
  

  
  

   



 

 

  
حضور سينمائي لبناني في اليوم الثاني من 

  "كانّ "مھرجان 

  
السينمائي الفرنسي، إذ عرضت في افتتاح " كانّ "حضر لبنان في اليوم الثاني في مھرجان 

أربعة أفالم قصيرة  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوًعي المخرجين"تظاھرة 
 Laلمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك مع شركائھم األجانب تندرج في إطار برنامج بعنوان 

Factory ")أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف ") المصنع
 .أنحاء العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم

 
المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني   Theatre Croisetteي أقيم في وحضر العرض الذ

الذي شارك في المسابقة الرسمية في كان عام  Timbuktuمخرج فيلم  (عبد الرحمن سيساكو 
، والمنتجة والموّزعة الفرنسيّة صوفي دوالك، )ورشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي ٢٠١٤

ن المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسرا وممثلون لمھرجاني برلين ودبي وعدد م
 Wildواليونان، وعدد كبير من المنتجين الفرنسيّين واأللمان يمثلون شركات معروفة، بينھا 

Bunch  وzdf وMPM Film وRouge International . مؤّسسة "كذلك حضرت رئيسة
ج شقير ورئيسة جمعية جور" أبوط برودكشن"مايا دو فريج وصاحب شركة " سينما لبنان

 .متروبوليس ھانيا مرّوة والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج
 
 
  

للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي الشيميا،  White Noise: عرضت األفالم األربعة وھي
للبناني رامي قديح والبوسنية أونا   Salamat from Germany" سالمات من ألمانيا"و

للبنانية شيرين أبو شقرا   Hotel Al Naim" أوتيل النعيم"نجيم تمثيالً، وغونجاك، مع إيلي 
للبنانية ُمنيا El Gran Libano"  الغران ليبانو"السويسري مانويل ماريا بيّروني،  و -واإليطالي

فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج ) نيتو(عقل وإرنستو 
 .القھوجي دياب وألكسندرا
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وتحدثت فيلينسكي وساسين عن المسار . وبعد العرض، جرى حوار بين المخرجين والجمھور
 .اإلنتاجي للمشروع ومرحلة العمل على األفالم

 
 ٢٧، وعرض ثالث السبت "سينما أولمبيا"أيار في  ٢١ويقام عرض ثان لألفالم األربعة األحد 

  ".سينما ألكسندر"أيار في 
- See more at: 

http://www.almodon.com/culture/2017/5/18/%D8%AD%D8%B6%D9%
-88%D8%B1
-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
-%D9%85%D9%86
-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86

%D9%83%D8%A7%D9%86#sthash.8qJeyiq3.dpuf  
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المواجھة الروسية ــ األميركية انتقلت | رسالة كان 

  !إلى الكروازيت
  

 عثمان تزغارت
مواجھة فكرية وأسلوبية مفتوحة  ٧٠الـ » مھرجان كان«الثاني من تصّدرت عروض اليوم | كان 

 .تود ھاينز وأندريه زفياغينتسيف: بين عمالقين من كبار صناع الفن السابع، ھما
 

الواليات (لم تقتصر ھذه المواجھة على انتماء ھذين المخرجين إلى دولتين عظيمتين متصارعتين 
الطفولة : التيمة المشتركة التي تصديا لھا في عمليھما، بل امتدت أيضاً إلى )المتحدة وروسيا

المعذبة التي تعاني التمزق العائلي على خلفية تفكك البنى السوسيولوجيّة التقليدية تحت معول 
الليبرالية الساعية لتكريس المجتمع االستھالكي كنمط حياة مھمين، في نيويورك الثمانينيات 

، كما بات يلقب المعلم »زفيا«لفية الجديدة بالنسبة إلى بالنسبة الى ھاينز، وفي موسكو األ
 !الروسي، اختصاراً السمه المستعصي على النطق

يعّد » خزانة العجائب«فـ . كالھما سينمائيان مقالن. سمات تقارب عّدة» زفيا«تجمع بين ھاينز و
ت الجائزة ، التي افتك)عن سيرة جان جينيه(» السم«ثامن عمل روائي لھاينز، منذ باكورته 

خامس أعمال » بال حب«، بينما يمثل ١٩٩١، عام »ساندانس«األولى في مھرجان 
في » األسد الذھبي«الذي خطف » العودة«بـ  ٢٠٠٣زفياغينتسيف، الذي سطع نجمه عام 

 .مھرجان البندقية
» منجم الذھب الحريري«منذ أن حط الرحال، للمّرة األولى، على الكروازيت بعمله الثاني 

، لمس النقاد لدى ھاينز تأثيرات أسلوبية قوية من وحش السينما األميركية، أورسن )١٩٩٨(
، فقد وجد فيه جمھور الكروازيت، عند اكتشافه من خالل فيلمه الثاني المبھر »زفيا«أما . ويلز

 .، وريثاً لمدرسة الشكالنيين الروس العريقة)٢٠٠٧عام (» النفي«
لسعفة الذھبية ھذه السنة، قّدم المعلمان األميركي والروسي في عمليھما اللذين ينافسان على ا

المرافعة الفكرية ذاتھا ضد تسليع العالم وتنميط حياة الناس وفق ما تقتضيه المنافسة الليبرالية 
 .لكن كل واحد منھما، سلك منحى مغايراً على صعيد األسلوب. المسعورة

تباين انعكس . بينما وقع ھاينز في فخ الميلودراماُوفَّق في طرق باب التراجيديا بامتياز، » زفيا«
أسلوبياً في المنحى التشكيلي الساحر لدى المعلم الروسي، الذي أمعن ــ كعادته ــ في التالعب 

في مقابل منحى . باإلضاءة، جاعالً شخوصه تتقلب باستمرار بين ثالثية الظل والضوء والعتمة
بة مرايا تقليدية بين الحقبة النيويوركية الذھبية، في أكثر كالسيكية لدى ھاينز، الذي أقام لع
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الثالثينيات، من خالل مشاھد صورھا باألبيض واألسود، وبين حقبة الھجمة الليبرالية في 
 .الثمانينيات، التي صّورھا باأللوان

. يلمينعلى البنية السردية للف) حتماً؟(ھذان الخياران األسلوبيان المتباعدان ألقيا بظاللھما أيضاً 
، جعلته يزج ببطله الطفل ضحية التمّزق العائلي نحو مصير دموي، »زفيا«روح التراجيديا لدى 

لم يفلت ھاينز من . ، مرمياً في البحيرة التي شّكلت مرابع صباه)أو منتحراً؟(حيث انتھى قتيالً 
لسلة من الھوليوودي، مما زّج به في الشطط الميلودرامي، من خالل س Happy Endتقليد الـ 

المصادفات واالكتشافات التي تقود بطله الطفل، الذي يعاني بدوره من التمّزق العائلي، إلى 
 !التعّرف إلى سيدة يتبيّن الحقاً أنّھا جدته

لكن ما ال اختالف عليه أّن عمليھما نجحا في . آراء النقاد تباينت في ترجيح الكفة بين المعلمين
 .وازيت، منذ العروض الرسمية األولى لھذه الدورةوضع سينما المؤلف في صدارة الكر

أسبوعي «على صعيد المشاركات العربية، ھذه السنة، ُعرض ظھر أمس في افتتاح تظاھرة 
، الذي تضّمن أربعة أفالم قصيرة تم تصويرھا في بالد »فاكتوري لبنان«مشروع » المخرجين

 ).عة أجانبأربعة لبنانيين وأرب(األرز، مشاركة بين ثمانية مخرجين 
، الذي يعد المحترف الذي »أسبوعي المخرجين«، ضمن ٢٠١٢انطلق ھذا التقليد، منذ العام 

تتمثل فكرة الـ . تخرجت منه، على مدى نصف قرن، أجيال متتالية من كبار صنّاع السينما
في تخصيص مجموعة من األفالم لبلد معين يتم إخراجھا بالتزامن بين مخرجين » فاكتوري«

