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ورحلت ن ّوارة الدراما ال�سورية ...رندة مرع�شلي وداع ًا

الصورة األخيرة لرندة على سرير المرض

دمشق ـ آمنة ملحم
ي��وم ق��� ّررتُ زيارتها ف��ي المستشفى اإليطالي ف��ي دمشق،
وإضاءة الشموع أمالً بشفائها ،وما إن دخلت غرفة عالجها ،مدّت
مرحبة بي .طلبت م ّني االقتراب على رغم أنها المرة األولى
يدها ّ
التي تراني فيها وجها ً لوجه .طبعت قبلتين على وجهي ،شاكرة
حضوري لزيارتها ،هامسة في أذني بضعة كلمات لن أنساها:
«شكرا ً لكم ...أنا أكبر بكم ،وبمحبتكم سأرجع ...يا رب».
رن��دة مرعشلي ،صاحبة «أطيب قلب» ،أص��رت على إبقاء
البسمة على وجهها محفورة في ذاكرتنا حتى وهي على فراش
المرض .ورحلت إلى عالم ربما ستبقى فيه مبتسمة على الدوام.
رندة التي لم يستطع فراش المرض انتزاع بسمة قلبها ،غيّبها
الموت عن الحياة مساء أ ّول من أمس األربعاء ،قبل أن تدخل العقد
الرابع من العمرُ .
وشيّعت صباح أمس الخميس إلى مثواها األخير
في وادي العيون في ريف حماة .فودّع جثمانها الشام وأهلها
الذين لطالما عشقتهم .م ّر موكب التشييع في ساحة األمويين،
وأماما مبنى اإلذاعة والتلفزيون ،ملقيا ً التحية على دار األوبرا،
قبل أن يتجه نحو جبل قاسيون.
رحلت ن ّوارة الدراما السورية بعد رحلة عالج بدأت منذ حوالى
ثالث سنوات ونصف السنة في مستشفى الجامعة األميركية
طي الكتمان عن اإلع�لام ،إلاّ أن
في بيروت .حينذاك ،بقي األمر ّ
انتقال السرطان من الثدي إلى الكبد ،وتعطيله عن أداء وظائفه،
حال دون تقدّم وضعها الصحي أو استقراره مؤخراً ،ليخطفها
الموت من أحضان عائلتها ،ويسرق من الحياة عفوية فنانة
ق ّل نظيرها ،ودلعا ً ال مصطنعاً ،ور ّقة فطرية ،وأنوث ًة حقيقي ًة.
لتتعدّد التسميات التي أطلقها عليها محبّوها ،فمنهم من يلقبها
بـ«سندريال الدراما السورية» ،وآخرين يدعونها «بسمة الدراما»،
أما نحن فسنبقى نس ّميها «ن ّوارة الدراما السورية».
غص بها قلبه ولسانه ،نعى شريك حياة رندة ،مصفف
بكلمات ّ
الشعر نورس عبود ،أ ّم طفليه سيلينا وجود ،إذ كتب على صفحته
الشخصية على «فايسبوك»« :انتهت الكلمات ...وثقل الهواء...
وتغيّر لون الشجر وا ّتشحت السماء بألوان الحزن .بعد اليوم،
ال معنى حتى للنظر ...وداع��ا ً رندة مرعشلي ...وداع��ا ً حبيبتي
ودنياي».
ووجه مسؤول رندة اإلعالمي محمد تنبوك رسالته األخيرة إلى
ّ
روحها عبر صحيفة «البناء» فقال« :انتهى الكالم عندك ،وتو ّقف
الزمان ،وضاعت الحروف يا صاحبة أطيب قلب وأجمل ضحكة،
يا حبيبة قلبي يا أختي وصديقتي رندة مرعشلي ،رحمك الله.
نحن لنا األرض وأنت لك السماء ...وضحكتك في قلوبنا خالدة
ال تموت».
وبعد دقائق قليلة من إع�لان خبر وفاتها ،ضجت مواقع
وغصت صفحات أهل
التواصل االجتماعي بذكر جميل لرندة.
ّ
بغصة ممزوجة بالحزن واألسى
الوسط الف ّني بكلمات منسوجة
ّ
على رحيلها المبكر.
والدة النجمة سالف فواخرجي ابتسام أديب كتبت« :ال كلمات.
رحلت رندة وتركت لنا ابتسامتها ،وتركت لنورس أجمل األطفال.
حي المزار ،وهي تعاني من
هل تذكرونها بأعمالها الفنية األولى؟ ّ
مرض العضال .ها هي ترحل من قسوة الفنّ وعذاباته التي أحبتها
حتى النخاع .وداعا ً رندة والصبر لك ّل من أحبك وهم كثر».
واستعاد الفنان قاسم ملحو وجع فقدان المبدع نضال سيجري
مع وجع رحيل رندة فكتب« :الكأس المسرطن الذي شرب منه

