




هو عبارة عن فعالياٍت ضخمة لتقديم باقة من األفالم العالمية الحديثة 

والمحترفة واللطيفة الحائزة على جوائز مهمة من مهرجانات عالمية للجمهور، 

بما يتيُح ُفسحًة من الترفيه واأُلنس لكلِّ أفراد العائلة، بعيدًا عن التوّتر والعنف 

والوهم واإلباحية.

يستهدف المهرجان كافة فئات المجتمع اللبناني، وُيقام ببرنامج يوميٍّ منتظم 

وموّحد في الفترة الممتدة من 06  حتى 31 كانون األول/ديسمبر 2018.

حيــــُث الفــــــــــــنُّ واإلبـــــــــــــداُع يلتقيـــــــــــــــــــان

حيــــــُث ُتحتـــــرُم الّثقافـــــــــــــــــُة وُتصـــــــــــــــــــــان

حيُث تجتمُع العائلُة بمتعة وفائدة وأمان





األفالم 
المــشـــاركة 

في
المهرجـــــــــــــان



اللغات المتوفرة: الكازاخستانية )اللغة األصلية(، االنكليزية   |   الترجمة: العربية

النسر الذهبي
النوع: دراما وثائقية، مغامرة   |   البلد: كازاخستان   |   المدة: 101 دقيقة   |   الفئة: 7+

تحارب فتاة منغولية صغيرة التقاليد، في هذا الفيلم المثير والذي يغوص عميقًا في مجتمع البدو المنغوليين الكازاخيين، الذين 
نادرًا ما جرى تصوير أفالم عنهم. ويفّتش بصورة خاصة في تقاليد العمل بصيد النسور الذهبية. 

يصّر كبار السن على أّنه مجال ذكوري بزعم أن »النساء يشعرن بالبرد«، ولكن آيشولبان ابنة صائد النسور، التي لم يتجاوز عمرها 13 
عامًا، تصّمم على السير على خطى والدها. 

فهل ستستمر آيشولبان بتدريب نسرها. وهل سُيمح لها أن تشارك في مسابقة النسر الذهبي السنوية؟
يستثمر الفيلم الخلفيات المشهدية الرائعة إلى الحّد األقصى. وقد تّم ترشيحه لعدد من الجوائز العالمية المهمة.



الفيل الملك
النوع: أنيميشن، كوميديا، مغامرة، مقتبس من قصة تاريخية   |   البلد: لبنان   |   المدة: 93 دقيقة   |   الفئة: 4+

اللغات المتوفرة: العربية، االنكليزية، الفرنسية   |   الترجمة: انكليزية، فرنسية

في إحدى جزر أرتريا، كانت الفيلة تحتفل بوالدة »شادفيل« ابن الملك والذي شكلت والدته خيبة أمل لها، اذ كانت تنظر لبدانته 
على انها مصدر لمشاكل كثيرة.

يصل صائدو الحيوانات األشرار إلى جزيرة أرض العاج »موطن الفيلة« ويسعون الصطياد الحيونات الضخمة لبيعها ألبرهة ملك 
اليمن. حادثة الهجوم ستوقع شادفيل ورفاقه من مختلف الحيوانات في األسر، وستؤدي أيضا لوفاة والده ملك الفيلة.

تتصاعد أحداث الفيلم بشكل مثير ومشوق لتعكس حبكة درامية متماسكة تستند الى تراث البالد العربية والبحر األحمر. حيث  
يتعرف شادفيل في رحلة األسر الى أصدقاء كثيرين ال سيما الفأر الطائش والفتاة الصغيرة مريم، وتبرز صفاته الجيدة وكذلك 
ر، ويثبت للجميع أنه األجدر بالُملك، أو أن ينحاز ألصدقائه  قوته الجسدية، فيقع في حيرة ما بين أن يصبح الفيل األقوى والُمدمِّ

المظلومين ويخسر مكانته عند الملك!
صراع مؤثر ومشوق بين الخير والشر في نفس شادفيل يتخلله الكثير من المواقف المضحكة والمؤثرة في أحداث تتفاعل لتعكس 
لألطفال التحديات التي يمر بها الطفل واالنسان في حياته وكيف يتعلم من تجاربه وما هي المواقف التي ينبغي اتخاذها عند 

وقوع األصدقاء في المخاطر! أو عند االغراءات التي ُتقّدم للفرد عادة. 



