
PriMed 2020 – SÉLECTION 

  2020 بریمید

المختارة األفالم   

 
ENJEUX MÉDITERRANÉENS 

متوسطیة قضایا  
II افجروبولوس یورجوس اخراج من  اغورا – المقیدون   

بكیر مریم للمخرجة أمھات   
ستیوارت مولي اخراج من )المعترض (اوبجكتور   
دیوسكوریدس ألكس اخراج من زائد حجز   

 

MÉMOIRE DE LA MÉDITERRANÉE 
المتوسط ذاكرة  

 
لبن أبو تمارة اخراج من السیاج خلف   
برناسر اوسكار اخراج من) یبحثون الذي أولئك( بوسكاموس كوي لوس   
موحالي وفرحات موحالي – فیلیو كارول اخراح من القصص من المزید لنا تحكوا ال   
كوتسیاباساكوس دیمتري اخراج من النساجون   
 

ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MÉDITERRANÉE 
متوسطیة وثقافات تراث فن،  

 
میكاییل تال اخراج من) اسنان للدجاج سیكون عندما (میش-المیش في بوكرا  

ھشكار كمال للمخرج وطني أرى عینیك في  
سراسوولو انریكو اخراج من منیاني ّأنا عشق  
اسمر بلین اخراج من لیر الملكة  

 
PREMIÈRE ŒUVRE  

عمل أول  
 

كیلو میریام – دوروثیھ للمخرجة فصلتنا انت المنصورة، في  
جروزا ایمانویلي اخراج من أخرى واحدة قفزة  

ھولوسیك التیك نجرا اخراج من الكافرة  
اھودیج مھدي للمخرج الشتاء في قافلة  

 
COURT MÉDITERRANÉEN 

قصیر متوسطي فیلم  
 

السیوفي تیم للمخرج األرض تحت دوما  
ادریس لمیا للمخرجة ! لكذ تستحق انت قلب،  

بونیزوني كونكا ستیفانو اخراج من كیرش من الناجون  
باسیلھاك اناییس للمخرجة االستراحة  

ترافو ونیكوال رافو آن اخراج من تمر األرض  
 

PRIX DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE 
المتوسط شباب جائزة  

 

فیشباك دومینیك اخراج من المسرح على بابل  
جمني محمود جللمخر نعم ال،  

جروزا ایمانویلي اخراج من أخرى واحدة قفزة  



ENJEUX MÉDITERRANÉENS 
 

 
II افجروبولوس یورجوس اخراج من  اغورا – المقیدون   

بكیر مریم للمخرجة أمھات -  
ستیوارت مولي اخراج من )المعترض (اوبجكتور -  
دیوسكوریدس ألكس اخراج من زائد حجز -  

 

 

 

CHAINED - AGORÁ II (ENCHAÎNÉS - AGORÁ II) 
II – اغورا – المقیدون  

 

2020 دقیقة، 90  
)الیونان (افجروبولوس یورجوس:  اخراج  
)الیونان (برودوكسیون بالنیت سمول : انتاج  
  ،)المانیا (راندفونك وستدوتشر مع : مشترك انتاج

)فرنسا المانیا، (آرتي مع باالشتراك   
 

.الالجئین وأزمة الیورو منطقة في الدین أزمة بعد األوروبیة القارة تجتازھا التي التوالي لىع الثالثة االزمة ھو 19 – الكوفید وباء  
 االتحاد فرضھا التي التقشف لمطالب مواجھتھم في الیونانیة الحكومة أركان افجروبولوس یورجوس الصحفي تابع سنوات، خمس خالل

.السواحل حول الالجئون ویتدفق البالد في المتطرف الیمین ینفجر بینما األوروبي،  
 التي القیم فشلً ایضا لكن – القیود ورفع الحرة، األسواق في االیمان على یعتمد اعتقاد – الحدیثة اللیبرالیة ضعف فقط لیس كشف في فیروس نجح

.أوروبا تحملھا  
 

 خاللً صحفیاً مراسال كان. الیونانیة التلفزیونیة القنوات لحساب عمل. وثائقیة أفالم ومخرج صحفي إنھ. 1971 العام في أثینا في افجروبولوس یورجوس ولد

 تم وثائقي 100 من أكثر مع ،"اكسانداس "سلسلة أنشأ ،2000 العام في. وفلسطین كوسوفو أفغانستان، العراق، كرواتیا، الھرسك، – البوسنة في الصراعات
.العالم انحاء جمیع وفي العام الیوناني التلفزیون شاشات على بثھا  
 مھرجان – 2015 بریمید في اختیاره تم ،2015" (اغورا "،)2017" (أوروبا في السریة المیاه حرب قطرة، آخر حتى : "األخیرة الوثائقیة أفالمھ بین

 إنقاذ – یسترناالس "،)2013" (والعدد السكان "،)2014 بریمید في الریبورتاج بجائزة الفائز ،2014" (الضائعة الدیموقراطیة إشارة "،)بالصور المتوسط

" الوسط تأثیر "،)2012" (واالعمال الدبلوماسیة الخیریة، االعمال "،)2012" (فیلفا بالك "،)2012" (كاساندرا كنز : تایمز غولدن ،)2013" (األرواح

)2011 (  
).2011" (الفقیر من السرقة"و ،)2011" (ضعیف من السرقة"و   
 

 

MÈRES 
 أمھات

 
2020 دقیقة، 62  

)المغرب (بكیر مریم : اخراج  
)المغرب (أفالم آبل ،)فرنسا (لألفالم سیدنا : انتاج  

)فرنسا (برودوكسیون اوتیناتو ،)فرنسا (تیفي كابیتال لیون ،)المغرب (أم2 تیفي مع مشترك انتاج من  

ذاتمنبو یعتبرھن المجتمع، اما. بالسجن العازبات األمھات على العقوبات قانون من 490 المادة تحكم المغرب، في  
الحامالت العازبات النساء تستقبل التي البنین أم جمعیة ادبوش محجوبة أسست عنھن، للدفاع  