مقدّم موكب التشييع
نضال سيجري منذ سنتين ،شربت منه اليوم رن��دة .يا كأس
الموت إنك تستقصد الغالين في حياتنا .رندة أعتذر عن كل الوقت
الذي جمعنا ولم أد ّللك ..الرحمة لروحك».
كما تداول كثيرون صورتها المكللة بابتسامتها وهي على سرير
المرض في األيام األخيرة من عمرها ،مرتدية ثوبا ً أبيض كقلبها.
وخاطبتها الكاتبة نور شيشكلي« :رندة يا عروس السماء .مع
السالمة يا حبيبتي .أنت اآلن في مكان أفضل .يا عروس السماء
رحمك الله يا صاحبة أطيب قلب».
وكتبت لها روعة ياسين« :لن أنساك ولن أنسى صوتك الذي
سيبقى يرنّ في قلبي .مع السالمة يا حبيبتي».
واسترجع اإلعالمي أمجد طعمة ص��ورة تجمعه برندة في
مسلسل «حمام القيشاني» وكتب« :في مكان ما من هذا الكون،
ترسم ضحكتها على حزننا الذي ال يفهم أنها في مكان أفضل من
هذه الحياة .يا رندة لك الرحمة والفرح حيث أنت».
ونادتها الفنانة ديمة بيّاعة مودّعة« :أبكرتِ الرحيل يا رندة،
كنتِ كالنسمة التي تبلسم الجرح ،وجرحنا اليوم على فراقك
كبير ...رحمك الله».
وبحرقة ،كتب المنتج محمد أمين« :رحلت وارتحت يا رندة،
رحمك الله ،حرقتِ قلوبنا ألنّ ال أحد استطاع أن أن يفيدك بشيء
في أيامك األخيرة».
بهذه العبارات ،وبكلمات كثيرة ،نعى الممثلون والمحبّون
رندة ،ورثوها معتبرين رحيلها المبكر موجعا ً كوجع الحرب التي
تعصف ببالدهم.
شارك في التشييع ذوو الراحلة وعدد من الفنانين .وقالت عال
شقيقة الراحلة« :أختي الكبرى رندة حنون وطيبة ،أحبت الحياة
والفنّ حتى اللحظة األخيرة في حياتها ،وعندما علمت بمرضها
كانت قوية ولم تستسلم حتى اللحظات األخيرة في حياتها ،كما
كانت مخلصة لبيتها وأهلها وف ّنها ،وتملك محبة ك ّل من عرفها».
أما زوجها نورس عبّود فقال« :كانت صديقة لي وألوالده��ا،
َ
النفس األخير ،وعندما
محبة ومعطاء ،ظلّت متماسكة حتى
تتألم تقول يا رب امنحني القوة واشفني وكانت مخلصة لفنها
وعائلتها».
الفنانة ريم عبد العزيز قالت« :رحلت رن��دة باكراً ،وكانت
إنسانة طيبة .أدواره��ا كامرأة طيبة تعكس حقيقتها ،وعملت
��ب للحياة التي عاشتها بفرح وابتسامة .رحيلها
بصدق وح ّ
خسارة للفن السوري كما رحيل أيّ فنان .كانت رن��دة تتمنى
الحصول على عضوية نقابة الفنانين وتحقق ذلك منذ فترة
قريبة ،إذ منحتها النقابة عضوية الشرف ،وعندما أبلغتها الخبر
قالت لي :هذه أجمل هدية أتلقاها في حياتي».
الفنانة سحر فوزي عبّرت عن حزنها لرحيل مرعشلي قائلة:
«رحيل الفنانة رندة أمر مؤسف زاد وجعنا الذي نعيشه هذه
األيام ،ألنها رحلت باكراً .وخالل إقامتها األخيرة في المستشفى
الزم ُتها فلمست قوتها وحرصها أن تكون مبتسمة دائما ً في وجه
كل من يزورها» .مشيرة إلى مشاركتها معها في عدة أعمال منها
«ورود في تربة مالحة» و«عش المجانين».
أما الفنانة توالي هارون فقالت عن الراحلة« :كانت قوية في
مرضها وترفض أن يواسيها أحد .وتقول لمن حولها انتظروني
سأعود إلى الفنّ  .لكن الموت كان أقوى من ذلك».
الفنانة الشابة مي مرهج قالت« :كانت الراحلة أختا ً وأ ّما ً لنا
تهتم بالفنانين الجدد والكومبارس وتقدم العون لهم .ولها بصمة
خاصة تميّزها .واشتركتُ معها بعدة أعمال لألطفال في بداية

