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”تكريم“ تحتفي باإلبداع العربي في دبي

ألم نحلم جميعنا بتأسيس شركة خاصة قبل أن نتخطى الثالثين من 

العمر وأن نضع اللمسات االخيرة على خطة عمل في وقت قياسي؟ أال 

تعتقدون أن رغم اإلعاقة يمكننا تحقيق أهدافنا وطموحاتنا؟ هل تعلمون 

أن هناك نساء عربيات رائدات يناضلن من أجل حقوق اإلنسان ويعانين 

جراء ذلك من ضغوط وتعذيب واضطهاد؟ هل تعرفون أسماء أولئك 

الباحثين واألطباء العظماء الذين حققوا ثورة في عالم العلوم والطب؟

صدى البلد  

الفائزون بجوائز تكريم للعام ٢٠١٥ في صورة تذكارية مع اإلعالمي ريكاردو كرم   مصدر الصور: تكريم مؤسس المبادرة اإلعالمي ريكاردو كرم

مقدمة الحضور ويبدو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزيرالثقافة والشباب وتنمية المجتمع في االمارات واألمير منصور بن 
ناصر بن عبد العزيز والشيخة بوال الصباح

إنها األسئلة التي توّجهت بها 
ــادرة ”تــكــريــم“ الــتــي أسسها  ــب م
االعالمي اللبناني ريكاردو كرم، الى 
الشباب العربي، في مقدمة البيان 
الصحافي الذي أعلنت فيه عن تكريم 
مجموعة جديدة من المبدعين العرب. 
لي،  لتوا ا لــســادســة على  ا فللسنة 
التزمت هذه المبادرة التي حرصت منذ 
نشأتها على أن تصبح مساحة لقاء 
لشخصيات عربية تفّوقت وتمّيزت 
كل في مجالها، اإلضاءة على قصص 
نجاحات عربية تلهم الجيل الجديد 
وتدفعه الى تحقيق نجاحات مماثلة.

صدقّية وألق
ــدوحــة والمنامة  بعد بــيــروت وال
وباريس ومراكش، اختارت ”تكريم“ 
هذا العام دبي لتقيم حفل توزيع 
جوائزها السادس بحضور الشيخ 
نــهــيــان بـــن مـــبـــارك آل نــهــيــان، 
وزيرالثقافة والشباب وتنمية المجتمع 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ــرز مــا يميز جوائز  وقــد يكون أب
”تكريم“ هو اعتمادها على معايير 
لمكرمين كما  ا ر  اختيا في  دقيقة 
يضم  تحكيمي  بمجلس  ز  تــمــتــا
شخصيات بارزة أضافت الى المبادرة 
المزيد من المصداقية واأللق. ويضم 
الملكة نور الحسين، األميرة بندري 
عبد الرحمن الفيصل، األمير منصور 
بن ناصر بن عبد العزيز، الشيخة مي 
الخليفة، الشيخة بوال الصباح، الدكتور 
األخضر اإلبراهيمي، توماس ابراهام، 
الشيخ صالح التركي، الدكتورة فريدة 
العالقي، سمير عساف، سمير بريخو، 
كارلوس غصن، نورا جنبالط، الدكتور 
ــو عيسى،  ب أ أحمد هيكل، عيسى 
الليدي حياة بالومبو، الروائي مارك 
ليفي، رجا صيداوي، وأسماء صديق 

المطاوع.

الفائزون
 أما الفائزون بجوائز ”تكريم“ هذه 

السنة فتوزعوا على الفئات التالية:
• ج��ائ��زة “ت��ك��ري��م” للمبادرين 
الــشــبــاب ُمــنــحــت لــخــالــد الخضير 
لرئيس  المؤسس وا  ، (السعودية)
التنفيذي لشركة ”جلوورك“، التي 
تعمل على تمكين المرأة من الدخول 
إلى سوق العمل في المملكة، ويسّجل 
لها توفير العديد من فرص العمل 

للسيدات السعوديات.
•جائزة “تكريم” لإلبداع العلمي 
والتكنولوجي منحت لفضلو خوري 
(لبنان)، الذي تسلم عام ٢٠١٥ رئاسة 
الجامعة األميركية في بيروت، ليصبح 
الرئيس السادس عشر لهذا الصرح 
األكاديمي العريق. طــّور مقاربات 
عالجية استهدافية على مستوى 
الجزيئّيات لسرطان الرئة والــرأس 
نقل  مثبطات  بين  تجمع  لعنق،  ا و
اإلشــارة والعالج الكيميائي. ورأَس 

جهود الوقاية الكيميائية الرئيسة 
ضّد تلك السرطانات. 