5 ليــــــــرات
النوع: دراما، مغامرة   |   البلد: الهند   |   المدة: 82 دقيقة   |   الفئة: 7+

أمينة هي امرأة ُمسنة فقيرة تعيش في قرية على التالل الصغيرة عند سفوح جبال هيمااليا مع حفيدها حميد ذي السنوات 
السبع.

تبدأ األحداث في آخر أيام شهر رمضان، حيث يشعر حميد بسعادة بالغة القتراب موعد اإلفطار في آخر يوم صيام ويتّرقب االحتفال 
بالعيد. ولكن عندما تختفي الليرات الخمسة التي وّفرتها جّدته لتقّدمها إليه هدية في العيد، تبدأ سلسلة من األحداث التي تنتهي 

باكتشاف الجدة وحفيدها لجوانب خفية لديهما.

اللغات المتوفرة: الهندية )اللغة األصلية(، العربية   |   الترجمة: العربية، االنكليزية



كرة الفراء الخارقة
النوع: مغامرة، خيال علمي   |   البلد: فنلندا   |   المدة: 85 دقيقة   |   الفئة: 7+

تهوى »إيميليا« اإلعتناء بالحيوانات األليفة، وهذه المرة ُتعجب بسنجاب صغير وتقنع والدتها بشرائه، وفي أثناء نقله إلى منزلها 
يقوم السنجاب بعض اصبعها، فتتفاجئ إيمليا بأنها اصبحت تمتلك قدرة سرية وخارقة ستمكنها من الطيران، وفي الوقت نفسه، 
تقع المدينة في ظل إنقطاع مفاجئ للكهرباء، فتتوقف المدارس والمعامل والحياة في كافة أنحائها، وتظهر على وسائل اإلعالم 
أخبار تفيد بأن األسماك في إحدى البحيرات الملوثة قامت بثورة عارمة وقطعت كل األسالك الكهربائية الممتدة في قعرها في 
نداء منها للمساعدة، فتحاول إيميليا توظيف قدراتها الجديدة إلنقاذ المدينة لكنها تتفاجئ بأن التلوث انتشر إلى حد كبير سوف 
يهدد كل سكان المدينة، وما يزيد مهمتها تعقيدا هو سخرية أصدقائها من تصرفاتها الغريبة، فكيف ياترى ستتمكن إيميليا من 

التغلب على كل هذه المشكالت؟! 

اللغات المتوفرة: الفنلندية )اللغة األصلية(، العربية   |   الترجمة: العربية، االنكليزية



زرافتـــــــي
النوع: دراما، مغامرة   |   البلد: هولندا   |   المدة: 82 دقيقة   |   الفئة: 3+

يملك باترسون صديقا ليس له مثيل! نعم إنه صديق يدعى »راف«  ولكن »راف« زرافة تعيش في حديقة للحيوانات بقرب منزل 
الحظيرة!  تقاسما هدية عيد ميالد »باترسون« في  أنهما  الوقت حتى  الصديقان سويا كل  بها جده!، يقضي  باترسون ويعتني 
ولسوء حظ »راف« فإن هذا العام الجديد سيحمل له أخبارا حزينة فصديقه دخل المدرسة ولم يعد يملك الوقت الكافي لكي 
يزوره، وأصبح له أيضا أصدقاء آخرون من نفس عمره، فأصبح »راف« حزينا للغاية، لكن »باترسون« كانت لديه خطة عجيبة سوف 

تعيد البسمة إلى صديقه، فدعونا نكتشف ماذا حصل!

