منا�سبات هي

معالي الشيخة مي آل خليفه عضواملجلس التحكيمي في تكرمي والناشطة
االجتماعية د .نهى احلجيالن ،تكفكفان دموع رنا حديد وهي تتسلّم
جائزة عمتها املعمارية العراقية الراحلة زهاء حديد ،إلجنازات العمر.

اللبناني سليم أ .بسول الفائز بجائزة "تكرمي" للقيادة البارزة لألعمال
مجسم املبادرة من رئيسة مهرجانات بيت الدين الدولية نورا جنبالط،
يتسلّم
ّ
واملهندس نبيل حبايب الفائز بجائزة القيادة البارزة لألعمال لعام .٢٠١٥

مقدمة احلفل
اإلعالمية ليلى
الشيخلي تتأ ّلق
بفستان للمصمم
جورج شقرا وبحلي
لباولو بوجنا.
الفائزون بجوائز مبادرة "تكرمي" لعام  ٢٠١٦في صورة تذكارية مع مؤسس املبادرة اإلعالمي ريكاردو كرم

«تكرمي» ت�ضيء �سماء القاهرة  ..نو�ستاجليا املكان و�ضجيج التمايز!
في ردهة يطغى فيها اللون األحمر حتت قبة دار األوبرا امللكية في عاصمة
مصر العربية ،وفي أجواء رائعة مفعمة بالتاريخ املوسيقي املجيد و«األبهة»
الفنية والزخارف املعمارية وروعة املكان والزمان ،سلك ضيوف مبادرة
«تكرمي» الدرب إلى قلب الدار على السجادة احلمراء ،حتت سيل عدسات
ٍ
وبضيوف
املصورين ،آخذين أمكنتهم في قاعة تضج بحماسة هائلة
ٍ
وبصوت رخيم جعلهم يهتفون مرات ومرات« :آه» وهم
استثنائيني
يتمتمون مع صاحبته ،مع السيدة فيروز «مصر عادت شمسك الذهب
حتمل األرض وتغترب كتب النيل على شطه قصصا ً باحلبِ تلتهب».
جلس أكثر من  ٨٠٠ضيف وضيفة ،أتوا من جنبات األرض كلها،
في قاعة دار األوبرا التاريخية ليشهدوا بالعني املجردة حفل
«تكرمي» الذي بات مساحة لقاء سنوية لشخصيات عربية تفوقت
ومتيزت ،كل في مجالها ،حتى أصبحت مصدر إلهام ومبعث
فخر وأمل مرجتى ألبناء اجليل اجلديد من أمتنا العربية.
هي النسخة السابعة في سبع سنوات من عمر «تكرمي» ومحطتها
بعد بيروت والدوحة واملنامة وباريس ومراكش ودبي كانت
القاهرة اجلميلة .فماذا في تفاصيل النسخة السابعة؟
فتحت الستارة في متام الساعة السابعة والنصف ،وأط ّل مؤسس
املبادرة ،مؤسس «تكرمي» ،اإلعالمي ريكاردو كرم مرددا ً «هنا
القاهرة ،هنا البدايات ،هنا التفاعل ،هنا التن ّوع ،هنا جامعة جتمع
األضداد العربية ،هنا اجلوامع واجلامعات والكنائس ،هنا زحمة األفكار
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وضجيج احلياة ،هنا الثورات وآفاق التغيير ،هنا أهرامات الفكر والفن
ِ
والصحافة والعلم ،هنا التقليد واحلداثة ،هنا أرض التنمية ومختبر
التحديات ،هنا ُو ِجدنا .هنا حلِمنا .هنا التقينا ونلتقي باسم قيم التف ّوق
والغد الواعد» ،فضجت األوبرا بتصفي ٍق مفعم بنوستاجليا املكان.
قدمت احلفل اإلعالمية ليلى الشيخلي ودعم «تكرمي» شركاؤها
االستراتيجيون :حتالف رينو -نيسان وشركة السالم العاملية
لالستثمار ،ونسما القابضة ،وشركة احتاد املقاولني ،ومجموعة غامن
بن سعد آل سعد وأوالده القابضة ،ومجموعة أومنيكوم دبي.
ٍ
وبصوت
وانطلق احلفل مع قصص جناح ومتيز تستحق أن تُروى
عا ٍل كي تصل إلى آذان كل عربي وإلى كل العالم .فماذا في
األسماء؟ َمن هم األشخاص الذين منحوا جائزة «تكرمي»؟ و َمن
هم األشخاص الثالثة الذين منحوا جائزة إجنازات العمر؟
فلنبدأ من جائزة إجنازات العمر التي استحقها ثالثة ضجت القاعة
تصفيقا لدى تالوة أسمائهم تباعا ،وهم :قطب املعلوماتية وصاحب
األيادي البيضاء بيل غيتس ،واملعمارية العراقية زها حديد ،وسيدة
الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة .وقد عال التصفيق لدقائق عندما
شكر الدكتور محمد عبدالوهاب احلضور الغارق في الدموع وقوفاً.
أما الفائزون عن جوائز مبادرة «تكرمي» فهم:
جائزة «تكرمي» للمبادرين الشباب ُمنحت للبناني زياد سنكري ،صاحب
حتسن العناية القلبية،
إجنازات في مجال التكنولوجيا املنقذة للحياة التي ّ

