
Lama AlShethry  دبي : ملى الشثري
يعود إطالق مبادرة "تكرمي" إلى عام 2004م حني أسسها 

اإلعالمي اللبناني املتميز ريكاردو كرم، الذي يهدف من خاللها 
إلى إبراز املتفوقني من رجاالت العالم العربي ونسائه حول 

منصة تعرض قصص جناحاتهم، حيث متثل هذه الفعالية التي 
تقام بشكل سنوي مصدر إلهام وعنصرا محفزا  للشباب العربي 

لتحقيق املزيد من اإلجنازات في مختلف املجاالت والُصعد. 
تنقسم عملية التصفية في مبادرة "تكرمي" إلى مرحلتني، 

يشارك فيها أعضاء املجلس االختياري من ذوي اخلبرة الواسعة، 
حيث يختارون املرشحني املؤهلني وفق معايير محددة مسبقا. 

وخالل عملية االختيار كاملة يؤدي فريق "تكرمي" دور الوسيط 
احملايد، بعيدا عن إجراءات التقييم الفعلية للمرشحني.

وتضم فعالية "تكرمي" لعام 2015م قائمة مميزة من أعضاء 
املجلس االختياري متثلت في الشخصيات التالية: الدكتورة العنود 

الشارخ، الدكتور علي زيدان، الدكتور عامر خياط، عّزة كامل، 
الدكتور بيرج هاجتيان، كارال هنود، فادي بسترس، فادي شماس، 

فريد شهاب، الدكتور فرد بستاني، البروفيسور جاال مخزومي، 
جو بّدور، كامل األسمر، النا زنانيري، الرا حنا دبس، ميسم 

بازرجي حالق، منى احلسيني، الدكتور نبيل دجاني، الدكتور 
ندمي حسون، الدكتور ندمي خوري، ناجي اخلوري، الدكتورة 

جناة صليبا، بول شكرالله، رنا النيباري، رنا زعيم ادريس، رندة 
خليل، ريشارد بروو، الدكتورة سلوى خوري، الدكتورة سمر 

جابر احلمود، سمر محارب، الدكتورة سمر موقت، سيبيل رزق، 
سيلفيان زحيل، الدكتور طارق كتانة، وسام مكحل، زينة كرم.
وفي األجواء العريقة للعاصمة اللبنانية بيروت التقى املجلس 
االختياري ملبادرة "تكرمي" في اجلامعة األمريكية AUB في 

منتصف إبريل 2015م، وبعد الدراسات املعمقة مللفات املرشحني 
جلوائز "تكرمي"، مت التوافق على األسماء التي بلغت املرحلة 

النهائية في املجاالت التالية: اخلدمات اإلنسانية واملدنية، التنمية 
البيئية املستدامة، اإلجناز العلمي والتكنولوجي، االبتكار في مجال 

التعليم، اإلجناز الثقافي، امرأة العام العربية، املبادرون الشباب، 
القيادة البارزة لألعمال واملساهمة الدولية في املجتمع العربي.

برعاية جملة  .. مبادرة »تكرمي« ت�ضلط ال�ضوء 

على اأبرز املتفوقني العرب لعام 2015م 

هي رعايات

أعضاء املجلس االختياري ملباردة تكرمي لعام 2015م
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وقد سنحت لنا الفرصة في إجراء مقابلة مع الدكتورة العنود الشارخ من دولة 
الكويت التي متثل أحد أعضاء املجلس االختياري ملبادرة "تكرمي"، وهي باحثة 
استشارية في القضايا االجتماعية السياسية والثقافية واألمنية اإلقليمية، كما 

أنها أستاذة محاضرة في عدد من اجلامعات احمللية والعاملية، حيث حدثتنا 
الدكتورة العنود عن دورها في املجلس االختياري، وعن إبراز اإلجنازات النسائية 
بشكل خاص، قائلة: "أود أن أنوه أوال بأن االنضمام إلى املجلس االنتقائي لفعالية 

)تكرمي( هو شرف أعتز به، ملا تطمح هذه الفعالية خللقه من أجواء إيجابية تعزز 
االرتقاء بالشعوب العربية، وتسلط الضوء على العناصر الناجحة بها. فعالية 

