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اللجنة االستشارية الدولية

جائزة اإلنجاز اإلبداعي

تمثل اللجنة االستشارية الدولية

يفخر مهرجان الجونة السينمائي باإلعالن عن األسماء التي قرر االحتفال بمنجزها اإلبداعي في دورته
الخامسة ُ .2021تخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما عالمة ال ُتمحى في

نخبة من قامات صناعة السينما
عربيًا وعالميًا ،ويتشرف المهرجان
بتواجدهم لتقديم النصح والدعم

يُسرا

ممثلة /مصر

فوريست ويتكر
ممثل /أمريكا

على مدار دورات المهرجان السابقة.
كما يعتز المهرجان بتجديدهم تلك
الثقة ،والتي تمثل دعامة قوية
الستمرار هذه التجربة المهرجانية
والثقافية المتفردة.
هند صبري

طارق بن عمار

ممثلة /تونس ،مصر

منتج وموزع /تونس ،فرنسا

عبد الرحمن سيساكو

يسري نصر الله

مخرج ومنتج /موريتانيا

مخرج /مصر

مجال مسيرتهم اإلبداعية.

أحمد السقا

ممثل مصري صاحب بصمة فنية مميزة ،رسم مع قالئل من أبناء جيله ،صورة السينما المصرية
بشكلها المعاصر .نشأ السقا في أسرة فنية عريقة ،فوالده هو مؤسس مسرح العرائس في مصر
المخرج الكبير الراحل صالح السقا ،وجده ألمه هو المطرب الكبير الراحل عبده السروجي.
تخرج في معهد الفنون المسرحية بمصر عام  .1993وبدأت مسيرته الفنية من خالل التلفزيون،
حيث رشحه السيناريست أسامة أنور عكاشة للقيام بدور رئيسي في مسلسل «النوة» للمخرج
محمد فاضل ،أثبت خالله جدارة فنية أهلته النطالقة جديدة في السهرة التلفزيونية «زواج على
نجاحا وشهرة كبيرتين .عام  ،1995بدأ رحلته مع السينما بأدوار
ورق سوليفان» والتي حققت ً
صغيرة في أفالم« :هدى ومعالي الوزير» و»المراكبي» ،قبل أن يتألق مع رفيق دربه النجم
محمد هنيدي في فيلم «صعيدي في الجامعة األمريكية» الذي شكل انطالقة موجة جديدة من
األفالم الكوميديا في السينما المصرية ،وتلى ذلك تعاون آخر بين النجمين في فيلم «همام في
أمستردام» .نال السقا أول بطولة في حياته بفيلم «شورت وفانلة وكاب» ،وكانت بمثابة طلقة
نجاحا كبي ًرا في شباك
البداية لمشوار طويل من البطوالت في عدد كبير من األفالم التي حققت ً
التذاكر والقت إعجاب الجماهير.
شارك في السنوات األخيرة ببطولة أعمال« :إبراهيم األبيض» و«الديلر» و«هروب اضطراري»
في السينما ،كما شارك في الدراما بأعمال« :خطوط حمراء» و«ولد الغالبة» و«نسل األغراب».
محمد بكري

هيام عباس

ممثلة وكاتبة ومخرجة/
فلسطين

محمد ملص

مخرج /سوريا

مارجريت فون تروتا

ممثلة وكاتبة سيناريو
ومخرجة /ألمانيا

عتيق رحيمي

مؤلف ومخرج /أفغانستان،
فرنسا

ممثل ومخرج ومنتج سينمائي فلسطيني ،ولد عام  1953في قرية البعنة بالجليل .درس
المسرح عام  .1973بدأ مشواره الفني بعدد من األعمال المسرحية المحلية من بينها مسرحيته
"المتشائل" .في السينما مثل بكري أول أفالمه مع المخرج كوستا جافراس في فيلمه "حنا ك".
( ،)1983كما مثل مع األخوين تافياني في فيلمهما "مزرعة القبرات" (.)2007
تتضمن مسيرته السينمائية أكثر من ً 70
عمل سينمائ ًيا ما بين اإلخراج والتمثيل وبينها" :من
وراء القضبان" و"درب التبانات" و"حيفا" ،إضافة إلى عدد من األفالم الوثائقية التي أخرجها
من بينها فيلم "جنين جنين" ،الذي يصور الجرائم التي ارتكبها جيش االحتالل اإلسرائيلي بحق
الفلسطينيين في مخيم جنين ،والذي فاز بجائزة مهرجان اإلسماعيلية الدولي لألفالم التسجيلية
والقصيرة عام .2002
اكتسب بكري شهرة عالمية من خالل مشاركته ً
أعمال في هولندا وبلجيكا وفرنسا وكندا ،نال
عن بعضها جوائز عالمية من بينها :جائزة أفضل ممثل من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي
عام  2004عن دوره في فيلم "خاص" وأفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
عام  2005عن نفس الدور.
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مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق األوسط ،يهدف إلى عرض مجموعة من
األفالم المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها ،وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خالل فن السينما،
ووصل صناع األفالم من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي .إضافة إلى ذلك،
يلتزم المهرجان باكتشاف األصوات السينمائية الجديدة ،ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي،
خاصة من خالل ذراع الصناعة الخاصة به :منصة الجونة السينمائيةُ .تقدم الدورة الخامسة للمهرجان مجموعة من
أحدث األفالم من جميع أنحاء العالم.
يتكون برنامج المهرجان من ثالث مسابقات رسمية (مسابقة األفالم الروائية الطويلة ،ومسابقة األفالم الوثائقية الطويلة،
ومسابقة األفالم القصيرة) ،والبرنامج الرسمي خارج المسابقة ،إضافة إلى البرنامج الخاص .يعرض المهرجان نحو 80
فيل ًما ،من أهم وأحدث اإلنتاجات العربية والدولية.
المسابقات والجوائز
مسابقة األفالم الروائية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و 50000دوالر أمريكي).
جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و 25000دوالر أمريكي).
جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و 15000دوالر أمريكي).
جائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و 20000دوالر أمريكي).
جائزة نجمة الجونة ألفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة).
جائزة نجمة الجونة ألفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة).
مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و 30000دوالر أمريكي).
جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و 15000دوالر أمريكي).
جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و 7500دوالر أمريكي).
جائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و 10000دوالر أمريكي).
مسابقة األفالم القصيرة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة ،شهادة و 15000أمريكي).
جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة ،شهادة و 7500دوالر أمريكي).
جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة ،شهادة و 4000دوالر أمريكي).
جائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة ،شهادة و 5000دوالر أمريكي)
جائزة سينما من أجل اإلنسانية

جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم ُيعنى بالقضايا اإلنسانية (نجمة الجونة ،شهادة و 20000دوالر أمريكي).
األفالم الطويلة ذات الطابع اإلنساني في جميع أقسام المهرجان ُمرشحة لنيل هذه الجائزة.
نجمة الجونة الخضراء

هذا العام يقدم مهرجان الجونة السينمائي جائزة نجمة الجونة الخضراء لألفالم المعنية بالبيئة .ستختار لجنة التحكيم
من األفالم المشاركة في جميع األقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية إضافة إلى
األفالم المعنية باالستدامة البيئية وأهميتها .سيحصل الفيلم الفائز على جائزة نجمة الجونة الخضراء وشهادة وجائزة
نقدية قدرها  10آالف دوالر أمريكي ،وستقدم تلك الجائزة بشكل سنوي ضمن جوائز مهرجان الجونة السينمائي.
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مسابقة األفالم الروائية الطويلة

أسوأ شخص في العالم

يواكيم ترير
النرويج ،فرنسا ،السويد ،الدنمارك

أسوأ شخص في العالم

إخراج :يواكيم ترير

أميرة

محمد دياب
مصر ،األردن ،اإلمارات العربية المتحدة ،المملكة العربية
السعودية

البحر أمامكم
إيلي داغر
لبنان ،فرنسا

ذات مرة في كالكوتا

أديتيا فيكرام سينجوبتا
الهند ،فرنسا ،النرويج

الرجل األعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك
تيمو نيكي
فنلندا

ريش

عمر الزهيري
مصر ،فرنسا ،هولندا ،اليونان

عالم آخر

ستيفان بريزي
فرنسا

علي صوتك

نبيل عيوش
المغرب ،فرنسا

غروب

ميشيل فرانكو
المكسيك ،فرنسا ،السويد

كالرا سوال

النرويج ،فرنسا ،السويد ،الدنمارك |  127 | 2021د
النرويجية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

جولي ستبلغ الثالثين من عمرها وحياتها فوضى وجودية.
في إحدى الليالي تقتحم حفلة وتلتقي فيها بأيفيند،
الشاب الساحر .تنفصل عن صديقها أكسل وتلقي بنفسها
في عالقة جديدة أخرى على أمل أن تمنحها منظو ًرا
جديدًا لحياتها ،غير أنها تدرك أن بعض خيارات الحياة قد
فاتتها بالفعل.
أميرة

إخراج :محمد دياب

ناتالي ألفاريز ميسين
السويد ،بلجيكا ،كوستاريكا ،ألمانيا

كوستا برافا

منيه عقل
لبنان ،فرنسا ،إسبانيا ،النرويج

مبنى أبيض

كافيس نانج
كمبوديا ،فرنسا ،الصين

مقصورة رقم 6

يوهو كوشمانين
فنلندا ،ألمانيا ،إستونيا ،روسيا

ملعب

لورا فونديل
بلجيكا

مورينا

كوسيانوفيتش
أنتونيتا أالمات
ِ
كرواتيا ،البرازيل ،الواليات المتحدة األمريكية ،سلوفينيا

هروب الرقيب فولكونوجوف

ألكسي تشوبوف ،ناتاشا ميركولوفا
روسيا ،إستونيا ،فرنسا

مصر ،األردن ،اإلمارات العربية المتحدة ،المملكة العربية
السعودية |  95 | 2021د | العربية ،مترجم لإلنجليزية

أميرة ..مراهقة مفعمة بالحياة كبرت معتقدة أنها جاءت
إلى الدنيا بواسطة تهريب السائل المنوي ألبيها السجين.
يتزعزع حسها بالهوية عندما يحاول والدها تكرار تجربة
اإلنجاب ،فتكتشف مفاجأة تقلب مجرى األحداث.
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البحر أمامكم

ذات مرة في كالكوتا

إخراج :ستيفان بريزي

عالم آخر

إخراج :نبيل عيوش

لبنان ،فرنسا |  117 | 2021د
العربية ،مترجم لإلنجليزية

الهند ،فرنسا ،النرويج |  135 | 2021د
البنغالية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

فرنسا |  96 | 2021د
الفرنسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

المغرب ،فرنسا |  102 | 2021د
العربية ،مترجم لإلنجليزية

غير قادر على تلبية المطالب المتناقضة لرؤسائه ،يشعر
المدير التنفيذي األول فيليب بأنه محاصر .تتركه زوجته
ويصل إلى نقطة االنهيار .يتشارك الكاتب والمخرج
ستيفان بريزي مع الممثلين فنسان ليندون وساندرين
كيبرالن في تصوير ذلك الصراع الجاري بين المدراء
التنفيذيين .نافس فيلم "عالم آخر" في المسابقة الرسمية
لمهرجان فينيسيا السينمائي .2021

يعمل الرابر السابق أنس في مركز ثقافي يقع في حي
شعبي في الدار البيضاء ،ويقوم بتشجيع طالبه لتتبع
شغفهم والتعبير عن أنفسهم بحرية دون قيد من خالل
فن الهيب هوب .عُ رض الفيلم عالم ًيا للمرة األولى في
المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي .2021

غروب

كالرا سوال

إخراج :إيلي داغر

إخراج :أديتيا فيكرام سينجوبتا

تعود شابة لبنانية من فرنسا ،إلى بيت أهلها في بيروت ،بعد فقدان ابنتها ،ال تفقد إيال هويتها كأم فحسب ،بل
التي فرت منها بعد عدة تجارب سيئة مرت بها .اإلحساس تفقد ً
أيضا السبب الوحيد للبقاء مع زوجها .عندما يرفض
المتزايد بالحصار داخلها ،يدفعها للعودة إلى الجزء اآلخر البنك منحها ً
قرضا سكن ًيا ،فإن رئيسها في العمل ،صاحب
من حياة بيروت التي تخلت عنها في الماضي وهجرتها .مخطط بونزي الهرمي ،يقدم لها ً
عرضا يصعب قبوله.
فاز الفيلم بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير في نافس الفيلم في قسم آفاق "أوريزونتي" في مهرجان
الدورة الثالثة لمنصة الجونة السينمائية.
فينيسيا السينمائي .2021
الرجل األعمى الذي لم يرغب
بمشاهدة تيتانيك

ريش

فنلندا |  82 | 2021د
الفنلندية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

