
 

 
 

 

 أفالم  ٤بـ» ٧٠كان «نذھب إلى 
 …قضايانا أمام العالم

 حجازي  محّمد
  ٠٠:٠٧ ٢٠١٧, ١٣مارس  

  
 
  

 .»كان«من جديد لبنان في 
السينما اللبنانية على موعد مع أربعة عروض أفالم قصيرة، كل واحد منھا له  ٢٠١٧مايو /أيّار ١٨يوم 

  .رجه وفريقه اللبناني العالميموضوعه ومخ
مع ثالث دول ) المصنع( La Factoryتّم اختيار لبنان ھذا العام، بعد ثالثة أعوام على انطالقة تظاھرة 

 ً تايوان، البالد االسكندنافية، تشيلي، وھذا العام اختير لبنان، مع أربعة مواضيع تحكي عن : اخرى تباعا
خصيات معبّرة، أو ھي تتمحور حول الواقع اللبناني والعالقات جوانب من الواقع اللبناني، من خالل ش

  .اإلنسانية والعائلية فيه بشكل عام
صورة إيجابية بالغة األھمية، واھم شيء أن االفالم . لمھرجان كان السينمائي الدولي ٧٠بلدنا في الدورة الـ

الجاري، لتكون  ١٨المونتاج في  مارس الجاري، وتنجز عمليات/آذار ١٠المنفذة، والتي انجزت التصوير في 
دقيقة، ثم اختيار مخرجيھا وموضوعاتھا عبر اجانب، ومن  ١٥و ١٢ھذه االفالم قصيرة ومعدل اوقاتھا بين 

  .المھرجان، يعني لم تمر ابداً على اي جھة رسمية
  :والمشاركون فيه» ليبانون فاكتوري«اذن 

، يتعاونان في إنجازه، وبطل الشريط »سي الشيميالو«أحمد غصين مخرج الفيلم األّول ومعه الفرنسية  –
للمخرجة صوفي بطرس الذي تعرضه » محبس«في فيلم » مروان«الممثل سعيد سرحان، الذي يلعب دور 

  .مارس الجاري وھو شريط جميل نضيء عليه مفصالً في مقالتنا األسبوع المقبل/آذار ١٦بيروت بدءاً من 
–  ً ، ينضم فريقھا إلى فريق إيطالي يقوده مانويل »وداد«عن المطربة  شيرين أبو شقرا التي انجزت فيلما

الميريدا بيروني، وھما انجزا تصوير الشريط مع أحمد قعبور وسامي حمدان، في مناخ شعبي يوحي فيما 
  .يوحي بالحال الجماھيرية في لبنان واي مناخ تندفع في اتجاھه

ستاريكي ارنستو فياللوبوس، وقاما بالتصوير في منطقة تتعاون على فيلمھا مع المخرج الكو» منيا عقل« –
، والممثلة ألكسندرا قھوجي، في مناخ )ارملة المخرج مارون بغدادي(عميق البقاعية، مع ثريا خوري بغدادي 

  .يضع المشاھد في صورة الحال التي يبلغھا الفنانون وكيف ھي حياتھم
ه البوسنية اونا كونجاك، وھما قاما بتصوير شريط رابع المخرجين رامي قديح، تعاونت معه على شريط –

  .بين منطقتي برج حمود والنبعة، مع ايلي نجيم
تقّدم صورة عن لبنان، تتآلف مع واقعه، على » اسبوعي المخرجين«أربعة أفالم تعرض في افتتاح تظاھرة 

ياً يروي أي حال يعيشه أن كل واحد يتناوله من جھة معينة بحيث تتكامل الصور األربع مشكلة تصوراً واقع



لبنان، من دون أن يعلن عن عنوان واحد، أو موضوع واحد، فقط اسماء المخرجين والممثلين، ومن ھم 
  .القيّمون على المساھمة في العمل من األجانب

  لماذا الخبر ناقص؟
مھرجان كان، لماذا المعلومات ناقصة، وكل االفالم التي تتبارى أو تشارك أو تعرض في أي من دورات 

تكون مرفقة بملخص عنھا، وبعنوان لھا ولفريقھا العامل من دون أي تحفظات مھما كانت الظروف متداخلة 
  .وصعبة

  .ال شيء. وما الذي عندنا لكي نخبئه. لكن في كل حال
ألف صحفي  ٢٥ومجرد ذكر اسم لبنان امام . واقعنا نعرفه، والمھم توصيله إلى العالم بشفافية وصدق

ائي في ارجاء العالم، ھو مكسب لنا، وعلينا اإلقرار بأننا محظوظون كوننا حققنا ھذه الخطوة المتقدمة وسينم
التي تجعل قضايا من بلدنا مشرعة امام العالم، إما لالعالن عنھا، أو لتمريرھا إلى الرأي العام العالمي الذي 

  .نحن جزء منه
ت مھرجان كان الذي يحتفل ھذا العام بعيده السبعين، مايو المقبل موعد ثابت في منتصف فعاليا/أيار ١٨

  .خصوصيته التي ال ينافسه عليھا أي مھرجان آخر» كان«إال أن لـ  ٨٩ورغم ان االوسكار يتباھى بعيده الـ
 
http://www.aliwaa.com/entertainment/stars-and-
arts/2017/03/13/%D9%86%D8%B0%D9%87%D8%A8-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%86-70-
%D8%A8%D9%804-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-
%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
... بكانّ " المخرجين أسبوعا" تظاھرة افتتاح في لبنانية أفالم أربعة

بدأ التصوير  
 

 



 
 ١٤:٢٧|  ٢٠١٧ آذار ٨
 

 شباب لبنانيين مخرجين بين مشَتَرَكة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في األسبوع ھذا انطلق
 المقبل، أيار في الفرنسي السينمائي كانّ _مھرجان# خالل" المخرجين أسبوعا" تظاھرة افتتاح في سُتعَرض أجانب، ومخرجين
 اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معّبرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني، الواقع من مستمدة" قَصَصھا
 La بعنوان برنامج إطار في تندرج وھي ،"عام بشكل والعائلية Factory )إلى ويھدف أعوام خمسة قبل أطلق) المصنع 
 .لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون والذين العالم أنحاء مختلف من الشباب المخرجين تشجيع

 
 عن" تريبيكا الدوحة مھرجان" في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ العام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق
ً  زال ما أبي" شريطه  فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،"شيوعيا
 .العاصمة في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ  الدور سرحان سعيد ويتولى. القصير
 صلة ذات أخبار
 !المھرجان جوھرة: فيلو لكليبير" أكواريوس" - ٦٩ كانّ 

 !سنسعدكم: ٦٩الـ الدورة أفالم اختيار بعد كانّ  مھرجان
 

ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري -واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  يضمّ  شريطا
 الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية األدوار في
 في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في" فريسنوي" المعاصرة للفنون الوطني االستوديو في
 .السينمائي لوكارنو مھرجان في" السينما صّناع أكاديمّية"
 



 في فيلمھما تصوير ويجري كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع" فاكتوري ال" ضمن فتعمل عقل ُمنيا اللبنانية أّما
 وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وألكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا من كلّ  تمثيالً  ومعھما ،)الغربي البقاع( عّميق

 وتورنتو كانّ  مھرجانات ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد جامعات في السيناريو
 وسان تورنتو بينھا عدة مھرجانات في Porls Plumas األّول الروائي فيلمه فعرض فياللوبوس أما. وسواھا ودبي وھامبتونز
 .سيباستيان

 
. تمثيالً  نجيم إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير والنبعة حمود برج غونجاك أونا والبوسنية قديح رامي اللبناني واختار

 Theبعنوان قصير فيلم ولغونجاك Chicken ٢٠١٥ وصندانس ٢٠١٤ عام كانّ  منھا المھرجانات من كبير عدد في ُعِرض 
 فيلمه ففاز قديح رامي أما. ٢٠١٤ لسنة" األوروبّية األفالم جوائز" في قصير فيلم أفضل جائزة بينھا من جائزة ٤٥ ونال

 في عرض أو بجوائز وفاز ٢٠١٥ العام للسينما الدولي بيروت مھرجان في وثائفي فيلم أفضل بجائزة" الحرب عجالت"
 فيلم أفضل بجائزة فاز ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي نال" المباح الكالم عن شھرزاد وسكتت" فيلمه كان بعدما أخرى، مھرجانات

 لألفالم المتوسطي طنجه مھرجان في التحكيم لجنة من خاص وبتنويه القصيرة، لألفالم األردن مھرجان في قصير عربي
 .وسواه الفرنسي" فيران كليرمون" منھا أخرى مھرجاتات في للمشاركة وتأھل القصيرة،

 
 من تمتد التي التوليف عملية بعدھا تبدأ أن على الجاري، آذار ١٠ في األربعة القصيرة األفالم تصوير إنجاز يتم أن وُيتوقع
 وتمتد األلوان وتصحيح الصوت على العمل مرحلة تبدأ ثم. دقيقة ١٥و ١٢ بين ما فيلم كل مدة تكون بحيث آذار، ١٨ إلى ١٣
 .لبنان األجانب المخرجون بعدھا ليغادر الشھر، نھاية إلى آذار ٢٠ من

 ضمن La Quizaine des Réalisateurs تظاھرة افتتاح في أيار ١٨ في األولى للمرة األربعة األفالم ُتعرض أن ويفترض
 .كانّ  مھرجان

 
 تقام التي السوق ضمن والموّزعين للمنتجين االثانية أو األولى الروائية أفالمھم مشاريع عرض فرصة للمخرجين وستتاح
 .المھرجان خالل
 األفالم إنتاج في" برودكشن أبوط" شركة تساھم جديدة، آفاق نحو وإطالقھا اللبنانية السينما لتشجيع منھا جديدة خطوة وفي

 سينما مؤّسسة" مع باالشتراك ،"المخرجين أسبوعي" ومع فيلينسكي دومينيك" فاكتوري ال" إطالق مبادرة صاحبة مع األربعة
 مع وبالتعاون ،"لبنان مصرف" بدعم الثقافة، وزارة مع بالتنسيق اللبنانية السينما أمام العالمية باب فتح على تعمل التي" لبنان

" األوسط الشرق طيران"وTV5 Mondeو" لبنان وجبل بيروت في والزراعة والصناعة التجارة غرفة"و" إيدال" مؤسسة
 Ginger"و"مدكو" وشركةGroupMed ومجموعة Beirut  Productions"و ؛Platform  Studios و"Lucid "و"DB 
Studios "و"Hecat  Studio"القديس جامعة"لـ التابع" والسينمائية والبصرية والسمعية المسرحّية الدراسات معھد"و 
 "Cinelidigital"و ،"يوسف

 
 ،٢٠١٥ عام تشيلي وفي ،٢٠١٤ عام االسكندينافّية الدول في ثم ،٢٠١٣ عام تايوان في" فاكتوري ال" برنامج نفذ لبنان، وقبل
  .٢٠١٦ عام أفريقيا جنوب وفي

 
http://www.annahar.com/article/550706‐%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9‐
%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85‐
%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9‐%D9%81%D9%8A‐
%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD‐
%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9‐
%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7‐
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86‐
%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%86‐
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1‐%D8%A8%D8%AF%D8%A3 
   



  

  

  

  

  ”كان“ مھرجان في سُتعرض أفالما يصورون لبنانيين مخرجين ٤

 
 أجانب، ومخرجين شباب لبنانيين مخرجين بين مشتََرَكة قصيرة أفالم ٤ تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في األسبوع ھذا انطلق

 في الفرنسي السينمائي ”كان“ مھرجان خالل La Quinzaine des Réalisateurs”المخرجين أسبوًعي“ تظاھرة افتتاح في ستُعَرضُ 

 الشباب المخرجين تشجيع إلى ويھدف أعوام، خمسة قبل أطلق ”المصنع“ La Factory بعنوان برنامج إطار في تندرج وھي المقبل، أيار
 .لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون والذين العالم أنحاء مختلف من

 

ً  ،”فاكتوري ليبانون“ يشملھا التي األربعة األفالم تتناولھا التي المواضيع إلى البرنامج أصدره بيان يُِشر ولم  اإلفصاح عدم بشرط التزاما
 الواقع من مستمدة“ قَصَصھا بأن أفاد لكنّه. كان مھرجان في األفالم لھذه األولى العروض من قصير وقت قبل إالّ  المواضيع ھذه عن

 .”عام بشكل والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معبّرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني،

 

 ما أبي“ شريطه عن ”تريبيكا الدوحة مھرجان“ في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق
ً  زال  الدور سرحان سعيد ويتولى. القصير فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،”شيوعيا

