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»ال�شعوب العظيمة تبدع اأفكاراً عظيمة لكن 

عظيمة«،  �شعوباً  تبدع  ال  العظيمة  االأفكار 

بهذه العبارة الرائعة جلربان خليل جربان، 

االعالمي  »ت��ك��رمي«  م��ب��ادرة  موؤ�ش�س  افتتح 

اأقيم يف  ال��ذي  الثالث  ك��رم حفلها  ري��ك��اردو 

ال��ب��ح��ري��ن، امل���ب���ادرة ال��ت��ي ك��ان��ت ن��ت��اج لقاء 

ف��ك��ر اإع���الم���ي ف���ذ م���ن م�����ش��ت��وى ري���ك���اردو 

العربية  ال�شخ�شيات  اأب���رز  م��ن  بباقة  ك��رم 

وبقدرته على حتقيق  اآمنت مببادرته  التي 

اأهدافها والر�شالة التي ولدت من اأجلها... 

اأ�شبه مب���راآة تعك�س  ف���اإذا مب��ب��ادرة »ت��ك��رمي« 

اإب��داع ومتّيز،  العرب من  يكتنزه  للعامل ما 

وذلك من خالل حفل تكرميي يقام �شنوياً 

ل��ب��اق��ة م��ن امل��ن��ج��زي��ن م��ن خم��ت��ل��ف ال���دول 

ال��ع��رب��ي��ة ك���ل يف جم���ال���ه، ف��اأ���ش��ح��ت ه��ذه 

املبادرة، كما اأرادها موؤ�ش�شها »�شعلة لالإبداع 

جياًل  العربي  ال�شباب  ونورها  بنارها  تلهم 

اأحالمهم  حتقيق  على  وحتثهم  جيل  بعد 

وط��م��وح��ات��ه��م«. وه���ا ه���ي ال���ي���وم »ت��ك��رمي« 

عام  بعد  ع��ام��اً  تثبت  ال��ث��ال��ث��ة،  ن�شختها  يف 

متّيزها وقدرتها على اخراج اجنازات عربية 

متفوقة من دائرة الظل اىل اأ�شواء العامل 

اإب���راز  يف  فنجحت  وت��ع��زي��زه��ا،  دعمها  ع��رب 

التميز العربي للغرب الذي لطاملا األ�شق بنا 

تهم التخلف واالرهاب والرجعية، ليتعّرف 

م��ع »ت��ك��رمي« مب��ا يتاأمن لهذه امل��ب��ادرة من 

ت��غ��ط��ي��ة اع���الم���ي���ة ع���امل���ي���ة، ع��ل��ى ال�����ش��ورة 

احلقيقية للعامل العربي حيث يولد االبداع 

حفل »تكريم« الثالث يحتفي باإلبداع العربي

من رحم الظلم واالحزان. 

»تكرمي«  ا�ضت�ضافت حفل  التي  البحرين  اإىل 

مع  واجتهنا  الأن��ظ��ار  اجتهت   ،2012 للعام 

العرب  والعالميني  ال�ضحافيني  من  باقة 

الغربيني  الع��الم��ي��ني  م��ن  بنخبة  لنلتقي 

كانت  الذين  العرب  باملبدعني  معًا  ونحتفي 

ملبادرة  الدولية  التحكيم  اختارتهم جلنة  قد 

من  ك��ل   2012 ل��ع��ام  �ضمت  وال��ت��ي  ت��ك��رمي 

خليفة  اآل  مي  ال�ضيخة  احل�ضني،  ن��ور  امللكة 

نهى  الدكتورة  البحرين،  يف  الثقافة  وزي��رة 

اأزولي،  اأندريه  امللكي  امل�ضت�ضار  احلجيالن، 

الأخ�ضر  الدكتور  الربادعي،  حممد  الدكتور 

غ�ضن،  كارلو�س  ال�ضناعي  الإب��راه��ي��م��ي، 

ال��روائ��ي  ليفي،  م���ارك  الفرن�ضي  ال��روائ��ي 

ورجل  �ضرف  ليلى  الدكتورة  معلوف،  اأم��ني 

درا�ضة  بعد  وذل��ك  �ضيداوي،  رج��ا  الأع��م��ال 

فتم  واإجنازاتهم،  املر�ضحني  مللفات  مف�ضلة 

اختيار املكرمني كما اأراد العالمي ريكاردو 

كرم وكما اأكدت عليه النتائج، بعيدًا عن اي 

وحده  وغ��ره��ا...  فئوية  اأو  دينية  اعتبارات 

الجناز كان يقف وراء تلك الأ�ضماء ول �ضيء 

غر الجناز.

