرأة في طقوس لطرد الشياطين

النس���خة الثانية من الجائزة حققت
قفزة نوعية حيث بل���غ عدد األعمال
المش���اركة  1004أعم���ال ،مع إضافة
فئة جدي���دة وهي فئة الدراس���ات
النقدي���ة المتخصصة ف���ي الرواية
العربي���ة ،وكان التركي���ز منذ بداية
المشروع على أن تكون هناك جائزة
للدراس���ات النقدي���ة  ..كان اإلقبال
كبيرًا على هذه الفئ���ة ،وال نبالغ إذا
قلنا إن العدد اإلجمالي للمش���اركات
يعتبر األكبر على مس���توى الجوائز
الخاص���ة بالثقافة واألدب في الوطن
العربي ،وه���ي أضخم جائ���زة ليس
في قيمتها المادية فحسب ،بل في
عدد المش���اركين ،فهناك مشاركون
من جميع ال���دول العربية ،باإلضافة
إلى س���بع مش���اركات من ثالث دول
أجنبية".

جثة طفل في مرحاض طائرة قطرية في جاكرتا
جاكرت����ا  -أ.ف.ب :عث����ر على متن طائرة حطت ف����ي جاكرتا آتية
من الدوحة على جث����ة طفل ملفوفة بالورق في المرحاض ،واوقفت
الشرطة احدى المس����افرات على الطائرة نفسها ،بحسب ما اعلنت
امس ،من دون ان توضح عالقتها بالطفل.
وكان عامل����و نظافة يجوب����ون الطائرة التابع����ة للخطوط الجوية
القطرية بعيد هبوطها في مطار سوكارنو هاتا قرب جاكرتا.
ورجحت الشرطة ان يكون عمر الطفل بين خمسة اشهر وسبعة،
بحسب ما افاد متحدث امني في المطار وكالة فرانس برس.
اث����ر ذلك ،اوقفت الس����لطات في المطار مس����افرة اندونيس����ية

مهاج����رة ،واخضعته����ا الختب����ارات طبي����ة قب����ل ان تنقلها الى
المستشفى للتوسع في الفحص الطبي.
ولم توضح الش����رطة طبيع����ة العالقة بين المس����افرة الموقوفة
والطفل .واضاف المتحدث "في حال بينت االختبارات الطبية انها
يجب ان تخضع للتحقيق س����تحول الى ش����رطة المطار لالجابة عن
اسئلة المحققين".
وتش����كل دول الخليج مثل قطر والس����عودية والبحرين الوجهة
االولى لالندونيس����يين الباحثين عن عمل ،وال س����يما من النس����اء
اللواتي يعملن في المنازل.

