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 للمطابقة عند اإللقاء

  

  ريمون عريجي، ةمعالي وزير الثقاف
  رة السيدات والسادة، ، حضوالمعالي أصحاب السعادة

 
 الساحة الثقافية في لبنان مهرجان السينما األوروبية غنيفي كل سنة منذ أكثر من عقدين، ي

وتميز سينمائي. لذلك نفتتح هذا المساء بسرور بالغ أبهى ما لدى أوروبا من إبداع وابتكار ب
 بيروت. وبفخر كبير مهرجان السينما األوروبية في نسخته الثانية والعشرين في 

الم التي هذه الطبيعة في جميع األف ستشفّ نوسوف تذكرنا األفالم بالطبيعة العالمية للبشر. 
 هنايتم تذكيرنا بأن القوة الموحدة للثقافة هي في متناول كل منا وبأنها سسيعرضها المهرجان. و 

  لمساعدتنا على مواجهة تعقيدات عالمنا. 
وعها هنا في لبنان الذي يجسد ربما أكثر من أي مكان من المناسب أن نحتفل بغنى الثقافة وتن

أيضًا، حيث  ااإلرهاب هذ زمنآخر في هذه المنطقة التنوع والتعايش بين الثقافات. وفي 



الثقافي لهجوم من المتطرفين الذين يرفضون جميع مظاهر الثقافة المنطقة تراث يتعرض 
مًا مستفزة ومميزة وغريبة هنا في مهرجان ، نفتخر بأننا نروج مرة جديدة أفالما لديهمباستثناء 

فيلمًا أوروبيًا وفيلم  43السينما األوروبية في بيروت. وسوف نحتفل بهذا الغنى والتنوع مع 
وحنين في األفالم الكالسيكية القديمة، وبخوف  ي ستعرض هذه السنة. وسنحتفل بضحكلبنان

فيلم ماًال لعمر الشريف وشكسبير و كراهية وصداقة في األفالم الحديثة. وسنشاهد أعوفرح و 
وثالث  ،عامًا، والشباب 45مونتي بيتون وأفالمًا حائزة على جوائز مثل بورغمان، وٕايدا، و

 ذكريات من شبابي. 
عرض من خالل مواهب لبنانية شابة على المهرجان  سيعرفكمهذه السنة وكما في كل سنة، 

ن السمعية والبصرية في لبنان. ونأمل في أفالم قصيرة أخرجها طالب تخرجوا من معاهد الفنو 
ال يستطيعون القدوم إلى بيروت،  نأن يساهموا يومًا في تميز صناعة السينما اللبنانية. ولم

سيذهب المهرجان إليهم، حيث ستعرض مجموعة مختارة من األفالم مرة جديدة في صيدا 
  وصور والنبطية وطرابلس وجونيه وزحلة ودير القمر. 

ستهان به من األزمات. وكشفت أزمة النفايات لقد واجه لبنان خالل األعوام الماضية عددًا ال يُ 
قبًال. واعتقدنا أن المهرجان من شأنه أن  أهميةالعديد من التحديات الصعبة التي كانت أقل 

اتخذنا في شأنها يوفر أرضية جيدة لمناقشة هذه المسألة غير االعتيادية بعض الشيء والتي 
العام الماضي. لذلك سيعرض المهرجان وثائقيًا عن تلوث النفايات تليه حلقة نقاش  آراًء حاسمة

  عن المسألة، على أن يتم التطرق إلى جهود االتحاد األوروبي لمساعدة لبنان في هذا المجال.  
  أيها الحفل الكريم،

مر في المضي قدمًا. لقد أثبت االتحاد األوروبي ولبنان مع مرور السنوات أن شراكتنا تست
ومهرجان السينما األوروبية دليل على هذه الشراكة القوية وعلى قوة الثقافة التي تقربنا من 

  بعضنا البعض أكثر. 
ير الثقافة على رعايته للمهرجان وعلى حضوره الليلة. كما أشكر وز وأود أن أشكر معالي 

ثقافية. فمن دون دعمها، ما كان سفارات الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ومعاهدها ال



سفارات البلدان الضيفة هذه ا أنها قدمت األفالم، إلى جانب ليكون ممكنًا تنظيم المهرجان، بم
معهد الفرنسي في لبنان على للوأعرب عن امتنان خاص السنة وهي سويسرا وصربيا والنرويج. 

ن مع الشركاء األوروبيين بنان بالتعاو لتعاونه القّيم في تنظيم العروض في جميع أنحاء 
واللبنانيين. كما أتوّجه بشكر كبير لسينما متروبوليس على عملها القيم مع بعثة االتحاد 
األوروبي في تنظيم المهرجان. وأود أن أشكر أيضًا مؤسسة عودة على تمكيننا من استضافة 

نترناشيونال على حفل استقبال هذه الليلة في قصرها القريب، والمؤسسة اللبنانية لإلرسال إ
  رعايتها مرة جديدة للمهرجان. 

ي تترأس بالدها االتحاد تي هستير سوسمان، سفيرة هولندا الأترك الكلمة اآلن لصديقتي وزميلت
ح المهرجان هذا المساء بفيلم هولندي. وبعد ذلك بي خالل نصف السنة الحالي لتفتتاألورو 

  سنرحب بضيف الشرف معالي الوزير روني عريجي. 
شكركم جميعًا على حضوركم في هذا المساء وآمل في أن تعودوا عدة مرات خالل هذين أ

 األسبوعين. 
 


