
هي منا�سبات

منذ نشأتها حرصت مبادرة "تكرمي" على أن تصبح 
مساحة لقاء لشخصيات عربية تفّوقت ومتيّزت، كل 

في مجالها، فأصبحت مصدر إلهام ومبعث فخر 
وأمال مرجتى ألبناء اجليل اجلديد من الدول العربية.

وبعد بيروت والدوحة واملنامة وباريس ومراكش، 
اختارت "تكرمي" هذا العام مدينة دبي لتكرمي 

أهم الشخصيات من مختلف أنحاء الدول العربية، 
واإلضاءة على قصص جناحات عربية استثنائية، 

برعاية إعالمية من مجلة "هي"، ومبشاركة رئيسة 
التحرير مي بدر باعتبارها عضوة في املجلس 

الفخري للجائزة، وذلك بحضور الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية 

املجتمع في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وأكثر من 
٨٠٠ مدعو من مختلف املجاالت. وقد قدمت احلفل 
اإلعالمية ليلى الشيخلي، كما استُهلَّ احلفل بكلمة 
ملؤسس املبادرة اإلعالمي ريكاردو كرم جّدد فيها 
إميانه "بنور العلم والتقدم ال بنار حترق البالد".

أما اجلوائز، فجاءت كاآلتي:
ُمنحت جائزة "تكرمي" للمبادرين الشباب خلالد 
اخلضير من اململكة العربية السعودية، واملؤسس 

والرئيس التنفيذي لشركة "جلوورك"، التي تعمل 
على متكني املرأة من الدخول إلى سوق العمل في 

اململكة، ويسجل لها توفير الكثير من فرص العمل 
للسيدات السعوديات، ما مكَّن "جلوورك" من الفوز 

بجائزة االبتكار العاملية، وقد احتل املركز الثالث 
من بني أفضل ثالثني شخصية خليجية مؤثرة.
جائزة "تكرمي" لإلبداع العلمي والتكنولوجي 

كانت من نصيب فضلو خوري من لبنان، الذي 
تسلم هذا العام رئاسة اجلامعة األمريكية في 
بيروت، ليصبح الرئيس السادس عشر لهذا 

الصرح األكادميي العريق. وقد طور مقاربات 
عالجية استهدافية على مستوى اجلزيئيات 

لسرطان الرئة والرأس والعنق، جتمع بني مثبطات 
نقل اإلشارة والعالج الكيميائي. وترأَس جهود 
الوقاية الكيميائية الرئيسة ضد تلك السرطانات.

جائزة "تكرمي" لإلبداع الثقافي منحت ملؤسسة 
الكمنجاتي من فلسطني، ملؤسسها رمزي 

أبورضوان الذي أطلق هذه املؤسسة غير الربحية 
في عام 2002، والتي تهدف إلى إقامة مدارس 
موسيقية تفاعلية لألطفال الفلسطينيني، األكثر 
حرمانا على وجه اخلصوص، والذين يعيشون 
في مخيمات الالجئني النائية واملهمشة، فضال 

عن تأمني الفرص لألطفال الكتشاف موروثهم 
الثقافي، وتنمية قدراتهم اإلبداعية عامليا.

جائزة "تكرمي" للتنمية البيئية املستدامة منحت 
للحركة البيئية اللبنانية، وقد تسلم اجلائزة رئيسها 

بول أبي راشد. وتعمل هذه احلركة على مواجهة 
التحديات البيئية التي يشهدها لبنان، واحلفاظ على 

إرثه الطبيعي والثقافي. وقد متكنت من إطالق املرصد 
البيئي للتغيّر املناخي، ووضع اخلطة املستدامة 

إلدارة النفايات الصلبة. كما عملت على مناهضة 
بناء السدود العشوائية، وإيقاف أعمال الردم على 

الشاطئ اللبناني، وغيرها من القضايا البيئية امللّحة.
وألن للمرأة العربية املناضلة تستحق التكرمي، 
حصلت لفيان دخيل، إحدى النائبات اليزيديات 

الوحيدات في البرملان العراقي على جائزة "تكرمي" 
للمرأة العربية الرائدة. وقد حازت اهتماما دوليا 
بعد املساعدة التي قدمتها لليزيديني الذين كانوا 

يتعّرضون للتعذيب. وقد مثلت اليزيديني في 
املؤمتر الدولي لألديان، فضال عن مشاركات دولية 

أخرى لنقل عذابات النساء اليزيديات إلى العالم 
وتدويل قضيتهّن. وقد أطلقت عليها قناة "سي إن 

إن" لقب "امرأة العام ٢٠١٤" من دون منازع. 
أما جائزة "تكرمي" لالبتكار في مجال التعليم، 
فقد منحت لروان بركات من األردن، وهي أول 

كفيفة عربية تدّرس املسرح، وتشارك فيه ممثلة 

ومخرجة. أنشأت مؤسسة "رنني" التي تعمل 
على إطالق قصص صوتية لألطفال لتنمية 
مهاراتهم االستماعية والتواصلية من خالل 
طرق تعليمية ثورية. كما افتتحت نحو مئة 

