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 االتحاد األوروبي 
 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

 

 2014 كانون األول 8بيروت في 
  بيان صحافي

  
 

   اختتام مھرجان السينما األوروبية: تسليم جائزة أفضل فيلم قصير من إخراج طالب لبنانيين
 

  
بعثة االتحاد األوروبي  ةرئيس تسلّم ان السينما األوروبية،مھرجالعشرين لالحادية والدورة بمناسبة اختتام 
 : جائزة أفضل فيلم قصير من إخراج طالب لبنانيين. وقد فاز بالتساوي ورستة أنجلينا أيخھفي لبنان السفير

 
 "Where there is nothing but waterخريج األكاديمية اللبنانية وھو ، " لمحمد الصباح

د أبھر الفيلم لجنة التحكيم بشاعريته ورقته وإثارته للمشاعر وھو يتحدث . وقللفنون الجميلة (ألبا)
الدولي لألفالم  "أوبيرھاوسن"إلى حضور مھرجان  قيقية. وسُيدعى محمد الصباحلغة سينمائية ح

 . 2015القصيرة في ألمانيا في سنة 
 

 ة معھد الفنون السمعية والبصرية في جامعة القديس يوسفخريج وھي، "أسيل وجاد" لبان فقيه .
 إلى مھرجان بان فقيه المميزة. وسُتدعى تحكيم الفيلم لجرأته وحيويته وفكاھتهختارت لجنة الوا
 . 2015في فرنسا في سنة لألفالم القصيرة  دوليال "فران- كليرمون"

  
 ً الفنون السمعية والبصرية في لجنى يونس من معھد " Orenda"لفيلم  ومنحت لجنة التحكيم تنويھاً خاصا

  . وقد برھنت المخرجة عن درجة عالية من اإلتقان الفني والجماليس يوسف. ة القديجامع
  

ً قصيراً في مھرجان السينما األوروبية، تقدمت بھا  20وكان قد تم عرض  معاھد سينما لبنانية  10فيلما
ة األميركية للعلوم والتكنولوجيا الجامعو والجامعة األميركية للتكنولوجيا اديمية اللبنانية للفنون الجميلة(األك

وجامعة اآلباء األنطونيين  ة الكفاءات والجامعة اللبنانيةجامعو ةجامعة اللويزو والجامعة اللبنانية األميركية
  جامعة الروح القدس في الكسليك وجامعة القديس يوسف). و

 

 د غوتيهسنا شمعون من معھوفي المعھد الفرنسي في لبنانمن  أميلي دو باردونلفت لجنة التحكيم من: تأو
وف وكارين خلف من مؤسسة والمخرجة أوديت مخل I-Loubnanإيلودي موريل رئيسة تحرير و

    متروبوليس.
  

 ذين أملتالع خريجي معاھد السينما اللبنانية الرابَحين، تمنت التوفيق لجميالسفيرة أيخھورست وبعدما ھنأت 
  ". كاملجيل أن يساھموا في تطور السينما اللبنانية والتعبير عن "في 

  
  .الجائزتين عرض األفالم القصيرة الرابحة وأعقب حفل توزيع

 


