
إحرتام »احلرم«
م���ن روايات المجال���س وأحاديث المطر، ينقل كبار الس���ن 
ر بعض  ع���ن الملك فيصل بن عبدالعزي���ز - رحمه الله - أنه حذَّ
الس���اكنين والزارعين عل���ى ضفاف وادي حنيف���ة من مخاطر 
توس���عهم إل���ى داخل ح���دود ال���وادي، أو إلى ح���رم الوادي، 
فاستجاب بعضهم، وتأخر آخرون، وعندما جرى الوادي عظيمًا 
في 1395ه�، تأثر المتأخرون، فقال الملك: »السيل بياخذ حقه« 

أو لعله قال: »الوادي ياخذ حقه«.
ومن التراث الشعبي السعودي قول الشاعر: )الفرق واضح 
بين حده وحدي / والس���يل ما يغّي���ر مجراه كثر المباني(، وفي 
المحكيات السعودية أمثلة وحكم عن السيول، منها قول القدماء: 
»الس���يل ما يغّير مجراه«، كما قالوا: »كل وادي س���ال ال بد ما 

انه يسيل«.
كان حديث الس���عوديين خالل األي���ام الماضية عن األمطار 
والسيول، وال سيما في مدينة جدة ثاني أكبر المدن التي شهدت 
أضرارًا بش���رية ومادية جراء يوم ماطر، وعادت الذاكرة بالناس 

إلى عام 2009 حين شهدت المدينة كارثة كبيرة.
م���ا ُروي عن الملك فيصل، وفي التراث أعاله اس���تقيته من 
حديث مع مخضرمين، ولعلي أجدت الفهم، ومن ثم النقل، ولكن 
ما أثق أنني اس���توعبته بدقة س���ؤال الصديق ماجد الحميضان 
البسيط العميق: »هل رأيت قرية أو مدينة صغيرة تغرق شوارعها 
بالمط���ر؟« فأج���اب الجميع بالنفي، فاس���تطرد: »طبع���ًا، ألنهم 
يحترمون األودية ومجاري الس���يول وال يمكن أن يبنوا عليها، أو 

بالقرب منها أي شارع أو مبنى!«.
جزء من المشكلة في أنه تم البناء على مجاٍر طبيعية للسيول، 
ولم يتم إنشاء نظام بديل، وأقصد هنا نظامًا معماريًا بيئيًا يحقق 
الوظيفة نفسها، إضافة إلى أجزاء كثيرة أخرى. لكن العودة إلى 
الطبيع���ة، أو فلنقل تصحيح األخطاء التي ارُتكبت في حق طبيعة 

األرض هو بداية التصحيح العميق للمشكلة.
في العاصمة الرياض، أمر خادم الحرمين الش���ريفين الملك 
س���لمان بن عبدالعزيز عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض بتأهيل 
وادي حنيف���ة، وتم في ع���ام 2010 افتتاح المش���روع برعايته، 
والتأهي���ل البيئي لوادي حنيفة يعد أكبر مش���روع من نوعه في 
المنطق���ة العربي���ة ويمتد نطاقه إلى أكثر م���ن 80 كيلومترًا، بعد 
تأهيل الوادي، ليستعيد وضعه الطبيعي كمصرف لمياه األمطار 
والس���يول، ليس ذلك فحس���ب، بل تم جعله أطول مناطق التنزه 

المفتوحة في المدينة.
يب���دو لي أن ه���ذا ما تحتاج إليه أي مدينة تغرق ش���وارعها 
بالس���يول، أما إعادة تأهيل أوديتها القديمة والطبيعية، إو إنشاء 
مجاٍر حقيقية وعمالقة، ال سيما أن العلماء يقولون بتغير مناخي 
س���يحيي أودية عمالقة كبيرة في الس���عودية من سبات عشرات 

السنين.
الملك س���لمان أيضًا وّجه آنذاك بالتخطيط لمشروع التأهيل 
البيئ���ي لوادي الس���لي في الري���اض، ثاني أعظ���م األودية في 
العاصمة، وه���ي مهمة صعبة ألن وادي الس���لي يقطع الرياض 
من مط���ار الملك خالد الدولي ش���مااًل إلى خش���م العان جنوبًا 
بطول 103 كيلومت���رات، وهناك العديد من المخططات المعتمدة 
على امت���داده، إلى جانب عدم وجود مجاٍر لتصريف الس���يول 
في كثير من الش���وارع واألراضي الواقع���ة على جانبي الوادي 
ووس���طه، ولعل���ه يرى النور قريب���ًا، ولعل كل المدن الس���عودية 
وس���كانها وعقارييها، وموظفي بلدياتها يعي���دون ثقافة احترام 

