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املكرمون في صورة تذكارية مع اإلعالمي ريكاردو كرم

دبي -  »األنباء« - خاص

تسعى مبادرة تكريم إلى تسليط الضوء على أشخاص 
أبدعوا في مجاالتهم وتعرف العالم بإنجازاتهم 

في مجاالت الثقافة والتعليم والعلوم والبيئة 
والعمل اإلنساني والتطوير االجتماعي واالقتصادي، 

وتستعرض اإلبداعات العربية لتلهم الشباب العربي 
بأمثلة رائدة تحتذى.

ومنذ نشأتها، حرصت مبادرة تكريم التي يرعاها رجل 
األعمال واإلعالمي اللبناني ريكاردو كرم، على أن 

تصبح مساحة للقاء شخصيات عربية تفوقت وتميزت، 
كل في مجالها، فأصبحت مصدر إلهام ومبعث فخر 
وأمل مرتجى ألبناء الجيل الجديد من أمتنا العربية.

مؤسس مبادرة »تكرمي« اإلعالمي ريكاردو كرم يلقي كلمته

روان بركات )من األردن( الفائزة بجائزة »تكرمي« لالبتكار في 
مجال التعليم 

فيان دخيل )العراق( وجائزة »تكرمي« للمرأة العربية الرائدة 

بول ابي راشد يتسلم جائزة »تكرمي« للتنمية البيئية املستدامة التي منحت للحركة البيئية اللبنانية - لبنان من ايلي خوري ونادين قليالت

د. هالل الساير وزوجته مارغريت  الفائزان بجائزة »تكرمي« التقديرية اخلاصة

مهى العلمي تتسلم جائزة اإلبداع الثقافي التي منحت ملؤسسة الكمنجاتي من نيكوال غرزوزي وهبة فتاني

مازن متار وعنود الشارخ يعلنان عن جائزة »تكرمي« للمبادرين 
وثق���ة على كافة التط���ورات فيه، الشباب التي منحت خلالد اخلضير )اململكة العربية السعودية( 

إنني إذ أشكر باسمكم جميعا األخ 
ريكاردو كرم، على رؤيته الصائبة 
وجهوده الفائقة، فإمنا أود أن أشير 
الى أنه حني دعاني للحديث في هذا 
احلفل، دار في ذهني: عدد من املعاني: 

أعرضها على حضراتكم:
٭ املعن�ى األول: ه���و ان انعقاد هذا 
االحتفال، في دبي، وفي دولة االمارات 
العربية املتحدة، هو أمر له داللته، 

مؤسس���ها األخ ريكاردو كرم، من 
جهود طيب���ة تنطلق من حس���ه 
القومي األصيل، وسعيه املكشور 
دائم���ا، لعرض اجلوانب االيجابية 
الناصعة في مسيرة األمة العربية 
العالم كل���ه بأننا، وهلل  وتعريف 
احلمد، أمة قوي���ة بأبنائها، عزيزة 
بعطائهم وإجنازاتهم، أمة حتافظ 
على هويتها، في نفس الوقت، الذي 
تنفتح فيه على العالم، وتؤثر بعزم 

الس���ام عليك���م ورحم���ة اهلل 
وبركاته،

يسرني كثيرا أن أحييكم، وأن 
أرحب بكم، ويس���عدني أن أحضر 
معكم هذا االحتفال بالتميز العربي، 
واالحتفاء باملبدعني العرب، في كل 
مناح���ي احلي���اة. إن وجودنا معا 
الليلة إمن���ا هو تعبي���ر أكيد عن 
العميق ملبادرة »تكرمي«،  تقديرنا 
وعن اعتزازن���ا أيضا مبا يقوم به 