 .وآخرين قادمين من مختلف مناطق العالم محليين
تشاَرك . ھذه السنة للبنان، عبر أربعة أفالم» محترف«بعد جنوب افريقيا العام الماضي، ُخّصص 

، بينما تقاسمت شيرين أبو شقرا »تشويش«أحمد غصين مع الفرنسية لوسيه الشينيا في إخراج 
مع السويسري مانويل ألميريدا، واشترك رامي قديح مع البوسنية أونا » أوتيل النعيم«إخراج 
توقيع مونيا عقل  El Gran Libano، وحمل الفيلم الرابع »سالمات من ألمانيا«جاك لتقديم غون

 .والكوستاريكي إرنستو فيالبولوس
وستكون لنا عودة تفصيلية، يوم اإلثنين المقبل، إلى ھذا المشروع المميّز، ضمن جردة الحساب 

  .٧٠الـ » كان«التي سنخّصصھا ألھم فعاليات األسبوع األّول من 
akhbar.com/node/277428-http://www.al  

   



  
  

  
حضور سينمائي لبناني مميّز في اليوم الثاني من 

 "كانّ "مھرجان 

  
السينمائي الفرنسي، إذ عرضت في " كانّ "كان للبنان حضور مميز أمس الخميس في مھرجان 

أربعة أفالم قصيرة  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوًعي المخرجين"افتتاح تظاھرة 
 Laلمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك مع  مع شركائھم األجانب تندرج في إطار برنامج بعنوان 

Factory ")أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف ") المصنع
 .أنحاء العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم

 
المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني عبد  Theatre Croisetteوحضر العرض الذي أقيم في 

 ٢٠١٤في المسابقة الرسمية في كان عام  الذي شارك Timbuktuمخرج فيلم (الرحمن سيساكو 
، والمنتجة والموّزعة الفرنسيّة صوفي دوالك، وممثلون )ورشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي

لمھرجاني برلين ودبي وعدد من المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسرا واليونان، 
 Wild Bunchمعروفة، بينھا  وعدد كبير من المنتجين الفرنسيّين واأللمان يمثلون شركات

" مؤّسسة سينما لبنان"كذلك حضرت رئيسة . Rouge Internationalو MPM Filmو zdfو
جورج شقير ورئيسة جمعية متروبوليس ھانيا " أبوط برودكشن"مايا دو فريج وصاحب شركة 

 .  مرّوة والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج
 

عن  Edouard Waintropإدوارد واينتروب " مخرجينأسبوعي ال"وألقى المدير الفني لـ
دومينيك " فاكتوري"وعبّرت صاحبة فكرة الـ. المشروع ودعا المخرجين للصعود إلى المسرح

فيلينسكي عن ارتياحھا إلى العمل في لبنان مبدية إعجابھا باالحترافية التي لمستھا من فريق 
بتھا في العودة إلى بيروت لتنفيذ مشاريع المشروع في لبنان، وتأثرھا بحسن الضيافة فيه ورغ

 .سينمائية
 

ميريام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن " أبّوط برودكشن"وشكرت ممثّلة شركة 
للمواھب اللبنانيّة السينمائيّة وللسينما اللبنانية التي تكبر "إتاحتھم الفرصة " أسبوعي المخرجين"

 ".وتتحّسن
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للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي الشيميا،  White Noise:األربعة وھيثم عرضت األفالم 
للبناني رامي قديح والبوسنية أونا  Salamat from Germany"سالمات من ألمانيا"و

للبنانية شيرين أبو شقرا   Hotel Al Naim" أوتيل النعيم"غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، و
للبنانية ُمنيا El Gran Libano" الغران ليبانو"ا بيّروني، والسويسري مانويل ماري -واإليطالي

فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج ) نيتو(عقل وإرنستو 
  .دياب وألكسندرا القھوجي

-%D9%88-http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D9%81%D9%86
%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1/2017/05/19/

-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1
-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
-%D9%8A%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
-%D9%85%D9%86
-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86

%D9%83%D8%A7%D9%86  
  

   



  

  
  

حضور سينمائّي لبنانّي مميّز في اليوم الثاني من 
  »كان«مھرجان 

  
  

السينمائي الفرنسي، إذ ُعرضت في » كان«كان للبنان حضور مميّز أمس الخميس في مھرجان 
، أربعة أفالم »La Quinzaine des R alisateursأسبوَعي المخرجين «افتتاح تظاھرة 

قصيرة لمخرجين لبنانيين شباب باالشتراك مع شركائھم األجانب، تندرج في إطار برنامج 
، أطلق قبل خمس سنوات ويھدف إلى تشجيع المخرجين »مصنعال La Factory«بعنوان 

 .الشباب من مختلف أنحاء العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائّي لھم
 

المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني » Theatre Croisette«حضر العرض الذي أقيم في 
ي المسابقة الرسمية في كان عام الذي شارك ف Timbuktuعبد الرحمن سيساكو مخرج فيلم 

وُرّشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي ، والمنتجة والموّزعة الفرنسية صوفي دوالك،  ٢٠١٤
وممثّلون عن مھرجانَي برلين ودبي وعدد من المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في 

ركات معروفة، بينھا سويسرا واليونان، وعدد كبير من المنتجين الفرنسيّين واأللمان يمثّلون ش
»Wild Bunch «و»zdf «و»MPM Film «و»Rouge International« . كذلك حضرت

جورج شقير، » آبوت برودكشن«مايا دو فريج وصاحب شركة » سينما لبنان«رئيسة مؤّسسة 
 .ھانيا مرّوة، والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج» متروبوليس«ورئيسة جمعية 

 
إدوارد واينتروب كلمة عن المشروع، ودعا » أسبوَعي المخرجين«ي في وألقى المدير الفن

دومينيك فيلينسكي عن » فاكتوري«وعبّرت صاحبة فكرة . المخرجين للصعود إلى المسرح
ارتياحھا إلى العمل في لبنان، مبدية إعجابھا باالحترافية التي لمستھا من فريق المشروع في 

 .ه ورغبتھا في العودة إلى بيروت لتنفيذ مشاريع سينمائيةلبنان، وتأثّرھا بُحسن الضيافة في
 

ميريام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن » آبوت برودكشن«وشكرت ممثّلة شركة 
إتاحتھم الفرصة للمواھب اللبنانية السينمائية وللسينما اللبنانية التي تكبر » أسبوَعي المخرجين«

 .وتتحّسن



Confidential Page 9 of 35   6/8/2017 

 
للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي » White Noise«: ربعة وھيثّم ُعرضت األفالم األ

للّبنانّي رامي قديح والبوسنية » Salamat from Germanyسالمات من ألمانيا «الشيميا، و
للّبنانية شيرين أبو شقرا واإليطالي » أوتيل النعيم«أونا غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، و
للّبنانية ُمنيا عقل » El Gran Libanoالغران ليبانو «السويسري مانويل ماريا بيّروني، و

وإرنستو نيتو فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج دياب 
 .وآلكسندرا القھوجي

 
وحظيت األفالم األربعة باستحسان الجمھور الذي رأى فيھا تعبيراً عن واقع لبنان إنّما بطريقة 

 .ذكية وفنّية
 
وتحّدث المخرجون عن تجربة العمل . بعد العرض، كان حوار بين المخرجين والجمھورو

المشترك، وقالوا إن التحّدي لم يكن ترجمة النصوص إلى لغة يفھمھا المخرجون األجانب 
 .الشركاء، بل ترجمة البلد، أي جّو لبنان وثقافته

 
 .لة العمل على األفالموتحّدثت فيلينسكي وساسين عن المسار اإلنتاجي للمشروع ومرح

 
 ٢٧، وعرض ثالث السبت »سينما أولمبيا«أيار في  ٢١ويقام عرض ثاٍن لألفالم األربعة األحد 

  .»سينما آلِكسندر«أيار في 
binaa.com/archives/article/166405-http://www.al  

  
   