 حتىً وأحیانا الطفل والدة حتى الجمعیة الى وصولھن منذ مسیرتھن، لنا وتظھر الیومیة حیاتھن الى المخرجة تجرنا یحمیھن، الذي المكان ھذا في

أسرتھن مع المصالحة  

 الوالیات في التصویر على تدریب دورة ثم باریس، في الفرنسیة للسینما الحر الكونسرفاتوار في دراستھا بعد. باریس في بكیر مریم ولدت مغربیین، ابوین من

.قصیرة أفالم ثالثة تحقق الغربیة، الھند جزر في التلفزیون في مھنیة وخبرة األمیركیة المتحدة  
+. قنال على بثھ تم الوطني، البیضاء الدار مھرجان في النسائي الدور جائزة السینمائیة، مكناس اتلقاء في الجمھور جائزة رحیل، نزھة مع" سامیة"  

 ساحة في الفیلم، ھذا في. الوطني طنجة مھرجان في النسائي الدور جائزة على بنشھیدة، نوفیسا مع ،"بومباي – اغادیر "األول فیلمھا حصل ،2011 العام في

 وزارة من وبدعم. واألطفال المرأة حقوق عن تدافع جمعیات في كمناصر عملھا یخدم الیوم،. المرأة وضع عن المخرجة تدافع ماً دائما المغرب، في الدعارة

.المدارس في بانتظام مشاھدتھ تتم المغربیة، الوطنیة التربیة  
. المغرب في عازبات أمھات من بالقرب ملتزمة امرأة وش،ادب محجوبة واقع الواقع، الى المخرجة ترجع. وثائقي عمل اول توقع بكیر مریم ،"أمھات "مع

.یدینھن الذي والقانون النساء ھؤالء مصیر عملھ، الفیلم یواجھ  



 

OBJECTOR 
 المعترض

2019 دقیقة، 75  
)األمیركیة المتحدة الوالیات (ستیوارت مولي : اخراج  
)األمیركیة المتحدة الوالیات (برودكشنز سید بوریاد : انتاج  

.العسكریة خدمتھا إداء على مجبرة اتالیا اإلسرائیلیین، الشبان یعجم مثل  
.ھذه المرور عادة تحدي على مصممة وھي بلدھا في الجیش ممارسات عن تتساءل رفاقھا، معظم عكس على  

 في النظر إعادة الى حولھا َمن تدفع شجاعتھا. انشقاقھا بسبب ُوتسجن العسكریة الخدمة ترفض عائلتھا، ومخاوف السیاسیة الخالفات من بالرغم

.العقلیات تغییر في للمساعدة سلطتھم واستخدام السیاسیة مواقفھم  
 وتتخذ الحقیقة عن تبحث شابة امرأة نظر وجھة من الفلسطیني – اإلسرائیلي النزاع عن نظرةً مقدما وخارجھ، السجن في اتالیا یتبع" المعترض"

.العدالة معً موفقا  

 

.فرانسیسكو سان جامعة في السینما في دراسات تابعت. فرانسیسكو سان منطقة في مقیمة ومحررة منتجة ة،مخرج ھي ستیوارت مولي  
.الجوائز من العدید اعمالھا حصدت وقد  

 

 

OVERBOOKING 
  زائد حجز

 
2019 دقیقة، 70  

)اسبانیا (دیوسكوریدس ألكس  :اخراج  
)اسبانیا (مالوركادوكس : انتاج  

 
 أجراس من العدید إطالق تم وقد. الجماعیة السیاحة بسبب االنھیار وشك على الیوم أصبحت الھدوء بجزیرةً سابقا ُتعرف كانت ما

.اإلنذار  
؟ مستدام السیاحة من النموذج ھذا ھل  
؟ األخرى األماكن من للعدیدً مرجعا وتصبح مایوركا تتحول ان یمكن ھل  

 
 في خبرة سنوات عشر من أكثر لدیھ. االبعاد الثالثیة المرئیة المؤثرات في شھادة یحمل. 1984 لعاما في مایوركا دو بالما في دیوسكوریدس الكس المخرج ولد

.بالفیدیو فنیة وأفالم موسیقیة فیدیو مقاطع تحقیق علىً وایضا الشركات، اتصال حقل وفي سینمائیة إعالنیة، مشاریع على عمل. البصري السمعي القطاع  
 

 

 

 

 

 



MÉMOIRE DE LA MÉDITERRANÉE 
المتوسط ذاكرة  

 
لبن أبو تمارة اخراج من السیاج خلف -  
برناسر اوسكار اخراج من) یبحثون الذي أولئك( بوسكاموس كوي لوس -  
موحالي وفرحات موحالي – فیلیو كارول اخراح من القصص من المزید لنا تحكوا ال -  
كوتسیاباساكوس دیمتري اخراج من النساجون -  

 

 

BEHIND THE FENCE (DERRIÈRE LA CLÔTURE) 
السیاج خلف  

  
2019 دقیقة، 58  

)فلسطین (لبن أبو تمارة : اخراج  
)فلسطین (اورغانیزایشن شروق : انتاج  

 

.اإلسرائیلي االحتالل ضد الفلسطیني الشعبي النضال مراحل كأھم األولى االنتفاضة" السیاج خلف "یقدم  
 یعیشونھا، التي البائسة الحیاتیة الظروف ورفض بالتحریر ایمانھم لھم سمح كیف رونیفس. الدھیشة مخیم سكان وانتصارات خسارات على یركز

.االحتالل جدران ھدم آلیات بتطویر باالستمرار  
 

.لحم بیت من بالقرب لالجئین، الدھیشة مخیم في لبن أبو تمارة ولدت  
.األردن في السینمائیة للفنون مراألح البحر معھد في السینما في ماستر شھادة على وحصلت مصر في االعالم درست  

 الجزیرة مثل تلفزیونیة قنوات لحسابً ایضا عملت. واالعالم السینما خالل من النساء تحریر الى یھدف الذي ،"التغییر یصنعن النساء "بمشروع البادئة ھي

