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للمتميزين العرب يف مراكش
مبادرة "تكريم" ّوزعت جوائزها
ّ
إطاللة على إنجازات عربية علمية وتكريم لذكرى غسان تويني

الفائزون ولجنة التحكيم خالل توزيع الجوائز

وزع � ��ت م� �ب ��ادرة "ت �ك��ري��م" ج��وائ��زه��ا
للمبدعين العرب في احتفال نظمته
ف� ��ي م� ��راك� ��ش وح � �ض� ��ره ن �ح ��و 500
شخصية .وك��رم��ت ال �م�ب��ادرة ذك��رى
عميد الصحافة الراحل غسان تويني.
وتعتبر م�ب��ادرة "ت�ك��ري��م" مساحة
ل �ق ��اء ل �ش �خ �ص �ي��ات ع��رب �ي��ة م�ت�ف��وق��ة
ومتميزة في مجاالت مختلفة ،فبعد
بيروت وال��دوح��ة والمنامة وباريس،
اختارت "تكريم" هذه السنة مدينة
م��راك��ش المغربية لتوزيع جوائزها.
وهي التزمت للسنة الخامسة تواليًا
االضاءة على قصص نجاحات عربية.
ووزعت جوائز السنة  2014كاآلتي:
ج � ��ائ � ��زة "ت � �ك� ��ري� ��م" ل �ل �م �ب ��ادري ��ن
ال�ش�ب��اب :منحت لكامل األس�م��ر من
األردن ،لتأسيسه شبكة ال�ت�ط� ّ�وع
والتنمية األول��ى ف��ي العالم العربي،
ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط ال �ع��ام �ل �ي��ن ف ��ي ق �ط��اع
ال�ت�ن�م�ي��ة ب �ه��دف ت��وس �ي��ع ال �ف��رص،
وتبادل األفكار.
ج��ائ��زة "ت�ك��ري��م" ل��إب��داع العلمي
والتكنولوجي :منحت للحاظ الغزالي
من العراق ،لمساهماتها القيمة في

في تكريم ذكرى غسان تويني.

م�ج��ال ع�ل��م ال��وراث��ة ال�س��ري��ري��ة وط��ب
االط � �ف� ��ال ،وت��وف �ي��ره��ا ق � ��درًا ك�ب�ي�رًا
م��ن المعلومات ب�ش��أن االض�ط��راب��ات
ال� ��وراث � �ي� ��ة ف� ��ي االم � � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة
المتحدة.
جائزة "تكريم" لإبداع الثقافي:
منحت لمعهد ادوارد سعيد الوطني
ل �ل �م��وس �ي �ق��ى – ف �ل �س �ط �ي��ن ،ال ��ذي
بفضله ،ت� ّ
�وه��ج ح�ل��م آالف األط�ف� ّ�ال
وال� �ش� �ب ��اب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي��ن ب�ت�ع��ل��م
ال �ع��زف ع�ل��ى آل ��ة م��وس�ي�ق�ي��ة وال�غ�ن��اء
ضمن جوقات مخيمات الالجئين.
ج��ائ��زة "تكريم" للتنمية البيئية
المستدامة :منحت لمعهد البحوث
ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة – ال � �ق � ��دس (أري � � ��ج)
– ف �ل �س �ط �ي��ن ،ل �ت �ع��زي��زه ث �ق��ة ك��ل
الفلسطينيين ب��ال�ع�ي��ش ف��ي دول��ة
فلسطينية مستقلة لديها السيادة
الكاملة.
ج� ��ائ� ��زة "ت� �ك ��ري ��م" الم� � � ��رأة ال �ع ��ام
العربية :منحت ألمل الباشا من اليمن،
ألنها لم تفقد األم��ل في اع��الء شأن
ّ
فتحولت
ح �ق��وق االن �س��ان ال�ي�م�ن��ي،
المحامية والمدافعة والداعية األكبر

لحقوق أمتها.
جائزة "تكريم" لالبتكار في مجال
التعليم :منحت ّ
لعزة كامل من مصر،
لعملها الدؤوب على تطوير مهارات
وقيم ومبادئ االطفال المحتاجين،
م � ��ن خ � � ��الل ال �ت �ع �ل �ي ��م ال �ت �ج ��ري �ب ��ي،
وب ��اس� �ت� �خ ��دام ال� �ف ��ن ك� � � ��أداة راق �ي ��ة
للتنمية االجتماعية.
ج� � ��ائ� � ��زة "ت� � �ك � ��ري � ��م" ل� �ل� �خ ��دم ��ات
االنسانية والمدنية :منحت ألمينة
ال �س��الوي م��ن ال�م�غ��رب ،لمساندتها
حقوق االشخاص من ذوي الحاجات
الخاصة.
ج��ائ��زة "ت�ك��ري��م" ل�ل�ق�ي��ادة ال �ب��ارزة
ل ��أع �م ��ال :م �ن �ح��ت ل�س�م�ي��ح ط��وق��ان
م ��ن االردن ،ل �ت��أس�ي �س��ه أول ب��ري��د
الكتروني عربي وأكبر مجتمع عربي
على االنترنت مع أكثر من  16مليون
مستخدم ،وقد بيع لشركة Yahoo
م ��ن خ� ��الل م ��ا وص� ��ف ب��أك �ب��ر صفقة
اس �ت �ح ��واذ ت �ك �ن��ول��وج��ي ف ��ي ت��اري��خ
المنطقة.
ج � ��ائ � ��زة "ت � �ك� ��ري� ��م" ل �ل �م �س��اه �م��ة
ال��دول�ي��ة االستثنائية ف��ي المجتمع

