
Monitoring: 

Aline Lahoud at Hazmieh Festival 

http://www.khabar3ajel.com/star-news/aline-11/ 

 

  مهرجان الحازمية تكّرم سلوى القطريبفي  ألين لحود

  أخبار الفن 2015, 7أغسطس 

المنبثق عن اللجنة الثقافية التي باشرت اعمالها بعد المؤتمر الذي نظمته ” شباب الحازمية“ ألين لحود مهرجانأحيت الفنانة 

 6، وذلك نهار الخميس الواقع فيه ”اكة مع الشبابنحو شر“تحت عنوان ” المدن اللبنانية“بالتنسيق مع جمعية  الحازميةبلدية 

 .مساًء في باحة القصر البلدي 8:30آب/ اغسطس عند الساعة 

التي سكنت في الحازمية، وال تزال عائلتها فيها. وقد تسلم زوج الراحلة ناهي  سلوى القطريبتكريم الراحلة  مهرجانتخلل ال

اس األسمر ومن المجلس البلدي ومخاتير الحازمية درع المدينة المهدى لروح االستاذ جان الي الحازميةلحود من رئيس بلدية 

 .المطربة الكبيرة

يذكر ان هذا التكريم يأتي ضمن سلسلة تكريمات لبلدية الحازمية التي بدأت بتكريم االسطورة صباح وسمراء البادية سميرة 

سيدة ”الذي وصفها بـ سلوى القطريبمته عن الراحلة المكرمة توفيق. وقد قال رئيس بلدية الحازمية االستاذ جان األسمر في كل

التي تركت  سلوى القطريبعندما نتحدث عن الكبار ال نستطيع اال ذكر الفنانة الراحلة ”: “األناقة والحضور والصوت المالئكي

كانت بطلة في المسرح وبطلة في  اثراً مميزاً في تاريخ الفن اللبناني، هي التي جمعت اصالة الفن والرومنسية والرقي، هي التي

 .”الفن الغنائي وبطلة على قلوب الكثيرين
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 مهرجان الحازمية تكّرم سلوىفي  الين لحود – الصور

 القطريب

Aug 08, 2015 

 

المنبثق عن اللجنة الثقافية التي باشرت اعمالها بعد  ”شباب الحازمية“عن المكتب االعالمي: أحيت الفنانة ألين لحود مهرجان 

، وذلك نهار ”نحو شراكة مع الشباب“تحت عنوان ” المدن اللبنانية“المؤتمر الذي نظمته بلدية الحازمية بالتنسيق مع جمعية 

  .مساًء في باحة القصر البلدي 8:30آب/ اغسطس عند الساعة  6الخميس الواقع فيه 

تخلل المهرجان تكريم الراحلة سلوى القطريب التي سكنت في الحازمية، وال تزال عائلتها فيها. وقد تسلم زوج الراحلة ناهي 

رئيس بلدية الحازمية االستاذ جان الياس األسمر ومن المجلس البلدي ومخاتير الحازمية درع المدينة المهدى لروح  لحود من

  .المطربة الكبيرة
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يذكر ان هذا التكريم يأتي ضمن سلسلة تكريمات لبلدية الحازمية التي بدأت بتكريم االسطورة صباح وسمراء البادية سميرة 

سيدة ”دية الحازمية االستاذ جان األسمر في كلمته عن الراحلة المكرمة سلوى القطريب الذي وصفها بـتوفيق. وقد قال رئيس بل

عندما نتحدث عن الكبار ال نستطيع اال ذكر الفنانة الراحلة سلوى القطريب التي تركت ”: “األناقة والحضور والصوت المالئكي

اصالة الفن والرومنسية والرقي، هي التي كانت بطلة في المسرح وبطلة في اثراً مميزاً في تاريخ الفن اللبناني، هي التي جمعت 

 .”الفن الغنائي وبطلة على قلوب الكثيرين
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المنبثق عن اللجنة الثقافية التي باشرت اعمالها بعد المؤتمر الذي نظمته بلدية ” شباب الحازمية“ ألين لحود مهرجانأحيت الفنانة 

اغسطس  آب/ 6، وذلك نهار الخميس الواقع فيه ”نحو شراكة مع الشباب“تحت عنوان ” المدن اللبنانية“بالتنسيق مع جمعية  الحازمية

 مساًء في باحة القصر البلدي 8:30عند الساعة 

http://asrar-mag.com/?p=4009
http://asrar-mag.com/?author=1
http://asrar-mag.com/?author=1
http://asrar-mag.com/?p=4009
http://asrar-mag.com/?p=4009
http://asrar-mag.com/?cat=30