مشواري الفني بعد تخ ّرجي من معهد الفنون المسرحية».
الفنانة أمية ملص تحدّثت عن الراحلة فقالت« :رندة فنانة
مميزة لها شكل جميل على الشاشة وبصمة خاصة وصاحبة لون
مميز في الدراما السورية .ورحيلها سيشكل فراغا ً كبيراً».
الفنانة س�لاف ف��واخ��رج��ي وصفتها بصاحبة الضحكة
واالبتسامة الخاصة وقالت« :عملت رندة في الفن بصدق ،مظهرة
خصوصية في العمل .وشاركت معها في مسلسلَي ورود في تربة
مالحة وبكرا أحلى ،وعرفتها كفنانة مميزة وصديقة غالية».
ب��دوره��ا ،أش���ارت الفنانة غ��ادة بشور إل��ى ال���روح المرحة
التي ا ّتسمت بها الراحلة فضالً عن إنسانيتها وحبّها لآلخرين
وتواضعها .معتبرة أن خسارتها كإنسانة ال تقل أبدا ً عن خسارتها
كفنانة ونجمة.
وعن عالقتها بالراحلة قالت الفنانة صفاء رقماني« :عملت
معها للمرة األولى في مسلسل ثلوج الصيف عام  ،2000فوجدتها
نجمة في كل شيء .محبة معطاء تحمل األمل في قلبها دائماً.
وعبر عالقتي معها التي استمرت طوال تلك الفترة ،عُ ّززت نظرتي
إليها كزميلة وكأخت حقيقية».
وقال الفنان وائل زيدان« :رحيل رندة خسارة للفن وللفنانين
في سورية ألنها كانت إنسانة شفافة وصديقة للجميع .ولمست
طيبتها خ�لال ع��دّة مسلسالت شاركنا فيها م��ع��اً ،فضالً عن
خصوصيتها وجمالها الذي كان يط ّل على أيّ مكان توجد فيه».
بدأت رندة رحلتها الفنية عبر بوابة الدوبالج ألفالم الرسوم
المتحركة لألطفال .تز ّوجت بعمر مبكر من الممثل طارق مرعشلي،
ولها منه ابنة «هيا» التي سارت على درب والديها واختارت الفن
أيضا ً كعالم لها.
ولكن زواج رن��دة وط���ارق ل��م ُتك َتب ل��ه الديمومة .وكانت
انطالقتها على الشاشة على يديّ المخرج عالء الدين كوكش الذي
قدّمها للمرة األولى في مسلسله «حي المزار» ،الذي عُ رض أواخر
تسعينات القرن الماضي ،والقى نجاحا ً كبيرا ً حينذاك .وتلته
مشاركات عدّة في أعمال تلفزيونية وسينمائية ،يصل عددها إلى
األربعين.
أبرز هذه األعمال« :ح ّمام القيشاني»« ،ورود في تربة مالحة»،
«كان ياما كان»« ،ظرفاء ولكن»« ،بكرا أحلى»« ،الدبور»« ،ما
سجلت
ملكت أيمانكم»« ،راي��ات الحق»« ،كسر األقنعة» .كما
ّ
السينمائي األخير ،مع المخرج غسان شميط في فيلم
ظهورها
ّ
«الشراع والعاصفة» المأخوذ عن رواية السوري ح ّنا مينا.
أما آخر ما عُ ��رض لها في الدراما ،فكان مسلسل «دامسكو»
لسامي الجنادي في رمضان  ،2015وظهرت فيه بإطاللة جريئة
وقوية .ولكن قدرها شاء أال يكون المسلسل هذا محطتها األخيرة،
بل تركت ذكرى لتجربة كانت األولى لها في أيام عمرها األخيرة،
في التقديم عبر برنامج للكاميرا الخفية ،ص ّورته ليعرض الحقاً.
كما ان عبير حضورها لن يغيب عن موسم عرض  ،2016إذ تركت
الحب» الذي ما زال يص ّوره
بصمتها عبر إحدى ثالثيات «مدرسة
ّ
المخرج صفوان نعمو.
التكريم األخير الذي حصدته مرعشلي كان من نقابة الفنانين
السورية ،التي منحتها عضوية شرف مؤخرا ً تقديرا ً لفنها الجميل،
الذي سيبقى محفورا ً في أذهان الجميع.
هكذا ،وبطيب الذكر ،رحلت ن��وارة ال��درام��ا السورية رندة
مرعشلي ،ربما ألن عمر الفراشات قصير .وألنها هي األقدار ال تبقي
عزيزاً ،وساعات السرور قليلة.
رندة مرعشلي لروحك السالم وألهلك الصبر.