أسبوع الموضة في دبي :ختامه
تصاميم مستوحاة من اندي وارهول
دبي  -أ.ف.ب :بالتنانير والقمصان والفساتين المستوحاة من اعمال
الفنان االميركي اندي وارهول ،اختتم اسبوع الموضة العربي في دبي
مساء اول من امس ،بعرض للفرنسية اللبنانية انجي شلهوب.
وارت���دت العارض���ات عل���ى المنص���ة التناني���ر ذات الثنيات
والقمصان والفس���اتين المس���توحاة من حقبة "الديس���كو" في
س���بعينيات الق���رن الماض���ي ،مطعم���ة بألوان زاهي���ة كاألحمر
والفوشيا واالزرق ،تدرجا الى االسود.
وقال���ت ش���لهوب لوكالة فرانس برس في خت���ام العرض الذي
اقيم ف���ي احد فنادق دب���ي الفخمة" ،تصاميم���ي تتمحور حول
المرأة الفرنسية االنيقة التي تسافر الى كل انحاء العالم".
واضافت المصممة الش����قراء الت����ي اردت تنورة طويلة س����وداء
وزرقاء وكنزة سوداء اللون ،ان "هذه المرأة شديدة االنوثة وباهرة".
واوضحت ش���لهوب ان "هذه المجموعة مس���توحاة باغلبها من
معرض العمال اندي وارهول زرته في باريس .انا معجبة به كثيرا،
واردت ان احول بعضا من لوحاته ورس���وماته ،الصنع منها قماشا
وتصاميم".
واضافت انها تنقل اللوحات الى تصاميم االزياء "بعناية فائقة
( )...اتالع���ب كثي���را بالقماش ،واتالعب ايضا بم���ا يطبع عليها"،
مشيرة الى انها تمزج انواعا مختلفة من االقمشة ،وتفضل كثيرا
خلط القماش الرقيق غير الالمع ("مات كريب") مع الساتان البراق.
وسبق عرض شلهوب ،عرض لتصاميم الفلسطيني جمال تصلق
التي طبعها النمط الفلس���طيني التقلي���دي ،وقدمت على ايقاع
اعمال للموسيقي اللبناني مارسيل خليفة .كما قدمت االيطالية
غيادا كورتي مجموعة ربيع وصيف  ،2017وفيها تصاميم مطعمة
بالزهور والخطوط.
وانطلق اس���بوع الموض���ة العربي في نس���خته الثالث���ة ،الخميس،
وقدم���ت خالله اكثر من عش���رين مجموعة من اكثر من عش���رة بلدان.
وسلط االسبوع الضوء على اعمال مصممات خليجيات كاالماراتية لميا
عابدين والقطرية العن���ود العطية التي رفضت الصعود على المنصة
في ختام عرضها او التقاط صور لها ،وتصاميم سعودية من الجينز.
كما قدم االسبوع رفيعة الهاجسي ،اول عارضة ازياء اماراتية.
وينظم االسبوع "مجلس االزياء العربي" الذي يضم ممثلين لدول
الجامعة العربية ،ويهدف لجعل دبي في مصاف عواصم عالمية
للموضة مثل باري���س ونيويورك ،وجذب الباحثين والباحثات عن

أناقة الموض���ة ،أكان من العالم العربي،
او من دول اخرى كروسيا والصين.
وقال���ت ألين���ا كوتش���ي الت���ي قدمت
من مدين���ة ميالنو االيطالي���ة لمتابعة
اس���بوع الموضة في دب���ي ،انها وجدت
التصاميم العربية "رائعة".
واوضح���ت االيطالي���ة الت���ي تعمل
في مجال صناع���ة الموضة ،لفرانس
ب���رس في اعق���اب عرض ش���لهوب،
ان التصامي���م "مح���ددة ج���دا.
تتمتع بلمسة ش���رقية ال نمتلكها
كاوروبيي���ن ،ل���ذا ه���ذا ام���ر مثير
لالهتمام".
اال ان كوتش���ي انتق���دت بع���ض
االج���راءات التنظيمي���ة ف���ي اس���بوع
الموضة العربي ،كتأخير انطالق العروض
الكثر من س���اعة على االقل ع���ن موعدها
المح���دد يوميا ،معتب���رة ان الجمهور الذي
اقبل على مش���اهدة العروض كان "محدودا"
مقارنة باسابيع مماثلة في باريس وميالنو.
ورأت الفنانة الروس���ية ألين���ا اوغدن التي
تنجز رس���وما متعلق���ة بالموضة ،ان اس���بوع
الموض���ة العربي "مختل���ف جدا" عم���ا يقام
في دول اخرى ،مش���يرة الى ان عدد فس���اتين
السهرة التي عرضت كان اكثر من المعتاد.
واعتبرت اوغ���دن ان المصممي���ن الذين قدموا
عروضا في دبي "يعرفون زبائنهم بشكل جيد جدا:
النساء العربيات .لهذا كل التصاميم كانت مشرقة
(االلوان) ،والمعة".
وردا على س���ؤال عما اذا كانت تفك���ر بالزبائن
الع���رب اثناء انج���از تصاميمها ،قالت ش���لهوب
"حالي���ا ل���م يع���د ثمة موض���ة مخصصة للش���رق
االوسط واخرى مخصصة لباريس" .واضافت "بوجود
االنترنت ...اصبحت الموضة عالمية اكثر واكثر".

