اطلقت شركة جوش مالكة تلفزيون زحلة
مهرجان  Zابداع في سنته االولى 3102 -
في حفل رائع متنوع كان راعيه كبير زحلة ولبنان الشاعر سعيد عقل الذي حفر اسم زحلة
باحرف من ماس على لوح االبداع السرمدي .
وتخلل المهرجان تكريم ثلة من المبدعين البقاعيين والزحليين والذي اتى اختيارهم من خالل
التصويت عبر موقع www.zahletv.com
وقد حضر االحتفال الذي امتاز بالرقي واالبداع سعادة محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان
وسيادة المطران عصام درويش والوزير والنائب السابق سامي الخطيب ولفيف من اهل الفكر
والفن واالعالم واالعمال .
استهل الحفل المخرج جوزف شعنين صاحب الفكرة ومطلقها بكلمة دعت الى ثورة المبدعين
في عامية فكرية جديدة تنطلق من زحلة  ،كما واشار الى ان الناس هم من اختاروا مبدعيهم
دون تاثير من احد لذلك فكلهم رابحون .
ومن ثم توالى توزيع الرمز المعد خصيصا للمبدعين والذي قام بتصميمه جوزف شعنين ونفذه
نخبة من النحاتين اللبنانيين .
تخلل اعالن الجوائز ريبورتاج مميز عن الكبير سعيد عقل كتبه وألقاه األستاذ انطوان
األشقر تبعه أغنية للفنان يارا غره من كلمات سعيد عقل بالفرنسية ولوحات فنية رائعة ومبدعة
تالق فيها الموسيقي العالمي ابن الفرزل سعيد مراد يرافقه داني خوري في االيقاعات النارية
والتينور جوني عواد والفنانتين رشا سلوم وتمارا باالضافة الى فرقة TRAOOP ADOORS
التي نفذت لوحات راقصة رائعة ومميزة
وقد ميّز الحفل الجهد الذي بذلته شركة  Group Wفي أسلوب اعالن النتائج المباشر عبر
موقع  www.zahletv.comحال توقف التصويت فجاءت النتائج شفافة ومباشرة و قد نال
لقب  -Zابداع بحسب الفئات المطروحة للتصويت االكتروني كل من :

فئة االنشاد الروحي

السيدة هال زرزور مالك

فئة االنجاز االعالمي

الصحافي جوني منير

فئة االنجاز االقتصادي

االقتصادي علي حلوم

فئة االنجاز المسموع

المذيع طوني بو نعوم

فئة االنجاز المقروء

جريدة الكلمة

فئة االنجاز الصحي

الدكتور طوني نصار

فئة االنجاز الموسيقي

خليل ابو عبيد

فئة االنجاز المرئي

المخرج ميالد ابو موسى

فئة االنجاز الثقافي

د جورج كفوري

فئة االنجاز التعبيري

فهد طباع

فئة االنجاز االجتماعي

ناصيف عموري

فئة افضل تمثيل لزحلة

رينا ورومي شيباني

فئة افضل رجل اعمال

عماد قزعون

فئة افضل سيدة اعمال

ماريزا مهنا

فئة انشط االندية

فرسان وطالئع العذراء  -االنطونية

امراة العام

ماريا معلوف

رجل العام

ميشال ضاهر

وقد حاز المطران عصام يوحنا درويش لقب رجل Zإبداع للعام  3102لنيله أعلى نسبة
تصويت .

أما مفاجأة الحفل فقد كانت تكريم مميز ومؤثر جداً للشابة جنان سعيد من جمعية شعاع األمل
التي وبرغم إعاقتها قامت بتأليف كتابين مميزين  ،ما ّأثر بالحضور فحازت تصفيقا ً كبيراً إثر
كلمة الشكر التي ألقتها .
كما وتم تكريم طبيب األعشاب الشهير ابن زحلة زين األتات لتميزه في عمله .