حيث يحمل في مضمونه عددا من 
املبادئ املهمة، التي حترص عليها 
الرائدة، نحن وهلل احلمد،  دولتنا 
دولة واعية ومستنيرة: ُتقدر كل عمل 
نافع، وكل جهد مثمر وبناء، نحن 
نعرف للمبدعني والناجحني: أقدارهم، 
ومكانتهم، نحن وهلل احلمد، دولة 
حتظى بقيادة حكيمة ُتشجع على 
التميز، وترى في أبنائها وبناتها، 
الثروة الوطنية احلقيقية، تلك التي 
تشكل معالم حاضرها الزاهر، وحتدد 
آفاق مستقبلها الواعد، هذه القيادة 
احلكيمة، تتمثل في صاحب السمو 
الوالد الش���يخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
وفي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زاي���د آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، 
وهم جميعا، حريصون على تأكيد 
دور اإلمارات، في حتقيق تقدم األمة، 
ودعم قدراتها على مواجهة التحديات 

كافة.
٭ املعنى الثاني: الذي يدور في ذهني 
اآلن، فهو م���ا ميثله هذا االحتفال، 
من فرصة طيبة لنا جميعا للتعرف 
على الفائزين واالحتفاء بهم والتأكيد 
للجميع أن مبادرة »تكرمي« إمنا هي: 
بيان واضح بأننا االمة العربية على 
قناعة كاملة بأن تش���جيع املتميز 
واإلثاب���ة على التف���وق واالجناز، 
يأتي في موقع القلب، في مس���يرة 
مجتمعاتن���ا، بل انه كذلك، طريقنا 
االكيد، للتفاعل مع العالم واإلسهام 
في اجنازاته، في ظل اعتزاز كبير 
بقدرات وطاقات العرب في كل مجال 

وفي كل مكان.
٭ املعنى الثالث: هو أن مبادرة »تكرمي« 
حتمل أيضا نظرة واثقة في مستقبل 
االمة العربية وكذلك سعي جاد لدينا 
الكاملة،  االفادة  جميعا بأن نحقق 
من العنصر البش���ري لامة، وأن 
نعمل جاهدين بكل جد وعزم إلتاحة 
الفرص���ة الكاملة أمام أبناء وبنات 
هذه األمة لاسهام في حتقيق التقدم 
والتطور في بلدانه���م، بل وأيضا 
القيام بدور مهم في سبيل حتقيق 

التقدم في العالم كله.
٭ املعنى الرابع: هو أن اجتماعنا معا 
الليلة هو وسيلة مهمة لفتح قنوات 
احلوار املثم���ر والتفاعل االيجابي 
بيننا جميعا على طريق دعم أواصر 
التعاون والعمل املشترك بني املبدعني 
واملوهوبني في املنطقة العربية، إن 
هذا االجتماع إمنا ُيجس���د حرصنا 
جميعا على تطوير املنطقة العربية 
دائما نحو األفضل، بل وحرصنا كذلك 
االبداع واالبتكار  على تنمية روح 
في حياة املجتمع، وعلى أن تكون 
املنطقة العربية دائما منبع تطور 

وخير ومناء للعالم كله.
أيها اإلخوة واألخوات:

إنني أدعوك���م الليلة، الى تدبر 
جميع هذه املعاني، وأن يكون هذا 
االجتماع بعون اهلل مناسبة متجددة 
نحتفي فيها معا بالتميز واالجناز 
واالنتماء القومي، واالعتزاز باملكانة 
املرموقة لامة العربية، بل وإسهاماتها 

املهمة في مسيرة العالم.
في ختام كلمتي، أتقدم بالتحية 
الفائزين والفائزات،  الى  والتهنئة 
نشكرهم ونعتز بإسهاماتهم في شتى 
مناحي احلياة، نعتبرهم عن حق، 
وبجدارة مناذج حُتتذى، في القيادة 
والريادة، بل ونعتبر اجنازاتهم عامة 
واضحة، عل���ى حيوية هذه األمة، 
وثرائها املتدفق، ه���ذا وال أبالغ إذ 
أقول: إنهم مبا قدموه، إمنا ميثلون 
بالنس���بة لنا جميعا مصادر إلهام 
وحتفيز النطاقة قومية كبرى، في 
التنمية والبناء، إنني على ثقة كاملة 
بأن مبادرة »تكرمي«، وهي حتتفي 
بكم قد أيقظت ل���دى اجلميع حب 
االبداع واالجناز، وأيضا املبادرة الى 
صنع كل ما هو نافع ومفيد، في كل 