 ..من تصاميم انجي شلهوب.

(غرب ألمانيا).
واعتب���ر أف���راد عائلتها أنها "مس���كونة بش���ياطين"،
فأوثقوها بالس���رير وأبرحوها ضربا لمدة س���اعتين بغية
"طرد الشيطان منها" ،بحسب النيابة العامة.
وهي توفيت نتيجة "ضغط كبير على الصدر وجروح في
العنق" ،وفق ما أفاد القضاء.
وفي تلك الفترة ،عثر عل���ى ضحية مفترضة أخرى على
قيد الحياة في مرآب المنزل الذي اس���تأجرته العائلة في
مدينة سولزباخ وهي تعاني من تجفاف وانخفاض حرارة
جسمها.

ورناد ناصر (فلسطين).
يذك���ر ان جائ���زة "طائر الش���مس
الفلس���طيني" من تصمي���م الفنان
الفلس���طيني خالد ج���رار دعما منه
لفعاليات أيام سينمائية هذا العام
دوليا ً
والتي تش���مل  82فيلمًا ً
عربيا
ً
ً
ومحلي���ا ،منها نح���و  45فيلمًا طويال
(روائي ووثائق���ي) و 25فيلمًا قصيراً
و 12من األفالم المتحركة لالطفال.
وتش����مل الفعالي����ات ال����ى جان����ب
عرض االفالم المختلفة ،ورش����ات عمل
وطاوالت حوار تس����تهدف المخرجين
والمهتمي����ن بصناع����ة الس����ينما من
كاف����ة االجي����ال واالعمار وبمش����اركة
عدد كبي����ر من الس����ينمائيين العرب
واألجانب الذين نج����ح المنظمون في
استقطابهم ،والتي تهدف الى تبادل
األفكار السينمائية وفتح المجال امام
المش����تركين لتبادل ثقاف����ة وتجربة
صناع����ة األف��ل�ام متع����ددة الثقافات
وتطوير الرؤية السينمائية.
تأسس���ت "فيلم الب  -فلس���طين"
الع���ام  2014كمؤسس���ة غي���ر ربحية
تهدف ال���ى اعادة إحياء وتنش���يط
صناعة األفالم في فلس���طين وتقوم
رؤيته���ا عل���ى صناع���ة إنتاجي���ة
وديناميكي���ة لألفالم من خالل توفير
فض���اء مثال���ي للجم���ع بي���ن صناع
السينما بهدف التحفيز على التعلم،
وتب���ادل الخبرات ،وتش���كيل مصدر
إله���ام لبعضهم البع���ض ،باإلضافة
إلى إنتاج أفالم فنية ،من خالل عرض
مخزون متنوع من األفالم للجماهير.

(عدسة :بديعة زيدان)

جنيف  -أ.ف.ب :بعدما قادا الطائرة "سوالر امبالس  "2العاملة
بالطاقة الشمس���ية رحلة حول العالم من دون اس���تخدام قطرة
وقود ،بات هدفهما اآلن تصميم طائرات شمسية من دون طيار.
وقال الطيار السويسري اندريه بورشبرغ الذي كان يتناوب مع
زميله برتران بيكار في قي���ادة الطائرة في مراحل جولتها حول
العالم انهما يصممان طائرة تش���به "سوالر امبالس" ولكنها من
دون طيار.
في آخر تموز الماضي ،اختتمت "سوالر امبالس" رحلتها حول
العالم في ابوظبي ،من حيث انطلقت في التاس���ع من اذار .2015
وقد قطعت في مراحل جولتها حول االرض  43الفا و 41كيلومترا.
واتاحت ه���ذه الرحلة االول���ى من نوعها التروي���ج في العالم
كله الس���تخدام مصادر الطاقة النظيفة ،مثل الطاقة الشمسية،
بدل المصادر المس���تخدمة على نطاق واس���ع اليوم مثل النفط،
والمسببة للتلوث واالحترار المناخي.
وق���ال الطياران ان الطائرة الجديدة الت���ي ينويان تصميمها

