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كثيرون هم المبدعون العرب الّذين أعطوا وما 
زالوا يقّدمون إنجازات في مجاالت عّدة. أسماء 

هؤالء ما زالت محجوبة ولم تلَق شيئًا مقابل 
عطائها. ففي ظل غياب الجهات المسؤولة عن 

تقدير أصحابها، حضرت مبادرة »تكريم« الفريدة 
من نوعها إللقاء الضوء على عالمات فارقة 
مّرت في العالم العربي. وأقيم هذا التكريم 

في أمسية ساحرة زيّنها صوت المغني 
األوبرالي العالمي بالسيدو دومينغو الذي 

استقبله ريكاردو كرم.

يكرِّم مبدعيه
العالم العربي 



مجتمع

بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  برعاية 
ملك  اجلاللة  �ساحب  قرينة  خليفة،  اآل  ابراهيم 
مع  وبالتعاون  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  البحرين 
ال�سالة  م�سرح  �سهد  البحرين،  يف  الثقاقة  وزارة 
الثقافية ليلة ا�ستثنائية قامت فيها مبادرة »تكرمي« 
من  جديدة  نخبة  اإىل  العربي  العامل  بتعريف 
من  اأكرث  بح�سور  امل�سرح  وغ�ّص  العرب.  املبدعني 
من  نخبة  �سّمت  وعاملية  عربية  �سخ�سّية   500
هذه  قامت  منها  تقديرية  لفتة  ويف  الإعالميني. 
الأ�سل، مرا�سل  اللبناين  ال�سحايف  بتكرمي  املبادرة 
عز  يف  رحل  الذي  �سديد  اأنطوين  تاميز«  »نيويورك 
عطائه تقديرًا لدوره يف اإظهار حقيقة ما يجري يف 
ال�سرق الأو�سط. بعد احلفل دعي احل�سور اإىل ماأدبة 
بال�سيدو  العاملي  الأوبرايل  املغّني  فيها  فاجاأ  ع�ساء 
دومينغو  �سيوف »تكرمي« فغّنى لهم وت�سّور معهم. 
الراعية  اجلهات  لول  ليكتمل  احللم  هذا  يكن  ومل 
ملبادرة »تكرمي« لالإجنازات العربية لعام 2012 التي 
�سّمت: �سركة اإحتاد املقاولني، �سركة ال�سالم العاملية 
لالإ�ستثمار، ال�سومرية، حتالف رينو- ني�سان، �سركة 

توتال و�سركة خالد اجلفايل.

جميل وفا، �سارل 
جنيم والوزيرة 
حورية امل�سهور

دانيا �سّنو وريكاردو كرم
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ماجدة ال�سنو�سي الفائزة 
بجائزة امراأة العام العربية 

وجيالن جرب

البحرين- حفل تكريم
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»تكريم« تُضيء نجومًا 
في سماء العرب

ريكاردو كرم، ي�سمى 
فليحان و جينو �سيغوزو 

ي�سلمون كاأ�ص مورانو

اأحمد اخلطيب، 
عبداهلل اآل ثاين، 
عبداهلل زهراين،

نبيل فريجي

ال�سيخة مي اخلليفة، رجا 
�سيداوي و ال�سيخ خالد العلّيان

ريكاردو كرم يتو�سط 
بروين حبيب ومنى زّياين

جويزي �سيغوزو 
وعميد بارودي

�سمرية 
وخو�سي كرم
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نيلي كتاين
 و يول جنيم

ملياء اأبو جودة وحبيب حداد
زياد خلف و منى 

مكرم عبيد

الفائزون مع ال�سيخ عبداهلل بن 
حمد اآل اخلليفة وال�سيخة مي

رندة خليل ووليام �سوايا

هبة فتاين

بال�سيدو دومينغو 
خالل الع�ساء

غ�سان عي�سى 
ودلع املفتي

مي�سال لبكي ، ريكاردو 
كرم و �ساندره �سيويف

كليا حرب 
وريف عقل

املخرج كميل �سالمة وعقيلته

مجتمع