إخراج :تيمو نيكي

إخراج :عمر الزهيري

إخراج :ميشيل فرانكو

إخراج :ناتالي ألفاريز ميسين

مصر ،فرنسا ،هولندا ،اليونان |  112 | 2021د
العربية ،مترجم لإلنجليزية

المكسيك ،فرنسا ،السويد |  83 | 2021د
اإلسبانية ،اإلنجليزية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

السويد ،بلجيكا ،كوستاريكا ،ألمانيا |  106 | 2021د
اإلسبانية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

في عيد ميالد ابنه البالغ من العمر  6سنوات ،تحول
ياكو رجل كفيف ذو إعاقة ،مقعد على كرسي متحرك.
خدعة ساحر ،األب المصري المتسلط سامي إلى دجاجة.
يحب سيربا ،وألنهما يعيشان بعيدًا عن بعضهما ،ولم
يلتقيا شخص ًيا أبدًا ،ظال يتواصالن يوم ًيا عبر الهاتف .عندما يدفع ذلك التحول الغامض حياة األسرة إلى مسار سوداوي
تتلقى سيربا أخبا ًرا صادمة ،يقرر ياكو الذهاب إليها على ساخر تكتشف فيه الزوجة ذات ًيا إمكانية العيش دون
سلطة بطريركية .عندما يعود األب في صورته الجديدة
الفور ،على الرغم من أنه لم يفارق منزله أبدًا بسبب
غير المجدية ،يصبح عبئًا على األسرة وتتحول عودته التي
حالته.
طال انتظارها إلى خيبة أمل كبيرة.
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علي صوتك

على السطح ،يبدو أن نيل بينيت ،البريطاني الثري الذي في قرية نائية بكوستاريكا ،يعتقد السكان أن كالرا البالغة
يقضي عطلته مع عائلته في منتجع فاخر في أكابولكو ،ال من العمر  40عا ًما تمتلك صلة خاصة بالرب .بانجذابها
يريد شيئًا .ذلك حتى تأتي مكالمة هاتفية واحدة تحطم إلى صديق ابنة أخيها الجديد ،تتحرك جنسانيتها ،وتخوض
إثرها رحلة تحررها من المعتقدات االجتماعية والدينية
مثاليته :حدثت وفاة في األسرة ،ويتوجب عليه وأخته
وتصبح سيدة نفسها بفضل القوة الجديدة المكتشفة
أليسون واألطفال العودة إلى لندن على الفور.
داخلها.
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كوستا برافا

إخراج :كافيس نانج

مبنى أبيض

كوسيانوفيتش
إخراج :أنتونيتا أالمات
ِ

لبنان ،فرنسا ،إسبانيا ،النرويج |  100 | 2021د
العربية ،مترجم لإلنجليزية

كمبوديا ،فرنسا ،الصين |  90 | 2021د
الخميرية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

كرواتيا ،البرازيل ،الواليات المتحدة األمريكية ،سلوفينيا
روسيا ،إستونيا ،فرنسا |  126 | 2021د
 92 | 2021د | الكرواتية ،اإلنجليزية ،مترجم للعربية واإلنجليزية الروسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

إخراج :منيه عقل

تهرب أسرة بدري من التلوث السام في بيروت ،بالذهاب مع اقتراب هدم منزله الذي قضى به حياته في بنوم
بنه  ،يكافح سامنانج للحفاظ على توازن حياته الهش
إلى منزل جبلي مستدام ذاتيا بنته األسرة ذات الروح
مع تصاعد الضغوط من العائلة واألصدقاء والجيران في
الحرة .لكن ،وبشكل غير متوقع ،يبنى مكب نفايات
هذه اللحظة من التغيير المفاجئ .عُ رض الفيلم في
جديد خارج سور منزلهم ،مما يتسبب في جلب قمامة
وفساد بلد بأكمله إلى عتبة منزلهم .تتراكم أكوام القمامة ،مهرجان البندقية السينمائي  ،2021حيث فاز بجائزة آفاق
ويتصاعد الصراع بين الرحيل والمقاومة ،األمر الذي يهدد "أوريزونتي" ألفضل ممثل.
وحدة األسرة ومنزلها المثالي.
مقصورة رقم 6

مورينا

هروب الرقيب فولكونوجوف

إخراج :ألكسي تشوبوف ،ناتاشا ميركولوفا

يحكي الفيلم عن رجل كان جز ًءا من مؤسسة نظامية تنفذ
مع وصول صديق قديم للعائلة ،إلى منزلهما ،يتصاعد
التوتر بين يوليا ووالدها أنتي .بينما يحاول أنتي التوسط القوانين .بعد اتهامه جنائ ًيا يهرب ويصبح فريسة ،يطاردها
في صفقة هائلة ،فإن وجودهما المعزول ،يثير عند يوليا زمالؤه السابقون .أحداث الفيلم مبنية على خلفية
رغبة في التقرب أكثر من هذا الزائر المؤثر ،الذي يمنحها االضطهادات السياسية التي وقعت في االتحاد السوفيتي
خالل عطلة نهاية األسبوع نفحة من الحرية ،تكشف عن عام  .1938نافس الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان
فينيسيا السينمائي .2021
مكامن الرغبة والعنف لديها.

ملعب

إخراج :يوهو كوشمانين

إخراج :لورا فونديل

فنلندا ،ألمانيا ،إستونيا ،روسيا |  107 | 2021د
الروسية ،الفنلندية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

بلجيكا |  72 | 2021د
الفرنسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

هر ًبا من عالقة حب غامضة عاشتها في موسكو ،تركب
تعود نورا البالغة من العمر  7سنوات ،وشقيقها األكبر
امرأة فنلندية شابة قطا ًرا متجهًا إلى ميناء مومانسك في آبيل ،إلى المدرسة .عندما ترى نورا تعرض آبيل للتنمر من
قبل أطفال آخرين ،تندفع لحمايته ،لكن آبيل يجبرها على
القطب الشمالي .مجبرة على مشاركة الرحلة الطويلة
التزام الصمت .بينما هي عالقة في صراع الوالء ،تحاول
في مقصورة نوم صغيرة ،مع عامل منجم روسي .يؤدي
اللقاء غير المتوقع بشاغلي المقصورة رقم  6إلى مواجهة نورا في نهاية المطاف أن تتخذ قرا ًرا.
الحقيقة بشأن توقهما للتواصل اإلنساني.
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مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

أوستروف – جزيرة مفقودة

سفيتالنا رودينا ،لوران ستوب
سويسرا

أوستروف – جزيرة مفقودة

إخراج :سفيتالنا رودينا ،لوران ستوب

حياة إيفانا

إخراج :ريناتو بورايو سيرانو

رجل وكاميرا

إخراج :جويدو هندريكس

البحث عن خشب القيثارة
هانس لوكاس هانسن
النرويج

حياة إيفانا

ريناتو بورايو سيرانو
روسيا ،النرويج ،إستونيا ،فنلندا

رجل وكاميرا

جويدو هندريكس
هولندا

سبايا

هوجير هيروري
السويد

السجناء الزرق
زينة دكاش
لبنان

صمت األمواج

بيتر ريم دي كرون
هولندا

العودة

سارة الشاذلي
مصر

كباتن الزعتري

علي العربي
مصر ،الواليات المتحدة األمريكية

هذا المطر لن يتوقف أب ًدا

سويسرا |  92 | 2021د
الروسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

روسيا ،النرويج ،إستونيا ،فنلندا |  80 | 2021د
الروسية ،نينيتس ،مترجم للعربية واإلنجليزية

في جزيرة أوستروف في بحر قزوين يعيش السكان،
الذين تركتهم الدولة الروسية بعد انهيار االتحاد السوفيتي
وراء ظهرها ،ويحاولون البقاء على قيد الحياة بواسطة
الصيد غير المشروع ،ومنهم إيفان الذي يخرج بانتظام
إلى البحر مخاط ًرا بحياته وحريته .رغم بؤس عيشه يؤمن
إيفان بأن الرئيس بوتين سينظر يو ًما ما في أمره.

يوثق الفيلم أربع سنوات من حياة إيفانا القاسية البدوية كيان غامض يجوب الضواحي النائية الهولندية ،موجها
المرتحلة على مرتفعات التندرا ومستقبلها الغامض مع
كاميرته نحو كل شيء يقابله .كيف سيستجيب سكان
أطفالها الخمسة .دراما حول التحرر وقداس جنائزي حول المنطقة لصاحب الكاميرا الغامض الغريب؟
طرق بائدة للمعيشة .رسائل إيفانا ،التي تقرأها بصوت
الفيلم استفزاز مفاجئ ال نهائي يقلب ديناميكات سلطة
عالٍ  ،تعلو بقصتها فوق كل العناصر المحتدمة.
الوثائقي ويتأمل الطبيعة البشرية.

البحث عن خشب القيثارة

إخراج :هانس لوكاس هانسن

سبايا

إخراج :هوجير هيروري

هولندا |  65 | 2021د
الهولندية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

السجناء الزرق

إخراج :زينة دكاش

عرض عالمي أول

ألينا جورلوفا
أوكرانيا ،ألمانيا ،التفيا

18

النرويج |  90 | 2021د
البوسنية ،اإلنجليزية ،اإليطالية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

السويد |  91 | 2021د
العربية ،الكردية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

لبنان |  75 | 2021د
العربية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

في بعض غابات جبال األلب يمكن للمرء أن يجد األشجار
النادرة التي تساوي وزنها ذه ًبا بفضل قدرة أخشابها
الفريدة على تضخيم الصوت ،ما يجعلها المادة المثالية
ألفضل اآلالت الوترية في العالم .هذا الفيلم هو عن
السعي إليجاد تلك األشجار السحرية و"نغمتها" المميزة
التي ُتعد هدية نادرة إلى درجة أن المرء قد يفني عمره
إليجاد واحدة منها.

بهاتف محمول ومسدس ،يخاطر محمود وزياد بحياتهما
أثناء محاولتهما مع رفاقهما إنقاذ نساء وفتيات إيزيديات
ُمحتجزات لدى داعش كرقيق جنسي في مخيم الهول
بسوريا ،األخطر في الشرق األوسط .حصل الفيلم على
جائزة لجنة التحكيم في مهرجان هونج كونج السينمائي
وجائزة السينما العالمية للفيلم الوثائقي في مهرجان
صندانس السينمائي عام .2021

ينجز سجناء سجن رومية اللبناني ً
عمل مسرح ًيا عن
زمالئهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية ،والمودعين
تحت بند "مجنون وممسوس" بموجب قانون العقوبات،
والمنسيين خلف القضبان مدى الحياة .شارك "السجناء
الزرق" كمشروع في ورشة فاينال كت في فينيسيا عام
 ،2020وفاز فيها بجائزة مهرجان الجونة السينمائي ودعوة
للمشاركة في الدورة الرابعة لمنصة الجونة السينمائية.
19

صمت األمواج

العودة

إخراج :بيتر ريم دي كرون

إخراج :سارة الشاذلي

هولندا |  102 | 2020د
بال حوار

مصر |  76 | 2021د
العربية ،اإلنجليزية ،الفرنسية ،مترجم لإلنجليزية

عرض عالمي أول

منطقة بحر وادن فريدة للغاية ،إذ تمتلك أنواعًا مميزة
رأسا على عقب
بسبب الوباء العالمي تنقلب خطط سارة ً
من النباتات والحيوانات ،ولكن حتى الحياة البشرية في وتجد نفسها عالقة في منزل طفولتها مع والديها بعد
أكبر منطقة من األراضي الرطبة في العالم لها طابع خاص .أن عاشت خارج البالد عشر سنوات .بينما يقضون شهو ًرا
م ًعا في العزل المنزلي ،تشعر سارة بالحاجة إلى التقاط
تبدأ المنطقة من مدينة إسبرج الدنماركية وتمتد عبر
ألمانيا إلى هولندا ،ولكن تقلبات المواسم وحركة المد
اللحظات الثمينة التي قضتها مع والدها في فيلم .للمرة
والجزر الدائمة تعني تغ ُّير الطبيعة باستمرار.
األولى ،تبدو عودة سارة إلى مصر صائبة.
كباتن الزعتري

هذا المطر لن يتوقف أب ًدا

مصر ،الواليات المتحدة األمريكية |  75 | 2021د
العربية ،مترجم لإلنجليزية

أوكرانيا ،ألمانيا ،التفيا |  104 | 2020د
العربية ،األلمانية ،الكردية ،الروسية ،األوكرانية ،مترجم
للعربية واإلنجليزية

إخراج :علي العربي

محمود وفوزي صديقان مقربان يعيشان في مخيم
الزعتري لالجئين باألردن ،ويحلم كالهما باحتراف كرة
القدم يو ًما ما .عندما تزور أكاديمية رياضية ذات شهرة
عالمية المخيم ،تتوفر فرصة لهما لتحقيق هذا الحلم،
وتأخذ قصصهما منعطفا استثنائ ًيا.

