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 وذهــبــت جــائــزة تيسير جــابــر لــإلعــالم الــريــاضــي 
إلى اإلعالمي القطري محمد سعدون الكواري من 
قناة الجزيرة، واإلعــالمــي حسن حبيب من دولة 

اإلمارات.
ونـــال جــائــزة التميز الــعــربــي األمــيــرة بسمة بنت 
ــعـــود بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل ســــعــــود، فــيــمــا حـــاز  سـ
اللبنانيان طوني خليفة  ومــارســال  اإلعــالمــيــان 
ــــرز مـــذيـــع تــلــفــزيــونــي فـــي الــعــالــم  غـــانـــم جـــائـــزة أبـ

العربي. 
أما جائزة أبرز برنامج تلفزيوني عربي، فذهبت 
إلى "هيدا حكي" اإلعالمي عادل كرم، و"إضــاءات" 
اإلعـــالمـــي تــركــي الــدخــيــل. وتـــوزعـــت جــائــزة أبــرز 
شخصية إعالمية شــابــة على كــل مــن: اإلعالمية 
ــغــــرب، واإلعــــالمــــي أحــمــد  خــديــجــة رحـــالـــي مـــن املــ
ــيـــة الفلسطينية  دعـــمـــوس مـــن االردن، واإلعـــالمـ
ــيــــة زيــنــه  يـــاســـمـــني طــــوطــــح. وتـــقـــاســـمـــت اإلعــــالمــ
صوفان  (تلفزيون دبي) واإلعالمية اللبنانية ألني 

حالق (الجديد) جائزة الصحافة االقتصادية.
ــاز بــجــائــزة الــشــهــيــدة اطـــــوار بــهــجــت لــإلعــالم  ــ وفـ
الــعــربــي مناصفة كــل مـــن: اإلعــالمــي الفلسطيني 
وليد العمري، واإلعالمي األردني سعد السيالوي، 

واإلعالمي الفلسطيني تامر مسحال.
وذهبت جائزة فضل شناعة للمصور الصحفي 
إلــى املــصــور الصحفي الفلسطيني صهيب جاد 
ــزة أبــــرز شــخــصــيــة إعــالمــيــة نسائية  ــائـ الـــلـــه، وجـ
عربية إلى االعالميتني املصريتني ريهام السهلي 
ومنى الشاذلي.ومنحت جائزة الصحفي غسان 
تــويــنــي لــلــقــلــم الــحــر إلـــى الــصــحــفــيــة ســمــر املــقــرن 
من اململكة العربية السعودية، فيما حاز الكاتب 
األردني أحمد حسن الزعبي جائزة الكلمة الحرة 
يـــوتـــيـــوب، وجــــائــــزة االســــتــــاذ مــصــطــفــى الــعــقــاد 

لإلخراج التلفزيوني  للمخرجة روان الضامن.
الــوحــدة  الفائزين بــجــوائــز مجلس  ويــتــم اخــتــيــار 
اإلعــالمــيــة العربية، وهــو هيئة إعالمية مستقلة 
في الوطن العربي، رحبت بها الجامعة العربية، 
ــم أكـــاديـــمـــيـــني  ــل لـــجـــنـــة مــتــخــصــصــة تـــضـ ــبـ مــــن قـ

وإعالميني.
وفـــي تــصــريــح لـــ � قـــال هيثم يــوســف األمــني 
العام ملجلس الوحدة اإلعالمية العربية إن اختيار 

الزميل جابر الحرمي كأبرز شخصية رائــدة في 
"بــنــاًء على ترشيح من لجنة  الوطن العربي جــاء 

تقييم الجوائز العربية لعامي 2014 /2015".
وشدد يوسف على أن "صدق القلم ونزاهته هما 

من رشحا الزميل الحرمي 
باإلضافة الى دماثة أخالقه في الوسط الصحفي 
وقربه من الواقع، فضًال عن نتاج الخبرة الطويلة 

التي يتمتع بها".
وقــــال إن تــكــريــم اإلعـــالمـــيـــني الـــعـــرب يـــهـــدف  إلــى 
"تـــوجـــيـــه رســــالــــة واضــــحــــة فــــي مـــؤتـــمـــرنـــا وهـــي 
توحيد القلم العربي تجاه قضايا امتنا العربية 
واإلســـالمـــيـــة وخــصــوصــًا أنـــنـــا نــحــتــفــل بــالــقــدس 
عــاصــمــة لــلــصــحــافــة الــعــربــيــة لـــعـــام 2015  وهــي 

إلعادة توجيه البوصلة اإلعالمية من جديد". 

كرمه مجلس الوحدة اإلعالمية العربية بحضور السفير العطية وشخصيات دبلوماسية وإعالمية

جابر الحرمي أبرز شخصية إعالمية رائدة في العالم العربي

¶  األمير خالد بن فيصل آل سعود يسلم الزميل جابر الحرمي جائزة أبرز شخصية إعالمية عربية 

• عّمان – عواد الخاليلة

بحضور السفير القطري في اململكة األردنية 
الــهــاشــمــيــة ســـعـــادة الــســيــد بــنــدر بـــن محمد 
عبداهللا العطية وحشد كبير من الشخصيات 
العربي،  العالم  الدبلوماسية واإلعالمية في 
ــة الــعــربــيــة  ــيـ ــدة اإلعـــالمـ ــوحــ ــ ــلـــن مــجــلــس ال أعـ
ــوائـــزه. وســـلـــم األمــيــر  ــاء الــفــائــزيــن بـــجـ ــمـ أسـ
خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، سفير 
السعودية في األردن والسيد عقل بلتاجي 
أمـــني عــمــان، الــزمــيــل جــابــر الــحــرمــي، رئيس 
ــــرز شــخــصــيــة  أبــ ــزة  ــائــ تـــحـــريـــر «�» جــ
الحفل  العربي، في  العالم  إعالمية رائــدة في 
الذي أطلق خالله ملتقى اإلعالميني الشباب 

العرب السابع.

¶   األمير خالد بن فيصل آل سعود والزميل الحرمي¶  السفير العطية يتوسط الزميل جابر الحرمي واإلعالمي محمد الكواري 

  اإلعالمي  محمد 
الكواري يفوز بجائزة 
تيسير جابر لإلعالم 

الرياضي 

��

��

¶  خالل تكريم اإلعالمي محمد سعدون الكواري من قناة الجزيرة  ¶ حوار باسم بني السفيرين القطري والسعودي  ¶ الزميل جابر الحرمي يحمل الجائزة   

 ¶ صورة جماعية للمكرمني ¶  جانب من املكرمني 