اآل  اإبراهيم  بنت  �ضبيكة  الأم���رة  وبرعاية 

ال�ضيخ  البحرين  وح�ضور  خليفة عقيلة ملك 

عبداهلل بن حمد اآل خليفة املمثل ال�ضخ�ضي 

من  اأك��ر  جانب  اىل  عنها،  بالإنابة  للملك 

من  ونخبة  وع��امل��ي��ة  عربية  �ضخ�ضية   500
اأقيم  العامل،  دول  خمتلف  من  ال�ضحافيني 

تكرمي

ال�شيخ عبداهلل بن حمد اآل  خليفة واالعالمي ريكاردو كرم مع املكّرمني

�شفيق تابت،  امراأة العام ماجدة ال�شنو�شي و ليلى ر�شتم
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العالمية  قّدمته  ال��ذي  الثالث  تكرمي  حفل 

والأناقة  بالرقي  والذي متّيز  ال�ضيخلي   ليلى 

فيه  و���ض��ارك��ت  رع��ت��ه  ال��ت��ي  وبال�ضخ�ضيات 

اإىل  اجلوائز  تقدمي  اأو  احل�ضور  خ��الل  من 

املكّرمني.

األقاها  موؤثرة  كلمة  البداية م�ضكًا مع  وكانت 

موؤ�ض�س املبادرة العالمي ريكاردو كرم الذي 

الفل�ضطيني  بالإجناز  كعربي  فخره  عن  عرّب 

تقدير  كل  ي�ضتحق  الذي  والتاريخي  امل�ضّرف 

دولة  �ضفة  فل�ضطني  مبنح  املتمثل  و  ثناء  و 

معتربًا  املتحدة  الأمم  يف  ع�ضو  غر  مراقب 

اإياه دفعًا جديدًا ملبادرة »تكرمي« واأماًل جديدًا 

احل�ضور  وعاهد  �ضامل،  حقيقي  �ضالم  نحو 

النجاح  ر�ضد  يف  »ثابتة  »تكرمي«  تبقى  ب��اأن 

والإب��داع  الإنتاجية  على  والإ���ض��اءة  العربي 

عرب  اأن��ه  وراأى  والإمتياز”.  ال��دوؤوب  والعمل 

الت�ضامح والتعاي�س وقبول الآخر �ضنتمّكن من 

امل�ضي نحو م�ضتقبٍل م�ضيء.

البحرينية  الثقافة  لوزيرة  كلمة  كانت  كما 

راأت   ، خليفة  اآل  حممد  بنت  م��ي  ال�ضيخة 

من  اأق��ل  يبدو  الثقافة  يف  �ضيء  “ل  اأن  فيها 

لالأوطان  “ت�ضنع  وباأنها   وجميل”،  م�ضيء 

ب�ضكل  كلها،  اجل��ه��ات  ترتب  واح����ًدا..  بيًتا 

كيف  تعرف  ومكثفة  مده�ضة  بطريقة  قلب! 

“كم  واأ�ضافت:  مبدعيها”.  وجوه  من  تتوثق 

العربية  الثقافة  عا�ضمة  املنامة..  اأن  جميل 

املثقفني  ه����وؤلء  ب��ي��د  مت�ضك   2012 ل��ل��ع��ام 

مالمح  العربي  العامل  مع  تكتب  واملبدعني.. 

ب��اأن  وتتنباأ  الإن�����ض��اين،  اجل��م��ال  ي�ضتفزها 

العا�ضمة  ب��دل  �ضُيحدثون   املبدعني  ه��وؤلء 

ثقافية”. اأوط�����ان  جم��م��وع��ة   اجل��غ��راف��ي��ة 

مكّرمون اأ�ضاوؤوا وجه التاريخ العربي
م���ا مي��ّي��ز م���ب���ادرة ت��ك��رمي ف��ع��اًل ي��ك��م��ن يف 

اإذ يتم اختيارهم تقديرًا  اأنف�ضهم،  املكّرمني 

يفوق  رنانة  لأ�ضماء  تبعًا  ولي�س  لإجنازاتهم 

ال�ضدى الذي حتققه اعالميًا قيمة ما تنجزه 

على اأر�س الواقع، ففي تكرمي، الأمر يختلف 

الأ�ضماء  من  بباقة  ع��ام  كل  نفاجاأ  بنا  واإذ 

اإعالميًا وغالبًا ما تكون غر  امل�ضتهلكة  غر 

معروفة، ولكنها لمعة باإجنازاتها وبقيمة ما 

حتققه.

