
»تكريم« وزعت جوائزها في البحرين

 تحت رعاية �ساحبة ال�سمو الملكي الأميرة 

قرينة  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة 

حمد  ال�سيخ  البحرين  ملك  الجاللة  �ساحب 

اآل خليفة، وبالتعاون مع وزارة  بن عي�سى 

الثقافة في البحرين، كّرمت مبادرة »تكريم« 

على  الثالثة  لل�سنة  العربية  لالإنجازات 

العرب  المبدعين  اأبرز  من  نخبة  التوالي، 

حفل  خالل  الإ�ستثنائية،  لإنجازاتهم  تقديراً 

الثقافة  عا�سمة  المنامة،   في  اأقيم  �سخم 

العربية 2012.

وكانت قد اختارت الفائزين لجنة التحكيم 

نور  الملكة  من:  كل  العام  لهذا  �سّمت  التي 

الدكتورة  الخليفة،  مي  ال�سيخة  الح�سين، 

اأندريه  الملكي  الم�ست�سار  الحجيالن،  نهى 

الدكتور  البرادعي،  محمد  الدكتور  اأزولي، 

كارلو�س  ال�سناعي  الإبراهيمي،  الأخ�سر 

اأمين  الروائي  ليفي،  مارك  الروائي  غ�سن، 

ورجل  �سرف  ليلى  الدكتورة  معلوف، 

الأعمال رجا �سيداوي.

ليلة مميزة عا�سها م�سرح  ال�سالة الثقافية 

عربية  �سخ�سية   500 من  اأكثر  بح�سور 

من  ال�سحافيين  من  ونخبة  وعالمية، 

اأجنبية  اإعالم  وو�سائل  العالم  دول  مختلف 

التالية:  الأ�سماء  تكريم  تم  حيث  وعربية، 

جائزة  عن  لبنان   – �سي�سوبيل  موؤ�س�سة 

والخدمات  الخيرية  لالأعمال  »تكريم« 

الإن�سانية،  ناجي حبيب  -  م�سر عن جائزة 

والتكنولوجي،  العلمي  لالإنجاز  »تكريم« 

فل�سطين  من   القّطان  المح�س  عبد  موؤ�س�سة 

مجال  في  لالإبتكار  »تكريم«  جائزة  عن 

لبنان عن  ال�سوف من   اأرز  التعليم، محمية 

جائزة »تكريم« للتنمية البيئية الم�ستدامة،  

�سامية زرو من  فل�سطين عن جائزة »تكريم« 

من  ال�سنو�سي  ماجدة  الثقافي،  لالإنجاز 

العام  لمراأة  »تكريم«  جائزة  عن  ال�سودان 

العربية، حبيب حداد  من   لبنان عن جائزة 

عبد  ال�سباب،  �سعد  للمبادرين  »تكريم« 

»تكريم«  جائزة  عن  فل�سطين  من   اللطيف 

 Actes و  لالأعمال  البارزة  للقيادة 

عن  فرن�سا  من   Sud  Sindbad
الدولية  للم�ساهمة  »تكريم«  جائزة 

الإ�ستثنائية في المجتمع العربي.

 اأما الجهات الراعية التي وقفت الى 

لالإنجازات  »تكريم«  مبادرة   جانب 

من  كل  العام  لهذا  ف�سمت  العربية 

�سركة  المقاولين«،  »اإتحاد   �سركة 

لالإ�ستثمار«،  العالمية  »ال�سالم 

رينو-  »تحالف  »ال�سومرية«، 

و�سركة  »توتال«  �سركة  ني�سان«،  

»خالد الجفالي«.

ال�سيخة مي الخليفة مطرب 

الوبرا العالمي با�سيرو 

دمينغو وريكاردو كرم

ماجدة ال�سنو�سي، �سفيق 

تابت وليلى ر�ستم

نايلة كتانة، 

ريكاردو كرم 

و�سجرد غلووفت

منى غندور، مهى �سلما و�سيرين رفاعي

املوعد - 40



البروفي�سور 

ناجي حبيب

راوية ليلى ال�سيخلي

من�سور

بدر الدفع واأ�سماء المطوع

 اأكرم خزام، بروين حبيب وجيزيل حبيب

جمانة 

ومي�سال 

لبكي

�سارل نجيم

بهية الج�سي وفريدة العالقي

زياد خلف 

والدكتورة 

منى مكرم 

عبيد

محمد اأبو عبيد وا�سراء الحمد

هبة فطاني 

وابراهيم دبا�س

�سلفا 

وابراهيم 

تقال