 

تكريم الراحلة سلوى القطريب التي سكنت في الحازمية، وال تزال عائلتها فيها. وقد تسلم زوج الراحلة ناهي لحود من  مهرجانتخلل ال

 المدينة المهدى لروح المطربة الكبيرة رئيس بلدية الحازمية االستاذ جان الياس األسمر ومن المجلس البلدي ومخاتير الحازمية درع

يذكر ان هذا التكريم يأتي ضمن سلسلة تكريمات لبلدية الحازمية التي بدأت بتكريم االسطورة صباح وسمراء البادية سميرة توفيق. وقد 

سيدة األناقة والحضور ”قال رئيس بلدية الحازمية االستاذ جان األسمر في كلمته عن الراحلة المكرمة سلوى القطريب الذي وصفها بـ

عندما نتحدث عن الكبار ال نستطيع اال ذكر الفنانة الراحلة سلوى القطريب التي تركت اثراً مميزاً في تاريخ الفن ”: “والصوت المالئكي

على قلوب اللبناني، هي التي جمعت اصالة الفن والرومنسية والرقي، هي التي كانت بطلة في المسرح وبطلة في الفن الغنائي وبطلة 

 الكثيرين

 

 

  



http://elaph.com/Web/Entertainment/2015/8/1029826.html 

 

الحازميةفي  القطريب تكّرم سلوى ألين لحود  

 شيماء صافي 

  

 القطريب بين أعضاء المجلس البلدي سلوىيستلم درع التكريم لزوجته الراحلة  لحودناهي 

مهرجان "شباب الحازمية" المنبثق عن اللجنة الثقافية التي باشرت أعمالها بعد المؤتمر الذي  ألين لحودأحيت الفنانة 

مساء الخميس  نظمته بلدية الحازمية بالتنسيق مع جمعية "المدن اللبنانية" تحت عنوان "نحو شراكة مع الشباب"، وذلك

 .في باحة القصر البلدي السابق

 

أحيت الفنانة ألين لحود مهرجان "شباب الحازمية" المنبثق عن اللجنة الثقافية التي باشرت أعمالها بعد المؤتمر الذي  :بيروت   

مساء الخميس  نظمته بلدية الحازمية بالتنسيق مع جمعية "المدن اللبنانية" تحت عنوان "نحو شراكة مع الشباب"، وذلك

 .في باحة القصر البلدي السابق

http://elaph.com/Web/Entertainment/2015/8/1029826.html


 

 الراحلة سلوى القطريب مع ابنتها الفنانة ألين لحود

ال تزال  مع عائلتها التي الحازمية سلوى القطريب التي كانت من سكان وتخلل المهرجان تكريم والدتها الفنانة القديرة الراحلة

بلدية الحازمية االستاذ جان الياس األسمر ومن المجلس البلدي وقد تسلم زوج الراحلة ناهي لحود من رئيس  .عائلتها تقطن فيها

  .ومخاتير الحازمية درع المدينة المهدى لروح المفنانة الراحلة

 

  

 



يذكر ان هذا التكريم يأتي ضمن سلسلة تكريمات لبلدية الحازمية التي بدأت بتكريم األسطورة صباح وسمراء البادية سميرة 

تحدث رئيس بلدية الحازمية جان األسمر في كلمته عن الراحلة المكّرمة سلوى القطريبووصفها  ،توفيق. وفي هذا السياق

"عندما نتحدث عن الكبار ال نستطيع إال ذكر الفنانة الراحلة سلوى  بـ"سيدة األناقة والحضور والصوت المالئكي"، وقال:

تي جمعت أصالة الفن والرومنسية والرقي، وهي التي كانت بطلة القطريب التي تركت اثراً مميزاً في تاريخ الفن اللبناني، هي ال

 ."في المسرح وبطلة في الفن الغنائي وبطلة على قلوب الكثيرين

- See more at: http://elaph.com/Web/Entertainment/2015/8/1029826.html#sthash.SC2nP57f.dpuf 
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 ألين لحود تكّرم والدتها سلوى
  اليوجد تعليق -  August- 2015 10فى  admin بواسطة
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 ووالدها ناهي يتسلم درع المدينة

 

================= 

 خاص أمواج: ألسي بدور

http://www.amwagenews.com/wp-content/uploads/2015/08/38.jpg
http://www.amwagenews.com/wp-content/uploads/2015/08/47.jpg


