"تكرمي" لإلجنازات العرب ّية

حت ّية إىل هذا املستقبل
استمتعت يف تصويره
قدموا
ألن املؤدّ ين ّ
ّ
استعراضًا ساحرًا أمامي
جتربة «تك ��رمي» تفتح �أمام العرب �آفاق� � ًا جديدة ملهمة
ل�ش ��عوبنا .مب ��ادرة حافظت على جدّيته ��ا وع ّرفتنا على
�شخ�ص ّيات ت�ضرب بها الأمثال .فلنتع ّرف عليهم جميع ًا
يف الفق ��رات الالحق ��ة .وكم ��ا �أنه ��ى ري ��كاردو خطابه:
«ك ّلنا �إميان ب�أ ّننا عرب الت�س ��امح والتعاي�ش وقبول الآخر
فقط� ،س ��نتم ّكن من امل�ض ��ي نحو م�س ��تقبل م�ض ��يء .ها
نحن جنتم ��ع ونحتفل ب�إجنازات �س � ّ�طرتها وجوه عرب ّية
�آمن ��ت ب� ��أنّ الثقافة وحقوق الإن�س ��ان ،الفن ��ون والعلوم،
التكنولوجي ��ا والبيئة ،هي ما ن�ص ��بو �إليه حيث �إنّ القيم
ه ��ذه تقودنا نحو امل�س ��تقبل ،م�س ��تقبل االزدهار والنور.
حت ّية �إىل هذا امل�ستقبل!».

هـ

مرينا با�سيل خليفة
�إجن ��ازات وحف�ل�ات تكرمي ّي ��ة...
�صحي ��ح كم ��ا يق ��ال �إ ّنه ��ا رائج ��ة
وعل ��ى املو�ضة و�إنّ بع�ضها ينبت يف
عاملن ��ا العربي طمع ًا مبكا�س ��ب و�أرباح ماد ّي ��ة ومعنو ّية.
�شخ�ص� � ّي ًا� ،أعتقد �أ ّنه من املمكن �أن يكون بع�ض ما يقال
�ص ��حيح ًا � ،مّإنا امل�ؤ ّكد �أنّ مبادرة كـ»تكرمي»هي فع ًال كما
يع ّرف عنها يف �ص ��فحتها الر�سم ّية ،تهدف �إىل �أن تكون
م�ص ��در �إلهام للعرب يف جميع �أنحاء العامل حيث ت�سعى
�إىل حتدي ��د الإجن ��ازات العرب ّي ��ة وتعزيزه ��ا من خالل
ت�س ��ليط ال�ض ��وء عليها وعلى مت ّيزه ��ا يف جماالت عدة.
�ألي� ��س هذا ما نحتاجه ،نح ��ن العرب ،لنعرف من نحن
و�إىل �أين ذاهبون؟
تابعن ��ا �أعمال تكرمي منذ � 3س ��نوات �أي من ��ذ بداياتها،
وميكنن ��ا القول �إ ّنها امل ّرة الأوىل التي ن�ش ��ارك يف حفلها
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الذي ا�ست�ض ��افته البحرين ورعته �صاحبة ال�سمو امللكي
الأمرية �س ��بيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة ،عقيلة �صاحب
اجلاللة ملك البحرين ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة،
وبالتعاون مع وزارة الثقافة .
ارتبط ا�سم تكرمي منذ �أن �أطلقها الزميل ريكاردو كرم
ب�أ�سماء كبار كامللكة نور وال�شيخة مي اخلليفة ،الدكتورة
نهى احلجيالن والدكتورة ليلى �ش ��رف ،كارلو�س غ�صن
و�أمني معلوف وغريهم .مت ّيزت «تكرمي» ب�أع�ض ��اء جلنة
حتكيمه ��ا وبال�شخ�ص� � ّيات الت ��ي ّمت تكرميه ��ا .اجلدير
بالذك ��ر �أنّ عمل ّية اختيار ال�شخ�ص� � ّيات لي�س ��ت �س ��هلة،
واملعايري دقيقة وجلان الت�ص ��ويت مت�شدّدة وهي تنق�سم
�إىل جمل�سني:
ّ
املجل� ��س االختياري :يت�ألف من ت�س ��ع جل ��ان ،جلنة عن
كل فئة .ت�ض ��م ه ��ذه اللجان خرباء من مه ��ن وخلفيات
خمتلف ��ة ،يجم ��ع بينه ��م االمتي ��از والتف� � ّوق ،ويقع على