اللغات المتوفرة: الهولندية )اللغة األصلية(، العربية   |   الترجمة: العربية، االنكليزية



أميرة الروم
النوع: أنيميشن، دراما، مقتبس من قصة تاريخية   |   البلد: لبنان   |   المدة: 71 دقيقة   |   الفئة: 7+

في بيزنطة، األسواق تعّج بالناس، الحرس يعكفون على سور المدينة، ورسل القيصر يحملون إليه أخبارا عاجلة حول حركة المسلمين 
الذين باتت تحركاتهم مصدر قلق له، فالهدوء الذي تنّعمت به الدولة البيزنطّية لعقود معّرض للتالشي... وفيها كاهن يائس من 
كانت  واحدة  غرفًة  القيصر،  القصر  داخل  في  وأما  االنجيل.  آيات  تالوة  عبر  بالخالص  ويبشرهم  فيعظهم  والمدينة  الناس  حال 
مختلفة؛ حفيدته »مليكة« دائمة القلق واالضطراب. لم تكن حزينة للزلزال الذي أفشل عرسها، فجّدها وعدها أن يقيم لها عرسا 
أجمل لم تشهد له روما مثياًل؛ وإّنما كانت تفّكر في الظلم اّلذي يعاني منه الناس واالضطراب القائم، وكيف يمكنها أن تساعد 
في إقامة العدالة. ولم يكن يساعدها في هدوئها سوى البكاء والصالة، وبعض األحالم التي تنقلها إلى عالٍم آخر. ولكّن الجميع 

كان يظّن أّنها بعرسها الجديد اّلذي يحّضرون له ستنتقل إلى حاٍل أفضل. العرس اّلذي كّلما فّكرت به ازدادت ألمًا وضيقًا. 
وفي أحد األيام، استيقظت السيدة »مليكة« من نومها فرحة مسرورة؛ إذ رأت ما بشرها بمستقبل واعد.

الهادي؟ وما هي  االمام علي  دار  إلى  ثّم  بغداد،  النخاسة في  إلى سوق  الروم  أميرة  انتقلت  البشرى؟ وكيف  تلك  ما فحوى 
األحداث التي أّدت إلى تحّقق البشارة واألمر الموعود؟ ولماذا كانت الفراشة والخفاش تالحقان السيدة مليكة؟ 

إنها األحداث الذي سيكشفها الفيلم الشيق »أميرة الروم«.

اللغات المتوفرة: العربية، االنكليزية   |   الترجمة: العربية، االنكليزية، الفرنسية



بينوكيـــــــــو
النوع: أنيميشن، دراما   |   البلد: ايطاليا   |   المدة: 85 دقيقة   |   الفئة: 5+

في قرية صغيرة في توسكانا، قرر النجار الفقير »جيبيتو« صنع دمية خشبية بمقبس ألنه يشعر أنه وحيد. يدعى 
 Geppetto دمية بينوكيو، وهذا يأتي بطريقة سحرية في الحياة ويبدأ في جعل النكات من جميع األنواع لـ
والقرويين. سرعان ما يهرب بينوكيو، على الرغم من أن والده يريد أن يذهب للدراسة في المدرسة كطفل 
نقله،  بينوكيو  تحميصه، ولكن  يريد  الذي   ،Mangiafoco puppeter القبض على دمية من قبل يتم  عادي. 
ويدير إلنقاذ حياته. تتدرب بينوكيو إلى مغامرات أخرى، تصطدم بالنصاب: القط والفوكس، ثم الجنية الجيدة، 

التي تحميه، وفي النهاية لوسيغنولو، الوغد الذي يقود بينوكيو في بالد العجائب الرائعة.

اللغات المتوفرة: االنكليزية   |   الترجمة: العربية



العــــــودة
النوع: أنيميشن، دراما، مغامرة، مقتبس من قصة تاريخية   |   البلد: ايران   |   المدة: 90 دقيقة   |   الفئة: 13+

فيلم سينمائي تراجيدي تاريخي، يحكي قصة »أصحاب األخدود« وتدور أحداثه في اليمن، ما بين القرنين الخامس والسادس، في 
ّجار.  مدينة عريقة تدعى »نجران« التي حكم عليها موقعها الجغرافي والسياسي أن تكون ممّرًا للرحالت التجارّية بين المدن والتُّ

يظهر دين جديد في المدينة، يدعو إليه »فيمون« الرجل الذي يسير بهدي المسيح، ما يستفّز أحبار اليهود الذين يسيطرون على 
المعبد ومقدرات الحكم. وهنا تتقاطع مصلحة الحاكم مع األحبار في التخلص من انتشار هذا الدين قبل وصول الملك الظالم 

»ذونواس« إلى مهرجانات »نجران«.
ُيكّلف بطل الفيلم بمهمة قتل »فيمون« لكنه يلتقي بشخص يدفعه إلى تغيير حياته، فيصير مجبرًا على أن يختار بين الحّب والثروة 

وااليمان. لم يكن ماضيه مشرقًا أو نظيفًا، لكّنه يبدأ رحلة التغيير خالل الفيلم... إنها قصة »العودة«.
استقى الفيلم حبكته من التراثين االسالمي والمسيحي، التي تختزن ذاكرة التاريخ لديهما معا هذا الحدث االستثنائي في رحلة 

التضحية والتصدي للظلم.
إّنها محاولة البراز القيم الوحدوية المشتركة التي تحملها األديان، ورسالة للتعايش في زمن الحروب السوداء والفتنة العمياء.