 .العاصمة في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ 

 

ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري -واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  األدوار في يضمّ  شريطا
 الوطني االستوديو في الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية
 مھرجان في ”السينما صنّاع أكاديميّة“ في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في) ”فريسنوي“( المعاصرة للفنون
 .السينمائي لوكارنو



 

 البقاع( عّميق في فيلمھما تصوير ويجري كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع ”فاكتوري ال“ ضمن فتعمل عقل ُمنيا اللبنانية أّما
 ومعاھد جامعات في السيناريو وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وألكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا من كلّ  تمثيالً  ومعھما ،)الغربي
 فعرض فياللوبوس أما. وسواھا ودبي وھامبتونز وتورنتو كانّ  مھرجانات ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية،

 .سيباستيان وسان تورنتو بينھا عدة مھرجانات في Por ls Plumas األّول الروائي فيلمه

https://www.aliwaa.com/entertainment/event/2017/03/10/4‐

%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%D9%86‐

%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86‐

%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7‐

%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D8%B1%D8%B6/ 

   



 

 

 

 

  

  »كان« مھرجان في سُتعرض قصيرة وأفالم لبنانيين مخرجين أربعة

 ومناطق بيروت في األسبوع ھذا انطلق ،La Quinzaine des Réalisateurs بتظاھرة المرتبط »فاكتوري ليبانون« برنامج ضمن
 أسبوعي« تظاھرة افتتاح في سُتعَرضُ  أجانب، ومخرجين شباب لبنانيين مخرجين بين مشَتَرَكة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخرى لبنانية

 إطار في تندرج وھي المقبل، أيار في الفرنسي السينمائي »كانّ « مھرجان خالل La Quinzaine des Réalisateurs »المخرجين

 والذين العالم أنحاء مختلف من الشباب المخرجين تشجيع إلى ويھدف أعوام خمسة قيل أطلق) »المصنع«( La Factory بعنوان برنامج
 .لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون

 

ً  ،»فاكتوري ليبانون« يشملھا التي األربعة األفالم تتناولھا التي المواضيع إلى البرنامج أصدره بيان ُيِشر ولم  اإلفصاح عدم بشرط التزاما
 الواقع من مستمدة« قَصَصھا أن أفاد لكّنه. كانّ  مھرجان في األفالم لھذه ىاألول العروض من قصير وقت قبل إالّ  المواضيع ھذه عن

 .»عام بشكل والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معّبرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني،

 

 ما أبي« شريطه عن »تريبيكا الدوحة مھرجان« في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق
ً  زال  سرحان سعيد ويتولى. القصير فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،»شيوعيا
 .العاصمة في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ  الدور

 

ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري -واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  األدوار في يضمّ  شريطا
 الوطني االستوديو في الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية
 في »السينما صّناع أكاديمّية« في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في) »فريسنوي«( المعاصرة، للفنون

 .السينمائي لوكارنو مھرجان

 

 البقاع( عّميق في فيلمھما تصوير ويجري كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع »فاكتوري ال« ضمن فتعمل عقل ُمنيا اللبنانية أّما
 جامعات في السيناريو وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وألكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا من كلّ  تمثيالً  ومعھما ،)الغربي



 فياللوبوس أما. وسواھا ودبي وھامبتونز وتورنتو كانّ  مھرجانات ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد

 .سيباستيان وسان تورنتو بينھا عدة مھرجانات في Por ls Plumas األّول الروائي فيلمه فعرض

 

 فيلم ولغونجاك. تمثيالً  نجيم إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير والنبعة حمود برج غونجاك أونا والبوسنية قديح رامي اللبناني واختار
 من جائزة ٤٥ ونال ٢٠١٥ وصندانس ٢٠١٤ عام كانّ  منھا المھرجانات من كبير عدد في عِرض» The Chicken«: بعنوان قصير
 أفضل بجائزة »الحرب عجالت« فيلمه ففاز قديح رامي أما. ٢٠١٤ لسنة »األوروبّية األفالم جوائز« في قصير فيلم أفضل جائزة بينھا
 وسكتت« فيلمه كان أن بعد أخرى، مھرجانات في عرض أو بجوائز وفاز ٢٠١٥ عام للسينما الدولي بيروت مھرجان في وثائفي فيلم

 وبتنويه القصيرة، لألفالم األردن مھرجان في قصير عربي فيلم أفضل بجائزة فاز ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي نال »المباح الكالم عن شھرزاد
 »فيران كليرمون« منھا أخرى مھرجاتات في للمشاركة وتأھل القصيرة، لألفالم المتوسطي طنجه مھرجان في التحكيم لجنة من خاص

 .وسواه الفرنسي

 

 ١٨ إلى ١٣ من تمتد التي التوليف عملية بعدھا تبدأ أن على الجاري، آذار ١٠ في األربعة القصيرة األفالم تصوير إنجاز يتم أن توقعويُ 
 نھاية إلى آذار ٢٠ من وتمتد األلوان وتصحيح الصوت على العمل مرحلة تبدأ ثم. دقيقة ١٥و ١٢ بين ما فيلم كل مدة تكون بحيث آذار،

 .لبنان األجانب المخرجون بعدھا ليغادر الشھر،

 

 مھرجان ضمن La Quizaine des Réalisateurs تظاھرة افتتاح في أيار ١٨ في األولى للمرة األربعة األفالم ُتعّرض أن ويفترض
 .»كانّ «

 

 .المھرجان خالل تقام التي السوق ضمن والموّزعين للمنتجين الثانية أو األولى الروائية أفالمھم مشاريع عرض فرصة للمخرجين وستتاح

 

 مع األربعة األفالم إنتاج في »برودكشن أبوط« شركة تساھم جديدة، آفاق نحو وإطالقھا اللبنانية السينما لتشجيع منھا جديدة خطوة وفي
 تعمل التي »لبنان سينما مؤّسسة« مع باالشتراك »المخرجين أسبوعي« ومع فيلينسكي دومينيك »فاكتوري ال« إطالق مبادرة صاحبة
 غرفة«و »إيدال« مؤسسة مع وبالتعاون ،»لبنان مصرف« بدعم الثقافة، وزارة مع بالتنسيق اللبنانية السينما أمام العالمية باب فتح على

 وشركة GroupMed ومجموعة »األوسط الشرق طيران«و TV5 Mondeو »لبنان وجبل بيروت في والزراعة والصناعة التجارة

 معھد«و” Hecat Studio”و» DB Studios«و» Lucid«و Platform Studiosو ؛»Ginger Beirut Productions«و»مدكو«

 برنامج نفذ لبنان، وقبل» Cineli digital«و ،»يوسف القديس جامعة«لـ التابع »والسينمائية والبصرية والسمعية المسرحّية الدراسات
 .٢٠١٦ عام أفريقيا جنوب وفي ،٢٠١٥ عام تشيلي وفي ،٢٠١٤ عام االسكندينافّية الدول في ثم ،٢٠١٣ عام تايوان في »فاكتوري ال«

 

  ت.ي

http://almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=732757  

   



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Coup d’envoi pour la Lebanon Factory 

 
C'est à Beyrouth et dans d'autres régions du Liban qu'a débuté cette semaine le tournage des 
quatre courts-métrages coécrits et coréalisés par quatre jeunes réalisateurs libanais et quatre 
cinéastes étrangers, et qui seront projetés lors de l'ouverture de la Quinzaine des réalisateurs au 
Festival de Cannes, en mai prochain. 
Ces courts-métrages sont produits dans le cadre du programme La Factory lancé il y a cinq ans et 
qui vise à encourager les jeunes réalisateurs des quatre coins du globe et à mettre en valeur des 
cinématographies locales. Avant le Liban, cette programmation avait eu lieu à Taïwan en 2013, 
dans les pays scandinaves en 2014, au Chili en 2015, et en Afrique du Sud en 2016. 
Les sujets des quatre courts-métrages de Lebanon Factory n'ont pas encore été divulgués et ne le 
seront que peu avant les premières projections à Cannes. Mais leurs trames, selon un 
communiqué de La Factory, sont « inspirées de la réalité libanaise et traitent certains de ses 
aspects à travers des personnages forts, ou sont centrés sur les relations humaines et familiales en 
général ». 
Les jeunes metteurs en scène Ahmad Ghossein, Shirine Abou Shaqra, Mounia Akl et Rami 
Kodeih travaillent donc respectivement aux côtés de Lucie La Chimia, Manuel Almereyda 
Perrone, Neto Villalobos et Una Gunjak. 
Le tournage de Lebanon Factory devrait être clôturé le 10 mars. Suivra le travail sur le montage, 
jusqu'au 20, puis sur le son et l'étalonnage, jusqu'à la fin du mois. Les réalisateurs étrangers 
quitteront ensuite le Liban. Les quatre courts-métrages, dont la durée sera de 12 à 15 minutes, 
seront projetés pour la première fois le 18 mai, lors de l'ouverture de la Quinzaine des 
réalisateurs. Les huit réalisateurs auront également l'occasion de présenter leurs premiers ou 



deuxièmes projets de longs-métrages aux producteurs et distributeurs présents à Cannes dans le 
cadre d'une plateforme de coproduction organisée spécialement pour eux. 
Pour mettre en valeur le jeune cinéma libanais et dans sa ligne de conduite, la société Abbout 
Productions coproduit les quatre films avec Dominique Welinski, initiatrice de La Factory, en 
association avec la Fondation Liban Cinéma, qui soutient le cinéma libanais au Liban et à 
l'étranger, en collaboration avec le ministère de la Culture, avec le support de la Banque du Liban 
et en partenariat avec IDAL, la Chambre de Commerce et d'Agriculture de Beyrouth et du Mont-
Liban, TV5 Monde, Middle East Airlines, GroupMed, Medco, Ginger Beirut Productions, 
Platform Studios, Lucid, DB Studios, Hecat Studio, l'Institut des études scéniques et 
audiovisuelles de l'Université Saint-Joseph (Iesav) et Cineli Digital. 
 
https://www.lorientlejour.com/article/1039490/coup‐denvoi‐pour‐la‐lebanon‐factory.html 
   



 

 

 
قريباً ... »كان« يكتسحون لبنان شباب  

 
 لبنانيين شباب مخرجين بين مشَتركة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في األسبوع ھذا انطلق

 La Quinzaine »المخرجين أسبوعي« تظاھرة افتتاح في سُتعَرضُ  وأجانب، des  Réalisateurs كان مھرجان« خالل 
 La برنامج إطار في األربعة الشرائط تندرج. المقبل) مايو( أيار في الفرنسي »السينمائي Factory )قبل أُطلق الذي) المصنع 
 .لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون والذين العالم أنحاء مختلف من الشباب المخرجين تشجيع إلى ويھدف أعوام، خمسة

 
 ،»فاكتوري ليبانون« يشملھا التي األربعة األفالم تتناولھا التي المواضيع إلى يشر لم البرنامج على القائمين عن الصادر البيان

 ً  قصصھا بأنّ  أفاد لكّنه. كان في األولى العروض من قصير وقت قبل إالّ  المواضيع ھذه عن اإلفصاح عدم بشرط التزاما
 والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معّبرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني، الواقع من مستمدة«

 .»عام بشكل
 »تريبيكا الدوحة مھرجان« في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز) الصورة( غصين أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق
ً  زال ما أبي« شريطه عن  فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،»شيوعيا

 .بيروت في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ  الدور سرحان سعيد ويتولى. القصير
ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري ــ واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  يضمّ  شريطا
 الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية األدوار في
 بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في) فريسنوي( المعاصرة للفنون الوطني االستوديو في
 .السينمائي لوكارنو مھرجان في »السينما صّناع أكاديمّية«في
 البقاع( عّميق في فيلمھما تصوير يجري فيما كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع فتعمل عقل، ُمنيا اللبنانية أّما

 في السيناريو وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وألكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا الممثلين بمشاركة ،)الغربي
 ودبي وھامبتونز وتورنتو كان مھرجانات ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد جامعات
 .سيباستيان وسان تورنتو بينھا عدة مھرجانات في Por ls Plumas األّول الروائي فيلمه فعرض فياللوبوس، أما. وسواھا
. تمثيالً  نجيم إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير والنبعة حمود برج اختارا غونجاك، أونا والبوسنية قديح رامي اللبناني
 The بعنوان قصير فيلم لغونجاك Chicken ٢٠١٥( وصندانس) ٢٠١٤( كان منھا المھرجانات من كبير عدد في عرض(، 

