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 ! مرسيليا في قلب المتوسط

 نجح المركز المتوسطي للتصالت السمعية البصرية مع مبادرته بتنظيم "أسبوع المتوسط السمعي البصري"
 في رهانه : تسليط كاميرات فرانس تلفزيون على مدينة مرسيليا من خلل عملية "كاب ميديترانيه"، جمع

 اعلى سلطات السمعي البصري المتوسطي في مرسيليا، بعرضه على فرانس تلفزيون تنظيم أول قمة لرؤساء
 التلفزة المتوسطية وإقامة البريميد في أجمل مبنيين افتتحا هذا العام بمناسبة عاصمة الثقافة الوروبية، الموسيم

.وفيل ميديترانيه

  شخص في الميناء القديم ! إنتقلوا لحضور عيد100000انتهى هذا السبوع بنجاح باهر، مع اكثر من 
، بالضافة الى2 مليون مشاهد لقناة فرانس 4.5 لنه اجتذب أيضا الموسيقى الذي سيبقى في الحوليات،  

 المشاهدين الكثر وراء شاشاتهم في بلدان حوض البحر البيض المتوسط التي قررت بث هذا البرنامج
.المكرس للمتوسط بالغاني

 شاركوا معنا في كل حدث من هذه الحداث في هذا العدد الصيفي من "المتوسط السمعي البصري" واكتشفوا
.لئحة الفائزين في دورة البريميد السابعة عشرة. لئحة جريئة، حصلت على تحية المهنيين

! وفي انتظار لقائكم في شهر ايلول المقبل، نتمنى للجميع قضاء عطلة صيف رائعة

 فريق عمل المركز المتوسطي للتصالت السمعية البصرية
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2013لئحة الفائزين في البريميد 

  "  الجائزة الكبرى لفرانس تلفزيون "قضايا متوسطية
 DANCE OF OUTLAWS :  للمخرج محمد العبوديرقص الخارجين عن القانون

     جائزة ذاكرة المتوسط
IN UTERO SREBRENICA :  لجيوزيبي كارييريمن قلب سريبرينيتشا

     جائزة فن، تراث وثقافات متوسطية
A HOUSE FOR BERNARDA ALBA :  من اخراج ليديا بيرالتا غارسيامنزل برناردا ألبا

     جائزة التقرير المتوسطي
LE MARTYRE DES SEPT MOINES DE TIBHIRINE : استشهاد الرهبان السبعة في تيبحيرين 

من اخراج مالك أيت – عوضيا وسيفرين لبات

     جائزة اول عمل وثائقي
ICH LIEBE DICH : من اخراج أيمين أمل بالسي     أحبك

جائزة الفيلم المتوسطي القصير
GARBAGE : للمخرج بوراك تورتانالقمامة 

جائزة الوسائط المتعددة في المتوسط
DANS LES MURS DE LA CASBAH : من اخراج سيلين دريان     داخل جدران القصبة

جائزة الجمهور الشاب أم.بي.أم. أفيروويس جونيور
A HOUSE FOR BERNARDA ALBA :  من اخراج ليديا بيرالتا غارسيامنزل لبرناردا ألبا

     جائزة لجنة التحكيم الخاصة
LE THE OU L'ELECTRICITE :   للمخرج جيروم لوميرالشاي أوالكهرباء

  .  التنويه الخاص لتحاد اذاعات الدول العربية أ.أس.بي.يو
TROUFIONS : من اخراج تييري دو ميزيار وألبان تورليعساكر 

    موند للبث  5  جائزة تي.في. 
GUERRE D'ALGERIE, LA DECHIRURE :  من اخراج غبريال لو بومان وبنجامان ستوراحرب الجزائر، التمزق

   كورسيكا فياستيل للبث  3  جائزة فرانس 
ITALY : LOVE IT, OR LEAVE IT : من اخراج غوستاف هوفر ولوقا راغازي ايطاليا : أحبها أو أتركها

   للبث  3  جائزة الراي 
FIVE BROKEN CAMERAS : من اخراج عماد برناط وغي دافيدي خمس كاميرات محطمة  

Retour au sommaire : للعودة الى المحتوى انقر هنا 
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لجان تحكيم دورة البريميد السابعة عشرة

 / المركز المتوسطي للتصالت السمعية البصرية:  ايرين دو روزين  الصورة 

لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي

– خبيرة استشارية مستقلة في التصالت والعلم لحساب رويا تي.في. (الردنهل زريقات رئيسة اللجنة :  )
– مخرجةسوداد كعدان 

 كورسيكا فياستيل3 كورسيكا وفرانس 3– مدير هوائيات فرانس جان – ايمانوييل كازالتا 
– مخرج وثائقي في التلفزيون الجزائريبوزيد ولد حسين 

– رئيسة جمعية الوثائقي على الشاشة الكبيرةأنيك بانيي – جيولي 
– منتج، مخرج وسيناريستألبير سولي بروزيه 

3" على القناة راي3 – تحرير برنامج "دوكفابيو مانسيني

لجنة تحكيم التقرير
– مراسل كبيرمارك أيللوز : جان – رئيس اللجنة 
، مسؤول عن المجلت24– محرر في فرانس علي أودجانا 
 موند5– صحفي في تي.في.محمد قاصي 

 – كاتب ومخرجمالك صحراوي
– مدير معهد الصحافة في مونبيليهبونوا كاليفانو 

3– صحفي ومصور مراسل لفرانس نديم لونكاريفيك 
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"الجائزة الكبرى فرانس تلفزيون "قضايا متوسطية
 تحت رعاية فرانس تلفزيون

     رقص الخارجين عن القانون
2012دقيقة،  82 

(أخراج : محمد العبودي (المغرب، فنلندا
 (إنتاج : إيللوم ليمتد، روود موفيز، بيرايا للفلم (فنلندا

22هند،    
 عاما، هي إبنة
 تاجر. طردت
 من منزلها في

 سن الرابعة
 عشرة لنها

 تعرضت
 للغتصاب،
 ترقص في

 العراس وتمارس البغي. ليس لهند وجود رسمي. وهي غير قادرة
 على وضع اليد على شهادة ميلدها ول يمكنها المطالبة بأوراق هوية.
 إنها تحلم بالرغم من ذلك بمستقبل أفضل : الزواج من حبيبها، استعادة

 حضانة أولدها الذين اضطرت أن تتخلى عنهم، العثور على عمل
.وسقف حقيقي

Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film : انقر هنا لمشاهدة مقتطف من الفيلم

ولد وكبر في المغرب. تعلم المسرح في جامعة فاس، والسنيما والتلفزيون في جامعة بوند في أوستراليا. بينمحمد العبودي   
)، "إثنتان2006)، "في الداخل/في الخارج" (2007)، "مدينة هلسنكي الشعبية" (2010آخر أفلمه : "معركة مصير" (  

2003)، و"أبي، هذا الماسوني" (2004)، "رمضان" (2005من المهات" ( ).

كان وقت فرح بأن أعود حامل هذه الجائزة، خاصة": محمد العبودي   
 في مهرجان مثل البريميد الذي يلقى كل الحترام في البلدان

ويكون النصر الكبير بالعتراف بالنساء اللواتي.   المتوسطية
 تعشن احزانهن في صمت كامل، في زمن يكثر فيه الكلم عن

."الكرامة والمساواة
 أخيرا، أهدي هذا النصر  الى كل النساء اللواتي قبلن أول

 مشاركتي معاناتهن واسرارهن الصغيرة ثم مشاركة العالم أجمع.
 اتمنى من كل قلبي على المسؤولين في المغرب أن يفرجوا عن

" ، لعدم وجود أحد" رقص الخارجين عن القانون  هند، بطلة 
. لقد أهملتهم عائلتهم ورفضهم المجتمع.   للهتمام بأولدها

".شكرا للبريميد
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Retour au sommaire : للعودة الى المحتوى انقر هنا 

جائزة ذاكرة المتوسط
(برعاية المعهد الوطني السمعي والبصري (إينا

من قلب سريبرينيتشا

2012دقيقة،  54  
(إخراج : جيوزيبي كارييري (ايطاليا

(إنتاد : ناتيا دوكوفيلم (ايطاليا

 في منتصف الليل، في الغابة، تحفر منيرة بايديها 
 العاريتين الرض المفخخة للتفتيش عن عظام ابنها
 الذي قتل خلل مجزرة سريبرينتسا.  وتواصل مع

 الكثير من المهات  نضالهن من اجل العدالة في
 البوسنة والهرسك، البلد الذي ما زال ل يعرف

.السلم

 :انقر على السطر التالي لمشاهدة مقتطف من الفيلم
Cliquez sur l'image pour visionner 

un extrait du film  

  ف~ي ن~ابولي. ه~و مخ~رج واس~تاذ ف~ي الس~ينما. أخ~رج الفلم الوثائقي~ة التالي~~ة : "اللي~ل1985ف~ي الع~ام جيوزيبي كارييري ولد 
  دقيق~~ة،27)، "ان~~ت الملح بي~~ن النج~~وم" (2011 دقيق~~ة، 125 س~~نة)" (150 قص~~ة تاريخي~~ة ف~~ي ايطالي~~ا من~~ذ 14اليط~~الي (

2012 دقيقة، 52) و "أبجدية النهر" (2012 دقيقة، 52)، "نجوم تعد على الصابع" (2012 ).