.والعربیة  
 

 

 

LOS QUE BUSCAMOS (CEUX QUI CHERCHENT) 
)ونیبحث الذي أولئك( بوسكاموس كوي لوس  

 

2019 دقیقة، 86  
)اسبانیا (برناسر اوسكار : اخراج  
)اسبانیا. (أل.أس لألفالم ناكامورا) اسبانیا. (أل.أس لألفالم كایشاكو : انتاج  

 

.والدتھ عند أمھ عن انریكي ُفصل  
.الوالدة بعد ابنتھا عن التخلي على اسنسیون ُأجبرت  
.فرانكو نظام خالل اإسبانی في" المسروقین األطفال "مؤامرة ضحیة كالھما  

.الخاصة ھویتھما بناء یحاوالن وھما والرفض الذنب ثقل مع یعیشان إنھما. ًایضا بحثھما ویواصالن قانونیة، معركة یخوضان  
 

.ومخرج كاتب ھو برناسر اوسكار  
 انحاء جمیع مھرجانات وفي التلفزیون على بثھا مت –" 84 ابولو"و" بیكیني "،"دیادیما كون دیسایونو "،"لورا دو زابانیاس الس "– قصیرة أفالم عدة حقق

.الجوائز من العدید حصدت حیث العالم  
".الشمس عبأ الذي الرجل "الثالث الوثائقي فیلمھ حقق ،2016 العام في  

 



NE NOUS RACONTEZ PLUS D’HISTOIRES !  
! القصص من المزید لنا تحكوا ال   

 

2020 دقیقة، 88  
)الجزائر (موحالي وفرحات) فرنسا (اليموح – فیلیو كارول : اخراج  
)الجزائر (موحالي وفرحات) فرنسا (موحالي – فیلیو كارول ،)فرنسا (لألفالم فریفري : انتاج  

 

.طفولتھما الجزائر حرب ھدھدت. جزائري ھو فرنسیة، ھي  
.االنسان حقوق في الناشط للمخرج، جیدالم االستقالل عن اسطوریة حكایة ؛ سوداء اقدام ابنة للصحفیة، قسري رحیل عن مؤلمة ذكریات  
.التاریخ من بنسختھ حقھ على منھما كل حصل  
 أكثر حقیقة الى االستماع اجل من الذكریات حرب ضد یناضلون ًعمدا، منسیة خطابات ذوي بشھود یلتقیان الرسمي، التاریخ عنً بعیدا

.ًاسترضاء  
 

.تیاریت ومن ةالعاصم الجزائر من سوداء، اقدام ابنة ھي فیلیو كارول  
 سنتین، خالل. االلكتروني موقعھا لحساب ثم واست سود اإلقلیمیة الصحیفة في البدایة في عملت ،2009 العام في بوردو مدینة في الصحافة معھد من متخرجة

 األراضي انحاء جمیع على ءنسا صور تسعة من المؤلف)" الجزائر في العمل في نساء" (فاتیا "االنترنت شبكة على الوثائقي وحررت أخرجت كتبت،

.الجزائریة  
.القبایل موالید من جزائري ھو موحالي فرحات  
 تجمع (راج الوطنیة بالجمعیة یلتحق. المناضل التزامھ تخللھا مسیرة وأظھر بجایة جامعة في 2005 العام في االقتصادیة العلوم في لیسانس على حصل

.بجایة ملقس العام األمین منصب شغل حیث) الشباب نشاطات  
.سنتین لمدة المسرح في تدریب دورة یتبع ذلك، موازاة في  
 الحظ لحسن "القصیر الوثائقي الفیلم خاللھا یحقق. دجاھنین حبیبة الوثائقیة، األفالم مخرجة اسستھا التي دوك، بجایة تدریب دورة في یشارك ،2010 العام في

 وفي اوزو تیزي في االمازیغي الفیلم مھرجان في التحكیم لجنة بجائزة الفیلم ھذا یفوز ،2012 العام يف. الجزائري االستشفائي النظام تدھور عن ،"یمر الوقت

.دوك بوان باریس مھرجان في الجمھور سحق 2013 العام  
. الجزائر تحریر عند نسیینالفر مشاركة عن یسائل حیث" تجاھلھا تم حیوات "القصیر الفیلم حقق باریس، في 2012 العام في لفیمیس الصیفیة الجامعة خالل

).الجزائر في العمل في نساء" (فاتیا "االنترنت شبكة على الوثائقي ومونتاج اخراج في فیلیو كارول مع یعمل  
 

 

 

 
 

 

THE WEAVERS (LES TISSERANDS) 
  النساجون

 

2020 دقیقة، 52  
)الیونان (كوتسیاباساكوس دیمتري : اخراج  
)انالیون (جروفاسیلیو دومان : انتاج  

 

.للنسیج مركز وھي الیونان، في جبلیة قریة فالستي، في تستقر سویدیة، خیریة جمعیة ،.ام.أي ،1963 العام في  
.والھجر الفقر الحروب، من بشدة المتضررات القریة ھذه نساء الثقافات عبر المغامرة ھذه تدعم سنة، 25 خالل  

.انيالیون الریف تطور عن مرة – حلوة نظرة یقدم" النساجون"  
 

.موسكو في للسینما الوطني المعھد في والتلفزیوني السینمائي اإلخراج درس. 1967 العام في كوتسیاباساكوس دیمتري ولد  
.وطویلة قصیرة روائیة وافالم مسلسالت وثائقیة، أفالم عدة حقق  
 بالصور المتوسط مھرجان – بریمید في فیاستیال كورسیكا 3 فرانس على البث جائزة – دقیقة 52و 81 وثائقي، ،2013" (البقال : "األخیرة اعمالھ بین

 ،2017" (وظلھ الرجل : كسترتسیس یانیس"و) دقیقة 72 وثائقي، ،2016" (الصامت الشاھد "،)دقیقة 61 وثائقي، ،2014" (ًممثال تصبح أن "،)2015
).دقیقة 72 وثائقي،  