20

إخراج :ألينا جورلوفا

بعد فرار عائلة سليمان من الحرب السورية ،يجد أفراد
العائلة أنفسهم منفصلين مشتتين في جميع أنحاء أوروبا.
المذهل بصر ًياُ ،تصور دورة الحرب والسالم
في هذا الفيلم ُ
الالنهائية للبشرية .يحاول أندري سليمان الشاب أن يؤمن
مستقبل مستدام ويتخطى الخسائر البشرية للصراع
المسلح.

21

مسابقة األفالم القصيرة

أبالو

على أرض صلبة

نيكو أفوستيدي
فرنسا ،اليونان

ييال هاسلر
سويسرا

االبن المقدس

غرباء

اسمه كان كارجو

القاهرة -برلين

أليوشا ميسين
إيطاليا

ماركو سينيوريتي
إيطاليا

برانكا

أكوس ك .كوفاتش
المجر

تاالهاسي

دارين حطيط
الواليات المتحدة األمريكية

جوني

أحمد عبد السالم
مصر ،المملكة المتحدة

كاتيا

أندري ناتوتشينسكي
روسيا

ليل

أحمد صالح
ألمانيا ،األردن ،فلسطين

ليلي وحدها

جريجوار جريسالن
بلجيكا ،فرنسا
مراد مصطفى
مصر ،فرنسا

مخلوق

ربطة شعر ،بيض ،كتب
الواجب المنزلي
لو رونجياو
الصين

الرحلة

إيف سان لوي
كندا

سقالة

بالل بالي
تونس

شمس سوداء
ماري الريفي
فرنسا

عرنوس

سامر البطيخي
األردن

إخراج :نيكو أفوستيدي

عرض دولي أول

نورا لونجاتي
سويسرا

زو جينج
الصين ،هونج كونج،
سنغافورة

خديجة

أبالو

ماريا سيلفيا إستيف
األرجنتين ،سويسرا

فرنسا ،اليونان |  20 | 2021د
اليونانية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

عندما يعود الحفيد إلى قرية أسالفه لقضاء فصل الشتاء،
يعود جده ً
أيضا من الموت ليرى حفيده للمرة األخيرة.
في هذه األثناء ،ال تستطيع القرية أن تتأقلم مع تلك
العودة التي حدثت بدافع الحب.

نازحون

سمير كاراهودا
كوسوفو

نور شمس

فايزة أمبه
المملكة العربية السعودية،
المملكة المتحدة ،الواليات
المتحدة األمريكية

االبن المقدس

إخراج :أليوشا ميسين

يوليسيس البد أن يرحل
آنا بلجيرمي
فرنسا

اليوم األخير لألبوية

أولمو أوميرزو
سلوفينيا ،التشيك ،فرنسا

إيطاليا |  20 | 2021د
اإليطالية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

يضطرب الروتين اليومي للزوجين الشابين بفعل بعض
األخبار الصادمة .يبدو أن الحلم الغريب يبشر بحقيقة
رهيبة ورائعة في الوقت نفسه.
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اسمه كان كارجو

إخراج :ماركو سينيوريتي

إيطاليا |  17 | 2021د
اإليطالية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

برانكا

عرض عالمي أول

خديجة

إخراج :أكوس ك .كوفاتش

إخراج :مراد مصطفى

المجر |  20 | 2021د
البوسنية ،المجرية ،الصربية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

مصر ،فرنسا |  17 | 2021د
العربية ،مترجم لإلنجليزية

الصين |  14 | 2021د
ماندرين ،مترجم للعربية واإلنجليزية

خديجة أم شابة تبلغ من العمر  18عا ًما ،وتعيش بمفردها
مع طفلها بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية .في
أحد األيام تشق طريقها عبر صخب شوارع القاهرة للقيام
ببعض الزيارات حيث تشعر بعدم االرتياح مما يحيط بها.

كطالبة نموذجيةُ ،تختار الطالبة في الصف الخامس لين
وايوتسي إللقاء كلمة عن عائلتها في اجتماع اآلباء .ولكن
بعد اكتشافاها أنها تشارك السر نفسه مع زميلها المزعج
الذي يزيل ربطة شعرها ،تتردد بشأن ما ستفعله في هذه
الليلة.

الممرضة برانكا في
إيطاليا ،في أواخر الستينيات .يصل غريبان إلى قرية
بعيدًا عن جبهات الحربُ ،تعين ُ
جناح الوالدة في مستشفى حكومي .تصارع برانكا
جنوبي البالد .األول لديه كاميرا سينمائية ،والثاني لديه
مسدس .في أثناء عبورهما تلك القفار ،تتوفر لديهما فرصة مشاعر الوحدة ،لكن مع تطور األحداث المثيرة والمفزعة
واكتشافها الختفاء المواليد الجدد من المستشفى ،تصبح
غير متوقعة لتغيير مسار التاريخ.
العزلة أقل همومها.

تاالهاسي

ربطة شعر ،بيض ،كتب الواجب المنزلي

جوني

الرحلة

عرض عالمي أول

إخراج :لو رونجياو

سقالة

إخراج :دارين حطيط

إخراج :جريجوار جريسالن

إخراج :إيف سان لوي

إخراج :بالل بالي

الواليات المتحدة األمريكية |  22 | 2021د
العربية ،اإلنجليزية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

بلجيكا ،فرنسا |  23 | 2020د
الفرنسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

كندا |  22 | 2021د
الفرنسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

تونس |  14 | 2021د
العربية ،مترجم لإلنجليزية

في يوم إطالق سراحها من مصحة نفسية ،تحضر ميرا،
جوني امرأة تبلغ من العمر  20عا ًما ،تعمل متدربة
الشابة العربية األمريكية ،عيد ميالد َجدتها في بروكلين ،لدى زافييه المزارع الغاضب .كفتاة وحيدة في المزرعة
لتكتشف أن شقيقتها أخبرت الجميع بأنها كانت في رحلة المعزولة ،المستضيفة للعمال الموسميين ،تعاني من
إلى فلوريدا .يصور فيلم "تاالهاسي" عودة امرأة شابة إلى مرض غريب إذ تستيقظ كل صباح تائهة مرتبكة وسط
الحقول.
العالم مجددًا.

24

عرض عالمي أول

تدور أحداث فيلم "سقالة" حول فتاة شابة تعمل في
ُي ًلم شمل أب وابنته ،يتحركان من مطار مونتريال في
حانة .ذات مساء ،تصل متأخرة إلى عملها ،وال تستطيع
رحلة فوضوية يتكشف خاللها عجزهما عن التواصل
وتفضح تاريخ عالقة معقدة ،تجرفهما بعيدًا عن مسارهما الفرار من غضب مديرها وتهديده لها بالفصل ،وال حتى
من تحرش زميلتها المثلية بها .عندما تعود إلى منزلها،
األساسي إلى موضع ال رجعة فيه.
تواجه المأساة وجهًا لوجه.
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شمس سوداء

عرنوس

إخراج :ماري الريفي

إخراج :سامر البطيخي

فرنسا |  20 | 2021د
الفرنسية ،اإلنجليزية ،اإليطالية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

األردن |  17 | 2021د
العربية ،مترجم لإلنجليزية

القاهرة -برلين

عرض عالمي أول

بعد زلزال هز خليج نابوليُ ،يعثر على جثة رجل ،وتعتقد خالل يوم عادي في ساحة تسوق في عمان ،يستعد سامي
الطفل الساذج المدلل ( 15عا ًما) ،مع محمود بائع الذرة
الشرطة اإليطالية أن الرجل قتل نفسه قبل  40عا ًما.
تتصل الشرطة بأخيه دينو وابنته فيكتوريا إلجراء فحص المحتال الذكي ( 15عا ًما) لتنفيذ خطة سرقة هدية غير
الحمض النووي .خالل هذه الرحلة غير المتوقعة ،تنقب متوقعة ،يثير بها إعجاب حبيبته ،لكنهما ال يدركان حقيقة
التقلبات والمنعطفات التي قد تعترض طريقهما.
االبنة في ماضي األب الغامض بينما ينغمر دينو ُمكرهً ا
في مشاهد من طفولته.

إخراج :أحمد عبد السالم

كاتيا

عرض عالمي أول

إخراج :أندري ناتوتشينسكي

مصر ،المملكة المتحدة |  17 | 2021د
العربية ،األلمانية ،مترجم لإلنجليزية

روسيا |  19 | 2021د
الروسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

بعد العديد من المحاوالت الفاشلة للهروب من الوضع
الراهن لالكتئاب الذي يعيشه جيلها ،ترتب الشابة نور،
للفرار س ًرا من وطنها .قبل ساعات من سفرها ،تخوض
رحلة من الصراعات مع مجتمع أبوي متسلط وتحارب
ً
أيضا من أجل االحتفاظ بسرها الدفين.

بعد وفاة ابنتها ،تبقى جالينا وحيدة تما ًما وتفقد كل
معنى للحياة .بعد فترة وجيزة ،تالحظ تجسد ابنتها في
عاهرة التقت بها في المصعد .عرض فيلم "كاتيا" عرضه
العالمي األول في مهرجان موسكو السينمائي الدولي
.2021

على أرض صلبة

إخراج :نورا لونجاتي

غرباء

إخراج :أحمد صالح

إخراج :زو جينج

سويسرا |  12 | 2021د
األلمانية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

سويسرا |  20 | 2021د
األلمانية ،الروسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

ألمانيا ،األردن ،فلسطين |  16 | 2021د
العربية ،مترجم لإلنجليزية

الصين ،هونج كونج ،سنغافورة |  22 | 2021د
ماندارين ،مترجم للعربية واإلنجليزية

إخراج :ييال هاسلر

إنه فصل الصيف ،ومتعة السباحة الصباحية في النهر
وسط مدينة مجهولة ،تنهار امرأة ،بعد أن فقدت وعيها
على ما يبدو .يمر بها بعض الغرباء ،ويحتضنها البعض
سرعان ما تتالشى لتدخالت فظة من رجل غريب.
التدخالت الخارجية تتزايد والمنغصات التافهة والعدوانية اآلخر .في بحث انفرادي عن الحميمية ،تترنح نظراتها
تتفاقم على مدار اليوم .بينما تحاول إيلي الهروب من
وجسدها ،ويغشى بصرها عالم من الالمباالة .الفيلم
ضيق المدينة واضطرابها ،يبدأ غضبها في التراكم .نافس تحقيق حميمي حول صدى مرورنا في عالم من المارة،
الفيلم في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي  .2021ومنجز سينمائي ُصممت حركته بجمال شديد.
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عرض دولي أول

ليل

ليلي وحدها

تعيش ليلي ،األم الشابة ،مع زوجها المقامر في جزء بعيد
يسرق غبار الحرب النوم من األعين .يجلب لَيل السالم
من مقاطعة سيتشوان الصينية .وحيدة وفقيرة ،تتوجه إلى
المحطمة ،لكن أعين والدة
والنوم لكل سكان المدينة ُ
َ
الطفل المفقود تبقى مفتوحة ،فيحاول ليل خداعها لتنام ،المدينة في محاولة منها لكسب ما يكفي من المال إلنقاذ
وبهذا ينقذ روحها القلقة .عُ رض الفيلم عالم ًيا للمرة األولى والدها المحتضر .عُ رض الفيلم في برنامج أسبوع النقاد
الدولي في مهرجان كان .2021
في المسابقة الدولية لألفالم القصيرة "نمور الغد" في
مهرجان لوكارنو السينمائي .2021
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مخلوق

نازحون

اليوم األخير لألبوية

إخراج :ماريا سيلفيا إستيف

إخراج :سمير كاراهودا

إخراج :أولمو أوميرزو

األرجنتين ،سويسرا |  16 | 2021د
اإلسبانية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

كوسوفو |  15 | 2021د
األلبانية ،التركية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

سلوفينيا ،التشيك ،فرنسا |  15 | 2021د
التشيكية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

في كوسوفو ما بعد الحرب ،يتجول العبا تنس طاولة،
عالقة حب تطلق العنان للغموض الداخلي ،لتستحضر
مدفوعان بطموحهما إلبقاء رياضتهما حية ،يتنقالن من
عالم الظالل من العالم الحقيقي .كلما كانت الحجج
وخيبات األمل أقوى ،أصبحت العالقة أكثر انكسا ًرا .هكذا ،موقع إلى آخر حاملين معهما الممتلك الوحيد لناديهما:
طاولة تنس .عُ رض الفيلم عالم ًيا للمرة األولى في مسابقة
في أعماق عقلها ،تنزل البطلة إلى عالم سفلي يواجهها
بانعكاس ذاتها ،و ُيريها ذلك المخلوق الحسي الذي تحتاج األفالم القصيرة بمهرجان كان السينمائي .2021
إلى إطالق سراحه.
نور شمس

يوليسيس البد أن يرحل

إخراج :فايزة أمبه

إخراج :آنا بلجيرمي

المملكة العربية السعودية ،المملكة المتحدة ،الواليات
المتحدة األمريكية |  26 | 2021د | العربية ،مترجم لإلنجليزية

فرنسا |  13 | 2021د
الفرنسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

عندما يدخل ابن شمس إلى مسابقة للهيب هوب تواجه
احتمال االنفصال عنه ،وتنقلب رؤيتها للمستقبل بشكل
جذري .تختار شمس بين خيارين :إما أن تجعل أولويتها
إيجاد ذاتها أو أن توقف رحيل ابنها عنها.