================

 

  

http://www.amwagenews.com/wp-content/uploads/2015/08/52.jpg
http://www.amwagenews.com/wp-content/uploads/2015/08/6.jpg


ألين لتي بدأت بتكريم األسطورة صباح وسمراء البادية سميرة توفيق أحيت الفنانة ضمن سلسلة تكريمات لبلدية الحازمية، ا

)زوج الراحلة ناهي لحود( من رئيس بلدية الحازمية األستاذ  ألينالقطريب، وقد تسلم والد  سلوىمهرجان تكريم الراحلة  لحود

 هدى لروح المطربة الكبيرة.جان الياس األسمر ومن المجلس البلدي ومخاتير الحازمية درع المدينة الم

سيدة األناقة والحضور والصوت ”القطريب التي وصفها بـ سلوىرئيس بلدية الحازمية قال في كلمته عن الراحلة المكرمة 

 ”:المالئكي

لفن عندما نتحدث عن الكبار ال نستطيع اال ذكر الفنانة الراحلة سلوى القطريب التي تركت اثراً مميزاً في تاريخ ا         -

اللبناني، هي التي جمعت اصالة الفن والرومنسية والرقي، هي التي كانت بطلة في المسرح وبطلة في الفن الغنائي وبطلة على 

 قلوب الكثيرين.
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 جون قصير  09:39آخر تحديث    2015آب  07الجمعة 

 

ميل في حياتهم ، يغيبون بالجسد ويبقون حاضرين فينا بأغنياتهم الجميلة التي طُبعت في وجداننا، يتركون لنا الذكريات، الفرح والسعادة، زرعوا الفن الج

 .فأزهر لنا ورداً نشتم عبيره حتى اآلن، رسموا لبنان الجميل الذين نفخر به

، العمود السابع من قلعة بعلبك، رحلت عنا لكنها ما زالت حاضرة في قلوبنا، ألهمت جيالً من الفنانين بأغنياتها، رسمت  "شفيعة الفنانين "سلوى القطريب

 .هم درباً مختصراً، هي أم وفنانة، هي المرشدة، هي تلك االنسانة التي بلسمت بضحكتها نفوسنال

، تكريم أقل ما يقال فيه انه أنصف انسانة تعبت ألين لحودتكريم استحقته بعد مسيرة طويلة، حملته شبيهتها في الشكل ووريثتها في الفن، انها ابنتها 

 .وتمرست لتزرع األمل في قلوبنا

لبلدة، إستهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني تاله نشيد بلدية الحازمية ، وأطل الزميل روي حرب مقدم الحفل ، ثم تم تقديم ريبورتاج خاص عن ا

نجازات تحققت خالل هذه السنوات، لم تكن هذه المرة األولى التي تتألق فيها بلدية الحازمية، لتكرم نجمة من نجوم الفن، والتطورات الحاصلة فيها من ا

 .سلوى القطريبفبعد سمراء البادية سميرة توفيق، كرمت بلدية الحازمية ابنتها البارة، 

 

، أكد في بداية حديثه عن المهرجان انه مخصص كأولوية رئيس بلدية الحازمية جان األسمر

، وهذه ماريا الغاويبابية الذي ُعقد مؤخراً، وسيغني فيه شباب الحازمية كـ منال ابو ملهب الى جانب فرقة الحازمية باند وللشباب، بعد مؤتمر اللجنة الش

 ."اب على كافة األصعدة، وقال "نحن ال نستسلم أبداً ومهما كانت الظروف التي يمر بها لبنان سنتحدى ونتألقالخطوة اتت لتفعيل دور الشب

 

نوع، مشيراً الى ولفت األسمر، الى ان "هذا التكريم اتى في الوقت المناسب، ولم نتأخر أبداً، فالظروف التي يمر بها الناس تحتاج الى مهرجان من هذا ال
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و ع فيهم األمل والحياة، وتكريم الكبار ليس تكريماً لهم، بل هو تكريم لنا، هذا تكريم للبلدة، التي سكنوها، نحن نشعر بأن هذا األمر هانه "يجب ان زر

 ."تكريم لفن "الزمن الجميل" الذي سنسعى للحفاظ عليه

 

بدأت ماريا الغاوي بمعزوفاتها، فنقلت الحضور إلى عالم من الرومانسية والحلم، 

داً عل معها كل من سمعها، فتأثروا بها، كما وقدمت الغاوي معزوفتين الى جانب زميليها ميليسا وغسان مدلج حيث اضفوا على اللحن رونقاً جديتفا

