هي

تكرمي .. 2014
وما زال للحلم مكان

ع ّزة كامل الفائزة بجائزة
اإلبتكار في التعليم إلى جانب
بوال الصباح وفينسينت باتل
راوية منصور واألميرة بندري الفيصل

ريكاردو كرم يستقبل امللكة نور احلسني
كوثر بن عبد
الله وأندريه
أزوالي

في خ�ضم الأزمنة المتغيرة والأهواء المتبدلة في عالمنا العربي ،تفتح "تكريم" ،متمثلة في م�ؤ�س�سها الإعالمي ريكاردو كرم ،ثغرة
�أمل ننظر من خاللها �إلى م�ستقبل قد يبدو غام�ضا وم�شو�شا اليوم ،حيث تعي�ش �أوطاننا العربية مخا�ضا ع�سيرا لثورات وليدة متخبطة.
منذ ن�ش�أتها ،حر�صت مبادرة "تكريم" على �أن ت�صبح م�ساحة لقاء ل�شخ�صيات عربية تفوقت ،كل في مجالها ،وت�شكل م�صدر �إلهام ومبعث
فخر و�أمل مرتجى لأبناء الجيل الجديد من �أمتنا العربية.
بعد بيروت والدوحة والمنامة وباري�س ،اختارت "تكريم" هذا العام مدينة مراك�ش المغربية .وللدورة الخام�سة على التوالي ،التزمت
الإ�ضاءة على ق�ص�ص نجاحات عربية ،حيث ُوزعت جوائز عام  ٢٠١٤كالتالي:

"هي"  -خاص
جائزة "تكرمي" للمبادرين الشباب :منحت لكامل األسمر
من األردن ،لقيامه بتأسيس شبكة التطوع والتنمية األولى في
العالم العربي ،التي تربط العاملني في قطاع التنمية ،بهدف
توسيع الفرص ،وتبادل األفكار ،وتبادل املعارف ،فضال عن
تعزيز وتقاسم ثقافة املواطنة النشطة في املنطقة.
جائزة "تكرمي" لإلبداع العلمي والتكنولوجي :منحت للحاظ الغزالي
من العراق ،ملساهماتها القيمة في مجال علم الوراثة السريرية وطب
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األطفال ،وتوفيرها قدرا كبيرا من املعلومات بشأن االضطرابات
الوراثية في دولة اإلمارات العربية املتحدة والعالم العربي.
جائزة "تكرمي" لإلبداع الثقافي :منحت ملعهد إدوارد
سعيد الوطني للموسيقا  -فلسطني ،الذي بفضله ،توهج حلم
آالف األطفال والشباب الفلسطيني بتعلم العزف على آلة
موسيقية ،والغناء ضمن جوقات مخيمات الالجئني.
جائزة "تكرمي" للتنمية البيئية املستدامة :منحت ملعهد األبحاث
التطبيقية  -القدس (أريج) – فلسطني ،لتعزيزه ثقة كل الفلسطينيني

ليلى الشيخلي ،رجا صيداوي و حياة مروة بالومبو
ينحنون أمام ذكرى الراحل الكبير غسان تويني
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ليلى الشيخلي
وجناة بيناني-
سميرس.