"الذاكرة هي موضوع حساس وثمين. ونحن فخورون في نيل: جيوزيبي كارييري    
 هذه الجائزة التي تعالج الذاكرة، ونريد اهداءها الى كل المهات اللواتي التقينا بهن. كل
 يوم، تبني نساء سريبرينيتشا أجزاء من الذاكرة بفضل بحثهن المؤثر عن عظام واجزاء

 اولدهن. طريقهن هو طريقنا : بقوتهن، يكتسب التاريخ معنى آخر، وهكذا يمكننا

8



 تحويل اللم الى أمل. بتحقيق فيلم "من قلب سريبرينيتشا"، أردنا الشهادة على هذه الرحلة، وجائزتنا تدل على أن التجاه
."الذي ينبغي اتباعه مكتوب في أعين هذه المهات

 

Retour au sommaire : للعودة الى المحتوى انقر هنا

جائزة فن، تراث وثقافات متوسطية
برعاية بلدية مرسيليا

 جائزة الجمهور الشاب – أم.بي.أم أفيروويس جونيور
(برعاية أم.بي.أم. (مرسيليا بروفونس متروبول

منزل برناردا ألبا

2011دقيقة،  52
(إخراج : ليديا بيرالتا غارسيا (اسبانيا

(إنتاج : برودوكسيونس داميرا (اسبانيا

 ثماني نساء غجريات من أل فاسيه، أحد الحياء الفقيرة في إشسيلية، اصبح لهن
.شعبية كبيرة في اسبانيا بعد أن لعبن "منزل برناردا ألبا" لفيديريكو غارسيا لوركا

هل تغيرت حياتهن فعل ؟ وما هو الطريق الذي أوصلهن من التهميش الى الشعبية ؟
.هذا الفيلم الوثائقي هو قصة نادرة من المغامرات والتطور الشخصي

: انقر على السطر التالي لمشاهدة مقتطف من الفيلم
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

. تابعت دراستها في الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية،1970 في غرانادا (اسبانيا) في العام  ليديا بيرالتا غارسياولدت  
 وكرست بعض سنوات عمرها للسفر الى الشرق الوسط، أسيا وافريقيا. أنهت دراستها في الصحافة في مالجا في العام

، تعمل كمحررة ومقدمة برنامج "تيزيس"،  على القنال2001. كتبت بعدها تقرير الدكتوراه في مجال الوثائقي. منذ 2000  
. أندلوسيا الذي يعتمد على ريبورتاجات اجتماعية وثقافية2
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)، "قافلة المخطوطات من الندلس" و2009كمخرجة مستقلة، صورت الفلم الوثائقية التالية : "السودان، بالمناسبة" (  
)2005)، "الندلس في المرآة" (2006)، "عندما قضت المورس في اسبانيا" (2007"المبنى القديم الضخم : الحمراء" (  

2003و"بربر الطلس العالي" ( ).

" ليديا بيرالتا غارسيا  " على جائزتين في: " منزل برناردا ألبا حصول فيلم   
. 2013البريميد  يعالج هذا  هو شيء خاص جدا بالنسبة إلي  

 الوثائقي قصة ثماني نساء غجريات يعشن في أحد الحياء الفقيرة
 في إشبيلية، اللواتي اكتسبن الشهرة بعد لعبهن في مسرحية

 . لهذا السبب، فئة" ، لكاتبها فيديريكو غارسيا لوركا  منزل برناردا ألبا
 " تناسبني جدا" فن، تراث وثقافات متوسطية .

 . . افيروويس جونيور، لنه يدل على أن. أم بي  وانا ايضا سعيدة جدا بجائزة الجمهور الشاب أم
 الجيال الصاعدة مستعدة لنظرة جديدة تجاه النساء، خاصة التي تناضل يوما بعد يوم للحصول

سأحتفظ بهاتين الجائزتين وأحفظ في ذاكرتي حضوري في.   على مكانها في المجتمع
شكرا جزيل.  " ! مهرجان مليء بالجاذبية، بالمهنية والحساس

جائزة التقرير المتوسطي
برعاية راديو فرانس

 استشهاد الرهبان السبعة في تيبحيرين
2012دقيقة،  75

(إخراج : مالك أيت – عوضيا وسيفرين لبات (فرنسا
(إنتاج : بيكوك برودوكسيون (فرنسا

مع كل الدقة في التحقيق القضائي، واستنادا إلىللمرة الولى،   
 حقائق يمكن التحقق منها وشهادات حصرية متقاطعة مرارا

 وتكرارا من قادة الجماعة السلمية المسلحة، من ضباط كبار
 في الجيش الجزائري وأعضاء الحكومتين الجزائرية
 والفرنسية ومن أفراد أجهزة الستخبارات من ضفتي

 المتوسط، يكشف "استشهاد الرهبان السبعة في تيبحيرين"
 على طريقة برايان لبينغ، ما تحت هذه الدراما التي ما تزال

.تنتاب الوعي العالمي

: انقر على السطر التالي لمشاهدة مقتطف من الفيلم
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.
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  "الحكم هو اختيار!" لحساب قناة أرتي. عمل فيما بعد1997هو صحافي، مخرج ومنتج. حقق في العام مالك أيت-عوضيا 
 كمحرر في برامج مثل "بماذا أتدخل" و"كلمات متقاطعة". في الوقت نفسه، أكمل عمله في إخراج الفلم الوثائقية حول

 التخريب والعدالة عند القاصرين، اولد الشوارع،... هاو ومتعلق بالعالم العربي وخاصة الجزائر، حقق عدة أفلم حول هذا
، أسس شركة بيكوك في الجزائر وفرنسا2006". في العام 2000-1988الموضوع بما فيها "تشريح مأساة : الجزائر  .

هي باحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية ومخرجة. تابعت دراستها في العلوم السياسية، ومنذ العامسيفرين لبات   
  تعمل في المركز الوطني للبحوث العلمية / مركز التحليل والتدخل الجتماعي (كاديس) في باريس كأخصائية في1997

  فازت في فيغرا بجائزة أفضل تحقيق2003العنف المدني في فرنسا، العالم العربي (الجزائر، فلسطين) والهجرة. في 
، باريس- مدينة الجزائر : قصة خطف سرية8969لمشاركتها في اخراج فيلم "رحلة اير فرانس  ".

