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} القاهرة - »الحياة«

> بعد بيروت والدوحة والمنامة 
وباري���س ومراكش ودب���ي، اختارت 
مبادرة »تكريم« هذه الس���نة القاهرة 
لتقي���م حفلتها الس���نوية الس���ابعة، 
بحض���ور جمع م���ن أهل السياس���ة 

والفكر والقلم من دول عدة.
التوالي،  الس���ابعة على  وللدورة 
التزمت »تكريم« اإلضاءة على قصص 
نجاح���ات عربي���ة وج���اءت النتيجة 
لعام ٢٠١٦ على الش���كل اآلتي: جائزة 
»تكري���م« للمبادرين الش���باب ُمنحت 
للبنان���ي زي���اد س���نكري - صاح���ب 
إنج���ازات ف���ي مج���ال التكنولوجيا 
المنق���ذة للحي���اة، جائ���زة »تكري���م« 
لإلبداع العلمي والتكنولوجي ُمنحت 
للس���عودي الدكتور طارق أمين - من 
الرواد في مج���ال جراحة األورام في 
المملك���ة العربية الس���عودية، جائزة 
»تكري���م« لإلب���داع الثقاف���ي ُمنح���ت 
للمنظمة التونس���ية »فّني رغمًا عّني« 
التي تعم���ل على نش���ر ثقافة حقوق 
اإلنس���ان والمش���اركة في مب���ادرات 
دولية م���ن بينها »العم���ل لألمل« في 
مخيمات الالجئين السوريين، جائزة 
»تكريم« للتنمية البيئية المس���تدامة 
ُمنح���ت للناش���طة الصومالية فاطمة 
جبري، التي أنشأت منظمة »أديسو« 
لتطوير الحركة البيئية في الصومال 
وتوعية المجتمع���ات الريفية، جائزة 
»تكريم« للمرأة العربية الرائدة ُمنحت 
للعراقي���ة زين���ب س���لب، المس���اِعدة 
واإلعالمي���ة  والمؤلف���ة  اإلنس���انية 
العراقي���ة التي أّسس���ت في س���ن ال 
3 منظمة »نس���اء من أجل النس���اء« 
الدولي���ة لمس���اعدة الناجي���ات م���ن 

الح���روب، جائ���زة »تكري���م« لالبتكار 
في مجال التعليم ُمنحت للمؤسس���ة 
المقدس���ية  »الني���زك«،  الفلس���طينية 
األص���ل، غي���ر الربحي���ة، المختصة 
بالتعليم واإلرشاد والبحث في العلوم 
والتكنولوجي���ا والهندس���ة وغيرها، 
اإلنس���انية  للخدمات  »تكريم«  جائزة 
والمدنية ُمنح���ت للمصرية عزة عبد 
الحميد التي كّرس���ت حياتها لخدمة 
المجتم���ع، جائ���زة »تكري���م« للقيادة 
الب���ارزة لألعم���ال ُمنح���ت للبنان���ي 
س���ليم أ. بس���ول رئيس مجلس إدارة 

»ميدلباي« أكبر شركة ألجهزة الطهو 
في العالم، جائزة »تكريم« للمساهمة 
الدولية ف���ي المجتمع العربي ُمنحت 
لمنظمة »أشوكا« التي تدعم المبدعين 

االجتماعيين في العالم العربي.
وُمنحت جائزة »تكريم« إلنجازات 
الشاش���ة  م���ن س���يدة  ل���كٍل  العم���ر 
العربية الراحلة فات���ن حمامة، قطب 
المعلوماتي���ة األميرك���ي بيل غيتس، 
المعماري���ة العراقي���ة الراحل���ة زهاء 

حديد. 
وح���ازت األميرة األردني���ة غيداء 

طالل جائ���زة »تكريم« التقديرية، على 
جهودها في مجال مكافحة السرطان 

ودعم المرضى في العالم العربي. 
وضّم المجلس التحكيمي لمبادرة 
»تكري���م« لع���ام ٢٠١٦ الملك���ة ن���ور 
الحسين، األميرة بندري عبد الرحمن 
الفيصل، الشيخة مي الخليفة، الشيخ 
صال���ح التركي، األخضر اإلبراهيمي، 
الش���يخة ب���وال الصب���اح، الصناعي 
كارلوس غصن، نورا جنبالط، رياض 
الص���ادق، رجل األعمال عيس���ى أبو 

عيسى، والروائي مارك ليفي. 

وزعت جوائزها يف جماالت الطب والعلوم والثقافة

»تكرمي« حتتفي باإلبداع العربي يف القاهرة