  
سينمائي لبناني مميز في اليوم الثاني من حضور 

  مھرجان كان

  
السينمائي الفرنسي، إذ عرضت في " مھرجان كان"كان للبنان حضور مميز اليوم الخميس في 

أربعة أفالم قصيرة  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوعي المخرجين"افتتاح تظاھرة 
 Laم األجانب تندرج في إطار برنامج بعنوان لمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك مع مع شركائھ

Factory ")أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف ") المصنع
 .أنحاء العالم والذين يعملون على أول أو ثاني فيلم روائي لھم

 
ني عبد المخرج والمنتج السينمائي الموريتا Theatre Croisetteوحضر العرض الذي أقيم في 

 ٢٠١٤الذي شارك في المسابقة الرسمية في كان عام  Timbuktuمخرج فيلم (الرحمن سيساكو 
، والمنتجة والموزعة الفرنسية صوفي دوالك، وممثلون )ورشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي

لمھرجاني برلين ودبي وعدد من المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسرا واليونان، 
و  Wild Bunchبير من المنتجين الفرنسيين واأللمان يمثلون شركات معروفة، بينھا وعدد ك

zdf وMPM Film وRouge International . مؤسسة سينما لبنان"كذلك حضرت رئيسة "
جورج شقير ورئيسة جمعية متروبوليس ھانيا " أبوط برودكشن"مايا دو فريج وصاحب شركة 

 . وخليل جريجمروة والمخرجان جوانا حاجي توما 
 

إدوارد واينتروب عن المشروع ودعا المخرجين " أسبوعي المخرجين"وألقى المدير الفني لـ
 . للصعود إلى المسرح

 
دومينيك فيلينسكي عن ارتياحھا إلى العمل في لبنان مبدية " فاكتوري"وعبرت صاحبة فكرة الـ

وتأثرھا بحسن الضيافة فيه  إعجابھا باالحترافية التي لمستھا من فريق المشروع في لبنان،
 . ورغبتھا في العودة إلى بيروت لتنفيذ مشاريع سينمائية
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ميريام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن " أبوط برودكشن"وشكرت ممثلة شركة 
للمواھب اللبنانية السينمائية وللسينما اللبنانية التي تكبر "إتاحتھم الفرصة " أسبوعي المخرجين"

 . "وتتحسن
 

للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي  White Noise: ثم عرضت األفالم األربعة وھي
للبناني رامي قديح والبوسنية أونا  Salamat from Germany" سالمات من ألمانيا"الشيميا، و

للبنانية شيرين أبو شقرا  Hotel Al Naim" أوتيل النعيم"غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيال، و
للبنانية ُمنيا El Gran Libano" الغران ليبانو"السويسري مانويل ماريا بيروني، و -واإليطالي

فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيال كل من ثريا بغدادي وجورج ) نيتو(عقل وإرنستو 
 . دياب وألكسندرا القھوجي

 
ولكن بطريقة  وحظيت األفالم األربعة باستحسان الجمھور الذي رأى فيھا تعبيرا عن واقع لبنان

 .ذكية وفنية
 

وتحدث المخرجون عن تجربة العمل . وبعد العرض، جرى حوار بين المخرجين والجمھور
لم يكن ترجمة النصوص إلى لغة يفھمھا المخرجون األجانب "المشترك، وقالوا إن التحدي 

 ". الشركاء، بل ترجمة البلد، أي جو لبنان وثقافته
 

 . مسار اإلنتاجي للمشروع ومرحلة العمل على األفالموتحدثت فيلينسكي وساسين عن ال
 ٢٧، وعرض ثالث السبت "سينما أولمبيا"أيار في  ٢١ويقام عرض ثان لألفالم األربعة األحد 

  ".سينما ألكسندر"أيار في 
http://www.privatemagazine.net/ar/article/%D8%AD%D8%B6%D9%88

-%D8%B1
-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
-%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
-%D9%85%D9%86
-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86

%D9%83%D8%A7%D9%86  
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 السينمائي في فرنسا" كان"أفالم لبنانية تتألق في مھرجان 

  

  

  
   

، اليوم الخميس، إذ عرضت في افتتاح تظاھر السينمائي الفرنسي" كان"تميَّز لبنان في مھرجان 
، أربعة أفالم قصيرة لمخرجين La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوعي المخرجين"

 La"لبنانيين شباب، باإلشتراك مع شركائھم األجانب، وتندرج في إطار برنامج بعنوان 
Factory) "جين الشباب من أعوام، ويھدف إلى تشجيع المخر ٥، الذي أطلق قبل )المصنع

  .مختلف أنحاء العالم، الذين يعملون على أول أو ثاني فيلم روائي لھم
، المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني عبد Theatre Croisetteوحضر الفيلم الذي أقيم في 

 ٢٠١٤الذي شارك في المسابقة الرسمية في كان عام  Timbuktuمخرج فيلم (الرحمن سيساكو 
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، والمنتجة والموّزعة الفرنسيّة صوفي دوالك، وممثلون )أفضل فيلم أجنبيورشح ألوسكار 
لمھرجاني برلين ودبي وعدد من المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسرا واليونان، 

و  Wild Bunchوعدد كبير من المنتجين الفرنسيّين واأللمان يمثلون شركات معروفة، بينھا 
zdf وMPM Film وRouge International . مؤّسسة سينما لبنان"كذلك حضرت رئيسة "

جورج شقير ورئيسة جمعية متروبوليس ھانيا " أبوط برودكشن"مايا دو فريج وصاحب شركة 
  .مرّوة والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج

كلمة  Edouard Waintropإدوارد واينتروب " أسبوعي المخرجين"وألقى المدير الفني لـ
" فاكتوري"وعبّرت صاحبة فكرة الـ. تناولت المشروع، ودعا المخرجين للصعود إلى المسرح

إعجابھا باالحترافية التي لمستھا من "، مبدية "ارتياحھا للعمل في لبنان"دومينيك فيلينسكي عن 
ذ فريق المشروع في لبنان، وتأثرھا بحسن الضيافة فيه ورغبتھا في العودة إلى بيروت لتنفي

  ".مشاريع سينمائية
ميريام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن " أبّوط برودكشن"وشكرت ممثّلة شركة 

للمواھب اللبنانيّة السينمائيّة وللسينما اللبنانية التي تكبر "إتاحتھم الفرصة " أسبوعي المخرجين"
  ".وتتحّسن

ني أحمد غصين والفرنسية لوسي للبنا White Noise: وبعد ذلك، عرضت األفالم األربعة وھي
للبناني رامي قديح والبوسنية أونا  Salamat from Germany" سالمات من ألمانيا"الشيميا، و

للبنانية شيرين أبو شقرا  Hotel Al Naim" أوتيل النعيم"غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، و
للبنانية ُمنيا  El Gran Libano" الغران ليبانو"السويسري مانويل ماريا بيّروني، و -واإليطالي

فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج ) نيتو(عقل وإرنستو 
  .دياب وألكسندرا القھوجي

وحظيت األفالم األربعة باستحسان الجمھور الذي رأى فيھا تعبيراً عن واقع لبنان ولكن بطريقة 
وتحدث المخرجون عن تجربة . ر بين المخرجين والجمھوروبعد العرض، جرى حوا. ذكيّة وفنيّة

التحدي لم يكن ترجمة النصوص إلى لغة يفھمھا المخرجون "العمل المشترك، وأشاروا إلى إن 
وتحدثت فيلينسكي وساسين عن المسار ". األجانب الشركاء، بل ترجمة البلد، أي جّو لبنان وثقافته

  .فالماإلنتاجي للمشروع ومرحلة العمل على األ
 ٢٧، وعرض ثالث السبت "سينما أولمبيا"أيار في  ٢١وسيقام عرض ثاٍن لألفالم األربعة األحد 

  ".سينما ألكسندر"أيار في 
  

http://www.lebanon24.com/articles/1495132868361573900/ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
أربعة أفالم لمخرجين لبنانيين في اليوم الثاني من 

  مھرجان كان

  
  

أربعة  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوًعي المخرجين"عرضت في افتتاح تظاھرة 
أفالم قصيرة لمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك مع مع شركائھم األجانب تندرج في إطار 

أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين ") المصنع(" La Factoryبرنامج بعنوان 
 .الشباب من مختلف أنحاء العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم

المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني عبد  Theatre Croisetteوحضر العرض الذي أقيم في 
 ٢٠١٤رك في المسابقة الرسمية في كان عام الذي شا Timbuktuمخرج فيلم (الرحمن سيساكو 

، والمنتجة والموّزعة الفرنسيّة صوفي دوالك، وممثلون )ورشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي
لمھرجاني برلين ودبي وعدد من المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسرا واليونان، 

و  Wild Bunchات معروفة، بينھا وعدد كبير من المنتجين الفرنسيّين واأللمان يمثلون شرك
zdf وMPM Film وRouge International . مؤّسسة سينما لبنان"كذلك حضرت رئيسة "

جورج شقير ورئيسة جمعية متروبوليس ھانيا " أبوط برودكشن"مايا دو فريج وصاحب شركة 
 .مرّوة والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج

عن  Edouard Waintropإدوارد واينتروب " مخرجينأسبوعي ال"وألقى المدير الفني لـ
دومينيك " فاكتوري"وعبّرت صاحبة فكرة الـ. المشروع ودعا المخرجين للصعود إلى المسرح

فيلينسكي عن ارتياحھا إلى العمل في لبنان مبدية إعجابھا باالحترافية التي لمستھا من فريق 
بتھا في العودة إلى بيروت لتنفيذ مشاريع المشروع في لبنان، وتأثرھا بحسن الضيافة فيه ورغ

 .سينمائية
ميريام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن " أبّوط برودكشن"وشكرت ممثّلة شركة 

للمواھب اللبنانيّة السينمائيّة وللسينما اللبنانية التي تكبر "إتاحتھم الفرصة " أسبوعي المخرجين"
 ".وتتحّسن

للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي الشيميا، White Noise:وھيثم عرضت األفالم األربعة 
للبناني رامي قديح والبوسنية أونا  Salamat from Germany" سالمات من ألمانيا"و

للبنانية شيرين أبو شقرا  Hotel Al Naim" أوتيل النعيم"غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، و
للبنانية ُمنيا El Gran Libano" الغران ليبانو"، والسويسري مانويل ماريا بيّروني -واإليطالي

فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج ) نيتو(عقل وإرنستو 
 .دياب وألكسندرا القھوجي
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وحظيت األفالم األربعة باستحسان الجمھور الذي رأى فيھا تعبيراً عن واقع لبنان ولكن بطريقة 
 .ذكيّة وفنيّة

وتحدث المخرجون عن تجربة العمل . وبعد العرض، جرى حوار بين المخرجين والجمھور
لم يكن ترجمة النصوص إلى لغة يفھمھا المخرجون األجانب "المشترك، وقالوا إن التحدي 

 ".الشركاء، بل ترجمة البلد، أي جّو لبنان وثقافته
 .ة العمل على األفالموتحدثت فيلينسكي وساسين عن المسار اإلنتاجي للمشروع ومرحل

 ٢٧، وعرض ثالث السبت "سينما أولمبيا"أيار في  ٢١ويقام عرض ثان لألفالم األربعة األحد 
  ".سينما ألكسندر"أيار في 

https://www.elfann.com/news/show/1181441/%D8%A3%D8%B1%D8%
-A8%D8%B9%D8%A9
-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85
-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-69%8
-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A

%D9%83-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86  
   



  

  
حضور سينمائي لبناني مميّز في اليوم الثاني من 

  ”كان“مھرجان 

  
السينمائي الفرنسي، إذ عرضت في ” كانّ “كان للبنان حضور مميز اليوم الخميس في مھرجان 

أربعة أفالم  La Quinzaine des Réalisateurs” أسبوًعي المخرجين“افتتاح تظاھرة 
قصيرة لمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك مع  مع شركائھم األجانب تندرج في إطار برنامج 

أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب ) ”المصنع“( La Factoryبعنوان 
 .من مختلف أنحاء العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم

 
المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني   Theatre Croisetteوحضر العرض الذي أقيم في 

شارك في المسابقة الرسمية في كان عام الذي  Timbuktuمخرج فيلم  (عبد الرحمن سيساكو 
، والمنتجة والموّزعة الفرنسيّة صوفي دوالك، )ورشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي ٢٠١٤

وممثلون لمھرجاني برلين ودبي وعدد من المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسرا 
 Wildركات معروفة، بينھا واليونان، وعدد كبير من المنتجين الفرنسيّين واأللمان يمثلون ش

Bunch  وzdf وMPM Film وRouge International . مؤّسسة “كذلك حضرت رئيسة
جورج شقير ورئيسة جمعية ” أبوط برودكشن“مايا دو فريج وصاحب شركة ” سينما لبنان

 .متروبوليس ھانيا مرّوة والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج
 

عن  Edouard Waintropإدوارد واينتروب ” المخرجين أسبوعي”وألقى المدير الفني لـ
دومينيك ” فاكتوري”وعبّرت صاحبة فكرة الـ. المشروع ودعا المخرجين للصعود إلى المسرح

فيلينسكي عن ارتياحھا إلى العمل في لبنان مبدية إعجابھا باالحترافية التي لمستھا من فريق 
ورغبتھا في العودة إلى بيروت لتنفيذ مشاريع المشروع في لبنان، وتأثرھا بحسن الضيافة فيه 

 .سينمائية
 

ميريام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن ” أبّوط برودكشن“وشكرت ممثّلة شركة 
للمواھب اللبنانيّة السينمائيّة وللسينما اللبنانية التي تكبر “إتاحتھم الفرصة ” أسبوعي المخرجين“

 .”وتتحّسن
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للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي  White Noise: ربعة وھيثم عرضت األفالم األ
للبناني رامي قديح والبوسنية   Salamat from Germany” سالمات من ألمانيا”الشيميا، و

للبنانية شيرين أبو   Hotel Al Naim” أوتيل النعيم”أونا غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، و
 El Gran”  الغران ليبانو”ا بيّروني،  والسويسري مانويل ماري -شقرا واإليطالي

Libano فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا ) نيتو(للبنانية ُمنيا عقل وإرنستو
 .بغدادي وجورج دياب وألكسندرا القھوجي

 
وحظيت األفالم األربعة باستحسان الجمھور الذي رأى فيھا تعبيراً عن واقع لبنان ولكن بطريقة 

 .يّة وفنيّةذك
 

وتحدث المخرجون عن تجربة العمل . وبعد العرض، جرى حوار بين المخرجين والجمھور
لم يكن ترجمة النصوص إلى لغة يفھمھا المخرجون األجانب “المشترك، وقالوا إن  التحدي 

 .”الشركاء، بل ترجمة البلد، أي جّو لبنان وثقافته
 

 .ي للمشروع ومرحلة العمل على األفالموتحدثت فيلينسكي وساسين عن المسار اإلنتاج
 

 ٢٧، وعرض ثالث السبت ”سينما أولمبيا“أيار في  ٢١ويقام عرض ثان لألفالم األربعة األحد 
  .”سينما ألكسندر“أيار في 

-ad%d8%b6%d9%88%d8%b1http://bisara7a.com/%d8%
-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%8a
-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a
-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%85%d9%8a%d9%91%d8%b2
-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85

%d8%a7%d9%84%d8%ab/  
   



  
حضور سينمائي لبناني مميز في اليوم الثاني من 

  مھرجان كان

  
السينمائي الفرنسي، إذ عرضت في " مھرجان كان"كان للبنان حضور مميز اليوم الخميس في 

أربعة أفالم قصيرة  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوعي المخرجين"افتتاح تظاھرة 
 Laلمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك مع مع شركائھم األجانب تندرج في إطار برنامج بعنوان 

Factory ")أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف ") المصنع
 .أنحاء العالم والذين يعملون على أول أو ثاني فيلم روائي لھم

 
المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني عبد  Theatre Croisetteوحضر العرض الذي أقيم في 