كان الترحيب حارا جدا، والى جانب سعادتي: " – عوضيا مالك أيت   
 العامرة بنيلي المكافأة من قبل زملئي، كانت هذه التجربة مفيدة

هذه مشاركتي الولى في مهرجان وأود القول أن لقائي بمهنيين من.   جدا

التبادل، وجهات النظر، اختلفات النهج كما المطابقة في.   حوض البحر البيض المتوسط كان مشوقا
كالعادة،.   الستجواب، كل هذا يعكس غنى تبادلنا المستقبلي وانتاج واخراج الفلم الوثائقية
 بعض المناقشات كانت أكثر غنى من غيرها، وانا متأكد أننا، خلل اشهر، سنرى على

. " هذه المشاريع رأت النور في البريميد"  الشاشات ثمرة هذه اللقاءات، ويمكننا عندئذ القول أن 
" .لكل هذا، أقدم لكم شكري وامتناني

جائزة أول عمل وثائقي
(برعاية الراي (الذاعة والتلفزيون اليطالي

 أحبك
2012دقيقة،  75

أيمين أمل بالسي (تركياإخراج :  )
(إنتاج : أونافيلم (المانيا)، موتيفا فيلم (تركيا)، زد.دي.أف (المانيا

75 minutes, 2012

 أحبك" هو فيلم حب وانتظار. يبين لنا الفيلم حياة نساء" 
 ريفيات في إحدي المناطق النائية والمحرومة من تركيا،

 اللواتي تحلمن في تعلم اللغة اللمانية.  ووفق قانون
 الهجرة اللماني الجديد، ينبغي على تلك النساء إعطاء

 إثبات انهن يعرفن قواعد اللغة للحصول على إشارة
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 دخول. وإذا أرادت اللتحاق بأزواجهن،  عليهن العمل
.بجهد لتعلم لغة غوت

: انقر على السطر التالي لمشاهدة مقتطف من الفيلم
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

. درست السينما والتلفزيون في جامعة الفنون الجميلة ميمار سينان في اسطنبول.1984 في العام  ايمين امل بالسيولدت  
 بعد عملها كمساعدة مخرج وسيناريست، بدأت بتصوير أفلمها الخاصة : الوثائقي "غولي كارينلري – امرأة البحيرة"

."والفيلم الخيالي القصير "بيكلييس – النتظار

. : ايمين امل بالسي  ل"  اود أول شكر لجنة التحكيم وفريق عمل المهرجان  
 " عن نساء بلدي فقط ؛ إنه يتحدث عن كل النساء" أحبك  يتكلم فيلم

إنه.    المظلومات والمحرومات من حياتهن الجتماعية وارادتهن الحرة
 يتحدث عن كل النساء اللواتي تحاولن الخروج من نمط عيشهن بالرغم من

هذه الجائزة هي هديتي لهن.  " .كل الصعاب

Retour au sommaire : للعودة الى المحتوى انقر هنا
 

 جائزة الفيلم المتوسطي القصير
2013برعاية مرسيليا – بروفونس 

 القمامة

2011دقيقة،  18
(إخراج : بوراك تورتان (تركيا

(إنتاج : إرسيياس يونيفرسيتي (تركيا
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تناول فيلم "القمامة" حياة الرجال البائسة الذين يعيشوني  
 في مكب النفايات العامة. إنهم يجمعون النفايات القابلة

  ليرات تركية يوميا10لعادة السبك لبيعها. يكسبون 
 وعليهم أن يعطوا نصف أجر البؤس الى مالك مكب

 النفايات. وتبقى المؤسسات العامة والسلطات غير آبهة
.امام هذا الوضع الغير إنساني

: انقر على السطر التالي لمشاهدة مقتطف من الفيلم
Cliquez sur l'image pour visionner un 
extrait du film.

، أنهى دراسته في كلية التصالت في جامعة2011 في انقرة، في تركيا. في العام 1990في العام بوراك تورتان ولد   
 أرجيس، في قسم الراديو، السينما والتلفزيون. حقق كمخرج ثلثة أفلم قصيرة. عمل كمقدم في كامبوس تي.في. خلل

.سنتين، وايضا كمقدم ومحرر في قناة التلفزيون الوطني

. : بوراك تورتان  أنا فخور جدا بالحصول على"  شكرا جزيل للبريميد  
 . وأنا متأكد أن.  كان التنظيم رائعا والمهرجان ممتازا  هذه الجائزة

أوجه شكري الى فريق العمل،.   الدورة القادمة ستكون أكثر جمال
" .وخاصة دلفين وباول، لحسن ضيافتهما وابتسامتهما

Retour au sommaire : للعودة الى المحتوى انقر هنا

 جائزة الوسائط المتعددة في المتوسط
برعاية أورونج

داخل جدران القصبة
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Cliquez ici pour accéder au web-documentaire : انقر هنا للدخول على الويب – وثائقي 

 يقود "داخل جدران القصبة" مستخدم النترنت في متاهة من 
 السللم التي تميز هذا الحي من الجزائر العاصمة. على مفترق كل
 طريق، في زاوية زقاق، يستطيع الدخول الى مقهى للستماع الى

 القدامى، دفع باب بيت النساء أو الجلوس مع الطلب الذين
 .يتحدثون عن أحلمهم المستقبلية

 يقدم الفيلم ثلثة مسارات تخيلية لغمس مستخدم النترنت في هذا
 القسم من الجزائر والسماح له بالستماع الى كلم سكان القصبة.
 واستجابة لهذه الشهادات، يساعدنا الباحثون الجزائريون على فهم

.القصبة
 يعتمد "داخل جدران القصبة" على بحوث الجامعيين من مدينتي

 الجزائر ورين (فرنسا) في علم اللغة الجتماعية المدنية، مادة في التعليم التي تدرس الحقل المدني من خلل العلقة بين
 المكان واللغات. للدخول الى هذا الحي الذي من الصعب الوصول اليه، عملت المخرجة مع اللغوي الجتماعي من مدينة

.الجزائر، رضا صبيح الذي اجرى المقابلت، خاصة في اللغة العربية

  في مدينة تراب. حصلت على شهادة في السينما في مدينة رين، بينما كانت تشارك في1975في العام سيلين دريان ولدت 
، شغلت منصب مديرة النتاج لدى فيفومون ليندي ! حيث كانت2005 والعام 1998مهرجان سينما ترافيلينغ. بين العام   

  في ادارة2005، كتبت وأخرجت أول فيلم لها وشاركت في 2005تهتم بمختلف الفلم الوثائقية والفلم المسلية. في العام 
)، "ذاكرة2006كتابة السلسلة المسلية "الرأس في المقود". حققت بعدها عدة افلم وثائقية : "رودريك، هل لك قلب ؟" (  

2010)، و"الحارس" (2007ألن" ( ).

" :" سيلين دريان   في نهج صحفي،" داخل جدران القصبة ل يندرج   
 ما جعلني اعتقد أن مكافأة لجنة تحكيم الريبورتاج ستعود لويب

 . كانت مفاجأة كبيرة–  وثائقي آخر، أكثر تجذرا في الخبار  
وشعرت.    وشعورا جميل اتقاسمه مع فريق عمل المشروع

 ايضا بارتياح حقيقي لمعرفتي أن هذا اللقاء مع سكان القصبة،
 المحرومين من التكلم، استطاع أن يحرك مشاعر الناس.

تبادل الراء مع المخرجين!   بالنسبة للمهرجان، امضيت وقتا ممتعا، تحت شمس مرسيليا 
وأسفي الوحيد هو انني لم استطع مشاهدة.   الخرين حول مهننا كان مهما ايضا

"!الفلم الخرى، التي تبدو مشوقة

جائزة لجنة التحكيم الخاصة
(برعاية سي.تي.سي. (المجتمع القليمي الكورسيكي

الشاي أو الكهرباء
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2012دقيقة،  93
(إخراج . جيروم لومير (بلجيكا

(إنتاج : إيوتا برودوكسيون (بلجيكا

 وصول الكهرباء الى قرية نائية وغير ساحلية في قلب الطلس العلى
  سنوات، فصل بعد فصل، يكشف المخرج بكل صبر معالم3المغربي. خلل 

 اللوحة التي ستغلق حتما على سكان ايفري.  أمام أعيننا ترسم صورة الحداثة
.التي ل ترحم والتي ستكون القرية الصغيرة موصولة بها

: انقر على السطر التالي لمشاهدة مقتطف من الفيلم
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du 
film.

، وهو مخرج، سيناريست وكاميرامان. بعد دروس في الصحافة والتصالت في1969في العام جيروم لومير ولد   
 بروكسل، توجه نحو حلقة تدريب في الخراج في معهد فنون النشر في مدينة لوفان الجديدة. اخرج عدة أفلم خيالية قصيرة

). اختير2003) و "ل يهمني فولتر" (2004)، "يوم واحد، حياة واحدة" (2007منها "أين الحب في بستان النخيل ؟" (  
 فيلمه الخيالي الطويل "الجولة الكبرى" في مهرجان روتردام الدولي، في مهرجان كان في فئة أسيد، كما في المهرجان

2011الدولي للفيلم الفرانكوفوني في نامور، وتم عرضه في الصالت في بلجيكا في العام  .