تريد سارة التخلص من كلبها .حسنًا ،إنه ليس كلبها بل
كلب عشيقها .ال مشكلة في ذلك باستثناء أن حبيبها قد
مات ،ولن يأخذه ملجأ الكالب حتى الغد ،ما يعني البقاء
يو ًما آخ ًرا مع الكلب.
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نينا حامل من جاكوب .اليوم يقدمها إلى أفراد عائلته
المجتمعين في المشفى إلى جوار سرير جده المحتضر.
بينما تحاول الشابة أن تتحلى بالشجاعةُ ،ت َقابل بطلب
غريب مفاجئ من الجد ،إذ يود رؤية ثدييها ،هل ينبغي
عليها تلبية األمنية األخيرة للبطريرك؟
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االختيار الرسمي (خارج المسابقة)

أرتور رامبو

ضوء طبيعي

لوران كونتيه
فرنسا

دينيش ناجي
المجر ،فرنسا ،ألمانيا ،التفيا

إرخاء القبضات

العبور

كيرا كوفالينكو
جورجيا ،روسيا

أكبر منا

فرار

فلور فاسور
فرنسا

ماريا شرايدر
ألمانيا

قمر 14

ليليا تيميرزيانوفا
روسيا

كل شيء سار على ما
يرام

أنيما

األولمبياد  -باريس الحي
الـ13
جاك أوديار
فرنسا

ثانية واحدة

هادي الباجوري
مصر

فرانسوا أوزون
فرنسا

كوبيليا

جيف تيودور ،ستيفن دي
بيول ،بن تيسور
هولندا ،ألمانيا ،بلجيكا

زانج ييمو
الصين

ماما ،أنا بالمنزل

أودري ديوان
فرنسا

االنجراف بعي ًدا

سيريل ديون
فرنسا

نيترام

الحدث

حيوان

ديسباتش الفرنسية

ويس أندرسون
المملكة المتحدة ،فرنسا،
ألمانيا

إخراج :لوران كونتيه

فلورنس مياي
فرنسا ،ألمانيا ،التشيك
يوناس بوهر راسموسن
الدنمارك ،فرنسا ،السويد،
النرويج

رجُلك
أنا ُ

أرتور رامبو

فالديمير بيتوكوف
روسيا
زافييه بوفوا
فرنسا

فرنسا |  86 | 2021د
الفرنسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

تصبح مسيرة كاتب محتفى به على المحك ،بعد كشف
حساب شخصيته الخفية على اإلنترنت .تدور دراما لوران
كونتيه حول معنى أن تكون فرنس ًيا عرب ًيا في باريس
الحديثة .من يكون كريم دي؟ الكاتب الشاب الجديد
الذي تتوق إليه وسائل اإلعالم ،أم أرتور رامبو ،اسمه
المستعار ،كاتب الرسائل القديمة المليئة بالكراهية؟
إرخاء القبضات

إخراج :كيرا كوفالينكو

جاستن كورزيل
أستراليا

شياطين خفية

راهول جاين
الهند ،فنلندا ،ألمانيا

جورجيا ،روسيا |  97 | 2021د
الروسية ،مترجم لإلنجليزية

في بلدة تعدين سابقة في أوسيتيا الشمالية ،تكافح شابة
للتخلص من قبضة األسرة الخانقة التي تحبها بقدر ما
ترفضها .عُ رض الفيلم عالم ًيا للمرة األولى في مهرجان كان
السينمائي  ،2021حيث فاز بجائزة قسم "نظرة ما".
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أكبر منا

رجُلك
أنا ُ

إخراج :فلور فاسور

إخراج :ماريا شرايدر

ثانية واحدة

إخراج :زانج ييمو

الحدث

فرنسا |  96 | 2021د
الفرنسية ،مترجم لإلنجليزية

ألمانيا |  102 | 2021د
األلمانية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

الصين |  105 | 2020د
ماندرين ،مترجم لإلنجليزية

فرنسا |  100 | 2021د
الفرنسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

يكافح الشباب حول العالم للتوعية بشأن مخاطر
تغير المناخ وعدم المساواة وأحوال الزراعة والتعليم
والفساد .منضمة إلى كل النشطاء الشباب ،تحاول الشابة
اإلندونيسية ميالتي ويجسن الضغط على حكومتها
لمنع بيع األكياس البالستيكية في بالي .عُ رض الفيلم في
مهرجان كان السينمائي .2021

ألما عالمة في متحف بيرجامون الشهير ببرلين .للحصول
على منحتها البحثية إلتمام عملها ،يتم إقناعها بالمشاركة
في بحث استثنائي يشترط عليها أن تمضي ثالثة أسابيع
مع إنسان آلي على هيئة رجل ،مصمم وف ًقا لشخصيتها
واحتياجاتها ،ويتمتع بذكاء اصطناعي يؤهله ليكون الرفيق
المثالي لها.

تدور أحداث الفيلم في الصين خالل الثورة الثقافية.
يروي فيلم "الحدث" المقتبس من رواية السيرة الذاتية
يهرب سجين مجهول الهوية من معسكر عمل ،ويخاطر آلني إرناو ،تفاصيل المعركة الجسدية والعاطفية المرأة
بكل شيء للبحث عن بكرة فيلم مسروقة تظهر فيها ابنته شابة ،تريد إجهاض جنينها ،رغم القوانين الفرنسية المانعة
المفقودة منذ زمن طويل .يصادف في طريقه فتاة يتيمة له .دراما قوية وجذابة تدور أحداثها في مجتمع يعارض
بائسة تطاردها خسارتها الفادحة .افتتح الفيلم مهرجان التحرر الجسدي والجنسي للمرأة .عُ رض "الحدث" عرضه
سان سيباستيان السينمائي عام .2021
العالمي األول في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا
السينمائي  ،2021حيث فاز بجائزة األسد الذهبي.

أنيما

إخراج :أودري ديوان

إخراج :ليليا تيميرزيانوفا

األولمبياد  -باريس الحي الـ13
إخراج :جاك أوديار

إخراج :سيريل ديون

حيوان

إخراج :ويس أندرسون

روسيا |  62 | 2021د
الروسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

فرنسا |  106 | 2021د
الفرنسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

فرنسا |  120 | 2021د
الفرنسية ،مترجم لإلنجليزية

المملكة المتحدة ،فرنسا ،ألمانيا |  107 | 2021د
اإلنجليزية ،مترجم لإلنجليزية

تغادر آنا ،قائدة األوركسترا ،المدينة فجأة لتعيش بمفردها باريس ،الحي الـ ،13اليوم .تلتقي إميلي بكاميل ،الذي
في الغابة الشمالية على شاطئ البحر .في أحد األيام
ينجذب إلى نورا ،التي تتعرف بشكل مفاجئ على أمبر.
تأتي إليها إحدى عضوات الكورال على أمل إعادتها إلى ثالث فتيات وصبي يعيدون تعريف مفهوم الحب في
المدينة ،لكن ينتهي بها األمر بالبقاء معها حيث يزول
العصر الحديث .عُ رض الفيلم عرضه األول عالم ًيا في
إحساسها بالوقت وبانعدام الخط الفاصل بين الواقع
مهرجان كان السينمائي .2021
والحلم.
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ديسباتش الفرنسية

في هذا الفيلم الوثائقي ،يسافر المراهقان بيال وفيبوالن عندما يموت آرثر هاوتزر االبن ،يكتب موظفو "ذا فرينش
لمقابلة علماء وناشطين في أنحاء مختلفة من العالم بح ًثا ديسباتش" وهي مجلة أمريكية تصدر في فرنسا ،نعيه.
تتدفق ذكريات هاوتزر إلى قصص :االنتقال إلى أكثر
عن طريقة أخرى نعيش فيها جن ًبا إلى جنب مع بقية
األحياء والكائنات ،والنظر إليها كشركاء لنا في الوجود ً
بؤسا ،تحفة متماسكة عن رسام مجنون،
بدل مواقع المدينة ً
وأخرى عن الحب والموت ،وقصص مشوقة عن المخدرات
من افتراسها .عُ رض الفيلم في مهرجان كان السينمائي
والطعام الفاخر.
.2021
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شياطين خفية

إخراج :دينيش ناجي

ضوء طبيعي

إخراج :هادي الباجوري

الهند ،فنلندا ،ألمانيا |  70 | 2021د
اإلنجليزية ،الهندية ،مترجم لإلنجليزية

المجر ،فرنسا ،ألمانيا ،التفيا |  103 | 2021د
المجرية ،الروسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

مصر |  84 | 2021د
العربية ،مترجم لإلنجليزية

فرنسا |  113 | 2021د
الفرنسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

يتابع مراد ،مقدم البرامج اإلذاعية ،العديد من القصص
المطروحة على وسائل التواصل االجتماعي ،فيتعرض
لقصة الدكتورة عاليا التي يتم مقاضاتها بعد ارتباطها
بمعيد أصغر منها في السن ،ومريم وإبراهيم الحبيبين
المفرقين باختالف الديانات ،ضمن حكايات أخرى تلفت
انتباه مراد أن اليوم هو يوم اكتمال القمر ،ذلك المتهم
بتدمير قصص الحب.

عندما يصاب أندريه البالغ من العمر  85عا ًما بجلطة
دماغية ،تسرع ابنته إيمانويل لتكون بجانبه .بينما يرقد
في سريره نصف مشلول في المستشفى ،يطلب أندريه
من إيمانويل مساعدته على إنهاء حياته .ولكن كيف لها
أن تلبي مثل هذا الطلب الصعب من والدها؟

إخراج :راهول جاين

يعود المخرج الصاعد راهول جاين إلى دلهي ليستكشف اشتيفان سيميتكا مزارع بسيط وجندي في الجيش
العواقب المأساوية لالقتصاد الهندي المتنامي ،من خالل المجري ،يجد نفسه شاهدًا على مذبحة جماعية مروعة.
مرئيات مذهلة ،ال يلتقط خاللها مدينة تمر بأزمة فحسب ،نتتبع الرجل خالل األيام الثالثة المؤدية إلى المذبحة ،ما
بل يقدم مشهدًا موس ًعا لواقعنا المناخي الكوني الطابع .يجعل الجمهور متماه ًيا مع من يكون وكيف يتصرف.
عرض الفيلم للمرة األولى في مهرجان كان السينمائي
عام .2021
العبور

فرار

قمر 14

كوبيليا

كل شيء سار على ما يرام

عرض عالمي أول

إخراج :فرانسوا أوزون

ماما ،أنا بالمنزل

إخراج :فلورنس مياي

إخراج :يوناس بوهر راسموسن

إخراج :جيف تيودور ،ستيفن دي بيول ،بن تيسور

إخراج :فالديمير بيتوكوف

فرنسا ،ألمانيا ،التشيك |  84 | 2021د
الفرنسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

الدنمارك ،فرنسا ،السويد ،النرويج |  90 | 2021د
الدنماركية ،داري ،اإلنجليزية ،الفرنسية ،الروسية ،مترجم
لإلنجليزية

هولندا ،ألمانيا ،بلجيكا |  82 | 2021د
بال حوار

روسيا |  104 | 2021د
الروسية ،مترجم للعربية واإلنجليزية

أمين ،أكاديمي ناجح ،يصارع سرا أخفاه  20عا ًما .ال يتكبل
بعد انفصالهما عن والديهما ،يحاول الشقيقان كيونا
مزيجا ً
هائل
ا
م
مستخد
الوثائقية،
األفالم
بقيود
الفيلم
يرحب
وأدرييل التخلص من مطارديهم بالوصول إلى بلد
ً
ً
بهما .في حكاية الخروج من فترة المراهقة هذه ،سيتعين من اللقطات األرشيفية وموسيقى البوب في الثمانينات
والرسوم المتحركة ،لينقل لنا عبرها تجربة المراهقين
عليهما عبور قارة ،أضحت بأكملها مهووسة بمطاردة
الفارين من بلدان متعددة ،والتأثير النفسي لهذه التجربة
الالجئين .حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم في
على كيفية تشكيلهم لمفاهيم الحب والثقة والهوية.
مهرجان آنيسي الدولي ألفالم الرسوم المتحركة .2021