اللغات المتوفرة: العربية   |   الترجمة: االنكليزية



رحلة اليوم الطويل
النوع: دراما، مغامرة   |   البلد: اليابان   |   المدة: 78 دقيقة   |   الفئة: 7+

في فصل الشتاء تصبح اليابان قطعة كبيرة من الثلج، يومها يقرر طفل في السادسة أن يغير مسار رحلته اليومية إلى المدرسة 
نحو مسار جديد يستكشف فيه أمكنة جديدة ليتحول يومه إلى رحلة ممتعة ستكون قصة الفيلم بأكمله.

هو فيلم روائي فريد من نوعه وغير اعتيادي من صانعي األفالم حيث تندمج البساطة الالمتناهية مع واقع يحاكي حالة االف 
األطفال حول العالم، قد يشعر المشاهد فيه بأنه يعيش وقتا طويال من السير والسير فقط! لكن هذا المسير البد وانه سينتهي 

بتجربة حسية رائعة!

اللغات المتوفرة: فيلم صامت



الميتــــــــــــــم
النوع: دراما، مقتبس من قصة تاريخية   |   البلد: ايران   |   المدة: 120 دقيقة   |   الفئة: 13+

يعيد هذا الفيلم نشر صفحات مخبأة من تاريخ الحرب العالمية األولى حيث  توفي 9 ماليين إيراني بسبب الحصار البريطاني وكان 
يبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت 20 مليون! 

تمر قصة الفيلم بين عامي 1916 و1921 حيث يعيش مدير ميتم متوار عن األنظار في تحد للحفاظ على أطفال الميتم من الموت 
وتأمين الدواء والمؤن، وفيما  تعيد القصة الواقعية توثيق بطوالت واحد من ابرز رجاالت تلك الحقبة فإنها توثق بدقة عالية لهول 
المجاعة والوباء، وفي محاولة منه للحصول على الدواء يخطط المدير المتخفي للسطو على قافلة عسكرية بيرطانية محملة 

باألدوية وتخطي حنكة الجيش البيرطاني ، عملية ستكون األخيرة إلنقاذ من تبقى ومن سيأتي. 

اللغات المتوفرة: الفارسية   |   الترجمة: العربية





سلسلة األفالم 
القصيرة:

»حكايا ملونة«

تقدم هذه السلسة في عرض واحد



الخروف الهارباللوحة العجيبة
النوع: أنيميشن   |   المدة: 17 دقيقة   |   الفئة: 5+النوع: أنيميشن   |   المدة: 09 دقائق   |   الفئة: 5+

يستطيع رسام مبدع أن يعطي بريشته حياة لكل ما يرسم، 
ولكّنه ألجل المال يبيع أجمل لوحة رسمها. ندُم الرسام لن 

يعيد له ما رسم، ولكن هل يكون للوحة رأي آخر؟

 ، الذاكرة  لمسح  معقدة  آلة  في  صغير  خاروف  يدخل 
الذئب  الدائم من قصة  والهدف كان تخليصه من هلعه 
ولكنه فجأة  أخوته،  ويأكله مع  منزله  ليدخل  يتنكر  الذي 

وجد نفسه أمام خوف أشد فتكا من الذئاب نفسها!



حتى آخر حبةالفالح ورجل الفضاء
النوع: أنيميشن   |   المدة: 06 دقائق   |   الفئة: 5+النوع: أنيميشن   |   المدة: 21 دقيقة   |   الفئة: 5+

الموسم من  لجمع حصاد  نشيط مع حماره  يعمل فالح 
لمركبة فضائية  البطيخ واللقطين، لكن هبوطا اضطراريا 
العمل  في  المعتاد  يومه  من  ستجعل  حقله  وسط  في 
الضاحك  وحماره  الفالح  سيواجه  فكيف  استثنائيا!  حدثا 

هذه الظاهرة العجيبة؟!