عات ��ق كل جلنة ت�ش ��كيل الئحة ب�أف�ض ��ل ّ
املر�ش ��حني عن
الفئة التي مت ّثلها.
املجل� ��س التحكيم ��ي ال ��دويل :يت�أ ّل ��ف م ��ن �شخ�ص ��يات
بارزة .تقع عل ��ى عاتق هذا املجل�س مه ّم ��ة �إمتام عمل ّية
الغربل ��ة الثاني ��ة واختي ��ار الفائزي ��ن ع ��ن كل فئ ��ة من
فئات «تكرمي».
ا�س ��تقبلتنا البحرين بهواء عليل وطق�س جميل جمع بني
دفء اخلليج وخريف ال�شرق الأو�سط ،وك�أ ّنها �أرادت �أن
ت�ض ��ع لنا �إطار ج� � ّو جميل للحدث ال ��ذي جمع عرب ًا من
ك ّل الأقط ��ار .اجتمع املحتفى بهم واملدعوون يف م�س ��رح
«ال�ص ��الة الثقاف ّية» يف املنامة ،حيث احت�شدت �أكرث من
� 500شخ�ص ّية عرب ّية وعامل ّية بالإ�ضافة �إىل ال�صحافيني
الذين �س ��اد بينهم ج ّو من الألفة .ابتعدوا عن مناق�ش ��ة
م ��ا ي�ش� �تّتهم و�أطالوا احلدي ��ث عن ال�ش� ��ؤون التي جتمع

الع ��رب ،وه ��ذا من �إجن ��ازات تك ��رمي� .ش ��عور باالنتماء
والعم ��ل على �إبراز �إجن ��ازات العرب والفخ ��ر بها كانت
كفيلة بجع ��ل جمموعة كبرية من العرب ّ
تلتف وتن�ض ��وي
ّ
حتت لواء واحد وراية واحدة عنوانهما باخلط العري�ض:
للعرب �إجنازات ،فليفتخر  350مليون عربي.
احلفل

�أط ّلتالإعالم ّيةليلىال�شيخليبف�ستان�أحمروقدّمتاحلفل
بحرف ّي ��ة الفتة و�أ�س ��لوب راق طغى على كام ��ل احلفل الذي
تخ ّللته بعد ك ّل ت�س ��ليم جائزة مداخالت وتعليقات من قبل
املك ّرمني ،كان بع�ضها يبعث على ت�سارع دقات القلب ويفتك
و»ن�سجل �أ ّننا عرب».
ب�أحا�س ��ي�س املوجودين ويجعلنا نفتخر ّ
�أم�سية �شهدت على �إبداعات عرب ّية متميزة واحتفت بها.
يف الي ��وم الت ��ايل ،م�ؤمتر �ص ��حايف يف متح ��ف البحرين
الوطني ،حيث التقى �أهل ال�ص ��حافة والإعالم بعدد من

الفائزي ��ن بجوائ ��ز «تك ��رمي» للع ��ام  .2012مداخالت
البع�ض كال�س ّيدة فاديا �صايف ،مديرة �سي�سوبل لبنان التي
ك ّرمت عن فئة الأعمال اخلري ّية واخلدمات الإن�س ��ان ّية،
كانت م�ؤ ّثرة �إىل ح ّد بعيد .احلديث عن �أطفال خمتلفني
يعي�ش ��ون يف بيئة حترتم اختالفهم ونربة �ص ��وتها ،كان
لهما �صدى فريد يف قلوب املجتمعني.
ر ّد ًا عل ��ى بع�ض الأ�س ��ئلة� ،أ ّكد ريكاردو ك ��رم �أنّ الفئات
املطروحة يف «تكرمي» �س ��تبقى على عددها ولن تزيد �أو
تنق�ص ،و�أنّ اللجان وهو متّفقون على الت�ص ��نيفات هذه
وال تراجع عنها .وال�س ��بب �أ ّنها مدرو�سة ج ّيد ًا وتتما�شى
مع روح ّية املبادرة.
لقاءات و�أحاديث جانب ّي ��ة جمعتنا ببع�ض الفائزين وك ّل
منهم فري ��د بط ّلته و�إجن ��ازه وخطابه ،م ��ا زاد الأجواء
حما�س ��ة ودفع بال�ص ��حافيني �إىل التن ّقل بني املوجودين
بك ّل طيبة خاطر.