ا�شماء املطاوع، بدر الدفع، �شاميا زاروي�شما فليحان، ال�شيخ حممد  اآل نهيان، جنيب فريجي

الدكتور ناجي حبيب  وجائزة االجناز الطبي

�شعد عبداللطيف، رنا وّزان و خاطر م�شعد
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وقد يكون مكّرمو العام 2012، اأبرز دليل على 

�ضيزوبيل  موؤ�ض�ضة  مع  كانت  والبداية  ذلك، 

امل�ضابني  ب��الأط��ف��ال  تعنى  ال��ت��ي  اللبنانية 

باإعاقات عقلية اأو ج�ضدية اأو مبر�س التوّحد، 

والتي فازت بجائزة تكرمي لالأعمال اخلرية 

ال�ضيدة  ت�ضّلمتها  والتي  الن�ضانية  واخلدمات 

ب���دوره���ا، يف لفتة  ف��ادي��ا ���ض��ايف وق��ّدم��ت��ه��ا 

»الأبطال«  بالإعاقة  امل�ضابني  اإىل  مميزة، 

كما لّقبتهم »الذين برهنوا عن قدرة جّبارة 

على العي�س مع ال�ضعوبة والختالف«.

القابعة  الطبيعية  ال�ضوف  اأرز  حممية  اأم��ا 

“تكرمي”  بجائزة  ففازت  اأي�ضًا،  لبنان  يف 

للتنمية البيئية امل�ضتدامة، وهي اأكرب حممية 

طبيعية يف لبنان واآخر امتداد لالأرز اللبناين 

هذه  �ضّنفت  كما  الأر���ض��ي��ة،  ال��ك��رة  جنوب 

يف  اليون�ضكو  قبل  من  حيوي  كمدى  املحمية 

وامليزة  املناخ  اىل  يعود  وه��ذا   ،  2005 العام 

وقد  لبنان،  بهما  يتمّتع  اللذين  اجلغرافية 

التي  للجهود  ت��ق��دي��رًا   ت��ك��رمي  ج��ائ��زة  اأت���ت 

تبذلها هذه املحمية يف املحافظة على الإرث 

العالقات  اأف�ضل  عرب  واحل�ضاري  الطبيعي 

وتنمية املجتمع املحلي.

الطبيب  وهو  العربي،  الوطن  من  اآخر  مبدع 

امل�ضري الأ�ضل ناجي حبيب الأ�ضتاذ الرائد 

الكبد  �ضرطان  ح��ول  املتمحورة  البحوث  يف 

“تكرمي”  بجائزة  ف��از  ال��ذي  و  ومعاجلته، 

اأول  اإن��ه  والتكنولوجي...  العلمي  ل��الإجن��از 

�ضريرية  جت��رب��ة  ين�ضر  ال��غ��رب  يف  �ضخ�س 

امل�ضتمدة  اجلذعية  اخلاليا  ا�ضتخدام  حول 

من نخاع عظام اإن�ضان را�ضد لعالج املر�ضى 

الطبيب  اإنه  الكبد.  ف�ضل  من  يعانون  الذين 

العربية  والأم��ة  م�ضر  وطنه  به  يفخر  ال��ذي 

باأ�ضرها، اإن�ضان على جانب كبر من التوا�ضع 

التي  »تكرمي«  بجائزة  فخره  عرّب عن  والذي 

راأى اأنها متد ج�ضور التوا�ضل بني اأبناء العامل 

العربي واأولئك املقيمني يف الغرب.

بعد  عامًا  يوؤكدون  العرب  املبدعون  برح  وما 

يولد  م��ا  غالبًا  احلقيقي  الب���داع  ب��اأن  ع��ام 

اأر�س  فل�ضطني  هي  وها  الأح��زان،  رحم  من 

بجائزتني  تفوز  امل��ق��اوم��ة  واأر����س  الأح����زان 

جائزة  ذهبت  فقد  “تكرمي”.  ج��وائ��ز  م��ن 

عبد  موؤ�ض�ضة  اإىل  التعليم  جمال  يف  البتكار 

الثقافة والرتبية،  القطان يف خدمة  املح�ضن 

تطويرللثقافة  من  به  تقوم  ملا  تقديرًا  وذلك 

وقد  العربي،  والعامل  فل�ضطني  يف  والرتبية 

ت�ضّلمها ال�ضيد زياد خلف الذي ح�ضد تقدير 

احل�ضور وت�ضفيقهم بعد الكلمة التي األقاها 

جهود  من  املوؤ�ض�ضة  به  تقوم  ما  تبنّي  والتي 

ح��دود  تخطت  وثقافية  تربوية  واإجن����ازات 

فل�ضطني. 