وخمسني مكتبة صوتية تضمنت قصصا ألهم 
املؤلفني العرب. حائزة على جائزة امللك عبدالله 

الثاني لإلجناز واإلبداع الشبابي لعام 2009.
إلى ذلك، منحت جائزة "تكرمي" للخدمات اإلنسانية 

واملدنية جلمانة عودة من فلسطني، وهي من أبرز 
الناشطات في مجال الصحة والعمل اإلنساني 

وحقوق الطفل في بلدها. وهي حائزة على جائزة 
نوبل للطفولة لعام 2008. اختصت في طب األطفال، 
وأسست مركز "الطفل السعيد" في رام الله، وهو 

األول من نوعه في تقدميه خدمات لألطفال من 
ذوي االحتياجات اخلاّصة ولعائالتهم. كما أسهمت 

في تأسيس احتاد جلان اإلغاثة الفلسطينية. 
جائزة "تكرمي" للقيادة البارزة لألعمال منحت 

لنبيل حبايب من لبنان، الرئيس التنفيذي لشركة 
"جنرال إلكتريك" في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا وتركيا منذ عام 2004. وهو 
يقود النمّو اإلقليمي للشركة مع التركيز على 

تعزيز الشراكات، وحفز االبتكار احمللّي، ومتكني 

تنمية الكوادر البشرية، ومناصرة دور املرأة 
في قيادة األعمال. كما يشغل عضوية مجلس 

اإلدارة اإلقليمي لـ "إجناز العرب"، ومعهد 
دول اخلليج العربي في واشنطن وغيرها.

إلى ذلك، منحت جائزة "تكرمي" للمساهمة 
الدولية في املجتمع العربي إلى منظمة 
إنقاذ الطفولة، وهي منظمة دولية ُتعنى 

بتحسني مستوى معيشة األطفال في جميع 
أنحاء العالم، ومنها في الدول العربية.

كما ُمنحت جائزة "تكرمي" إلجنازات العمر لكٍل 
من رياض الصادق من فلسطني الذي أّسس 

مع خلف احلبتور شركة "احلبتور" للمشاريع 
الهندسية، والتي تعمل في مختلف بلدان اخلليج 

والشرق األوسط على تنفيذ مشاريع ضخمة. 
وهو يتولى حاليا منصب رئاسة مجموعة احلبتور 

ليتون وبعض الشركات التي ميتلك الكثير منها. 
وقد ُمنحت اجلائزة نفسها إلى إلى ذكرى كل 

من غازي القصيبي من اململكة العربية السعودية 
األديب واملفكر والسياسي املعروف، الذي اختير 

ليكون عضوا في وفد سالم سعودي ـ ميني، 
ليُعنيَّ بعدها وزيرا للصناعة والكهرباء عام 

1975، كما كان وزيرا فعاال للصحة، ثم سفيرا 

للمملكة في البحرين واململكة املتحدة، وأخيرا 
وزيرا للمياه وللعمل، قبل وفاته في عام 2010. 

كما نالت الراحلة ممدوحة السيّد بوبست من 
لبنان اجلائزة نفسها، تكرميا لعطاءاتها في قضايا 

التعليم والعناية الطبية والعدالة االجتماعية.

ونال الدكتور هالل الساير وزوجته مارغريت 
– الكويت، جائزة تقديرية خاصة لتأسيسهما 

"اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى"، 
واملعروفة بـ "كاتش" لتوفير الدعم النفسي 

واالجتماعي لألطفال املرضى وأهاليهم.

ُيذكر أن مجلس التحكيم الدولي ضم كال 
من جاللة امللكة نور احلسني، األميرة بندري 

عبدالرحمن الفيصل، األمير منصور بن ناصر 
بن عبدالعزيز، الشيخة مي اخلليفة، الشيخة بوال 

الصباح، الدكتور األخضر اإلبراهيمي، توماس 
أبراهام، الشيخ صالح التركي، الدكتورة فريدة 
العالقي، سمير عساف، سمير بريخو، كارلوس 

غصن، نورا جنبالط، الدكتور أحمد هيكل، عيسى 
أبو عيسى، الليدي حياة بالومبو، الروائي مارك 
ليفي، رجا صيداوي، وأسماء صديق املطاوع >

برعاية �إعالمية من 

»تكرمي« تكّرم اأهم ال�صخ�صيات العربية يف دبي

  خالد اخلضير
 وسهيل القصيبي

 رئيسة حترير مجلة هي مي بدر

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل النهيان يتوّسط  

املهندس علي عوده، 
االعالمي ريكاردو كرم 

والدكتورة جمانة عوده

 السيدة فيان دخيل الفائزة بجائزة املرأة
 العربية الرائدة تتوسط االعالمي ريكاردو كرم
ومقدمة احلفل االعالمية ليلى الشيخلي
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