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لبنان، فرنسا، قبرص، بلجيكا، 
الواليات المتحدة األميركية، 2017، 

112 دقيقة، ملون،
اللغة: العربية، مع ترجمة تركية.

فرنسا، ألمانيا، 2016، 113 دقيقة، 
أبيض – أسود/ ملون،

اللغة: الفرنسية واأللمانية، مع 
ترجمتين تركية وعربية.

تركيا، 2017، 94 دقيقة، ملون،
اللغة: التركية، مع ترجمة عربية.

إسبانيا، 2017، 96 دقيقة، ملون، 
اللغة: الكاتاالنية، مع ترجمتين تركية 

وعربية.

بولونيا، 2018، 91 دقيقة، ملون، 
اللغة: الليخية، مع ترجمتين تركية 

وعربية.

تركيا، المانيا، اليونان، 2017، 110 
دقائق، ملون، اللغة: التركية، مع 

ترجمة عربية.

المجر، 2017، 116 دقيقة، ملون، 
اللغة: المجرية، مع ترجمتين تركية 

وعربية.

إيران، فرنسا، 2016، 124 دقيقة، 
ملون، اللغة: الفارسية، مع ترجمتين 

تركية وعربية.

فنلندا، ألمانيا، 2017، 100 دقيقة، 
ملون، اللغة: الفنلندية واإلنكليزية 

والعربية، مع ترجمتين تركية وعربية.



تعقد أيام غازي عنتاب السينمائية للمرة األولى هذا العام، وتهدف إلى تقديم 
برزت، في السنوات األخيرة، لعشاق  أفالم عالمية، يجمعها موضوع مشترك، 
كبيرة  بسعادة  أخرى«،  »سينما  مبادرة  في  نشعر،  عنتاب.  غازي  في  السينما 
إلى  ذلك،  خالل  من  ولوصولنا،  عنتاب،  غازي  في  سينمائيًا  نشاطًا  لتنظيمنا 

جمهور سينمائي جديد.
أجل  من  »مساحة  مع  بالتعاون  السينمائية  عنتاب  غازي  أيام  بتنظيم  نقوم 
الثقافة«، وقد اخترنا موضوع التعايش كموضوع مشترك للدورة األولى. هناك 
حروب مشتعلة في أماكن كثيرة من العالم، وقد أدت إلى موجات من الهجرة 
البلدان، وهو ما يجعل مسألة الالجئين مشكلة  القسرية، وتغيرت الحدود بين 
موضوع  حول  التفكير  يدور  العالم  من  مكان  كل  وفي  بقوة.  وحاضرة  راهنة 
بين  التعايش  تدور حول موضوع  أفالمًا  يتضمن  برنامجًا  أعددنا  التعايش، وقد 
كاألسرة  موضوعات  بواسطة  المجتمع.  منها  يتكون  التي  العناصر  مختلف 
قصص  أن  في  األمل  لدينا  والصداقة،  والحب  االجتماعية  والذاكرة  والموت 
أن  الصعوبات، من شأنها  برغم كل  للتعايش،  الذين يسعون  والحيوانات  البشر 
تفتح مساحة خصبة من أجل التواصل، وتمنحنا مصدرًا لإللهام. فنحن لن نكتفي 
بمشاهدة األفالم، بل كذلك سنتبادل الكالم واألفكار حول التعايش، في إطار 
برنامج العروض. سيحضر كل من مخرجة فيلم »قلق« جيالن أوزغون أوزجليك، 
أسئلة  على  ويجيبان  فيلميهما  عرض  يكسان،  أمرة  »الخليج«  فيلم  ومخرج 

الجمهور.
تخاطب أفالم البرنامج مشاهدين من مختلف األعمار، وهي من نوعي األفالم 
أيام  تساهم  أن  نأمل  كضيوف،  بعضها  مخرجي  وبحضور  والقصيرة،  الطويلة 
كما  المدينة،  في  الثقافية  الحياة  على  التغيير  من  قدر  إدخال  في  السينما 
ثانية،  جهة  من  جديد.  موضوع  حول  القادم  العام  دورة  تنظيم  على  سنعمل 
سيتم توحيد نشاطين سينمائيين، »ورشة كركياك كولتور السينمائية – عروض 
لـ«سينما أخرى« كل يوم  لدينا عرض أسبوعي  ليكون  آخر«،  األربعاء« و«أربعاء 

أربعاء في غازي عنتاب.
نشكر كل من ساندنا وساهم في تحقيق هذا النشاط، ونتمنى لكم مشاهدة 

ممتعة.