مجاالت احلياة.
مرة أخرى أشكر جميع اإلخوة 
واألخ���وات القائمني عل���ى مبادرة 

بعد بي���روت والدوحة واملنامة 
وباريس ومراكش، اختارت »تكرمي« 
هذا العام مدينة دبي لتقيم حفلها 
الس���نوي بحضور صاحب السمو 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزي���ر الثقافة والش���باب وتنمية 

املجتمع.
وللدورة السادسة على التوالي، 
إلقاء  التزمت »تك���رمي«، كعادتها، 
الض���وء عل���ى قص���ص جناحات 

عربية. 
وقد جرى توزي���ع جوائز عام 

2015م كالتالي:
٭ جائ���زة »تك���رمي« للمبادري���ن 
الشباب، منحت خلالد اخلضير - 

اململكة العربية السعودية.
٭ جائزة »تكرمي« لإلبداع العلمي 
والتكنولوجي، منحت لفضلو خوري 

- لبنان.
٭ جائزة »تكرمي« لإلبداع الثقافي، 
الكمنجاتي -  ُمنح���ت ملؤسس���ة 

فلسطني.
٭ جائزة »تكرمي« للتنمية البيئية 
املستدامة، منحت للحركة البيئية 

اللبنانية - لبنان.
٭ جائزة »تكرمي« للمرأة العربية 
الرائ���دة، منحت لفي���ان دخيل - 

العراق.
٭ جائزة »تكرمي« لابتكار في مجال 
التعليم، منحت ل���روان بركات - 

األردن.
٭ جائ���زة »تك���رمي« للخدم���ات 
اإلنسانية واملدنية، منحت جلمانة 

عودة - فلسطني.
٭ جائزة »تكرمي« للقيادة البارزة 
لألعمال، منح���ت لنبيل حبايب - 

لبنان.
٭ جائزة »تكرمي« للمساهمة الدولية 
في املجتمع العربي، منحت ملنظمة 

إنقاذ الطفولة )الشرق األوسط(.
ُمنح���ت جائ���زة »تكرمي«  كما 
إلجن���ازات العمر ل���كل من: غازي 
العربي���ة  اململك���ة  القصيب���ي - 
السعودية، ممدوحة السيد بوبست 
الساير وزوجته  - لبنان، د.هال 
الكوي���ت، ورياض  مارغري���ت - 

الصادق - فلسطني.
هذا، وضم مجلس التحكيم الدولي 
كا من: امللكة نور احلسني، األميرة 
بندري عبدالرحمن الفيصل، األمير 
منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، 
الشيخة مي اخلليفة، الشيخة بوال 
الصباح، د.األخض���ر اإلبراهيمي، 
توم���اس ابراهام، الش���يخ صالح 
التركي، د.فريدة العاقي، س���مير 
عساف، س���مير بريخو، كارلوس 
غص���ن، ن���ورا جنب���اط، د.أحمد 
هيكل، عيس���ى أبوعيسى، الليدي 
حياة بالومبو، الروائي مارك ليفي، 
رجا صي���داوي، وأس���ماء صديق 

املطاوع.
كم���ا حضر احلفل أكثر من 800 
مدع���و، وقدمته اإلعامي���ة ليلى 

الشيخلي.
وعقد في الي���وم التالي مؤمتر 
صحافي في الكبيتول كلوب- مركز 
دبي املالي العاملي بحضور الفائزين، 

تبعه حفل غداء.
وقد حظيت »تكرمي« هذه السنة 
الش���ركاء اإلس���تراتيجيني:  بدعم 
 Audemars Piguet، AMEC Foster
Wheeler، مجموعة غامن بن س���عد 
السعد القابضة، مدينة امللك عبداهلل 
االقتصادية، نسمة القابضة، حتالف 
رينو- نيس���ان، وش���ركة السام 

العاملية لاستثمار.
وميكن احلصول على مزيد من 
املعلوم���ات، من خال زيارة موقع 
www.takreem. املبادرة اإللكتروني

.net

مبادئ مهمة

هذا، وألقى صاحب السمو الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة خال 