 



ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MÉDITERRANÉE 
متوسطیة وثقافات تراث فن،  

 
میكاییل تال اخراج من )اسنان للدجاج یكونس عندما (میش- المیش في بوكرا -  
ھشكار كمال للمخرج وطني أرى عینیك في -  
سراسوولو انریكو اخراج من منیاني ّأنا عشق -  
اسمر بلین اخراج من لیر الملكة -  

 

 

 

BUKRA FIL MISH-MISH (QUAND LES POULES AURONT DES DENTS) 
)اسنان للدجاج سیكون عندما (میش-المیش في بوكرا  

 
2019 دقیقة، 52  

)إسرائیل (میكاییل تال : اخراج  
)فرنسا (المتوسط ھنا أفالم ،)إسرائیل (لألفالم كاسیس : انتاج  

 

.المصریة المتحركة الرسوم من كنوز على العثور تم باریس، من بالقرب قبو في  
 ماوس میكي افندي، میش-میش مبتكري استثنائیین، مخرجین ثالثة : فرانكل االخوین العربي، العالم في النوع ھذا رواد  قصة الرسوم ھذه تحكي

.إسرائیل دولة إنشاء عند مصر من اختفى الذي العربي، العالم  
.ھذا یومنا حتى تدوم صدمة بالمنفى، المتأثرة عائلتھم قصة نكتشف المتحركة، الصور خالل من  

".اسنان للدجاج سیكون عندما "مثل ابدأ، یحصل لن شيء الى یشیر. سائد عربي تعبیر ھو" میش-المیش في بوكرا"  
 الذھبي العصر خالل المشترك العالمي التأسیس كان عندما تعود، لن منسیة حقبة عن األفالم لھذه االستثنائي االكتشاف یكشف نفسھا، بالطریقة

.التاریخ صفحات من ُومحي اختفى الذي الیھودي – العربي  
 

.وتلفزیونیة سینمائیة مخرجة ھي حیفا، في 1974 العام في المولودة ،میكاییل تال  
.المقارن االدب في سابقة دكتوراه وطالبة ابیب – تل جامعة في والتلفزیون السینما قسم من متخرجة  

)...2014" (ودم لحم : بلزبیت "،)2018" (محتضر متعاون سریر حول : "التالیة الوثائقیة األفالم نجد اعمالھا بین  
 

 

 

 

DANS TES YEUX, JE VOIS MON PAYS  
وطني أرى عینیك في  

 

2019 دقیقة، 75  
)المغرب فرنسا، (ھشكار كمال : اخراج  
)المغرب (استدیو ارت‘اشك : انتاج  

)المغرب (أم2 تیفي بمشاركة ،)فرنسا (لألفالم تمبیا مع مشترك انتاج في  
 

 على. المغربي – الیھودي الموسیقي ارثنھ ویزوران یستعیدان حیث مجموعة أسسا ُسویة،. اورشلیم في كوھین ھاي وامیت القیم نیتا تعیش

.أھالیھما عاشھا التي المنفى جروحاتً مثال لمعالجة المزدوجة، الھویة ھذه یستكشفان الحیاة، في كما المسرح  
 ان یریدان وماذا یكونا من الى تظرتھما ستحول التي الموسیقیة، اللقاءاتب ملیئة المغرب، الى رحلة خالل یتابعھما" وطني أرى عینیك في"

.أجدادھما بلد مع جسور إنشاء إعادة حلم یظھر وھكذا. یصبحا  
 

 كانت. سافرن في المھاجر بوالده لاللتحاق والدتھ مع أشھر الستة عمر في االم بلده یغادر المغرب، في مولود. مغربي – فرنسي مستقل مخرج ھو ھشكار كمال

.للمھجرین خاص حنان على حافظ التنقالت، ھذه جمیع من. العامل والده بتنقالت ملیئة طفولتھ  
 أصداء : جیروزالیم – تنفیر "طویل، وثائقي فیلم اول یحقق ،2012 العام في. تاریخ كأستاذ تخرجھ بعد یعمل السوربون، جامعة من التاریخ في شھادة حامل

 ًوطنیاً نقاشا وأثار جوائز عدة على الفیلم وحاز دولیة، مھرجانات عدة وفي 2013 العام في صور في المتوسط مھرجان – بریمید في هاختیار تم الذي ،"المالح
.المغرب في المتعددة الھویات حول  

 

 



LA PASSION D'ANNA MAGNANI 
منیاني ّأنا عشق  

 

2019 دقیقة، 60  
)إیطالیا (سراسوولو انریكو : اخراج  
 استیتوتو مع باالشتراك ،)إیطالیا (كوم راي مع بالتعاون) فرنسا (أرتي ،)إیطالیا (اودیوفیزیف ارتي زنیت ،)فرنسا (بواسون دو فیلم لي : انتاج

)إیطالیا (سینیتشیتا لوتشي  
 

؟ " مفتوحة مدینة روما، "في المجنون وجریھا منیاني ّأنا وجھ نسیان یستطیع من  
 فقد الشاشة، على كما المدینة فيً ایضا بركانیة. المرأة تمثیل في ثورة أحدثت ،النیوریالیة شعار ،الھائلة ممثلةال ،ومأساویة ھزلیة ،وعادیة رائعة

.االوسكار بجائزة تفوز إیطالیة امرأة اول وكانت لعبھا بقوة ھولیوود إعجاب أثارت  
 البرامج مقتطفات ومن والراي، لوتشي معھد صنادیق نم خاص بشكل  المستمدة والخاصة، الجدیدة المحفوظات مادة على االعتماد خالل من

. اإلیطالیة للسینما الذھبي العصر في المخرج یغرقنا مؤثرة، أفالم مقتطفات من وبالطبع الحقبة، تلك أسماء أكبر مع والمقابالت التلفزیونیة،

