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  2013 "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" إطالق
 

  2013 شباط 18 –مؤتمر صحافي 
 بعثة االتحاد األوروبي

 
 كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخھورست

 
 للمطابقة عند اإللقاء

 
  حضرة السيدات والسادة،

 الصديقات واألصدقاء األعزاء، 
 

ب بالسيدة جيزيل خوري يرحود التوأ". جائزة سمير قصير لحرية الصحافة"لثامنة مسابقة نطلق اليوم للمرة ا
قصير والسيد وليد قصير عن مؤسسة سمير قصير، وبسفراء وممثلي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

  . المعتمدين في لبنان
 

عندما يتعلق األمر  الحواجز نكسر جميعفالشعار الجديد يدعونا إلى أن . ھذه النسخة الثامنة تأتي بوجه جديد
  . والتوثيق وإعداد التحقيقات والقصصًبالكالم جھارا والتحقيق 

 
 إلى  إمكان الصور أن تأخذناففي". أفضل تحقيق سمعي بصري"ة ھي فئة والجديد ھذه السنة إدخال فئة جديد

  . مكان حصول القصة من المكشوف وأن تقربناغير ويمكنھا أن تكشف .  الكلماتحيث ال تستطيع
  

كالكثيرين منا في بيروت "كان سمير قصير أحد أبرز الصحافيين في جريدة النھار وكما قال روبرت فيسك 
الذين كانوا يعيشون على الفرضية السعيدة النسحاب الجيش وظباط المخابرات السوريين، لم يكن سمير 

  .يام حسب مركز سكايزأ في سوريا كل خمسة واليوم وبعد ثماني سنوات، يقتل صحافي ".ًقصير يخشى شيئا
  

 2012إن العدد الكبير للصحافيين والمواطنين الذي لقوا مصرعھم أثناء تأدية عملھم يجعل من في الواقع، 
وكما يقال، . العام األكثر دموية في سجالت منظمة مراسلين بال حدود، على ما تظھره مراجعتھا السنوية

لى الصحافيين وناشطي حقوق اإلنسان والمواطنين الصحافيين في عام كانت سوريا المكان األخطر ع
 .   من ھؤالء حياتھم87، حيث خسر على األقل 2012

 
  أيھا السيدات والسادة، 

  
وھناك . في ھذه المنطقة، وفي أوروبا وفي أي مكان آخر من العالم، للمواطنين الحق في إعالم حر ومتعدد

 . ادئ واألخالقيات أي االستقاللية والدقة والموضوعية والعدل والتوازنمسؤولية مشتركة لاللتزام بالمب
 

وتعددية  إعالم أكثر حرية مر في الوقوف إلى جانب من يعملون بإيجابية من أجلإن االتحاد األوروبي سيست
ي ن نتطلع إلى تلقونحفي ھذه المسابقة ى المشاركة لذلك أشجع جميع الصحافيين عل .في المنطقة وخارجھا

  . والملھمة بالمعلومات والمحفزة لألفكارالمليئةمقاالتكم وصوركم 
 

 . أعطي الكلمة اآلن لرئيسة مؤسسة سمير قصير السيدة جيزيل خوري قصير
 

ًشكرا لكم جميعا ً . 