حرم الوادي.
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} دبي - »الحياة«

> أقيم���ت ف���ي دب���ي حفل���ة ضخم���ة لتكريم 
مجموعة عربية من المبدعين والمفكرين وأصحاب 
اإلنجازات، في حضور الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في 

اإلمارات، و800 شخصية عربية وعالمية.
مب���ادرة »تكري���م« الس���نوية الت���ي أسس���ها 
اإلعالم���ي ري���كاردو ك���رم، وزعت جوائ���ز دورتها 
السادس���ة التي أتت هذا العام تحت شعار »مقابل 
اليأس واإلحباط في عالمنا العربي في ما يش���هده 
من أح���داث، هناك عالمات مضيئ���ة، وأننا موطن 
الريادة والتقدم«، معلنة عن أسماء عربية أبدعت.

 وحّي���ا الش���يخ نهي���ان ب���ن مبارك ف���ي كلمة 
االفتت���اح الفائزين والفائ���زات، مؤك���دًا االعتزاز 

بإسهاماِتهم في شتى َمناحي الحياة.
وجّدد ك���رم في كلمته، إيمانه بأنه »خلَف الليل 
العاتي يعلو س���راج، س���راٌج يحي���ي األمل بالغد 
العرب���ي المض���يء«. وتوّجه الى دب���ي محتضنة 
االحتف���ال، بالق���ول: »مدين���ة ارتب���ط حاضره���ا 
بالمغام���رة  باالزده���ار،  بالتح���ّدي،  وماضيه���ا 

وباالنفتاح، ُدبي نموذٌج  ُيحتذى به«.
والمكرمون في الدورة السادس���ة هم: اللبناني 
فضل���و خوري الذي تس���ّلم في عام ٢0١٥ رئاس���ة 
الجامعة األميركية في بيروت، وهو طّور مقاربات 
عالجي���ة اس���تهدافية عل���ى مس���توى الجزيئّيات 

لسرطان الرئة والرأس والعنق.
الس���عودي خال���د الخضي���ر وهو المؤس���س 
والرئيس التنفيذي لش���ركة »جلوورك« التي تعمل 
عل���ى تمكين المرأة من الدخول إلى س���وق العمل 

في المملكة.
مؤسسة الكمنجاتي الفلسطينية غير الربحية 
الت���ي أطلقها رم���زي أبو رض���وان الع���ام ٢00٢ 
وترم���ي إلى إقام���ة م���دارس موس���يقية تفاعلية 
لألطفال الفلس���طينيين األكث���ر حرمانًا على وجه 

الخصوص. 
الحركة البيئية اللبنانية.

العراقي���ة في���ان دخيل وه���ي أح���د النائبين 
اإليزيديين الوحيدين في البرلمان العراقي. حازت 
اهتمام���ًا دولّي���ًا بع���د المس���اعدة الت���ي قّدمتها 
لإليزيديي���ن الذين كانوا يتعّرض���ون للتعذيب إثر 
اجتياح »داعش«. وأطلقت عليها قناة »سي إن إن« 

لقب »امرأة العام ٢0١٤« من دون منازع.
 األردني���ة روان بركات أول كفيفة عربية تدّرس 
المس���رح وتش���ارك فيه كممّثلة ومخرجة، أنشأت 
مؤسس���ة »رنين« التي تعمل عل���ى إطالق قصص 
صوتي���ة لألطف���ال لتنمي���ة مهاراتهم الس���ماعية 

والتواصلي���ة من خالل ط���رق تعليمية ثورية، كما 
افتتح���ت حوال���ى ١٥0 مكتب���ة صوتي���ة تضّمنت 
قصص���ًا أله���ّم المؤّلفي���ن الع���رب، وحصلت على 
جائ���زة الملك عب���د الله الثاني لإلنج���از واإلبداع 

الشبابي العام ٢009. 
الفلس���طينية جمانة عودة من أبرز الناشطات 
ف���ي مج���ال الصّحة والعم���ل اإلنس���اني وحقوق 
الطف���ل في فلس���طين، حصلت عل���ى جائزة نوبل 
للطفول���ة لعام ٢008، متخصصة في طّب األطفال، 

