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من خالل إبراز قصص نجاح مبدعني من مختلف الدول

»تكريم« تحتفي في األردن باإلبداع العربي
عّمان: محمد الدعمة

مت مبادرة تكريم، أمس، في 
ّ
نظ

 لإلعان عن 
ً
قصر الثقافة بعمان، حفا

ل��ل��دورة الثامنة  الفائزين بجوائزها 
م�����ن خ�������ال اإلض�����������اءة ع����ل����ى ق��ص��ص 
نجاحات من املبدعني واملبادرين من 
ال��ع��رب��ي��ة وامل��غ��ت��رب��ني ال����دول  مختلف 

العرب في دول العالم.
وحاز األمير سلطان بن سلمان 
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز م��ن ال��س��ع��ودي��ة على 
تقدير خ���اص، وه��و أول رائ���د فضاء 
عربي ينطلق من اإلعام إلى الفضاء 
)برحلة »ديسكفري« مهمة »51 جي« 
في عام 1985(، وهو ما جعله في دائرة 
الضوء عربيًا. يشغل حاليًا منصب 
رئيس مجلس اإلدارة، ورئيس الهيئة 
ال��ع��ام��ة للسياحة وال��ت��راث الوطني، 
وه��و مؤسس ورئ��ي��س مجلس إدارة 
ن����ادي ال��ط��ي��ران ال��س��ع��ودي وي��م��ارس 
الطيران املدني ألكثر من ثاثة عقود.

كما حازت السيدة ملك النمر من 
تركيا، على تقدير خ��اص، والسيدة 
ال��ت��ي ب��دأت  اب��ن��ة إسطنبول  نمر ه��ي 
امل��ه��ّم��ش��ني منذ  حياتها العملية م��ع 
أكثر من 25 سنة، وكّرست جهودها 
لتحسني حياة الاجئني الفلسطينيني 
املقيمني في مخّيمات لبنان. أّسست 
»ج��م��ع��ي��ة ال���دع���م االج���ت���م���اع���ي« ال��ت��ي 
 ومسنة في 

ّ
تساعد أكثر من 100 مسن

مركزين، كما أسست »جمعية توحيد 
ش��ب��ي��ب��ة ل���ب���ن���ان« ال���ت���ي وم����ن خ��ال��ه��ا 
تتابع عملها مع الجئني ومجتمعات 
مهمشة لتأمني ف��رص تعليم وعيش 
أفضل. فيما ُمنحت جائزة »تكريم« 
ل���إلب���داع ال��ث��ق��اف��ي ل��ل��م��ت��ح��ف ال��ع��رب��ي 

األميركي القومي من عرب أميركا. 
ويقدم املتحف منذ فتح أبوابه 
ف�����ي م���دي���ن���ة دي�����رب�����ورن،  ع������ام 2005 
م������ع������ارض وت���ش���ك���ي���ل���ة واس������ع������ة م��ن 
ال�����ب�����رام�����ج ف�����ي م���ي���ت���ش���ي���غ���ان وامل�������دن 
ال���ك���ب���رى، وي��ل��ت��زم تغيير  األم��ي��رك��ي��ة 

األف���������ك���������ار ال�����خ�����اط�����ئ�����ة ع��������ن ال�����ع�����رب 
األميركيني وغيرهم من األقليات، من 
ال��ع��رب األميركيني  خ���ال اس��ت��ق��ط��اب 
إل����ى ال��ج��م��اه��ي��ر ال���ع���ام���ة، ب��اإلض��اف��ة 
إل���ى ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب 
امل���ش���ت���رك���ة ل��ل��م��ه��اج��ري��ن وال���ش���ع���وب 
العرقية، تقديرًا لتنوع الشعوب في 

الواليات املتحدة األميركية.
وم�����ن�����ح�����ت ج�������ائ�������زة »ت�����ك�����ري�����م« 
للخدمات اإلنسانية واملدنية ملؤسسة 
»ج���س���ور« م��ن س��وري��ا ال��ت��ي أب��ص��رت 
ال���ن���ور ف���ي ي��ون��ي��و )ح����زي����ران( 2011، 
كمنظمة غير حكومية هدفها جمع 
امل���غ���ت���رب���ني ال���س���وري���ني ح�����ول ال��ع��ال��م 
وإش��راك��ه��م ف��ي ال��ج��ه��ود ال��رام��ي��ة إلى 
مساعدة سوريا وشعبها على إطاق 

كل طاقاته وإمكاناته.
وي����رّك����ز ب���رام���ج »ج����س����ور« على 
ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن خ����ال امل���ن���ح ال���دراس���ي���ة 
ف��ي أب����رز ال��ج��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة وب��ن��اء 
امل�����������دارس ل����أط����ف����ال ال����س����وري����ني ف��ي 
ل�����ب�����ن�����ان، ب�����اإلض�����اف�����ة إل�������ى ب���رن���ام���ج 
اإلرش���اد املهني لتأمني ف��رص العمل 
للنازحني السوريني وبرنامج ريادة 
األعمال لتمكني رواد األعمال الشباب 

