مهرجانات

اعضاء املجلس التحكيمي ،الفائزون ،ليلى الشيخلي وريكاردو كرم يحيطون بامللكة نور احلسني

«تكريم» توزع جوائزها
في مراكش

سمير بريخو ،سميح طوقان ،اندريه ازوالي

ليالي عمان – ايهم العتوم  -حرصت مبادرة «تكرمي» أن تصبح مساحة لقاء لشخصيات عربية تف ّوقت ومت ّيزت ،كل
في مجالها ،فأصبحت مصدر إلهام ومبعث فخر وأمل مرجتى ألبناء اجليل اجلديد من أمتنا العربية .بعد بيروت
والدوحة واملنامة وباريس ،اختارت «تكرمي» هذا العام مدينة مراكش املغربية.
وللدورة اخلامسة على التوالي  ،التزمت «تكرمي» كعادتها،
اإلضاءة على قصص جناحات عربية وقد ّ
مت توزيع جوائز
عام  2014كالتالي.
جائزة «تكرمي» للمبادرين الشباب :منحت لكامل األسمر-
األردن ،لقيامه بتأسيس شبكة التط ّوع والتنمية األولى في
العالم العربي ،التي تربط العاملني في قطاع التنمية بهدف
توسيع الفرص ،وتبادل األفكار ،وتبادل املعارف ،فض ًال عن
تعزيز وتقاسم ثقافة املواطنة النشطة في املنطقة.
جائزة «تكرمي» لإلبداع العلمي والتكنولوجي:منحت للحاظ
الغزالي  -العراق ،ملساهماتها الق ّيمة في مجال علم الوراثة
السريرية وطب األطفال  ،وتوفيرها قدر ًا كبير ًا من املعلومات
بشأن االضطرابات الوراثية في دولة اإلمارات العربية
املتحدة والعالم العربي.
جائزة «تكرمي» لإلبداع الثقافي:منحت ملعهد إدوارد سعيد
توهج حلم
الوطني للموسيقى  -فلسطني ،الذي بفضلهّ ،
اآلف االطفال والشباب الفلسطيني بتعلّم 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 بالعيش في دولة فلسطينية مستقلّة
ولديها السيادة الكاملة على مواردها الطبيعية إضافة الى
استراتيجية تنمية شاملة .
جائزة «تكرمي» المرأة العام العربية :منحت ألمل الباشا –
اليمن ،ألنها لم تفقد االمل في إعالء شأن حقوق اإلنسان
اليمني ،فتح ّولت احملامية واملدافعة والداعية األكبر حلقوق

كامل األسمر ،االميرة عالية الطباع
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أمتها.
جائزة «تكرمي» لالبتكار في مجال التعليم :منحت لعزّه كامل
– 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 – املغرب  ،ملساندتها حقوق األشخاص من ذوي
االحتياجات اخلاصة  ،وإميانها الراسخ بأن في قلب أمتها،
تنبض طاقات بشرية كبيرة متج ّذرة في التسامح واالنفتاح.
جائزة «تكرمي» للقيادة البارزة لألعمال :منحت لسميح
طوقان – األردن ،لتأسيسه أ ّول بريد إلكتروني عربي وأكبر
مجتمع عربي على االنترنت 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 األميركية  ،لقيامها بتحديد كل طفل بحاجة الى
الرعاية الطبية في كل من فلسطني وسوريا ولبنان واألردن
والعراق ،فتو ّفرها لهم ،بغض النظر عن اجلنسية أو الدين
أو العرق.
منحت جائزة «تكرمي» إلجنازات العمر للسفير جيلبير
شاغوري صاحب البصمة اخلاصة في مجالي األعمال و
اخلدمات اإلنسانية .بدأ جيلبير شاغوري مسيرته املهنية
حيث عمل حلساب شركة نيجيرية أصبح فيها أحد أصغر
املسؤولني التنفيذيني عن املبيعات بعمر السابعة عشرة.