ماري كريستني جيوريا وسمير بريخو
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بالعيش في دولة فلسطينية مستقلة ،ولديها
السيادة الكاملة على مواردها الطبيعية،
إضافة إلى استراتيجية تنمية شاملة.
جائزة "تكرمي" المرأة العام العربية :منحت
ألمل الباشا من اليمن ،ألنها لم تفقد األمل في
إعالء شأن حقوق اإلنسان اليمني ،فكانت احملامية
واملدافعة والداعية الكبرى إلى حقوق أمتها.
جائزة "تكرمي" لالبتكار في مجال التعليم:
منحت لعزة كامل من مصر ،لعملها الدؤوب
على تطوير مهارات وقيم ومبادئ األطفال
احملتاجني ،من خالل التعليم التجريبي ،وباستخدام
الفن كأداة راقية للتنمية االجتماعية.
جائزة "تكرمي" للخدمات اإلنسانية واملدنية:
منحت ألمينة السالوي من املغرب  ،ملساندتها
حقوق األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة،
وإميانها الراسخ بأن في قلب أمتها ،تنبض طاقات
بشرية كبيرة متجذرة في التسامح واالنفتاح.
جائزة "تكرمي" للقيادة البارزة لألعمال:
منحت لسميح طوقان من األردن ،لتأسيسه أول
بريد إلكتروني عربي وأكبر مجتمع عربي على
اإلنترنت مع أكثر من  ١٦مليون مستخدم ،وقد
بيع لشركة  Yahooمن خالل ما وصف بأكبر
صفقة استحواذ تكنولوجي في تاريخ املنطقة.
جائزة "تكرمي" للمساهمة الدولية االستثنائية
في املجتمع العربي :منحت جلمعية إغاثة
أطفال فلسطني  -الواليات املتحدة األمريكية،
لقيامها بتحديد كل طفل بحاجة إلى الرعاية
الطبية في كل من فلسطني وسوريا ولبنان
واألردن والعراق ،فتوفرها لهم ،بغض
النظر عن اجلنسية أو الدين أو العرق.
جائزة "تكرمي" إلجنازات العمر :منحت للسفير
جيلبير شاغوري صاحب البصمة اخلاصة في
مجالي األعمال واخلدمات اإلنسانية .بدأ جيلبير
شاغوري مسيرته املهنية بالعمل حلساب شركة
نيجيرية أصبح فيها أحد أصغر املسؤولني
التنفيذيني عن املبيعات بعمر السابعة عشرة .أسس
مجموعة شاغوري التي منت لتصبح واحدة من
أبرز الشركات التي تتخذ إفريقيا مقرا لها ،مع
قوة عاملة من عشرات آالف املوظفني من نيجيريا
وبلدان إفريقية أخرى وبلدان عدة حول العالم.
كما مت تكرمي ذكرى رائد الصحافة اللبنانية
والعربية ،السياسي والديبلوماسي الراحل غسان
تويني .فمن خالل آالف االفتتاحيات املكتوبة على
مر السنني ،حول غسان تويني جريدته اللبنانية
"النهار" إلى أبرز مرجع صحافي موثوق
مبصداقيته في لبنان وجميع أنحاء العالم العربي.
كما كان مساهما بارزا في قرارات األمم املتحدة،
وخاصة القرار التاريخي رقم  ٤٢٥الذي طالب
بانسحاب إسرائيل من لبنان ،وهو ما أدى إلى
نشوء قوة األمم املتحدة املؤقتة في لبنان (يونيفيل).
هذه األسماء التي متيَزت في سماء العالم
اختارها املجلس التحكيمي الدولي الذي ضم