.السینما تاریخ میزت استثنائیة، ممثلة مسیرة ویصف  
 

 تأسیسھا منذ اودیوفیزیف ارتي زنیت شركة ورئیس المعاصر والتاریخ السیاسیة العلوم في متخرج. 1968 العام في البندقیة مدینة في سراسوولو انریكو ولد

 اتمھرجان في جوائز على وحصلت العالم، انحاء جمیع في عدیدة تلفزیونیة قنوات على ُبثت ًأعماال وحقق كتب وثائقیة، أفالم ومخرج كاتب. 1992 العام في

.وأوروبیة إیطالیة  
 آرتي دقیقة، 118 ،2011" (برلوسكوني الى غاریبالدي من "؛) سكوفتالند زنیت، آرتي، أف.دي.زد دقیقة، 52/92 ،2013" (كول الست : "اعمالھ أھم

... ،)زنیت دیسي، فیلم لي فرنسا، آرتي دقیقة، 52 ،2008" (للخوف الخفي الوجھ "؛) زنیت دیسي، فیلم لي فرنسا،  
 

 

 

 

 

QUEEN LEAR (REINE LEAR) 
لیر الملكة  

 

2019 دقیقة، 84  
)تركیا (اسمر بلین : اخراج  
)تركیا (سینیفیلم : انتاج  

 

 في النائیة القرى إلى تؤدي التي بالمخاطر والمحفوفة الترابیة الطرق طول على یمثلن تركیات فالحات نساء من تتكون متنقلة مسرحیة فرقة

.لیر الملكة إلى شكسبیر للكاتب لیر الملك المسرحیة الفرقة ھذه تحول. الشرب میاه إلى صولالو حتى یصعب حیث ،الجبال  
 

 بدأت السینما، في اخراج كمساعدة تعمل كانت حین في. السینما نحو تتوجھ االجتماع، علم في دراسات بعد. إسطنبول في مستقرة تركیة مخرجة ھي اسمر بلین

 في مكافأتھ تمت الذي ،"عیون" ("اللعب : "وتنتج وتخرج وتكتب، سینیفیلم السینمائیة شركتھا تؤسس ،"الجامع "األول وثائقيال فیلمھا بعد. افالمھا اخراج في

 جمیع في مھرجانات عدة في افالمھا عرض وتم". یوزفول سمسینغ"و" واتشتوار "،"11 تو 10 "،)2006 العام في صور في المتوسط مھرجان – بریمید

.متعددة جوائز ونالت غوتبرغ، تالین، تریبكا، روتردام، تورنتو، سباستیان، سان في اصةوخ العالم انحاء  
 



 

PREMIÈRE ŒUVRE  
عمل أول  

 
كیلو میریام – دوروثیھ للمخرجة فصلتنا انت المنصورة، في -  
جروزا ایمانویلي اخراج من أخرى واحدة قفزة -  
ھولوسیك التیك نجرا اخراج من الكافرة -  
اھودیج مھدي للمخرج الشتاء في قافلة -  

 

 

 

 

 

À MANSOURAH, TU NOUS AS SÉPARÉS 
فصلتنا انت المنصورة، في  

 
2019 دقیقة، 68  

)فرنسا الجزائر، (كیلو میریام – دوروثیھ : اخراج  
)الدانمارك (رزبكتشو سونتاج ،)فرنسا (تیفي كابیتال لیون ،)الجزائر (برودوكسیون او.كا.أش ،)فرنسا (بیلبوكي دو فیلم لي : انتاج  

 

 على مجبرون). أن.أل.أف (الوطني التحریر جبھة ضد یقاتل الذي الفرنسي الجیش قبل من نسمة ملیوني من أكثر تھجیر تم الجزائر، حرب خالل

.مخیمات في تجمیعھم تم سكنھم، أماكن مغادرة  
 والتي الشباب، معظم یجھلھا الیوم، حتى مخفیة تاریخیة ذاكرة ممیریا – دوروثیھ ابنتھ مع مالك یجمع االصلیة، قریتھ المنصورة، الى عودتھ بعد

.الریفیة الجزائر في بھا تسببت التي االضطرابات في مسبوقة غیر كانت  
 

.باریس في مستقرة ومخرجة صحفیة ھي كیلو میریام – دوروثیھ  
 تراس بجائزة العمل ھذا مكافأة وتمت. سوریا في الحرب خالل فارجال قبل من اإلسالمیة للدولة مباشر الغیر التمویل عملیة عن لوموند صحیفة في كشفت

 البیر وجائزة بیروت في العربي العالم في الصحافة لحریة قصیر سمیر لجائزة اختیارھاً ایضا تم وقد. سي.دي واشنطن في الصحفي لالستقصاء انترناسیونال

.باریس في المكتوبة للصحافة لوندر  
 

 

 

 

ONE MORE JUMP (ENCORE UN SAUT) 
أخرى واحدة قفزة  

 
2019 دقیقة، 83  

)إیطالیا (جروزا ایمانویلي : اخراج  
)إیطالیا (سینما راي ،)لبنان (برودوكسیون ایتار ،)سویسرا (برودوكسیون فیلم امكا ،)إیطالیا (غرافیتیدوك : انتاج  

 

.غزة من الفرار من ،محترف ریاضي وھو ،هللا عبد تمكن  
.الصراع خضم في باألمل المليء الوحید المكان لھم بالنسبة الریاضة تبقى الذین الشباب الریاضیین یدرب. فیھا یعیش لیزا ال جھاد صدیقھ لكن  
؟بلدك أجل من للقتال البقاء أم أحالمك لتحقیق المغادرة یجب ھل  

.الشخصي التجاوز حول الساحقة القصة لھذه المشترك الخیط السؤال یشكل  
 

.إیطالیا في روفیریتو، مدینة في 1975 العام يف جروزا ایمانویلي ولد  
 واشرطة تلفزیونیة مسلسالت وثائقي، وكاتب مخرج كمساعد عمل حیث اسبانیا في للعیش الذھاب قبل إیطالیا، في بولونیا، جامعة في المعاصر التاریخ درس

