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 ة غابي ليون،فمعالي وزير الثقاحضرة ممثل 

 أصحاب السعادة، 

 دات والسادة، حضرة السي

 أيها الصديقات واألصدقاء،

 

 .يسرني أن أرحب بكم في مهرجان السينما األوروبية الثامن عشر

 

فرصة فريدة يشكل لالستمتاع بمهرجان  آبيرة هذه السنة أيضًا عدادعود بأيويسرني أن أرى أن الجمهور 

 .الستكشاف الثقافة والتقاليد األوروبية

 

ذه ال    يتضمن المهرجان   سوف   ًا من      33سنة   ه داً  18 فيلم ي       بل اد األوروب ين        من االتح ى فيلم ، باإلضافة إل

رويج سرا والن ن سوي ال . ضيفين م ر مث الم خي ذه األف ع ه ى وجمي اجعل ودة اإلنت يج سينمائي األوروب .  ال

ى   اآلخر على تحدي   هابعضمل مواضيع محددة، بينما يجبرنا      فني، وبعضها يح  بعضها جريء أو     نظرتنا إل

اطى ب      تظهر لنا هذه األفالم مجتمعة الطريقة المتنوعة والم        و. األمور شعبة التي تتع ة      ت ات األوروبي ا الثقاف ه

 . المختلفة مع مواضيع عالمية مثل الحب أو الفن أو العدالة

 

واالتحاد األوروبي . اللبنانية في مجال الثقافة-ويأتي المهرجان في آل عام ليذآرنا بقوة الشراآة األوروبية

 .  متابعة دعمه للبنان آمكان فريد للحوار بين الثقافاتحريص على

 



، سوف ُيعرض عدد من األفالم في  آلهاومن أجل تحويل المهرجان إلى تجربة على مستوى البالد

إلى جانب معالي الوزير والعديد من أحضر ، وإنني أتطلع إلى أن طرابلس وجونيه وصيدا وزحلة

  .خارج بيروتليات نا اآلخرين بعضًا من هذه الفاعئأصدقا

 
تزداد قوة، إذ فاز العديد من أفالمكم بجوائز عالمية خالل األعوام  السينما اللبنانية ال تنفك هذه األثناء،وفي 

باإلضافة إلى ذلك، . وسوف نعرض فيلمًا لبنانيًا في ختام هذه النسخة الثامنة عشرة من المهرجان. الماضية

صرية العشرة في البالد ثم سمعية والب فيلمًا قصيرًا من إخراج طالب المعاهد ال20يتم عرض سوف 

لمخرجي األفالم القصيرة وسوف تتاح الفرصة .  أفضل ثالثة أفالملبنانية-لجنة تحكيم أوروبيةتختار 

ذلك بفضل لمشارآة في واحد من ثالثة مهرجانات دولية بارزة للفيلم القصير في أوروبا، ولالفائزة 

 . سفارات آل من بولندا وفرنسا وألمانيا

 

المهرجان تحية للفنان اللبناني الراحل محمود مبسوط المعروف بفهمان عبر عرض فيلم قصير آما يوجه 

 .  للمخرج اللبناني هاني طمبا"بيروت بعد الحالقة"ويحمل عنوان أدى فيه الدور الرئيسي 

 

وأتوجه بالطبع بشكر خاص إلى . م في تنظيم هذا المهرجانختم آلمتي بشكر جميع من ساهودعوني أ

 .ن على رعايتهمعالي وزير الثقافة غابي ليو

 

. وأوّد أيضًا أن أشكر السفارات والمعاهد الثقافية للدول األعضاء في االتحاد األوروبي على تقديم األفالم

 .ن في اإلمكان إقامة المهرجاندون دعمها، ما آافمن 

 

 . مرة جديدة لحظات ثقافية سارة وممتعة المهرجان هذه السنة  لكمفروفي أن يآمل 

 

 . The Winnerلمهرجان الليلة بفيلم بما أن بولندا تفتح ا، غودزيسنيتوماس وأعطي الكلمة اآلن للسفير 

 

 . شكرًا على حسن إنصاتكم

 