ال�شخ�ص ��يات الت ��ي ّمت تكرميه ��ا ،اختارته ��ا جلنة
التحكيم الدول ّية ملبادرة «تكرمي» التي �ض� � ّمت لهذا
الع ��ام ك ًال م ��ن :جاللة امللكة نور احل�س�ي�ن ،معايل
ال�ش ��يخة م ��ي اخلليفة ،الدكتورة نه ��ى احلجيالن،
مع ��ايل امل�ست�ش ��ار امللك ��ي �أندري ��ه �أزوالي ،مع ��ايل
الدكتور حممد الربادعي ،معايل الدكتور الأخ�ضر
الإبراهيمي ،ال�ص ��ناعي كارلو�س غ�ص ��ن ،الروائي
مارك ليفي ،الروائي �أمني معلوف ،معايل الدكتورة
ليلى �شرف ورجل الأعمال رجا �صيداوي.
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جوائز «تكرمي» للعام  2012منحت للمبدعني التالية �أ�سما�ؤهم:
مئات ا لأ�ص ��ناف م ��ن ا لأغذية وامل�ش ��روبات املح ّببة
ل ��دى اجلميع ح ��ول الع ��امل.
جائزة «تكرمي» للمساهمة الدول ّية
االستثنائ ّية يف اجملتمع العربيActes :
 – Sud / Sindbadفرنسا

ماجدة ال�سنو�سي

فاديا فهد
مديرة �سي�سوبل لبنان
جائزة «تكرمي» لألعمال اخلري ّية
واخلدمات اإلنسان ّية :مؤسسة
سيزوبيل – لبنان

عندما ق ّررت �إيفون �ش ��امي ت�أ�سي�س �س ��يزوبيل منذ ٣٥
عام� � ًا ،كان الأطفال املع ّوقون يعي�ش ��ون يف اخلباء وعلى
هام�ش احلياة .كانت عائالتهم تنا�ضل لت�أمني حاجاتهم
يف جمتم ��ع ال يع ��رف بوجوده ��م وال ي ��درك معاناته ��م
والتحديات التي يواجهونها كل يوم ،وذلك جراء نق�ص
كبري يف اخلدمات وامل�ؤ�س�سات وكل ما ميتّ �إىل الرعاية
املتخ�ص�صةب�صلة.اتخذت�سيزوبيلعلىعاتقهامواجهة
ّ
هذا الو�ضع بتح ّد و�إ�صرار ،و�سعت �إىل مرافقة الأطفال
املع ّوق�ي�ن وعائالته ��م يف جم ��االت عدة كي ي�س ��تطيعوا
�أن يعي�ش ��وا الف ��رح والأم ��ل و�أن ينعم ��وا بحياة �أف�ض ��ل.
يعم ��ل فريق متعدّد االخت�صا�ص ��ات يفوق ع ��دده املئتي
�ش ��خ�ص على ت�أمني الرعاية الطب ّية والت�أهيل ّية والرتبية
املتخ�ص�ص ��ة و�إدارة اخلدمات لأكرث من  ٤٥٠طف ًال كل
ّ
ً
ع ��ام (علما �أنّ  ٪ ٨٠من الأطف ��ال ينتمون �إىل عائالت
تعي� ��ش الع ��وز واحلاج ��ة) ،وذلك مب�س ��اندة �ش ��بكة من
الأ�ص ��دقاء واالخت�صا�ص ��يني وامل�س ��اهمني ،م ��ن لبنان
واخلارج ،يزيد عددهم عن الـ� ٥٠٠٠شخ�ص.