)تكرمي( تعنى بخلق منبر عربي ملتميزين عرب في مجاالت قد يغفلها اإلعالم، وقد 
تكون احلكومات مقصرة باالحتفاء بها، ووجود فئة من املنجزات العربيات يسهم 

في إبراز الدور الفعال للجنس املهمش واملضطهد أحيانا في العالم العربي". 
أما عن طرق دعم النساء في الكويت واخلليج ودفعهن نحو حتقيق اإلجنازات 

في مختلف املجاالت، فتقول الدكتورة العنود "أهم طريقة لدعم النساء في 
الكويت واخلليج ودفعهن نحو حتقيق اإلجنازات في مختلف املجاالت هي وعي 

املسؤولني واملشرعني إلى عدم وجود إنصاف اجتماعي وتكافؤ للفرص بني 
اجلنسني، وهذا يشمل اإلجحاف في حق املرأة من ناحية قوانني متعسفة حتدُّ 
من حرياتها وحقوقها وقدرتها على النجاح وخدمة املجتمع وحتقيق الذات". 

وتوضح الدكتورة العنود الشارخ، بحكم تخصصها في القضايا االجتماعية، أبرز 
التحديات التي تواجه سيدات املنطقة في عالم املهنة واألعمال بقولها "أصعب 

التحديات التي تواجه املرأة في عالم املهنة واألعمال هو من واقع األعراف 
االجتماعية والقوانني غير املفعلة التي شرعت حلمايتها باإلضافة إلى احلصول على 

نفس الفرصة التي تعطى للرجل. إضافة إلى تغييب املرأة عن املناصب القيادية 
في القطاع العام واخلاص، وعدم فرض نظام كوتا على احلكومات واملجالس 
الشعبية ومجالس إدارة الشركات )كما فرض أخيرا في أملانيا و بريطانيا(".

برعاية جملة  .. مبادرة »تكرمي« ت�ضلط ال�ضوء 

على اأبرز املتفوقني العرب لعام 2015م 

تهدف مبادرة »تكرمي« اإىل تغيري الفكرة ال�ضلبية 

النمطية املرتبطة بالعرب عرب اإبراز جناحات املتفوقني 

من الرجال وال�ضيدات يف خمتلف املجاالت

الدكتورة 
العنود 
الشارخ

من اليمني عزة كامل و سيلفيان زحيل و د.العنود الشارخ
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أما األستاذة عزة كامل من جمهورية مصر العربية، مؤسسة 
ورئيسة مجلس إدارة جمعية "ألوان وأوتار" التي تعنى 

باألطفال والشباب املهمشني، فتعمل على حماية حقوقهم 
وتنمية مهاراتهم من خالل التعليم املتوازن، واستخدام 

الفنون أداة للتنمية االجتماعية، فتوضح أهمية عضويتها في 
املجلس االختياري ملبادرة "تكرمي"، قائلة: "ميثل انضمامي 

للمجلس االنتقائي لـ )تكرمي( شرفا كبيرا لي،  ملا تقوم به 
املؤسسة من عمل ذي مغزى مهم ملنطقتنا. وعلى املستوى 
الشخصي، فقد وجدت في هذا املجلس إلهاما كبيرا سواء 

من األعضاء اآلخرين وما يقومون به من أعمال مؤثرة في 
مجتمعاتهم، أو من خالل التعرف إلى مبادرات ومشروعات 

عديدة ملهمة من حيث إبداعها وثرائها وقوة تأثيرها. كما 
يتيح لي االنضمام للمجلس االنتقائي التشبيك مع أشخاص 
ومؤسسات مماثلة في الفكر وفي األهداف التنموية. وأعتقد 
أن من أهم فوائد هذا املجلس أنه يركز الضوء على مبادرات 

تنطلق من القاعدة الشعبية، ويعطيها فرصا للظهور، ولتعرف 
الناس إليها، وهو في حد ذاته دعما لهذه املبادرات". 