 فيلمه ففاز قديح، رامي أما. ٢٠١٤ لسنة »األوروبّية األفالم جوائز«في قصير فيلم أفضل جائزة بينھا من جائزة ٤٥ ونال
 بجوائز فوزه إلى إضافة ،٢٠١٥ عام »للسينما الدولي بيروت مھرجان« في وثائفي فيلم أفضل بجائزة »الحرب عجالت«

 جائزة ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي نال قد »المباح الكالم عن شھرزاد وسكتت« فيلمه كان أن بعد أخرى، مھرجانات في وعرضه
 مھرجان« في التحكيم لجنة من خاص تنويه عن فضالً  ،»القصيرة لألفالم األردن مھرجان« في قصير عربي فيلم أفضل
 .وسواه الفرنسي »فيران كليرمون« منھا أخرى مھرجانات في للمشاركة وتأھل ،»القصيرة لألفالم المتوسطي طنجه
 ١٣ من تمتد التي التوليف عملية بعدھا تبدأ أن على الجمعة، غدٍ  بعد في األربعة القصيرة األفالم تصوير إنجاز يتم أن وُيتوقع
 وتصحيح الصوت على العمل مرحلة تبدأ ثم. دقيقة ١٥و ١٢ بين ما فيلم كل مّدة تراوح بحيث الحالي،) مارس( آذار ١٨ إلى

 األربعة األفالم ُتعّرض أن ويفترض. لبنان األجانب المخرجون بعدھا ليغادر الشھر، نھاية إلى آذار ٢٠ من وتمتد األلوان
 .»كان مھرجان« ضمن La Quizaine des Réalisateurs تظاھرة افتتاح في المقبل) مايو( أيار ١٨ في األولى للمّرة

 تقام التي السوق ضمن والموّزعين المنتجين أمام االثانية أو األولى الروائية أفالمھم مشاريع عرض فرصة للمخرجين وستتاح
 .المھرجان خالل



 األفالم إنتاج في »بروداكشن أبوط« شركة تساھم جديدة، آفاق نحو وإطالقھا اللبنانية السينما لتشجيع جديدة خطوة وفي
 مؤّسسة« مع باالشتراك »المخرجين أسبوعي« ومع فيلينسكي دومينيك »فاكتوري ال« إطالق مبادرة صاحبة مع األربعة
 .»لبنان سينما
 في تشيلي وفي ،٢٠١٤ في االسكندينافّية الدول في ثم ،٢٠١٣ عام في تايوان في »فاكتوري ال« برنامج نفذ لبنان، وقبل

  .الماضي العام أفريقيا جنوب وفي ،٢٠١٥
 
http://www.al‐akhbar.com/node/273762 
  



 
 

 
 

  
ً  يصورون لبنانيين مخرجين أربعة   "كانّ "في سُتعرض قصيرة أفالما

  
 

 أجانب، ومخرجين شباب لبنانيين مخرجين بين مشَتَرَكة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في األسبوع ھذا انطلق
 في الفرنسي السينمائي" كانّ " مھرجان خالل La Quinzaine des Réalisateurs" المخرجين أسبوَعي" تظاھرة افتتاح في سُتعَرضُ 

 المخرجين تشجيع إلى ويھدف أعوام خمسة قبل أطلق") المصنع(" La Factory بعنوان برنامج إطار في تندرج وھي المقبل، أيار
 .لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون والذين العالم أنحاء مختلف من الشباب

 
ً  ،"فاكتوري ليبانون" يشملھا التي األربعة األفالم تتناولھا التي المواضيع إلى البرنامج أصدره بيان ُيِشر ولم  اإلفصاح عدم بشرط التزاما
 الواقع من مستمدة" قَصَصھا بأن أفاد لكّنه كاّن، مھرجان في األفالم لھذه األولى العروض من قصير وقت قبل إالّ  المواضيع ھذه عن

 ".عام بشكل والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معّبرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني،
 

 ما أبي" شريطه عن" تريبيكا الدوحة مھرجان" في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق
ً  زال  سرحان سعيد ويتولى. القصير فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،"شيوعيا
 .العاصمة في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ  الدور

 
ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري -واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  األدوار في يضمّ  شريطا
 الوطني االستوديو في الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  ثيليةالتم

 في" السينما صّناع أكاديمّية" في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في") فريسنوي(" المعاصرة للفنون
 .السينمائي لوكارنو مھرجان

 
 البقاع( عّميق في فيلمھما تصوير ويجري كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع" فاكتوري ال" ضمن فتعمل عقل ُمنيا اللبنانية أّما

 جامعات في السيناريو وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وألكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا من كلّ  تمثيالً  ومعھما ،)الغربي
 فياللوبوس أما. وسواھا ودبي وھامبتونز وتورنتو كانّ  مھرجانات ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد
 .سيباستيان وسان تورنتو بينھا عدة مھرجانات في Por ls Plumas األّول الروائي فيلمه فعرض

 



 فيلم ولغونجاك. تمثيالً  نجيم إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير والنبعة حمود برج غونجاك أونا والبوسنية قديح رامي اللبناني واختار
  بينھا من جائزة ٤٥ ونال ٢٠١٥ وصندانس ٢٠١٤ عام كانّ  منھا المھرجانات من كبير عدد في ًعِرض  The Chicken بعنوان قصير
 فيلم أفضل بجائزة" الحرب عجالت" فيلمه ففاز قديح رامي أما. ٢٠١٤ لسنة" األوروبّية األفالم جوائز" في قصير فيلم أفضل جائزة
 شھرزاد وسكتت" فيلمه كان أن بعد أخرى، مھرجانات في عرض أو بجوائز وفاز ٢٠١٥ عام للسينما الدولي بيروت مھرجان في وثائفي
 خاص وبتنويه القصيرة، لألفالم األردن مھرجان في قصير عربي فيلم أفضل بجائزة فاز ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي نال" المباح الكالم عن
 الفرنسي" فيران كليرمون" منھا أخرى مھرجاتات في للمشاركة وتأھل القصيرة، لألفالم المتوسطي طنجه مھرجان في التحكيم لجنة من

 .وسواه
 

 آذار، ١٨ إلى ١٣ من تمتد التي التوليف عملية بعدھا تبدأ أن على الجاري، آذار ١٠ في األربعة القصيرة األفالم تصوير ينجز أن وُيتوقع
 الشھر، نھاية إلى آذار ٢٠ من وتمتد األلوان وتصحيح الصوت على العمل مرحلة تبدأ ثم. دقيقة ١٥و ١٢ بين ما فيلم كل مدة تكون بحيث
 .لبنان األجانب المخرجون بعدھا ليغادر

 
 مھرجان ضمن  La Quizaine des Réalisateurs تظاھرة افتتاح في أيار ١٨ في األولى للمرة األربعة األفالم ُتعّرض أن ويفترض

 ".كانّ "
 

 خالل تقام التي السوق ضمن والموّزعين للمنتجين االثانية أو األولى الروائية أفالمھم مشاريع عرض فرصة للمخرجين وستتاح
 .المھرجان

 
 مع األربعة األفالم إنتاج في" برودكشن أبوط" شركة  تساھم جديدة، آفاق نحو وإطالقھا اللبنانية السينما لتشجيع منھا جديدة خطوة وفي

 على تعمل التي" لبنان سينما مؤّسسة" مع باالشتراك" المخرجين أسبوعي" ومع فيلينسكي دومينيك" فاكتوري ال" إطالق مبادرة صاحبة
 التجارة غرفة"و" إيدال" مؤسسة مع وبالتعاون ،" لبنان مصرف" بدعم  ، الثقافة وزارة مع بالتنسيق اللبنانية السينما أمام العالمية باب فتح

 وشركة GroupMed ومجموعة" األوسط الشرق طيران"و TV5 Mondeو" لبنان وجبل بيروت في والزراعة والصناعة
 معھد"و” Hecat Studio”و" DB Studios"و"  Lucid"و  Platform Studiosو ؛"Ginger Beirut Productions"و"مدكو"

 "Cineli digital"و ،"يوسف القديس جامعة"لـ التابع" والسينمائية والبصرية والسمعية المسرحّية الدراسات
 وفي ،٢٠١٥ العام تشيلي وفي ،٢٠١٤ العام االسكندينافّية الدول في ثم ،٢٠١٣ العام تايوان في" فاكتوري ال" برنامج نفذ لبنان، وقبل
 .٢٠١٦ العام أفريقيا جنوب

 

http://www.almodon.com/culture/2017/3/8/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9‐
%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%D9%86‐
%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86‐
%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7‐
%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9‐%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6‐
%D9%81%D9%8A‐%D9%83%D8%A7%D9%86 
  



 
 

 
 
 

   

   

 »كان« مھرجان إلى لبنانيين مخرجين ألربعة أفالم
 

 شباب لبنانيين مخرجين بين مشتََرَكة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في األسبوع ھذا انطلق
 مھرجان خالل» La Quinzaine des R alisateurs المخرجين أسبوَعي« تظاھرة افتتاح في ستُعَرضُ  أجانب، ومخرجين

 خمس قيل أطلق »المصنع La Factory« بعنوان برنامج إطار في تندرج وھي المقبل، أيار في الفرنسي السينمائي »كان«
 .لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون والذين العالم أنحاء مختلف من الشباب المخرجين تشجيع إلى ويھدف سنوات،

 
ً  ،»فاكتوري ليبانون« يشملھا التي األربعة األفالم تتناولھا التي المواضيع إلى البرنامج أصدره بيان يُِشر ولم  عدم بشرط التزاما

 قَصَصھا بأن أفاد لكنّه ،»كان« مھرجان في األفالم لھذه األولى العروض من قصير وقت قبل إاّل  المواضيع ھذه عن اإلفصاح
 والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معبّرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني، الواقع من مستمدة
 .عام بشكل

 
 شريطه عن »تريبيكا« الدوحة مھرجان في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق

ً  زال ما أبي«  ويتولى. القصير فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخّصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،»شيوعيا
ر الذي المشترك العمل في الرئيس الدور سرحان سعيد  .العاصمة في يُصوَّ
 

ً  بيّروني آلميريدا مانويل السويسري ـ واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  في يضمّ  شريطا
 في الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية األدوار

 أكاديميّة« في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في »فريسنوي« المعاصرة للفنون الوطني االستوديو
 .السينمائي »لوكارنو« مھرجان في »السينما صنّاع

 
ر كوستاريكا، من فياللوبوس نيتو إرنستو مع »فاكتوري ال« ضمن فتعمل عقل ُمنيا اللبنانية أّما  البقاع عّميق في فيلمھما ويَُصوَّ

 في السيناريو وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وآلكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا من كلّ  تمثيالً  ومعھما ، الغربي
 »تورنتو«و »كان« مھرجانات ضمن» Submarine« األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد جامعات

 بينھا عّدة مھرجانات في» Por ls Plumas« األّول الروائي فيلمه فعرض فياللوبوس أما. وسواھا »دبي«و »ھامبتونز«و
 .»سيباستيان سان«و »تورنتو«
 

. تمثيالً  نجيم إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير والنبعة حمود برج غونجاك أونا والبوسنية قديح رامي اللبناني واختار
 »صندانس«و ٢٠١٤ عام »كان« منھا المھرجانات من كبير عدد في ُعِرض» The Chicken« بعنوان قصير فيلم ولغونجاك
 ففاز قديح رامي أما. ٢٠١٤ لسنة »األوروبيّة األفالم جوائز« في قصير فيلم أفضل جائزة بينھا من جائزة ٤٥ ونال ٢٠١٥
 في عرض أو بجوائز وفاز ٢٠١٥ عام للسينما الدولي بيروت مھرجان في وثائفي فيلم أفضل بجائزة »الحرب عجالت« فيلمه

 عربي فيلم أفضل جائزة ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي نال »المباح الكالم عن شھرزاد وسكتت« فيلمه كان أن بعد أخرى، مھرجانات



ً  القصيرة، لألفالم األردن مھرجان في قصير ً  وتنويھا  القصيرة، لألفالم المتوسطي طنجه مھرجان في التحكيم لجنة من خاصا
 .وسواه الفرنسي »فيران كليرمون« منھا أخرى مھرجاتات في للمشاركة وتأھل