واملشاريع السورية الناشئة.
أّم������ا ج����ائ����زة »ت���ك���ري���م« ل���إلب���داع 
ال��ع��ل��م��ي وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي، ف��ُم��ن��ح��ت 
للدكتور زهير الهليس من السعودية، 
وه����و ال��ط��ب��ي��ب امل���ع���روف ك���واح���د من 
احني في عاج عيوب القلب  أمهر الجرَّ
دة منها عند 

ّ
الخلقية، خصوصًا املعق

األط���ف���ال، ل��ي��س ع��ل��ى م��س��ت��وى العالم 
العربي فحسب، بل في أميركا وكندا 

وأوروبا وكثير من الدول اآلسيوية.
��َب��ر الهليس ح��ال��ي��ًا م��ن أه��م 

َ
ُي��ع��ت

ج��راح��ي ق��ل��ب األط��ف��ال ع��ل��ى مستوى 
العالم. أجرى ما يزيد على العشرين 
أل�����ف ع��م��ل��ي��ة ق���ل���ب م���ف���ت���وح، وُي���دع���ى 
إللقاء املحاضرات والتعليم وإج��راء 
ف��ي كثير م��ن دول  ��دة 

ّ
امل��ع��ق العمليات 

العالم.

���َم���ت م���ع���ال���ي ال��ع��س��وس��ي 
َّ
وت���س���ل

م��ن ال��ك��وي��ت، ج��ائ��زة »ت��ك��ري��م« للمرأة 
الرائدة التي أّسست مبادرة  العربية 
ال���ي���م���ن،  ف�����ي  »ت����م����ك����ني« ع�������ام 2007 
واستطاعت تغيير حياة أكثر من ربع 
مليون شخص ج��ذري��ًا ومساعدتهم 
ل�����ي�����ص�����ب�����ح�����وا أس��������������رًا م�����ن�����ت�����ج�����ة ف���ي 
مجتمعاتهم، فاستفاد من الحمات 
الطبية أكثر من 30 ألف شخص، ومن 
الحمات اإلغاثية أكثر من 120 ألفًا، 
ف��ي تمكني 120 جمعية  كما ش��ارك��ت 
وم����ؤس����س����ة غ���ي���ر رب���ح���ي���ة وم�����ب�����ادرة 
ال��ش��رق األوس��ط  ف��ي منطقة  شبابية 

بمجال الخدمة املجتمعية.
وم��ن��ح��ت ج���ائ���زة »االب���ت���ك���ار في 
مجال التعليم« للدكتورة نها حوال 
من لبنان، وهي أستاذة جامعية في 
ال��ت��غ��ذي��ة، وع��م��ي��دة كلية العلوم  علم 
ال���زراع���ي���ة وال���غ���ذائ���ي���ة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة 
األميركية في بيروت سابقًا، وتتركز 
أب���ح���اث���ه���ا ع���ل���ى م�����وض�����وع ال��س��م��ن��ة 
وأسباب انتشارها والحلول الغذائية 
للحد من آثارها، وقد نشرت أكثر من 
100 مقال علمي عن التغذية والسمنة 
��زم��ن��ة املرتبطة بها في 

ُ
امل واألم����راض 

قت 
ّ
املنشورات العاملية املرجعية، وحق

ش����ه����رة ك���ب���ي���رة ف����ي ل���ب���ن���ان وال����ش����رق 
األوس����ط، لكونها ال���رائ���دة ف��ي وض��ع 
التغذية على جدول األعمال الوطني 
واإلقليمي. وذهبت جائزة »تكريم« 
للتنمية البيئية املستدامة إلى سارة 
ال��ت��وم��ي م��ن ت��ون��س، ف��ل��دى زي��ارات��ه��ا 
ت��ون��س��ي��ات  وط��ن��ه��ا األم، الح��ظ��ت أن 
كثيرات يعانني نقصًا في »مساحات 
ف��ك��ان��ت نتيجة ذل��ك  للحلم واألم�����ل«، 
الحلم التونسي، فضاء يمّكن النساء 
م����ن ت���ط���وي���ر ط���اق���ات���ه���ن، ع���ب���ر م��رك��ز 
للشباب، وآخر للنساء، وثالث لريادة 

األعمال.
وم�����ن�����ح�����ت ج�������ائ�������زة »ت�����ك�����ري�����م« 
ل��ل��م��س��اه��م��ة ال����دول����ي����ة ف����ي امل��ج��ت��م��ع 
ال���ع���رب���ي مل���ؤس���س���ة »ال���ب���س���ت���ان ب����ذور 
ال����ح����ض����ارة« م����ن ال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 
���ش���ّج���ع ال���ت���داخ���ل 

ُ
األم���ي���رك���ي���ة ال���ت���ي ت

 النظر عن 
ّ

الحضاري بني الناس بغض
املعتقدات الدينية واألصل العرقي، أو 
املستوى االجتماعي واالقتصادي من 
أجل بناء مسارات سلمية ومحترمة 
لتضييق هّوة الخافات، واالحتفال 

بالتنّوع وتعزيز سبل بديلة للتأثير 
على إحداث تغيير اجتماعي إيجابي.

