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منذ نشأتها، حرصت مبادرة »تكريم« على أن تصبح 
 

ّ
مساحة لقاء لشخصيات عربية تفّوقت وتمّيزت، كل

وباريس  والمنامة  والدوحة  بيروت  وبعد  مجالها.  في 
دبي  مدينة  العام  هذا  »تكريم«  اختارت  ومراكش، 
آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  السمو  صاحب  بحضور 
في  المجتمع  وتنمية  والشباب  وزيرالثقافة  نهيان، 

دولة اإلمارات  العربية المتحدة.
»تكريم«  التزمت  التوالي،  على  السادسة  وللدورة 
كعادتها، اإلضاءة على قصص نجاحات عربية وقد تّم 

توزيع جوائز عام ٢٠١٥.

الجوائز ولجنة التحكيم
لخالد  منحت  الشباب  للمبادرين  »تكريم«  جائزة 
الخضير - المملكة العربية السعودية، جائزة »تكريم« 
خوري  لفضلو  منحت  والتكنولوجي  العلمي  لإلبداع 

منحت  الثقافي  لإلبداع  »تكريم«  جائزة  لبنان،   -
»تكريم«  جائزة  فلسطين،   - الكمنجاتي  لمؤسسة 
البيئية  للحركة  منحت  المستدامة  البيئية  للتنمية 
اللبنانية - لبنان، جائزة »تكريم« للمرأة العربية الرائدة 
منحت لفيان دخيل - العراق، جائزة »تكريم« لالبتكار 
في مجال التعليم منحت لروان بركات - األردن، جائزة 
»تكريم« للخدمات اإلنسانية والمدنية منحت لجمانة 
البارزة  للقيادة  »تكريم«  جائزة  فلسطين،   - عودة 
لألعمال منحت لنبيل حبايب - لبنان، جائزة »تكريم« 

منحت   العربي  المجتمع  في  الدولية  للمساهمة 
لمنظمة إنقاذ الطفولة )الشرق األوسط(.

لرياض  العمر  إلنجازات  »تكريم«  جائزة  ومنحت 
كل  ذكرى  تكريم  تّم  كما  فلسطين.   - الصادق 
السعودية  العربية  المملكة   - القصيبي  غازي  من 
وممدوحة السّيد بوبست - لبنان. ونال الدكتور هالل 
تقديرية  جائزة  الكويت   - مارغريت  وزوجته  الساير 

خاصة.

لجنة التحكيم
نور  الملكة  من   ً

ّ
كال الدولي  التحكيم  مجلس  ضّم 

الحسين، األميرة بندري عبد الرحمن الفيصل، األمير 

منصور بن ناصر بن عبد العزيز، الشيخة مي الخليفة، 
اإلبراهيمي،  األخضر  الدكتور  الصباح،  بوال  الشيخة 
السيد توماس ابراهام، الشيخ صالح التركي، الدكتورة 
سمير  السيد  عساف،  سمير  السيد  العالقي،  فريدة 
جنبالط،  نورا  السيدة  غصن،  كارلوس  السيد  بريخو، 
عيسى،  أبو  عيسى  السيد  هيكل،  أحمد  الدكتور 
السيدة حياة بالومبو، الروائي مارك ليفي، السيد رجا 

صيداوي، والسيدة أسماء صديق المطاوع.

إيمان بنور العلم
حضر الحفل أكثر من ٨٠٠ مدعو، وقّدمته اإلعالمية 
المبادرة  لمؤسس  بكلمة   

َّ
واسُتهل الشيخلي،  ليلى 

اإلعالمي ريكاردو كرم جّدد فيها إيمانه »بنور العلم 
»أَجّدد  البالد واألفئدة«. وتابع:  بنار تحرق  والتقّدم ال 
يقيني أّن اإلرهاَب الذي ضرب مدينتي الرائعة بيروت 
نملة، 

ُ
أ قيَد  إيماني  يزعزع  لن  باريس  النور  وعاصمة 

ر  الُمتَستِّ ف 
ّ
التخل المواجهة الحضارية لهذا  بأهمية 

وقوفي  »أجّدد  وأضاف:  براء«.   منه  والدين  بالدين، 
على منبر »تكريم«، هذه المّرة من دبي، ولوال إيماني 
لما  تكلمت.  لما  وقفت.  لما  المبادرة،  بهذه  العميق 
تابعت المشوار الطويل معكم على مدى ستة أعوام 
 الى أن تكون »أوطاننا على 

ً
ملؤها العزم واألمل«، داعيا

اإلنجازات  صورة  على  أوطاننا  لتكن  ُمبدعينا.  صورة 
الشباب  ألحالم  مكّبرة  صورة  أوطاننا  لتكن  الكبيرة. 
خدمة  واألخير  األول  هدفنا  وليكن  وطموحاتهم... 

اإلنسان«.

ألم نحلم جميعنا بتأسيس شركة خاصة قبل أن 
نتخطى الثالثين من العمر وأن نضع اللمسات 
االخيرة على خطة عمل في وقت قياسي؟ أال 

تعتقدون أنه رغم اإلعاقة يمكننا تحقيق أهدافنا 
وطموحاتنا؟ هل تعلمون أّن هناك نساء عربيات 
رائدات يناضلن من أجل حقوق اإلنسان ويعانين 

جّراء ذلك ضغوطاً وتعذيباً واضطهاداً؟ هل 
تعرفون أسماء أولئك الباحثين واألطباء العظماء 

الذين حّققوا ثورة في عالم العلوم والطّب؟

»تكريم« تحتفي باإلبداع العربي في دبي

مساحة لقاء لشخصيات عربية 
تفّوقت وتميّزت كلّ في مجالها

مبدعون من العالم العربي