زوج الراحلة نورس عبود

الفنانة سحر فوزي تعزّي والدة رندة

أمية ملص ...سالف فواخرجي ووائل رمضان

سالف تعزّي زوج رندة

ندوة لـ«م� ّؤ�س�سة �إنعام رعد الفكرية»
عن كتاب «حرب التحرير القوم ّية»
ّ
نظمت «مؤسسة إنعام رعد الفكرية» ،ندوة حول كتابه
«حرب التحرير القومية» في طبعته الثالثة ،وذلك في
قاعة «دار الندوة» في الحمرا ،بحضور رئيس المجلس
األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي الوزير
السابق محمود عبد الخالق ونائب رئيس الحزب توفيق
مهنا ،الرئيس األسبق للحزب مسعد حجل ،رئيس الندوة
الثقافية المركزية في الحزب الدكتور زهير فياض،
كريم َتي الزعيم صفية وأليسار سعاده ،ليلى إنعام رعد،
الوزير السابق بشارة مرهج ،علي غندور ،المحامي صباح
قبرصي ،اإلعالمي إدمون صعب ومف ّكرين.
ق��دّم للندوة الكاتب محمود شريح ،ث�� ّم تحدّث عبد
سياسي قلبا ً وقالباً،
الحسين شعبان وقال« :بقدر ما هو
ّ
إال أن لمعة المفكر عنده كانت موازية وومضة المجتهد
فيه كانت حاضرة والنزعة االستقاللية لديه كانت بارزة.
إنعام رعد من السياسيين المفكرين الذين لبسوا القبعتين
بحسب المثل الفرنسي قبعة السياسة ...وقبعة الفكر».
وتابع« :ال يمكن اإلحاطة بالحزب السوري القومي
االجتماعي ،ما لم تعط لكتابات إنعام رعد وأفكاره حقها،
وق��د ح��اول اإلض���اءة على أفكار انطون سعاده الزعيم
التاريخي خصوصا ً ف��ي م��وض��وع الخطر الصهيوني
والتناقض األساسي بين الحركة القومية واالستعمار.
وكان إلنعام رعد موقف نضالي متميز من الصهيونية بكل
أشكالها وألوانها وصورها».
وأضاف« :يعتبر مؤ َّلفه من أهم المؤلفات التي تناولت
ّ
بغض النظر عن
الظاهرة والمضمون واالستراتيجية
االتفاق معه في استنتاجاته أو االختالف حولها ،لقد نظر
في هذا الكتاب إلى حركة التحرير القومية بمداها العالمي
المفتوح ،وحاول قراءة المتغيرات والمستجدات والتوفيق
دائما ً بين الغاية والوسيلة».
وقال« :كتاب حرب التحرير القومية ،مرجع فكر مهم
في اإلضاءة على حركة التحرير القومي ونضالها المرير
ضد االستعمار واالستعباد العالميين في مراحل تاريخية
متعددة ،وينطلق من حقيقة أن الواقع القومي ليس مسألة
طارئة ،بل وج��ود واقعي موضوعي ذو أبعاد مختلفة،
ويشكل مرتكزا ً أساسيا ً في فهم كل المتغيرات واألحداث
والتطورات الداخلية واستيعابها على المستويات القومي
واإلقليمي والدولي».
ث��م ت��ح��دّث ال��وزي��ر السابق ب��ش��ارة م��ره��ج ع��ن رعد
المناضل السياسي في صفوف الحزب السوري القومي
االجتماعي ،وأشار إلى أنه يطرح في كتابه أفكارا ً غاية
في الوضوح والحسم ،فال غموض وال إبهام ،وال احتفاظ
ّ