الفوز بجائزة في البريميد هو شرف كبير لي لن"جيروم لومير :   
وأود القول.   مستوى الفلم المشاركة هذه السنة عال جدا

لكنني جئت الى مرسيليا لنني.   أنني لم أكن أتوقع ذلك
 أحب كثيرا هذه المدينة التي تحوي على حد سواء مبان رائعة،

! وايضا وخاصة جو دافئ قل نظيره
 أخيرا، أردت أن اعبر عن تأثري بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ،

 التي بفضل تعريفها عن الفيلم، سوف تساعدني على
 استكمال الهدف الذي رسمته عند انتهائي من إخراجه  :

.( أشخاص الفيلم(  العمل على شق طريق لقرويي إيفري 
" .وشكرا

Retour au sommaire : للعودة الى المحتوى انقر هنا
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(.التنويه الخاص لتحاد اذاعات الدول العربية (أ.أس.بي.يو

 عساكر

2012دقيقة،  56
دو ميزيار وألبان تورلي (فرنساإخراج : تييري  )

(إنتاج : فلبراكس، فرانس تلفزيون (فرنسا

 بعد خمسين عاما على توقيع اتفاقيات ايفيان في آذار
5، يعطي الفيلم الوثائقي "عساكر" الكلم الى 1962  

 جنود فرنسيين شاركوا في حرب الجزائر
 كإحتياطيين. سكت هؤلء الرجال، البالغين من العمر

  سنة، خلل كل هذه السنوات ولم يقولوا70اليوم 
 شيئا الى اهلهم، نسائهم أو اولدهم. قرروا الكلم
 للمرة الولى، وذلك قبل فوات الوان. حرر هذا
 الفيلم هؤلء الرجال من صمتهم وحصد الكلمة

 الصحيحة عن عذابهم السري وجروحهم الخفية.
 .هؤلء الرجال هم فلحون، عمال أو موظفون، كانوا في العشرين من العمر ولم يكونوا ال مجرد عساكر

: انقر على السطر التالي لمشاهدة مقتطف من الفيلم
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film  

، عمل صحافيا مراسل لراديو أر.تي.أل حيث تابع عمله حتى1997 الى 1985هو كاتب ومخرج. من تييري دو ميزيار   
2011العام  .

52، 2012هو كاتب، مخرج ومتخصص في المونتاج. معا، حققوا الفلم الوثائقية التالية : "عسكر" (ألبان تورلي   
 دقيقة)، "روبير لوكيني المدعو فابريس" (80، 2009 دقيقة)، "تورام" (52، 2010دقيقة)، "هؤلء الرجال النساء" (

  دقيقة) و "جدول60، 2007 دقيقة)، "فقدت في فيغاس" (52، 2008 دقيقة)، "لغيرفيلد، ملك وحيد" (52، 2009
.( دقيقة52، 2003الشياء" (

: تييري دو ميزيارر وألبان تورلي 
 إنه فخر لنا الحصول على مكافأة اتحاد اذاعات الدول "

 . " يعطي هذا الفيلم" عساكر  العربية في البريميد عن فيلمنا 
 الكلم لجنود فرنسيين لم يتكلموا ابدا عن حرب الجزائر.

 وتأثر ناشرين من الدول العربية بقصة هؤلء الجنود هو
تبرهن هذه الجائزة ان الذاكرة.   أفضل تقدير لنا

 المستعادة، حتى بعد مرور خمسين سنة، تساعد على
" .الحوار والمصالحة بين أعداء المس
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 موند للبث5جائزة تي.في. 

حرب الجزائر، التمزق
2012دقيقة،  55

    (إخراج : غبريال لو بومان وبنجامان ستورا (فرنسا
(إنتاج : نيليا للنتاج، المعهد الوطني السمعي البصري، فرانس تلفزيون (فرنسا

 بعد خمسين عاما من إتفاقيات ايفيان واستقلل الجزائر، حان الوقت لسرد قصة حرب
  .الجزائر ونحن ننظر الى التاريخ من دون محظورات أو صمت

 إنطلقا من صور من المحفوظات، قسم كبير منها لم ينشر ومن مصادر متنوعة
 (محفوظات الجيش الفرنسي، محفوظات التلفزيون الفرنسي ولكن أيضا صور من

 التلفزيون النكليزي، الجزائري ومن أوروبا الشرقية أو أيضا صور هواة)، يريد فيلم
 "حرب الجزائر، التمزق" إظهار الصراع في كل شموليته، وعكس وجهات النظر

.المتنوعة التي تساعد على فهم ما حصل فعليا

: انقر على السطر التالي لمشاهدة مقتطف من الفيلم
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film

  دقيقة)، "قصة52، 2009هو كاتب ومخرج. حقق العديد من الفلم، آخرها : "الماسونيون والسلطة" (غبريال لوبومان 
 دقيقة)، "الحرب العالمية الثانية وفرنسا الحرة" (15×3، 2001 دقيقة)، "خط ماجينو" (52، 2006الجيش الفرنسي" (

.( دقيقة26، 1995 دقيقة) و"رواندا، النسانية تنادينا" (13، 1999)، "عملق السكندرية" (2000

ين�ة وهو مدرس في جامعة باريس بنجامان ستورا ولد  ط�ن�ط�   وفي الينالكو. في مجال التصوير، كان13في مدينة ق�س�
). أخرج بالشتراك مع جان –1991). هو كاتب الوثائقي "السنوات الجزائرية" (1992مستشارا تاريخيا لفيلم "أندوشين" (  

). كتب ايضا بالشتراك مع فرنسوا2002 في الجزائر، الستقلل ذو الوجهين" (62ميشال موريس الفيلم الوثائقي "صيف   
2010مايلي وفريديريك برونكيل الوثائقي "فرنسوا ميتران وحرب الجزائر" ( ).

" غبريال لوبومان : حرب الجزائر،" علمت بكل اعتزاز أن فيلمي الوثائقي   
يشارك في هذه الدورة من البريميد"   .التمزق

 . في. . 5وسررت جدا لنيليه جائزة تي قدم لي هذا المهرجان  موند  
 الفرصة لكتشاف العمال الرائعة، الصيلة، والشجاعة، التي تشهد

والتقيت.   على تنوع البتكار الوثائقي في حوض البحر البيض المتوسط
ما هو أفضل من مهرجان.   ايضا ببعض المخرجين وتبادلت الراء معهم

 . كان.  مرحى إذا بهذا الختيار الجميل وهذه اللقاءات المثمرة  لهذا
 لقاء هذا العدد من الشخصيات السمعية البصرية المتوسطية في مكان

اتمنى العمر الطويل للبريميد.  "واحد مفاجأة حقيقية ووقتا ممتعا
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  كورسيك فياستيل للبث3جائزة فرانس 

     ايطاليا : أحبها أو أتركها
2011 دقيقة، 75

(إخراج : غوستاف هوفر ولوقا راغازي (ايطاليا
(إنتاج : هيك للنتاج (ايطاليا

 يطاليان، رؤيتان للوطن الم تتواجهان : إذا كان غوستاف يريد
أن هناك شعب عظيمالهجرة، فإن صديقة لوقا يريد أن يثبت له   

 ل يزال في شبه الجزيرة. من تراجع ظروف العمل في شركة
 فيات الى المضاربات العقارية التي تشوه ساحل كالبريا، فإن

 أسباب اليأس ل تنقص. ولكن عندما يقدم لوقا الى غوستاف رجل
 أعمال من صقلية يحارب المافيا، أو الشيوعي المدهش،

 الكاثوليكي والحادي الجنس الذي يدير منطقة بوجليا، يستطيع
 إقناعه أنهم لم يخسروا كل شيء. ما دفع غوستاف الى إعادة

.النظر في موقفه واستعاد المل

: انقر على السطر التالي لمشاهدة مقتطف من الفيلم
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

  في ايطاليا، في ألتو أديجي (تيرول الجنوبية), تابع دراساته في مجال التصالت في1976ولد في العام غوستاف هوفر 
 فيينا (النمسا) وفي مجال السينما في لندن. يعيش حاليا في روما، حيث يعمل كمراسل لقناة التلفزيون أرتي. يعمل كصحافي

  و"فجأة،2005، "رجل لكل الفصول" في 2002ومخرج مستقل. في إطار عمله كمخرج، صور "كوريا بريوريتاريا" في 
2008في الشتاء الماضي" في  .