 تقدیمھ تم وقد". األخوات بین "طویل، وثائقي فیلم أول یخرج ،2015 العام في. الوثائقیة األفالم إلخراج وقتھ ّكرس میالنو، في بالده، الى عودتھ بعد. إعالنیة

.وفرنسا اسبانیا مصر، إیطالیا، في جوائز، عدة على وحصل دولیة مھرجانات عدة في  
 السینمائي روما مھرجان في 2019 األول تشرین فيً اوال تقدیمھ تم الذي ،"أخرى واحدة قفزة "الجدید، الوثائقي فیلمھ ایمانویلي أنھى ،2019 العام في

).إیطالیا(  
 

 



THE INFIDEL (L'INFIDÈLE)  
 الكافرة

 

2019 دفیقة، 62  
)الھرسك – البوسنة (ھولوسیك التیك نجرا : اخراج  
)الھرسك – البوسنة (سراییفو ھافا : انتاج  

 

.إرھابي ھجوم في بالمشاركة ھاتھام بعد حیاتھ بناء إعادة یحاول المتطرفین، لإلسالمیین مسكن في نشأ بوسني شاب  
 

.سراییفو في مستقرة ومنتجة مخرجة ھي ھولوسیك التیك نجرا  
 وتنتج تخرج. سراییفو ھافا اإلنتاج شركة تشوریتش – بیجوفیتش سابرینا مع أسست سراییفو، في المسرح فنون أكادیمیة من السینمائي اإلخراج في متخرجة

.وروائیة وثائقیةً افالما  
.الوثائقیة لألفالم دولیة مھرجانات عدة في عرضھ تم ،"سینماھا حب "الوثائقي اعمالھا من  

 

 

 

UNE CARAVANE EN HIVER 
الشتاء في قافلة  

 

2020 دقیقة، 52  
)فرنسا (اھودیج مھدي : اخراج  
)فرنسا (تلفزیون فرانس ،)فرنسا (سكواو : انتاج  

 

.شتاء كل المتواضعون المتقاعدون یستقر ،یممخ أسوار داخل محمیون ،المغربي الجنوب في صغیرة بلدة في  
.المغامرة یجربون ،المتصور والمغرب المتخیل المغرب بین. یفھمونھا ال فرنسا من الفرار في والتفكیر للعیش الوقت یأخذون ،األولى للمرة  
.الكالسیكیة للموسیقى تعلمھ یحملھ ،حالتھ من شاب مغربي عامل یھرب ،منھم قلیلة أمتار بعد على  
.ورغباتھ مخاوفھ عن ویعبر العالم ھذا یتالمس ،غربیة مدینة دیكور في  

 

 ألفضل أوروبا جائزة على حصل ،)2010" (لولیتا عرف من "فیلمھ عن : رادیو آرتي لحساب إذاعیة وثائقیة أفالم عدة اھودیج مھدي حقق

 الموجات جائزةً ایضا ونال ،2015 العام في برلین في إذاعي ثائقيو افضل بجائزةً مجددا فاز ،"الموز في الثلج "ومع برلین، في إذاعي وثائقي

.2016 العام في بریست في الطویلة  
 في خاص تنویھ (سالزبرغ ّأنا مع" انشاz نویي الى سنذھب"و) سكام نجمة (بولندورف صمویل مع" باراد ال : "وثائقیین فیلمین في شارك

).فرران كلیرمون في في دو تراس مھرجان  
  

 



 

 

 
COURT MÉDITERRANÉEN 

قصیر متوسطي فیلم  
 

السیوفي تیم للمخرج األرض تحت دوما -  
ادریس لمیا للمخرجة ! ذلك تستحق انت قلب، -  
بونیزوني كونكا ستیفانو اخراج من كیرش من الناجون -  
باسیلھاك اناییس للمخرجة االستراحة -  
ترافو ونیكوال رافو آن اخراج من تمر األرض -  

 

 

DOUMA UNDERGROUND 
االرض تحت دوما  

 

2019 دقیقة، 11  
)سوریا (السیوفي تیم : اخراج  
)لبنان (آرتس اودیوفزیال فو بدایات : انتاج  

 

 تصویر حاولت الكامیرا، سالحي. بینھم كنت. منازلھم قبو في ملجأ على العثور المدنیون استطاع الغوطة، على تمطر الیدویة القنابل كانت بینما

.بالكالم عنھ التعبیر یمكن ال ما  
 

 مدینة على المفروض الحصار بسبب دراستھ إنھاء من یتمكن لم. والموسیقى الصوت السیوفي تیم یدرس ،1994 العام في دمشق ریف في دوما، في مولود

 – 2014 (دوما في استدیو وسیلر في صوت ومھندس مخرج كمساعد عمل الفترة، ھذه خالل. 2018 العام في الرحیل على ُوأجبر. الشرقیة والغوطة دوما

 في شارك ،2013 العام في األرض على التصویر في بدایاتھ بعد. ودولیة محلیة إذاعیة محطات عدة لحساب ومراسل برامج كمقدمً ایضا وعمل). 2018

 لمشروع مؤسس عضو وھو ستدیو،ا وروسیل النسیس سام فریق منً جزءا ویشكل. متعددة انباء وكاالت نحو الشرقیة الغوطة قلب من الصور إرسال

.سوریا في ھیومانیتي كاریتاتیف  
 بخمسة الفائز ،2018 (األخیرة مشاریعھ من األول ھو" روكوردینغ ستیل. "وطویلة قصیرة وثائقیة أفالم لعدة مشغل ومسؤول كفیدیاستً ایضا تیم وعمل

.تیفي اوریانت لحساب ،"والمقبرة الناي"و" الحرب أصوات "القصیر الفیلم وأخرج صور). البندقیة في النقد أسبوع في جوائز  
 

 

 

 

 

HEART, YOU DESERVE THAT! (CŒUR, TU LE MÉRITES !) 
! ذلك تستحق انت قلب،  

 

