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} عمّان - نورما نعمات

> أعلنت مؤسس���ة »تكريم« 
عن الفائزين بدورتها الثامنة في 
احتفال ضخ���م نّظمته في عّمان 
ليل الس���بت- األح���د، بحضور 
الملك���ة ن���ور الحس���ين، إضافة 
إل���ى أفراد من العائل���ة األردنية 
الهاش���مية وأكثر من ألف مدعو 

من مختلف أنحاء العالم.
»تكري���م«  جائ���زة  وذهب���ت 
لإلب���داع الثقاف���ي ل���� »المتحف 
الذي  القومي«  العربي األميركي 
منذ افتتاحه عام 2005 في مدينة 
ديربورن، يقدم معارض وبرامج 
ثقافي���ة متنوع���ة في ميش���يغن 

والمدن األميركية الكبرى.
القط���ري  الش���اب  ون���ال 
غان���م المفتاح جائ���زة »تكريم« 
للمبادرين الشباب. فهو على رغم 
إعاقت���ه النادرة، أخذ على عاتقه 
نش���ر الحب والس���الم من خالل 
ومغامراته  وبرامجه  نش���اطاته 

وجوالته حول العالم.
»تكري���م«  جائ���زة  وُمنح���ت 
للخدم���ات اإلنس���انية والمدنية 
السورية،  »جس���ور«  لمؤسس���ة 
التي أبصرت النور كمنظمة غير 
حكومية هدفها جمع المغتربين 
السوريين حول العالم وإشراكهم 
في الجهود الرامية إلى مساعدة 
سورية وشعبها على إطالق كل 

طاقاته وإمكاناته.
أم���ا جائزة الم���رأة العربية 
لمعال���ي  فُمنح���ت  الرائ���دة، 
العسعوس���ي )الكوي���ت( الت���ي 
أّسس���ت مب���ادرة »تمكي���ن« في 
الجمهورية اليمنية، واستطاعت 
تغيير حياة أكثر من ربع مليون 
ش���خص جذري���ًا ومس���اعدتهم 
أس���رًا منتج���ة في  ليصبح���وا 

مجتمعاتهم.
وأعطي���ت جائ���زة االبت���كار 
في مج���ال التعليم، لعميدة كلية 
العلوم الزراعي���ة والغذائية في 
بيروت  في  األميركي���ة  الجامعة 

س���ابقًا الدكت���ورة نه���ال ح���وال 
)لبنان(. وهي أس���تاذة جامعية 
في علم التغذية، وتتركّز أبحاثها 
على موضوع الس���منة وأسباب 
الغذائية  والحل���ول  انتش���ارها 

للحد من آثارها.
وح���ازت التونس���ية س���ارة 
التومي )تونس( جائزة التنمية 
لكونه���ا  المس���تدامة،  البيئي���ة 
أسست مبادرة »الحلم التونسي« 
وهو فض���اء يمّكن النس���اء من 
تطوي���ر طاقاته���ن، عب���ر مركز 
للش���باب، وآخر للنساء، وثالث 

لريادة األعمال.
»تكري���م«  جائ���زة  وكان���ت 
لإلبداع العلم���ي والتكنولوجي، 
م���ن نصي���ب المملك���ة العربية 
الس���عودية عبر الدكت���ور زهير 
الهلي���س وهو طبيب س���عودي 
أمه���ر  م���ن  كواح���د  مع���روف 
احين في عالج عيوب القلب  الج�رَّ
المعّقدة  وخصوص���ًا  الخلقي���ة 
منها عن���د األطف���ال، ليس على 
العربي فحسب،  العالم  مستوى 
بل ف���ي أميركا وكن���دا وأوروبا 
اآلس���يوية.  ال���دول  من  وكثي���ر 
ويعتبر حاليًا م���ن أهم جراحي 
قلب أطفال على مستوى العالم.

ومنح���ت جائزة المس���اهمة 
الدولي���ة في المجتم���ع العربي، 

ب���ذور  »البس���تان  لمؤسس���ة 
المتحدة  )الوالي���ات  الحضارة« 
األميركية( التي ُتشّجع التداخل 
الحض���اري بين الن���اس بغّض 
النظر ع���ن المعتق���دات الدينية 
واألصل العرقي، أو المس���توى 
االجتماعي واالقتصادي من أجل 
بناء مس���ارات سلمية وُمحَتِرمة 

لتضييق هّوة الخالفات.
ريم���ون  اللبنان���ي  وح���از 
دبان���ة جائ���زة القي���ادة البارزة 
لألعم���ال، وهو الرئيس والمدير 
 ،»Invus« التنفي���ذي لمجموع���ة
ورئيس مجلس أمناء مؤسس���ة 
»العمل ضد الجوع« في الواليات 

المتحدة األميركية.
وح���از األمي���ر س���لطان بن 
س���لمان بن عبدالعزيز )المملكة 
العربية الس���عودية( على تقدير 
خ���اص، لكون���ه أول رائد فضاء 
عرب���ي ينطلق من اإلع���الم الى 
الفضاء برحلة ديس���كفري وهو 
م���ا جعل���ه ف���ي دائ���رة الضوء 
عربي���ًا. يش���غل حالي���ًا منصب 
رئيس مجل���س اإلدارة، ورئيس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني، وهو مؤس���س ورئيس 
مجل���س إدارة ن���ادي الطي���ران 
الطيران  ويم���ارس  الس���عودي 

المدني ألكثر من ثالثة عقود.

كما حازت ملك النمر )تركيا( 
على تقدير خاص، لكونها بدأت 
حياتها العملية مع المهّمش���ين 
منذ أكثر من 25 س���نة، وكّرست 
جهودها لتحسين حياة الالجئين 
ف���ي  المقيمي���ن  الفلس���طينيين 
مخّيمات لبنان. أّسست »جمعية 
الدعم االجتماعي« التي تس���اعد 
أكثر من 100 مس���ّن ومّسنة في 
مركزي���ن، كما أّسس���ت »جمعية 
توحيد شبيبة لبنان« التي ومن 
خاللها تتابع عملها مع الجئين 
لتأمي���ن  مهّمش���ة  ومجتمع���ات 

فرص تعليم وعيش أفضل.
»تكري���م«  جائ���زة  وُمنح���ت 
إلنجازات العم���ر لرجل األعمال 
الراحل مارون سمعان  اللبناني 
ال���ذي ذاع صيت���ه ف���ي الخليج 
العربي في قطاعات النفط والغاز 
والهندس���ة المدنية والمقاوالت 
واالس���تثمارات  واإلنش���اءات 
عل���ى أنواعها. وللم���ّرة األولى، 
منحت جائزة »القائد التاريخي« 
لذك���رى الملك حس���ين بن طالل 
بان���ي األردن الحدي���ث، والقائد 
ال���ذي تمّكن بحكمت���ه من قيادة 
المملك���ة خالل أوق���ات الصراع 
واحة  وجعلها  واالضطراب���ات، 
للس���الم واالس���تقرار واالعتدال 

في منطقة الشرق األوسط.

»تكرمي« حتتفي يف عمّان مببدعني عرب 