34

تنتظر تونيا بفارغ الصبر عودة ابنها ،الذي يقاتل لصالح
عندما يقع الجميع تحت تأثير جراح التجميل صاحب
الشخصية الجذابة الدكتور كوبيليوس ،يتعين على سوان شركة عسكرية روسية خاصة في سوريا .لم تصدق عندما
قيل لها أنه ُقتل .تصارع الشركة وتطالب بعودة ابنها.
التصرف إلنقاذ حبيبها فرانز قبل أن يتم استخدام قلبه
لبث الحياة في جسد كوبيليا ،اإلنسانة اآللية المثالية التي عندما تفشل كل محاوالت إسكاتها ،يقف شاب غريب
ابتكرها الطبيب .عُ رض الفيلم في مهرجان آنيسي الدولي على عتبة بابها.
ألفالم الرسوم المتحركة .2021
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بعيدا
االنجراف
ً

نيترام

فرنسا |  115 | 2021د
الفرنسية ،مترجم لإلنجليزية

أستراليا |  110 | 2021د
اإلنجليزية ،مترجم لإلنجليزية

إخراج :زافييه بوفوا

إخراج :جاستن كورزيل

يعيش نيترام مع أبيه وأمه في ضواحي أستراليا ،حياة
لوران ،ضابط شرطة في بلدة صغيرة في نورماندي،
يخطط للزواج من ماري التي أنجب منها ابنة .على الرغم العزلة واإلحباط ،ومع هذا لم يستطع أبدًا التكيف معها،
إلى حين تعرفه المفاجئ في منتصف التسعينات على
من المعاناة التي يشهدها يوم ًيا ،إال أنه يحب وظيفته.
المنطوية ،التي يجد فيها صديقة له .مع ذلك،
في أحد األيام ،بينما يحاول إنقاذ مزارع يود االنتحار،
هيلين ُ
يقتله عن طريق الخطأ .عُ رض الفيلم عالم ًيا للمرة األولى عندما تصل عالقتهما إلى نهايتها المأساوية ،يزداد نيترام
غض ًبا وعزلة ،ويبدأ في االنحدار البطيء نحو الكارثة.
في مهرجان برلين السينمائي .2021
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نجمة الجونة
الخضراء

جائزة سينما
من أجل
اإلنسانية
جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا اإلنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20000
دوالر أمريكي) .األفالم الطويلة ذات الطابع اإلنساني في جميع أقسام المهرجان ُمرشحة لنيل
هذه الجائزة.
وهذه قائمة باألفالم المشاركة في المسابقات واألقسام المختلفة للمهرجان المؤهلة للحصول
على هذه الجائزة:

هذا العام يطلق مهرجان الجونة السينمائي جائزة نجمة الجونة الخضراء لألفالم المعنية
بالبيئة .ستختار لجنة التحكيم من األفالم المشاركة في جميع األقسام التي تعرف أو ترفع
الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية إضافة إلى األفالم المعنية باالستدامة
البيئية وأهميتها .سيحصل الفيلم الفائز على نجمة الجونة الخضراء وشهادة وجائزة
نقدية قدرها  10آالف دوالر أمريكي ،وستقدم تلك الجائزة بشكل سنوي ضمن جوائز
مهرجان الجونة السينمائي.

وهذه قائمة باألفالم المشاركة في المسابقات واألقسام
المختلفة للمهرجان المؤهلة للحصول على هذه الجائزة:
أوستروف – جزيرة مفقودة

عالم آخر

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

مسابقة األفالم الروائية الطويلة

ً
بعيدا
االنجراف

العبور

االختيار الرسمي (خارج المسابقة)

االختيار الرسمي (خارج المسابقة)

حياة إيفانا

فرار

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

االختيار الرسمي (خارج المسابقة)

سبايا

كباتن الزعتري

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

السجناء الزرق

ماما ،أنا بالمنزل

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

االختيار الرسمي (خارج المسابقة)

ضوء طبيعي

هروب الرقيب فولكونوجوف

االختيار الرسمي (خارج المسابقة)

مسابقة األفالم الروائية الطويلة

وهذه قائمة باألفالم المشاركة في المسابقات واألقسام
المختلفة للمهرجان المؤهلة للحصول على هذه الجائزة:
أكبر منا
االختيار الرسمي (خارج المسابقة)

حيوان
االختيار الرسمي (خارج المسابقة)

شياطين خفية
االختيار الرسمي (خارج المسابقة)

صمت األمواج
مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

كوستا برافا
مسابقة األفالم الروائية الطويلة

البرنامج الخاص

ثالثية األلوان :أزرق

كريستوف كيشلوفسكي
فرنسا ،بولندا ،سويسرا

ثالثية األلوان :أزرق

إخراج :كريستوف كيشلوفسكي

ثالثية األلوان :أحمر

إخراج :كريستوف كيشلوفسكي

الحياة المزدوجة لفيرونيك
إخراج :كريستوف كيشلوفسكي

ثالثية األلوان :أبيض

كريستوف كيشلوفسكي
فرنسا ،بولندا ،سويسرا

ثالثية األلوان :أحمر

كريستوف كيشلوفسكي
فرنسا ،بولندا ،سويسرا

الحياة المزدوجة لفيرونيك
كريستوف كيشلوفسكي
فرنسا ،بولندا ،النرويج

كريستوف كيشلوفسكي :أنا بين بين
كريستوف فيشبيسكي
الدنمارك

فيلم قصير عن القتل

كريستوف كيشلوفسكي
بولندا ،ألمانيا

فرنسا ،بولندا ،سويسرا |  100 | 1993د
الفرنسية ،مترجم لإلنجليزية

فرنسا ،بولندا ،سويسرا |  96 | 1994د
الفرنسية ،مترجم لإلنجليزية

تفقد جولي زوجها المؤلف الموسيقي وطفلها في حادث
سيارة ،وبرغم حزنها ،تحاول بدء حياتها ُمجددًا بعيدًا عن
منزلها الريفي .لكن الموسيقى ال تزال تحيطها وتكشف
لها حقائق غير سارة عن حياة زوجها .تتعلم جولي ببطء
العيش ُمجددًا ،وتثبت لها الموسيقى مع الوقت أنها يمكن
عالجا.
أن تكون ً

تتقاطع حياة عارضة األزياء فالنتين التي تعمل بدوام
فيرونيكا ،سوبرانو في كورس أوبرالي ُتقيم في بولندا.
قاض متقاعد ،عندما تنقذ كلبه من حادث فيرونيكُ ،مدرسة موسيقى تعيش في فرنسا .تربطهما صلة
جزئي ،مع حياة ٍ
سيارة .تتحول عالقتهما المشتعلة في البداية إلى صداقة عاطفية غامضة ،على الرغم من عدم معرفة كليها لآلخر.
وطيدة وتنشأ بينهما رابطة غريبةُ .رشح الفيلم لثالث
تستلم فيرونيكا وظيفتها في مدرسة موسيقى وتعمل بجد
جوائز أوسكار بما فيها جائزة أفضل إخراج لكيشلوفسكي .شديد ،لكنها تنهار وتسقط في أول أداء لها ،ومن هذه
المرحلة ،تأخذ حياة فيرونيك منعط ًفا حادًا.

إخراج :كريستوف كيشلوفسكي

كريستوف كيشلوفسكي :أنا بين بين

إخراج :كريستوف فيشبيسكي

فيلم قصير عن القتل

فرنسا ،بولندا ،سويسرا |  91 | 1994د
الفرنسية ،البولندية ،مترجم لإلنجليزية

الدنمارك |  56 | 1995د
البولندية ،مترجم لإلنجليزية

بولندا |  84 | 1988د
البولندية ،مترجم لإلنجليزية

كارول ،حالق بولنديُ ،تطلقه زوجته الفرنسية الجميلة
دومينيك .يجد نفسه في شوارع باريس دون مال أو
جواز سفر .يقابل كارول "الضائع" مواطنه البولندي الذي
يساعده على الهروب إلى وارسو ،داخل حقيبة سفر.
فور وصوله إلى هناك ،يقرر كارول االنتقام من طليقته،
دون أن يتصور أن الحب قد يقف ً
حائل أمام تنفيذ خطته
المثالية.

صور فيلم "أنا بين بين" عام  .1995استخدم صانعه
الستعادة حياة وأعمال المخرج البولندي الشهير
كريستوف كيشلوفسكي ،مقابالت ومقاطع قصيرة من
أفالم ً
بدل من االعتماد الكلي على تحليل المتخصصين.
يظهر في الفيلم كيشلوفسكي الذي أعلن وقتها قراره
باعتزال السينما متذك ًرا أيام شبابه.

يازك ..متسكع غاضب يقتل سائق سيارة أجرة بعنف
ودون دوافعُ .تسند قضيته إلى بيوتر ،المحامي الشاب
المثالي المعارض أخالق ًيا لعقوبة اإلعدام .تسيطر على
واضحا لدى
عالقتهما اإلنسانية صراحة عاطفية تجعل األمر ً
بيوتر :كل فعل قتل ،هو في النهاية ظلم مؤكد.

ثالثية األلوان :أبيض
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فرنسا ،بولندا ،النرويج |  98 | 1991د
الفرنسية ،البولندية ،مترجم لإلنجليزية

إخراج :كريستوف كيشلوفسكي
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الخميس  14أكتوبر/تشرين األول 2021
مركز الجونة

قاعة أوديماكس

للمؤتمرات والثقافة

سي سينما 2

سي سينما 1

سينما أرينا

سي سينما 3

 11ص

 11ص

 11ص

 11ص

 12م

 12م

 12م

 12م

1م

1م

1م

1م

2م

2م

2م

2م

3م

3م

3م

3م

4م

4م

4م

4م

5م

5م

5م

5م

6م

6م

6م

6م

7م

7م

7م

7م

8م

8م

8م

8م

9م

9م

9م

 10م

 10م

 10م

 11م

 11م

 11م

 11م

 12ص

 12ص

 12ص

 12ص

9م
 10م

مساء
8:00
ً
السجادة الحمراء
مساء
9:45
ً
حفل االفتتاح

الجمعة  15أكتوبر/تشرين األول 2021
مركز الجونة

للمؤتمرات والثقافة

قاعة أوديماكس

سي سينما 2

سي سينما 1

سينما أرينا

سي سينما 3

 11ص

 11ص

 11ص

 11ص

 12م

 12م

 12م

 12م

1م

1م

1م

1م

2م

2م

2م

2م

3م
4م

مساء |  103د
3:45
ً
ضوء طبيعي

5م
6م
7م
8م

مساء
5:30
ً
السجادة الحمراء
مساء |  102د
6:30
ً
علي صوتك

مساء |  86د
7
ً
أرتور رامبو

مساء |  82د
3:15
ً

الرجل األعمى الذي لم يرغب بمشاهدة
تيتانيك

مساء |  105د
6
ً
ثانية واحدة

9م

مساء |  72د
9:15
ً
ملعب

 10م

3م

3م

4م

4م

5م

5م

6م

6م

7م

7م

8م

8م

9م

9م

 10م

 10م

 11م

 11م

 11م

 12ص

 12ص

 12ص

حفل االفتتاح والختام
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مسابقة األفالم الروائية الطويلة

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

3م

مساء |  80د
3:00
ً
حياة إيفانا

مساء |  56د
3:15
ً
كريستوف كيشلوفسكي :أنا بين بين

4م
5م
6م

مساء |  120د
5:45
ً
حيوان

مسابقة األفالم القصيرة

مساء |  82د
6:45
ً
كوبيليا
مساء |  106د
8:45
ً
األولمبياد  -باريس الحي الـ13

7م
8م
9م

مساء |  104د
9:30
ً
ماما ،أنا بالمنزل

 10م
 11م
 12ص

)االختيار الرسمي) خارج المسابقة

البرنامج الخاص
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السبت  16أكتوبر/تشرين األول 2021
مركز الجونة