س���تكون قادرة على الطيران على مدى ش���هر متواصل .ويمكن
اس���تخدام هذه الطائرات مثال في ايصال ش���بكة االنترنت الى
المناطق النائية .وتأتي هذه الطموحات بعدما حققت "س���والر
امبال���س" نجاحا كبيرا ف���ي رحلتها حول العال���م ،واعطت االمل
بامكانية تقليص االعتماد على الطاقة الملوثة.
وبع����د انطالقها العام الماضي ،تنقلت بي����ن اربع قارات ،وعبرت
المحيطين الهادئ واالطلس����ي .وحققت خالل رحلتها انجازات غير
مس����بوقة منها رقم قياس����ي جديد سجله بورش����برغ الطول رحلة
طيران منفردة من دون توقف (نحو  118ساعة بين اليابان وهاواي).
وكانت اول طائرة عاملة بالطاقة الشمسية تعبر المحيط االطلسي
(بين نيويورك واشبيلية بقيادة بيكار في حزيران).
والطائرة مزودة  17الف خلية ضوئية تغطي جناحيها واربعة
مح���ركات تغذيها بطاريات تخزن الطاقة ،ما يجعلها قادرة على
اس���تخدام الطاقة الشمس���ية المخزنة خالل النه���ار للتحليق
بشكل متواصل ليال.

(أ.ف.ب)

فرانكف���ورت  -أ.ف.ب :أطلق���ت اول م���ن ام���س ،ف���ي
فرانكفورت محاكمة خمسة أفراد من عائلة كورية جنوبية
متهمين بقتل امرأة خالل طقوس لطرد الشياطين.
والمتهمون الخمسة هم امرأة في الرابعة واألربعين من
العمر هي نس���يبة الضحية وابنها ( 21عاما) وابنتها (19
عاما) ،فضال عن مراهقين أحدهما ابن الضحية.
وعندما كانوا معا في غرفة فندق في مطلع كانون األول
 ،2015ب���دأت الضحية وهي امرأة ف���ي الحادية واألربعين
من العمر بالتكلم لوحده���ا والتصرف بعنف من دون أي
سبب وجيه ،على ما كشفت النيابة العامة في فرانكفورت

وي���روي الفيل���م الصام���ت وطوله
دقيقتان قصة س���احر ينقس���م الى
ش���خصين يتنافس���ان ف���ي العاب
الس���حر ،ث���م يتصالح���ان ويعودان
شخصا واحدا".
وس���يعرض هذا الفيل���م قريبا في

الصاالت الفرنسية مع مجموعة اخرى
من افالم المخرج.
وتملك دائرة المحفوظات  22فيلما
لميليي���س الذي صور نحو  500فيلم
واش���تهر بالخيال الواسع ،وخصوصا
في فيلم "رحلة الى القمر".

فريق «سوالر امبالس» يخطط
لطائرة شمسية من دون طيار

ضمن فعاليات «أيام سينمائية»

بدوره���ا باختي���ار االف�ل�ام الفائزة
بالمسابقة.
وتق����دم ال����ى المس����ابقة  31فيلما
تم اختي����ار  18منها للمش����اركة في
المس����ابقة ،تش����مل  6افالم وثائقية
و 12فيلم����ا روائي����ا قصي����را جاءت من
دول مختلفة مثل اس����تونيا وبلجيكا
والنرويج واألردن ،لمخرجين من الدول
ً
المذك����ورة آنفا الى جان����ب مخرجين
فلس����طينيين من داخل الخط األخضر
والضفة الغربية وغزة واألردن.
أم���ا األفالم المرش���حة للجائزة عن
فئة الوثائقي فهي كالتي :س���اكن
لس���اندرا ماضي (االردن  -النرويج)،
إمبوالنس لمحمد جبالي (فلسطين)،
منص���ة خش���نة لتوم���اس يارفيت
(أس���تونيا) ،لس���ه عايش���ة السماء

لقطة من فيلم «رحلة الى القمر».