الجميع يحب أن يأكل ليصبح كبيرا! ولكن هل حاولت يوما 
تأكل كل نسمة هواء في  بالونا صغيرا  تتخيل نفسك  أن 

السماء لتصبح أكبر من أي شيء؟!



الريشات السحريةالمركب الصغير
النوع: أنيميشن   |   المدة: 13 دقيقة   |   الفئة: 5+النوع: أنيميشن   |   المدة: 09 دقائق   |   الفئة: 5+

البحر  وسط  إلى  الصغير  والده  بمركب  عبدو  يذهب 
محاوال صيد ما يطعم عائلته، لكن عاصفة شديدة تهب 
بشكل مفاجئ ، فكيف سیتمكن عبدو من النجاة؟ وهل 

سيتمكن والده العجوز من مساعدته ؟ 

بينما كان يحاول أن  بين يدي فالح فقير  يقع ديك جائع 
يعطيه  بقتله  ولكي اليقوم  خلسة،  حقله  نتاج  من  يأكل 
الديك 3 ريشات من ذيله ويخبره بأنها قادرة على تحقيق 

كل أمنياته ، فماذا سيفعل الفالح بها ياترى ؟



www.familyfilmsfestival.com
facebook: @familytfilmsfestival

يمكنكم متابعة مواعيد وأماكن العرض عبر موع 
المهرجان وصفحات التواصل االجتماعي.

ألي  الخاصة  الحجوزات  ترتيب  وباالمكان  كما 
كانون  شهر  طيلة  المشاركة  األفالم  من  عرض 
األول 2018 في كافة صاالت السينما اللبنانية.
لمزيد من المعلومات: 450134 01 - 213309 70
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كـــــــــــونــــــــــــــــــــوا معنــــــــــــــــــــا...



الثقافي  المجال  في  تسـتثمر  لبنانّية  شركة  هي 
لالرتقاء باألطفال والّشباب في وطننا لبنان والعالم 
العربي باعتماد األساليب الفنّية واإلعالمّية وأحدث 

الوسائل والتقنيات الممكنة. 
الثالث  تـتعدَّ  لم  وجيزة  فترة  في  الشركة  نجحت 
سنوات منذ والدتهـــا في تحقيق إنجازات رائدة على 
»الفيل  فيلم  فأنتجت  األوســـط،  الشرق  مستوى 
االنتاج،  وشركات  الجمهــــور  فاجـــــئ  الذي  الملك« 
الرسوم  صناعة  في  للبنان  متقدمة  مكانة  وأعطى 
المتحركة. وقد حقق الفيلم نجاحًا باهرًا ورقما قياسًيا 
بما  الصاالت،  في  العائلية  األفالم  مشاهدة  في 

يزيــــد عــــن 100 ألف مشاهد في الصاالت اللبنانية.
الواقع  قســـــم  في  لبنان  الشــــركة  مّثلت  كما 
االفتراضي في مهرجان دبي السينمائي الرابع عشر 
في ديسمبر 2017 عبر فيلم »لبنان على عجـــالت« 
اللبنانية، وكان  الســــياحة  وزارة  برعــــاية  أنتجته  الذي 
من  العربية  الدول  من  المشــــارك  الوحيــــد  الفيلــــم 

بين 12 فيلمــــا شـــاركت في المهرجان.
األفالم  عشــرات  الشركة  أنتجت  لذلك  ومضافا 
القصيرة والكليبات الغنائيـة واإلنشادية واإلصـــدارات 
في  وساهمت  ونفــذت  والتربــويـــــة،  القصصيــــــة 

عدد من األنشطة النوعية.
األعمال  على  االستراتيجية  خطتها  في  ميم  ترّكز 
النوعّية المؤثرة، وتوفير النخب الشبابية المتخصصــة 
وتطوير  المحترفة،  الفنية  االنتاج  مسارات  ضمــن 
باالســـتناد  الثقافـــي ومؤسســـاتها  العمـــل  مجاالت 

إلى أحــدث الوســـائل الجاذبة.