  في روما. يعمل كصحافي، ناقد سينمائي ومصور. تابع دراساته في مجال الدب والفلسفة1971ولد في العام لوقا راغازي 
.في روما. "فجأة، في الشتاء الماضي" هو أول فيلم له كمخرج

أصبح غنى الثقافات المتوسطية": لوقا راغازي وغوستاف هوفر    
ونحن فخوران.   ملموسا عندما تصفحنا برنامج البريميد

تبادل الراء، نظرة المخرجين والصحفيين الى.   بالشتراك فيه
 بلدهم، وإمكانية مشاركتها مع الخرين، يزيد الرغبة في

 النفتاح على الخر والتعرف على انفسنا في الشخص
يسرنا ايضا أن.   الخر الذي يعيش بعيدا عنا، ولو بالشكل

 يزيد التعاون بين بلدان المتوسط، وأن تبدأ التلفزيونات
تعزز النتاج السمعي البصري ومساعدة الجميعسياسة   

نتمنى.   من خلل الثقافة، على التعارف بشكل افضل
".عمرا مديدا للبريميد
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 للبث3جائزة الراي 

 خمس كاميرات محطمة

2010دقيقة،  90  
( (فلسطين) وغي دافيدي (اسرائيلإخراج : عماد برناط

(إنتاج : غي دي.في.دي فيلم (اسرائيل)، برناط فيلم (فلسطين)، أليغريا للنتاج (فرنسا

 عماد، فلح، يعيش في بلعين في الضفة الغربية، حيث رفعت
  مواطن من نصف1700 الذي يحرم اسرائيل "جدار الفصل"

  اليهودية.موديعين عيليتاراضيهم، وذلك "لحماية" مستوطنة 
 يقود سكان بلعين نضال غير عنيفا للحصول على حق ملكية
 أراضيهم، والعيش بسلم مع السرائيليين. منذ بداية النزاع،

 وخلل خمس سنوات، صور عماد  الجراءات المتخذة من قبل
 سكان بلعين. مستعينا بالكاميرا التي اشتراها عند ولدة طفله

 الرابع، حقق عماد الوقائع الحميمة لقرية في غليان، متأثرة بالنزاع
.الذي ل نهاية له

: انقر على السطر التالي لمشاهدة مقتطف من الفيلم
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

، وكذلك10 و 2، 1هو كاميرامان ومصور فلسطيني مستقل. عمل مع قنوات كالجزيرة، القنوات السرائيلية  عماد برناط  
 مع التلفزيون الفلسطيني. يعمل بصورة منتظمة مع وكالة النباء رويترز، وصور حلقات لعدة افلم وثائقية مثل "بلعين، يا

."حبي"، "أطفال فلسطين"، "الفتح الغلق" و"توقف الدفق

، ولد في يافا، وهو مخرج أفلم وثائقية وأستاذ سينما. كان مدير العمليات في فيلم "حمزة" و"يوميات برتقالة"غي دافيدي  
. كما أخرج عدة أفلم وثائقية قصيرة مثل "التقدم في العمل"، "الكلمات الرئيسية" و "المرأة تتحدى الحواجز".3لفرانس   

، أفتتح فيلمه "توقف الدفق" المهرجان الدولي للفيلم في أورشليم2010في العام  .

هذا الفيلم يحكي عن حياتي وعن عائلتي،"عماد برناط :    
 عن النضال في قريتي ضد الحتلل السرائيلي، وما

 يمثله في العيش الدائم تحت ضغط الجيش، في هدف
 الوصول الى الناس في جميع انحاء العالم، وتعريفهم على

هذا نصر لقريتي.   حقيقة حياة الفلسطينيين
 ولفلسطين، وهذا أول فيلم وثائقي فلسطيني يختار

المهم هو النفتاح على العالم واعتقد أن.   لنيل جائزة
 الفيلم نجح في ذلك، لن الشخص الذي حققه عاش كل أحداثه مع عائلته.

".وشكرا
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أريد أول شكر البريميد والمركز المتوسطي للتصالت: "غي دافيدي   
. " خمس كاميرات محطمة"  السمعية البصرية اللذان ساهما في مكافـأة 

 يحكي الفيلم عن حياة عماد الشخصية، وايضا عن التحرك الجماعي
هؤلء.   للقرويين الفلسطينيين، ونشطاء السلم السرائيليين والدوليين

لقصةالشخاص الذين اسسوا هذا التحرك الجماعي كانوا مصدر الهام   
ول.   قادرة على التعبير عن المشاعر المعقدة التي أحسسنا بها الى جانبهم

 يكتفي الفيلم بإثارة الشفقة على الفلسطينيين أو اتهام السرائيليين،
في.   انما يكشف عن المور المعقدة دون التقليل من أهمية الحداث

الفلسطيني–   الفيلم، عماد ليس ضحية تثير الحزن، إنه يظهر ان الصراع السرائيلي 
 والحتلل يمكن أن يكونا تحديا للنسانية، وأننا نستطيع من خلل فكرة استخلص شيئا ايجابيا

.من وضع ظالم يبدو ميؤسا منه
 ونحن ندعوكم ونرحب بكم في فلسطين لزيارة القرويين، الذين يتمتعون بحسن ضيافة تشبه

".شعاع شمس ثابت في الحالت الكثر صعوبة

2014 كانون الثاني 15 الى 2013 تشرين الول 15من 

2013ندعوكم الى مشاهدة جميع الفلم المختارة في دورة   !

 فيلما وثائقيا، تقريرا أو ويب – وثائقيا31يمكنكم مشاهدة ال
المختارة في دورة البريميد السابعة عشرة مجانا

على أجهزة الكمبيوتر للمكتبة البلدية على العنوان المسجل ادناه
BMVR Alcazar (58, cours Belsunce, 13001 Marseille).

Retour au sommaire : للعودة الى المحتوى انقر هنا
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!  بالفيديو2013تجدون كل صور البريميد 

...تقارير، مقابلت صحفية مع أعضاء لجنة التحكيم، المخرجين

2013أنقر على السطر التالي لمشاهدة أو اعادة مشاهدة كل حلقات بريميد أنفو، نشرة أخبار بريميد 
Cliquez ici pour voir ou revoir toutes les éditions de 

PriMed Info, le JT du PriMed 2013 

 بريميد أنفو هو مشروع ولد من التعاون بين الشبكة
 التلفزيونية للمركز المتوسطي للتصالت السمعية
 البصرية والمعهد الروربي للصحافة في مرسيليا
.(إي.أو.جي. مرسيليا) الممثل بالسيدة ألين مادليان

 حقق الطلب الصحفيون في المعهد الوروبي
 للصحافة، خلل أسبوع المهرجان، برنامجا يوميا

 مؤلفا من تقارير، مقابلت، تسليط الضوء على
 الفلم المختارة... فرانكو ريفيللي، من الشبكة

.التلفزيونية للمركز المتوسطي للتصالت السمعية البصرية، أهتم بمرحلة ما بعد النتاج

 هكذا كانت لديهم الفرصة بلقاء وإجراء مقابلت مع فنيي السمعي البصري
 المتوسط (أعضاء لجنة التحكيم، المخرجين، مديري القنوات...)، تحت اشراف

المحرر المسؤول عن قضايا منطقةتربوي من قبل جان – فرانسوا تييالدي (  
,(البحر البيض المتوسط، في إدارة العمال الدولية في فرانس تلفزيون

 بثت جميع نشرات بريميد أنفو على موقع البريميد اللكتروني وعلى موقع فرانس
. بروفونس ألب3

PriMed ;  France 3 Provence-Alpes.