البارزة  للقيادة  »ت��ك��رمي«  بجائزة  ف��از  كما 

اللطيف  عبد  �ضعد  الفل�ضطيني  لالأعمال، 

الرئي�س التنفيذي ل�ضركة بيب�ضيكو يف منطقة 

الذي  وهو  واأفريقيا،  الأو�ضط  وال�ضرق  اآ�ضيا 

التي حتّققها  النجاحات  وراء عدد من  يقف 

الأغ��ذي��ة  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ال�ضركة  ه��ذه 

وامل�ضروبات، والتي تبلغ اإيراداتها اأكر من 65 

من  اأكر  ويدير  �ضنويًا،  اأمركي  دولر  مليار 

عائدات  حتقيق  من  متكنوا  40،000موظف 
�ضنوية و�ضلت اإىل 7.4 مليارات دولر اأمركي 

يف العام 2011

الفن واملراأة
تعريف  يف  رائ����دة  »ت��ك��رمي«  م��ب��ادرة  تعترب 

العامل العربي على اأبرز الفنانني الت�ضكيليني 

وكان  الفنية  اللوحات  اأجمل  اأبدعوا  الذين 

بال�شيدو دومينغو يحتفي باملكرمني خالل  حفل الع�شاء وتبدو اىل جانبه وزيرة 

الثقافة البحرينية واالعالمي ريكاردو كرم

املدير العام ملجلة الهديل الزميلة فاديا �شاتيال حيدرريكاردو كرم، �شمر كرامي، ليلى ال�شيخلي، منى مكرم عبيد، طالل كرامي، دانيا �شّنو

تكرمي



اأن تعرفنا هذه ال�شنة على الفنانة الت�شكيلية 

ف��ازت  ال��ت��ي  زرو  طكطك  �شامية  الأردن���ي���ة 

ب��ج��ائ��زة »ت��ك��رمي« ل���إجن��از ال��ث��ق��ايف، وهي 

الت�شكيل  م��واد  مع  تعاملها  يف  مبدعة  بحق 

والت�شميم بالألوان واخلامات املتعددة، وهي 

التي قامت بتنفيذ اأول جدارية كبرية تلوينية 

بتكليف من بلدية رام اهلل يف العام 1964 يف 

عن  ف�شً�  الفتيات،  لتدريب  الطرية  معهد 

العام  يف  الثقايف  هيا  ملركز  العائلة  منحوتة 

للممر  ومنحوتات  �شخمة  وجداريات   ،1978
من  بتكليف  احل�شني  ح��دائ��ق  يف  التاريخي 

اأمانة عمان الكربى يف العام 2000.

اأم���ا ج��ائ��زة ام����راأة ال��ع��ام ال��ع��رب��ي��ة، والتي 

ال�شيدة  ينتظرها اجلميع فكانت من ن�شيب 

ماجدة حممد ال�شنو�شي وهي من القياديات 

دورًا  للمراأة  اأوج���دن  اللواتي  ال�شودانيات 

النزاعات  ظل  يف  ال�ش�م  اإح���ل  يف  فاعً� 

امل�شلحة. تعمل مع منظمة اأوك�شفام بريطانيا، 

حيث  اليمن  م��ن  ب��داي��ًة    2002 ال��ع��ام  منذ 

م��رورًا  املبكر  ال��زواج  مناه�شة  حملة  ق��ادت 

بالأردن وم�شر و�شوًل اىل لبنان حيث ت�شغل 

اأوك�شفام  اليوم من�شب مدير مكتب منظمة 

ال���زم  التمويل  لتوفري  الإق��ل��ي��م��ي 

نقل  خ���ل  من  امل��راأة  برامج  لدعم 

�شوت املراأة العربية اإقليميًا وعامليًا. 

عن  ت  ع��ربرّ للجائزة  ت�شلرّمها  ول��دى 

اأنها ا�شتطاعت  �شعادتها بها موؤكدة 

اآخ��ر  وج��ه��ًا  ت��وج��د  اأن  خ�لها  م��ن 

لل�شودان.

اإذ  ال�شباب  امل��ب��ادري��ن  »ت��ك��رمي«  تن�شى  ول 

العام  هذا  كانت  بجائزة  �شنة  كل  تخ�شهم 

من ن�شيب حبيب حداد التكنولوجي البارز، 

د  ليج�شرّ  ،Yamli.com موقع  فكرة  مبتكر 

ت�شمها  ال��ت��ي  ال��وا���ش��ع��ة  ال��ط��اق��ات  ب��ذل��ك 

 Yalla موقع  موؤ�ش�س  اأي�شًا  وه��و  املنطقة. 

