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  مسابقة صورة التراث الثقافي ׃صحافي فلسطيني يفوز بالجائزة األولى
 

 ينيالفلسط الصحافي المصور طالتق. القدس في مريم القديسة آنيسة أدراج على الشموع األطفال يضيء الساللم، المؤمنون ينزل وفيما حج، ليلة إّنها
 ׃المدن النظر وجهات تقاطع "العالمية التصوير مسابقة في الفائز هوو. حيوي إطار في والمبهم الغامض الجو هذا ،القدس من إليان محمود الشاب،

.RehabiMedاالتحاد األوروبي و التي نّظمها برنامج التراث اليورو متوسطي بتمويل من 2011للعام "  ּالمتوسطية فسحات للتواصل االجتماعي
 

الصورة متوازنة ومكّونة بشكل ممتاز، من ناحية الضوء : " أعضاء لجنة التحكيم، المهندس آريستوف غراز عن وجهة نظره قائًالأحدعّبر 
أما ...". لطفلة الصغيرة، الوالدواأللوان معًا، وهي تدفع المشاهد بكثيٍر من الحساسية والديناميكية إلى الشخصيات الرئيسة في الصورة، الصبي، ا

لقد اخترنا هذه الصورة بسبب جماليتها : "آريستيان دبدوب ناصر، من أعضاء اللجنة وقائدة فريق وحدة دعم التراث اليورو متوسطي، فأضافت
 ".إّنها ترآيبة غنية بأناس يمارسون طقسًا معينًا. وقيمتها الفنية وبسبب صلتها بالموضوع

 
 اتها ديناميكيثعكس صور من المدن والبلدات المتوسطية وجمعت": المدن المتوسطية فسحات للتواصل االجتماعي"الجائزة وآان موضوع هذه 

؛ إذ يبدو أّن هذاواحددين  ال ينتمون إلى كنيسةالففي الواقع، أولئك الناس الذين ينزلون ساللم .  تجمع ما بين ثقافات وأجيال مختلفة من الناسآونهاو
.  من جديد آمدينة يتشارآها الجميعالقدسمن خالل هذه الصورة الرابحة، تنبثق : لمقدس يتشارآه المسيحيون والمسلمون على حّد سواءالمكان ا

 وتعكس أغلبية الصور المشترآة في المسابقة هذا التنوع وتتغّنى بالحياة بأشكالها االجتماعية المتنوعة، من األسواق في الساحات إلى الفناءات، ومن
 .النوافير العامة إلى الكنائس

وقد سلّطت المسابقة الضوء مرة أخرى على المكانة التي يحملها التراث الثقافي في المجتمعات المتوسطية المعاصرة، وبخاصة بالنسبة إلى الشباب 
 البلد ذو عدد المشارآين األآبر الجزائر، يتبعهوآان.  بلدًا مختلفًا23 صورة من 266فقد تلقت لجنة التحكيم : الذين شارآوا بنسبة آبيرة في المسابقة

 .بالمئة من آّل المشارآين من أصل يعود لبلدان متوسطية شريكة% 63وبالمجموع، آان . المغرب وفرنسا
 

وميس، مصور مغربي يبلغ التاسعة والعشرين من العمر وأوليفييه دوبوآوي، مصور مستقل من مارسيليا وقّدمت اللجنة تقديرًا خاصًا لمحمد آريم ب
 .ومحّمد بدران من حيفا وإمانويل شيكومارتين، مصّور من إسبانيا

الذي سُيقام في " ماعيالمدن المتوسطية فسحات للتواصل االجت: النظر وجهات تقاطع"وستتّم دعوة محمود إليان إلى االفتتاح الرسمي للمعرض 
 .2012تشرين األول /مصر في أآتوبر

 
 :ة الرابحة وأفضل صور المسابقة على هذا الرابط االلكترونيتتوّفر الصور

                                      http://www.euromedheritage.net/intern.cfm?menuID=8888
 

 لمزيد من المعلومات
 آريستيان دبدوب ناصر

 قائدة فريق في برنامج التراث اليورو متوسطي/ وحدة اإلدارة والدعم اإلقليمي
 487.60.49.34(0) 32+: الخلوي /  609.55.54 2(0) 32+: الهاتف
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