2020 دقیقة، 29  
)مصر (ادریس لمیا : اخراج  
)مصر (استدیو لیف فیغ : انتاج  

 

.تتزوجن ولم العمر من لثالثینا تتعدى التي العازبات النساء تعیشھ الذي االجتماعي الضغط عن فیلم  
 التي الضغوط لھا تروین حیث السیارة، في رحلة في عمرھا في الشابات النساء تقود. العمر من والثالثین الخامسة في عزباءً ایضا ھي المخرجة

.الزواج موضوع في الخاصة نظرھن وجھة عن وتعبرن منھا تعانین  
 

.1983 العام يف مصر، في اإلسكندریة، في ادریس لمیا ولدت  
.األفالم اخراج في تدریبیة دروات 2015 العام منذ تتابع للسینما، محبة  
!" ذلك تستحق انت قلب، "وثائقي قصیر فیلم اول شندیلتا، ورشة إطار في تحقق  

 

 

 

 

 



I NAUFRAGHI DI KERCH (LES NAUFRAGÉS DE KERTCH) 
كیرش من الناجون  

 
2020 دقیقة، 26  

)إیطالیا (بونیزوني اكونك ستیفانو : اخراج  
)إیطالیا (ستوریفیل : انتاج  

  
 المأساوي بتاریخھا االعتراف یتم حتى وتناضل تكافح عشر، التاسع القرن منذ القرم، جزیرة شبھ في كیرش في مستقرة إیطالي أصل من أقلیة

.عنھ والتكلم  
 بدأ الثاني، كانون 30و 29 بین. المدینة احتالل خالل األلمانیة القوات مع وبالتعاون الفاشي النظام بدعم 1942 العام في االیطالیون ھؤالء اتھم

.المجمدة كازاخستان سھول الى الشحن قطارات في بأكملھا الجماعة ُوضعت. ترحیلھم السوفیات الجنود  
.كیرش الى العودة من ستالین، موت بعد منھم، قلیل عدد تمكن  

  
.كمخرج كلھ العالم حول یسافر وھو ،1982 معا كریمونا في بونیزوني كونكا ستیفانو ولد  

.االجتماعیة والقرصنة اإلعالمي النشاط عن أطروحة مع بافیا جامعة في 2007 عام في المتعددة والوسائط الثقافات بین التواصل في دبلوم على حصل  
 المعھد في الوثائقیة السینما في تدریب دورة تابع ،2010 العام في. تلفزیونیة انتاجات عدة في وشارك إیطالیا سكاي لحساب كمصور سنوات خالل عمل

".بنزینا دي فابریكا ال "وثائقي، فیلم اول حقق ،2010 العام في. للتصمیم األوروبي  
 األفالم في ووكاالت تجاریة ماركات معً حالیا یتعاون. بیلوكیو ماركو یدیره الذي سینما، فار السینمائي اإلخراج في تخصص دورة تابع ،2011 العام في

.المتاحف ومنشآت الوثائقیة  
 

 

 
LA MI-TEMPS 

  االستراحة
 

2020 دقیقة، 24  
)فرنسا (باسیلھاك اناییس : اخراج  
)فرنسا (انامورفوز ،)فرنسا (اونیفرسیتي مرساي – اكس : انتاج  

 

 الى خاص بشكل الذكور الزبائن یستسلم نكات،وال االعترافات بین. الشعر لتصفیف شھیر صالون وھو مرسیلیا، مدینة قلب في‘ ستیل لورنزو یقع

.الخبیرة المفضل حالقھم ایدي  
 

 نحو التوجھ باسیلھاك اناییس تقرر ،.أس.أس.أو.أش.أو من والتاریخ االجتماع علم االنتروبولوجیا، في بحوث وماستر الجمیلة الفنون في لیسانس على حائزة

 انتھت الذي ،"االستراحة "وثائقي، فیلم اول تحقق حیث مرسیلیا، – أكس جامعة في وابداع، بحوث : الوثائقیة بةالكتا بماستر تلتحق وبالتالي. الوثائقیة السینما

.2020 الثاني كانون في إخراجھ من  
 

 

 

LA TERRE PASSE  
تمر األرض  

 

2019 دقیقة، 14  
)فرنسا (ترافو ونیكوال) فرنسا (رافو أن : اخراج  
)فرنسا (ساتیس فرع – اونیفرسیتي مرساي – اكس : انتاج  

 

 العالقات معالجة صعوبات على الضوء تسلط مرسیلیا، في مختلفة أماكن في كبیر بشكل مطبوعة جزائریة، مدن مع لفرنسا، متنقلة خریطة

.األحیان من كثیر في وحیویة متنوعة عفویة، الفعل ردود. الجزائریة – الفرنسیة  
 الموسعة الكلمات ثم تلقائیة، البدایة في. الخریطة مع مرسیلیا من رمزیة أماكن في اشخاص ةثالث أو شخصین من مجموعات تتفاعل بالتوازي،

.والتاریخیة العامة أو والحمیمیة، الشخصیة الرؤى حولً تدرجیا تتمحو الخریطة امام  
 

 بفرع بعدھا والتحقت. كمساعدة اإلخراج في ثم إلدارةا في الصور في العمل رافو أن بدأت الصورة، قسم بلجیكا في البث فنون في ایاد معھد في الدراسة بعد

.اوبانیو في ساتیس  
 فرع إلى االنضمام خالل من. مخرج أو رئیسي كمشغل التطوعیة المشاریع من العدید في شارك ثم. مونبیلیھ في المسرح فن في دراسات ترافو نیكوال تابع

.وإرثھ االستعمار : لھ بالنسبة مھمین موضوعین بمعالجة لھ سمح ما". تمر األرض "الوثائقي حقق التصویر، اختصاص في ساتیس  
 



PRIX DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE 
المتوسط شباب جائزة  

 