حفل التكرمي قال فيها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

األخ الفاضل/ ريكاردو كرم،
أيها اإلخوة واألخوات: املكّرمون 

في هذه الليلة،
احلفل الكرمي:

الشيخة بوال الصباح ود.زكي النسيبي  يعلنان عن جائزة »تكرمي« التقديرية اخلاصة التي منحت للدكتور هالل الساير وزوجته مارغريت

مبادرة يرعاها رجل األعمال واإلعالمي اللبناني ريكاردو كرم

»تكرمي« احتفت باإلبداعات العربية في دبي
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ريكاردو كرم: أجدد إمياني مع فرانكي الين وفيروز بأن خلف الليل العاتي يعلو سراج يحيي األمل بالغد العربي املضيء
نهي�ان بن مب�ارك: املب��ادرة تع�رف العال�م بأننا أم�ة قوي�ة بأبنائه�ا عزي�زة بعطائهم وإجنازاته�م

نبيل حبايب الفائز بجائزة »تكرمي« للقيادة البارزة لألعمال يتوسط جورج الترس وسمير بريخو

مارغريت الساير تتسلم جائزة »تكرمي« التقديرية اخلاصة من الشيخة بوال الصباح ود. زكي النسيبي  

فضلو خوري )لبنان( يتسلم جائزة »تكرمي« لإلبداع العلمي والتكنولوجي  
من مارون سمعان وياسمني قاظيمي 

الدين ورجا صيداوي يعلنان عن جائزة »تكرمي« إلجنازات  بارعة علم 
العمر والتي منحت للراحلة ممدوحة السيد بوبست )لبنان(. 

جمانة عودة )فلسطني( تتسلم جائزة »تكرمي« للخدمات اإلنسانية واملدنية من د. سعاد اجلفالي وعيسى أبو عيسى 

م. رياض الصادق )فلسطني( بعد تسلمه جائزة »تكرمي« إلجنازات العمر من مهى قدورة وأحمد هيكل

لنقل عذابات النساء اليزيديات إلى 
العالم وتدوي���ل قضيتهن، أطلقت 
عليها قناة »سي إن إن« لقب »امرأة 

العام 2014« من دون منازع.
٭ روان بركات )األردن(، أول كفيفة 
عربية تدّرس املسرح وتشارك فيه 
كممثلة ومخرجة. أنشأت مؤسسة 
»رنني« التي تعمل على إطاق قصص 
صوتية لألطفال لتنمية مهاراتهم 
االستماعية والتواصلية من خال 

اللبناني وغيرها من القضايا البيئية 
امللحة.

٭ فيان دخيل )العراق(، أحد النائبني 
اليزيدي���ني الوحيدين في البرملان 
العراقي، حازت اهتماما دوليا بعد 
التي قدمتها لليزيديني  املس���اعدة 
الذين كان���وا يتعرضون للتعذيب 
إثر اجتي���اح داعش. قامت بتمثيل 
اليزيديني في املؤمتر الدولي لألديان 
فضا عن مش���اركات دولية أخرى 

عامليا.
٭ احلركة البيئية اللبنانية )لبنان(، 
تعمل على مواجهة التحديات البيئية 
التي يشهدها لبنان واحلفاظ على 
إرثه الطبيعي والثقافي. وقد متكنت 
من إطاق املرص���د البيئي للتغير 
املناخي، ووضع اخلطة املستدامة 
إلدارة النفايات الصلبة، كما عملت 
على مناهضة بناء السدود العشوائية 
وإيقاف أعمال الردم على الشاطئ 

طرق تعليمية ثوري���ة، كما قامت 
بافتتاح نحو مائة وخمسني مكتبة 
صوتية تضمنت قصصا ألهم املؤلفني 
العرب، حائزة جائزة امللك عبداهلل 
الثاني لإلجناز واإلبداع الش���بابي 

لعام 2009.
٭ جمان���ة عودة )فلس���طني(، من 
أبرز الناش���طات في مجال الصحة 
والعمل اإلنس���اني وحقوق الطفل 
في فلس���طني. حائزة جائزة نوبل 
للطفولة لعام 2008. اختصت في 
طب األطفال، وقامت بتأسيس مركز 
»الطفل السعيد« في رام اهلل، وهو 
األول في نوعه في تقدميه خدمات 
لألطف���ال م���ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة ولعائاتهم، كما ساهمت 
في تأس���يس احتاد جلان اإلغاثة 