العراقية زينب سلبي تتسلّم جائزة "تكرمي" للمرأة العربية الرائدة ،من سفيرة اليونيسكو
للنوايا احلسنة مهى اخلليل شلبي ،والشيخ صالح التركي رئيس مجموعة "نسما" القابضة

ويستفيد منها مرضى في الواليات املتحدة وغيرها من دول العالم.
جائزة «تكرمي» لإلبداع العلمي والتكنولوجي ُمنحت للسعودي الدكتور
طارق أمني ،وهو من الرواد في مجال جراحة األورام في اململكة العربية
السعودية ،حيث يشغل منصب أحد كبار االستشاريني في مستشفى
امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث في الرياض منذ عام .2005
جائزة «تكرمي» لإلبداع الثقافي ُمنحت للمنظمة التونسية «فنّي رغما
عنّي» ،التي تعمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان الكونية ،واملشاركة في
مبادرات دولية ،من بينها «العمل لألمل» في مخيمات الالجئني السوريني.
جائزة «تكرمي» للتنمية البيئية املستدامة ُمنحت للناشطة
الصومالية فاطمة جبريل ،التي أنشأت منظمة «أديسو» لتطوير
احلركة البيئية في الصومال وتوعية املجتمعات الريفية.
جائزة «تكرمي» للمرأة العربية الرائدة ُمنحت للعراقية زينب
سلبي ،املسا ِعدة اإلنسانية واملؤلفة واإلعالمية العراقية التي
أسست في سن الـ  23منظمة «نساء من أجل النساء»
ّ
الدولية ملساعدة النساء الناجيات من احلروب.
جائزة «تكرمي» لالبتكار في مجال التعليم ُمنحت للمؤسسة
الفلسطينية «النيزك» ،املقدسية األصل غير الربحية ،واملختصة بالتعليم
واإلرشاد والبحث في العلوم والتكنولوجيا والهندسة وغيرها.
جائزة «تكرمي» للخدمات اإلنسانية واملدنية ُمنحت للمصرية عزة
وأسست
عبداحلميد ،التي ك ّرست حياتها في التطوع خلدمة املجتمعّ ،
احلسي.
جمعية «نداء» لتأهيل األطفال املصابني باضطرابات التواصل
ّ
جائزة «تكرمي» للقيادة البارزة لألعمال ُمنحت للبناني سليم أ .بسول،
رئيس مجلس إدارة «ميدلباي» أكبر شركة ألجهزة الطهي في العالم،

ريكاردو كرم مع د .جمانة عوده،
د .سعاد اجلفالي ،ومعتز األلفي

والتي منت حتت قيادته وصوالً إلى  ٢،٥مليار دوالر في األعوام األخيرة.
جائزة «تكرمي» للمساهمة الدولية في املجتمع العربي ُمنحت
ملنظمة «أشوكا» التي تدعم املبدعني االجتماعيني في الوطن
العربي ،الذين يتوصلون إلى حلول خلاّ قة للمشكالت االجتماعية
في مجتمعاتهم .وتدعم أكثر من  3000زميل في  ٧٠دولة.
حازت صاحبة السمو امللكي األميرة األردنية غيداء طالل جائزة
«تكرمي» التقديرية جلهودها في مجال مكافحة السرطان ودعم املرضى
في العالم العربي ،من خالل ترؤسها ملؤسسة احلسني للسرطان.
وكل هذه األسماء والنجاحات وحاالت التميز جرى اختيارها من املجلس
التحكيمي اخلاص ملبادرة «تكرمي» ويضم عددا كبيرا من الوجوه البارزة،
من بينها :امللكة نور احلسني ،األميرة بندري عبدالرحمن الفيصل ،الشيخة
مي اخلليفة ،الشيخ صالح التركي ،الدكتور األخضر اإلبراهيمي ،الشيخة
بوال الصباح ،الصناعي كارلوس غصن ،السيدة نورا جنبالط ،املهندس
رياض الصادق ،رجل األعمال عيسى أبو عيسى ،والروائي مارك ليفي.
وفي اآلخر ،في صبيحة اليوم التالي حلفل التميز والفرح ،انعقد
مؤمتر صحافي في فندق الفورسيزنر حضره الفائزون وأعضاء
مجلسي االختيار والتحكيم وشركاء «تكرمي» االستراتيجيون.
أجواء رائعة احتضنتها عاصمة أم الدنيا القاهرة الغراء.
ومشاعر فياضة جعلت احلاضرين يتمسكون أكثر ببالدهم
املعطاءة وبعالم عربي خالوه قد أصبح عقيما.
وكل سنة والعالم العربي نابضٌ مبا هو أبعد من كل الثورات
واحلروب والقلق واحلزن والدم والدمار وإرباكات العصر .كل عام
والعالم العربي مليء بالتميز باخلير ،ونحو اخلير ،بال حدود <
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