 .وتمازجاً باأللوان، فخرجوا بمعزوفة أقل ما يقال فيها انها رائعة

 .ستمرارهاكما تم تكريم الغاوي، بتسليمها درع بلدية الحازمية، كتحفيز منهم ال

، قدموا مزيجاً من أغنيات الشحرورة صباح والسيدة فيروز والفنان الكبير وديع الصافي، التي عبدو أبو ملهب، ومنال أبو ملهبحازمية باند، بقيادة 

 .اشتعل على إثرها الجمهور، حيث أقيمت حلقات الدبكة، اضافة الى قيام أعضاء البلدية للرقص

 ."، عالندا الندا"، "قتلوني عيونا السود"، "عندك بحرية يا ريّس"جانا"، "ميل يا غزيلوقدموا أغنيات "يا دلع دلع"، "دقوا المهابيج"، "مي

لحار من وعادت وختمت الفرقة بأغنية "راجع يتعمر لبنان" حيث عاد المكان ليشتعل مجدداً، وانتهت الفرقة من وصلتها الغنائية على وقع التصفيق ا

 .الجمهور

 

قدمت البلدية درعاً تكريماً لوالدها وزوج الفنانة الراحلة  وقبل أن تعتلي ألين لحود المسرح،

 .ن لحود بدرع تكريميتكريماً له على عطائه وعطاءات الراحلة سلوى لبلدة الحازمية ، كما تم تكريم الفنانة ألي ناهي لحوداألستاذ 

شاهدة على  ألين إعتلت المسرح لتكمل ما بدأته والدتها، لتكرمها وهي تنظر اليها مبتسمة، لتصلي لروحها، أبت ان تتوقف حياة الحازمية، فكانت ألين

 . عظمة الفنانة واألم السيدة سلوى لتكمل ما بدأت

  

 . انة ألين لحود في هذا الحوارموقع الفن الذي كان حاضراً في حفل التكريم إلتقى الفن
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 ماذا يعني لك هذا التكريم خصوصاً وانك تكرمين والدتك؟

ائعة من بلدية يعني لي الكثير ألنه متعلق بوالدتي بالدرجة األولى، وألنه المكان الذي ولدت وترعرت فيه، وكانت عزيزة جداً على قلبي، وهذا مبادرة ر

 .المبذولة، وكنت اتمنى ان يتم تكريمها قبل وفاتها، ألن هذا الشيء كان ليجعلني سعيدةً أكثرالحازمية، وانا اقدر كل الجهود 

  

  

 

 ما هي المستجدات على صعيد تجديدك لمسرحية "بنت الجبل"؟

أنهم سيرون نسخة جديدة من ما زلنا نعمل على الموضوع، وسنبدأ بالتمارين األسبوع المقبل، وفي تشرين األول سيبدأ العرض األول، وانا اعد الناس ب

 .روميو لحودبنت الجبل، لن ننسيهم القديمة، لكننا سنقوم بإحياء األعمال الخالدة ل

  

 ت قادرة على الحفاظ عليه؟االرث الفني الذي ورثته عن والدتك، الى اي مدى ان

اتقي ألن الناس انا على يقين بأن هللا اعطاني القدرة للحفاظ على كل ما اخذته منها، وهي التي شجعتني للدخول إلى عالم الفن، هناك مسؤولية تقع على ع

 .كن ان اكرمها بأخالقي ومبادئيوسأحاول قدر األما  تحب المقارنة، وانا لست امتداداً لوالدتي، انا هدفي ان اخلق خطاً خاصاً بي،

 

 ما هي الصفات التي ورثتها من والدتك ؟

اك اختالفاً يقولون انني امتلك نفس خامة الصوت، واحب مهنتي كما كانت تحبها، واتابع أعمالي بشكل مستمر، واحب الفن األصيل مثلها تماماً، ولكن هن

 .ادئ ما زلت اسير عليها، وهي التي صقلت شخصيتي وطّورتهامب ربتني علىفي الشخصيات بيننا، لكن دعني اقول انها 
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 . كلمة أخيرة

جوزيف زيع أشكر موقع الفن على متابعته الدائمة لي وانتظروني الشهر المقبل بأغنيتي الجديدة، وسوف تفاجئ الناس، من كلمات وألحان روميو لحود تو

 .جنينا سوا" واتمنى ان تعجب الناس "كيروز

  

 .إضغط هنا لمشاهدة ألبوم الصور كامالً 
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