 
 ١٣ من تمتد التي التوليف عملية بعدھا تبدأ أن على الجاري، آذار ١٠ في األربعة القصيرة األفالم تصوير إنجاز يتم أن ويُتوقع
 من وتمتد األلوان وتصحيح الصوت على العمل مرحلة تبدأ ثم. دقيقة ١٥و ١٢ بين ما فيلم كل مدة تكون بحيث آذار، ١٨ إلى
 .لبنان األجانب المخرجون ذلك بعد ليغادر الشھر، نھاية إلى آذار ٢٠
 

 ضمن» La Quizaine des R alisateurs« تظاھرة افتتاح في أيار ١٨ في األولى للمرة األربعة األفالم تُعّرض أن ويفترض
 ضمن والموّزعين للمنتجين االثانية أو األولى الروائية أفالمھم مشاريع عرض فرصة للمخرجين وستتاح. »كان« مھرجان
 .المھرجان خالل تقام التي السوق

 
 األفالم إنتاج في »برودكشن آبوت« شركة تساھم جديدة، آفاق نحو وإطالقھا اللبنانية السينما لتشجيع منھا جديدة خطوة وفي

 سينما مؤّسسة« مع باالشتراك »المخرجين أسبوَعي« ومع فيلينسكي دومينيك »فاكتوري ال« إطالق مبادرة صاحبة مع األربعة
 مع وبالتعاون لبنان، مصرف من بدعم الثقافة، وزارة مع بالتنسيق اللبنانية السينما أمام العالمية باب فتح على تعمل التي »لبنان

 الشرق طيران«و» TV5 Monde«و »لبنان وجبل بيروت في والزراعة والصناعة التجارة غرفة«و »إيدال« مؤسسة
» Platform Studios«و» Ginger Beirut Productions«و »مدكو« وشركة» GroupMed« ومجموعة »األوسط

 التابع والسينمائية والبصرية والسمعية المسرحيّة الدراسات ومعھد» Hecat Studio«و» DB Studios«و» Lucid«و
 الدول في ثم ،٢٠١٣ عام تايوان في »فاكتوري ال« برنامج نفّذ لبنان، وقبل. »Cineli digital«و يوسف، القّديس لجامعة

 .٢٠١٦ عام أفريقيا جنوب وفي ،٢٠١٥ عام تشيلي وفي ،٢٠١٤ عام االسكندينافيّة  
binaa.com/archives/article/161858‐http://www.al   

   



 
 
 

 

 

  "كان" في قصيرة لبنانية أفالم

  
 الجديد العربي ــ بيروت 

 ٢٠١٧ مارس ٩

 

 قصيرة، أفالمٍ  إنجاز لھم تتيحُ  شباب، لبنانيون مخرجون بھا يمرّ  كما حالياً، اللبنانية، األفالم صناعة به تمرّ  جديد اختبارٌ 
 مھنيين مع بلقاءٍ  يسمح اختبارٌ ). ٢٠١٧ أيار/ مايو ٢٨ ـ ١٧( ٧٠ الـ دورته في ،"كانّ " مھرجان جمھور أمام وعرضھا
 االحترافيّ  التواصل أھمية تؤّكد خطوة في لھم، الخاّصة مشاريعھم تقديم من الشباب اللبنانيون المخرجون يتمّكن دوليين،
 .السابع الفن صناعة في وعاملين لبنانية، سينمائية صورة صّناع بين العمليّ 

 

 ثورة" بعد فرنسا، في" المخرجين جمعية" أطلقتھا التي ،"المخرجين شھر نصف" تظاھرة بدأته بمشروعٍ  مرتبطة المسألة
 مختلفة، آفاقٍ  إلى تنتمي أفالمٍ  عرض إلى تھدف والتي الحقاً،" كان" مھرجان تّبناھا والتي ،١٩٦٨ أيار/ مايو في ،"الطالب
 .معروفين غير مخرجون ويصنعھا

 المشھد في جديدة مواھب تقديم" بھدف ،٢٠١٣ عام األولى دورته فبدأ ،)المصنع" (فاكتوري" باسم المعروف المشروع، أما
ً  وُينجزوا معاً، ويشتغلوا معاً، يلتقوا أن من شبابٍ  دوليين سينمائيين بتمكين الدولي، السينمائيّ  ً  أفالما  ".معا



 وتشيلي ،)تحديداً  والدنمارك فنلندا( اإلسكندنافية الدول مع التالي العام موعد كان ثم تايوان، مع المشروع بدأ ،٢٠١٣ عام
 ).٢٠١٦( أفريقيا وجنوب ،)٢٠١٥(

 

 يتوّزع األصلي المشروع فإن له، الرسمي التعريف بحسب". فاكتوري ليبانون" بـ الخاّصة المشاريع تصوير بدأ قليلة، أيامٍ  منذ
 فيلم ،)دقيقة ١٥ منھا واحد كلّ  مّدة( قصيرة أفالم ٤ جنسيات، ٥ ثنائيات، ٤ مخرجين، ٨ واحد، شھر واحد، بلدٌ : يلي ما على

 أنحاء مختلف من الشباب المخرجين تشجيع" إلى يسعى المشروع أن أيضاً، الرسمي التعريف ُيضيف. واحد طويل روائي
 افتتاح في األولى، للمرة ُتعرض، تلك القصيرة واألفالم". لھم طويل روائيّ  ثاني أو أول تحقيق على يعملون الذين العالم،
 الشباب المخرجين بين لقاء العرض، بعد ُيقام، أن على ،٢٠١٧ أيار/ مايو ١٨ في ،"المخرجين شھر نصف" لـ المقبلة الدورة

 .مختلفة سينمائية صناعات في محترفين وعاملين أنفسھم المخرجين بين ثم أوالً، والمشاھدين

 

ً  ،٤ الـ لألفالم المختارة المواضيع مضامين المشروع عن الصادر البيان يذكر ال  ُتفيد الداخلي، نظامه في أساسية بمادة التزاما
 إن القول دون يحول ال وھذا". كان" مھرجان في لألفالم األولى العروض من قصير وقتٍ  قبل إال ،"عنھا اإلفصاح عدم" بـ

 على تتمحور أو معّبرة، شخصيات خالل من جوانبه، بعض تتناول" وإنھا ،"اللبناني الواقع من مستمّدة" العامة القصص
 ".عام بشكل والعائلية اإلنسانية العالقات

 

 بأفالم متخّصصة( الشيميا لوسي الفرنسية مع يتعاون الذي غصين، أحمد: فھم ،"فاكتوري ليبانون" في المشاركون أما
ً  ،)التحريك ً  دوراً  يؤّدي سرحان سعيد أن علما  ألميريدا مانويل السويسري ـ اإليطالي مع تتعاون شقرا أبو وشيرين. فيه أساسيا
 عقل ومونيا. الرئيسيين الدورين في حمدان وسامي قعبور أحمد مع وعمشيت، بيروت بين مشروعھما، تصوير في بيّروني
 جورج الممثلين مع الغربّي، البقاع منطقة في مشروعھما ُيصّوران اللذين ،)كوستاريكا( فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع تعمل
 والنبعة، حمود برج منطقتي غونجاك، أونا البوسنية مع المتعاون قديح، رامي واختار. قھوجي وألكسندرا بغدادي وثريا دياب

 .تمثيالً  نجيم إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير

 

 نصف" وتظاھرة" فاكتوري ليبانون" مع بالتعاون ،٤ الـ األفالم إنتاج في سُتساھم اللبنانية،" لإلنتاج أبوط" شركة أن ُيذكر
  ".لبنان سينما مؤّسسة"و" المخرجين شھر

https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2017/3/9/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%
85‐%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9‐
%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9‐%D9%81%D9%8A‐%D9%83%D8%A7%D9%86‐1 
   



 
 

 
 

 ...«فاكتوري ليبانون« برنامج ضمن
رون لبنانيين مخرجين 4 ً  األجانب نظرائھم مع يصوِّ  في ُتعرض قصيرة أفالما

 «كانّ «
 

 ومخرجين شباب لبنانيين مخرجين بين مشَتَرَكة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخيراً  أخرى لبنانية ومناطق بيروت في انطلق
 »كانّ « مھرجان خالل La Quinzaine des Réalisateurs »المخرجين أسبوعي« تظاھرة افتتاح في سُتعَرضُ  أجانب،

 La Factory »المصنع« بعنوان برنامج إطار في »فاكتوري ليبانون« ضمن األفالم تندرج. المقبل مايو في الفرنسي السينمائي
 فيلم ثاني أو أّول على يعملون الذين العالم أنحاء مختلف من الشباب المخرجين تشجيع إلى ويھدف سنوات، خمس قبل أطلق
 .لھم روائي

 
ً  ،»فاكتوري ليبانون« يشملھا التي األربعة األفالم مواضيع إلى »المصنع« برنامج أصدره بيان ُيِشر لم  عدم بشرط التزاما

 اللبناني، الواقع من مستمدة« قَصَصھا بأن أفاد لكّنه. »كانّ « مھرجان في األولى عروضھا من قصير وقت قبل إالّ  عنھا اإلفصاح
ً  والعائلية اإلنسانية العالقات حول تتمحور أو معّبرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول  .»عموما

 
 شريطه عن »تريبيكا الدوحة مھرجان« في قصير فيلم أفضل بجائزة 2011 عام الفائز غصين، أحمد اللبناني يشارك البيان، وفق
ً  زال ما أبي« . بيروت في القصير فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع ،»شيوعيا

 .المشترك العمل في الرئيس الدور سرحان سعيد ويتولى
 

ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري ‐واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  كالً  يضمّ  شريطا
 للفنون الوطني االستوديو في الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو وجمعت. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنانين من

 في »السينما صانعي أكاديمّية« في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في »فريسنوي« المعاصرة
 .السينمائي لوكارنو مھرجان

 
ران كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع »فاكتوري ال« ضمن فتعمل عقل ُمنيا اللبنانية أّما  منطقة في فيلمھما ويصوِّ

 .قھوجي وألكسندرا دياب، وجورج بغدادي، ثريا من كل تمثيالً  ومعھما بلبنان، الغربي البقاع في عّميق
 

 ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد جامعات في السيناريو وكتابة اإلخراج تدّرس عقل
 Por las األّول الروائي فيلمه فعرض فياللوبوس أما. وسواھا ،»دبي«و »ھامبتونز«و »تورنتو«و »كانّ « مھرجانات
Plumas سيباستيان سان«و »تورنتو« بينھا، من عدة مھرجانات في«. 

 
 إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير بيروت في والنبعة حمود برج منطقتي غونجاك أونا والبوسنية قديح رامي اللبناني واختار
 وسندانس 2014 عام »كانّ « بينھا من كثيرة مھرجانات في ُعِرض The Chicken بعنوان قصير فيلم ولغونجاك. تمثيالً  نجيم

 فيلمه ففاز قديح رامي أما. 2014 عام »األوروبّية األفالم جوائز« في قصير فيلم أفضل جائزة أبرزھا جائزة 45 ونال ،2015
 في وعرض جوائز وحصد 2015 عام للسينما الدولي بيروت مھرجان في وثائفي فيلم أفضل بجائزة »الحرب عجالت«



 عربي فيلم أفضل جائزة 2008و 2007 عامي نال »المباح الكالم عن شھرزاد وسكتت« فيلمه كان بعدما أخرى، مھرجانات
ً  ،»القصيرة لألفالم األردن« مھرجان في قصير ً  وتنويھا  لألفالم المتوسطي طنجة« مھرجان في التحكيم لجنة من خاصا

 .وسواه الفرنسي »فيران كليرمون« بينھا من أخرى مھرجانات في للمشاركة وتأھل ،»القصيرة
 

 توليف
 

 بين فيلم كل مدة وستتراوح مارس، 18 إلى 13 من تمتد التي التوليف عملية لتبدأ تقريباً، أنجز األربعة القصيرة األفالم تصوير
 بعدھا ليغادر نھايته، إلى الجاري 20 من وتمتد األلوان وتصحيح الصوت على العمل مرحلة تنطلق الحقاً،. دقيقة 15و 12

 .لبنان األجانب المخرجون
 

 ضمن La Quizaine des Réalisateurs تظاھرة افتتاح في مايو 18 في األولى للمرة األربعة األفالم ُتعّرض أن ويفترض
 .»كانّ « مھرجان

 
 خالل تقام التي السوق ضمن والموّزعين للمنتجين الثانية أو األولى الروائية أفالمھم مشاريع عرض فرصة للمخرجين وستتاح

 .المھرجان
 

 األفالم إنتاج في »برودكشن أبوط« شركة تساھم جديدة، آفاق نحو وإطالقھا اللبنانية السينما لتشجيع منھا جديدة خطوة وفي
 لبنان سينما مؤّسسة« بمشاركة »المخرجين أسبوعي« ومع فيلينسكي دومينيك »فاكتوري ال« إطالق مبادرة صاحبة مع األربعة

