
هي ن�شاطات

ريكاردو كرم، م�ؤ�س�س مبادرة »تكريم«، �أعلن 

عن �نطالق �لحفل:

ُمنحت جوائز »تكرمي« لعام 2012 
للمبدعني التالية أسماؤهم: 

جائزة »تكرمي« لألعمال اخليرية واخلدمات 
اإلنسانية: مؤسسة سيسوبيل – لبنان

ُتعنى سيسوبيل باألطفال املصابني بإعاقات عقلية 
أو جسدية، وباألطفال املصابني بأمراض التوحد، 
وهي تؤمن الدعم والسند لعائالتهم، وتعمل على 

تغيير نظرة املجتمع جتاه اإلعاقة وتأمني االنخراط 
الفاعل لألطفال املعوقني. يعمل فريق متعدد 

االختصاصات يفوق عدده املئتي شخص على تأمني 
الرعاية الطبية والتأهيلية والتربية املتخصصة 
وإدارة اخلدمات ألكثر من ٤٥٠ طفال كل عام.

جائزة “تكرمي” لإلجناز العلمي 
والتكنولوجي:  ناجي حبيب - مصر

أستاذ رائد في البحوث املتمحورة حول سرطان 
الكبد ومعاجلته، ابتكر أولى التجارب السريرية 

باستخدام الفيروسة الغّدانية والعالج اجليني في 
عالج سرطان الكبد، هو أول شخص في الغرب 

ينشر جتربة سريرية حول استخدام اخلاليا 
اجلذعية املستمدة من نخاع عظام إنسان راشد 

لعالج املرضى الذين يعانون من فشل الكبد.
جائزة »تكرمي« لالبتكار في مجال التعليم: 

مؤسسة عبد احملسن القّطان - فلسطني 
مؤسسة تنموية مستقلة، مت تسجيلها في العام 

1993 في اململكة املتحدة كمؤسسة خيرية، 
باشرت بالعمل في فلسطني العام 1998 

كمؤسسة غير ربحية تهدف إلى خلق مجتمع 
متنور عادل حر ومتسامح، ذي حضور عاملي، 

يؤمن باحلوار، وينتج العلم والفن واألدب. تعمل 
مؤسسة عبد احملسن القّطان في تطوير الثقافة 

والتربية في فلسطني والعالم العربي، وهي 
تتوجه إلى األطفال واملعلمني والفنانني الشباب.

جائزة »تكرمي« للتنمية البيئية املستدامة: 
محمية أرز الشوف - لبنان

تعنى جمعية أرز الشوف، وهي جمعية 
أهلية غير حكومية، بالتعاون مع جلنة 

محمية أرز الشوف وحتت إشراف وزارة 
البيئة، بإدارة هذه احملمية، هدفها األساسي 

احملافظة على اإلرث الطبيعي واحلضاري عبر 
أفضل العالقات وتنمية املجتمع احمللي.

جائزة »تكرمي« لإلجناز الثقافي: 
سامية زرو - فلسطني

فنانة تشكيلية متميزة في تعاملها مع مواد التشكيل 
والتصميم باأللوان واخلامات البيئية املتعددة 

واحلديد والبرونز واألملنيوم بأساليب فنية وتقنيات 
متعددة ُتستخدم في النحت والرسم والتصوير.

جائزة »تكرمي« المرأة العام العربية: 
ماجدة السنوسي – السودان

ماجدة محمد السنوسي، سودانية اجلنسية، 
حائزة على إجازة في إدارة األعمال. في العام 
1993 استحصلت من البنك الدولي على منحة 

لدراسة املاجستير في النوع االجتماعي والتنمية، 
وأخرى في التنمية الريفية من جامعة سكس 
في بريطانيا. تشغل السيدة السنوسي اليوم 
منصب مدير مكتب منظمة أوكسفام اإلقليمي 
في لبنان املركز اإلقليمي لتحقيق املساواة بني 

اجلنسني، والذي متتد أنشطته لتشمل لبنان، 
فلسطني، األردن، العراق، اليمن ومصر.

جائزة “تكرمي” للمبادرين الشباب: 
حبيب حداد - لبنان

رجل أعمال وتكنولوجي بارز، مبتكر فكرة موقع 
yamli.com اإللكتروني الرائد للوحة املفاتيح 
الذكية باللغة العربية ومحرك البحث العربي، 

ليجسد بذلك الطاقات الواسعة التي تضمها املنطقة. 

في �لثالثين من ن�فمبر عا�ست �لمنامة عا�سمة مملكة �لبحرين ليلة ��ستثنائية �سهد عليها م�سرح �ل�سالة �لثقافية �لتي غ�ست بح�س�ر �أكثر 

من 500 �سخ�سية عربية وعالمية �سمت نخبة من �لإعالميين في �لمجال �لمرئي و�لم�سم�ع و�لمكت�ب لتغطية هذ� �لحفل �ل�سن�ي لمبادرة 

»تكريم« �لتي كرمت نخبة من �أبرز �لمبدعين �لعرب تقدير� لإنجاز�ت ��ستثنائية وهب�ها للعالم �لعربي.

