
ليا غالي وريكاردو كرم ووفيق السعيد

أندري أزوالي والشيخة مي اخلليفة ورجا الصيداوي

بهاء احلريري وجاك سعادةالشيخة مي اخلليفة وغابي لطيف وامللك أحمد فؤاد

وضم مجلس التحكيم لهذا العام الشخصيات العربية والعاملية التالية: 
امللكة نور احلسني، الشيخة مي اخلليفة، املستشار امللكي أندريه أزوالي، 

الدكتور محمد البرادعي، الدكتور األخضر اإلبراهيمي، الدكتورة ليلى 
شرف، الروائي واألكادميي أمني معلوف، الصناعي كارلوس غصن، الروائي 

مارك ليفي، رجل األعمال رجا صيداوي، والدكتورة نهى احلجيالن.
وبعد الدراسة الشاملة مللفات املرشحني الذي بلغوا املرحلة النهائية، 

توصلت اللجنة الدولية الى اختيار أسماء الفائزين في املجاالت التالية:
< األعمال اإلنسانية واخلدمات اخليرية للمجتمع

< التنمية البيئية املستدامة
< اإلجناز العلمي والتكنولوجي

»تكرمي« ت�شيء �شماء باري�ض بح�شور امللكة نور

ت�شعى مبادرة "تكريم" اإلى احت�شان العرب الذين 

اأبدعوا فذاع �شيتهم ولمعت اأ�شماوؤهم  في معظم 

بلدان العالم، ُم�شّكلة لهم منبرا ي�شتعر�س بفخر 

واعتزاز ق�ش�س نجاحاتهم ويحتفل باإنجازاتهم.

اأ�ش�س الإعالمي المعروف ريكاردو كرم هذه 

المبادرة واأرادها �شعلة لالإبداع والتميز تلهم 

ال�شباب العربي جيال بعد جيل، وت�شاهم في دح�س 

الفكرة ال�شلبية النمطية المرتبطة بالعرب.

وقد التاأمت موؤخرا لجنة التحكيم الدولية لمبادرة "تكريم"  

في العا�شمة الفرن�شية باري�س في 30 مايو الما�شي.

سيرج قره أوغالن وساندرة أبو ناضر وفادي عساف

حتظى  بدعم موؤ�ص�صات �إعالمية عربية وعاملية على ر�أ�صها 

هي منا�صبات
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امللكة نور احلسني

الدكتورة ليلى شرف وأمني معلوف ونهى احلجل

< االبتكار في مجال التعليم، اإلجناز الثقافي
< امرأة العام العربية
< املبادرون الشباب

< القيادة البارزة لألعمال واملساهمة 
الدولية االستثنائية في املجتمع العربي

أدار اللقاء سفير الواليات املتحدة األميركية 
األسبق في لبنان الدكتور فنسنت باتل.

يشكل اجتماع جلنة التحكيم الدولية 
لــ"تكرمي" اخلطوة األخيرة التي تسبق حفل 

اإلعالن عن أسماء الفائزين وتوزيع اجلوائز 
الذي سيقام في شهر نوفمبر 2012.

تال االجتماع حفل عشاء في فندق 
”InterContinental Paris Le Grand” -  صالة 
األوبرا -  حضره إضافة إلى جلنة التحكيم حشد 

من الوجوه الثقافية واالقتصادية والصناعية.
حظيت مبادرة "تكرمي" بالدعم الفعال والقيّم 

الذي قدمته منظمات مرموقة ومثالية من حيث 
تأديتها ملسؤولية الشركات االجتماعية التي تعكس 

تطلعات "تكرمي" وتساعد على تعزيز مبادئها. 
تضّم اجلهات الراعية ملبادرة "تكرمي" لعام 2012:
شركة احتاد املقاولني، مجموعة املناصير، حتالف 
رينو- نيسان، شركة السالم العاملية لالستثمار، 
جمعية سعاد احلسيني اجلفالي، وشركة توتال.

كما حتظى مبادرة "تكرمي" بدعم مؤسسات 
إعالمية عربية وعاملية على رأسها املجلة العربية 

األولى »هي« و الـ"سي إن إن"، والعربية، 
والـ"تي في ٥"، و"فرانس ٢٤"، والسومرية، و 

البحرين، والـ"ال بي سي الفضائية"، وروتانا 
خليجية .. كشبكات تلفزة، واحلياة، واألخبار، 

واجلمهورية، واأليام، والوطن العربي.
على هامش االجتماع:

< بدأ اللقاء بعرض فيلم وثائقي 

قصير يستعيد محطات "تكرمي".
< كان اللقاء، على الرغم من  جديته 

وعمق النقاش، متسما بالكثير من 
املرح مما أضفى جوا ممتعا.

< شارك الدكتور محمد البرادعي والدكتور 
 videoاألخضر اإلبراهيمي عبر الــ

Conference نظرا لسخونة الوضع في 
القاهرة عشية االنتخابات، حيث األخضر 
مسؤول عن منصب رئيس جلنة تطوير 

التعاون العربي في اجلامعة العربية.
< أمني معلوف الذي نادرا ما يشارك في 

مناسبات اجتماعية والذي كان يتهيأ  لدخول 
األكادميية الفرنسية بعد بضعة أيام، خرج يومها 

من جزيرة ديو، حيث يضع اللمسات األخيرة 
لروايته اجلديدة »Les Désorientés« التي 

ستصدر في شهر سبتمبر، للمشاركة>

بطرس بطرس غالي وراوية منصور جناة بناني سميريس ومينى كرم

منى أيوب ورودولف سعادة وألكساندرا اخلوري

مهى قدورة وهالل الساير ونيلة عودة

مارك ليفي ودانا نصراللهباولو موروني ونهى احلجالن
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