أّم����ا ج���ائ���زة »ت���ك���ري���م« ل��ل��ق��ي��ادة 
البارزة لأعمال فقد ُمنحت للبناني 
ري��م��ون دب��ان��ة ال���ذي يشغل منصب 
الرئيس واملدير التنفيذي ملجموعة 
»Invus«، وه�����ي ش���رك���ة اس��ت��ث��م��ار 
عاملّية مقرها األساس في نيويورك، 
ول���ه���ا م���ك���ات���ب ف����ي ب����اري����س ول���ن���دن 
وهونغ كونغ، وتتنّوع استثماراتها 
في مجموعة واسعة من الصناعات 
ب��م��ا ف��ي ذل���ك امل��ن��ت��ج��ات وال��خ��دم��ات 
االس���ت���ه���اك���ي���ة، وال�����غ�����ذاء، وت���ج���ارة 
التجزئة املتخّصصة، والبرمجيات، 
والتكنولوجيا الحيوية واألجهزة 
الطبية. وه��و رئيس مجلس أمناء 
م����ؤس����س����ة »ال����ع����م����ل ض�����د ال����ج����وع« 
ف���ي ال����والي����ات امل���ت���ح���دة األم��ي��رك��ي��ة 
وال��رئ��ي��س ال���دول���ي ل��ش��ب��ك��ة »ال��ع��م��ل 

ضد الجوع«.
وُم�����ن�����ح�����ت ج������ائ������زة »ت����ك����ري����م« 
إلن�����ج�����ازات ال���ع���م���ر ل���رج���ل األع���م���ال 
اللبناني الراحل مارون سمعان الذي 
ف��ي الخليج العربي في  ذاع صيته 

ق��ط��اع��ات النفط وال��غ��از والهندسة 
امل���دن���ي���ة وامل������ق������اوالت واإلن�����ش�����اءات 
واالستثمارات على أنواعها، والذي 
أسس في 2011 »مؤسسة سمعان«، 
مكّرسًا جهوده إلعاء شأن التعليم 
ت كل 

ّ
اته التي تخط من خال عطاء

التوقعات، إذ شمل عطاء املؤسسة 
تبرعًا هو األكبر من نوعه في تاريخ 
الجامعة األميركية في بيروت بلغ 

قدره 50 مليون دوالر أميركي.
ل��ل��م��ّرة األول�����ى، م��ن��ح��ت ج��ائ��زة 
»ال���ق���ائ���د ال���ت���اري���خ���ي« ل���ذك���رى امل��ل��ك 
ال�����راح�����ل ال���ح���س���ني ب����ن ط�����ال ب��ان��ي 
األردن الحديث، والقائد الذي تمّكن 
ب��ح��ك��م��ت��ه م���ن ق���ي���ادة امل��م��ل��ك��ة خ��ال 
أوق��������ات ال�����ص�����راع واالض�����ط�����راب�����ات، 
وجعلها واح��ة للسام واالستقرار 
واالع���������ت���������دال ف������ي م���ن���ط���ق���ة ال����ش����رق 

األوسط.
 وم����ن����ح����ت ج�����ائ�����زة »ت����ك����ري����م« 
ل��ل��م��ب��ادري��ن ال��ش��ب��اب، ل��ل��ش��اب غانم 
املفتاح من قطر الذي على الرغم من 
إعاقته النادرة، أخذ على عاتقه نشر 
الحب وال��س��ام من خ��ال نشاطاته 
وبرامجه ومغامراته وجوالته حول 
العالم، ساعيًا إلى إسعاد الجميع. 
وق��د أّس���س ش��رك��ة »غ��ري��س��ة لآليس 
ك���ري���م«، ت��ض��م 6 م��ح��ات ون��ح��و 60
موظفًا. ويعمل حاليًا على التوجه 
ن���ح���و ال���ع���امل���ي���ة م����ن خ�����ال ت��ص��دي��ر 

املشروع إلى دول الخليج العربي.
ي��ش��ار إل���ى أن م���ب���ادرة »ت��ك��ري��م« 
حرصت، منذ نشأتها، على أن تصبح 
م���س���اح���ة ل���ق���اء ل��ش��خ��ص��ي��ات ع��رب��ي��ة 
ت��ف��ّوق��ت وت���م���ّي���زت، ك���ل ف���ي م��ج��ال��ه��ا، 
ف���أص���ب���ح���ت م���ص���در إل����ه����ام ل��ل��ش��ب��اب 
ال��ع��رب��ي.وق��د اخ��ت��ارت »ت��ك��ري��م« لهذا 
ال��س��ن��وي  ال��ع��ام ع��ّم��ان لتقيم حفلها 
بحضور امللكة نور الحسني باإلضافة 
إل�������ى أف����������راد م�����ن ال����ع����ائ����ل����ة األردن�����ي�����ة 
الهاشمية وأك��ث��ر م��ن أل��ف م��دع��و من 

مختلف أنحاء العالم.

املكرمون في حفل املبادرة