العربي :منحت لجمعية اغاثة أطفال
ف�ل�س�ط�ي��ن ف ��ي ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة
االم �ي��رك �ي��ة ،ل�ق�ي��ام�ه��ا ب�ت�ح��دي��د كل
طفل في حاجة الى الرعاية العلمية
في كل من فلسطين وسوريا ولبنان
واالردن والعراق.
ومنحت جائزة "تكريم" النجازات
ال �ع �م��ر ل�ل�س�ف�ي��ر ج�ي�ل�ب�ي��ر ش ��اغ ��وري
صاحب البصمة الخاصة في مجالي
االعمال والخدمات االنسانية.
ك� �م ��ا ت � ��م ت� �ك ��ري ��م ذك � � � ��رى رائ � ��د
ال� �ص� �ح ��اف ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة،
السياسي والديبلولماسي ال��راح��ل
غ� �س ��ان ت ��وي �ن ��ي .ف �م��ن خ � ��الل آالف
االف �ت �ت��اح �ي��ات ال �م �ك �ت��وب��ة ع �ل��ى م��ر
السنينّ ،
حول غسان تويني جريدته
اللبنانية "النهار" أبرز مرجع صحافي
م��وث��وق بصدقيته ف��ي ل�ب�ن��ان وك��ل
أنحاء العالم العربي .كما كان مساهما
ب � � ��ارزا ف ��ي ق� � � ��رارات االم � ��م ال �م �ت �ح��دة
خصوصا ال�ق��رار التاريخي رق��م 425
ال � ��ذي ط��ال��ب ب��ان �س �ح��اب اس��رائ �ي��ل
م��ن ل�ب�ن��ان ،مما أدى ال��ى ن�ش��وء قوة
االم ��م ال�م�ت�ح��دة ال�م��وق�ت��ة ف��ي لبنان

(اليونيفيل).
وتألف مجلس التحكيم الدولي من
الملكة نور الحسين ،االميرة البندري
بنت عبد الرحمن الفيصل ،الشيخة
م��ي الخليفة ،الشيخة ب��وال الصباح،
ع�ي�س��ى أب ��و ع �ي �س��ى ،م�ع�ت��ز االل �ف��ي،
ال �ش �ي��خ ص��ال��ح ال �ت��رك��ي ،ال��دك �ت��ورة
حنان ع�ش��راوي ،المستشار الملكي
ان� ��دره أزوالي ،ال�ص�ن��اع��ي ك��ارل��وس
غ�ص��ن ،أن�ي��س ح�ج��ار ،ن��ورا جنبالط،
ال ��دك �ت ��ورة س �ع��اد ال �ج �ف��ال��ي ،س��ام��ر
خ��وري ،الروائي مارك ليفي ،الليدي
حياة مروة بالومبو ورجا صيداوي.
وت � �ح � ��دث ف � ��ي اح � �ت � �ف ��ال ت ��وزي ��ع
الجوائز مؤسس "تكريم" االعالمي
ري � �ك ��اردو ك ��رم ف��رك��ز ع �ل��ى "ع��ال�م�ن��ا
ال� � ��ذي ي �ش �ه��د اض� �ط ��راب ��ات ك�ث�ي��رة
أب��رزه��ا ف��ي منطقة ال �ش��رق االوس��ط
ال �ت��ي ي �ع �ص��ف ب �ه��ا ال �ع �ن��ف وس�ف��ك
ال��دم��اء وص��ور الالجئين والنازحين،
فتذكرنا ك��م ه��و بعيد ال�م�ن��ال ذلك
ال �س��الم ال ��ذي ن �ت��وق ال �ي��ه .ع��ال��م من
الخيبات واالحباط واالفكار واالفعال
المتطرفة .فهل نستسلم؟ ال ،طبعا

ال ،ل��ن ن �ف �ع��ل ...م��ن خ ��الل قصص
النجاح هذه يمكننا ان نبعث برسالة
مفادها ان العالم العربي هو خزان من
االب��داع ،والتفكير االيجابي ،واطالق
المشاريع ،وقدسية الشباب".
وق � � ��ال رئ � �ي ��س م �ج �ل��س االدارة
وال��رئ�ي��س التنفيذي لتحالف رينو
– نيسان كارلوس غصن في كلمة
ألقاها خ��الل العشاء ال��ذي ت��ال حفل
ت��وزي��ع ال �ج��وائ��ز" :تحتفي "ت�ك��ري��م"
ب�ع��رب يحققون ال�ق��در األق�ص��ى من
ق ��درات� �ه ��م – أش � �خ� ��اص ي �ح �ق �ق��ون
التميز في مجاالت االع�م��ال والعلوم
والعمل االكاديمي واالعمال الخيرية،
ع��اك �س �ي��ن ب ��ذل ��ك ف� �ك ��ر ال �م �ن �ط �ق��ة
وتنوعها وآفاقها العالمية ،وتضيء
"تكريم" على قدوات – تحديدا في
ال��وق��ت ال��ذي تحتاج اليها المنطقة
أكثر من أي وقت مضى".
وحظيت مبادرة "تكريم" بالدعم
م��ن ال �ج �ه��ات ال �ت��ال �ي��ة :ت�ح��ال��ف ري�ن��و
 ن� �ي� �س ��ان ،ش ��رك ��ة أم � �ي ��ك ،ش��رك��ةات�ح��اد ال�م�ق��اول�ي��ن ،ال�س��الم العالمية
لالستثمار ،نسمة القابضة وتوتال.