أسست مركز »الطفل السعيد« في رام الله. 
اللبنان���ي نبيل حباي���ب: الرئي���س والرئيس 
التنفي���ذي لش���ركة »جن���رال إلكتريك« ف���ي منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا منذ ٢00٤. 
يش���غل عضوية مجلس اإلدارة اإلقليمي ل� »إنجاز 
العرب«، ومعهد دول الخليج العربي في واش���نطن 

وغيرها.
منظم���ة إنق���اذ الطفول���ة الدولية الت���ي ُتعنى 
بتحس���ين مس���توى معيش���ة األطفال ف���ي أنحاء 

العالم، وتأسست في الواليات المتحدة األميركية 
العام ١9١9، وهي حاضرة في الشرق األوسط منذ 

العام ١9٥٣.
الراحل غازي القصيبي )السعودية(: كان أديبًا 
وق���دوًة سياس���يًة ومفك���رًا معروفًا، ت���ّم اختياره 
ليكون عضوًا في وفد س���الم سعودي- يمني، ليتّم 
تعيين���ه بعده���ا وزيرًا للصناع���ة والكهرباء ، كما 
كان وزي���رًا فّعااًل للصّحة، ثم س���فيرًا للمملكة في 
البحرين والمملكة المتحدة، وأخيرًا وزيرًا للمياه 

وللعمل، قبل وفاته في عام ٢0١0.
اللبنانية ممدوحة الس���يد بوبست التي عملت 
م���ع منظم���ة الصح���ة العالمية، ثم م���ع منظمتي 
»يونيس���يف« و »يونيس���كو« العام ١9٥٧، قبل ان 
يكّلفها رئي���س الحكومة اللبناني���ة آنذاك الراحل 
رش���يد كرامي بش���غل منصب مندوب���ة لبنان في 
األم���م المتحدة. أنش���أت وزوجها »مؤسس���ة إلمر 
وممدوحة بوبس���ت« التي ساهمت في دعم العديد 

من القضايا اإلنسانية. 

 الفلس���طيني رياض الصادق الذي أّس���س مع 
خل���ف الحبت���ور ش���ركة »الحبت���ور« للمش���اريع 
الهندس���ية. يتولى حاليًا منصب رئاسة »مجموعة 

الحبتور ليتون« ويمتلك العديد من الشركات.
ه���الل الس���اير وزوجته مارغري���ت )الكويت(: 
أّسس���ا »الجمعي���ة الكويتية لرعاي���ة األطفال في 
المستش���فى« والمعروفة ب� »كاتش« لتوفير الدعم 
النفسي واالجتماعي لألطفال المرضى وأهاليهم.

يذكر أن المجل���س التحكيمي لمبادرة »تكريم« 
يضّم كاًل من الملكة نور الحس���ين، األميرة بندري 
عبد الرحمن الفيصل، األمير منصور بن ناصر بن 
عبد العزيز، الش���يخة مي الخليفة، الش���يخة بوال 
الصب���اح، الدكتور األخض���ر اإلبراهيمي، توماس 
أبراهام، الش���يخ صالح الترك���ي، الدكتورة فريدة 
العالقي، س���مير عساف، س���مير بريخو، كارلوس 
غصن، نورا جنبالط، الدكتور أحمد هيكل، عيسى 
أبو عيس���ى، الليدي حياة بالومبو، الروائي مارك 

ليفي، رجا صيداوي، وأسماء صديق المطاوع.

> نيوي���ورك - أ ف ب  -  اختارت المغنية البريطانية أديل عدم 
بث ألبومها الجديد »٢٥« المرتقب صدوره هذا األس���بوع، عبر تقنية 
البث التدفقي )ستريمينغ(. وأفادت مجموعة »سبوتيفاي« السويدية 
لخدمات الموس���يقى بالبث التدفقي: »إننا نعش���ق أديل ونحترمها، 
شأننا في ذلك شأن ٢٤ مليون متابع لها عبر »سبوتيفاي«. نأمل في 
أن تمنحهم الفرصة لالستمتاع قريبًا بسماع ألبوم »٢٥«، كما حصل 