الفلسطينية.
٭ نبيل حبايب )لبنان(، الرئيس 
التنفيذي لشركة »جنرال إلكتريك« 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقي���ا وتركيا، من���ذ عام 2004. 
يقود النمو اإلقليمي للش���ركة مع 
التركي���ز على تعزيز الش���راكات، 
وحفز االبتكار احمللي، ومتكني تنمية 
الكوادر البشرية ومناصرة دور املرأة 
في قيادة األعمال. يشغل عضوية 
مجل���س اإلدارة اإلقليمي ل� »إجناز 
العرب«، ومعهد دول اخلليج العربي 

في واشنطن وغيرها.
٭ منظمة إنقاذ الطفولة )الش����رق 
األوس����ط(، منظمة دولي����ة تعنى 
بتحسني مستوى معيشة األطفال 
في جميع أنحاء العالم. تأسس����ت 
في الواليات املتحدة األميركية في 
عام 1919، وهي متواجدة في الشرق 
األوسط منذ العام 1953 حيث تقدم 
خدماتها لنحو 181 مليون نسمة من 
خال إدارة سبعة مكاتب محلية، تقوم 
بدعم اإلغاثة الطارئة إلنقاذ وتغيير 

حياة الكثيرين من األطفال.
٭ غازي القصيبي )السعودية(، كان 
أديبا وقدوة سياسية ومفكرا معروفا، 
مت اختياره ليكون عضوا في وفد 
سام سعودي � ميني، ليتم تعيينه 
بعدها وزي���را للصناعة والكهرباء 
في عام 1975، كما كان وزيرا فعاال 
للصح���ة، ثم س���فيرا للمملكة في 
البحرين واململكة املتحدة، وأخيرا 
وزيرا للمي���اه وللعمل، قبل وفاته 

في عام 2010.
ممدوحة السيد بوبست )لبنان(، 
كان���ت مناصرة شرس���ة لقضايا 
الطبية والعدالة  العناية  التعليم، 
االجتماعي���ة، عملت م���ع منظمة 
الصحة العاملي���ة، ثم مع منظمتي 
اليونيس���يف واليونسكو في عام 
1957، قبل ان يكلفها رئيس احلكومة 
اللبنانية آنذاك الراحل رشيد كرامي 
بش���غل منصب مندوبة لبنان في 
املتح���دة. أنش���أت وزوجها  األمم 
»مؤسسة إملر وممدوحة بوبست« 
التي س���اهمت في دعم العديد من 

القضايا اإلنسانية.
٭ رياض الصادق )فلسطني(، أسس 
مع خلف احلبتور شركة »احلبتور« 
للمش���اريع الهندسية والتي تعمل 
في مختلف بلدان اخلليج والشرق 
األوسط، على تنفيذ مشاريع ضخمة، 
يتولى حاليا منصب رئاسة مجموعة 
احلبتور ليتون وبعض الشركات 
التي ميتلك العديد منها، بدأ حياته 
املهنية في اململكة العربية السعودية 
حيث كان رئيس���ا للمهندسني في 
املنطقة الشرقية، وذلك قبل انتقاله 

إلى دبي.
٭ هال الساير وزوجته مارغريت 
)الكويت(، قاما بتأسيس »اجلمعية 
الكويتي���ة لرعاي���ة األطف���ال في 
املستشفى« واملعروفة ب� »كاتش« 
لتوفير الدعم النفسي واالجتماعي 
لألطفال املرضى وأهاليهم، ش���غل 
د.هال منصب عمي���د كلية الطب 
في جامعة الكويت ووزير الصحة 
سابقا. ومتكنت مارغريت من نشر 
الوعي في الكويت والشرق األوسط، 
بضرورة توفير الرعاية التلطيفية 
لألطفال، وقامت بافتتاح مستشفى 
»بيت عبداهلل« لرعاية األطفال في 

عام 2012.

