
 
 ة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورستكلمة رئيس

 مؤتمر صحافي
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************************* 
 للمطابقة عند اإللقاء

 

  عون، معالي وزير السياحة ميشال فر

  معالي وزير الثقافة ريمون عريجي، 

  سعادة السفيرات والسفراء، 

  حضرة السيدات والسادة المنظمين،

 حضرة السيدات والسادة، 

 

يسرني أن أكون معكم في إطالق هذه النسخة الجديدة من مهرجان التصوير الفوتوغرافي المتوسطي 
اكتشاف بعض  منشورة لمصورين ذوي خبرة، ورتقدير مهارات شابة، وأعمال غيسيتيح لنا لبنان الذي 

  . التي لم يسبق لوزارة السياحة أن عرضتها من قبلالصور 

حيث يمكن لكل الحساسيات أن ن لبنان يتيح لمبتكريه مساحة ملفتة من الحرية يجب أن نقر ونقدر بأ
  .تعبر عن نفسها في ظل احترام الحساسيات األخرى

ٕفي هذه البيئة الواعدة جدا وانم ًا المتطلبة جدا أيضا، فرض التصوير نفسه كفن رئيسي في لبنانً ً ، حيث ً
  .  أسر جمهوره ونال تقدير الهواة والمحترفينتمكن من



 فهي تثير مشاعرنا وتفكيرنا وتخطفنا .ًتتكلم الصور أحيانا أكثر من المقاالت أو القصص أو الخطابات
 انزرعت بعض الصور الملتقطة وهكذا. وجعة ومزعزعةويمكن أن تكون قوة الصورة م. ًوتأخذنا بعيدا

  .  بها لبنان والمنطقة بشكل دائم في ذاكرتنا الجماعيةّفي أكثر اللحظات المأساوية التي مر

فحسب، إذ لديه الكثير ليقدمه بفضل ابتكاره الدائم وفنانيه " لصيادي الصور"ًلكن لبنان ليس أرضا 
  .  انفتاحه على الثقافات األخرىً، وخصوصا المدنيوديناميكية مجتمعه

لقد قام لبنان على طبقات مجتمعات وحضارات، وهذا التنوع واالبتكار هما بالفعل في صلب تكوين 
  . البلد وسكانه

 والتوتر، من المهم المساهمة في تقارب الشعوب من خالل الثقافة والشكوكوفي لحظات المواجهات 
 االتحاد األوروبي إلى اتخاذ قرار بدعم مهرجان التصوير وهذا هو السبب الذي دفع بعثة. والحوار

  . الفوتوغرافي المتوسطي لبنان هذه السنة وفي السنة المقبلة

 جوهر التقطتعمال لبنانية أل مخصصة بعثتنا ترعاها جائزة ينشئ المحترفونفي هذه المناسبة، سوف 
  .الحوار الثقافي على ضفتي المتوسط وقوته

 المصادر نفسها، تنهل منفجذورنا . ًوأغنت بعضها بعضا منذ آالف السنينًمعا  حضاراتنا لقد عاشت
ًوماضينا بنيناه غالبا معا أو أحيانا متواجهين، لكن مستقبلنا سنبنيه معا حتما ً ً ً ً .  

  . بذلك وهؤالء الفنانون قطاتويذكرنا هذا المهرجان وهذه المعارض وهذه الل

  .ًشكرا