رنا وزان ،كريستوفر شاغوري ،اسماء املطوع ،النا زنانيري

جاللة امللكة نور احلسني مع ريكاردو كرم

عزة كامل ،الشيخة بوال الصباح ،د .ڤنسنت باتل

أسس مجموعة شاغوري التي منت لتصبح واحدة من أبرز
ّ
الشركات التي تتخذ إفريقيا مق ًّرا لها ،مع ق ّوة عاملة من
عشرات آالف ّ
املوظفني من نيجيريا وبلدان إفريق ّية أخرى
وبلدان ع ّدة حول العالم.
كما مت تكرمي ذكرى رائد الصحافة اللبنانية والعربية،
السياسي والديبلوماسي الراحل غسان تويني .فمن خالل
آالف االفتتاحيات املكتوبة على مر السنني ،ح ّول غسان
تويني جريدته اللبنانية «النهار» أبرز مرجع صحافي
موثوق مبصداقيته في لبنان وكافة أنحاء العالم العربي.
كما كان مساهم ًا بارز ًا في قرارات األمم املتحدة وخاصة
القرار التاريخي رقم  425الذي طالب بانسحاب اسرائيل
من لبنان ،مما أدى الى نشوء قوة األمم املتحدة املؤقتة في
لبنان (يونيفيل).
وقد ض ّم مجلس التحكيم الدولي كل من جاللة امللكة نور
احلسني ،سمو األميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل،
معالي الشيخة مي اخلليفة ،معالي الشيخة بوال الصباح،
السيد عيسى أبو عيسى ،السيد معتز األلفي ،الشيخ
صالح التركي ،معالي الدكتورة حنان عشراوي ،املستشار
امللكي أندريه أزوالي ،الصناعي كارلوس غصن ،السيد
حجار ،السيدة نورا جنبالط ،الدكتورة سعاد
أنيس ّ
اجلفالي ،السيد سامر خوري ،الروائي مارك ليفي ،الليدي
حياة مروة بالومبو ،والسيد رجا صيداوي.
بدأ احلفل توزيع اجلوائز بكلمة ملؤسس «تكرمي» اإلعالمي
ريكاردو كرم ر ّكز فيها على «عاملنا الذي يشهد اضطرابات
كثيرة أبرزها في منطقة الشرق األوسط التي يعصف بها
العنف وسفك الدماء وصور الالجئني والنازحني ،فتذ ّكرنا
كم هو بعي ُد املنال ذاك السالم الذي نتوق اليه .عالم
من اخليبات واإلحباط واالفكار واالفعال املتط ّرفة .فهل
نستسلم؟ ال ،طبع ًا ال ،لن نفعل ....من خالل القصص
النجاح هذه ميكننا أن نبعث برسالة مفادها أن العالم
العربي هو خز ّان من اإلبداع ،والتفكير اإليجابي ،وإطالق
املشاريع ،وقدسية الشباب».
حضر احلفل الذي ن ُّظم في قصر املؤمترات  500مدعو
وق ّدمته اإلعالمية النجمة ليلى الشيخلي.
وقال الس ّيد كارلوس غصن ،رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان في كلمة ألقاها
خالل العشاء الذي تال حفل توزيع اجلوائز «حتتفي
«تكرمي» بعرب يحققون القدر األقصى من قدراتهم –
أشخاص يحققون التم ّيز في مجاالت األعمال والعلوم
والعمل األكادميي واألعمال اخليرية ،عاكسني بذلك فكر
املنطقة وتن ّوعها وآفاقها العاملية» .وبتعبير آخر ،تضيء
«تكرمي» على قدوات– حتدي ًدا 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.
حظيت مبادرة «تكرمي» بالدعم الفع ّال للجهات التالية:
حتالف رينو نيسان ،شركة أميك ،شركة إحتاد املقاولني،
السالم العاملية لالستثمار ،نسمة القابضة وتوتال.

ليلى سعيد ،حلاظ الغزالي ،عبدالله السعودي

راوية منصور ،األميرة بندري بنت عبدالرحمن الفيصل

علي ومنى الكايد مع جاللة امللكة نور احلسني واالميرة عالية الطباع

أمينة سالوي ،ندوة قراغولي ،عيسى ابو عيسى

يوسف ديب ،أمل الباشا ،كارلوس غصن

راوية منصور ،انيس حجار ،ستيڤ سوسبي

سهيل خوري يستلم جائزته
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مهرجانات

الليدي ناهد ،ازابيل رودريغز ،مها الدبس ،الشيخة بوال الصباح

زينب عمراني ،نوال بو طالب ،صوفيا سكالي ،ابتسام صعب
دانيا سنو ،ملى حب الله ،جوانا كركور ،كميل حب الله

ريكاردو كرم

احمد عرموش ،عيسى ابو عيسى

االميرة عالية الطباع ،مينى كرم

آنا جيوسبوري ،حسن دملوجي

رجا صيداوي ،مونيك دوروك  -دانير

امينة السالوي وعائلتها

ليلى الشيخلي ،جناة بناني سميرس

ليلى ورضا سعيد ،دميا ملراني ،نهلة قدورة

78

عثمان وغادة سلطان

ماري كريستني جوريا ،سمير بريخو

سميح طوقان ،سهيل خوري

كارلوس غصن ،ڤيڤيان إ ّده ،عميد بارودي

رنا وزان ،يسمى فليحان

كاتيا و اندريه ازوالي ،راغدة ضرغام

ليلى الشيخلي ،رجا صيداوي ،حياة مروة بالومبو ينحنون امام ذكرى الراحل الكبير غسان تويني
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