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إحتفلت مؤسسة ’‘تكريم‘‘ في 
دورتها الخامسة في مدينة 

مراكش المغربية، بتكريم 
مجموعة من المبدعين وأصحاب 
المبادرات العربية الخالقة. وقد 

التزمت ’‘تكريم‘‘ كعادتها، بإلقاء 
الضوء على قصص نجاحات عربية 

وقد تّم توزيع جوائز عام ٢٠١٤ 
كالتالي:

• جائزة ‘’تكريم’’ للمبادرين 
الشباب: منحت لكامل األسمر- 
األردن، لقيامه بتأسيس شبكة 

التطّوع والتنمية األولى في العالم 
العربي، التي تربط العاملين في 

قطاع التنمية بهدف توسيع 
الفرص.

• جائزة ‘’تكريم’’ لإلبداع العلمي 
والتكنولوجي: منحت للحاظ 

الغزالي - العراق، لمساهماتها 
القّيمة في مجال علم الوراثة 

السريرية وطب األطفال.
• جائزة ‘’تكريم’’ لإلبداع 

الثقافي: منحت لمعهد إدوارد 
سعيد الوطني للموسيقى - 

فلسطين، الذي بفضله، توّهج 
حلم آالف االطفال والشباب 

الفلسطيني.
• جائزة ‘’تكريم’’ للتنمية 

البيئية المستدامة: منحت لمعهد 
األبحاث التطبيقية - القدس 

(أريج) – فلسطين، لتعزيزه ثقة 
كل الفلسطينيين بالعيش في 

ة.
ّ
دولة فلسطينية مستقل

• جائزة ‘’تكريم’’ المرأة العام 
العربية: منحت ألمل الباشا – 

اليمن، ألنها لم تفقد االمل في 

إعالء شأن حقوق اإلنسان اليمني.
• جائزة ‘’تكريم’’ لالبتكار في 

ه كامل 
ّ
مجال التعليم: منحت لعز

– مصر، لعملها الدؤوب على 
تطوير مهارات وقيم ومبادئ 

األطفال المحتاجين.
• جائزة ‘’تكريم’’ للخدمات 

اإلنسانية والمدنية: منحت ألمينة 
السالوي – المغرب.

• جائزة ‘’تكريم’’ للقيادة البارزة 
لألعمال: منحت لسميح طوقان 

– األردن، لتأسيسه أّول بريد 
إلكتروني عربي وأكبر مجتمع 

عربي على االنترنت مع أكثر من 
١٦ مليون مستخدم.

• جائزة ‘’تكريم’’ للمساهمة 
الدولية االستثنائية في المجتمع 

العربي: منحت لجمعية إغاثة 

أطفال فلسطين - الواليات 
المتحدة األميركية.

ومنحت جائزة ’‘تكريم‘‘ 
إلنجازات العمر للسفير جيلبير 

شاغوري صاحب البصمة 
الخاصة في مجالي األعمال 

والخدمات اإلنسانية. 
كما تم تكريم ذكرى رائد 

الصحافة اللبنانية والعربية، 
السياسي والديبلوماسي الراحل 

غسان تويني. 
بدأ الحفل بكلمة لمؤسس 

’‘تكريم‘‘ اإلعالمي ريكاردو 
ز فيها على ’‘عالمنا 

ّ
كرم رك

الذي يشهد اضطرابات كثيرة 
أبرزها في منطقة الشرق األوسط 

التي يعصف بها العنف 
وسفك الدماء وصور الالجئين 

رنا كم هو بعيُد 
ّ
والنازحين، فتذك

المنال ذاك السالم الذي نتوق 
اليه. عالم من الخيبات واإلحباط 

واالفكار واالفعال المتطّرفة. فهل 
 ال، لن نفعل.... 

ً
نستسلم؟ ال، طبعا

من خالل قصص النجاح هذه 
يمكننا أن نبعث برسالة مفادها 

ان من 
ّ
أن العالم العربي هو خز

اإلبداع، والتفكير اإليجابي، وإطالق 
المشاريع، وقدسية الشباب“.

”تكريم“ االنجازات العربية الرائدة
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