مع »١9« و»٢١« األلبومين السابقين للمغنية البريطانية«.
ولم تصدر خدمات البث التدفقي األخرى أو فريق العمل الخاص 
بالمغنية أي تعليق، إال أن المعطيات المتوافرة تشير إلى عدم توقع 
إتاحة أغني���ات ألبوم »٢٥« عب���ر منصات البث التدفقي المنافس���ة 

ل�»سبوتيفاي« الرائدة في هذا القطاع الذي يشهد نموًا كبيرًا.
وهذا القرار هو األكثر تأثيرًا في سوق خدمات البث التدفقي منذ 
إعالن المغنية االميركية تايلور س���ويفت س���حب أغانيها من خدمة 

»سبوتيفاي« عند صدور ألبومها »١989« قبل عام. 

} بيروت - »الحياة«

> َصّور تالمذة »مدرسة تأهيل وتوجيه الصم« 
التابعة لجمعي���ة رعاية اليتيم ف���ي صيدا )جنوب 
لبنان(، ش���ريطًا مصورًا للنش���يد الوطني اللبناني 
بلغة اإلشارة، بمشاركة الس���وبرانو اللبنانية هبة 
القواس وإش���رافها. وحمل الفيدي���و الذي ُيعرض 
على شاش���ات التلفزي���ون اللبنانية لمناس���بة عيد 
االس���تقالل، عنوان »لِيعال الصمت بأحلى نش���يد - 
كلن���ا لبعض كلن���ا للوطن«. وجاء ف���ي البيان الذي 
وّزعته الجمعية: »يضفي هذا العمل معنًى للفن في 
خدمة فئ���ات ذوي الحاجات الخاصة في مجتمعنا، 
وه���و يدعو لنكون صوتًا واح���دًا في خدمة الوطن 
وللتعبير عن أن لكل إنس���ان في وطننا صوتًا يجب 

أن يسمع، بخاصة في عيد االستقالل«. 
وق���د ش���هدت حديق���ة جمعي���ة رعاي���ة اليتيم 
ومسرحها، حركة سريعة ومجهودًا الفتًا بين تالمذة 
مدرس���ة الص���م ومعلماته���م ومدّربة لغة اإلش���ارة 
والس���وبرانو هب���ة الق���واس والفري���ق المصّور. 
الجميع تعاون لتأدية النش���يد بلغة اإلش���ارة، فيما 
ُدم���ج صوت هبة القواس الذي ُيعبر عن مس���يرتها 
الفني���ة الملتزمة بقضاي���ا الوطن والف���ن الجميل 
واألعم���ال اإلنس���انية، مع أص���وات األطفال لينتج 

فيديو مشغواًل من القلب.
ه���ذا العمل جزء من النش���اطات التي تقوم بها 
المدرس���ة، وآث���ر هذا الع���ام أن يوص���ل فكرته من 
خالل التالمذة الذين كسروا عالمهم الصامت الذي 
يعيش���ون فيه، ودع���وا في هذا الش���ريط إلى وطن 

موّحد لجميع اللبنانيين.
وأثن���ى رئيس جمعية رعاي���ة اليتيم في صيدا 
س���عيد المكاوي، على الش���ريط المصّور الذي أعد 
م���ع األبناء، وقال: »دأبت جمعي���ة رعاية اليتيم في 
صيدا منذ تأسيس���ها في الع���ام ١9٥٢، على رعاية 
األيت���ام والح���االت االجتماعي���ة وذوي الحاج���ات 

اإلضافي���ة، وعملت ليصبحوا عناصر فاعلة منتجة 
في مجتمعنا اللبناني. ويأت���ي هذا الفيديو كليب، 
بالتعاون مع الس���وبرانو هب���ة القواس مع أبنائنا 
الذي���ن يعانون من صعوبات س���معية، ليكون الفن 
مس���اهمًا في تس���ليط الضوء على ش���ريحة نعمل 
لنوص���ل صوته���ا خدم���ة لوطننا لبن���ان رعلى غم 

الصمم«. 
الس���وبرانو اللبناني���ة هب���ة الق���واس، أعربت 
عن س���عادتها به���ذا العمل، وقال���ت: »تأثرت كثيرًا 

بالخدم���ات التي تق���دم لألطفال ف���ي جمعية رعاية 
اليتي���م، وال���روح اإليجابية والمحب���ة، إضافة إلى 
الس���عادة الواضحة عل���ى وجوه ه���ؤالء األطفال، 
وأطمح الى أن أسّلط الضوء على نشاطات الجمعية 
من خ���الل مجموعة من المبادرات التي س���أتعاون 