»تكرمي« وأمتنى لكم جميعا النجاح 
والتوفي���ق، واهلل أس���أل أن يدعم 
جميع اجله���ود املخلصة من أجل 
أمة عربية: عزيزة اجلانب، مرفوعة 

الراية، وباستمرار.
أشكركم، والسام عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
من جهته، ألق���ى راعي املبادرة 
اإلعامي اللبناني ريكاردو كرم كلمة 

جاء فيها:
أجدد إمياني م���ع فرانكي الين 
وفيروز أن خلف الليل العاتي يعلو 
سراج، س���راج يحيي األمل بالغد 

العربي املضيء.
وأجدد إمياني بنور العلم والتقدم 

ال بنار حُترق الباد واالفئدة.
وأجدد يقيني أن االرهاب الذي 
ض���رب مدينتي الرائع���ة بيروت، 
وعاصمة النور باريس لن يزعزع 
إمياني قيد أمنلة، بأهمية املواجهة 
احلضارية لهذا التخلف املتس���تر 

بالدين، والدين منه براء.
وأجدد وقوفي على منبر »تكرمي«، 
هذه املرة من دب���ي، ولوال إمياني 
العميق بهذه املبادرة، ملا وقفت. ملا 
تكلمت. ملا تابعت املشوار الطويل 
معكم على مدى ستة أعوام ملؤها 

العزم واألمل.
أرحب بكل من شرفنا الى دبي، 
الى مدينة ارتبط حاضرها وماضيها 
بالتح���دي، باالزده���ار، باملغامرة 

وباالنفتاح.
دبي منوذج يحت���ذى، في زمن 
عربي تتس���اقط فيه املدن والقرى 
ركاما فوق رؤوس أهلها وأطفالها، 
وتدك املعالم احلضارية بأس���لحة 

اجلهل والتعصب واجلنون.
»لو كان لي وطن، لقلت إن الوطن 
لي���س هدفا إال خلدمة اإلنس���ان«، 
اخترت هذه العبارة من كتاب محمود 
درويش »في وصف حالتنا«، وأخشى 
ما أخشاه، أن ينضم الشتات السوري 
والعراق���ي واليمن���ي والليبي الى 
الشتات الفلسطيني، ويأتي درويش 
آخر يصف حالتنا ويكتب: »لو كان 

لي وطن«.
أيها األصدقاء،

لتك���ن أوطانن���ا عل���ى صورة 
مبدعينا.

لتك���ن أوطانن���ا عل���ى صورة 
االجنازات الكبيرة.

لتك���ن أوطاننا ص���ورة مكبرة 
ألحام الشباب وطموحاتهم.

لتكن أوطاننا مس���احة تفاعل 
خاق، وأرض الفرص والرخاء.

وليكن هدفنا األول واألخير خدمة 
اإلنسان.

الفائزون بجوائز املبادرة
٭ فضلو خوري )لبنان(، تسلم في 
عام 2015 رئاسة اجلامعة األميركية 
في بيروت، ليصبح الرئيس السادس 
عشر لهذا الصرح األكادميي العريق. 
طور مقاربات عاجية استهدافية على 
مستوى اجلزيئيات لسرطان الرئة 
والرأس والعنق، جتمع بني مثبطات 
نقل اإلش���ارة والعاج الكيميائي. 
ورأس جهود الوقاي���ة الكيميائية 

الرئيسة ضد تلك السرطانات.
٭ خالد اخلضير )اململكة العربية 
السعودية(، املؤس���س والرئيس 
التنفيذي لشركة »جلوورك«، التي 
تعمل على متكني املرأة من الدخول 
إلى سوق العمل في اململكة، وُيسجل 
لها توفير العديد من فرص العمل 
للس���يدات الس���عوديات، ما مكن 
»جلوورك« من الفوز بجائزة االبتكار 
العاملية. احتل املركز الثالث من بني 
أفضل ثاثني ش���خصية خليجية 