بخط احتياطي للرجعة .وفي هذا الكتاب المهم والخطير
على طريق النهضة والنضال القومي ينجح إنعام رعد في
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علمي متكامل على مجريات الواقع بمعطياته
تطبيق منهج
ّ
وتح ّوالته.
وقال« :يتمكن الكاتب من خالل تحليله العلمي وتعمقه
في دراسة الظواهر المرحلية من الحضور بقوة في ميدان
التفكير المنهجي والخروج بمعادالت سياسية أثبتت
التجربة صحتها بعد مرور  45سنة على إصدار الكتاب في
طبعته األولى .وهو إذ يغوص في ملفات التاريخ الراهن
مستخرجا ً العبر وال��دروس بما يع ّزز مواقفه الساطعة،
ن��راه في ه��ذا الكتاب معماريا ً ب��ارع��ا ً يفذلك المقوالت
واالطروحات ليعيد صوغها في بناء متكامل وشفاف على
خلفية أفكاره المستقاة من النظرية القومية التي أرسى
مداميكها مؤسس الحزب السوري القومي االجتماعي
المفكر والمناضل أنطون سعاده».
وأضاف« :إن التحرير الذي يقوم به الفرد المتحد باألمة
واألمة الناهضة بطاقات الشعب ،فإنه ال يدحر الصهيونية
واالستعمار عن بالدنا والعالم فحسب ،إنما يح ّررنا من ك ّل
أمراضنا وأوهامنا سواء تلك التي صنعناها بأنفسنا في
زمن الردة واالنحطاط ،أو تلك التي زرعها في مجتمعاتنا
تحالف الصهيونية واالستعمار».
وقال« :هنا ينبّه رعد إلى أن الثورة الفلسطينية التي
حققت غايتها في بلورة الشخصية الفلسطينية على
الخريطة الدولية من مصلحتها تفادي االختناق ،والخروج
الفعلي من كياناتها ،وااللتحام بالمدى القومي وصوال ً إلى
حرب التحرير القومية التي تحقق االنتصار الفعلي على
العدو الغاصب».
وأشار إلى أنه في هذا الصراع الفكري الذي أقبل عليه
أنعام رع��د بحماسة ،يبرز قلمه ح��ادا ً ذكيا ً في تقديم
أطروحاته ودحض أطروحات اآلخرين بترفع ومسؤولية،
محاذرا ً السقوط في لغة التجريح وديماغوجية التحليل.
وفي هذا اإلط��ار يفرد الكاتب فصوال ً لمعالجة النظرية
الشيوعية التي انحازت إليها حركات فلسطينة وعربية
ارتدّت على النظرية القومية واعتبرتها سببا ً رئيسا ً في ج ّر
األمة إلى مستنقع الهزيمة والعار.
وختاماً ،ألقى كمال ذبيان كلمة المؤسسة وقال« :إن
هذه الندوة ليست إلحياء ذكرى إنعام رعد ،إنما للتواصل
مع المف ّكر الذي رحل ع ّنا وانقطع وابتعدنا عنه ،ففي إصدار
الطبعة الثالثة من كتابه حرب التحرير القومية إنما يعيدنا
إلى مرحلة األنظمة التي حملت الفكر القومي ،الذي غابت
عنه الحقائق العلمية واالجتماعية والدورة االقتصادية،
فكانت نتائجه وخيمة في مواجهة العدو الصهيوني في
ح��رب حزيران  ،1967وك��ان الكتاب تصويب للصراع
مع الكيان الصهيوني الذي يستهدف البيئة الجغرافية
للمشرق العربي ،والصراع معه صراع وجود”.