رعت �لحفل �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة، قرينة ملك �لبحرين حمد بن عي�سى �آل خليفة، وبالتعاون مع وز�رة �لثقاقة في �لبحرين. 

وبرعاية �إعالمية من مجلتنا »هي« للعام �لثالث على �لت��لي.  

 الفائزون مع الشيخ عبدالله بن حمد آل اخلليفة والشيخة مي آل اخلليفة وريكاردو كرم

500 �صخ�صية عربية وعاملية يف حفل مبادرة »تكرمي«  
برعاية اإعالمية من     للعام الثالث على التوايل

ُيدير حداد رؤية "ميلي" بهدف متكني اللغة 
العربية ومستخدميها على شبكة اإلنترنت، بحيث 

ُتناط به مسؤوليات عدة بدءا من اختيار فريق 
العمل وتنمية املنتج ليبلغ عدد مستخدميه 10 

ماليني مستخدم وإنتاج 350 مليون كلمة عربية، 
وصوال إلى إدارة التمويل والتوصل التفاقية 
بارزة األهمية مع موقعyahoo اإللكتروني. 

جائزة »تكرمي« للقيادة البارزة لألعمال: 
سعد عبد اللطيف - فلسطني

الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في منطقة آسيا 
والشرق األوسط وإفريقيا، سعد عبد اللطيف 

يقف وراء عدد من النجاحات التي حتققها هذه 
الشركة الرائدة في مجال األغذية واملشروبات، 
والتي تبلغ إيراداتها أكثر من ٦٥ مليار دوالر 
أمريكي سنويا، وحتتضن ٢٢ عالمة جتارية. 

جائزة »تكرمي« للمساهمة الدولية 
االستثنائية في املجتمع العربي: 

Actes Sud / Sindbad – فرنسا
أسست في العام 1972 في باريس، والتي يعود 

اليها وإلى مؤسسها بيار برنار الفضل األكبر في 
إطالق حركة ترجمة األدب العربي املعاصر في 

فرنسا وفي إهداء القراء باقة من روائع األدب 
والتراث العربي والفارسي أيضا، ومحاربة النظرة 

املسبقة واملجحفة بحق اإلسالم، مستخدمة األدب
كدليل حسي على عظمة وتنوع 

احلضارة التي خلفها.
مبادرة »تكرمي« في لفتة تقديرية منها في 

هذه الدورة كرمت الصحافي اللبناني األصل 
مراسل »نيويورك تاميز« أنتوني شديد 

الذي رحل في أوج عطائه تقديرا لدوره في 
إظهار حقيقة ما يجري في الشرق األوسط.

أما جائزة »تكرمي« إلجنازات العمر، فقد منحت 
لشخصية رائدة وقيادية لها بصمة خاصة 
وتأثير بالغ في املجتمع، وهو الشيخ نهيان 

مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

كما منحت اجلائزة نفسها للرئيس األمريكي 
األسبق جيمي كارتر تقديرا جلهوده في إرساء 

سالم عادل شامل في الشرق األوسط.
اختارت الفائزين لعام 2012 جلنة التحكيم 

الدولية التي ضمت كال من: امللكة نور 
احلسني، الشيخة مي اخلليفة، الدكتورة نهى 

احلجيالن، املستشار امللكي أندريه أزوالي، 
الدكتور محمد البرادعي، الدكتور األخضر 

اإلبراهيمي، الصناعي كارلوس غصن، الروائي 
مارك ليفي، الروائي أمني معلوف، الدكتورة 

ليلى شرف ورجل األعمال رجا صيداوي.
املغني األوبرالي العاملي بالسيدو دومينغو الذي 

أحيا قبل ليلة حفلة على املسرح الوطني في 
الهواء الطلق، ورغم برودة اجلو ألهب صوته 
أيادي اجلمهور الذي لم يتوقف عن التصفيق.

دومينغو فاجأ ضيوف »تكرمي« بوجوده 
في العشاء، حيث غنى مع احلضور 

وأخذ معهم الصور التذكارية.
في اليوم التالي لالحتفالية عقد مؤمتر 

صحفي قدم فيه كل مكرم نبذة عن 
تاريخه وإجنازاته، حيث دار نقاش 
وحوار بني أهل اإلعالم واملكرمني. 

ضمت اجلهات الراعية ملبادرة »تكرمي« 
لإلجنازات العربية لعام 2012 شركة احتاد 
املقاولني، شركة السالم العاملية لالستثمار، 

السومرية، حتالف رينو- نيسان، شركة 
توتال وشركة خالد اجلفالي>

 أحمد اخلطيب،عبدالله آل ثاني، عبدالله زهراني،نبيل فريجي وطه عبد القادر

 أسماء املطاوع، السفير بدر الدفع، والفائزة 
عن فئة اإلجناز الثقافي ساميا زارو  الشيخ خالد العليان و عقيلته دنيا

 الشيخة مّي آل اخلليفة و ريكاردو كرم 
يستقبالن بالسيدو دومينغو

 وزيرة حقوق اإلنسان في اليمن حورية 
املشهور تسلم اجلائزة لشارل جنيم

89 September