 مع وبالتعاون ،»لبنان مصرف« بدعم الثقافة، وزارة مع بالتنسيق اللبنانية السينما أمام العالمية باب فتح على تعمل التي« 
 الشرق طيران«و ،TV5 Mondeو لبنان، وجبل بيروت في »والزراعة والصناعة التجارة غرفة«و »إيدال« مؤسسة
 ؛Ginger Beirut Productions،»مدكوو« وشركة ،GroupMed ومجموعة ،»األوسط

 
 والبصرية والسمعية المسرحّية الدراسات معھد«و ،Hecat Studioو ،DB Studiosو ،Lucidو ،Platform Studiosو

 .Cinelli digitalو ،»يوسف القديس جامعة»لـ التابع »والسينمائية
 

 ،2015 عام تشيلي وفي ،2014 عام االسكندينافّية الدول في ثم ،2013 عام تايوان في »فاكتوري ال« برنامج نفذ لبنان، وقبل
 .2016 عام أفريقيا جنوب وفي  

http://www.aljarida.com/articles/1489160597019735500/ 
  



 
 
 
 
 

  
  

  »كان« بمھرجان »المخرجين أسبوعي« في عالمية لبنانية أفالم ٤
 :»السياسة« – بيروت

 أجانب، ومخرجين شباب لبنانيين مخرجين بين مشَتَرَكة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في انطلق
 في وتندرج المقبل، مايو في الفرنسي السينمائي »كانّ « مھرجان خالل »المخرجين أسبوعي« تظاھرة افتتاح في سُتعَرضُ 

 الذين العالم أنحاء مختلف من الشباب المخرجين تشجيع إلى ويھدف أعوام خمسة قبل أطلق »المصنع« بعنوان برنامج إطار
ً . لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون  وتتناول اللبناني، الواقع من مستمدة« األفالم ھذه قصص فإن البرنامج، لبيان ووفقا
 .»عام بشكل والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معّبرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض

 عن »تريبيكا الدوحة مھرجان« في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق
ً  زال ما أبي« شريطه  فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،»شيوعيا
 .العاصمة في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ  الدور سرحان سعيد ويتولى. القصير

ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري- واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  في يضمّ  شريطا
 في الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية األدوار
 أكاديمّية« في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في) فريسنوي( المعاصرة للفنون الوطني الستديو
 .السينمائي لوكارنو مھرجان في »السينما صّناع

 في فيلمھما تصوير ويجري كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع »فاكتوري ال« ضمن فتعمل عقل ُمنيا اللبنانية أّما
 وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وألكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا من كلّ  تمثيالً  ومعھما ،)الغربي البقاع( عّميق

 وتورنتو كانّ  مھرجانات ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد جامعات في السيناريو

 تورنتو بينھا عدة مھرجانات في Por ls Plumas األّول الروائي فيلمه فعرض فياللوبوس أما. وسواھا ودبي وھامبتونز
 .سيباستيان وسان

. تمثيالً  نجيم إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير والنبعة حمود برج غونجاك أونا والبوسنية قديح رامي اللبناني واختار
 ٢٠١٥ وصندانس ٢٠١٤ عام كانّ  منھا المھرجانات من كبير عدد في ًعِرض The Chicken بعنوان قصير فيلم ولغونجاك

 فيلمه ففاز قديح رامي أما. ٢٠١٤ لسنة »األوروبّية األفالم جوائز« في قصير فيلم أفضل جائزة بينھا من جائزة ٤٥ ونال
 في عرض أو بجوائز وفاز ٢٠١٥ عام للسينما الدولي بيروت مھرجان في وثائقي فيلم أفضل بجائزة »الحرب عجالت«

 مھرجان في قصير عربي فيلم أفضل بجائزة فاز »المباح الكالم عن شھرزاد وسكتت« فيلمه كان أن بعد أخرى، مھرجانات
 ٢٠٠٨ القصيرة لألفالم المتوسطي ”طنجة“ مھرجان في التحكيم لجنة من خاص وبتنويه ،٢٠٠٧ القصيرة لألفالم ”األردن“

 .وسواه الفرنسي »فيران كليرمون« منھا أخرى مھرجانات في للمشاركة وتأھل



 مدة تكون بحيث التوليف، عملية بعدھا تبدأ أن على الجاري مارس خالل األربعة القصيرة األفالم تصوير إنجاز يتم أن وُيتوقع
 الشھر، نھاية إلى مارس ٢٠ من وتمتد األلوان وتصحيح الصوت على العمل مرحلة تبدأ ثم دقيقة، ١٥و ١٢ بين فيلم كل

 -. لبنان األجانب المخرجون بعدھا ليغادر

http://al‐seyassah.com/4‐%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85‐

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9‐

%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9‐%D9%81%D9%8A‐

%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A‐%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1/ 

   



 
 
 

 

 
 

Quatre courts métrages coréalisés par des Libanais et 
des étrangers seront projetés au Festival de Cannes 

Le tournage de quatre courts métrages de 12 à 15 minutes, co‐écrits et co‐réalisés par quatre 
jeunes réalisateurs libanais (Ahmad Ghossein, Shirine Abou Shaqra, Mounia Akl et Rami Kodeih) 
et quatre cinéastes étrangers (Lucie La Chimia, Manuel Almereyda Perrone, Neto Villalobos et 
Una Gunjak) a débuté cette semaine. Ces films seront projetés lors de l’ouverture de la 
Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes le 18 mai 2017. Ces courts‐métrages sont 
produits dans le cadre du programme La Factory lancé il y a cinq ans et qui vise à encourager les 
jeunes réalisateurs des quatre coins du globe et en mettre en valeur des cinématographies 
locales. 
 
Les huit réalisateurs auront également l’occasion de présenter leurs premiers ou deuxièmes 
projets de longs métrages aux producteurs et distributeurs présents à Cannes dans le cadre 
d’une plateforme de coproduction organisée spécialement pour eux. 

 
http://www.agendaculturel.com/News_Quatre_courts_metrages_corealises_par_des_Libanais

_et_des_etrangers_seront_projetes_au_Festival_de_Cannes 
   



 
 

 
4   كان" في" المخرجين أسبوعي" تظاھرة تفتتح قصيرة لبنانية أفالم

٧٠" 

 
 ٤ عرض خالل من الدولي السينمائي كان لمھرجان ٧٠الـ الدورة في العالمية السينما خريطة على لبنان
ً  تصّور قصيرة أفالم  la" عنوان تحت دورة رابع في عالمي، – لبناني مشترك فريق بإدارة بيروت في حاليا

factory) "اللبنانية للقضايا منبراً  تخصص" تشيلي" ثم" اإلسكندينافية الدول" ،"تايوان: "بعد) المصنع. 
  

 ١٣ بين بيروت في المونتاج عمليات وتجري الجاري، مارس/ آذار ١٠ في ينجز األربعة األفالم تصوير
/ أيار ١٨ يوم األشرطة تعرض أن على دقيقة، ١٥و ١٢ بين شريط كل مدة تتراوح أن على الجاري، ١٨و

 في الثالثة وھي الدولي، السينمائي كان مھرجان في" المخرجين أسبوعي" تظاھرة إفتتاح في المقبل مايو
ً  ما، ونظرة الرسمية، المسابقة: بعد األھمية ً  تكون ما وغالبا  سنوات مدى على كانت وقد لإلكتشافات، مسرحا
ً  طويلة  .العالمية السينما في الكبيرة الطاقات منه تدخل بابا

 
 

 سعيد الممثل األول الدور وفي" الشيميا لوسي" الفرنسية مع يصّور" غصين أحمد: "ھم األربعة المخرجون
 فريق مع تتعاون التي" شقرا أبو شيرين" ومع ،")بطرس صوفي"لـ" محبس"أدوار أحد يلعب( سرحان
 منيا" وتتعاون". حمدان سامي"و ،"قعبور أحمد" بطاله فيلم ينجز" بيروني آلميريدا مانويل" يقوده إيطالي
 مع) البقاع منطقة" ( عّميق" في فيلم تصوير في"فياللوبوس أرنستو" يدعى كوستاريكا من مخرج مع" عقل

 البوسنية تعاونه"قديح رامي"و. قھوجي وألكساندرا ،)بغدادي مارون المخرج أرملة" (بغدادي خوري ثريا"
ً  ويصوران" كونجاك أونا"  ".النبعة"و" حمود برج" في" نجيم إيلي" مع شريطا
 
 



 جوانبه بعض وتتضمن اللبناني الواقع من المستمدة"و المتميزة التظاھرة ھذه عنوان ھو" فاكتوري ليبانون"
 ھذه ومثل". عام بشكل والعائلية اإلنسانية العالقات حول تتمحور أو معبرة، شخصيات خالل من

 عن للتعبير اللبنانية الشبابية الطاقات فيه تندفع وقت في الضوء، تحت وسينماه لبنان تجعل الخصوصية
  .بصلة السينما إلى يمت ال وقليلھا جيدة منھا نسبة كوميدية، درامية أفالم في ھواجسھا

http://www.almayadeen.net/news/culture/53493/4‐
%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85‐
%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9‐
%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9‐%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD‐
%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9‐‐
%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A‐
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86‐‐%D9%81%D9%8A‐‐
%D9%83%D8%A7%D9%86 
   



 
 

  
 اإلنسانية والعالقات اللبناني الواقع من أعمالٍ  في

  "كان مھرجان"لـ يستعدون لبنانيين مخرجين أربعة
 اإلنسانية والعالقات اللبناني الواقع من أعمالٍ  في
 "كان مھرجان"لـ يستعدون لبنانيين مخرجين أربعة

  

 
 مخرجين بين مشتََرَكة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في األسبوع ھذا إنطلق: بيروت من" إيالف"

 La Quinzaine des Réalisateurs" المخرجين أسبوًعي" تظاھرة افتتاح في ستُعَرضُ  أجانب، ومخرجين شباب لبنانيين



") المصنع(" La Factory بعنوان برنامج إطار في تندرج وھي المقبل، أيار في الفرنسي السينمائي" كانّ " مھرجان خالل
 فيلم ثاني أو أّول على يعملون والذين العالم أنحاء مختلف من لشبابا المخرجين تشجيع إلى ويھدف أعوام خمسة قيل أُطلِقَ  الذي

 .لھم روائي
 
ً  ،"فاكتوري ليبانون" يشملھا التي األربعة األفالم تتناولھا التي المواضيع إلى البرنامج أصدره بيان يُِشر ولم  عدم بشرط التزاما

 قَصَصھا بأن أفاد لكنّه كاّن، مھرجان في األفالم لھذه األولى العروض من قصير وقتٍ  قبل إالّ  المواضيع ھذه عن اإلفصاح
 والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معبّرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني، الواقع من مستمدة"

 ".عام بشكل
 

 والشيميا غصين
 شريطه عن" تريبيكا الدوحة مھرجان" في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق

ً  زال ما أبي"  ويتولى. القصير فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،"شيوعيا
 .العاصمة في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ  الدور سرحان سعيد
 
 وبيروني شقرا أبو

ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري - واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  في يضمّ  شريطا
 في الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية األدوار

 في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في") فريسنوي(" المعاصرة للفنون الوطني االستوديو
 .السينمائي لوكارنو مھرجان في" السينما صنّاع أكاديميّة"
 

 وفيالويوس عقل
 في فيلمھما تصوير ويجري كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع" فاكتوري ال" ضمن فتعمل عقل ُمنيا اللبنانية أّما

 وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وألكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا من كلّ  تمثيالً  ومعھما ،)الغربي البقاع( عّميق
 وتورنتو كانّ  مھرجانات ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد جامعات في السيناريو
 وسان تورنتو بينھا عدة مھرجانات في Por ls Plumas األّول الروائي فيلمه فعرض فياللوبوس أما. وسواھا ودبي وھامبتونز
 .سيباستيان

 
 وغونجاك قديح

. تمثيالً  نجيم إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير والنبعة حمود برج غونجاك أونا والبوسنية قديح رامي اللبناني واختار
 ٢٠١٥ وصندانس ٢٠١٤ عام كانّ  منھا المھرجانات من كبير عدد في ًعِرض The Chicken بعنوان قصير فيلم ولغونجاك

 فيلمه ففاز قديح رامي أما. ٢٠١٤ لسنة" األوروبيّة األفالم جوائز" في قصير فيلم أفضل جائزة بينھا من جائزة ٤٥ ونال
 في عرض أو بجوائز وفاز ٢٠١٥ عام للسينما الدولي بيروت مھرجان في وثائفي فيلم أفضل بجائزة" الحرب عجالت"