فيها معها خالل العام المقبل«. 
الراب���ط  زي���ارة  الفيدي���و، يمكن���ك  لمش���اهدة 
https://www.youtube.com/user/ التال���ي:

MaytamSaida

} بيروت - »الحياة«

> اختارته���ا مجل���ة »أريبي���ان بزن���س« 
واحدة من أقوى ١00 إمرأة عربية لس���نوات 
عدة متتالية، وأح���د أقوى ١00 من المفكرين 
العرب في العالم. الدكتورة منى صالح الدين 
المنج���د عالم���ة اإلجتماع المهتمة بش���ؤون 
المرأة في الس���عودية أطلقت كت���اب »المرأة 
الس���عودية: إحتفالي���ة نج���اح«، عرضت فيه 
قصص نساء سعوديات من خلفيات متنوعة 
فني���ة واقتصادي���ة وسياس���ية واجتماعي���ة 
وطبية... بأسلوب »حّي« استندت فيه الكاتبة 
إلى مقابالت شخصية معهن لتبرز ما حققنه 

من منجزات لمصلحة المجتمع السعودي. 
ش���ّكل الكتاب تحديًا للمنجد ألنها شاءت 
أن تغّي���ر مفاهيم خاطئة عن وضع المرأة في 
السعودية، وأن تساهم في فهم المسؤوليات 

الملقاة على عاتقها. 
هؤالء النسوة أحدثن فروقًا في مجتمعهن 
وأصبح���ن مص���در إله���ام لألجي���ال الحالية 
والمقبلة. فالمرأة الس���عودية تش���ّكل نصف 
المجتم���ع وه���ي ق���وة تق���ف وراء التنمي���ة 

المس���تقبلية للب���الد الت���ي عرف���ت تغّيرات 
س���محت للنساء بالمش���اركة في اإلصالحات 
ف���ي مج���االت كثيرة. ج���اء الكت���اب ليحتفي 
بمنجزات بعض الرائدات اللواتي عملن بجد 
ف���ي مجاله���ا  »بطل���ة«  منه���ن  كل  لتصب���ح 
واختصاصه���ا وتتب���وأ أعل���ى المراكز التي 
كانت مخصصة للرجال. النساء السعوديات 
يمثلن مصدرًا نفيسًا من الطاقة االقتصادية، 
ومن خالل مش���اركتهن في المجتمع، سيعدن 
الحاض���ر  ف���ي  المهم���ة  بالعوائ���د  علي���ه 
والمس���تقبل. إن التنمي���ة الناجحة للمجتمع 
تعتم���د على الرج���ال والنس���اء. واليوم وألن 
الفرص أتيح���ت أمامهن بدأت النس���اء لعب 
أدوار ب���ارزة ف���ي كل المج���االت تقريب���ًا في 
التعلي���م وعالم المال واألعمال، والطب والفن 

والكتابة والتصوير وحتى السياسة.
ف���ي الكت���اب، نس���اء تحدي���ن حواج���ز 
مجتمعهن المحافظ بقوة شخصياتهن والقوة 
التي يملكنها في صنع القرارات والجرأة في 
العمل. وبتحركاتهن خارج الحدود التقليدية 
الت���ي كان���ت محص���ورة بالمن���زل والعائلة، 
مارسن تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع. ولكنهن 

اعترفن ب���أن كل امرأة تحتاج إلى دعم الرجل 
ف���ي حياته���ا س���واء كان أخاه���ا أو زوجها 
أو مستش���ارًا لرعاي���ة موهبته���ا ولتحقي���ق 

أحالمها.
 ويع���رض الكتاب صور النس���اء اللواتي 
ش���اركن ف���ي المقابالت كل منه���ن في عملها 
ليظهر ش���غفهن ومدى احترافهن ومهنيتهن 
الكبيرة، وقد التقطت تلك الصور في بيئاتهن 
الطبيعية، علمًا انها المرة االولى التي توافق 