ال�شباب  رعاية  اإىل  يهدف  ال��ذي   Startup
واإط�ق املبادرات العملية يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا.

الدولية  للم�شاهمة  “تكرمي  ج��ائ��زة  اأم��ا 

الوحيدة  الدويل،  املجتمع  يف  ال�شتثنائية 

التي متنح ل�شخ�س اأو موؤ�ش�شة غري عربية، 

فقد فازت بها موؤ�ش�شة دار ن�شر اآكت �شود-

جمموعة �شندباد الفرن�شية التي يعود اليها 

الأكرب  الف�شل  برنار،  بيار  موؤ�ش�شها  واإىل 

العربي  الأدب  ترجمة  حركة  اط���ق  يف 

ال��ق��راء  اه���داء  ويف  فرن�شا  يف  املعا�شر 

العربي  وال���راث  الأدب  روائ���ع  م��ن  باقة 

والفار�شي اأي�شًا، وحماربة النظرة امل�شبقة 

واملجحفة بحق ال�ش�م، م�شتخدمة الأدب 

ع احل�شارة  وتنورّ على عظمة  كدليل ح�شي 

التي خلرّفها.

وم����ن اأب������رز ج��وائ��ز 

ج���ائ���زة  “تكرمي” 
التي  العمر  اإجن��ازات 

ذه���ب���ت ه����ذا ال��ع��ام 

مبارك  نهيان  لل�شيخ 

اآل نهيان وزير التعليم 

ال�����ع�����ايل وال���ب���ح���ث 

الإم���ارات  يف  العلمي 

الكبري  حلر�شه  نظرًا 

التنمية  حتقيق  على 

���ة،  ال��ب�����ش��ري��ة احل���قرّ

وال���رك���ي���ز ال��وا���ش��ح 

على  احل���ف���اظ  ع��ل��ى 

ال����������راث ال���وط���ن���ي 

والقومي. كما ُمنحت اجلائزة نف�شها للرئي�س 

تقديرًا  ك��ارت��ر،  جيمي  الأ���ش��ب��ق  الأم��ريك��ي 

يف  و�شامل  ع��ادل  �ش�م  اإر���ش��اء  يف  جلهوده 

الإن�شان،  حقوق  جمال  ويف  الأو�شط  ال�شرق 

من  بخروجه  دوره  ينتهي  اأن  رف�س  وال��ذي 

خمتلف  اإىل  منه  انطلق  فقد  الأبي�س  البيت 

واإن�شانية،  �شيا�شية  ات  مهمرّ يف  العامل  بقاع 

مار�شه  ما  نادرًا  اإن�شانيًا،  دورًا  عليه  اأ�شبغت 

رئ��ي�����س اأم��ريك��ي ب��ع��د ان��ت��ه��اء ف���رة حكمه، 

ولطاملا اأدان  احل�شار والت�شييق على ال�شعب 

الفل�شطيني من خ�ل موؤلفاته وحمادثاته. 

جائزة  »تكرمي«  منحت  تقديرية،  لفتة  ويف 

لل�شحايف اللبناين الأ�شل، مرا�شل »نيويورك 

ت��امي��ز« اأن��ت��وين ���ش��دي��د، ال���ذي رح��ل يف عزرّ 

تقديرًا  ربيعًا،  ال� 43  يناهز  عمر  عن  عطائه 

ما يجري  اإظهار حقيقة  ال��دوؤوب على  لعمله 

يف ال�شرق الأو�شط ودح�س ال�شورة النمطية 

التي يختزنها الغرب عن العامل العربي.

دومينغو يحتفل باملكّرمني 
ت� حفل توزيع اجلوائز، حفل ع�شاء راٍق اأقيم 

ثقافيًا  لقاًء  كان  حيث  الوطني،  املتحف  يف 

جمعت  جميلة  فنية  مبوزاييك  اأ�شبه  بامتياز 

العرب.  واملبدعني  املثقفني  اأه��م  م��ن  باقة 

جنم  بح�شور  فتجلرّت  احلفل  مفاجاأة  واأم��ا 

الأوبرا العاملي ب��شيدو دومينغو الذي احتفل 

واأل��ه��ب  اخل��ا���ش��ة  طريقته  على  باملكرمني 

احلا�شرين....  قلوب  يف  والفخر  احلما�س 

وكل عام والبداع العربي يف القمة.

غادة كاّل�س

هبة فطاين

عمر زيدان، خو�سي كرم و هبة فطاين
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