 فيلم أفضل بجائزة فاز ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي نال" المباح الكالم عن شھرزاد وسكتت" فيلمه كان أن بعد أخرى، مھرجانات
 لألفالم المتوسطي طنجه مھرجان في التحكيم لجنة من خاص وبتنويه القصيرة، لألفالم األردن مھرجان في قصير عربي

 .وسواه الفرنسي" فيران كليرمون" منھا أخرى مھرجاتات في للمشاركة وتأھل القصيرة،
 

 ١٣ من تمتد التي التوليف عملية بعدھا تبدأ أن على الجاري، آذار ١٠ في األربعة القصيرة األفالم تصوير إنجاز يتم أن ويُتوقع
 من وتمتد األلوان وتصحيح الصوت على العمل مرحلة تبدأ ثم. دقيقة ١٥و ١٢ بين ما فيلم كل مدة تكون بحيث آذار، ١٨ إلى
 .لبنان األجانب المخرجون بعدھا ليغادر الشھر، نھاية إلى آذار ٢٠
 
 La Quizaine des Réalisateurs تظاھرة افتتاح في أيار ١٨ في األولى للمرةِ  األربعة األفالم تُعّرض أن ويفترض ھذا

 والموّزعين للمنتجين االثانية أو األولى الروائية أفالمھم مشاريع عرض فرصة للمخرجين ستتاح حيث". كانّ " مھرجان ضمن
 .المھرجان خالل تقام التي السوق ضمن

 
 األفالم إنتاج في" برودكشن أبوط" شركة تساھم جديدة، آفاق نحو وإطالقھا اللبنانية السينما لتشجيع منھا جديدة خطوةٍ  وفي

 سينما مؤّسسة" مع باالشتراك" المخرجين أسبوعي" ومع فيلينسكي دومينيك" فاكتوري ال" إطالق مبادرة صاحبة مع األربعة



 مع وبالتعاون ،" لبنان مصرف" بدعم الثقافة، وزارة مع بالتنسيق اللبنانية السينما أمام العالمية باب فتح على تعمل التي" لبنان
" األوسط الشرق طيران"و TV5 Mondeو" لبنان وجبل بيروت في والزراعة والصناعة التجارة غرفة"و" إيدال" مؤسسة

 DB"و" Lucid"و Platform Studiosو ؛"Ginger Beirut Productions"و"مدكو" وشركة GroupMed ومجموعة
Studios "و”Hecat Studio ”القديس جامعة"لـ التابع" والسينمائية والبصرية والسمعية المسرحيّة الدراسات معھد"و 
 ".Cineli digital"و ،"يوسف

 
 ،٢٠١٤ عام االسكندينافيّة الدول في ثم ،٢٠١٣ عام تايوان في" فاكتوري ال" برنامج نفذ لبنان، في العمل قبل أنه ذكره الجدير
 .٢٠١٦ عام أفريقيا جنوب وفي ،٢٠١٥ عام تشيلي وفي

-  
http://elaph.com/Web/Entertainment/2017/3/1137272.html 
   



 
 

  
 السينمائي ”كانّ “ مھرجان في لبنانيين مخرجين أربعة

 
 أجانب، ومخرجين شباب لبنانيين مخرجين بين مشَتَرَكة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في األسبوع ھذا انطلق

 في الفرنسي السينمائي ”كانّ “ مھرجان خالل  La Quinzaine des Réalisateurs ”المخرجين أسبوًعي“ تظاھرة افتتاح في سُتعَرضُ 
 المخرجين تشجيع إلى ويھدف أعوام خمسة قيل أطلق) ”المصنع“( La Factory بعنوان برنامج إطار في تندرج وھي المقبل، أيار

 .لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون والذين العالم أنحاء مختلف من الشباب
 
ً   ،”فاكتوري ليبانون“ يشملھا التي األربعة األفالم تتناولھا التي المواضيع إلى البرنامج أصدره بيان ُيِشر ولم  اإلفصاح عدم بشرط التزاما
 الواقع من مستمدة“ قَصَصھا بأن أفاد لكّنه كاّن، مھرجان في األفالم لھذه األولى العروض من قصير وقت قبل إالّ  المواضيع ھذه عن

 .”عام بشكل والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معّبرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني،
 

 ما أبي“ شريطه عن ”تريبيكا الدوحة مھرجان“ في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق
ً  زال  سرحان سعيد ويتولى. القصير فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،”شيوعيا
 .العاصمة في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ  الدور

 
ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري -واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  األدوار في يضمّ  شريطا

 الوطني االستوديو في الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية
 في ”السينما صّناع أكاديمّية“ في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في) ”فريسنوي“( المعاصرة للفنون

 .السينمائي لوكارنو مھرجان
 
 البقاع( عّميق في فيلمھما تصوير ويجري كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع ”فاكتوري ال“ ضمن فتعمل عقل ُمنيا اللبنانية أّما

 جامعات في السيناريو وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وألكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا من كلّ  تمثيالً  ومعھما ،)الغربي
 فياللوبوس أما. وسواھا ودبي وھامبتونز وتورنتو كانّ  مھرجانات ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد
 .سيباستيان وسان تورنتو بينھا عدة مھرجانات في Por ls Plumas األّول الروائي فيلمه فعرض

 
 فيلم ولغونجاك. تمثيالً  نجيم إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير والنبعة حمود برج غونجاك أونا والبوسنية قديح رامي اللبناني واختار
  بينھا من جائزة ٤٥ ونال ٢٠١٥ وصندانس ٢٠١٤ عام كانّ  منھا المھرجانات من كبير عدد في ًعِرض  The Chicken بعنوان قصير
 فيلم أفضل بجائزة ”الحرب عجالت“ فيلمه ففاز قديح رامي أما. ٢٠١٤ لسنة ”األوروبّية األفالم جوائز“ في قصير فيلم أفضل جائزة
 شھرزاد وسكتت“ فيلمه كان أن بعد أخرى، مھرجانات في عرض أو بجوائز وفاز ٢٠١٥ عام للسينما الدولي بيروت مھرجان في وثائفي
 خاص وبتنويه القصيرة، لألفالم األردن مھرجان في قصير عربي فيلم أفضل بجائزة فاز ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي نال ”المباح الكالم عن
 الفرنسي ”فيران كليرمون“ منھا أخرى مھرجاتات في للمشاركة وتأھل القصيرة، لألفالم المتوسطي طنجه مھرجان في التحكيم لجنة من

 .وسواه
 

 ١٨ إلى ١٣ من تمتد التي التوليف عملية بعدھا تبدأ أن على الجاري، آذار ١٠ في األربعة القصيرة األفالم تصوير إنجاز يتم أن وُيتوقع
 نھاية إلى آذار ٢٠ من وتمتد األلوان وتصحيح الصوت على العمل مرحلة تبدأ ثم.  دقيقة ١٥و ١٢ بين ما فيلم كل مدة تكون بحيث آذار،

 .لبنان األجانب المخرجون بعدھا ليغادر الشھر،
 

 مھرجان ضمن  La Quizaine des Réalisateurs تظاھرة افتتاح في أيار ١٨ في األولى للمرة األربعة األفالم ُتعّرض أن ويفترض
 .”كانّ “
 

 خالل تقام التي السوق ضمن والموّزعين للمنتجين االثانية أو األولى الروائية أفالمھم مشاريع عرض فرصة للمخرجين وستتاح
 .المھرجان



 
 مع األربعة األفالم إنتاج في ”برودكشن أبوط“ شركة  تساھم جديدة، آفاق نحو وإطالقھا اللبنانية السينما لتشجيع منھا جديدة خطوة وفي

 على تعمل التي”  لبنان سينما مؤّسسة“  مع باالشتراك ”المخرجين أسبوعي“ ومع فيلينسكي دومينيك ”فاكتوري ال“ إطالق مبادرة صاحبة
 التجارة غرفة”و ”إيدال“ مؤسسة مع وبالتعاون ،“ لبنان مصرف“ بدعم  ، الثقافة وزارة مع بالتنسيق اللبنانية السينما أمام العالمية باب فتح

 وشركة GroupMed ومجموعة ”األوسط الشرق طيران”و TV5 Mondeو ”لبنان وجبل بيروت في والزراعة والصناعة
 معھد”و” Hecat Studio”و” DB Studios”و”  Lucid”و  Platform Studiosو ؛”Ginger Beirut Productions”و”مدكو“

 ”Cineli digital”و ،”يوسف القديس جامعة”لـ التابع ”والسينمائية والبصرية والسمعية المسرحّية الدراسات
 

 جنوب وفي ،٢٠١٥ عام تشيلي وفي ،٢٠١٤ عام االسكندينافّية الدول في ثم ،٢٠١٣ عام تايوان في ”فاكتوري ال“ برنامج نفذ لبنان، وقبل
  .٢٠١٦ عام أفريقيا

http://bisara7a.com/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9‐
%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%D9%86‐%D9%81%D9%8A‐
%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86‐%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%91/ 
  



 
 

   
 السينمائي" كانّ " مھرجان في لبنانيين مخرجين أربعة  

 
 شباب لبنانيين مخرجين بين مشتََرَكة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في األسبوع ھذا انطلق

 مھرجان خالل La Quinzaine des Réalisateurs ”المخرجين أسبوًعي“ تظاھرة افتتاح في ستُعَرضُ  أجانب، ومخرجين
 خمسة قيل أطلق) ”المصنع“( La Factory بعنوان برنامج إطار في تندرج وھي المقبل، أيار في الفرنسي السينمائي ”كانّ “

 .لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون والذين العالم أنحاء مختلف من الشباب المخرجين تشجيع إلى ويھدف أعوام
 
ً  ،”فاكتوري ليبانون“ يشملھا التي األربعة األفالم تتناولھا التي المواضيع إلى البرنامج أصدره بيان يُِشر ولم  عدم بشرط التزاما

 قَصَصھا بأن أفاد لكنّه كاّن، مھرجان في األفالم لھذه األولى العروض من قصير وقت قبل إالّ  المواضيع ھذه عن اإلفصاح
 والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معبّرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني، الواقع من مستمدة“

 .”عام بشكل
 

 شريطه عن ”تريبيكا الدوحة مھرجان“ في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق
ً  زال ما أبي“  ويتولى. القصير فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،”شيوعيا

 .العاصمة في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ  الدور سرحان سعيد
 

ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري - واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  في يضمّ  شريطا
 في الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية األدوار

 في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في) ”فريسنوي“( المعاصرة للفنون الوطني االستوديو
 .السينمائي لوكارنو مھرجان في ”السينما صنّاع أكاديميّة“
 
 في فيلمھما تصوير ويجري كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع ”فاكتوري ال“ ضمن فتعمل عقل ُمنيا اللبنانية أّما

 وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وألكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا من كلّ  تمثيالً  ومعھما ،)الغربي البقاع( عّميق
 وتورنتو كانّ  مھرجانات ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد جامعات في السيناريو
 وسان تورنتو بينھا عدة مھرجانات في Por ls Plumas األّول الروائي فيلمه فعرض فياللوبوس أما. وسواھا ودبي وھامبتونز
 .سيباستيان

 
. تمثيالً  نجيم إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير والنبعة حمود برج غونجاك أونا والبوسنية قديح رامي اللبناني واختار

 ٢٠١٥ وصندانس ٢٠١٤ عام كانّ  منھا المھرجانات من كبير عدد في ًعِرض The Chicken بعنوان قصير فيلم ولغونجاك
 فيلمه ففاز قديح رامي أما. ٢٠١٤ لسنة ”األوروبيّة األفالم جوائز“ في قصير فيلم أفضل جائزة بينھا من جائزة ٤٥ ونال

 في عرض أو بجوائز وفاز ٢٠١٥ عام للسينما الدولي بيروت مھرجان في وثائفي فيلم أفضل بجائزة ”الحرب عجالت“
 فيلم أفضل بجائزة فاز ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي نال ”المباح الكالم عن شھرزاد وسكتت“ فيلمه كان أن بعد أخرى، مھرجانات

 لألفالم المتوسطي طنجه مھرجان في التحكيم لجنة من خاص وبتنويه القصيرة، لألفالم األردن مھرجان في قصير عربي
 .وسواه الفرنسي ”فيران كليرمون“ منھا أخرى مھرجاتات في للمشاركة وتأھل القصيرة،

 