يذكر أن األستاذة عزة كامل حاصلة على جائزة "تكرمي" 
عن فئة االبتكار في مجال التعليم 2014 وعن هذا الفوز 

تسهب قائلة "جاءت جائزة )تكرمي( في وقت مناسب جدا، 
حيث كانت اجلمعية متر بتحديات صعبة، وكان حصولي 

على اجلائزة في ذاك الوقت محفزا وداعما لي بشكل 
شخصي، وكذلك لزمالئي في اجلمعية. إضافة إلى ذلك، فإن 

احلصول على جائزة عالية املستوى يسمح لنا بالوصول 
إلى جمهور أكبر للتعريف بعملنا، ويعطي مصداقية لهذا 
العمل، وهو ما يفتح مجاالت وفرصا متعددة مع شركاء 

جدد في املجتمع. وأخيرا، يعتبر الفوز باجلائزة خطوة أولية 
في االنضمام إلى شبكة توفر دعما مستمرا ألعضائها". 

أما فيما يتعلق باآللية املتبعة في املجلس االختياري لفعالية 
"تكرمي" تفسر األستاذة عزة دورها وبقية األعضاء بقولها 

"تبدأ عملية االختيار بترشيح جميع أعضاء املجلس االنتقائي 
للمبادرات أو األشخاص الذين يرونهم جديرين باجلائزة. 

وتبحث مؤسسة )تكرمي( وجتمع املعلومات الالزمة عن كل 
مرشح. كما تشكل املؤسسة جلنة اختيار لكل فئة من فئات 

اجلائزة. ويراجع أعضاء اللجان املختلفة املشروعات املرشحة 
في الفئة التابعة لهم، ويقيمونها بناء على معايير محددة، 

أوال بشكل شخصي ثم بشكل جماعي داخل كل جلنة. وفي 
النهاية، ترشح كل جلنة ثالثة اختيارات من ضمن األسماء 
املطروحة، ويكون االختيار النهائي ملجلس إدارة املؤسسة".
ويعتبر اجتماع املجلس االختياري ملبادرة "تكرمي" اخلطوة 

التي تسبق اجتماع املجلس التحكيمي، الذي جرت فعالياته في 
العاصمة البريطانية لندن في ٢١ مايو ٢٠١٥ الختيار فائز عن 

كل فئة.  أما احلفل السنوي ملبادرة "تكرمي"، والذي يجري 
من خالله إعالن الفائزين عن الفئات املعنية، فسوف يكون 

في شهر نوفمبر 2015م مبشيئة الله، حيث يحط رحاله في 
دبي بعد مروره خالل األعوام السابقة مبدن عاملية مختلفة 
مثل مراكش )2014( وبيروت والدوحة واملنامة وباريس. 

اجلدير بالذكر أن مبادرة "تكرمي" تهدف إلى تغيير 
الفكرة السلبية النمطية املرتبطة بالعرب عبر إبراز جناحات 

املتفوقني العرب في مختلف املجاالت، ليكون هذا التكرمي 
أشبه بشعلة مضيئة تنير درب الشباب العربي الطموح 
الذي يسعى إلى صنع مستقبل مشرق وسط الظروف 

الصعبة التي متر بها منطقة الشرق األوسط > 

»�أبرز �لتحديات �لتي تو�جه �ملر�أة يف عامل 

�ملهنة و�الأعمال هو من و�قع �الأعر�ف �الجتماعية 

و�لقو�نني غري �ملفعلة �لتي �شرعت حلمايتها 

باالإ�شافة �إىل �حل�شول على نف�س �لفر�شة 

�لتي تعطى للرجل« د. �لعنود �ل�شارخ

»ميثل �ن�شمامي للمجل�س �النتقائي 

لـ)تكرمي( �شرفا كبري� يل، ملا تقدمه 

موؤ�ش�شة )تكرمي( من عمل ذي مغزى 

مهم ملنطقتنا، وعلى �مل�شتوى �ل�شخ�شي 

وجدت يف هذ� �ملجل�س �إلهاما كبري�، �شو�ء 

من �الأع�شاء �الآخرين وما يوؤدونه من �أعمال 

موؤثرة يف جمتمعاتهم« �أ. عزة كامل

األستاذة 
عزة كامل
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