 ٢٠١٤في المسابقة الرسمية في كان عام الذي شارك  Timbuktuمخرج فيلم (الرحمن سيساكو 
، والمنتجة والموزعة الفرنسية صوفي دوالك، وممثلون )ورشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي

لمھرجاني برلين ودبي وعدد من المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسرا واليونان، 
و  Wild Bunchوفة، بينھا وعدد كبير من المنتجين الفرنسيين واأللمان يمثلون شركات معر

zdf وMPM Film وRouge International . مؤسسة سينما لبنان"كذلك حضرت رئيسة "
جورج شقير ورئيسة جمعية متروبوليس ھانيا " أبوط برودكشن"مايا دو فريج وصاحب شركة 

 . مروة والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج
 

إدوارد واينتروب عن المشروع ودعا المخرجين " أسبوعي المخرجين"وألقى المدير الفني لـ
 . للصعود إلى المسرح

 
دومينيك فيلينسكي عن ارتياحھا إلى العمل في لبنان مبدية " فاكتوري"وعبرت صاحبة فكرة الـ

إعجابھا باالحترافية التي لمستھا من فريق المشروع في لبنان، وتأثرھا بحسن الضيافة فيه 
 . ورغبتھا في العودة إلى بيروت لتنفيذ مشاريع سينمائية

 
يام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن مير" أبوط برودكشن"وشكرت ممثلة شركة 

للمواھب اللبنانية السينمائية وللسينما اللبنانية التي تكبر "إتاحتھم الفرصة " أسبوعي المخرجين"
 ". وتتحسن
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للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي  White Noise: ثم عرضت األفالم األربعة وھي
للبناني رامي قديح والبوسنية أونا  Salamat from Germany" سالمات من ألمانيا"الشيميا، و

للبنانية شيرين أبو شقرا  Hotel Al Naim" أوتيل النعيم"غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيال، و
للبنانية ُمنيا El Gran Libano" الغران ليبانو"السويسري مانويل ماريا بيروني، و -واإليطالي

كا، ومعھما تمثيال كل من ثريا بغدادي وجورج فياللوبوس من كوستاري) نيتو(عقل وإرنستو 
 . دياب وألكسندرا القھوجي

 
وحظيت األفالم األربعة باستحسان الجمھور الذي رأى فيھا تعبيرا عن واقع لبنان ولكن بطريقة 

 .ذكية وفنية
 

وتحدث المخرجون عن تجربة العمل . وبعد العرض، جرى حوار بين المخرجين والجمھور
لم يكن ترجمة النصوص إلى لغة يفھمھا المخرجون األجانب "إن التحدي  المشترك، وقالوا

 ". الشركاء، بل ترجمة البلد، أي جو لبنان وثقافته
 

 . وتحدثت فيلينسكي وساسين عن المسار اإلنتاجي للمشروع ومرحلة العمل على األفالم
 ٢٧وعرض ثالث السبت ، "سينما أولمبيا"أيار في  ٢١ويقام عرض ثان لألفالم األربعة األحد 

  ".سينما ألكسندر"أيار في 
http://www.tayyar.org/News/Entertainment/148605/%D8%AD%D8%B6

-%D9%88%D8%B1
-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
-D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%
-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
-%D9%85%D9%86
-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86

%D9%83%D8%A7%D9%86 ---  
   



  

 "أسبوعي المخرجين"في أربعة أفالم افتتحت 
 "كانّ "لبناني مميّز في ثاني أيام  حضورٌ 

  
السينمائي " كانّ "كان للبنان حضوره المميّز يوم أمس الخميس في مھرجان : من بيروت" إيالف"

 La Quinzaine des" أسبوًعي المخرجين"الفرنسي، إذ ُعِرَضت في افتتاح تظاھرة 
Réalisateurs  أربعة أفالم قصيرة لمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك مع مع شركائھم األجانب

الذي أُطلق قبل خمسة أعوام ويھدف ") المصنع(" La Factoryتندرج في إطار برنامج بعنوان 
إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف أنحاء العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم 

 .روائي لھم
 

المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني عبد  Theatre Croisetteالعرض الذي أقيم في وحضر 
 ٢٠١٤الذي شارك في المسابقة الرسمية في كان عام  Timbuktuمخرج فيلم (الرحمن سيساكو 

، والمنتجة والموّزعة الفرنسيّة صوفي دوالك، وممثلون )ورشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي
وعدد من المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسرا واليونان،  لمھرجاني برلين ودبي

و  Wild Bunchوعدد كبير من المنتجين الفرنسيّين واأللمان يمثلون شركات معروفة، بينھا 
zdf وMPM Film وRouge International . مؤّسسة سينما لبنان"كذلك حضرت رئيسة "

جورج شقير ورئيسة جمعية متروبوليس ھانيا " شنأبوط برودك"مايا دو فريج وصاحب شركة 
  .مرّوة والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج

عن  Edouard Waintropإدوارد واينتروب " أسبوعي المخرجين"وألقى المدير الفني لـ
دومينيك " فاكتوري"وعبّرت صاحبة فكرة الـ. المشروع ودعا المخرجين للصعود إلى المسرح

تياحھا إلى العمل في لبنان مبدية إعجابھا باالحترافية التي لمستھا من فريق فيلينسكي عن ار
المشروع في لبنان، وتأثرھا بحسن الضيافة فيه ورغبتھا في العودة إلى بيروت لتنفيذ مشاريع 

 .سينمائية
 

ميريام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن " أبّوط برودكشن"وشكرت ممثّلة شركة 
للمواھب اللبنانيّة السينمائيّة وللسينما اللبنانية التي تكبر "إتاحتھم الفرصة " لمخرجينأسبوعي ا"

 ".وتتحّسن
 

للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي  White Noise: ثم عرضت األفالم األربعة وھي
للبناني رامي قديح والبوسنية أونا  Salamat from Germany" سالمات من ألمانيا"الشيميا، و



Confidential Page 21 of 35   6/8/2017 

للبنانية شيرين أبو شقرا  Hotel Al Naim" أوتيل النعيم"نجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، وغو
للبنانية ُمنيا El Gran Libano" الغران ليبانو"السويسري مانويل ماريا بيّروني، و -واإليطالي

فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج ) نيتو(عقل وإرنستو 
علماً أن األفالم األربعة حظيت باستحسان الجمھور الذي رأى فيھا . ب وألكسندرا القھوجيديا

 .تعبيراً عن واقع لبنان بطريقٍة ذكيّة وفنيّة
 

وبعد العرض، جرى حوار الجمھور، حيث تحدث المخرجون عن تجربة العمل المشترك، وقالوا 
رجون األجانب الشركاء، بل ترجمة لم يكن ترجمة النصوص إلى لغة يفھمھا المخ"إن التحدي 

ولقد تحدثت فيلينسكي وساسين عن المسار اإلنتاجي للمشروع ". البلد، أي جّو لبنان وثقافته
 .ومرحلة العمل على األفالم

 
 ٢٧، وثالثاً السبت "سينما أولمبيا"أيار في  ٢١يُذكر أنه سيُقام عرضاً ثانياً لألفالم األربعة األحد 

  ".سينما ألكسندر"ي من الشھر الجاري ف
http://elaphjournal.com/Web/Entertainment/2017/5/1149055.html  

   



  

  

  
  

السينمائي الفرنسي، إذ عرضت في ” كانّ “كان للبنان حضور مميز اليوم الخميس في مھرجان 
أربعة أفالم قصيرة لمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك مع  ”  أسبوًعي المخرجين“تظاھرة افتتاح 

أطلق قبل خمسة أعوام ) ”المصنع“(مع شركائھم األجانب تندرج في إطار برنامج بعنوان  
ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف أنحاء العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني 

 .لھمفيلم روائي 
وحضر العرض الذي أقيم في مسرح كروازات  المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني عبد 

 ٢٠١٤مخرج فيلم  تيمبوكتو الذي شارك في المسابقة الرسمية في كان عام (الرحمن سيساكو 
، والمنتجة والموّزعة الفرنسيّة صوفي دوالك، وممثلون )ورشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي

ين ودبي وعدد من المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسرا واليونان، لمھرجاني برل
و  Wild Bunchوعدد كبير من المنتجين الفرنسيّين واأللمان يمثلون شركات معروفة، بينھا 

zdf وMPM Film وRouge International . مؤّسسة سينما لبنان“كذلك حضرت رئيسة ”
جورج شقير ورئيسة جمعية متروبوليس ھانيا ” ط برودكشنأبو“مايا دو فريج وصاحب شركة 

 .  مرّوة والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج
إدوارد واينتروب  عن المشروع ودعا المخرجين ” أسبوعي المخرجين”وألقى المدير الفني لـ
إلى دومينيك فيلينسكي عن ارتياحھا ” فاكتوري”وعبّرت صاحبة فكرة الـ. للصعود إلى المسرح

العمل في لبنان مبدية إعجابھا باالحترافية التي لمستھا من فريق المشروع في لبنان، وتأثرھا 
 .بحسن الضيافة فيه ورغبتھا في العودة إلى بيروت لتنفيذ مشاريع سينمائية

ميريام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن ” أبّوط برودكشن“وشكرت ممثّلة شركة 
للمواھب اللبنانيّة السينمائيّة وللسينما اللبنانية التي تكبر “إتاحتھم الفرصة  ”أسبوعي المخرجين“

 .”وتتحّسن
وايت نوز للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي الشيميا، : ثم عرضت األفالم األربعة وھي

للبناني رامي قديح والبوسنية أونا غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، ”  سالمات من ألمانيا“و
السويسري مانويل ماريا بيّروني،   -للبنانية شيرين أبو شقرا واإليطالي”   تيل النعيمأو“و
فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل ) نيتو(للبنانية ُمنيا عقل وإرنستو ”  الغران ليبانو“و

 .من ثريا بغدادي وجورج دياب وألكسندرا القھوجي
ھور الذي رأى فيھا تعبيراً عن واقع لبنان ولكن بطريقة وحظيت األفالم األربعة باستحسان الجم

 .ذكيّة وفنيّة
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وتحدث المخرجون عن تجربة العمل . وبعد العرض، جرى حوار بين المخرجين والجمھور
لم يكن ترجمة النصوص إلى لغة يفھمھا المخرجون األجانب “المشترك، وقالوا إن  التحدي 

 .”ن وثقافتهالشركاء، بل ترجمة البلد، أي جّو لبنا
 .وتحدثت فيلينسكي وساسين عن المسار اإلنتاجي للمشروع ومرحلة العمل على األفالم

 ٢٧، وعرض ثالث السبت ”سينما أولمبيا“أيار في  ٢١ويقام عرض ثان لألفالم األربعة األحد 
  سينما ألكسندر“أيار في 

//www.cheri3elfan.com/archives/105556http:  
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حضور سينمائي لبناني مميّز في اليوم الثاني من 

  ”كانّ “مھرجان 

  
 

السينمائي الفرنسي، إذ عرضت في ” كانّ “كان للبنان حضور مميز اليوم الخميس في مھرجان 
أربعة أفالم  La Quinzaine des Réalisateurs” أسبوًعي المخرجين“افتتاح تظاھرة 

قصيرة لمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك مع مع شركائھم األجانب تندرج في إطار برنامج 
أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب ) ”المصنع“( La Factoryبعنوان 

 .من مختلف أنحاء العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم
المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني عبد  Theatre Croisetteلذي أقيم في وحضر العرض ا
 ٢٠١٤الذي شارك في المسابقة الرسمية في كان عام  Timbuktuمخرج فيلم (الرحمن سيساكو 

، والمنتجة والموّزعة الفرنسيّة صوفي دوالك، وممثلون )ورشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي
ن المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسرا واليونان، لمھرجاني برلين ودبي وعدد م

و  Wild Bunchوعدد كبير من المنتجين الفرنسيّين واأللمان يمثلون شركات معروفة، بينھا 
zdf وMPM Film وRouge International . مؤّسسة سينما لبنان“كذلك حضرت رئيسة ”

ج شقير ورئيسة جمعية متروبوليس ھانيا جور” أبوط برودكشن“مايا دو فريج وصاحب شركة 
  .مرّوة والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج

عن  Edouard Waintropإدوارد واينتروب ” أسبوعي المخرجين”وألقى المدير الفني لـ
دومينيك ” فاكتوري”وعبّرت صاحبة فكرة الـ. المشروع ودعا المخرجين للصعود إلى المسرح

إلى العمل في لبنان مبدية إعجابھا باالحترافية التي لمستھا من فريق فيلينسكي عن ارتياحھا 
المشروع في لبنان، وتأثرھا بحسن الضيافة فيه ورغبتھا في العودة إلى بيروت لتنفيذ مشاريع 

 .سينمائية
ميريام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن ” أبّوط برودكشن“وشكرت ممثّلة شركة 

للمواھب اللبنانيّة السينمائيّة وللسينما اللبنانية التي تكبر “إتاحتھم الفرصة  ”أسبوعي المخرجين“
 .”وتتحّسن

للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي  White Noise: ثم عرضت األفالم األربعة وھي
للبناني رامي قديح والبوسنية  Salamat from Germany” سالمات من ألمانيا”الشيميا، و

للبنانية شيرين أبو شقرا  Hotel Al Naim” أوتيل النعيم”أونا غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، و
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للبنانية ُمنيا El Gran Libano” الغران ليبانو”السويسري مانويل ماريا بيّروني، و -واإليطالي
تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما ) نيتو(عقل وإرنستو 

 .دياب وألكسندرا القھوجي
وحظيت األفالم األربعة باستحسان الجمھور الذي رأى فيھا تعبيراً عن واقع لبنان ولكن بطريقة 

 .ذكيّة وفنيّة
وتحدث المخرجون عن تجربة العمل . وبعد العرض، جرى حوار بين المخرجين والجمھور

لم يكن ترجمة النصوص إلى لغة يفھمھا المخرجون األجانب “ي المشترك، وقالوا إن التحد
 .”الشركاء، بل ترجمة البلد، أي جّو لبنان وثقافته

 .وتحدثت فيلينسكي وساسين عن المسار اإلنتاجي للمشروع ومرحلة العمل على األفالم
 ٢٧السبت ، وعرض ثالث ”سينما أولمبيا“أيار في  ٢١ويقام عرض ثان لألفالم األربعة األحد 

  .”سينما ألكسندر“أيار في 
671-news/f-http://www.khabar3ajel.com/star/  

   



  
حضور سينمائي لبناني مميّز في اليوم الثاني من 

  "كانّ "مھرجان 

  
 

السينمائي الفرنسي، إذ عرضت في " كانّ "كان للبنان حضور مميز اليوم الخميس في مھرجان 
أربعة أفالم قصيرة  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوًعي المخرجين"افتتاح تظاھرة 

 Laلمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك مع مع شركائھم األجانب تندرج في إطار برنامج بعنوان 
Factory )"أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف ") المصنع

 .أنحاء العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم
المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني عبد  Theatre Croisetteوحضر العرض الذي أقيم في 

 ٢٠١٤في المسابقة الرسمية في كان عام  الذي شارك Timbuktuمخرج فيلم (الرحمن سيساكو 
، والمنتجة والموّزعة الفرنسيّة صوفي دوالك، وممثلون )ورشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي

لمھرجاني برلين ودبي وعدد من المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسرا واليونان، 
و  Wild Bunchمعروفة، بينھا  وعدد كبير من المنتجين الفرنسيّين واأللمان يمثلون شركات

zdf وMPM Film وRouge International . مؤّسسة سينما لبنان"كذلك حضرت رئيسة "
جورج شقير ورئيسة جمعية متروبوليس ھانيا " أبوط برودكشن"مايا دو فريج وصاحب شركة 

 .مرّوة والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج
عن  Edouard Waintropإدوارد واينتروب " رجينأسبوعي المخ"وألقى المدير الفني لـ

