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0عال? 0لفائزين بجو0ئز برنامج 0لثقافة 01لعلو+ في "مؤسسة عبد
0لمحسن 0لقطا?"

’’عر!48’’

تا,يخ %لنشر: 02/10/2002 - ساعة %لنشر: 10:37
تا,يخ %لتعديل %الخ.ر: 02/10/2002 - ساعة %لتعديل %الخ.ر: 10:37

- Kذ% %الثن.ن في مقرKا في ,%8 هللاH Iكانت %لمؤسسة قد Cعلنت برنامج منح9ا ل9ذ% %لعا8 في ن9اية %لعا8 %لماضي.  Cعلنت مؤسسة عبد %لمحسن %لقطاV جو%ئز برنامج %لمنح للثقافة H%لعلو8 للعا8 2002

جائز_ %ألd]: تلقت مسابقة %لكاتب %لشا] ل9ذ% %لعا8 ستة عشر عمال dCب.ا؛ عشر_ من9ا في مجاa %لشعر Hستة في مجاa %لقصة %لقص.ر_ لكاتبا[ Hكتّا] تر%Hحت Cعما,Kم ما ب.ن 23 –30 عاما. 

Hتشكلت لجنة %لتحك.م من كل من: %لشاعر Cمجد ناصر– %أل,Vd؛ %لناقد Cنطو%V شلحت- فلسط.ن؛ %لشاعر خالد مطاlH- ل.ب.ا؛ %لناقد صبحي حديدi– سو,يا؛ H%لقاj محموd %لريماiH– %أل,H .Vdقد قر,[ %للجنة منح %لجو%ئز على %لنحو %لتالي: 

جائز_ %لشعر: منحت للمجموعة %لشعرية "حصَّاd %لعاصفة" للشاعر بش.ر شلشH Iمما d,H في ب.اV %للجنة من مسوغا[ فوKsاC" Iن9ا u%[ س.ولة تعب.ريةI تلتقط %ل.ومي في ص.غة شعرية تو%Vs ما ب.ن %لو%قعي H%لتأملي H%لغنائي. Cفلحت في مقا,بة سلسلة عريضة من %لموضوعا[ VC VHd تقع في فخ %لتكر%, HC %الختز%H Iaقدمت مش9دية ح.وية %لنبر_I متغاير_ %لصو[I %عتمد[ Cساسا على %لقصة %لقص.ر_ H%للقطة %لكث.فة. Hنأ[ عن %لمباشر_ H%لتسط.ح". 

جائز_ %لقصة: منحت مناصفة لكل من "متوV" للقاj ماجد عاÖفH Iلمجموعة "قصص لوقت %لحاجة" لعالء حل.حل. Hقد تضمن ب.اV %للجنة VC "مجموعة "متوV" تتم.ز بالرصد %لنفسي %لدق.ق بلغة تصويرية dق.قةH Iمو%sنة ما ب.ن عناصر %لقصH Iتوجه نقد% س.اس.ا H%جتماع.ا جريئاH Iتتدفق قصص9ا بسالسةH IتمزÇ %لسرd بالغنائ.ة %لشعرية HبالحكمةI لغت9ا مقتصد_H Iمُحكمة VHd %ستطر%HC d م.ل للتد%عي. كما Cن9ا تغربل تفاص.ل بالغة %لخصوص.ة في %لح.ا_ %ل.وم.ة %لفلسط.ن.ة ثم تع.د ترك.ب9ا س.اقا[ Äنسان.ة كون.ة H%سعة %لداللة Hبا,عة %لترم.ز". Hقد قاسمت9ا %لجائز_ مجموعة "قصص ألHقا[ %لحاجة" للقاj عالء حل.حلI "ف9ي تقد8 قصًا يقو8 على عالقا[ %لشخوj بعالم9م %ل.ومي %لمديني في %لغالب بأشكاa كتاب.ة غ.ر معقد_H Iبزخم سرH idحكائي يحقق متعة %لقر%ء_H Iتتمتع بقد, من %لسخرية H%الست9ز%ءH IتتناaH موضوعا[ صعبة. Hتتسم بالطر%فة %لالuعةH Iبنظر_ نقدية جريئةKH Iي قريبة من %لنسق %لصحفي %لذi يمنح9ا صفاء Hنضا,_KH Iي منفتحة على

%لحو%, %لمسرحي باعتماKdا %لكث.ر من %لحو%,%[". 

 [dلمغامر_". بلغت ق.مة جائزتي %أل%H لتجريب%H _Cلجر%H لنفس9ا من %ألسال.ب ما منح9ا صفة %لبحث ]بل %تخذ Iáتمج.دH صفهH dعن مجر Iفي معظم9ا Iن9ا نأ[ بنفس9اC الÄ عو%لم جديد_ مستوحا_ من %لو%قع àن.ة %لعامة. كما عملت على %ستكشاÖب.ن %لمعانا_ %لوH يةdجوH نسان.ةÄ âä, ما ب.نH Ijل9م %لخا%H 8قد مزجت معظم %لمجموعا[ ما ب.ن %ل9م %لعاH .يضاC ستثنائ.ة% àHرã نه في %لحق.قة يقد8 صو,_ %ستثنائ.ة تحتÄ في فلسط.ن ل.س ح.ا فقط بل [dأل% VC لىÄ لمقدمة تش.ر% aألعما%" VC ًَيضاC للجنة% Vقد جاء في ب.اH

جائز_ %لفن %لتشك.لي 

Cما في مجاa %لفن %لتشك.لي فقد تقد8 للمسابقة ستةٌ CH,بعوV فناناً تتر%C éHعما,Kم ما ب.ن 30H 22 سنةH Iتم تشك.ل لجنة نظر[ في %لمشا,يعI فق.َّمت كل %لوثائق H%لمشا,يع %لمقدمة للمسابقة. Hبناءً على معاي.رَ محدd_ٍ %ختا,[ عشر_َ فنان.ن للمرحلة %لثان.ة H%لن9ائ.ة %لتي تُختتم %ل.و8. 