• جائزة “تكريم” لإلبداع الثقافي 
تي  لكمنجا ا لـــــمــؤســســة  مــنــحــت 
(فلسطين) التي أطلقها رمــزي أبو 
رضوان من مخيم األمعري لالجئين، في 
العام ٢٠٠٢، وهي مؤسسة غير ربحية 
ترمي إلى إقامة مــدارس موسيقية 
تفاعلية لألطفال الفلسطينيين األكثر 
حرمانا والالجئين، فضًال عن اكتشاف 
موروثهم الثقافي وتنمية قدراتهم 

اإلبداعية عالميا. 
• جائزة “تكريم” للتنمية البيئية 
لبيئية  ا للحركة  المستدامة منحت 
للبنانية (لبنان)، التي تعمل على  ا
لتي  ا لبيئية  ا لتحديات  ا مواجهة 
يشهدها لبنان والحفاظ على إرثه 
من  نت 

ّ
وتمك في.  لثقا ا و لطبيعي  ا

إطالق المرصد البيئي للتغّير المناخي 
رة  المستدامة إلدا الخطة  ووضــع 
على  لصلبة. كما عملت  ا يات  لنفا ا
بناء السدود العشوائية  مناهضة 
وإيقاف الردم على الشاطئ اللبناني.

• جائزة “تكريم” للمرأة العربية 
الرائدة منحت لفيان دخيل (العراق)، 
أحد النائبين االيزيديين الوحيدين 
في البرلمان العراقي والتي حازت 
اهتماما دولّيا بعد المساعدة التي 

نوا  كا لذين  ا لاليزيديين  قّدمتها 
اجتياح  ثــر  إ للتعذيب  يتعّرضون 
داعش. أطلقت عليها قناة ”سي إن 

إن“ لقب ”امرأة العام ٢٠١٤“.
• جائزة “تكريم” لالبتكار في 
مجال التعليم منحت لــروان بركات 
(األردن)، أول كفيفة عربية تدّرس 
ــارك فــيــه كممثلة  ــش الــمــســرح وت
ومخرجة. أنشأت مؤسسة ”رنين“ 
التي تعمل على إطالق قصص صوتية 
لألطفال لتنمية مهاراتهم االستماعية 
والتواصلية من خالل طرائق تعليمية 
ثورية. كما افتتحت نحو ١٥٠ مكتبة 
صوتية ألهّم المؤلفين العرب. حائزة 
جائزة الملك عبدالله الثاني لإلنجاز 

واإلبداع الشبابي للعام ٢٠٠٩. 
• ج��ائ��زة “ت��ك��ري��م” للخدمات 
اإلنسانية والمدنية منحت لجمانة 
عودة (فلسطين)، من أبرز الناشطات 
في الصّحة والعمل اإلنساني وحقوق 
الطفل في فلسطين. حائزة جائزة 
٢٠٠٨. اختّصت في  نوبل للطفولة 
طّب األطفال، وقامت بتأسيس مركز 
”الطفل السعيد“ في رام الله، وهو 
األول في نوعه في تقديمه خدمات 
لألطفال من ذوي االحتياجات الخاّصة 
ولعائالتهم. كما ساهمت في تأسيس 

اتحاد لجان اإلغاثة الفلسطينية. 

• جائزة “تكريم” للقيادة البارزة 
لألعمال منحت لنبيل حبايب (لبنان)، 
الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة 
”جنرال إلكتريك“ في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وتركيا، منذ العام 
٢٠٠٤. يقود النمّو اإلقليمي للشركة 
مع التركيز على تعزيز الشراكات، 
وحفز االبتكار المحلي، وتمكين تنمية 
الكوادر البشرية ومناصرة دور المرأة 
في قيادة األعمال. يشغل عضوية 
ز  نجا “إ لـ اإلقليمي  رة  اإلدا مجلس 
العرب“، ومعهد دول الخليج العربي 

في واشنطن وغيرها.
للمساهمة  • ج��ائ��زة “تكريم” 
الدولية في المجتمع العربي منحت 
لــشــرق  ا ) الطفولة  نــقــاذ  إ لمنظمة 
عنى 

ُ
األوسط)، وهي منظمة دولية ت

بتحسين مستوى معيشة األطفال في  
العالم. تأسست في الواليات المتحدة 
عام ١٩١٩، وهي متواجدة في الشرق 
األوسط منذ العام ١٩٣٥ حيث تقّدم 
خدماتها لحوالى ١٨١ مليون نسمة 
وتقوم بدعم اإلغاثة الطارئة إلنقاذ 
وتغيير حياة الكثيرين من األطفال. 