دومينيك " فاكتوري"وعبّرت صاحبة فكرة الـ. المشروع ودعا المخرجين للصعود إلى المسرح
فيلينسكي عن ارتياحھا إلى العمل في لبنان مبدية إعجابھا باالحترافية التي لمستھا من فريق 

ھا في العودة إلى بيروت لتنفيذ مشاريع المشروع في لبنان، وتأثرھا بحسن الضيافة فيه ورغبت
 .سينمائية

ميريام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن " أبّوط برودكشن"وشكرت ممثّلة شركة 
للمواھب اللبنانيّة السينمائيّة وللسينما اللبنانية التي تكبر "إتاحتھم الفرصة " أسبوعي المخرجين"

 ".وتتحّسن
للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي  White Noise: يثم عرضت األفالم األربعة وھ

للبناني رامي قديح والبوسنية أونا  Salamat from Germany" سالمات من ألمانيا"الشيميا، و
للبنانية شيرين أبو شقرا  Hotel Al Naim" أوتيل النعيم"غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، و

للبنانية ُمنيا El Gran Libano" الغران ليبانو"، والسويسري مانويل ماريا بيّروني -واإليطالي
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فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج ) نيتو(عقل وإرنستو 
 .دياب وألكسندرا القھوجي

وحظيت األفالم األربعة باستحسان الجمھور الذي رأى فيھا تعبيراً عن واقع لبنان ولكن بطريقة 
 .ذكيّة وفنيّة

وتحدث المخرجون عن تجربة العمل . وبعد العرض، جرى حوار بين المخرجين والجمھور
لم يكن ترجمة النصوص إلى لغة يفھمھا المخرجون األجانب "المشترك، وقالوا إن التحدي 

 ".الشركاء، بل ترجمة البلد، أي جّو لبنان وثقافته
 .ة العمل على األفالموتحدثت فيلينسكي وساسين عن المسار اإلنتاجي للمشروع ومرحل

 ٢٧، وعرض ثالث السبت "سينما أولمبيا"أيار في  ٢١ويقام عرض ثان لألفالم األربعة األحد 
 ".سينما ألكسندر"أيار في 

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=171512  
   



  
حضور سينمائي لبناني مميّز في اليوم الثاني من 

  "كانّ "مھرجان 

  
السينمائي الفرنسي، إذ عرضت في " كانّ "كان للبنان حضور مميز اليوم الخميس في مھرجان 

أربعة أفالم قصيرة  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوًعي المخرجين"افتتاح تظاھرة 
 Laع  مع شركائھم األجانب تندرج في إطار برنامج بعنوان لمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك م

Factory ")أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف ") المصنع
 . أنحاء العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم

 
ينمائي الموريتاني المخرج والمنتج الس  Theatre Croisetteوحضر العرض الذي أقيم في 

الذي شارك في المسابقة الرسمية في كان عام  Timbuktuمخرج فيلم  (عبد الرحمن سيساكو 
، والمنتجة والموّزعة الفرنسيّة صوفي دوالك، )ورشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي ٢٠١٤

ا وممثلون لمھرجاني برلين ودبي وعدد من المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسر
 Wildواليونان، وعدد كبير من المنتجين الفرنسيّين واأللمان يمثلون شركات معروفة، بينھا 

Bunch  وzdf وMPM FilmوRouge International . مؤّسسة "كذلك حضرت رئيسة
جورج شقير ورئيسة جمعية " أبوط برودكشن"مايا دو فريج وصاحب شركة " سينما لبنان

 .  جان جوانا حاجي توما وخليل جريجمتروبوليس ھانيا مرّوة والمخر
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عن  Edouard Waintropإدوارد واينتروب " أسبوعي المخرجين"وألقى المدير الفني لـ
دومينيك " فاكتوري"وعبّرت صاحبة فكرة الـ. المشروع ودعا المخرجين للصعود إلى المسرح

التي لمستھا من فريق فيلينسكي عن ارتياحھا إلى العمل في لبنان مبدية إعجابھا باالحترافية 
المشروع في لبنان، وتأثرھا بحسن الضيافة فيه ورغبتھا في العودة إلى بيروت لتنفيذ مشاريع 

 . سينمائية
 

ميريام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن " أبّوط برودكشن"وشكرت ممثّلة شركة 
ئيّة وللسينما اللبنانية التي تكبر للمواھب اللبنانيّة السينما"إتاحتھم الفرصة " أسبوعي المخرجين"

 ". وتتحّسن
 

للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي  White Noise: ثم عرضت األفالم األربعة وھي
للبناني رامي قديح والبوسنية   Salamat from Germany" سالمات من ألمانيا"الشيميا، و

للبنانية شيرين أبو شقرا   Hotel Al Naim" أوتيل النعيم"أونا غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، و
للبنانية ُمنيا El Gran Libano"  الغران ليبانو"السويسري مانويل ماريا بيّروني،  و -واإليطالي

فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج ) نيتو(عقل وإرنستو 
 . دياب وألكسندرا القھوجي

 
استحسان الجمھور الذي رأى فيھا تعبيراً عن واقع لبنان ولكن بطريقة وحظيت األفالم األربعة ب

 .ذكيّة وفنيّة
 

وتحدث المخرجون عن تجربة العمل . وبعد العرض، جرى حوار بين المخرجين والجمھور
لم يكن ترجمة النصوص إلى لغة يفھمھا المخرجون األجانب "المشترك، وقالوا إن  التحدي 

 ". ، أي جّو لبنان وثقافتهالشركاء، بل ترجمة البلد
 

 . وتحدثت فيلينسكي وساسين عن المسار اإلنتاجي للمشروع ومرحلة العمل على األفالم
 

 ٢٧، وعرض ثالث السبت "سينما أولمبيا"أيار في  ٢١ويقام عرض ثان لألفالم األربعة األحد 
 ". سينما ألكسندر"أيار في 

https://www.newstelegraph.net/2017/05/18/%D8%AD%D8%B6%D9%8
-8%D8%B1
-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
-%D9%81%D9%8A-%D8%B2-%D9%85%D9%85%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
-D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%
-%D9%85%D9%86
-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86

%D9%83%D8%A7%D9%86/  
   



  
حضور سينمائي لبناني مميّز في اليوم الثاني من مھرجان 

  "كانّ "

  
 السينمائي الفرنسي،" كانّ "كان للبنان حضور مميز اليوم الخميس في مھرجان 

 
 La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوًعي المخرجين"إذ عرضت في افتتاح تظاھرة 

أربعة أفالم قصيرة لمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك مع شركائھم األجانب تندرج في إطار 
أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين ") المصنع(" La Factoryبرنامج بعنوان 

  .حاء العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھمالشباب من مختلف أن
سالمات "للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي الشيميا، و White Noise: األفالم األربعة ھي

للبناني رامي قديح والبوسنية أونا غونجاك، مع إيلي   Salamat from Germany" من ألمانيا
السويسري  -للبنانية شيرين أبو شقرا واإليطالي  Hotel Al Naim" أوتيل النعيم"نجيم تمثيالً، و

) نيتو(للبنانية ُمنيا عقل وإرنستو  El Gran Libano" الغران ليبانو"مانويل ماريا بيّروني،  و
فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج دياب وألكسندرا 

  .القھوجي
باستحسان الجمھور الذي رأى فيھا تعبيراً عن واقع لبنان ولكن بطريقة وحظيت األفالم األربعة 

  .ذكيّة وفنيّة
وتحدث المخرجون عن تجربة العمل . وبعد العرض، جرى حوار بين المخرجين والجمھور

لم يكن ترجمة النصوص إلى لغة يفھمھا المخرجون األجانب "المشترك، وقالوا إن  التحدي 
  ".البلد، أي جّو لبنان وثقافتهالشركاء، بل ترجمة 

 ٢٧، وعرض ثالث السبت "سينما أولمبيا"أيار في  ٢١ويقام عرض ثان لألفالم األربعة األحد 
  ".سينما ألكسندر"أيار في 

nd/web/index.php?r=site/innermobile&ID=1http://vdl.com.lb/2016/fronte
12386  

   



  

  
  

