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ريما عبد الفتاح تفوز بجائزة ”إينيرغيا لبنان األدبية ٢٠١٣“

ينظم هذا النشاط سنويا من 
لمعرفة ودانتي  ا قبل مؤسسة 
ألــيــغــيــري اإليــطــالــيــتــيــن على 
برعاية  لمنطقة،  ا مستوى دول 
من السفارة اإليطالية في لبنان 
وبالتعاون مع المعهد الفرنسي 
في طرابلس والمجلس الثقافي 
البريطاني و“مؤسسة الصفدي“، 
ر  لحوا ا فــي  لمساهمة  ا بهدف 
مع   ، لمختلفة ا ت  فا لثقا ا بين 
تبادل المعارف واألفكار، وأيضا 
لثقافة  للغة وا ا في سبيل نشر 

اإليطاليتين.

إقامة لمّدة أسبوع 
وقد تم منح الكاتبة عبد الفتاح، 
إقامة لمدة أسبوع في ايطاليا، مع 
تعميم فوزها إعالميا هناك، وذلك 
بعد أن تميزت قصتها بأسلوبها 
فــي مضمون  لغني  ا و لحديث  ا

النص.
أما الجائزة الثانية، فقد منحت 

إلى اإليطالي ماركو فورناساريس 
 One day عن قصته القصيرة 
.with the writer M. Corona

ــق بــقــســم  ــعــل ــت وفـــــي مــــا ي
الكاريكاتور من المسابقة، فقد 
حصلت اللبنانية غنى مرعب على 
تنويه خاص من هيئة المحلفين 
 It’s لــيــة، على عملها ” اإليــطــا

.“month’s first
نتي  وتلفت مديرة معهد دا
أليغيري في طرابلس كريستينا 

فوتيه، إلى أنه في المسابقات 
ــقــة، تــم مــنــح الــجــوائــز  ــســاب ال
على   ، نيين لبنا ب  كــتــا ثة  لثال
قصصهم القصيرة والتي كان 
بينها،  فيما  لمشترك  ا لقاسم  ا
الحياة اليومية اللبنانية والتوق 

لالستقرار والسالم الدائم.
وقالت :“في تواصل وثيق مع 
الجغرافيا السياسية للبنان، فإن 
مسابقة إينيرغيا لبنان األدبية 
أيضا على  اقترحت  ٢٠١٣، قد 

فازت اللبنانية ريما عبد الفتاح 

بالجائزة األولى، في مسابقة 

”جائزة إينيرغيا لبنان األدبية 

٢٠١٣“، التي تم تنظيمها 

في مدينة ماتيرا اإليطالية، 

وذلك حول قصتها القصيرة 

.Resurrection

صدى البلد

قــوات حفظ السالم اليونيفيل 
ــمــوجــودة فــي جــنــوب لبنان،  ال
والتي كافأتنا بالقصة الوصيفة 
عدة  قا ــى  ل إ ينتمي  نيل  لو لكو
Millevoi في بلدة شمع الجنوبية.
ــقــد تم  وخــتــمــت فــوتــيــه: ”ل
تنظيم الحفل في ماتيرا اإليطالية 
وتحديدا فــي المتحف األثــري 
للدكتور ريـــدوال، حيث تعززت 
صلة الوصل القوية بين بالد األرز 

وايطاليا، أكثر فأكثر.

الفائزة ريما عبد الفتاح مع السيدة كريستينا فوتيه واعضاء اللجنة في ايطاليا  البلد
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