مؤثرة.
٭ مؤسسة الكمنجاتي )فلسطني(، من 
مخيم األمعري لاجئني، أطلق رمزي 
أبو رضوان مؤسسة »الكمنجاتي« 
غير الربحية في عام 2002، وترمي 
إلى إقامة مدارس موسيقية تفاعلية 
لألطفال الفلسطينيني، األكثر حرمانا 
على وج���ه اخلص���وص، والذين 
يعيش���ون في مخيم���ات الاجئني 
النائية واملهمشة، فضا عن تأمني 
الفرص لألطفال الكتشاف موروثهم 
اإلبداعية  الثقافي وتنمية قدراتهم 

األميرة عبير الرشيد والشيخ صالح التركي يسلمان سهيل القصيبي جائزة والده الراحل غازي القصيبي )السعودية( إلجنازات العمر

شروط جوائز املسابقة
فيما يلي تعريف بجوائز املسابقة وعرض جلانب من الشروط 

الواجب توافرها في الشخص أو املؤسسة حلصدها:

جائزة تكريم إلنجازات العمر

جائزة إجنازات العمر هي جائزة تقديرية لشخصيات رائدة 
متيزت بروح قيادية حكيمة وكانت لها بصمة خاصة وتأثير 

بالغ في املجتمع.

جائزة تكريم للمساهمة الدولية في المجتمع العربي

٭ يقود باجتهاد متطوعني وموارد، للنهوض بالعالم العربي 
والعمل على إصالحه، والسيما جلهة القيم املجتمعية، احلفاظ 
على التراث الثقافي، احلكم الرشيد والعادل، الصحة، التعليم، 

الدخل واملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان.
٭ يعزز ويسهل تبادل األفكار داخل املنطقة العربية، وبينها 
وبني سائر دول العالم، لردم الفجوات الثقافية والطائفية في 

العالم العربي وخارجه.

جائزة تكريم للقيادة البارزة لألعمال

٭ يعزز منو األسواق بفضل قيادته املتميزة لألعمال، رؤيته، 
مرونته، وقدرته على االبتكار.

٭ يكون مثاال وقدوة ملجموعة متنوعة من املهنيني، يوجههم 
ويساعدهم على التطور والتقدم في مراتب عملهم.

٭ يتمتع مبستوى عال من املعايير االخالقية واملهنية في 
نطاق العمل وخارجه، ويقوم بتشجيع املوظفني على أن يحذوا 

حذوه.

جائزة تكريم للخدمات اإلنسانية والمدنية

٭ يقود مبادرات خالقة وفعالة تخدم اإلنسانية والتنمية 
والقضايا االجتماعية، من مثال الفقر واألمية واملرض، عمالة 

األطفال، إعادة تأهيل املعوقني عقليا أو جسديا وبرامج الرعاية 
االجتماعية للمسنني.

٭ يحث أفراد املجتمع والسيما الشباب، على املشاركة في 
مبادرات وانشطة إنسانية.

٭ يظهر التزاما استثنائيا للعمل اخليري من خالل ما يقوم 
به من أعمال وأنشطة تطوعية، بالتشاور مع منظمات املجتمع 

املدني التي تعنى بالتنمية االجتماعية.
٭ يكون مثاال وقدوة في حتمل املسؤولية املدنية واخليرية.
٭ يحشد بفعالية األفراد واملوارد ومنظمات املجتمع املدني 

لدعم قضية أو فكرة من شأنها أن حتسن طبيعة حياة 
املجتمعات العربية بشكل ملحوظ، )جمع التبرعات على سبيل 

املثال، وعدد من املستثمرين احملتملني والبرامج التي مت 
اجنازها(.

جائزة تكريم لالبتكار في مجال التعليم

متنح هذه اجلائزة ملؤسسة أو شخص:
٭ يراعي ويحفز الطالب على الفضول العلمي، التعليم، 

التفكير النقدي واملهارات التحليلية في الفصول الدراسية 
والتي ميكنهم ان يطبقوها في العالم اخلارجي، إضافة الى 

تشجيعهم على اتخاذ القرارات التي تخص حياتهم بأنفسهم 
لتنشئة صحية وسليمة.

٭ يوجه الطالب ويزودهم بنماذج وأدوات يحتاجون اليها 
لتحقيق النجاح.