قاعة أوديماكس

للمؤتمرات والثقافة

سي سينما 2

سي سينما 1

 11ص

 11ص

 11ص

 12م

 12م

 12م

1م

مساء |  72د
12:30
ً
ملعب

2م
3م
4م

مساء |  82د
3:45
ً

الرجل األعمى الذي لم يرغب بمشاهدة
تيتانيك

5م
6م
7م
8م

مساء
5:30
ً
السجادة الحمراء
مساء |  75د
6:30
ً
كباتن الزعتري

مساء |  103د
6:30
ً
ضوء طبيعي

مساء |  126د
3:30
ً
هروب الرقيب فولكونوجوف

مساء |  92د
7:00
ً
مورينا

9م
 10م
 11م

مساء
9:30
ً
حفل افتتاح منصة الجونة السينمائية

مساء |  105د
9:45
ً
برنامج األفالم القصيرة 1

مساء |  102د
10:00
ً
علي صوتك

 12ص

1م

1م

2م

2م

3م

3م

4م

4م

5م

5م

6م

6م

7م

7م

8م

8م

9م

9م

 10م

 10م

 11م

 11م

 12ص

 12ص

سينما أرينا

سي سينما 3

 11ص
 12م

مساء |  104د
12:15
ً
ماما ،أنا بالمنزل

1م
2م
3م

مساء |  65د
3:00
ً
رجل وكاميرا

مساء |  86د
3:15
ً
أرتور رامبو

4م
5م

مساء |  120د
5:45
ً
حيوان

مساء |  104د
9:45
ً
هذا المطر لن يتوقف أب ًدا

6م

مساء |  80د
6:00
ً
حياة إيفانا

مساء |  110د
8:45
ً
نيترام

مساء |  56د
6:30
ً
كريستوف كيشلوفسكي :أنا بين بين

مساء |  84د
8:30
ً
فيلم قصير عن القتل

7م
8م
9م
 10م
 11م
 12ص

األحد  17أكتوبر/تشرين األول 2021
مركز الجونة

للمؤتمرات والثقافة

قاعة أوديماكس

سي سينما 1

 11ص
 12م

مساء |  75د
12:15
ً
كباتن الزعتري

1م
2م

سي سينما 2
 11ص

 11ص

 12م

 12م

 12م

1م

1م

1م

2م

2م

2م

3م

3م

3م

4م

4م
5م

5م

6م

6م

مساء |  92د
3:30
ً
مورينا

5م
6م
7م
8م

مساء
5:30
ً
السجادة الحمراء
مساء |  112د
6:30
ً
ريش

مساء |  105د
6:15
ً
برنامج األفالم القصيرة 1

مساء |  126د
6:30
ً
هروب الرقيب فولكونوجوف

9م
 10م

مساء |  107د
9:45
ً
مقصورة رقم 6

 11م
 12ص

حفل االفتتاح والختام
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مسابقة األفالم الروائية الطويلة

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

سي سينما 3

 11ص

4م

مساء |  96د
3:30
ً
عالم آخر

سينما أرينا

7م

7م

8م

8م

9م

9م

 10م

 10م

 11م

 11م

 12ص

 12ص

مساء |  82د
3:00
ً
كوبيليا

3م

مساء |  84د
2:45
ً
فيلم قصير عن القتل

4م
5م
6م

مساء |  65د
5:30
ً
رجل وكاميرا
مساء |  98د
6:45
ً
الحياة المزدوجة لفيرونيك

مساء |  92د
6:45
ً
أوستروف – جزيرة مفقودة
مساء |  104د
8:00
ً
هذا المطر لن يتوقف أب ًدا
مساء |  113د
9:30
ً
كل شيء سار على ما يرام

مسابقة األفالم القصيرة

7م
8م
9م

مساء |  110د
9:30
ً
نيترام

 10م
 11م
 12ص

)االختيار الرسمي) خارج المسابقة
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اإلثنين  18أكتوبر/تشرين األول 2021
مركز الجونة

قاعة أوديماكس

للمؤتمرات والثقافة

سي سينما 2

سي سينما 1

 11ص

 11ص

 11ص

 12م

 12م

 12م

1م

مساء |  112د
12:30
ً
ريش

2م
3م
4م

مساء |  113د
3:30
ً
برنامج األفالم القصيرة 2

5م
6م
7م
8م

مساء
5:30
ً
السجادة الحمراء
مساء
7:00
ً
حفل «السينما في حفل موسيقي»

مساء |  106د
3:45
ً
كالرا سوال

مساء |  83د
6:45
ً
غروب

مساء |  107د
6:45
ً
مقصورة رقم 6

9م
 10م
 11م

مساء
9:00
ً
السجادة الحمراء
مساء |  84د
10:00
ً
قمر 14

مساء |  106د
9:45
ً
األولمبياد  -باريس الحي الـ13

مساء |  135د
9:30
ً
ذات مرة في كالكوتا

 12ص

1م

1م

2م

2م

3م

3م

4م

4م

5م

5م

6م

6م

7م

7م

8م

8م

9م

9م

 10م

 10م

 11م

 11م

 12ص

 12ص

سينما أرينا

سي سينما 3

 11ص

عرض فيلم إيفتا ومفوضية شؤون
الالجئين

 12م
1م

مساء |  98د
1:00
ً
الحياة المزدوجة لفيرونيك

2م
3م

مساء |  90د
3:30
ً
البحث عن خشب القيثارة

4م

مساء |  62د
4:00
ً
أنيما

5م
6م

مساء |  91د
6:15
ً
سبايا

مساء |  70د
6:30
ً
شياطين خفية

مساء |  100د
6:30
ً
ثالثية األلوان :أزرق

7م
8م
9م

مساء |  92د
9:00
ً
أوستروف – جزيرة مفقودة

مساء |  105د
9:15
ً
ثانية واحدة

مساء |  102د
9:30
ً
رجُلك
أنا ُ

 10م
 11م
 12ص

الثالثاء  19أكتوبر/تشرين األول 2021
مركز الجونة

للمؤتمرات والثقافة

قاعة أوديماكس

سي سينما 2

سي سينما 1

 11ص

 11ص

 11ص

 12م

 12م

 12م

1م

1م

1م

2م

2م

2م

3م

3م

3م

4م

مساء |  101د
3:30
ً

4م

4م

5م

برنامج األفالم القصيرة 3

5م

5م

6م

6م

6م
7م
8م
9م
 10م
 11م

مساء
5:30
ً
السجادة الحمراء
مساء |  94د
6:30
ً
أميرة
مساء
8:30
ً
السجادة الحمراء
مساء |  76د
9:15
ً
العودة

مساء |  84د
6:30
ً
قمر 14

مساء |  113د
9:30
ً
برنامج األفالم القصيرة 2

مساء |  83د
4:00
ً
غروب

مساء |  106د
6:45
ً
كالرا سوال

مساء |  127د
9:45
ً
أسوأ شخص في العالم

 12ص

حفل االفتتاح والختام
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مسابقة األفالم الروائية الطويلة

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

7م

7م

8م

8م

9م

9م

سينما أرينا

سي سينما 3

 11ص
 12م

مساء |  91د
12:15
ً
سبايا

مساء |  100د
12:00
ً
ثالثية األلوان :أزرق

1م
2م
3م

مساء |  75د
3:30
ً
السجناء الزرق

مساء |  96د
6:00
ً
عالم آخر

مساء |  135د
9:15
ً
ذات مرة في كالكوتا

مساء |  102د
3:00
ً
رجُلك
أنا ُ

4م
5م

مساء |  70د
5:45
ً
شياطين خفية

مساء |  90د
8:45
ً
البحث عن خشب القيثارة

6م

مساء |  62د
6:30
ً
أنيما

7م
8م
9م

مساء |  91د
9:00
ً
ثالثية األلوان :أبيض

 10م

 10م

 11م

 11م

 11م

 12ص

 12ص

 12ص

مسابقة األفالم القصيرة

)االختيار الرسمي) خارج المسابقة
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األربعاء  20أكتوبر/تشرين األول 2021
مركز الجونة

قاعة أوديماكس

للمؤتمرات والثقافة

سي سينما 2

سي سينما 1

 11ص

 11ص

 11ص

 12م

 12م

 12م

1م

مساء |  94د
12:30
ً
أميرة

2م
3م
4م

مساء |  101د
3:45
ً

5م
6م
7م
8م
9م
 10م
 11م

برنامج األفالم القصيرة 3
مساء
5:30
ً
السجادة الحمراء
مساء |  100د
6:30
ً
كوستا برافا

مساء |  98د
6:15
ً
برنامج األفالم القصيرة 4

مساء |  127د
8:45
ً
أسوأ شخص في العالم

مساء
8:45
ً
السجادة الحمراء
مساء |  117د
9:45
ً
البحر أمامكم

مساء |  90د
3:30
ً
مبنى أبيض

مساء |  84د
6:30
ً
العبور

مساء |  100د
9:15
ً
الحدث

 12ص

1م

1م

2م

2م

3م

3م

4م

4م

5م

5م

6م

6م

7م

7م

8م

8م

9م

9م

سينما أرينا

سي سينما 3

 11ص

مساء |  97د
12:15
ً
إرخاء القبضات

مساء
صباحا 4:15 -
10:00
ً
ً
عروض منطلق الجونة السينمائي
(مرحلة ما بعد اإلنتاج)

 12م
1م
2م
3م

مساء |  102د
3:00
ً
صمت األمواج

4م
5م

مساء |  96د
6:00
ً
أكبر منا

مساء |  91د
5:00
ً
ثالثية األلوان :أبيض

6م

مساء |  96د
6:00
ً
ثالثية األلوان :أحمر

7م
8م

مساء |  75د
9:00
ً
السجناء الزرق

مساء |  113د
8:00
ً
كل شيء سار على ما يرام

مساء |  90د
8:45
ً
فرار

9م
 10م

 10م

 10م

 11م

 11م

 11م

 12ص

 12ص

 12ص

الخميس  21أكتوبر/تشرين األول 2021
مركز الجونة

قاعة أوديماكس

للمؤتمرات والثقافة

سي سينما 1

 11ص
 12م

مساء |  97د
12:15
ً
إرخاء القبضات

1م
2م
3م
4م

مساء |  98د
3:30
ً
برنامج األفالم القصيرة 4

5م
6م

مساء |  100د
3:00
ً
كوستا برافا

مساء
5:00
ً
حفل ختام منصة الجونة السينمائية

7م
8م

مساء |  100د
6:30
ً
الحدث

مساء |  117د
6:15
ً
البحر أمامكم

 11م

مساء |  115د
9:15
ً
بعيدا
االنجراف
ً

مساء |  107د
10:00
ً
ديسباتش الفرنسية

 12ص

حفل االفتتاح والختام
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مسابقة األفالم الروائية الطويلة

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

سي سينما 3

 11ص

 11ص

 11ص

 12م

 12م

 12م

1م

1م

1م

2م

2م

2م

3م

3م

4م

4م

5م

5م

6م

9م
 10م

سي سينما 2

سينما أرينا

3م

مساء |  76د
4:00
ً
العودة

مساء |  96د
3:15
ً
ثالثية األلوان :أحمر

4م
5م

6م

7م

7م

8م

8م

9م

9م

 10م

 10م

 11م

 11م

 12ص

 12ص

6م

مساء |  90د
7:00
ً
فرار

مساء |  102د
6:30
ً
صمت األمواج

مساء |  84د
6:45
ً
العبور

7م
8م
9م

مساء |  90د
9:45
ً
مبنى أبيض

مسابقة األفالم القصيرة

مساء |  96د
9:15
ً
أكبر منا

 10م
 11م
 12ص

)االختيار الرسمي) خارج المسابقة
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الجمعة  22أكتوبر/تشرين األول 2021
مركز الجونة

قاعة أوديماكس

للمؤتمرات والثقافة

سي سينما 1

 11ص
 12م

مساء |  115د
12:00
ً
االنجراف بعي ًدا

سي سينما 2
 11ص

 11ص

 12م

 12م

سينما أرينا

سي سينما 3

 11ص
 12م

مساء |  107د
12:15
ً
ديسباتش الفرنسية

1م

1م

2م

2م

2م

2م

3م

3م

3م

3م

4م

4م

4م

4م

5م

5م

5م

5م

6م

6م

6م

1م

6م
7م

مساء
6:00
ً
السجادة الحمراء
مساء
8:00
ً
حفل الختام

1م

7م

7م

7م

8م

8م

8م

9م

9م

9م

9م

 10م

 10م

 10م

 10م

 11م

 11م

 11م

 11م

 12ص

 12ص

 12ص

 12ص

8م

حفل االفتتاح والختام

مسابقة األفالم الروائية الطويلة

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

مسابقة األفالم القصيرة

)االختيار الرسمي) خارج المسابقة

البرنامج الخاص

جدول عروض األفالم القصيرة
برنامج األفالم القصيرة 1

برنامج األفالم القصيرة 3

برانكا  20 -د

خديجة  17 -د

شمس سوداء  20 -د

نازحون  15 -د

ليلي وحدها  22 -د

ربطة شعر ،بيض ،كتب الواجب المنزلي  14 -د

نور شمس  26 -د

مخلوق  16 -د

القاهرة-برلين  17 -د

يوليسيس ال بد أن يرحل  13 -د

برنامج األفالم القصيرة 2

سقالة  14 -د
على أرض صلبة  12 -د

الرحلة  22 -د
اليوم األخير لألبوية  15 -د
ليل  16 -د
جوني  23 -د
عرنوس  17 -د
االبن المقدس  20 -د

برنامج األفالم القصيرة 4
اسمه كان كارجو  17 -د
تاالهاسي  22 -د
أبالو  20 -د
غرباء  20 -د
كاتيا  19 -د
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منصة الجونة السينمائية