جائزة «تكرمي» لإلجناز العلمي والتكنولوجي:
ناجي حبيب  -مصر

� أ�س ��تاذ رائد يف البحوث املتمحورة حول �سرطان الكبد
ومعاجلته .ابتكر �أوىل التجارب ال�س ��رير ّية با�ستخدام
الفريو�س ��ة الغدّانية والعالج اجليني يف عالج �س ��رطان
الكبد .هو �أول �ش ��خ�ص يف الغرب ين�شر جتربة �سرير ّية
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الدكتور ناجي حبيب
حول ا�ستخدام اخلاليا اجلذع ّية امل�ستمدّة من نخاع عظام
�إن�سان را�شد لعالج املر�ضى الذين يعانون من ف�شل الكبد.
له من�ش ��ورات حول تط ّور البيولوجي ��ا اجلزيئ ّية للأورام
م ��ن اجلني الورمي ،اجلينات الكابت ��ة للأورام ،التعديل
اجلين ��ي ،الع�ل�اج اجليني ،العالج باخلالي ��ا اجلذع ّية،
احلم�ض النووي الريبي ( ،)RNAو�أبتامريات احلم�ض
النووي الريبي (.)saran
ابتكر و�شارك يف ت�أليف الكتاب الأول حول اعتماد املوجات
ال�ش ��عاع ّية يف الأجه ��زة امل�س ��تخدمة يف جراح ��ة الكبد
( ،)4X Habibف�ض�ل ً
�ا عن التنظ�ي�ر الداخلي (Habib
)EndoHPB – HPB: Hepatopancreatobiliary
والأ�ش ��عة التداخل ّي ��ة (Habib Percutaneous HPB,
.)Habib VesCoag, Habib VesOpen
حالي ًا هو الطبيب املعالج الرئي�سي يف جمموعة برنامج
العالج ال�سريري للجراحة وعلم الأورام يف الكلية امللك ّية
للرعاي ��ة ال�ص ��ح ّية (Imperial College Healthcare
 )NHS Trustورئي� ��س ق�س ��م جراح ��ة  HPBيف الكلية
امللك ّي ��ة يف لندن .ويف يونيو من العام ُ ،2007عينّ �أي�ض� � ًا
نائب ًا لرئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون التجار ّية.
جائ��زة «تك��رمي» لالبت��كار يف جم��ال التعليم:
ّ
القط��ان -
مؤسس��ة عب��د احملس��ن
فلسطني

م�ؤ�س�س ��ة تنمو ّية م�س ��تقلةّ ،مت ت�س ��جيلها يف العام 1993
يف اململك ��ة املتح ��دة كم�ؤ�س�س ��ة خري ّية ،با�ش ��رت بالعمل
يف فل�س ��طني العام  1998كم�ؤ�س�س ��ة غ�ي�ر ربح ّية تهدف
�إىل خل ��ق جمتم ��ع متن� � ّور ع ��ادل ح ��ر ومت�س ��امح ،ذي

الإعالمية ليلى ال�شيخلي قدّمت احلفل
ح�ض ��ور عامل ��ي ،ي�ؤم ��ن باحل ��وار وينت ��ج العل ��م والف ��ن
والأدب .تعمل م�ؤ�س�س ��ة عبد املح�سن ّ
القطان يف تطوير
الثقاف ��ة والرتبي ��ة يف فل�س ��طني والع ��امل العرب ��ي ،وهي
تتوج ��ه �إىل الأطف ��ال واملعلمني والفنانني ال�ش ��باب ،من
ّ
خالل ثالثة برامج رئي�س ّية:
مركز َّ
القطان للبحث والتطوير الرتبوي ،يعمل من �أجل
حت�سني نوعية التعليم يف فل�سطني.
مرك ��ز َّ
القط ��ان للطفل يف غزة ،ت�ض ��م مكتبته �أكرث من
 111,500مادة مكتب ّية ،م ��ا يجعلها واحدة من كربيات
مكتبات الأطفال و�أكرثها تطور ًا يف العامل العربي.
برنام ��ج الثقاف ��ة والفنون ،يهدف ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي �إىل
حتفيز املبدعني ال�شباب ورعايتهم.
جائزة «تكرمي» للتنمية البيئ ّية املستدامة:
حممية أرز الشوف  -لبنان

يف الع ��ام � ،1996أق� � ّرت غاب ��ة �أرز ال�ش ��وف كمحم ّي ��ة
طبيع ّي ��ة هي الأك�ب�ر يف لبنان تبلغ م�س ��احتها حواىل 2
 %من م�س ��احته الإجمال ّية ،و�آخر امتداد للأرز اللبناين
جن ��وب الك ��رة الأر�ض� � ّية وثاين منطق ��ة هام ��ة للطيور
املهاج ��رة بعد كوب ��ا ،كما �ص� � ّنفت ه ��ذه املحمية كمدى
حيوي من قبل اليون�سكو يف العام  ،2005وهذا يعود اىل
املناخ وامليزة اجلغراف ّية اللذين يتمتّع بهما لبنان .تعنى
جمع ّية �أرز ال�ش ��وف ،الأ�أهل ّية والغري حكوم ّية ،بالتعاون
م ��ع جلنة حمم ّي ��ة �أرز ال�ش ��وف وحت ��ت �إ�ش ��راف وزارة
البيئة ،ب�إدارة هذه املحم ّية ،هدفها الأ�سا�سي املحافظة
على الإرث الطبيعي واحل�ض ��اري عرب �أف�ض ��ل العالقات
وتنمية املجتمع املحلي.

