
نتائج مباراة »جائزة ال�شاعر �شابا زريق 

لالإبداع الأدبي«
نّظمت جامعة القديس يوسف - حرم لبنان الشمالي 
و«مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية« احتفاال 
إعــان نتائج  فــي طرابلس، ملناسبة  فــي مقر املؤسسة 
مباراة لنيل »جائزة شاعر الفيحاء سابا زريق لإلبداع 
األدبي لسنة 2018- 2019«، بعنوان »السخرية البّناءة 

في أدب مارون عبود«.
حضر االحتفال، مديرة فرع اجلامعة في الشمال فاديا 
العلم جميل، رئيس الهيئة اإلداريــة للمؤسسة الدكتور 
سابا زريق، اإلعامي وليد عبود، أعضاء جلنة التحكيم.

ـــق كلمة  بــعــد تــرحــيــب مــن مــيــريــام غــصــن، ألــقــى زري
املؤسسة  »إســتــعــداد  معلنًا  الفيحاء،  شاعر  »مؤسسة 
لطباعة بحث الفائز االول وتوزيعه على نفقتها، تعميما 

للفائدة«.
وقالت علم: »شــاء القدر أن يكون موضوع املسابقة 
عن مارون عبود األديب الذي كان من أوائل الثوار وأن 
يكون حفيده اإلعامي وليد ثائرا متسلحا بالكلمة وأن 
يكون الدكتور سابا زريــق حفيد شاعر الفيحاء عاشق 

طرابلس ».
وحتّدث اإلعامي وليد عبود معربا عن سعادته بأن 
»يكون في طرابلس ومع أبنائها للتخاطب بلغة القلب«، 
وتوجه إلى »مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية« 

الثقافة  سبيل  فــي  وطــاقــاتــهــا  إمكاناتها  تضع  »الــتــي 
والكتاب في الزمن األسود والصعب، وفي زمن التحديات 
والتي أصبحت فيه الثقافة ليست من األولويات، وكأن 
املؤسسة متشي عكس السير لتثبت أن لبنان الثقافي 
هو لبنان الباقي بينما كل ما هو آخــر ميكن أن يزول 

وميحى«.
وألقى الدكتور محمد كمال الدين كلمة جلنة التحكيم، 
فــأشــار إلــى »خــيــار احلــفــاظ على املستوى العالي الذي 
وضعته اللجنة التأسيسية للمباراة في إنطاقتها العام 
ورصد  الصارمة  األكادميية  معاييرها  وتثبيت  املاضي 
ــحــاث، وحــضــور التلميذ  اإلشــكــالــيــة املــطــروحــة فــي األب
بأفكاره وأسلوبه وعدم إغفال اإلنضباط اللغوي وحسن 

الطباعة واإلخراج«.
ثم مت توزيع شهادات تقدير على التامذة املشاركني، 
الــثــاث األول،  املــراتــب  فــي  الفائزين  ومنحت املؤسسة 
جوائز نقدية، وهم: في املرتبة األولى ميشاال سيمون دقور 
من مدرسة مار إلياس، وفي املرتبة الثانية مروى محمود 
رمية من ثانوية روضة الفيحاء، وفي املرتبة الثالثة شهد 

بهيج البرهان من ثانوية فضل املقدم الرسمية.
مــن منشورات  الــفــائــزون مجموعات كتب  كما تسلم 

»مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية«.
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