 ١٣ من تمتد التي التوليف عملية بعدھا تبدأ أن على الجاري، آذار ١٠ في األربعة القصيرة األفالم تصوير إنجاز يتم أن ويُتوقع
 من وتمتد األلوان وتصحيح الصوت على العمل مرحلة تبدأ ثم. دقيقة ١٥و ١٢ بين ما فيلم كل مدة تكون بحيث آذار، ١٨ إلى
 .لبنان األجانب المخرجون بعدھا ليغادر الشھر، نھاية إلى آذار ٢٠
 

 ضمن La Quizaine des Réalisateurs تظاھرة افتتاح في أيار ١٨ في األولى للمرة األربعة األفالم تُعّرض أن ويفترض
 .”كانّ “ مھرجان

 
 خالل تقام التي السوق ضمن والموّزعين للمنتجين االثانية أو األولى الروائية أفالمھم مشاريع عرض فرصة للمخرجين وستتاح

 .المھرجان
 

 األفالم إنتاج في ”برودكشن أبوط“ شركة تساھم جديدة، آفاق نحو وإطالقھا اللبنانية السينما لتشجيع منھا جديدة خطوة وفي
 سينما مؤّسسة“ مع باالشتراك ”المخرجين أسبوعي“ ومع فيلينسكي دومينيك ”فاكتوري ال“ إطالق مبادرة صاحبة مع األربعة
 مع وبالتعاون ،“ لبنان مصرف“ بدعم ، الثقافة وزارة مع بالتنسيق اللبنانية السينما أمام العالمية باب فتح على تعمل التي”  لبنان

 ”األوسط الشرق طيران”و TV5 Mondeو ”لبنان وجبل بيروت في والزراعة والصناعة التجارة غرفة”و ”إيدال“ مؤسسة
 DB”و” Lucid”و Platform Studiosو ؛”Ginger Beirut Productions”و”مدكو“ وشركة GroupMed ومجموعة
Studios ”و”Hecat Studio ”القديس جامعة”لـ التابع ”والسينمائية والبصرية والسمعية المسرحيّة الدراسات معھد”و 
 ”Cineli digital”و ،”يوسف

 
 ،٢٠١٥ عام تشيلي وفي ،٢٠١٤ عام االسكندينافيّة الدول في ثم ،٢٠١٣ عام تايوان في ”فاكتوري ال“ برنامج نفذ لبنان، وقبل
 .٢٠١٦ عام أفريقيا جنوب وفي

 
http://www.lebanondebate.com/news/318294 
  



 
 

 
 في ستُعرض قصيرة أفالم بتصوير انطلقوا لبنانيين مخرجين أربعة

  "كانّ " مھرجان

  
 شباب لبنانيين مخرجين بين مشتََرَكة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في األسبوع ھذا انطلق

 مھرجان خالل La Quinzaine des Réalisateurs" المخرجين أسبوًعي" تظاھرة افتتاح في ستُعَرضُ  أجانب، ومخرجين
 خمسة قيل أطلق") المصنع(" La Factory بعنوان برنامج إطار في تندرج وھي المقبل، أيار في الفرنسي السينمائي" كانّ "

 .لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون والذين العالم أنحاء مختلف من الشباب المخرجين تشجيع إلى ويھدف أعوام
 
ً  ،"فاكتوري ليبانون" يشملھا التي األربعة األفالم تتناولھا التي المواضيع إلى البرنامج أصدره بيان يُِشر ولم  عدم بشرط التزاما

 قَصَصھا بأن أفاد لكنّه كاّن، مھرجان في األفالم لھذه األولى العروض من قصير وقت قبل إالّ  المواضيع ھذه عن اإلفصاح
 والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معبّرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني، الواقع من مستمدة"

 ".عام بشكل
 

 شريطه عن" تريبيكا الدوحة مھرجان" في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق
ً  زال ما أبي"  ويتولى. القصير فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،"شيوعيا

 .العاصمة في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ  الدور سرحان سعيد
 

ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري - واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  في يضمّ  شريطا
 في الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية األدوار

 في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في") فريسنوي(" المعاصرة للفنون الوطني االستوديو
 .السينمائي لوكارنو مھرجان في" السينما صنّاع أكاديميّة"
 
 عّميق في فيلمھما تصوير ويجري كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( معإرنستو" فاكتوري ال" ضمن فتعمل ُمنياعقل اللبنانية أّما
 السيناريو وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وألكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا من كلّ  تمثيالً  ومعھما ،)الغربي البقاع(
 ودبي وھامبتونز وتورنتو كانّ  مھرجانات ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد جامعات في

  .سيباستيان وسان تورنتو بينھا مھرجاناتعدة في Porls Plumas األّول الروائي فيلمه فعرض فياللوبوس أما. وسواھا
  

. تمثيالً  نجيم إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير والنبعة حمود برج غونجاك أونا والبوسنية قديح رامي اللبناني واختار
 وصندانس ٢٠١٤ عام كانّ  منھا المھرجانات من كبير عدد في ًعِرض The Chickenبعنوان قصير فيلم ولغونجاك
 فيلمه ففاز قديح رامي أما. ٢٠١٤ لسنة" األوروبيّة األفالم جوائز" في قصير فيلم أفضل بينھاجائزة من جائزة ٤٥ ونال٢٠١٥



 في عرض أو بجوائز وفاز ٢٠١٥ عام للسينما الدولي بيروت مھرجان في وثائفي فيلم أفضل بجائزة" الحرب عجالت"
 فيلم أفضل بجائزة فاز ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي نال" المباح الكالم عن شھرزاد وسكتت" فيلمه كان أن بعد أخرى، مھرجانات

 لألفالم المتوسطي طنجه مھرجان في التحكيم لجنة من خاص وبتنويه القصيرة، لألفالم األردن مھرجان في قصير عربي
 .وسواه الفرنسي" فيران كليرمون" منھا أخرى مھرجاتات في للمشاركة وتأھل القصيرة،

 
 ١٣ من تمتد التي التوليف عملية بعدھا تبدأ أن على الجاري، آذار ١٠ في األربعة القصيرة األفالم تصوير إنجاز يتم أن ويُتوقع
 من وتمتد األلوان وتصحيح الصوت على العمل مرحلة تبدأ ثم. دقيقة ١٥و ١٢ بين ما فيلم كل مدة تكون بحيث آذار، ١٨ إلى
 .لبنان األجانب المخرجون بعدھا ليغادر الشھر، نھاية إلى آذار ٢٠

 
 ضمن La Quizaine des Réalisateurs تظاھرة افتتاح في أيار ١٨ في األولى للمرة األربعة األفالم تُعّرض أن ويفترض
 ".كانّ " مھرجان

 
 خالل تقام التي ضمنالسوق والموّزعين للمنتجين االثانية أو األولى الروائية أفالمھم مشاريع عرض فرصة للمخرجين وستتاح

 .المھرجان
 

 األفالم إنتاج في" برودكشن أبوط" شركة تساھم جديدة، آفاق نحو وإطالقھا اللبنانية السينما لتشجيع منھا جديدة خطوة وفي
 سينما مؤّسسة" مع باالشتراك" المخرجين أسبوعي" ومع فيلينسكي دومينيك" فاكتوري ال" إطالق مبادرة صاحبة مع األربعة
 .الثقافة وزارة مع اللبنانيةبالتنسيق السينما أمام العالمية باب فتح على تعمل التي"  لبنان

 
 ،٢٠١٥ عام تشيلي وفي ،٢٠١٤ عام االسكندينافيّة الدول في ثم ،٢٠١٣ عام تايوان في" فاكتوري ال" برنامج نفذ لبنان، وقبل
  .٢٠١٦ عام أفريقيا جنوب وفي

 
https://www.elfann.com/news/show/1175373/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9‐
%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%D9%86‐
%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7‐
%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1‐
%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85‐%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9‐
%D8%B9 
  



 
 
 

  
 مھرجان في سُتعرض قصيرة أفالم بتصوير بدأوا لبنانيين مخرجين ٤

  "كان"
  

 
 

 أجانب، ومخرجين شباب لبنانيين مخرجين بين مشَتَرَكة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في األسبوع ھذا انطلق
 في الفرنسي السينمائي" كانّ " مھرجان خالل La Quinzaine des Réalisateurs" المخرجين أسبوًعي" تظاھرة افتتاح في سُتعَرضُ 

 المخرجين تشجيع إلى ويھدف أعوام خمسة قيل أطلق") المصنع(" La Factory بعنوان برنامج إطار في تندرج وھي المقبل، أيار
 . لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون والذين العالم أنحاء مختلف من الشباب

 
ً  ،"فاكتوري ليبانون" يشملھا التي األربعة األفالم تتناولھا التي المواضيع إلى البرنامج أصدره بيان ُيِشر ولم  اإلفصاح عدم بشرط التزاما
 الواقع من مستمدة" قَصَصھا بأن أفاد لكّنه كاّن، مھرجان في األفالم لھذه األولى العروض من قصير وقت قبل إالّ  المواضيع ھذه عن

 ".عام بشكل والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معّبرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني،
 ما أبي" شريطه عن" تريبيكا الدوحة مھرجان" في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق
ً  زال  سرحان سعيد ويتولى. القصير فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،"شيوعيا
 .العاصمة في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ  الدور
ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري -واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  األدوار في يضمّ  شريطا

 الوطني االستوديو في الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية
 في" السينما صّناع أكاديمّية" في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في") فريسنوي(" المعاصرة للفنون

 .السينمائي لوكارنو مھرجان
 البقاع( عّميق في فيلمھما تصوير ويجري كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع" فاكتوري ال" ضمن فتعمل عقل ُمنيا اللبنانية أّما

 جامعات في السيناريو وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وألكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا من كلّ  تمثيالً  ومعھما ،)الغربي
 فياللوبوس أما. وسواھا ودبي وھامبتونز وتورنتو كانّ  مھرجانات ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد
 .سيباستيان وسان تورنتو بينھا عدة مھرجانات في Por ls Plumas األّول الروائي فيلمه فعرض
 فيلم ولغونجاك. تمثيالً  نجيم إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير والنبعة حمود برج غونجاك أونا والبوسنية قديح رامي اللبناني واختار
 بينھا من جائزة ٤٥ ونال ٢٠١٥ وصندانس ٢٠١٤ عام كانّ  منھا اناتالمھرج من كبير عدد في ًعِرض The Chicken بعنوان قصير
 فيلم أفضل بجائزة" الحرب عجالت" فيلمه ففاز قديح رامي أما. ٢٠١٤ لسنة" األوروبّية األفالم جوائز" في قصير فيلم أفضل جائزة
 شھرزاد وسكتت" فيلمه كان أن بعد أخرى، مھرجانات في عرض أو بجوائز وفاز ٢٠١٥ عام للسينما الدولي بيروت مھرجان في وثائفي
 خاص وبتنويه القصيرة، لألفالم األردن مھرجان في قصير عربي فيلم أفضل بجائزة فاز ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي نال" المباح الكالم عن



 الفرنسي" فيران كليرمون" منھا أخرى مھرجاتات في للمشاركة وتأھل القصيرة، لألفالم المتوسطي طنجه مھرجان في التحكيم لجنة من
 .وسواه
 ١٨ إلى ١٣ من تمتد التي التوليف عملية بعدھا تبدأ أن على الجاري، آذار ١٠ في األربعة القصيرة األفالم تصوير إنجاز يتم أن وُيتوقع
 نھاية إلى آذار ٢٠ من وتمتد األلوان وتصحيح الصوت على العمل مرحلة تبدأ ثم. دقيقة ١٥و ١٢ بين ما فيلم كل مدة تكون بحيث آذار،

 .لبنان األجانب المخرجون بعدھا ليغادر الشھر،
 مھرجان ضمن La Quizaine des Réalisateurs تظاھرة افتتاح في أيار ١٨ في األولى للمرة األربعة األفالم ُتعّرض أن ويفترض

 ".كانّ "
 خالل تقام التي السوق ضمن والموّزعين للمنتجين االثانية أو األولى الروائية أفالمھم مشاريع عرض فرصة للمخرجين وستتاح

 .المھرجان
 مع األربعة األفالم إنتاج في" برودكشن أبوط" شركة تساھم جديدة، آفاق نحو وإطالقھا اللبنانية السينما لتشجيع منھا جديدة خطوة وفي