Cما %لفنانوV %لعشر_ ف9م: مناa محام.د- Ö.ر_ %لمثلث؛ ست.ف ساب.ال– %لقدë؛ م.خائ.ل حالê– فسوÖة؛ ÄيماC Vبو حم.د– عكا؛ Kاني sعر]– ,فح؛ عبد %لناصر عامر– جبال.ا؛ محمد %لحو%جرi- مخ.م %لبريج؛ ,%ئد ع.سى- مخ.م %لبريج؛ Cشرà %لفو%خرi– %لمز,عة؛ ,sHل.ند نشاش.بي– كرHيدÄ /VHنجلتر%. Hقد تشكلت لجنة %لتحك.م من كل من %لفنان.ن %لتشك.ل..ن كماa بالÖةI خل.ل ,باIé نب.ل عنانيH I%لفناV %لكوبي K.ر%,Ä IHdضافة Äلى ,يما حمامي. 

Hقد جاء في ب.اV %للجنة VC "%للجنة تقد, %لظرàH %لصعبة %لتي H%ج9ت كالً من %لمشا,ك.ن في مسابقة Kذ% %لعاH .8قد تب.ن ل9ا من خالa %ألعماa %لمطرHحة في %لمسابقة Äصر%, %لمبدH lعزمِه على VC %لفنَ ل.س بسلعةٍ بل Hس.لةٌ ضرH,يةٌ للبقاء. كما 

Hبالرغم من كل Kذá %لفضائل Äال VC لجنةَ %لتحك.مِ لم تجد عمالً مم.ز% متكامال يستحقَُ Äفر%dَ %لجائز_ %ألHلى لهI لذ% فقد قر,[ حجب %لجائز_ %ألHلىH Iتوsيع %لجو%ئز على %لنحو %لتالي: 

* HCال- ثالثة Cعماa تُمنَح تقدير% خاصاH Iًجائز_ً بق.مة ثالثة ìالH àثالثمائة Hdال, لكل من Cعماa %لفنان.ن %لتال.ة CسماKäم: 

- مناa محام.دI لطموé عمل9ا %لترك.بيH IمحاHلت9ا ترجمة %ستعا,_ عبر لغة بصرية معاصر_؛ 

- ,sHلند نشاش.بيI لسالسة ,äيت9اH IمحاHلة تناaH موضوl %لض.اl %لفلسط.ني محو,% لعمل9ا %لتجريبي؛ 

- ست.ف ساب.الI لقد,%ته %لتقن.ة %لعال.ة H%لتو%فق ما ب.ن Cعماله HمشرHعه %لفني. 

كما قر,[ %للجنة منح جائز_ %المت.اs مناصفة Hجائز_ مال.ة مقد%,Kا خمسة ìالHd àال, لكل من: 

– ÄيماC Vبو حم.دI لرäياKا %لخاصةH Iقد,ت9ا على عكس موقف معقد من خالa %ستعا,_ بصرية؛ 

- Äلى ,%ئد ع.سىuH Iلك لرسوماته %لتي %تسمت بد,جة عال.ة من %لقو_ %لتعب.رية H%الندفاIl ف.ما كشفت عن بحث Häd] عالج موضوl %لش9.د %لذÖ iالما K.من على %لب.ئة %الجتماع.ة %لتي يع.ش ف.9ا. Hقد Cثنت %للجنة على Cسلوبه %إلنساني %لحسي %لذi عبر عن Cلمِ %لفج.عة Hبشاعة Äصابا[ %لجسد VHd %للجوء Äلى خطا] مباشر. 

 .Vمؤسسة عبد %لمحسن %لقطاH _ن.ة– %لب.رÖلو% Ç%برC مجمعH 2002 في كل من: مركز خل.ل %لسكاك.ني %لثقافي– ,%8 هللا aHلتشك.ل.ة للفنان.ن %لعشر_ حتى تا,يخ 14 تشرين %أل% Vلفنو% ñس.ستمر معرH

 .ëتنظمه مؤسسة يبو iللموس.قى %لذ ëلقد% Vعم م9رجاdH ني للموس.قىÖمع %لمع9د %لو VHبالتعا Ç,عم %ستقد%8 خبر%[ موس.ق.ة من %لخاdH Iiلتي ينظم9ا مع9د %ال,مو% "éHمس.ا[ "م9ب %لرC عمdH ëعم مسابقة %لب.انو %لتي ينظم9ا مع9د مجنفكا[ في %لقدd لىÄ ني (%لناصر_) باإلضافةH,اK _,بشاH (ëلقد%) dيش %لكرH,d (,%8 هللا) ,%مي غو%لي (ب.ت جاال) سامي [خطا Vمضا, I(ترش.حا) i,ال, لكل من حنا خوHd 38.000 لموس.قى بق.مة تزيد على %لـ% aمختلفة. فقد8 منحا في مجا ]لعلو8 بدعم عد_ مشا,يع في مجاال%H كما قا8 برنامج %لثقافة

Cما في مجاa %لفنوV %الستعر%ض.ةI فقد فاs %لمسرحي يعقو] Äسماع.ل Hفرقة %لرماa إلنتاÇ مسرح.ة %لممر بمنحة ق.مت9ا Hd 12.000ال, باإلضافة Äلى مساKمة لدعم عرñ %لمسرح.ة %الستعر%ض.ة "%uكر" لمسرé %لم.د%V في ح.فا %لتي س.عرñ في %لنقب.
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