
 مھرجان السينما األوروبية 
 حفل تسليم جائزة أفضل فيلم قصير

 
  17.30 سينما متروبوليس أمبير صوفيل الساعة – 2012 كانون األول 9األحد 

 
 كلمة السفيرة أنجلينا أيخھورست 

 رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
 

 للمطابقة عند اإللقاء
 

 الصديقات واألصدقاء األعزاء،

 

روبية  أن أعبر لكم عن سعادتي البالغة لتجاوب الجمھور اللبناني مع مھرجان السينما األواء، أستطيعھذا المس

 محبي السينما منفقد نجح المھرجان في جمع جمھور من أوساط مختلفة، . التاسع عشر في ھذا الجو الحميم

ً طورا ًا تارة وناقدًاتحمسكان مموھو جمھور . والطالب ومن لديه فضول الستكشاف السينما األوروبية واألطفال

 . وھذا يشجعنا على بذل المزيد واألفضل... ً دائما بمناقشة األفالمًاوإنما مھتم

 

وال  رض 11ط ذه ع سينما ھ الة ال ي ص م ف ا، ت ا 38ً يوم ويال، بينھ ا ط ا أوروبي ً فيلم ً اد 36ً دان االتح ن بل  م

ة ال. األوروبي الم عالي ووھي أف داتالتع وجودة عرفت كيف تعكس التن ة عقي ات األوروبي ا الثقاف الج بھ  التي تع

 . وأظھرت السينما مرة جديدة أنھا إحدى أفضل الوسائل المعبرة عن ثقافاتنا. المواضيع المختلفة

 

ً عاما، يستقبل مھرجان السينما األوروبية أفالما قصيرة لطالب المعاھد اللبنانية للفنون 11عالوة على ذلك ومنذ  ً

 .رية ويمنح الجوائز ألفضلھاالسمعية والبص

 

ً فيلما قصيرا تقدمت بھا 19عرض وفي برنامج ھذه السنة،  ھي األكاديمية اللبنانية  معاھد سينما لبنانية 10ً

للفنون الجميلة والجامعة األميركية للتكنولوجيا والجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا والجامعة اللبنانية 

لويزة وجامعة الكفاءات والجامعة األنطونية والجامعة اللبنانية وجامعة الروح القدس األميركية وجامعة سيدة ال

وسمحت ھذه األفالم القصيرة للجمھور باالطالع على أعمال مجموعة من . الكسليك وجامعة القديس يوسف

 . المخرجين اللبنانيين الشباب الذين أظھروا جرأة وأصالة وأحاسيس مرھفة

 



 لألفالم ين دوليينمھرجانزتين باألھمية نفسھا، إذ سيفوز الرابحين بدعوة للمشاركة في ُويمنح الطالب جائ

 . القصيرة في أوروبا بفضل معھد غوتيه والمعھد الفرنسي في لبنان

 

ليزا جياكيرو المسؤولة عن برنامج السينما في : وأشكر أعضاء لجنة التحكيم وأدعوھم إلى منح الجائزتين معي

رنسي في لبنان، وإدواردو نافارو كاريون من معھد سيرفانتيس، وإتيان ميزا من جمعية متروبوليس، المعھد الف

 .لوجور، والصحافية زينة أنطونيوس- وكوليت خلف المسؤولة عن صفحة السينما في صحيفة لوريان

 

 الصديقات واألصدقاء األعزاء،

 

 : لقد حان الوقت لإلعالن عن الفائزين

 

 :  جائزتين بالتساوي لفيلمين فازا بإجماع أعضاء لجنة التحكيم ھمامت لجنة التحكيمنح

   

وأعجبت لجنة التحكيم بفكاھة . جان بو شعيا، خريج األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة-لمير" فيلم كبير" •

جان إلى حضور مھرجان أوبرھاوزن -وسيدعى مير. الفيلم وحبكته المحكمة وأداء ممثله الرئيسي

 . 2013 لألفالم القصيرة في ألمانيا في الدولي

 

واختارت لجنة . لباسكال أبو جمره، خريجة األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة" خلف شجر الزيتون" •

في " بروميي بالن"وستدعى باسكال إلى حضور مھرجان . التحكيم الفيلم للجمالية وجودة السيناريو

 . 2013 في) فرنسا(أنجي 

 

وأتمنى لكما الحظ السعيد . ي ھذين الفيلمين القصيرينَين والممثلين والممثالت وفريقَلتشجيع للفائز وانئةكل التھ

 .ولجميع خريجي معاھد الفنون السمعية والبصرية في لبنان

 

ين فرصة َ أن أشكر مرة جديدة معھد غوتيه والمعھد الفرنسي في لبنان على منح الفائزُّوقبل تسليم الشھادتين، أود

مھاراتھم الشباب اللبنانيين على تطوير وآمل أن تشجع ھذه الفرصة المخرجين . اركة في المھرجانينالمش

   . أكثر فأكثرالسينمائية



ًأود أن أشكر أيضا جميع من ساھم في نجاح المھرجان، السيما الدول األعضاء في االتحاد األوروبي التي من  ّ

ن السمعية والبصرية، وسينما متروبوليس، والمؤسسة اللبنانية ُ ليقام، ومعاھد الفنوالمھرجاندونھا ما كان 

 .ًلإلرسال، والمديرية العامة لألمن العام، وخصوصا أنتم الجمھور

 

ُفي النھاية، أود أن أذكر بأنه إن كان المھرجان يختتم الليلة في بيروت وطرابلس، فسوف يستمر في زحلة حتى  ّ

  . منه13 كانون األول وفي جونيه حتى 11

 
والفيلم القصير ين قبل مشاھدة فيلميھما القصيرين َواآلن سوف أمنح مع أعضاء لجنة التحكيم الشھادتين إلى الفائز

من إخراج أوديت مخلوف التي سبق أن حازت على جائزة أفضل سيناريو لفيلم قصير في مھرجان " الحيط"

 .2010السينما األوروبية في عام 

 
 

 


