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شروط المسابقة

المهرجان الدولي العاشر  لسينما الوثائقية الفلسطينية و العربية
   جليزية و اليطاليا و  ن  الى جميع المهتمين الرجاء الطلع على النص الكامل للئحة تنظيم المهرجان في النسخة الصلية باللغة ال

  .  هي التي ستكون معتمدة في التحكيم

 بعد النجاح الكبير الذي ححقه المهرجان في دوراته السابقة, سواء على صعيد الجمهور والنقاد, و
 الهتمام في الصحافة المحلية و العالمية, فأن جمعية الصداقة سردينا- فلسطين, تقدم في هذا العام

. المهرجان الدولي العاشر لسينما الفلسطينية و العربية من خلل مسابقة و جوائز2012
 المهرجان و هو وحيد بطبيعته في جزيرة سردينيا اليطاليا, يقدم لجمهور الجزيرة اخر و اهم انتاج

 .السيما الوثائقية العالمية حول عادات, تقاليد, تاريخ, سياسة, دين للمجتمع الفلسطيني و العربي
 يترأس المهرجان المخرجة و الخبيرة السينمائية مونيكا ماورير و الدارة الفنية للمخرج و الكاتب

Monica Maurer e Giuseppe Pusceddu .جوزبي بوشيدو
.  

, جمعية ثقافية بدون اهداف ربحية, منذو اربعةينظم المهرجان جمعية الصداقة سردينيا فلسطين  
 عشر عاما تعمل على نشر الثقافة العربية ومنها الفلسطينية  بشكل خاص من خلل الدب و

.السينما, حيث استصافت العديد من الكتاب و الشعراء و الفنانين و السنمائين العرب و الفلسطنين
 المهرجان منظم من فرعين, الول على اساس مسابقة بجوائز و الثاني خارج المسابقة  بدون

.جوائز
 المسابقة بجوائز, محصورة بالعمال السينمائية الوثائقية  التي تعالج المواضيع الثقافية و -

 الجتماعية و السياسة للعالم العربي و الفلسطيني و التي سيتم قبولها من خلل طرح دولي ومعاينة
.وفرز من قبل لجنة مختصة بالتفاق مع الدارة الفنية, للمشاركة في المسابقة النهائية

 العمال التي تكتمل المواصفات وموافقة اللجنة المختصة, سوف تخضع بعد العرض للجنة التحكيم
.الفنية و تحكيم الجمهور لتحديد الجوائز حسب لئحة تنظيم المهرجان

:الجوائز سوف توزع على الفلم في المسابقة كما يلي
 يورو1200افضل فيلم وثائقي. -1

 يورو600جائزة "الرض" – (افضل عمل حول فلسطين).  -2
 يورو600افضل مخرج ناشئ - (افضل اول عمل او ثاني عمل). -3



 يورو600جائزة الجمهور. -4

 الفرع الثاني "خارج المسابقة", تستضيف الفلم التسجيلية و القصيرة حول فلسطين و العالم -
.العربي و التي تم اختيارها من اللجنة المختصة و الدارة الفنية, لهذا الفرع ل يوجد جوائز

 افلم الفرعين سوف تغني الشيف التاريخي مولتيميديالي لجمعية الصداقة سردينيا فلسطين, وهو
.اي الرشيف, محط اهتمام الباحثين و الطلب الجامعين و المهتمين بقضاية العالم العربي

مكان المهرجان: مدينة كاليري في جزيرة سردينيا اليطاليا
على المسرح السينمائي نان~ي لوي 2012 اذار 12-7من 

.المهرجان الدولي لسينما الوثائقية الفلسطينية و العربية سيختتم اعماله بحفلة توزيع الجوائز بحضور بعض المخرجين

 الى جميع المهتمين الرجاء الطلع على النص الكامل للئحة تنىظيم المهرجان في النسخة الصلية باللغة الىجليزية و اليطاليا و
.هي التي ستكون معتمدة في التحكيم

:ترسل جميع العمال على العنوان البريدي  التالي
Al Ard Doc Film Festival-

Andrea Calabrese
Via Copernico 9

09100 Cagliari – Italia

لمعلومات ايضافية الرجاء التواصل على العنوان التالي
sardegnapalestina@gmail.com

www.sardegnapalestina.org 

 لمن يرغب بترجمة الفلم الى اللغة اليطاليا ادارة المهرجان مستعدة لترجمة النص مجانا و على مخرج او
  .منتج الفلم تركيب النص على الشريط و ان تحصل على نسخة منه

الرجاء تعبئة النموذج و التوقيع عليه باللغة اليطاليا او النجليزية
اني التسجيل في المهرجان مج)

. و يعتمد الختم البريدي31/12/2011اخرموعدلستلم العمال 
  و سوف تعلن في الموقع الكتروني15/01/2012سوف تعلن نتائج اللجنة المختصة خلل  

.لجمعية الصداقة سردينيا فلسطين
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