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مرينا با�سيل خليفة

"تكرمي" لإلجنازات العربّية 
حتّية إىل هذا املستقبل

استمتعت يف تصويره
 ألّن املؤّدين قّدموا 

استعراضًا ساحرًا أمامي

 اإجن���ازات وحف���ات تكرميّي���ة... 

�صحي���ح كم���ا يق���ال اإّنه���ا رائج���ة 

وعل���ى املو�صة واإّن بع�صها ينبت يف 

عاملن���ا العربي طمعًا مبكا�ص���ب واأرباح مادّي���ة ومعنوّية. 

�صخ�ص���ّيًا، اأعتقد اأّنه من املمكن اأن يكون بع�ض ما يقال 

�ص���حيحًا، اإّنا املوؤّكد اأّن مبادرة ك�«تكرمي«هي فعاًل كما 

يعّرف عنها يف �ص���فحتها الر�صمّية، تهدف اإىل اأن تكون 

م�ص���در اإلهام للعرب يف جميع اأنحاء العامل حيث ت�صعى 

اإىل حتدي���د الإجن���ازات العربّي���ة وتعزيزه���ا من خالل 

ت�ص���ليط ال�ص���وء عليها وعلى متّيزه���ا يف جمالت عدة. 

األي����ض هذا ما نحتاجه، نح���ن العرب،  لنعرف من نحن 

واإىل اأين ذاهبون؟

تابعن���ا اأعمال تكرمي منذ 3 �ص���نوات اأي من���ذ بداياتها، 

وميكنن���ا القول اإّنها املّرة الأوىل التي ن�ص���ارك يف حفلها 

عات���ق كل جلنة ت�ص���كيل لئحة باأف�ص���ل املر�ّص���حني عن 

 

الفئة التي متّثلها.

املجل����ض التحكيم���ي ال���دويل: يتاأّل���ف م���ن �صخ�ص���يات 

بارزة. تقع عل���ى عاتق هذا املجل�ض مهّم���ة اإمتام عملّية 

الغربل���ة الثاني���ة واختي���ار الفائزي���ن ع���ن كل فئ���ة من 

فئات »تكرمي«.

ا�ص���تقبلتنا البحرين بهواء عليل وطق�ض جميل جمع بني 

دفء اخلليج وخريف ال�صرق الأو�صط، وكاأّنها اأرادت اأن 

ت�ص���ع لنا اإطار ج���ّو جميل للحدث ال���ذي جمع عربًا من 

كّل الأقط���ار. اجتمع املحتفى بهم واملدعوون يف م�ص���رح 

»ال�ص���الة الثقافّية« يف املنامة، حيث احت�صدت اأكرث من 

500 �صخ�صّية عربّية وعاملّية بالإ�صافة اإىل ال�صحافيني 

الذين �ص���اد بينهم جّو من الألفة. ابتعدوا عن مناق�ص���ة 

م���ا ي�ص���ّتتهم واأطالوا احلدي���ث عن ال�ص���وؤون التي جتمع 

الذي ا�صت�ص���افته البحرين ورعته �صاحبة ال�صمو امللكي 

الأمرية �ص���بيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، عقيلة �صاحب 

اجلاللة ملك البحرين ال�صيخ حمد بن عي�صى اآل خليفة، 

وبالتعاون مع وزارة الثقافة . 

ارتبط ا�صم تكرمي منذ اأن اأطلقها  الزميل ريكاردو كرم 

باأ�صماء كبار كامللكة نور وال�صيخة مي اخلليفة، الدكتورة 

نهى احلجيالن والدكتورة ليلى �ص���رف، كارلو�ض غ�صن 

واأمني معلوف وغريهم. متّيزت »تكرمي« باأع�ص���اء جلنة 

حتكيمه���ا وبال�صخ�ص���ّيات الت���ي مّت تكرميه���ا. اجلدير 

بالذك���ر اأّن عملّية اختيار ال�صخ�ص���ّيات لي�ص���ت �ص���هلة، 

واملعايري دقيقة وجلان الت�ص���ويت مت�صّددة وهي تنق�صم 

اإىل جمل�صني: 