فيها النسوة على تصويرهن بهدف النشر.
مقاب���الت الكتاب تمحورت حول األس���رة 
والتعليم والعمل وآراء النس���اء في القضايا 
االجتماعي���ة واالقتصادية. وعّبرن في الكتاب 
عن مشاعرهن بصراحة مطلقة حيال مواضيع 
دقيق���ة، منها القيادة والمس���اواة بين الرجل 
والم���رأة. وأخبرت كل منهن قص���ة نجاحها 
وكي���ف وصل���ت إل���ى ما ه���ي علي���ه وعّددت 
التحدي���ات والصع���اب الت���ي واجهته���ا في 
رحلتها. لكن أبرز ما في الكتاب سؤال »ما هو 
حلم���ك األكبر؟« الذي وجهت���ه المنجد إليهن، 
وكان���ت أكثري���ة األجوبة »أن تحص���ل المرأة 

السعودية على كامل حقوقها«.

> لن���دن - أ ف ب -  أصدر مغني 
الروك البريطاني الشهير ديفيد بويي، 
أم���س، أغنية منفردة جديدة تتمحور 
أيضًا ح���ول موضوع الفضاء والفلك 
بعنوان »بالك ستار« )نجمة سوداء(. 
وهي األول���ى من ألبومه المقبل الذي 

يحمل االسم نفسه.
وترافقت األغنية مع فيديو كليب 
مّدته تس���ع دقائ���ق و٥9 ثانية، وهي 
الحلقة األخيرة من مغامرات ميجور 
ت���وم، رائد الفض���اء المتخّي���ل الذي 

يش���ير إليه الفنان البال���غ من العمر 
68 س���نة، في كثير من أعماله. ويبدأ 
ش���ريط الفيدي���و على كوك���ب بعيد، 
حيث تكتش���ف امرأة شابة جثة رائد 
فضاء متحّللة، فيما بويي يغني على 

مقام قريب من المقامات الشرقية.
وقال أحد المعّلقين: »هذه األغنية 
أوديتي«  »س���بايس  الثالثي���ة:  تكمل 
)مقدم���ة ع���ن ميجور توم(« و»اش���يز 
تو اشيز« )قيامة ميجور توم( وبالك 
س���تار )وض���ع ميجور ت���وم الجيد(. 

حس���نًا فعلت ف���ي داي���ف«. ويصدر 
ألب���وم »بالك س���تار« ف���ي الثامن من 
كانون الثاني )يناير( ٢0١6، في يوم 
عيد ميالد الفنان التاس���ع والستين، 
وهو يأتي بعد ألبوم في العام ٢0١٣ 
بعنوان »ذي نيكس���ت داي«. وأصدر 
بويي أكثر من ٢0 ألبومًا في مسيرته 
الفني���ة الممتدة منذ أكث���ر من أربعة 
عق���ود. وه���ذه األغنية ُتس���تخدم في 
مقدم���ة المسلس���ل التلفزيوني حول 

الجرائم »ذي الست بانثرز«.

لقاء يف دبي حبضور  800 شخصية عربية وعاملية

»تكرمي« حتتفي مبجموعة جديدة من املتفوقني العرب

أديل تقاطع 
خدمات البث التدفقي 

يف فيديو كليب يؤدون فيه النشيد الوطين 

هبة القواس تدعو مع تالمذة صمّ اىل توحيد اللبنانيني

كتاب »املرأة السعودية: إحتفالية جناح«

منى املنجد تعرض جتارب حيّة يف حوارات مباشرة

»جنمة سوداء« يف رصيد ديفيد بويي!
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السبت ٢١ تشرين الثاني )نوفمرب( ٢0١٥ املوافق 8 صفر ١٤٣٧ ه�/ العدد ١9٢٢٣

} أقامت جمعية »أديان« عش���اءها الخيري الس���نوي ف���ي مركز »بيال« في بيروت، تحت عن���وان »التنوع يبني 
الوحدة« في حضور رئيس���ها األب فادي ضو وعدد من رجال الدين المس���لمين والمس���يحيين وشخصيات. وتخلل 
حفلة العشاء فيلم عن الجمعية وعزفت ديانا معوض على الكمان وقدمت جوقة »نادي ألوان« في مدرسة البرج الدولية 

بعض األناشيد. وقدمت الفنانة كارال رميا وصلة غنائية.
 وأعلن األب ضو عن اختيار »أديان« لنهائيات المراكز الثالثة لجائزة أفضل مؤسس���ة للحوار بين الثقافات بين 

أوروبا والعالم العربي. 