ُمنطلق الجونة السينمائي

تهدف منصة الجونة السينمائية ،إلى خلق مساحة إبداعية لألفراد واألسواق السينمائية ،و ُتعد جز ًءا ال يتجزأ من
مهرجان الجونة السينمائي .المنصة فعالية موجهة لصناعة السينما ُخلقت بهدف تطوير وتمكين صناع األفالم العرب،
ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي الالزم .تقدم المنصة مبادرتين هما منطلق الجونة السينمائي وجسر
الجونة السينمائي ،اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة.
منطلق الجونة السينمائي مختبر لتطوير مشاريع األفالم واإلنتاج المشترك ،يهدف إلى تمكين صناع األفالم العرب من
منتجين ومخرجين عن طريق توفير الدعم اإلبداعي والمالي الالزم لهم .تم استالم طلبات التقديم لمشاريع األفالم
الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير واألفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج ،من خالل دعوة تقديم مفتوحة
لجميع صناع السينما من العالم العربي.
جسر الجونة السينمائي نقطة لقاء ومنتدى للحوار بين األصوات السينمائية المختلفة .يستعد الجسر للترحيب بضيوفه
في دورته الخامسة .يمكن لصانعي األفالم العرب ونظرائهم الدوليين مشاركة أفكارهم والتفاعل مع طيف واسع من
المواضيع المتعلقة بالجوانب االجتماعية واالقتصادية لصناعة السينما .يقدم جسر الجونة السينمائي هذا العامً :
ورشا
للعمل ومحاضرات وحلقات نقاشية لعدد من محترفي وخبراء صناعة السينما.
ُتقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين  16وحتى  21أكتوبر/تشرين األول .2021

استقبل المنطلق في دورته الخامسة طلبات تقديم من جميع أنحاء العالم العربي .تمت مراجعة هذه الطلبات من
ِقبل لجنة من السينمائيين المتخصصين ،واختيار  13مشروعًا في مرحلة التطوير ( 8مشاريع روائية و 5مشاريع وثائقية
طويلة) ،و 6أفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج (فيلمين روائيين ،و 4أفالم وثائقية طويلة) ومشروع ضيف في مرحلة
ما بعد اإلنتاج بنا ًء على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية ،كما أثنت اللجنة على المستوى المميز
المقدمة للمنطلق.
للمشاريع ُ

المدرجة أدناه 7 ،بلدان عربية.
وُتمثل المشاريع واألفالم ُ

المرشحة لمرحلة التطوير:
المشاريع ُ
المشاريع الروائية:

«ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة»  -صوفيا جامه (فرنسا)
«أجورا»  -عالء الدين سليم (تونس)
«عائشة ال تستطيع الطيران بعد اآلن»  -مراد مصطفى (مصر)
«محبون سعداء»  -هشام العسري (فرنسا)
«كولونيا»  -محمد صيام (مصر)
«البصير»  -علي طوفان الفتالوي (العراق ،سويسرا)
«حتى يتنفس البحر»  -زين دريعي (األردن ،السويد ،كندا ،فرنسا)
«حشيشستان»  -سعيد زاغة (فلسطين ،األردن)
المشاريع الوثائقية:

«أغنية للصيف والشتاء»  -طالل دركي وعلي وجيه (سوريا ،الدنمارك ،ألمانيا ،الواليات المتحدة األمريكية)
«خمسين متر»  -يمنى خطاب (مصر)
«أبي قتل بورقيبة»  -فاطمة رياحي (تونس)
«البحث عن ودي»  -سارة الشاذلي (مصر)
«نساء حياتي»  -زهراء غندور (العراق ،سويسرا)

المرشحة لمرحلة ما بعد اإلنتاج:
األفالم ُ
األفالم الروائية:

«جنائن معلقة»  -أحمد ياسين الدراجي (العراق ،المملكة المتحدة ،فلسطين)
«هايش مايش»  -هشام العسري (المغرب)
األفالم الوثائقية:

«أبو زعبل  - »89بسام مرتضى (مصر ،ألمانيا)
«خط فاصل»  -رين رزوق (لبنان)
«ال شيء عن أمي»  -لطيفة دغري وسالم طرابلسي (تونس)
«تلك األشجار الغريبة»  -هند شوفاني (فلسطين)

مشروع ضيف مشارك في مرحلة ما بعد اإلنتاج:

«طعم الكرموس»  -أريج سحيري (تونس ،سويسرا ،فرنسا)
سيقدم المخرجون والمنتجون مشاريعهم وأفالمهم إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفالم
ومبرمجي مهرجانات ،للحصول على استشارتهم الفنية .إضافة إلى ذلكُ ،تعقد لقاءات فردية بين صناع األفالم
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المكتملة لألفالم وتعزيز فرص التعاون
وخبراء الصناعة والمستشارين لتطوير السيناريوهات أو النسخ غير ُ
اإلقليمي والدولي .تتنافس المشاريع واألفالم على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.
يحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد اإلنتاج على شهادة منصة الجونة
السينمائية ،وجائزة مالية قدرها  15000دوالر أمريكي لكل واحد منهماُ .تقدم بعض الجوائز اإلضافية العينية والمالية،
المدرجة أدناه:
من خالل الشراكات مع المؤسسات المحلية واإلقليمية ُ
  10آالف دوالر أمريكي من تريند في إف إكس  10آالف دوالر أمريكي لخدمات ما بعد اإلنتاج من تريند في إف إكس  10آالف دوالر أمريكي من روتانا  10آالف دوالر أمريكي من سينرجي فيلمز  10آالف دوالر أمريكي من شبكة راديو وتلفزيون العرب (إيه أر تي)  10آالف دوالر أمريكي من مقام  10آالف دوالر أمريكي من نيو بالك  10آالف دوالر أمريكي من ذا إندي ديير  10آالف دوالر أمريكي من كالت  10آالف دوالر أمريكي من كالكيت  5آالف دوالر أمريكي خدمات عينية من كالكيت  5آالف دوالر أمريكي من مهرجان مالمو للسينما العربية  5آالف دوالر أمريكي من بي ميديا برودكشنز  5آالف دوالر أمريكي خدمات ما بعد اإلنتاج من بي ميديا برودكشنز  50ألف دوالر أمريكي بيع مبدئي من أو إس إن  30ألف دوالر أمريكي ضمان توزيع من ماد سوليوشنز وإرجو ميديا فينتشرز  5آالف دوالر أمريكي من ورشة سرد  10آالف دوالر أمريكي جائزة تطوير سيناريو ُمقدمة من مريم نعوم من ورشة سرد  10آالف دوالر لخدمات عمل دي سي بي لفيلم من ذا سيل بوست برودكشن  10آالف دوالر لخدمات التسويق (تتضمن عمل المقاطع الدعائية) لفيلم من ذا سيل بوست برودكشن  5آالف دوالر أمريكي من جيميناي أفريقيا  7آالف دوالر أمريكي منحة لدراسة الماجستير من إحدى الجامعات األمريكية من جيميناي أفريقيا  5آالف دوالر أمريكي لخدمات ما بعد اإلنتاج من هيكات ستوديو  30ألف دوالر أمريكي لخدمات المؤثرات البصرية والتلوين من ميركوري فيشوال سوليوشنز مشاركة الثنين من صناع األفالم في مبادرة جلوبال فيلم إكسبريشن من إيفتا مشاركة مشروع في مختبر روتردام لألفالم من مركز السينما العربية56

جسر الجونة السينمائي

 - 2لقاء مع مفوضية فولبرايت في مصر

جسر الجونة السينمائي ،نقطة لقاء ومنتدى للحوار بين األصوات السينمائية المختلفة .يستعد الجسر للترحيب بضيوفه
في دورته الخامسة .يمكن لصانعي األفالم العرب ونظرائهم الدوليين مشاركة أفكارهم والتفاعل مع طيف واسع من
المواضيع المتعلقة بالجوانب االجتماعية واالقتصادية لصناعة السينما .يقدم جسر الجونة السينمائي هذا العامً :
ورشا
للعمل ومحاضرات وحلقات نقاشية لعدد من محترفي وخبراء صناعة السينما .يتضمن البرنامج هذا العام:

 - 3أصوات الالجئين في السينما :الدورة الخامسة

حلقات نقاشية:

 - 1السينما كأداة للتغيير المجتمعي

تديرها :مريم فرج
صباحا  12:00 -مسا ًء ،تي يو برلين (أوديماكس)
األحد  17أكتوبر/تشرين األول ً 10:30

 - 2ضع فيلمك على اإلنترنت :مقدمة إلى منصات بث الفيديو

يديرها :هانز فرايكين
اإلثنين  18أكتوبر/تشرين األول  12:30مسا ًء  02:00 -مسا ًء ،تي يو برلين (أوديماكس)

 - 3تنفس ،تحدث ،مِثل :عن الصحة النفسية للممثلين

يديرها :د .مينا النجار
الثالثاء  19أكتوبر/تشرين األول  12:30مسا ًء  02:00 -مسا ًء ،تي يو برلين (أوديماكس)

 - 4صورة مصر القديمة في السينما

يديرها :محمود رشاد وبشرى رزة
الخميس  21أكتوبر/تشرين األول  12:30مسا ًء  02:00 -مسا ًء ،تي يو برلين (أوديماكس)

المحاضرات:

 21 - 17أكتوبر/تشرين األول 10:30 ،صباحا  4:00 -مسا ًء ،أوديماكس جامعة برلين التقنية
صباحا  12:00 -مسا ًء ،سي سينما ( 2ال تحتاج لحجز تذكرة)
اإلثنين  18أكتوبر/تشرين األولً 11:00 ،

 - 4لقاء مع كريستيان جون

مفتوح للمشاركين في منطلق الجونة السينمائي فقط

 - 5فيلم الب فلسطين :جلسة التقديم والجوائز

(جلسة مغلقة)

جائزة خالد بشارة
تكري ًما لصناع السينما المصرية المستقلة الذين لم يخشوا التحدي في سبيل تحقيق أحالمهم ،تهدف جائزة خالد
بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة إلى استكمال مسيرة الراحل خالد بشارة ،الرئيس التنفيذي السابق ألوراسكوم
القابضة للتنمية وذراعها أوراسكوم للتنمية مصر ،المتمثلة في دعم واالعتراف بالمواهب الصاعدة .توفر الجائزة لصناع
األفالم المصريين الصاعدين منصة وفرصة إلظهار مواهبهم السينمائية وجائزة نقدية قدرها  10آالف دوالر أمريكي.
المشاريع الثالثة المؤهلة لجائزة خالد بشارة هي:
« - 1أمانة البحر»  -هند سهيل
« - 2بامبل»  -عمرو السعيد
« - 3عادل»  -دينا العليمي

 - 1محاضرة دارين أرنوفسكي

تديرها :تيريزا كافينا
األحد  17أكتوبر/تشرين األول  12:30مسا ًء  02:00 -مسا ًء ،تي يو برلين (أوديماكس)

 - 2دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد اإلنتاج :محاضرة مقدمة من كريم بطرس غالي وفرانك بيازا (محاضرة افتراضية)
صباحا  12:00 -مسا ًء ،تي يو برلين (أوديماكس)
اإلثنين  18أكتوبر/تشرين األول ً 10:30
 - 3حوار مع محمد بكري

يحاوره :حسام عاصي
صباحا  12:00 -مسا ًء ،تي يو برلين (أوديماكس)
األربعاء  20أكتوبر/تشرين األول ً 10:30

 - 4محاضرة لستيفان جرامبارت حول سرد القصص التفاعلية

األربعاء  20أكتوبر/تشرين األول  12:30مسا ًء  02:00 -مسا ًء ،تي يو برلين (أوديماكس)

 - 5حوار مع زبيجنيف زاماجوسكي

تحاوره :ثراء جبيل
صباحا  12:00 -مسا ًء ،تي يو برلين (أوديماكس)
الخميس  21أكتوبر/تشرين األول ً 10:30

ورش العمل:

 - 1ورشة عمل تصميم األزياء بإدارة ديبورا النديس وريم العدلُ :مقدمة من السفارة األمريكية ومدرسة
السينما بجيزويت اإلسكندرية (ورشة مغلقة)

فعاليات خاصة

 - 1جلسة عرض مشاريع :سينماتيك بواسطة جيميني أفريقيا
الجمعة 15 ،أكتوبر/تشرين األول 12:00 ،مسا ًء  2:00 -مسا ًء أوديماكس جامعة برلين التقنية
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جسر الجونة السينمائي

الثالثاء  19أكتوبر/تشرين األول 2021

الجمعة  15أكتوبر/تشرين األول 2021
التوقيت

البرنامج

المكان

التوقيت

البرنامج

المكان

مساء
مساء 2:00 -
12:00
ً
ً

جلسة عرض مشاريع :سينماتيك بواسطة جيميني أفريقيا

جامعة برلين ،أوديماكس

مساء
صباحا 6:00 -
8:00
ً
ً

جلسة التقديم والجوائز :فيلم الب فلسطين (جلسة مغلقة)