 : فريق عمل بريميد أنفو

: أدريان لزيرينيرئيس التحرير 
 ريبورتاجات / كاميرامان :

 رفيق عواز، لورا مورو،
بياتريس كافاييس

  ابتسام ب.تقديم / كاميرامان :
صيدناوي، ياسين دواني
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  (الشبكة التلفزيونية للمركز المتوسطي فرانكو ف. ريفيلليما بعد النتاج والمقدمة :

للتصالت السمعية البصرية
: الشراف التربوي

(فرانس تلفزيونجان – فرنسوا تييالدي  )
(المعهد الوروبي للثقافة مرسيلياجان – لوي باكول  )

(المركز المتوسطي للتصالت السمعية البصريةرانسوا جاكيل ف )

أدريان لزيريني وايرين دو روزين:   الصور 
حفلة توزيع جوائز

( حزيران، موسيم21(الدورة السابعة عشرة للبريميد 

 لختتام الدورة السابعة عشرة للبريميد في جو من الفرح، كانت حفلة توزيع الجوائز، التي
3وبثت مباشرة من الموسيم على المواقع اللكترونية لبريميد وفرانس كارين إيغون قدمتها   

.بروفونس ألب، مناسبة احتفاء بحوض البحر البيض المتوسط... بالصور
PriMed - France 3 Provence-Alpes 

، افتتح الحتفالت بتقديم الصور الولى من فيلمه2013، عراب البريميد يان أرتوس – برتران  
"الوثائقي الجديد "المتوسط، قصة طبيعية

 cliquez ici : لكتشاف هذه الصور حصريا، انقر هنا 

22

http://primed.tv/mediterranee-une-histoire-naturelle-en-avant-premiere/
http://provence-alpes.france3.fr/
http://www.primed.tv/


 ثم صعد المخرجون الفائزون الى خشبة المسرح لتسلم جوائزهم، أمام قاعة المحاضرات جيرمين تيليون التي امتلت
. متفرج300– أكثر من مقاعدها 

 كما حضر الحفل أعضاء لجنتي التحكيم، رؤساء التلفزة المتوسطية، ممثلي المؤسسات
 .القليمية والمحلية والطلب الذين ساهموا في تقديم جائزة أم.بي.أم. أفيروويس جونيور

.وقد تخلل السهرة مقاطع موسيقية من تقديم مجموعة مولتيتود

Cliquez ici : لعادة مشاهدة حفلة توزيع الجوائز بأكملها انقر هنا

 / المركز المتوسطي للتصالت السمعية البصرية:  ايرين دو روزين  الصور 

: في إطار البريميد تم تنظيم ندوتي مناقشة
- " ( حزيران21تلفزيون الخدمة العامة، طموح متوسطي" (نهار الجمعة الواقع في 

- " ( حزيران20النتاج في المتوسط" (نهار الخميس الواقع في 

،تلفزيون الخدمة العامة"
 ( حزيران، موسيم21طموح متوسطي" (

  وحشد من الجمهور، عقدت نهار الجمعة الواقعالمتوسطيةأمام رؤساء قنوات التلفزة 
  حزيران في قاعة المحاضرات جيرمين تيليون في الموسيم، ندوة – مناقشة21في 

.عنوانها مستقبل تلفزيونات الخدمة العامة في حوض البحر البيض المتوسط

،حدث متجذر في الخبار، بعد القرار الفجائي الذي اتخذته الحكومة اليونانية
(.بإغلق مؤقت للتلفزيون اليوناني (أو.أر.تي 

) بالتعاون مع معهد بانوس باريس، ورئاسة2(فرانس ايزابيل ستايس  من إعداد  
(فرانس تلفزيون)، جمعت هذه الندوة مجموعة من المتحدثينهيرفيه بروزيني   

، أمينة لمريني، رئيسة ومديرة التلفزيون التونسي،إيمان بحرونالمرموقين، نعد بينهم   
، مراسلتوماس بابايوانورئيسة المجلس العلى للسمعي البصري المغربي (هاكا)،   

، رئيس فرانس تلفزيون،ريمي بفليملينالتلفزيون اليوناني (أو.أر.تي.) في فرنسا،   
، مدير توفيق خلدي، مدير عام اتحاد اذاعات الدول العربية،صلح الدين معاوي  

،جان – بول فيليبوأم (المغرب)، 2، مدير عام سليم شيخأو.بي.تي.في. (الجزائر)،   
دومينيك فولتونرئيس يو.أو.أر (التحاد الوروبي للذاعة والتلفزيون)،   

لطيفة طياح –(جامعة القاهرة)، رشا عبدا (ايمكا)، بسكال جوزف (سي.أن.أر.أس)،   
رشيد(البيت المتوسطي لعلوم النسان)، ومارلين كريفيللو  (معهد بانوس)، غينو  

، عضو قديم في المجلس العلى للسمعي البصريعرب .

 بعد المناقشة في قيم ومهمات تلفزيونات الخدمة العامة في المتوسط، طرح السؤال
لبحث آفاق ومستقبل تلفزتهمريمي بفليملين حول التمويل. أخيرا، اجتمع قادة القنوات العامة المتوسطية حول  .

Cliquez ici : لمشاهدة الندوة كاملة بالفيديو عند الطلب، انقر هنا
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 نظم هذه الندوة – المناقشة "تلفزيون الخدمة العامة، طموح متوسطي" المركز المتوسطي للتصالت السمعية
 البصري بالشتراك مع فرانس تلفزيون، الراي، اتحاد اذاعات الدول العربية، معهد بانوس باريس والموسيم (متحف

(الحضارات الوروبية والمتوسطية

 / المركز المتوسطي للتصالت السمعية البصرية:  ايرين دو روزين   الصور 

" ( حزيران، فيل ميديترانيه20(النتاج في المتوسط" 

  حزيران20استضافت فيل ميديترانيه في 
 اول ندوة مناقشة تحت عنوان "النتاج في

 المتوسط"، بالشتراك مع المجتمع القليمي
3الكورسيكي (سي.تي.سي.) وقناة فرانس   

.كورسيكا فياستيل

 انطلقا من امثلة من كورسيكا ومنطقة بروفونس الب كوت دازور، اثار
 المتحدثون موضوع التمويل والشراكة، قبل مناقشة آفاق تطوير العرض

 .المتوسطي للبرامج

  كورسيكا3، مدير هوائيات فرانس جان – ايمانويل كازالتاوحضر هذه الندوة 
، المسؤولة في كورسيكا عن قطب التصوير في المجتمعيولين لكولونجفياستيل،   

، رئيسة قسم السينما والسمعي البصري فيشنتال فيشرالقليمي الكورسيكي،   
13(سيريل بيريز منطقة بروفونس ألب كوت دازور، وايضا المنتجون   

  (ماريتيرانيو بول رونيوني(بريمي)،الكسندر كورنو برودوكسيون)، 

24



، المسؤولة عن سلسلة السمعي البصري فيكولومبا سامسونيتي (ستيل برودوكسيون)، وتيبيري دومينيكبرودوكسيون)،   
.جامعة كورسيكا

 

3نظم هذه الندوة "النتاج في المتوسط" المركز المتوسطي للتصالت السمعية البصرية، بالشتراك مع فرانس   
.كورسيكا فياستيل، المجتمع القليمي الكورسيكي، وفيل ميديترانيه

 / المركز المتوسطي للتصالت السمعية البصرية:  ايرين دو روزين   الصور 
بمبادرة من المركز المتوسطي للتصالت السمعية البصرية وبدعوة من فرانس تلفزيون

أول قمة لرؤساء
التلفزة المتوسطية، مجتمعة في مرسيليا 

21للمرة الولى، تواجد معظم قادة التلفزة المتوسطية في مرسيليا، نهار الجمعة الواقع في   
 حزيران، بمناسبة قمة رؤساء التلفزة المتوسطية، التي نظمتها فرانس تلفزيون بمبادرة من

  وفي برنامج هذا النهار، ندوة البريميدالمركز المتوسطي للتصالت السمعية البصرية.
 "تلفزيون الخدمة العامة، طموح متوسطي"، التي تشرفوا بحضورها كما شاركوا بكل فرح