فیشباك دومینیك اخراج من المسرح على بابل -  
جمني محمود للمخرج نعم  ال،-  
جروزا ایمانویلي اخراج من أخرى واحدة قفزة -  

 

 
BABEL SUR SCÈNE 

المسرح على بابل  
 

2019 دقیقة، 57  
)فرنسا (فیشباك دومینیك : اخراج  
)فرنسا (تلفزیون فرانس مع باالشتراك ،)فرنسا (برودوكسیون الدا : انتاج  

 

 عمره عمل. ألسكیل" المتوسالت "الیونانیة للمأساة جدید اقتباس الباریسیة شابیل ال بورت منطقة من الثانویة المدارس من طالب سبعة ّیحضر

 واالندماج الھجرة حول الحالیة التساؤالت صدى الفیلم ھذا یشكل. والدیموقراطیة المرأة مكانة الھجرة، مثل أساسیة مواضیع یعالج سنة 2500

.أنفسھم من والواثقین السعداء الفخورین، المراھقین من مجموعة نظر وجھة من  
 

 آرتي تلفزیون، فرانس لحساب مبدعة وثائقیةً افالما المباشرة، السینما فيً افیلم ثالثین حوالي وحققت كتبت. المغرب في فیشباك دومینیك ترعرعت

 أو المرأة تحرر الثقافات، تعدد مثل كبیرة اجتماعیة مواضیع تستكشف وكریمة، حساسة بنظرة". تیز – ستریب "الشھیرة المجموعة في أف.بي.تي.وأر

 الذي" سورسیس أون الفینیر "،أراضیھا لتعزیز االنتیل جزر من المرأة شرسة معركة عن یحكي لذيا ،"لیل لیبیرتي "ًتمیزا، األكثر افالمھا بین. االلتزام

.المراھقة إلى الطفولة من الدقیق الممر یستكشف الذي" میر دي كالس ال "أو ،الكبار عدالة یواجھون الذین الجانحین الشباب على یركز  
 

 

 

NON.OUI 
نعم. ال  
 

2020/ دقیقة 75  
)تونس (جمني ودمحم : اخراج  
)تونس (برودوكسیون بالي ،)إیطالیا (برودوكسیون بابوركا ،)تونس (برودوكسیون كلیل : انتاج  

 

 االتصال مھارات توظیف على مصممة البالد الى تعود تونس، شرق-جنوب في مدینة وھي قابس، من سوداء شابة خریجة قصة یحكي" نعم.ال"

.بالدھا في السیاسیة والخیارات الدینیة المبادئ مع تتعارض التي التمییزیة المواقف على عینیھا تفتح تعددةالم اتصاالتھا الن. الوطن لخدمة لدیھا  
 عالم جمعیة، ممثلة الشعب، من منتخبة الة باإلضافة االجتماعي والمستوى األجیال االعمار، جمیع من أخرى شخصیاتً ایضا یتبع" نعم.ال"

.نفسي وطبیب اجتماعي  
 ضد اتھام الئحة. واالجتماعیة النفسیة الثقافیة، االقتصادیة، الجغرافیة، التاریخیة، المستویات على العنصریة قضیةً ایضا الفیلم ھذا یتناول

.ومؤثرة قویة شخصیات نظرة خالل من العنصریة،  
 

".توجان مجنونة"و" االوراس في سنة 20 عمرك یكون أن "الوثائقیة أفالمھ في فوتییھ لرینیھً مساعدا جمني محمود كان  
.المراھقون اخرجھا التي القصیرة األفالم وإنتاج تنسیق تابع كما. سنة 12و 11 بین أعمارھم تتراوح مراھقین مع قصیرة أفالم ثالثة حقق  

 قابس انمھرج ورئیس مؤسسً ایضا وھو". متقاطعة نظرات : التونسیة السینما منً عاما أربعون "كتاب كاتب سینمائي، ناقد ھو جمني محمود

.2015 العام منذ السینمائي  
).2020" (نعم.ال"و" 2015" (الحیاة عشق وردة، "،)2012" (كولوكانت : "الوثائقیة أفالمھ  

 

 

 

 

 



 

ONE MORE JUMP (ENCORE UN SAUT) 
أخرى واحدة قفزة  

 
2019 دقیقة، 83  

)إیطالیا (جروزا ایمانویلي : اخراج  
)إیطالیا (سینما راي ،)لبنان (برودوكسیون ایتار ،)سویسرا (برودوكسیون لمفی امكا ،)إیطالیا (غرافیتیدوك : انتاج  

 

.غزة من الفرار من ،محترف ریاضي وھو ،هللا عبد تمكن  
.الصراع خضم في باألمل المليء الوحید المكان لھم بالنسبة الریاضة تبقى الذین الشباب الریاضیین یدرب. فیھا یعیش یزال ال جھاد صدیقھ لكن  
؟بلدك أجل من للقتال البقاء أم أحالمك لتحقیق المغادرة بیج ھل  

.الشخصي التجاوز حول الساحقة القصة لھذه المشترك الخیط السؤال یشكل  
 

.إیطالیا في روفیریتو، مدینة في 1975 العام في جروزا ایمانویلي ولد  
 واشرطة تلفزیونیة مسلسالت وثائقي، وكاتب مخرج كمساعد عمل حیث اسبانیا في للعیش الذھاب قبل إیطالیا، في بولونیا، جامعة في المعاصر التاریخ درس

 تقدیمھ تم وقد". األخوات بین "طویل، وثائقي فیلم أول یخرج ،2015 العام في. الوثائقیة األفالم إلخراج وقتھ ّكرس میالنو، في بالده، الى عودتھ بعد. إعالنیة

.وفرنسا اسبانیا مصر، إیطالیا، في جوائز، عدة على وحصل دولیة مھرجانات عدة في  
 السینمائي روما مھرجان في 2019 األول تشرین فيً اوال تقدیمھ تم الذي ،"أخرى واحدة قفزة "الجدید، الوثائقي فیلمھ ایمانویلي أنھى ،2019 العام في

).إیطالیا(  
 