• منحت جائزة “تكريم” إلنجازات 
العمر لرياض الصادق (فلسطين)، 
الذي أّسس مع خلف الحبتور شركة 
لهندسية  ا يع  ر للمشا  “ ر لحبتو ا ”
بلدان  لــتــي تعمل فــي مختلف  وا
الخليج والشرق األوسط، على تنفيذ 
مشاريع ضخمة. يتولى حاليا منصب 
رئاسة مجموعة الحبتور ليتون وبعض 
الشركات التي يمتلك العديد منها. 

تكريم ذكرى
كما تم تكريم ذكرى كل من:

• غازي القصيبي )السعودية(، كان 
أديبا وقدوة سياسية ومفكرا معروفا. 
تّم اختياره ليكون عضوا في وفد سالم 
سعودي- يمني، ليتّم تعيينه بعدها 
وزيرا للصناعة والكهرباء في العام 
١٩٧٥، كما كان وزيرا فّعاًال للصّحة، ثم 
سفيرا للمملكة في البحرين والمملكة 
المتحدة، وأخيرا وزيرا للمياه وللعمل، 

قبل وفاته في العام ٢٠١٠.
• ممدوحة السيد بوبست )لبنان(، 
كانت مناصرة شرسة لقضايا التعليم، 
العناية الطبية والعدالة اإلجتماعية. 
عملت مع منظمة الصحة العالمية، ثم 
مع منظمتي اليونيسف واليونيسكو 
في العام١٩٥٧، قبل ان يكلفها رئيس 
الحكومة اللبنانية آنذاك الراحل رشيد 
كرامي شغل منصب مندوبة لبنان 
في األمم المتحدة. أنشأت وزوجها 
”مؤسسة إلمر وممدوحة بوبست“ 
التي ساهمت في دعم العديد من 

القضايا االنسانية. 
• هذا باالضافة الى جائزة تقديرية 
خاصة نالها الدكتور هالل الساير 
وزوجته مارغريت (الكويت) اللذان 
أسسا ”الجمعية الكويتية لرعاية 
األطفال في المستشفى“ والمعروفة 
بـ“كاتش“ لتوفير الدعم النفسي 
ــمــاعــي لــألطــفــال المرضى  واالجــت
وأهاليهم. شغل الساير منصب عميد 
كلية الطب في جامعة الكويت ووزير 
نت مارغريت 

ّ
. وتمك بقا الصّحة سا

من نشر الوعي في الكويت والشرق 
ــضــرورة توفير الرعاية  األوســـط، ب
التلطيفية لألطفال، وقامت بافتتاح 
لرعاية  لله“  مستشفى ”بيت عبدا

األطفال في العام ٢٠١٢.

٨٠٠ مدعو
حضر الحفل أكثر من ٨٠٠ مدعو 
لشيخلي  ا ليلى  اإلعالمية  مته  وقّد
واسُتهل بكلمة لمؤسس المبادرة 
اإلعــالمــي ريــكــاردو كــرم جــّدد فيها 
إيمانه ”بنور العلم والتقّدم ال بنار 
تحرق البالد واألفئدة“. وقال: ”أجدد 
يقيني أّن اإلرهاَب الذي ضرب مدينتي 
الرائعة بيروت ، وعاصمة النور باريس 
لن يزعزع إيماني قيَد أنملٍة ، بأهمية 
المواجهة الحضارية لهذا التخلف 
ر بالدين، والدين منه براء.  الُمتَستِّ
وأجدد وقوفي على منبر ”تكريم“، 
ــوال إيماني  ــي، ول هــذه الــمــّرة من دب
العميق بهذه المبادرة ، لما وقفت. لما 
تكلمت. لما تابعت المشوار الطويل 
معكم على مدى ستة أعــوام ملؤها 
العزم واألمــل“، داعيا الى أن تكون 
”أوطاننا على صورة مبدعينا. لتكن 
أوطاننا على صورة اإلنجازات الكبيرة. 
لتكن أوطاننا صــورة مكّبرة ألحالم 
الشباب وطموحاتهم. وليكن هدفنا 
األول واألخير خدمة اإلنسان“. وعقد 
في اليوم التالي مؤتمر صحافي في 
الكبيتول كلوب- مركز دبي المالي 
العالمي بحضور الفائزين تبعه غداء.

ريكاردو كرم: لتكن أوطاننا 

صورة مكّبرة ألحالم الشباب 

وطموحاتهم وليكن 

هدفنا خدمة اإلنسان
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