ف  ي حفلة توزيع جوائز البريميد. ضيوف مرسيليا والبروفونس، استقبلهم في فيل ميديترانيه،
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 ميشال فوزيل، رئيس منطقة بروفونس ألب كوت دازور، واستضافهم في مركز البلدية، جان – كلود غودان، عضو مجلس
.الشيوخ ورئيس بلدية مرسيليا

: كان حاضرا
رئيسة ومديرة التلفزيون التونسيايمان بحرون، 

 خوند5، مدير عام تي.في. ايف بيغو
( أم (المغرب2، مدير عام سليم شيخ

، رئيس بي.بي.سي. (الراضي الفلسطينيةرياض الحسن )
، رئيس شرف المركز المتوسطي للتصالت السمعية البصريةرولن فور

، رئيس المعهد الوطني السمعي البصري، رئيس الكوبيامماتيو غاليه
، مدير عام أو.بي.تي.في. (الجزائرتوفيق خلدي )

، مدير عام اذاعات الدول العربيةصلح الدين معاوي

، رئيس أل.سي.أم.، تي.في. سود كاملرغ – سيفين وتي.في. سود مونبيليهكريستوف موسيه
، رئيس ومدير عام فرانس تلفزيونريمي بفليملين

، رئيس يو.أو.أر (التحاد الوروبي للذاعة والتلفزيونجان – بول فيليبو )
، رئيس وحدة برنامج ميديا، المفوضية الوروبيةكزافييه تروسار

 / المركز المتوسطي للتصالت السمعية البصرية:  ايرين دو روزين   الصور 
– القرار النهائيقمة الرؤساء   

 خلل اجتماع مغلق في فيل ميديترانيه، أكد رؤساء التلفزة المتوسطية في قرار نهائي عزمهم المشترك في الدفاع عن قيم
.الخدمة العامة في التلفزيون

 وأكدوا دعمهم المطلق للخدمة العامة السمعية البصرية اليونانية التي شهدت إقفال فاضحا لقنوات الذاعة والتلفزيون بقرار
.من الحكومة

تهدف إلى وضع، والتي إعلن مرسيلياواتفق الرؤساء على عدد من النقاط المدرجة أدناه، التي من المناسب تسميتها :   
.السس لمساحة مشتركة للجتماع

(التعددية، التنوع، احترام الجمهور، الخ) ويحددوا الهتماماتيشترك الرؤساء في مجموعة من القيم التي توحدهم  – 1  
المشتركة (خاصة ازدياد مصادر النشر، المشاكل المتعلقة بالميزانية، ومنافسة الوسائط العلمية المتعددة الجديدة) ؛

 إنهم  يتمنون ادامة فرصة التلقي، تحت هذا الشكل، مرة في العام، للمناقشة في صعوباتهم، والحاجة الى تقاسم – 2
الخبرات والحلول التي يمكنهم وضعها معا قيد التنفيذ ؛
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 إنهم يودون التعرف على بعضهم للتوصل الى فهم بعضهم بشكل أفضل – تبادل الراء بشأن الصعوبات وايضا – 3
 العتزاز والنجاح في البرامج – التعريف عن انفسهم بشكل افضل لدى الناشرين المتوسطيين والدوليين، للعمل معا بصورة

أفضل ؛

 إنهم يرغبون تحديد مهارات كل واحد لتطوير علقات التعاون المثمر، خاصة بما يتعلق بتبادل وتقاسم الخبار، وايضا – 4
انتاج البرامج؛

 رؤساء المؤسسات السمعية البصرية الموقعة على هذا القرار، يعترفون بالدور الساسي والدعم اليومي الذي تقدمه – 5
 اثنتان من المنظمات التي ينتمون اليها : التحاد الوروبي للذاعة والتلفزيون واتحاد اذاعات الدول العربية، ويودون

اشراكهما بصورة منتظمة بأعمالهم وذلك للستفادة بشكل افضل من هذه التحادات ؛

 يقرر الرؤساء تأسيس لجنة مؤلفة من ممثلين من إداراتهم الدولية، بما فيها ادارات التحاد الوروبي للذاعة – 6
  موند، لتنظيم ادامة هذا الموعد الذي من الممكن أن تقام دورته الثانية5والتلفزيون واتحاد اذاعات الدول العربية وتي.في. 

.(.في تونس بدعوة من اتحاد اذاعات الدول العربية أو في رمال، بدعوة من الهيئة العامة للذاعة والتلفزيون (بي.بي.سي

! عيد الموسيقى، شمس وأغاني

 ينظم للمرة الولى في الميناء القديم في مدينة
 مرسيليا بعرض من المركز المتوسطي للتصالت
 السمعية البصرية، عيد الموسيقى، الذي بث مباشرة

  والذي انتجته2 حزيران على شاشة فرانس 21في 
 شركة ديجيل برود، عرف نجاحا حقيقيا. مع أكثر

 من مئة ألف شخص أتوا لسماع اكثر من ثلثين فنانا
  انريكو،شيكو والجيبسيس، باتريك بروييل(

باتريك،  أمل بنت،سلفاتور أدامو، ماسياس  
،زاز، تال، كريستوف مايي، نولوين لوروا، فيوري  

...)، تحول هذا الحدث الىكولليكتيف ميتيسسيه  
.تجمع شعبي واسع
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  مليون مشاهد امام شاشاتهم لرؤية البث المباشر للحدث، ما جعل5،4 نجاحا هائل، مع أكثر من 2وعرف البث على فرانس 
  موند وعدة قنوات5 % من نسبة المشاهدة. وبثت ايضا هذا الحدث تي.في.1،25 الرائدة بين القنوات العامة مع 2فرانس 

.متوسطية

 حدث سمح للمجموعة الفرنسية اختتام جميل للسبوع السمعي البصري للمتوسط، سمي "كاب
 ."ميديترانيه

  حزيران،  تزينت قنوات فرانس تلفزيون بالوان البحر21 الى 15لمدة اسبوع كامل، من 
") وعلىالظهيرة في فرنساالبيض المتوسط، مع برامج بثت مباشرة من مرسيليا ("  

المتوسط في"،" جذور واجنحةوجه التحديد برمجة موجهة للبحر البيض المتوسط ("  
.(..."قلب

:  بالنقر على السطر التالي2013اكتشفوا معرض صور بريميد  

en cliquant ici.

 / المركز المتوسطي للتصالت السمعية البصرية:  ايرين دو روزين    الصورة 

2013شركاء بريميد 

! كانت الدورة السابعة عشرة للبريميد ناجحة جدا، وعلى وجه الخصوص كان هذا نجاحكم
! شكرا للجميع، وموعدنا في الدورة الثامنة عشرة
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الخبار في سطور

   قنوات تلفزيونية  6  يغلق الجيش مصر /  #
الحكومة على وشك اعادة فتح أو.أر.تياليونان /  # .

أجور في انخفاض في أر.تي.في.أو.، غرق للقنوات المحليةاسبانيا /  #
 تعتبر العدالة الوروبية الضريبة على مقدمي خدمات النترنت قانونيةفرنسا / #

   – أر.أف.إي. للوثائقي على النترنت  24   دعوة الى تقديم طلبات المشاركة في فيزا فرانس فرنسا / #
دعوة الى تقديم برامج للمشاركة في الجائزة الدولية الكبرة أورتي للذاعةفرنسا /  #

. تكييف مسلسل "باب الحارة" مع بيونة على أو.بي.تي.فيالجزائر / #

   قنوات تلفزيونية  6  يغلق الجيش مصر /  #
  تموز، حاصر3من رئاسة الجمهورية، في بمحمد مرسي ساعات قليلة بعد الطاحة 

  قنوات تلفزيونية "معروفة لدعمها" للرئيس المخلوع وللخوان المسلمين،6الجيش مقر 
، الحافظ، الخليجية، الناس، الرحمة والمكتب25وفقا لمنظمة العفو الدولية : مصر   

.المصري لقناة الجزيرة
 واوقفت القوات المسلحة ايضا عدة أعضاء من موظفي هذه القنوات. إذا أفرج عن معظمهم في اليوم نفسه، فإن مدير قناة

.الحافظ ما زال موقوفا حتى الساعة
  تموز، أعلن مسؤول في الجزيرة أن عددا من موظفيها في مصر قدموا استقالتهم للتعبير عن معارضتهم على الخط8في 