َ
بجائزتي
الدويهي وفرحات يفوزان
�أف�ضل روايتين للمك ّر�سين واليافعين

أعلن وزير الثقافة اللبناني ريمون عريجي أمس عن
اسمَي الكاتبين الفائزين بجائز َتي أفضل روايتين لهذه
السنة عن فئ َتي المك ّرسين والناشئين ،فور تسلّمه الظرف
المختوم من لجنة التحكيم ،خالل مؤتمر صحافي عقده
أم��س في قصر األونيسكو ،بحضور المديرين العامين
للشؤون الثقافية واآلثار فيصل طالب وسركيس خوري،
مديرة «الوكالة الوطنية لالعالم» لور سليمان ،رئيسة
مؤسسة «أنطوان شويري» روز شويري ،رئيسة لجنة
التحكيم الدكتورة يمنى العيد ،أمين سر اللجنة ميشال
معيكي واألع��ض��اء ،إضافة إل��ى كل من ال��روائ��ي أنطوان
الدويهي والروائية حنان فرحات ،وحشد من الفاعليات
الثقافية واألكاديمية واإلعالمية.
بعد كلمة لعريف االحتفال غازي صعب ،ألقت العيد
كلمة اعتبرت فيها أن إعالن الجائزة اليوم من قبل عريجي
يشكل فسحة أمل ودعامة لواقع لبناني تتصدّع جدرانه
ويكاد يغرق في الظالم.
من جهته ،ق��ال عريجي :بكل شفافية ،أفتح الظرف
المختوم اليوم أم��ام الجميع ألعلن ف��وز رواي��ة الكاتب
أنطوان الدويهي «غريقة بحيرة موريه» بجائزة رواية عام
 2015الصادرة عن «الدار العربية للعلوم ـ ناشرون» عن
فئة المكرسين ،وفوز الروائية الناشئة حنان فرحات عن
روايتها «فاقد الهوية» بجائزة الكتاب الناشئين.
وأضاف :إن شعورا ًبالفرح واألمل يتملكني اليوم ،وأنا في
حضرة أهل القلم واإلبداع .نتحلق حول نتاجات روائيينا،
مك ّرسين وناشئين في حقل الكتابة .وإن استحداث وزارة
الثقافة جائزتين سنويتين للرواية باللغة العربية ،جاء
ضمن رؤية الوزارة لتشجيع الكتاب الناشئين خصوصاً،
الذين ينشرون رواية للمرة األولى ،إلى جانب الروائيين

الذين قرأنا أعمالهم بإعجاب خالل سنوات طويلة.
وتابع :هذا االحتضان التشجيعي الواجب يندرج ضمن
قناعاتنا والثوابت ،احتفاء بإرث عريق ألصالة روائيينا
الكبار الذين أث��روا أدبنا اللبناني بلغات متعددة ،من
جبران الى نعيمة فالريحاني ،وجرجي زيدان ،ومن مارون
عبود إلى كرم ملحم كرم إلى توفيق يوسف عواد ويوسف
حبشي االشقر .وم��ن ج��ورج شحادة ،وص��وال ً إل��ى أمين
معلوف وسواهم من المنارات الجميلة .وإذا كنا ضنينين
على هذا اإلرث ،فإن إصرارنا عنيد إلكمال دروب االبداع،
غني بالمواهب والطاقات ،التي نجدد من خاللها
ولبنان
ّ
دورا ً للبنان ،في الريادة األدبية وتحديدا ً في كتابة الرواية.
هذه الجائزة نريدها مناسبة سنوية نحتفل خاللها بأجمل
نتاجنا األدبي في حقل الرواية اللبنانية.
وحيّا عريجي جميع الك ّتاب الذين شاركوا بأعمالهم
لنيل هذه الجائزة ،داعيا ً جميع روائيي لبنان ،مك ّرسين
وناشئين إلى المشاركة في السنة المقبلة ،وقال :إننا في
وزارة الثقافة نستقبل طلبات االشتراك في مهلة أقصاها
نهاية كانون األول  2015على أن تعلن النتائج نهاية
حزيران  .2016وال ب ّد لي أن أحيّي لجنة التحكيم المكونة
من أساتذة جامعيين كبار ،وأث ّمن جهودهم في قراءة كل
األعمال التي قدّمت وتقويمها ،وتربو على  28عمالً .هذه
اللجنة ،عقدت اجتماعا ً عند التاسعة صباحا ً وفي مبنى
االونيسكو هنا ،واختارت بعد التداول اسمَي الفائزين.
تجدر اإلشارة إلى أنّ لجنة التحكيم تألفت من :الدكتورة
يمنى العيد رئيساً ،ميشال معيكي أمينا للس ّر ،والدكاترة:
جورج دورليان ،خليل أبو جهجه ،ديزيريه سقال ،سميرة
أغاسي ،شوقي حمادة ،عبد المجيد زراقط ،لطيف زيتوني،
ووجيه فانوس.