لهذا العام كال من جاللة امللكة نور احلسني،
سمو األميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل،
الشيخة مي اخلليفة ،الشيخة بوال الصباح،
عيسى أبو عيسى ،معتز األلفي ،الشيخ صالح
التركي ،الدكتورة حنان عشراوي ،املستشار
امللكي أندريه أزوالي ،الصناعي كارلوس غصن،
أنيس حجار ،نورا جنبالط ،الدكتورة سعاد
اجلفالي ،سامر خوري ،الروائي مارك ليفي،
الليدي حياة مروة بالومبو ،رجا صيداوي.
بدأ حفل توزيع اجلوائز بكلمة ملؤسس
"تكرمي" اإلعالمي ريكاردو كرم ،قال فيها:
ني على ع ِ
ني العرب وعلى بال ِد الشام.
"الع ُ
القلب على (أرض السواد) ،عراق التراكم
احلضاري .اخلوف على مين متجذر في التاريخ،
والطموحات املذهبية .اخلشية
مزقته األهواء القبلية
ُ
على بحر اخلليج وبره من إرهاب يتمدد في كل
االجتاهات .احلزن على ثورة ٍتتآكل في ليبيا وتأكل
أجساد أبنائها .القلق على منوذجٍ تعددي دميقراطي
في لبنان على شفير السقوط .دمعة ماحلة فوق
اجلرح الفلسطيني املفتوح .عالمٌ عربي ،من محيطه
إلى اخلليج ،يغلي وال يحترق .يناضل وال يسقط.
يصبِر ويصبر وال يصل إلى شاطئ األمان.
ونحن هنا في قلب هذا العالم باقون على
حلمٍ ،وعلى أمل ،وعلى ثقة بقدرة مجتمعاتنا
على إنتاج الشعر والعلم واإلبداع
واحلرية واحلب .ولوال هذه الثقة ملا كنا هنا،
على الرغم من قتامة املشهد العربي العام ومن
الدم املُراق من دون قضية أو سبب".
قدمت احلفل كالعادة سفيرة "تكرمي" اإلعالمية
النجمة ليلى الشيخلي .وقد حضر احلفل
الذي نظم في قصر املؤمترات  ٥٠٠مدعو.
قال كارلوس غصن رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لتحالف رينو  -نيسان في كلمة ألقاها
خالل العشاء الذي تال حفل توزيع اجلوائز في
فندق الفور سيزنس :حتتفي "تكرمي" بعرب
يحققون القدر األقصى من قدراتهم ،أشخاص
يحققون التميز في مجاالت األعمال والعلوم والعمل
األكادميي واألعمال اخليرية ،عاكسني بذلك فكر
املنطقة وتنوعها وآفاقها العاملية .وبتعبير آخر،
تضيء "تكرمي" على قدوات في الوقت الذي
حتتاج إليها املنطقة أكثر من أي وقت مضى.
عقد في اليوم التالي مؤمتر صحافي بحضور
الفائزين في فندق سلمان تبعه حفل غداء.
ووقفت إلى جانب مبادرة "تكرمي" لإلجنازات
العربية جهات راعية المعة ضمت لهذا
العام كال :حتالف رينو  -نيسان ،شركة
أميك ،شركة احتاد املقاولني ،السالم العاملية
لالستثمار ،نسمة القابضة وتوتال.
ما أحوجنا في هذه املرحلة اخلطيرة والدقيقة
إلى مرجعيات حقة ،تلك الشخصيات املكرمة
عززت قناعتنا ،وكرست إمياننا بأن ثروتنا
احلقيقية هي في عقول مبدعينا اخلالقة.

نوال بو طالب ،صوفيا صقلي
إبتسام صعب وزينب عمراني

سميرة حمدوشي ،رنا و ّزان ،النا زنانيري و أسماء املطاوع

د .ليلى ّ
عشا سعيد واملصرفي عبد الله
السعودي يحيطان بلحاظ غزالي الفائزة
بجائزة اإلبداع العلمي والتكنولوجي

ستيف سوسيبي
الفائز بجائزة
املساهمة الدولية
اإلستثنائية في
املجتمع العربي
عن جمعية إغاثة
فلسطني وإبنته

األميرة علياء الطباع
ومينى كرم

وإن تكن مبادرة "تكرمي" حلما مهنيا فرديا ،فقد حولها مؤسسها
إلى حلم عربي كبير ممتد على مدى خريطة العالم العربي.
مبادرة "تكرمي" أعطت ملعنى اإلبداع بعدا نبيال وجعلتنا نشعر
بأن إنساننا العربي بألف خير .فشكرا لـ "تكرمي".
عدسة الكاميرا عادت بهذه الصور من االحتفاالت
املختلفة التي امتدت على ثالثة أيام.
حتظى "تكرمي" بالدعم الفعال من :حتالف رينو نيسان ،شركة أميك،
شركة احتاد املقاولني ،السالم العاملية لالستثمار ،نسمة القابضة وتوتال<
للمزيد من املعلومات ،نرجو منكم زيارة موقعنا
اإللكترونيwww.takreem.net :
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