جائزة «تكرمي» لإلجناز الثقايف :سامية زرو
 -فلسطني

فنان ��ة ت�ش ��كيل ّية متم ّي ��زة يف تعاملها مع مواد الت�ش ��كيل
والت�صميم بالألوان واخلامات البيئ ّية املتعددة واحلديد
والربون ��ز والأملني ��وم ب�أ�س ��اليب فن ّية وتقني ��ات متعدّدة
ُت�س ��تخدم يف النحت والر�س ��م والت�ص ��وير ،تعترب رائدة
يف ا�س ��تخدام �أ�س ��لوب التكوينات البنائ ّي ��ة املركبة على
م�ساحات ت�صل اىل  1000مرت مربع.
ن ّف ��ذت �أول جدار ّية كبرية تلوين ّية بتكليف من بلدية رام
اهلل يف الع ��ام  1964يف معهد الط�ي�رة لتدريب الفتيات،
منحوت ��ة العائل ��ة ملرك ��ز هيا الثق ��ايف يف الع ��ام ،1978
جداريات �ض ��خمة ومنحوتات متعدّدة با�ستعمال املعادن
املتن ّوعة للممر التاريخي يف حدائق احل�سني بتكليف من
�أمانة عمان الكربى يف العام .٢٠٠٠
جائزة «تكرمي» المرأة العام العرب ّية:
ماﺟدة اﻟسنوسي – السودان

ماجدة حممد ال�سنو�س ��ي� ،س ��ودان ّية اجلن�س� � ّية ،حائزة
عل ��ى �إج ��ازة يف �إدارة الأعم ��ال يف الع ��ام 1989م ��ن
جامع ��ة الأحف ��اد للبنات يف �أمدرم ��ان .يف العام ،1993
ا�ستح�ص ��لت م ��ن البن ��ك الدويل عل ��ى منحة لدرا�س ��ة
املاج�س ��تري يف الن ��وع االجتماع ��ي والتنمي ��ة ،و�أخرى يف
التنمية الريف ّية من جامعة �سك�س يف بريطانيا.
عمل ��ت مع عدد من املنظمات الوطن ّية والعامل ّية ووكاالت
وتخ�ص�ص ��ت يف تنمي ��ة امل ��ر�أة العرب ّي ��ة
الأمم املتح ��دة ّ
وتعزيز حقوقها االقت�ص ��اد ّية واالجتماع ّية وال�سيا�س ّية.
ومن خالل عملها مع الن�ساء يف املنطقة العرب ّية ،تب ّو�أت
ماجدة ال�سنو�س ��ي عدد ًا كبري ًا من املنا�ص ��ب وكانت من
القياديات ال�سودانيات اللواتي �أوجدن للمر�أة دور ًا فاع ًال
يف �إح�ل�ال ال�س�ل�ام يف ظل النزاعات امل�س ��لحة يف العام
 ،٢٠٠٢ب ��د�أت ماجدة ال�سنو�س ��ي م�س�ي�رتها العمل ّية مع

املمثلة عن Actes Sud

منظمة �أوك�س ��فام بريطانيا ،بداي ًة يف اليمن حيث عملت
م ��ع القيادات الن�س ��و ّية وق ��ادت حملة مناه�ض ��ة الزواج
املبكر و�ساعدت يف ت�أ�س ��ي�س منظمة «وطن» التي تهدف
�إىل دع ��م الن�س ��اء اليمنيات يف م�س�ي�رة ن�ض ��الهن ،كما
عمل ��ت يف كل من اململكة الأردن ّية الها�ش ��م ّية وجمهور ّية
م�ص ��ر العرب ّية .ت�شغل ال�س ��يدة ال�سنو�سي اليوم من�صب
مدير مكتب منظمة �أوك�سفام الإقليمي يف لبنان.
جائ��زة «تك��رمي» للمبادري��ن الش��باب :حبيب
حداد  -لبنان

رج ��ل �أعم ��ال وتكنولوج ��ي ب ��ارز ،مبتك ��ر فك ��رة موق ��ع
 Yamli.comالإلك�ت�روين الرائد للوحة املفاتيح الذك ّية
باللغ ��ة العرب ّية وحم� � ّرك البح ��ث العرب ��يُ .يدير حداد
ر�ؤية «ميل ��ي» بهدف متكني اللغة العرب ّية وم�س ��تخدميها
على �ش ��بكة الإنرتن ��ت ،بحيث ُتناط به م�س� ��ؤوليات عدة
ب ��دء ًا من اختيار فري ��ق العمل وتنمية املنت ��ج ليبلغ عدد
م�ستخدميه  10مليون م�ستخدم و�إنتاج  350مليون كلمة
عرب ّية ،و�ص ��و ًال �إىل �إدارة التمويل والتو�ص ��ل �إىل اتفاق ّية
بالغة الأهم ّية مع موقع  !Yahooالإلكرتوين.
جائزة «تكرمي» للقيادة البارزة لألعمال:
سعد عبد اللطيف  -فلسطني

