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دانسـت األنظـار ،أمـس اإلثنين في «مهرجان البندقية السـينمائي الدولـي» ،قبل حضورها عـرض فيلمها الجديـد  Woodshockالذي تؤدي
لفتـت الممثلـة األميركيـة كيرسـتن ّ ً
ّ
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الذيـن التقطـوا لهـن عـددًا مـن الصـور
ّ
ّ
المهرجـان تسـتمر حتـى  9أيلـول (سـبتمبر) الحالـي ،فيمـا تحظـى األفلام األميركيـة ،للمـرة األولـى منذ سـنوات ،بنصيب األسـد فـي المسـابقة ،حيث تتمثـل في ثمانيـة أعمال
معظمهـا مـن إنتـاج شـركات هوليووديـة( .نيزيانا فابي ـــ أ ف ب)

آن ماري جاسر مجددًا على أبواب األوسكار

على مائدة جان...
لبنان يساند فلسطين
في سياق مأدبة الغداء التي
ّ
شهريًا ،تدعو حملة
تنظمها
ُ
«عائالت لبنان تساند عائالت
فلسطني» ،اليوم الثالثاء إلى
حضور لقائها املخصص لشهر
أيلول (سبتمبر) الحالي في
مطعم «الدار» (الروشة ـ بيروت)،
والهادف إلى تكريم ُمطلقها
وأحد ّ
مؤسسيها ،املخرج
اللبناني جان شمعون (1944
ـ  /2017الصورة) الذي غادرنا
الشهر املاضي .املوعد الذي
يعود ريعه إلى «مؤسسة ّ
غسان
كنفاني الثقافية» ،سيجري
بحضور زوجة شمعون ،املخرجة
الفلسطينية مي املصري (،)1959
ووزير شؤون األسرى واملحررين
الفلسطيني عيسى قراقع،
املوجود في لبنان حاليًا.
غداء تكريمي لجان شمعون :اليوم ـ
بدءًا من الساعة الواحدة عصرًا ـ مطعم
«الدار» (الروشة ـ بيروت) .لالستعالم:
 03/489433أو 70/843504

من بني ثالثة أفالم ،وقع االختيار
أخيرًا على فيلم «واجب»
للمخرجة الفلسطينية آن ماري
جاسر ( )1974لتمثيل فلسطني
رسميًا عن فئة «أفضل فيلم
أجنبي» في الدورة التسعني من
احتفال توزيع جوائز «أكاديمية
فنون وعلوم الصور املتحركة»
في ّ .2018
للمرة األولى وضمن
أجواء من الكوميديا السوداء،
يجمع الشريط املمثل محمد بكري
( )1953بابنه صالح بكري ()1977
في ّ
قصة تدور حول الصراع بني
آمال وأحالم اآلباء واألبناء ،من
خالل حكاية مهندس شاب يعود
من روما إلى الناصرة للمساعدة
في تحضيرات زفاف أخته،
لتظهر أبعاد نفسية ّواجتماعية
وسياسية لواقع معقد .اختيار
صالح ومحمد بكري في مشهد من «واجب»

الفيلم الذي ُعرض الشهر املاضي
ضمن فعاليات «مهرجان لوكارنو
السينمائي الدولي» في سويسرا
حيث نال ثالث جوائز ،جرى في
ّ
ختام جلسة نظمتها وزارة الثقافة
الفلسطينية ،تحت إشراف «دائرة
السينما» ممثلة ّبلينا بخاري
ّ
رئيسة اللجنة املكلفة ،واملؤلفة من
املخرج هاني أبو أسعد ،واملخرجة
والسيناريست سهى عراف،
واملنتج حنا عطا الله ،واملخرجة
ديمة أبو غوش ،واملخرجة
الدين .هذه ليست
محاسن ناصر
ّ
ّ
املرة األولى التي يترشح فيها
فيلم آلن ماري جاسر لألوسكار،
إذ ّ سبق لـ «ملح هذا البحر» أن
الحدث عام
مثل فلسطني في هذا
ّ
 ،2009قبل أن يحني موعد «ملا
شفتك» في .2013
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