٭ يعمل جاهدا على حتسني النوعية واملستوى للتعليم 
والبيئات التي يتم فيها ورفع معدالت محو األمية على 

املستوى اجلزئي.
٭ يعمل على حتديد النظام التعليمي على املستوى الكلي 

)السياسات التنموية، استراتيجيات اإلصالح، وتدريس 
الفلسفة وغيرها(.

جائزة تكريم للمرأة العربية الرائدة

متنح هذه اجلائزة لسيدة:
٭ أسست نفسها لتصبح قائدا فكريا ومبتكرا يحمل 

راية التغيير االجتماعي.
٭ حققت جناحا ملحوظا في مجال تخصصها 

وخبرتها، على الرغم من احملن والعراقيل التي تعرضت 
لها.

٭ عملت كقوة ايجابية وقدوة للمرأة العربية في 
املنطقة وسائر انحاء العالم.

٭ ناضلت من أجل رفع مكانة املرأة في املجتمع في 
إحدى احلاالت التالية:

ـ النساء واألطفال الذين يعانون الفقر.
ـ التعليم والتدريب املهني للنساء والفتيات.

ـ مساندة املرأة صاحبة األعمال التجارية الصغيرة، 
وخصوصا تلك املتعلقة بالزراعة والصناعات الريفية.

ـ متكني املرأة من احلياة السياسية.
ـ املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان.

ـ صحة األم ووليدها، والعمل على تأمني الرعاية 
الصحية جلميع النساء.

ـ مكانة املرأة في صناعة التكنولوجيا.
ـ بث ونشر لصورة واضحة وحقيقية إلجنازات املرأة 

ومعاناتها في وسائل اإلعالم.
ـ النساء في املسابقات الرياضية.

جائزة تكريم للتنمية البيئية المستدامة

٭ يناضل من أجل مواجهة مشكلة تغير املناخ والنمو السكاني 
السريع، من خالل استخدام نهج متعدد االختصاصات إليجاد 

حلول جدية وإبداعية.
٭ ابتكار وتنفيذ مبادرات في مجال تكنولوجيا الطاقة 

املتجددة، )من امثال الطاقة الشمسية، املائية والنووية وطاقة 
الرياح(.

٭ يعمل على سن توصيات للحد من التلوث، والنفايات، 
واالستهالكية بشكل عام.

جائزة تكريم لإلبداع الثقافي

٭ حقق اجنازا ثقافيا بارزا في العامني املاضيني في احد 
املجاالت التالية: األدب، السينما، املسرح، املوسيقى، الرقص، 

الرسم، النحت، التصميم، الطباعة، فنون االداء، االزياء 
والهندسة املعمارية.

٭ يسوق الوجه احلقيقي املضيء للثقافة العربية في مختلف 
انحاء العالم.

٭ يعتمد وسائل جديدة ومبتكرة للتعبير، توفر لنا أفضل 
اسلوب لفهم انفسنا والعالم.

٭ ذي تأثير عميق في احلركات االجتماعية والثقافية وفي 
الفنانني مبختلف تياراتهم، من خالل تأمني أفضل الوسائل 

وأكبر منصات العرض والتفاعل بني املجتمعات العربية.

جائزة تكريم لإلبداع العلمي والتكنولوجي

٭ يقف في طليعة الباحثني الرواد الذين توصلوا الى اكتشاف 
او اختراع في احد املجاالت التالية: الطب، الفيزياء، الكيمياء، 

التكنولوجيا احليوية، الرياضيات وتكنولوجيا املعلومات، التي 
لها تأثير عاملي.

٭ يتعقب ويحلل استفسارات البحوث االصلية التي متثل 
حتديات علمية بحد ذاتها، فيعمل على معاجلة الثغر في املعرفة 

العلمية.

جائزة تكريم للمبادرين الشباب

٭ يتمتع بروح املبادرة التي تظهر ما يكتنزه من جهد وطموح 
وابتكار ومثابرة.

٭ ابتكر مشروعا جديدا ومتطورا لم يسبقه اليه احد في 
السياق عينه.

٭ أرسى منوذج عمل مستدام يتمتع مبصادر متويل متنوعة، 
تدرجية ومبعدالت منو ثابتة.