جامعة برلين

مساء
مساء 2:00 -
12:30
ً
ً

تنفس ،تحدث ،مِثل :عن الصحة النفسية للممثلين

جامعة برلين ،أوديماكس

السبت  16أكتوبر/تشرين األول 2021
األربعاء  20أكتوبر/تشرين األول 2021
التوقيت

البرنامج

المكان

مساء
9:30
ً

حفل افتتاح منصة الجونة السينمائية (للمدعويين فقط)

مركز الجونة للمؤتمرات
والثقافة

التوقيت

البرنامج

المكان

مساء
صباحا 6:00 -
8:00
ً
ً

جلسة التقديم والجوائز :فيلم الب فلسطين (جلسة مغلقة)

جامعة برلين

مساء
مساء 2:00 -
12:30
ً
ً

محاضرة لستيفان جرامبارت حول سرد القصص التفاعلية

جامعة برلين ،أوديماكس

األحد  17أكتوبر/تشرين األول 2021
التوقيت

البرنامج

المكان

مساء
صباحا 12:00 -
10:30
ً
ً

السينما كأداة للتغيير المجتمعي

جامعة برلين ،أوديماكس

مساء
صباحا 4:00 -
10:30
ً
ً

لقاء مع مفوضية فولبرايت في مصر (فعالية ممتدة إلى يوم  21اكتوبر/
تشرين األول)

جامعة برلين ،أوديماكس

مساء
مساء 2:00 -
12:30
ً
ً

محاضرة دارين أرنوفسكي

جامعة برلين ،أوديماكس

الخميس  21أكتوبر/تشرين األول 2021
التوقيت

البرنامج

المكان

مساء
صباحا 12:00 -
10:30
ً
ً

حوار مع زبيجنيف زاماجوسكي

جامعة برلين ،أوديماكس

مساء
مساء 2:00 -
12:30
ً
ً

صورة مصر القديمة في السينما

جامعة برلين ،أوديماكس

مساء
مساء 6:30 -
5:00
ً
ً

حفل ختام منصة الجونة السينمائية

مركز الجونة للمؤتمرات
والثقافة

اإلثنين  18أكتوبر/تشرين األول 2021
التوقيت

البرنامج

المكان

مساء
صباحا 12:00 -
10:30
ً
ً

دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد اإلنتاج :محاضرة مقدمة من كريم بطرس غالي
وفرانك بيازا (محاضرة افتراضية)

جامعة برلين ،أوديماكس

مساء
صباحا 12:00 -
11:00
ً
ً

أصوات الالجئين في السينما :الدورة الخامسة (ال تحتاج لحجز تذكرة)

سي سينما 2

مساء
مساء 2:00 -
12:30
ً
ً

ضع فيلمك على اإلنترنت :مقدمة إلى منصات بث الفيديو

جامعة برلين ،أوديماكس

مساء
مساء 6:30 -
5:30
ً
ً

لقاء مع كريستيان جون (مفتوح للمشاركين في منطلق الجونة السينمائي
فقط)

جامعة برلين

جلسة افتراضية
محاضرة/حوار
حلقة نقاش
فعاليات خاصة
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معرض كريستوف كيشلوفسكي االستعادي
إحيا ًء للذكرى الخامسة والعشرين لوفاته ،تنظم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائيً ،
معرضا ألعمال وحياة
المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي.
يصمم ويجهز المعرض االستعادي منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبو سيف ،وستتم إعادة األعمال
المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى من خالل عدسة سينمائية.
المعرض يضم  23ملص ًقا مؤط ًرا من متحف السينما في لودز ،وكلها مستوحاة من أفالم كيشلوفسكي .كما يتضمن مواد
أصلية من أرشيف السينما "سينماتيك" ،بإجمالي  50صورة لملصقات وصور من أفالم كيشلوفسكي األيقونيةُ ،تظهر
مواقع وعمليات التصوير إلى جانب صور شخصية للمخرج.
من بين أبرز فعاليات المعرض فيلم وثائقيُ ،يعرض بشكل متتالٍ  ،و ُيظهر جوانب مذهلة من حياة المخرج الراحل
وأفكاره ومجموع أفالمه .الفيلم بعنوان "كريستوف كيشلوفسكي :أنا بين بين" من إخراج كريستوف فيشبيسكي.
سوف ينتج المعرض شركة إكس الب التي تدمج الفن مع التكنولوجيا ،المتخصصة في تصميم المعارض والمتاحف من
خالل دمج التصميم والتنفيذ وإنشاء المحتوى مع االبتكارات التكنولوجية.

مهرجان الجونة السينمائي
يدعم السينما العربية في المهرجانات السينمائية الدولية
بمبادرة من المهندس نجيب ساويرس ،أطلقت الدورتين الثانية والثالثة من مهرجان الجونة السينمائي سلسلة من
عالقات التعاون مع المهرجانات والمؤسسات السينمائية حول العالم للترويج للسينما العربية .يواصل مهرجان الجونة
السينمائي في دورته الخامسة البناء على هذه التعاونات من أجل تمكين صناع السينما العرب ،وخاصة خارج العالم
العربي ،والترويج لمشاريعهم وأفالمهم في مراحل مختلفة بمنتديات السينما الدولية ،ومن ثم تعزيز فرصهم في
اإلنتاج المشترك والتوزيع .تشمل قائمة المهرجانات لهذا العام:
ملتقى بيروت السينمائي الخامس

جدد مهرجان الجونة السينمائي تعاونه مع ملتقى بيروت السينمائي من خالل تقديم دعوة ألحد المشاريع المختارة
ً
مستقل بمحترفين
مخرجا عرب ًيا
للمشاركة في منصة الجونة السينمائية .ملتقى بيروت السينمائي هو مبادرة تصل 14
ً
عرب ودوليين في صناعة السينما ،بهدف تشجيع اإلنتاج المشترك والتعاون والشراكات من خالل فعالية افتراضية لمدة
 4أيام ،تركز على اإلمكانات البارزة لألفالم المختارة لتأثيرها على الواقع االجتماعي والسياسي.
ورشة فاينال كت التاسعة في فينيسيا

منذ عام  ،2017قدم مهرجان الجونة السينمائي جائزة في ورشة فاينال كت في فينيسيا لمشروع فيلم عربي ،والتي
تتضمن جائزة نقدية قدرها  5,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى دعوة لحضور منصة الجونة السينمائية كمشروع
ضيف .توفر ورشة فاينال كت في فينيسيا فرصة لستة مشاريع أفالم في مرحلة اإلنتاج لتسهيل عملية ما بعد اإلنتاج
وتعزيز الشراكات بين هذه المشاريع وأسواق األفالم .تقام الورشة على مدار  3أيام من الفعاليات واألنشطة ،وتقدم
المشاريع للمنتجين والمشترين والموزعين وشركات ما بعد اإلنتاج ومبرمجي المهرجانات.
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كيفية شراء التذاكر
يمكن لحاملي البطاقات حجز تذاكرهم من خالل تطبيق الهاتف الخاص بمهرجان الجونة السينمائي ،أو من
متاحا أيضا من شباك التذاكر.
شباك التذاكر .كما سيكون شراء التذاكر
ً

األنواع واألسعار

طرق الدفع

حاملي البطاقات 4 :تذاكر مجانية في اليوم

 -عن طريق بطاقات فيزا /ماستر كارد

(لألفالم) ،تذكرتين للمحاضرات والنقاشات وورش

 ًنقدا في شباك التذاكر

العمل.
ً
جنيها مصريًا
تذكرة عادية50 :
ً
تذكرة الطلبة25 :
جنيها مصريًا (بشرط توفر بطاقة
تعريف طالبية سارية)
ً
جنيها مصريًا ( 4تذاكر
بطاقة محبي السينما750 :
في اليوم ،تذكرة واحدة لكل عرض ،باستثناء حفلي
االفتتاح والختام ،والعروض المتزامنة).

منصة الجونة السينمائية
ندوات منصة الجونة :مجاًنا (يجب حجز التذكرة المجانية
إلكترونيا باستخدام البطاقات ،أو باستالم التذكرة من
شباك التذاكر لغير حاملي البطاقات).
ً
جنيها مصريًا
محاضرات منصة الجونة50 :

مواعيد عمل شباك التذاكر
●  14أكتوبر/تشرين األول
صباحا إلى
أوديماكس بالجامعة األلمانية9:30 :
ً
مساء
8
ً
●  22 - 15أكتوبر/تشرين األول
صباحا إلى
أوديماكس بالجامعة األلمانية9:30 :
ً
 10:30مسا ًء
مساء
صباحا إلى 10:30
سي سينما11 :
ً
ً
●  20 - 15أكتوبر/تشرين االول
بالزا المهرجان :ساعة واحدة قبل عرض الفيلم
(لحاملي البطاقات فقط)
●  21 - 15أكتوبر/تشرين االول
مساء
مساء إلى 10
أرينا سينما5 :
ً
ً

سياسات حجز التذاكر
● التذاكر أو التذاكر اإللكترونية مطلوبة لجميع العروض والندوات والمحاضرات.
● لحاملي البطاقات فقط :سيتم إرسال التذكرة اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني بمجرد إجراء الحجز من خالل
تطبيق الهاتف الخاص بمهرجان الجونة السينمائي .إذا لم يكن لدى حاملي البطاقات حق الوصول لحساب
إيفنتفال الخاص بهم ،يمكنهم إرسال بريد إلكتروني إلى  boxoffice@elgounafilmfestival.comلطلب
تفاصيل تسجيل الدخول أو التوجه إلى شباك التذاكر للحصول على المساعدة في حجز تذاكرهم.
● يجب الحضور قبل  15دقيقة من بدء البرنامج المقرر لضمان الدخول والحصول على المقاعد المحجوزة
(وهذا يشمل العروض ،والندوات ،والمحاضرات ،والفعاليات) الدخول المتأخر خاضع لتقدير مدير القاعة.
● لن يتم استرداد أي مبالغ أو تبادل أو إعادة طبع التذاكر تحت أي ظرف من الظروف.
● ال يجوز إعادة بيع التذاكر.
● جميع العروض عرضة للتغيير دون إشعار .تنشر التغييرات عبر موقع  www.elgounafilmfestival.comوتطبيق
الهاتف.
● باستخدام تذكرتك ،فإن توافق على أنه قد يتم تسجيلك أو تصويرك بدون رسوم.
● التسجيل أو التصوير غير المصرح به لبرامج مهرجان الجونة السينمائي ،مخالف للقانون .وقد يخضع
المخالفين للمالحقة القضائية.
● مهرجان الجونة السينمائي لن يكون مسؤوال عن أي خسارة أو إصابة أو ضرر لحامل التذكرة مهما كان
السبب.
● تقتصر مبيعات تذاكر مهرجان الجونة السينمائي على من هم في عمر  12عاما أو أكثر.
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الشواطئ والمارينا
 -1شاطئ إليمنتس
 -2نادي الكايت بوردينج /شاطئ بوذا
 -3نادي شاطئ فندق ذا ثري كورنرز
 -4شاطئ مانجروفي
 -5مارينا أبو تيج
 -6مارينا أبو تيج 2
 -7شاطئ زيتونة
 -8ريدسي زون
 -9كايت باور
 -10نادي شاطئ موودز
 -11شاطئ بلفيوز
 -12شاطئ موفنمبيك
 -13شاطئ باراديسيو
 -14شاطئ شيراتون
 -15طويلة
 -16نادي شاطئ سموكري
 -17نادي شاطئ مارينا

الخدمات

الترفيه واالستجمام

 -1محطة الدراجات اإللكترونية
 -2محطة الباص
 -3مركز المعلومات
 -4خدمات التاكسي والليموزين
 -5أكاديمية ميني كيدز
 -6مدرسة إيجيس
 -7المكتبة
 -8المسجد
 -9المستشفى والصيدلية
 -10معهد التمريض
 -11تي يو برلين (أوديماكس)
 -12محطة البنزين
 -13المدرسة الفندقية األلمانية
 -14الكنيسة
 -15إيجي بيف /مصنع النبيذ
 -16المزرعة ومصنع إعادة التدوير
 -17عيادة بيطرية ومحل مستلزمات بيطرية
 -18دوبل الند
 -19جي سبيس

 -1ستاد خالد بشارة
 -2مزرعة الجونة السمكية
 -3السينما
 -4كلوب هاوس
 -5جو كارتس
 -6ملعب التنس
 -7شيكي مونكي
 -8ميني جولف
 -9حديقة ساليدرز كابل
 -10أولترا اليت كرافت
 -11ديسيرت بريث الند أرت
 -12ليالي الواحة البدوية
 -13مسرح مارينا
 -14سي سينما
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لالتصال بنا
 17شارع عزيز أباظة ،الزمالك ،القاهرة ،مصر.
تليفون+20 2 7372 4308 :
البريد اإللكترونيinfo@elgounafilmfestival.com :
الموقع اإللكترونيwww.elgounafilmfestival.com :
صفحة الفيس بوكwww.facebook.com/ElGounaFilmFestival :