 على تعمل التي"  لبنان سينما مؤّسسة" مع باالشتراك" المخرجين أسبوعي" ومع فيلينسكي دومينيك" فاكتوري ال" إطالق مبادرة صاحبة
 التجارة غرفة"و" إيدال" مؤسسة مع وبالتعاون ،" لبنان مصرف" بدعم ، الثقافة وزارة مع بالتنسيق اللبنانية السينما أمام العالمية باب فتح

 وشركة GroupMed ومجموعة" األوسط الشرق طيران"و TV5 Mondeو" لبنان وجبل بيروت في والزراعة والصناعة
 معھد"و” Hecat Studio”و" DB Studios"و" Lucid"و Platform Studiosو ؛"Ginger Beirut Productions"و"مدكو"

 "Cineli digital"و ،"يوسف القديس جامعة"لـ التابع" والسينمائية والبصرية والسمعية المسرحّية الدراسات
 وفي ،٢٠١٥ عام تشيلي وفي ،٢٠١٤ عام االسكندينافّية الدول في ثم ،٢٠١٣ عام تايوان في "فاكتوري ال" برنامج نفذ لبنان، وقبل
 .٢٠١٦ عام أفريقيا جنوب

http://www.lebanonfiles.com/news/1155218 
  



 
 
 

  
  

 سُتعرض قصيرة أفالم األجانب نظرائھم مع يصورون لبنانيين مخرجين ٤
  "كانّ " مھرجان في

  

  
 شباب لبنانيين مخرجين بين مشَتَرَكة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في األسبوع ھذا انطلق

 مھرجان خالل  La Quinzaine des Réalisateurs"المخرجين أسبوًعي" تظاھرة افتتاح في سُتعَرضُ  أجانب، ومخرجين
 خمسة قيل أطلق" المصنع" La Factory بعنوان برنامج إطار في تندرج وھي المقبل، أيار في الفرنسي السينمائي" كانّ "

 .لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون والذين العالم أنحاء مختلف من الشباب المخرجين تشجيع إلى ويھدف أعوام
 
ً   ،"فاكتوري ليبانون" يشملھا التي األربعة األفالم تتناولھا التي المواضيع إلى البرنامج أصدره بيان ُيِشر ولم  عدم بشرط التزاما

 قَصَصھا بأن أفاد لكّنه كاّن، مھرجان في األفالم لھذه األولى العروض من قصير وقت قبل إالّ  المواضيع ھذه عن اإلفصاح
 والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معّبرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني، الواقع من مستمدة"

 ".عام بشكل
 

 شريطه عن" تريبيكا الدوحة مھرجان" في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق
ً  زال ما أبي" . القصير فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،"شيوعيا

 .العاصمة في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ  الدور سرحان سعيد ويتولى
 

ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري - واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  يضمّ  شريطا
 الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية األدوار في
 في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في") فريسنوي(" المعاصرة للفنون الوطني االستوديو في
  .السينمائي لوكارنو مھرجان في" السينما صّناع أكاديمّية"

http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D9%81%D9%86‐%D9%88‐%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1/2017/03/08/4‐
%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%D9%86‐
%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86‐%D9%85%D8%B9‐%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85‐
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8‐%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85‐%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9‐
%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6‐%D9%81%D9%8A‐%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86‐%D9%83%D8%A7%D9%86‐1 
   



 
 

 

  
 مھرجان في ستُعرض قصيرة أفالم تصوير باشروا لبنانيين مخرجين أربعة

  ”كانّ “

 
  

 شباب لبنانيين مخرجين بين مشتََرَكة قصيرة أفالم أربعة تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في األسبوع ھذا انطلق
 مھرجان خالل  La Quinzaine des Réalisateurs ”المخرجين أسبوًعي“ تظاھرة افتتاح في ستُعَرضُ  أجانب، ومخرجين

 خمسة قيل أطلق) ”المصنع“( La Factory بعنوان برنامج إطار في تندرج وھي المقبل، أيار في الفرنسي السينمائي ”كانّ “
 .لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون والذين العالم أنحاء مختلف من الشباب المخرجين تشجيع إلى ويھدف أعوام

 
ً   ،”فاكتوري ليبانون“ يشملھا التي األربعة األفالم تتناولھا التي المواضيع إلى البرنامج أصدره بيان يُِشر ولم  عدم بشرط التزاما

 قَصَصھا بأن أفاد لكنّه كاّن، مھرجان في األفالم لھذه األولى العروض من قصير وقت قبل إالّ  المواضيع ھذه عن اإلفصاح
 والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معبّرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني، الواقع من مستمدة“

 .”عام بشكل
 

 شريطه عن ”تريبيكا الدوحة مھرجان“ في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق
ً  زال ما أبي“  ويتولى. القصير فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،”شيوعيا

 .العاصمة في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ  الدور سرحان سعيد
 



ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري - واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  في يضمّ  شريطا
 في الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية األدوار

 في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في) ”فريسنوي“( المعاصرة للفنون الوطني االستوديو
 .السينمائي لوكارنو مھرجان في ”السينما صنّاع أكاديميّة“
 
 في فيلمھما تصوير ويجري كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع ”فاكتوري ال“ ضمن فتعمل عقل ُمنيا اللبنانية أّما

 وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وألكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا من كلّ  تمثيالً  ومعھما ،)الغربي البقاع( عّميق
 وتورنتو كانّ  مھرجانات ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد جامعات في السيناريو
 وسان تورنتو بينھا عدة مھرجانات في Por ls Plumas األّول الروائي فيلمه فعرض فياللوبوس أما. وسواھا ودبي وھامبتونز
 .سيباستيان

 
. تمثيالً  نجيم إيلي مع المشترك، فيلمھما لتصوير والنبعة حمود برج غونجاك أونا والبوسنية قديح رامي اللبناني واختار

 ٢٠١٥ وصندانس ٢٠١٤ عام كانّ  منھا المھرجانات من كبير عدد في ًعِرض  The Chicken بعنوان قصير فيلم ولغونجاك
 فيلمه ففاز قديح رامي أما. ٢٠١٤ لسنة ”األوروبيّة األفالم جوائز“ في قصير فيلم أفضل جائزة  بينھا من جائزة ٤٥ ونال

 في عرض أو بجوائز وفاز ٢٠١٥ عام للسينما الدولي بيروت مھرجان في وثائفي فيلم أفضل بجائزة ”الحرب عجالت“
 فيلم أفضل بجائزة فاز ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي نال ”المباح الكالم عن شھرزاد وسكتت“ فيلمه كان أن بعد أخرى، مھرجانات

 لألفالم المتوسطي طنجه مھرجان في التحكيم لجنة من خاص وبتنويه القصيرة، لألفالم األردن مھرجان في قصير عربي
 .وسواه الفرنسي ”فيران كليرمون“ منھا أخرى مھرجاتات في للمشاركة وتأھل القصيرة،

 
 ١٣ من تمتد التي التوليف عملية بعدھا تبدأ أن على الجاري، آذار ١٠ في األربعة القصيرة األفالم تصوير إنجاز يتم أن ويُتوقع
 من وتمتد األلوان وتصحيح الصوت على العمل مرحلة تبدأ ثم.  دقيقة ١٥و ١٢ بين ما فيلم كل مدة تكون بحيث آذار، ١٨ إلى
 .لبنان األجانب المخرجون بعدھا ليغادر الشھر، نھاية إلى آذار ٢٠

 
 ضمن  La Quizaine des Réalisateurs تظاھرة افتتاح في أيار ١٨ في األولى للمرة األربعة األفالم تُعّرض أن ويفترض
 .”كانّ “ مھرجان

 
 خالل تقام التي السوق ضمن والموّزعين للمنتجين االثانية أو األولى الروائية أفالمھم مشاريع عرض فرصة للمخرجين وستتاح

 .المھرجان
 

 األفالم إنتاج في ”برودكشن أبوط“ شركة  تساھم جديدة، آفاق نحو وإطالقھا اللبنانية السينما لتشجيع منھا جديدة خطوة وفي
 سينما مؤّسسة“  مع باالشتراك ”المخرجين أسبوعي“ ومع فيلينسكي دومينيك ”فاكتوري ال“ إطالق مبادرة صاحبة مع األربعة
 وبالتعاون ،“ لبنان مصرف“ بدعم  ، الثقافة وزارة مع بالتنسيق اللبنانية السينما أمام العالمية باب فتح على تعمل التي”  لبنان
 الشرق طيران”و TV5 Mondeو ”لبنان وجبل بيروت في والزراعة والصناعة التجارة غرفة”و ”إيدال“ مؤسسة مع

  Platform Studiosو ؛”Ginger Beirut Productions”و”مدكو“ وشركة GroupMed ومجموعة ”األوسط
 التابع ”والسينمائية والبصرية والسمعية المسرحيّة الدراسات معھد”و” Hecat Studio”و” DB Studios”و”  Lucid”و
 ”Cineli digital”و ،”يوسف القديس جامعة”لـ
 

 ،٢٠١٥ عام تشيلي وفي ،٢٠١٤ عام االسكندينافيّة الدول في ثم ،٢٠١٣ عام تايوان في ”فاكتوري ال“ برنامج نفذ لبنان، وقبل
 .٢٠١٦ عام أفريقيا جنوب وفي

http://choufijdid.com/archives/1692654 
   



 
 

  
 "كان" مھرجان في ستُعرض أفالما يصورون لبنانيين مخرجين ٤  

 
 

 ومخرجين شباب لبنانيين مخرجين بين مشتََرَكة قصيرة أفالم ٤ تصوير أخرى لبنانية ومناطق بيروت في األسبوع ھذا انطلق
" كان" مھرجان خالل La Quinzaine des Réalisateurs"المخرجين أسبوًعي" تظاھرة افتتاح في ستُعَرضُ  أجانب،

 أعوام، خمسة قبل أطلق" المصنع" La Factory بعنوان برنامج إطار في تندرج وھي المقبل، أيار في الفرنسي السينمائي
 .لھم روائي فيلم ثاني أو أّول على يعملون والذين العالم أنحاء مختلف من الشباب المخرجين تشجيع إلى ويھدف

 
ً  ،"فاكتوري ليبانون" يشملھا التي األربعة األفالم تتناولھا التي المواضيع إلى البرنامج أصدره بيان يُِشر ولم  عدم بشرط التزاما

 قَصَصھا بأن أفاد لكنّه. كان مھرجان في األفالم لھذه األولى العروض من قصير وقت قبل إالّ  المواضيع ھذه عن اإلفصاح
 والعائلية اإلنسانية العالقات على تتمحور أو معبّرة، شخصيات خالل من جوانبه بعض وتتناول اللبناني، الواقع من مستمدة"

 ".عام بشكل
 

 شريطه عن" تريبيكا الدوحة مھرجان" في قصير فيلم أفضل بجائزة ٢٠١١ عام الفائز غصين، أحمد اللبناني فإن البيان، ووفق
ً  زال ما أبي"  ويتولى. القصير فيلمھا تصوير في التحريك، مجال في المتخصصة الشيميا، لوسي الفرنسية مع يشترك ،"شيوعيا

 .العاصمة في تصويره يجري الذي المشترك العمل في الرئيسيّ  الدور سرحان سعيد
 

ً  بيّروني ألميريدا مانويل السويسري - واإليطالي شقرا أبو شيرين اللبنانية فريق يصّور وعمشيت، بيروت وبين  في يضمّ  شريطا
 في الفنية دراستھا إلى السياسية العلوم دراسة شقرا أبو جمعت وقد. حمدان وسامي قعبور أحمد الفنان من كالً  التمثيلية األدوار

 في بخبرته استكملھا مسرحية خلفية من زميلھا يأتي فيما فرنسا، في") فريسنوي(" المعاصرة للفنون الوطني االستوديو
 .السينمائي لوكارنو مھرجان في" السينما صنّاع أكاديميّة"
 
 في فيلمھما تصوير ويجري كوستاريكا، من فياللوبوس) نيتو( إرنستو مع" فاكتوري ال" ضمن فتعمل عقل ُمنيا اللبنانية أّما

 وكتابة اإلخراج عقل وتدّرس. قھوجي وألكسندرا دياب وجورج بغدادي ثريا من كلّ  تمثيالً  ومعھما ،)الغربي البقاع( عّميق
 وتورنتو كانّ  مھرجانات ضمن Submarine األخير القصير فيلمھا وُعِرض أميركية، ومعاھد جامعات في السيناريو
 وسان تورنتو بينھا عدة مھرجانات في Por ls Plumas األّول الروائي فيلمه فعرض فياللوبوس أما. وسواھا ودبي وھامبتونز
 .سيباستيان

http://www.lebanon24.com/articles/1489058749325185300/ 
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