املجل����ض الختياري: يتاأّلف من ت�ص���ع جل���ان، جلنة عن 

كل فئة. ت�ص���م ه���ذه اللجان خرباء من مه���ن وخلفيات 

خمتلف���ة، يجم���ع بينه���م المتي���از والتف���ّوق، ويقع على 

الع���رب، وه���ذا من اإجن���ازات تك���رمي. �ص���عور بالنتماء هـ

والعم���ل على اإبراز اإجن���ازات العرب والفخ���ر بها كانت 

كفيلة بجع���ل جمموعة كبرية من العرب تلتّف وتن�ص���وي 

حتت لواء واحد وراية واحدة عنوانهما باخلّط العري�ض: 

للعرب اإجنازات، فليفتخر 350 مليون عربي. 

 

احلفل
اأطّلت الإعالمّية ليلى ال�صيخلي بف�صتان اأحمر وقّدمت احلفل 

بحرفّي���ة لفتة واأ�ص���لوب راق طغى على كام���ل احلفل الذي 

تخّللته بعد كّل ت�ص���ليم جائزة مداخالت وتعليقات من قبل 

املكّرمني، كان بع�صها يبعث على ت�صارع دقات القلب ويفتك 

باأحا�ص���ي�ض املوجودين ويجعلنا نفتخر و«ن�صّجل اأّننا عرب«. 

اأم�صية �صهدت على اإبداعات عربّية متميزة واحتفت بها.

يف الي���وم الت���ايل، موؤمتر �ص���حايف يف متح���ف البحرين 

الوطني، حيث التقى اأهل ال�ص���حافة والإعالم بعدد من 

الفائزي���ن بجوائ���ز »تك���رمي« للع���ام 2012.  مداخالت 

البع�ض كال�صّيدة فاديا �صايف، مديرة �صي�صوبل لبنان التي 

كّرمت عن فئة الأعمال اخلريّية واخلدمات الإن�ص���انّية، 

كانت موؤّثرة اإىل حّد بعيد. احلديث عن اأطفال خمتلفني 

يعي�ص���ون يف بيئة حترتم اختالفهم ونربة �ص���وتها، كان 

لهما �صدى فريد يف قلوب املجتمعني.

رّدًا عل���ى بع�ض الأ�ص���ئلة، اأّكد ريكاردو ك���رم اأّن الفئات 

املطروحة يف »تكرمي« �ص���تبقى على عددها ولن تزيد اأو 

تنق�ض، واأّن اللجان وهو مّتفقون على الت�ص���نيفات هذه 

ول تراجع عنها. وال�ص���بب اأّنها مدرو�صة جّيدًا وتتما�صى 

مع روحّية املبادرة. 

لقاءات واأحاديث جانبّي���ة جمعتنا ببع�ض الفائزين وكّل 

منهم فري���د بطّلته واإجن���ازه وخطابه، م���ا زاد الأجواء 

حما�ص���ة ودفع بال�ص���حافيني اإىل التنّقل بني املوجودين 

بكّل طيبة خاطر.

جتربة »تك���رمي« تفتح اأمام العرب اآفاق���ًا جديدة ملهمة 

ل�ص���عوبنا. مب���ادرة حافظت على جّديته���ا وعّرفتنا على 

�صخ�صّيات ت�صرب بها الأمثال. فلنتعّرف عليهم جميعًا 

يف الفق���رات الالحق���ة. وكم���ا اأنه���ى ري���كاردو خطابه: 

»كّلنا اإميان باأّننا عرب الت�ص���امح والتعاي�ض وقبول الآخر 

فقط، �ص���نتمّكن من امل�ص���ي نحو م�ص���تقبل م�ص���يء. ها 

نحن جنتم���ع ونحتفل باإجنازات �ص���ّطرتها وجوه عربّية 

اآمن���ت ب���اأّن الثقافة وحقوق الإن�ص���ان، الفن���ون والعلوم، 

التكنولوجي���ا والبيئة، هي ما ن�ص���بو اإليه حيث اإّن القيم 

ه���ذه تقودنا نحو امل�ص���تقبل، م�ص���تقبل الزدهار والنور. 