.التحريري للقناة
 من ناحية اخرى، تتواجد وحدات من الحرس الجمهوري منذ الثالث من تموز، في مقر أورتي، التلفزيون الحكومي

.المصري.  وتبث مقاطع تمجيد بالجيش على القناة العامة نيل تي.في.، وذلك حتى قبل الطاحة بمحمد مرسي
، القناة التي3في الوقت نفسه، رأت النور قناتان جديدتان اسلميتان في بداية شهر تموز في مصر : الفتح شانيل و دريم  

.اطلقتها جامعة الزهر في القاهرة، والتي تدعو الى إسلم معتدل. وكان اطلق هاتين القناتين متوقعا منذ زمن بعيد
( وكالة النباء الفرنسية، رويترز، منظمة العفو الدولية، ايجيبت انديبوندونت:  (مصادر 

الحكومة على وشك اعادة فتح أو.أر.تياليونان /  #  .
8، في بانتيليس كابسيسأعلن الوزير اليوناني المكلف باصلح السمعي البصري العام،   

أن المر يتعلق باعادةتموز أن أو.أر.تي. ستعود ببدء البث في اليام القادمة. وأكد "  
."الرسال للضرورة
  ترددات من أو.أر.تي. اشارة، مع ظهور نقطة على3 تموز، وللمرة الولى منذ شهر، اصدرت 10يوم الربعاء الواقع في 

 الشاشة مع شعار أو.دي.تي. ("ايللينيك ديموسيا تيليورازي"، التلفزيون العام اليوناني)، بدل شعار أو.أر.تي. ووفقا لوكالة
 النباء الفرنسية، هذه برمجة مؤقتة ستعرض على المشاهد اليوناني، مع اعادة بث افلم، مسلسلت وافلم وثائقية، بانتظار

 .انشاء مؤسسة سمعية بصرية عامة جديدة، التي من المتوقع اطلقها في الخريف المقبل
  حزيران قرار17 حزيران، بالرغم من قرار مجلس الدولة الذي ألغى في 11وكانت قد قطعت اشارة قنوات أو.أر.تي. منذ 

 الحكومة اليونانية باغلق التلفزيون العام اليوناني. واحتل الموظفون مباني المجموعة واكملوا بث البرامج بفضل قنال
.رقمية وضعها بتصرفهم مجانا التحاد الوروبي للذاعة والتلفزيون

( . . . ، أنسا، وكالة النباء الفرنسية، أوكيا نيوز:  إي أف ار (مصادر 
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أجور في انخفاض في أر.تي.في.أو.، غرق للقنوات المحليةاسبانيا /  #
 اتفاقية أر.ني.في.أو. (السمعي البصري العام السباني) الجماعية الجديدة التي وقعت في نهاية

  %. وينبغي على الموظفين التخلي عن بعض5،8شهر حزيران، تقر تخفيض الرواتب بنسبة 
 المتيازات كالطعام المجاني أو المساعدات العائلية والجتماعية. وتأمل إدارة المجموعة بهذه

. مليون يورو30الوسيلة، توفير 
 ويثير وضع التلفزيونات المحلية القلق دائما. واعترفت ادارة أر.تي.في.في. (فالنسيا) أنه ابتداء

  آب المقبل، لن يكون لديها العدد الكافي من التقنيين لتأمين بث البرامج. ويصدف في هذا التاريخ انتهاء الخطة31من 
. موظف1200الجتماعية التي تتوقع رحيل 

  وظيفة312 وراديو كاتالونيا. سيتم الغاء 3 حزيران، تم اعلن وضع خطة صرف قيد التنفيذ في تي.في.12اخيرا، في 
. مليون يورو27%، وفقا لما اعلنته الدارة في بيان صحفي، مع هدف توفير 5،7وستخفض الرواتب بنسبة 

( الباييس، فيرتيلي:  (مصادر 

 تعتبر العدالة الوروبية الضريبة على مقدمي خدمات النترنت قانونيةفرنسا / # 
  الذي قرر فيكوبيوافقت محكمة العدل الوروبية (سي.جي.أو.) على قانون 

  في فرنسا، والذي يسمح للحكومة بفرض ضريبة على مقدمي خدمات2009العام 
.النترنت (فاي) وذلك لتمويل السمعي البصري العام

 المفوضية الوروبية، مدعومة من التحاد الفرنسي للتصالت، كانت قد رفعت
، معتبرة ان هذه الضريبة2010دعوى الى محكمة العدل الوروبية في العام   

.مخالفة للقانون الجماعي
لتعويض مقدمي خدمات مليار يورو، الذي كان موضوعا جانبا 3،1يسمح هذا القرار للحكومة الفرنسية بتوفير مبلغ   

.النترنت في حال اعتبرت الضريبة غير مشروعة
. مليون يورو250هذه الضريبة المسماة "ضريبة التصالت" تؤمن للحكومة سنويا مبلغا يوازي 

( لتريبون، ليكسبانسيون:  (مصادر 

   – أر.أف.إي. للوثائقي على النترنت  24   دعوة الى تقديم طلبات المشاركة في فيزا فرانس فرنسا / # 
، أر.أف.إي. والمهرجان الدولي فيزا للصورة – بربينيان،24للسنة الخامسة على التوالي، تنظم فرانس   

  – أر.أف.إي. للوثائقي على النترنت. المعالجة الصيلة للموضوع الخباري24جائزة فيزا فرانس 
 واستخدام وسائط العلم الجديدة ستكون المعايير الساسية لختيار الفائز بهذه الجائزة، التي ستمنح خلل

. ايلول15 آب الى 31الدورة الخامسة والعشرين من فيز للصورة – بربينيان، والتي ستعقد من 
26 و2012 تموز 26كل الفلم الوثائقية على النترنت الناطقة باللغة الفرنسية أو النكليزية، والتي تم نشرها بين   

، تستطيع المشاركة في المسابقة2013تموز  .
2013 تموز 26تاريخ الموعد النهائي للتسجيل هو  .

Cliquez ici : للطلع على الشروط وملىء استمارة التسجيل انقر هنا
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دعوة الى تقديم برامج للمشاركة في الجائزة الدولية الكبرةفرنسا /  #  
أورتي للذاعة

 فتح التحاد الذاعي والتلفزيوني الدولي باب تقديم البرامج للدورة الخامسة
 والعشرين من جائزة الراديو الدولية الكبرى، التي تحمل عنوان

 "حدود". الدعوة مفتوحة لكل الذاعات، وايضا للمنظمات السمعية
 .البصرية

  توفير دقيقة. وإذا لم تكن باللغة الفرنسية أو النكليزية، فيجب60ل يمكن للبرامح المقدمة من قبل المرشحين أن تتعدى 
.برنامج نصي في واحدة من هاتين اللغتين

. يورو. وستوزع ايضا ثلثة جوائز أخرى5000قيمة الجائزة الكبرى 
. ايلول المقبل6تاريخ الموعد النهائي للتسجيل هو 

Cliquez ici للطلع على الشروط وملىء استمارة التسجيل انقر هنا : 

. تكييف مسلسل "باب الحارة" مع بيونة على أو.بي.تي.فيالجزائر / #
"،دار البهجة (الصورة) هي نجمة مسلسل أو.بي.تي.في. الجديد، " بيونةالممثلة  

. على أو.بي.تي.في2013الذي سيبث طيلة شهر رمضان 
"، الذي كان أكثر برنامجباب الحارةمستوحى من المسلسل السوري الناجح "   

  برامج، يتابع عائلة برجوازية من مدينة10 بين 2008مشاهدة في العالم في 
.الجزائر تأوي عدة عائلت من الطبقة الشعبية

" في العامموعد مع القدر على التلفزيون الجزائري منذ "بيونةولم تظهر   
2007.

"، الذي صور في الردن وفي مصر، والذيخيبرلمناسبة شهر رمضان، ستبث أو.بي.تي.في. أيضا المسلسل القطري "  
629يبين كيف طرد النبي محمد واتباعه اليهود من واحة خيبر في العام  .

( ليكسبريسيون:  (مصدر 

Retour au sommaire : للعودة الى المحتوى انقر هنا 

 Traduction : Souad KHALIFE
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