حضور سينمائي لبناني مميّز في اليوم الثاني من 
  ”كانّ “مھرجان 

  
السينمائي الفرنسي، إذ عرضت في ” كانّ “كان للبنان حضور مميز اليوم الخميس في مھرجان 

أربعة أفالم  La Quinzaine des Réalisateurs” أسبوًعي المخرجين“افتتاح تظاھرة 
قصيرة لمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك مع  شركائھم األجانب تندرج في إطار برنامج بعنوان 

La Factory )“أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من ) ”المصنع
 .مختلف أنحاء العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم

 
المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني   Theatre Croisetteوحضر العرض الذي أقيم في 

الذي شارك في المسابقة الرسمية في كان عام  Timbuktuمخرج فيلم  (عبد الرحمن سيساكو 
، والمنتجة والموّزعة الفرنسيّة صوفي دوالك، )ورشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي ٢٠١٤

ين ودبي وعدد من المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسرا وممثلون لمھرجاني برل
 Wildواليونان، وعدد كبير من المنتجين الفرنسيّين واأللمان يمثلون شركات معروفة، بينھا 

Bunch  وzdf وMPM Film وRouge International . مؤّسسة “كذلك حضرت رئيسة
جورج شقير ورئيسة جمعية ” ط برودكشنأبو“مايا دو فريج وصاحب شركة ” سينما لبنان

  .متروبوليس ھانيا مرّوة والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج
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عن  Edouard Waintropإدوارد واينتروب ” أسبوعي المخرجين”وألقى المدير الفني لـ

دومينيك ” فاكتوري”وعبّرت صاحبة فكرة الـ. المشروع ودعا المخرجين للصعود إلى المسرح
سكي عن ارتياحھا إلى العمل في لبنان مبدية إعجابھا باالحترافية التي لمستھا من فريق فيلين

المشروع في لبنان، وتأثرھا بحسن الضيافة فيه ورغبتھا في العودة إلى بيروت لتنفيذ مشاريع 
 .سينمائية

ميريام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن ” أبّوط برودكشن“وشكرت ممثّلة شركة 
للمواھب اللبنانيّة السينمائيّة وللسينما اللبنانية التي تكبر “إتاحتھم الفرصة ” أسبوعي المخرجين“

 .”وتتحّسن
للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي  White Noise: ثم عرضت األفالم األربعة وھي

 للبناني رامي قديح والبوسنية  Salamat from Germany” سالمات من ألمانيا”الشيميا، و
للبنانية شيرين أبو   Hotel Al Naim” أوتيل النعيم”أونا غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، و

 El Gran”  الغران ليبانو”السويسري مانويل ماريا بيّروني،  و -شقرا واإليطالي
Libano فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا ) نيتو(للبنانية ُمنيا عقل وإرنستو

 .ي وجورج دياب وألكسندرا القھوجيبغداد
وحظيت األفالم األربعة باستحسان الجمھور الذي رأى فيھا تعبيراً عن واقع لبنان ولكن بطريقة 

 .ذكيّة وفنيّة
وتحدث المخرجون عن تجربة العمل . وبعد العرض، جرى حوار بين المخرجين والجمھور

لى لغة يفھمھا المخرجون األجانب لم يكن ترجمة النصوص إ“المشترك، وقالوا إن  التحدي 
 .”الشركاء، بل ترجمة البلد، أي جّو لبنان وثقافته

 .وتحدثت فيلينسكي وساسين عن المسار اإلنتاجي للمشروع ومرحلة العمل على األفالم
 ٢٧، وعرض ثالث السبت ”سينما أولمبيا“أيار في  ٢١ويقام عرض ثان لألفالم األربعة األحد 

  .”سندرسينما ألك“أيار في 
-ions.com/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1http://magvis
-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%AB/  
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من حضور سينمائي لبناني مميز في اليوم الثاني 

  مھرجان كان

  
السينمائي الفرنسي، إذ " مھرجان كان"كان للبنان حضور مميز اليوم الخميس في  -وطنية 

أربعة  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوعي المخرجين"عرضت في افتتاح تظاھرة 
أفالم قصيرة لمخرجين لبنانيين شباب باإلشتراك مع مع شركائھم األجانب تندرج في إطار 

أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين ") المصنع(" La Factoryمج بعنوان برنا
 .الشباب من مختلف أنحاء العالم والذين يعملون على أول أو ثاني فيلم روائي لھم

 
المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني عبد  Theatre Croisetteوحضر العرض الذي أقيم في 

 ٢٠١٤الذي شارك في المسابقة الرسمية في كان عام  Timbuktuيلم مخرج ف(الرحمن سيساكو 
، والمنتجة والموزعة الفرنسية صوفي دوالك، وممثلون )ورشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي

لمھرجاني برلين ودبي وعدد من المھرجانات السينمائية الدولية األخرى في سويسرا واليونان، 
و  Wild Bunchأللمان يمثلون شركات معروفة، بينھا وعدد كبير من المنتجين الفرنسيين وا

zdf وMPM Film وRouge International . مؤسسة سينما لبنان"كذلك حضرت رئيسة "
جورج شقير ورئيسة جمعية متروبوليس ھانيا " أبوط برودكشن"مايا دو فريج وصاحب شركة 

 .مروة والمخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج
 

إدوارد واينتروب عن المشروع ودعا المخرجين " أسبوعي المخرجين"فني لـوألقى المدير ال
 .للصعود إلى المسرح

 
دومينيك فيلينسكي عن ارتياحھا إلى العمل في لبنان مبدية " فاكتوري"وعبرت صاحبة فكرة الـ

إعجابھا باالحترافية التي لمستھا من فريق المشروع في لبنان، وتأثرھا بحسن الضيافة فيه 
 .ورغبتھا في العودة إلى بيروت لتنفيذ مشاريع سينمائية
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ميريام ساسين لفيلينسكي جھودھا، وللمسؤولين عن " أبوط برودكشن"وشكرت ممثلة شركة 
للمواھب اللبنانية السينمائية وللسينما اللبنانية التي تكبر "إتاحتھم الفرصة " أسبوعي المخرجين"

 ".وتتحسن
 

للبناني أحمد غصين والفرنسية لوسي  White Noise: وھيثم عرضت األفالم األربعة 
للبناني رامي قديح والبوسنية أونا  Salamat from Germany" سالمات من ألمانيا"الشيميا، و

للبنانية شيرين أبو شقرا  Hotel Al Naim" أوتيل النعيم"غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيال، و
للبنانية ُمنيا El Gran Libano" الغران ليبانو"، والسويسري مانويل ماريا بيروني -واإليطالي

فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيال كل من ثريا بغدادي وجورج ) نيتو(عقل وإرنستو 
 .دياب وألكسندرا القھوجي

 
وحظيت األفالم األربعة باستحسان الجمھور الذي رأى فيھا تعبيرا عن واقع لبنان ولكن بطريقة 

 .ذكية وفنية
 

وتحدث المخرجون عن تجربة العمل . د العرض، جرى حوار بين المخرجين والجمھوروبع
لم يكن ترجمة النصوص إلى لغة يفھمھا المخرجون األجانب "المشترك، وقالوا إن التحدي 

 ".الشركاء، بل ترجمة البلد، أي جو لبنان وثقافته
 

 .لعمل على األفالموتحدثت فيلينسكي وساسين عن المسار اإلنتاجي للمشروع ومرحلة ا
 ٢٧، وعرض ثالث السبت "سينما أولمبيا"أيار في  ٢١ويقام عرض ثان لألفالم األربعة األحد 

  ".سينما ألكسندر"أيار في 
news/285456-leb.gov.lb/ar/show-http://nna/  

   



  

  
https://www.lbcgroup.tv/watch/chapter/33485/70916/%D9%84%D9%84

-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1
-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2
-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
-%D9%83%D8%A7%D9%86

%D9%85%D8%A7%D%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86
8%A6%D9%8A/ar  

  

  
  "كان"حضور لبناني مميّز في مھرجان 

  
https://www.youtube.com/watch?v=V71qWKAXS1Y  

  
 


