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ةمهرجان السينما األوروبيالدورة العشرين من افتتاح   

  
 2013 تشرين الثاني 20 –سينما متروبوليس أمبير صوفيل 
 

 
 للمطابقة عند اإللقاء

 

 معالي وزير الثقافة غابي ليون،
   ت والسفراء، السيدات والسادة،السفيراالمعالي والسعادة، أصحاب 

 صديقات وأصدقاء مهرجان السينما األوروبية وأوروبا ولبنان، 
  
 

 العشرين من مهرجان السينما  في هذا المساء الفتتاح الدورةأشكركم على هذا الحضور الجامع
دمار ، بعد تفجير مروع آخر في بيروت أدى إلى مقتل وجرح العديد من األبرياء وتسبب باألوروبية

 أقوى من ًبدال من العنف، والصور والكلمات التي هية التي تقدم الحوار وفي هذه المناسب. كبير
 الوقوف دقيقة صمت ًرجاء. ووئام العيش بسالم المتفجرات، نفكر في سكان لبنان الذين يستحقون

 .  عن أرواح من فقدناهم
 

ن علـــى رعايتـــه المنتظمـــة لهـــذا ّدعـــوني أتوجـــه بـــشكر خـــاص إلـــى معـــالي وزيـــر الثقافـــة غـــابي ليـــو
 .المهرجان وحضوره معنا الليلة

 

 علـى أن مهرجــان الـسينما األوروبيـة قــد بـات محطــة دائمـة تــستقطب دليــلأبـرز هــذا ! ًعـشرون عامـا
ًعلى الدوام جمهورا أكثر تنوعا وأكبر عددا ً ً . 

 

زام أوروبــا القــوي حيــال ، ليــشهد علــى التــنما األوروبيــة العــشرين علــى الموعــدًإلــيكم إذا مهرجــان الــسي
 . لبنان واللبنانيين، بما في ذلك في األوقات األكثر صعوبة

 



ًبرنامجا أكثر غنى وتنوعا، حيث إننا سنعرض ًواحتفاال بهذه الدورة العشرين، وضعنا   من ً فيلما35ً
ضافة باإل أفالم لألوالد، 3من بينها ، ًُأنتجت حديثا وحصدت جوائز ً بلدا من االتحاد األوروبي17

  المهرجان مجموعة مختارة منيعرضكما . إلى فيلمين من البلدين المدعوين وهما سويسرا وصربيا
ونأمل .  والتي نالت إعجاب الجمهور السابقةة عشر التسعاألفالم التي سبق عرضها في الدورات

 . عادةستفي أن تستمتعوا بمشاهدة األفالم الجديدة والم
 

ً فيلما قصيرا 20، سوف يعرض المهرجان رجي المستقبل اللبنانيينوبهدف توفير أرضية لمخ ً
 معاهد لبنانية للفنون السمعية والبصرية، على أن تشارك هذه األفالم في 10لطالب تخرجوا من 

ريمة  فرصة المشاركة في مهرجان دولي في أوروبا، بمساهمة كمخرجانمسابقة ينال من خاللها 
نختتم المهرجان بعرض يرافقه عزف موسيقي للنسخة المرممة من و.  وفرنسامن سفارتي ألمانيا

 .    في لبناننغ، في عرض أوللفريتز ال" متروبوليس"الفيلم األلماني الصامت الكالسيكي الشهير 
 

 الصديقات واألصدقاء الحقيقيون للسينما األوروبية،
 

 االتحاد األوروبي على تقديم ّأود أن أشكر جميع السفارات والمراكز الثقافية للدول األعضاء في
وأخص بالشكر المعهد الفرنسي في . فمن دون دعمها، ما كان من الممكن إقامة المهرجان. األفالم

لبنان على تعاونه القيم في تنظيم العروض في طرابلس وزحلة وجونيه وصيدا، وللمرة األولى في 
 . بعقلين وصور والنبطية

 

المهرجــان، أي المعاهــد اللبنانيــة للفنــون الــسمعية  ســاهم فــي ر خــاص إلــى جميــع مــنّكمــا أتوجــه بــشك
 .والبصرية وجمعية متروبوليس ومؤسسة سينما لبنان واألمن العام والمؤسسة اللبنانية لإلرسال

 

 . ميرسياسعادة سفير رومانيا فيكتور ومن ثم لمعالي الوزير ليون أعطي الكمة اآلن 
 

  .  حديقة قصر سرسقًوأنا في انتظاركم جميعا بعد العرض في
  

  . ًشكرا