�إ ّن ��ه الرئي� ��س التنفيذي ل�ش ��ركة بيب�س ��يكو يف منطقة
�آ�س ��يا وال�ش ��رق ا لأو�س ��ط و �أفريقي ��ا ،و ه ��و ا ل ��ذي
يق ��ف وراء عدد م ��ن النجاحات الت ��ي حت ّققها هذه
ال�ش ��ركة الرائدة يف جم ��ال ا لأغذية وامل�ش ��روبات،
والت ��ي تبل ��غ �إيراداته ��ا �أ ك�ث�ر م ��ن  ٦٥ملي ��ار دوالر
�أمريكي �س ��نوي ًا  ،وحتت�ض ��ن  ٢٢عالمة جتار ّية ي�صل
حج ��م مبيع ��ات كل منه ��ا �إىل �أكرث م ��ن مليار دوالر
�أمريكي �س ��نوي ًا  ،وهي ت�ض ��م «كويك�ي�ر و»تروبيكانا»
و»غاتوتر ي ��د» و»فريت ��و الي» و»بيب�س ��ي كوال» لت�ش ��كل

دار �س ��ندباد للن�ش ��ر التي ت�أ�س�س ��ت يف الع ��ام  1972يف
باري� ��س ،والتي يع ��ود �إليها و�إىل م�ؤ�س�س ��ها بي ��ار برنار،
الف�ض ��ل الأك�ب�ر يف اطالق حركة ترجم ��ة الأدب العربي
املعا�ص ��ر يف فرن�س ��ا ويف اه ��داء القراء باق ��ة من روائع
الأدب وال�ت�راث العرب ��ي والفار�س ��ي �أي�ض� � ًا ،وحمارب ��ة
النظرة امل�س ��بقة واملجحفة بحق الإ�س�ل�ام ،م�س ��تخدمة
الأدب كدلي ��ل ح�س ��ي على عظمة احل�ض ��ارة التي خ ّلفها
وتن ّوعها.
منذ العام  ،1995حر�صت دار �أكت �سود للن�شر على دعم
بيار برنار ومتديد عمله يف �إطار «من�ش ��ورات �س ��ندباد»
التابعة لها ،لي�س فقط من خالل �إغناء املجموعات التي
قام بتطويرها وت�ص ��ميمها بنف�س ��ه ،بل �أي�ض ًا عن طريق
خلق جمموعات جديدة تغطي نواحي �أخرى من الثقافة
الإ�س�ل�ام ّية تهتم مبجاالت نادر ًا ما يتم التط ّرق اليها �أو
تعالج امل�سائل الأ�سا�س ّية من زاوية خمتلفة.

كما كان ��ت ملبادرة «تكرمي» لفت ��ة تقدير ّية ،يف هذه
الدورة ،منحت لل�صحايف اللبناين الأ�صل ،مرا�سل
«نيوي ��ورك تاميز» �أنتوين �ش ��ديد الذي رحل يف ع ّز
عطائ ��ه عن عمر ناه ��ز الثالث ��ة والأربع�ي�ن ربيع ًا،
تقدير ًا لعمله الد�ؤوب على �إظهار حقيقة ما يجري
يف ال�شرق الأو�س ��ط ودح�ض ال�صورة النمط ّية التي
يختزنها الغرب عن العامل العربي.
�أ ّم ��ا جائزة «تك ��رمي» لإجنازات العم ��ر ،التي تمُ نح
ل�شخ�ص ّية رائدة وقياد ّية ،لها ب�صمة خا�صة وت�أثري
بال ��غ يف املجتمع ،فنالها ال�ش ��يخ نهي ��ان مبارك �آل
نهي ��ان وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف دولة
الإم ��ارات العرب ّي ��ة املتحدة .كما ُمنح ��ت اجلائزة
نف�س ��ها للرئي�س الأمريكي الأ�س ��بق جيم ��ي كارتر،
تقدير ًا جلهوده يف �إر�س ��اء �س�ل�ام عادل و�شامل يف
ال�شرق الأو�سط ويف جمال حقوق الإن�سان.
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