
 
  من خالل ِإعالنات َأفالمها السينما اللبنانية ذاكرة  
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 ةنحو العالمي  يـتَـَقـد م راثنا الفني  يٌّ من ت  ـل  ـحَ مَ  ه  ــالسينما اللبنانية وج ن  لَ 
 لبنان في َأعالمه وَأعماله ومعاِلِمه ـراثَ ت  بَــَعــًة متاو 

 انيالتراثُاللبنُمركزُ 
ُيف

ُ(LAU)ُيركيةمالجامعةُاللبنانيةُالُأ
ُ

 لقاٍء حولىل إ   موك  دع  ي  

ُذاكرةُالسينماُاللبنانيةُ
ُفالمهاعالناتُأُأخاللُإُ نُم

  اللبنانيةت اَلفالم من ِإعالنا كبيرة    بَـَصـرِيـ ـة   مجموعة   يتخل ل ه َعرض  
 شارك في اللقاء:ي  

ُآالفُأـعُ مُ هكذاُجُأ:ُُبوُجودةوديُأُأالناشرُعبُ  ُعالناتُعنُأأبوابُصاالتُالسينماالُ ُت 
ُ"ُو"الغريبُالصغير"؟ينلىُأُألُفيلمأين:ُ"إُ :ُتجربتيُفيُأأوُ ُجورجُنصررجُـخالمُ 
ُالسينماُاللبنانيةالكبرىُفيُتاريخُالرئيسيةُ:ُالمحطاتُُميلُشاهيندُإُ ــناقال
ُليهاُـوالتعليقُععلىُالشاشةُعالناتُضُالُ اعُراست:ُُزيباويالمحمودُُباحثال

 المركز دير  م  راتِه ومحاوَ  هــالتِ مداخَ  دير  وي   لقاءَ ح الــتِ ـتـَ فيَ 
ُيبـنريُزغـرُهـالشاع

ُ

 1:54 شباط 3 ثنينلِ ا مساءَ  :::1 الساعة
 رضي الطابق الَ  -مبنى الجامعة الجديد  -ل عمادارة والَ ة الِ ي  كل    - 6:4القاعة 

 بيروت -قريطم 



 

 (5616) "مغامرات الياس مبروك"
 ــيدوت يپانو يطالي  جوردخراج الِ إِ  *  ينــتمثيل هواة لبناني *  صامت وقصير *   ل فيلم لبنانيَأو    *

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 (5611) "ز هور حمراء"

 والتحميض.والمونتاج "ستوديو هارون" تحت بيته للتصوير خرج ه  س م  َلجله َأس ـ*ويلةالط   اَلفالم وائلأَ  من
 ل بمطالع اَلفالم ذات الهوية اللبنانية.مَ الَ  قَ طلَ أَ  * المصرية(اَلفالم ازدهار  ِإب انية )ناطق باللبنان



 (5691وب صغيرة" )ر  ــ"ح   
 

 "سينما لبنانية بديلة"ها َيْت يومَ ــما س ـم  طالع هو في مَ  *
   .  بدَأْت تطرح مواضيع من الواقع اللبناني الم ر 
 .بين محترفين وج د دطة ختلَ خبة مفيه ن   تْ شاركَ  *
 عالمية. شهرةً الحقاً   بلغَ موسيقاه غبريال يارد  واضع   *
 ه بعدَ  قَ طلَ الذي أَ الشاب ه خرجِ لم   يلموهو ثاني ف *

 .ة كبرىدولي   زَ ـوائنال عليها جَ الم  ـَأف سلسلةَ    
 
 
 
 

   
 
 
 

 (5611" )؟ِإلى أَين"
 

 .ليةل مسابقة "كان " الدو دخَ  َأو ل فيلم لبناني  هو  *
 .وافراً ه نقداً ِإيجابياً عد عرضِ بَ  القى *

 السينما العالمية. لبنان قاموسَ  بفضله دخلَ  *
 للسينما" الوطني   ز  ــه "المركــخرجَ م   اختارَ  *

 5691سنة 
 خرج لبناني""َأفضل م  
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