حتّية اإىل هذا امل�صتقبل!«.

ال�صخ�ص���يات الت���ي مّت تكرميه���ا، اختارته���ا جلنة 

التحكيم الدولّية ملبادرة »تكرمي« التي �ص���ّمت لهذا 

الع���ام كاًل م���ن: جاللة امللكة نور احل�ص���ني، معايل 

ال�ص���يخة م���ي اخلليفة، الدكتورة نه���ى احلجيالن، 

مع���ايل امل�صت�ص���ار امللك���ي اأندري���ه اأزولي، مع���ايل 

الدكتور حممد الربادعي، معايل الدكتور الأخ�صر 

الإبراهيمي، ال�ص���ناعي كارلو�ض غ�ص���ن، الروائي 

مارك ليفي، الروائي اأمني معلوف، معايل الدكتورة 

ليلى �صرف ورجل الأعمال رجا �صيداوي. 
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منظمة اأوك�ص���فام بريطانيا، بدايًة يف اليمن حيث عملت 

م���ع القيادات الن�ص���وّية وق���ادت حملة مناه�ص���ة الزواج 

املبكر و�صاعدت يف تاأ�ص���ي�ض منظمة »وطن« التي تهدف 

اإىل دع���م الن�ص���اء اليمنيات يف م�ص���رية ن�ص���الهن، كما 

عمل���ت يف كل من اململكة الأردنّية الها�ص���مّية وجمهورّية 

م�ص���ر العربّية. ت�صغل ال�ص���يدة ال�صنو�صي اليوم من�صب 

مدير مكتب منظمة اأوك�صفام الإقليمي يف لبنان. 

جائــزة »تكــرمي« للمبادريــن الشــباب:  حبيب 
حداد -   لبنان

رج���ل اأعم���ال وتكنولوج���ي ب���ارز، مبتك���ر فك���رة موق���ع 

Yamli.com  الإلك���رتوين الرائد للوحة املفاتيح الذكّية 

باللغ���ة العربّية وحم���ّرك البح���ث العرب���ي. ُيدير حداد 

روؤية »ميل���ي« بهدف متكني اللغة العربّية وم�ص���تخدميها 

على �ص���بكة الإنرتن���ت، بحيث ُتناط به م�ص���وؤوليات عدة 

ب���دءًا من اختيار فري���ق العمل وتنمية املنت���ج ليبلغ عدد 

م�صتخدميه 10 مليون م�صتخدم واإنتاج 350 مليون كلمة 

عربّية، و�ص���وًل اإىل اإدارة التمويل والتو�ص���ل اإىل اتفاقّية 

بالغة الأهمّية مع موقع Yahoo! الإلكرتوين. 

جائزة »تكرمي« للقيادة البارزة لألعمال: 
سعد عبد اللطيف -  فلسطني

ّن���ه الرئي����ض التنفيذي ل�ص���ركة بيب�ص���يكو يف منطقة  اإ

ال���ذي  وه���و  واأفريقي���ا،  و�ص���ط  الأ وال�ص���رق  �ص���يا  اآ

يق���ف وراء عدد م���ن النجاحات الت���ي حتّققها هذه 

الرائدة يف جم���ال الأغذية وامل�ص���روبات،  ال�ص���ركة 

٦5 ملي���ار دولر  ك���رث م���ن  يراداته���ا اأ والت���ي تبل���غ اإ

22 عالمة جتارّية ي�صل  اأمريكي �ص���نويًا، وحتت�ص���ن 

حج���م مبيع���ات كل منه���ا اإىل اأكرث م���ن مليار دولر 

اأمريكي �ص���نويًا، وهي ت�ص���م »كويك���ري و«تروبيكانا« 

و«غاتوتري���د« و«فريت���و لي« و«بيب�ص���ي كول« لت�ص���كل 

ح�ص���ور عامل���ي، يوؤم���ن باحل���وار وينت���ج العل���م والف���ن 

والأدب. تعمل موؤ�ص�ص���ة عبد املح�صن القّطان يف تطوير 

الثقاف���ة والرتبي���ة يف فل�ص���طني والع���امل العرب���ي، وهي 

تتوّج���ه اإىل الأطف���ال واملعلمني والفنانني ال�ص���باب، من 

خالل ثالثة برامج رئي�صّية:

ان للبحث والتطوير الرتبوي، يعمل من اأجل  مركز القَطّ

حت�صني نوعية التعليم يف فل�صطني. 

���ان للطفل يف غزة، ت�ص���م مكتبته اأكرث من  مرك���ز القَطّ

111،500 مادة مكتبّية، م���ا يجعلها واحدة من كربيات 

مكتبات الأطفال واأكرثها تطورًا يف العامل العربي. 

برنام���ج الثقاف���ة والفنون، يهدف ب�ص���كل اأ�صا�ص���ي اإىل 

حتفيز املبدعني ال�صباب ورعايتهم.

جائزة »تكرمي« للتنمية البيئّية املستدامة: 
حممية أرز الشوف -  لبنان

يف الع���ام 199٦، اأق���ّرت غاب���ة اأرز ال�ص���وف كمحمّي���ة 

طبيعّي���ة  هي الأك���رب يف لبنان تبلغ م�ص���احتها حواىل 2 

% من م�ص���احته الإجمالّية، واآخر امتداد لالأرز اللبناين 

جن���وب الك���رة الأر�ص���ّية وثاين منطق���ة هام���ة للطيور 

املهاج���رة بعد كوب���ا، كما �ص���ّنفت ه���ذه املحمية كمدى 

حيوي من قبل اليون�صكو يف العام 2005، وهذا يعود اىل 

املناخ وامليزة اجلغرافّية اللذين يتمّتع بهما لبنان. تعنى 

جمعّية اأرز ال�ص���وف، الأاأهلّية والغري حكومّية، بالتعاون 

م���ع جلنة حممّي���ة اأرز ال�ص���وف وحت���ت اإ�ص���راف وزارة 

البيئة، باإدارة هذه املحمّية، هدفها الأ�صا�صي املحافظة 

على الإرث الطبيعي واحل�ص���اري عرب اأف�ص���ل العالقات 

وتنمية املجتمع املحلي.

من هم؟ 
جوائز »تكرمي« للعام 2012 منحت للمبدعني التالية اأ�صماوؤهم:

جائزة »تكرمي« لألعمال اخلريّية 
واخلدمات اإلنسانّية: مؤسسة 

سيزوبيل – لبنان
عندما قّررت اإيفون �ص���امي تاأ�صي�ض �ص���يزوبيل منذ 35 

عام���ًا، كان الأطفال املعّوقون يعي�ص���ون يف اخلباء وعلى 

هام�ض احلياة. كانت عائالتهم تنا�صل لتاأمني حاجاتهم 

يف جمتم���ع ل يع���رف بوجوده���م ول ي���درك معاناته���م 

والتحديات التي يواجهونها كل يوم، وذلك جراء نق�ض 

كبري يف اخلدمات واملوؤ�ص�صات وكل ما ميّت اإىل الرعاية 

�صة ب�صلة. اتخذت �صيزوبيل على عاتقها مواجهة  املتخ�صّ

هذا الو�صع بتحّد واإ�صرار، و�صعت اإىل مرافقة الأطفال 

املعّوق���ني وعائالته���م يف جم���الت عدة كي ي�ص���تطيعوا 

اأن يعي�ص���وا الف���رح والأم���ل واأن ينعم���وا بحياة اأف�ص���ل.

 يعم���ل فريق متعّدد الخت�صا�ص���ات يفوق ع���دده املئتي 

�ص���خ�ض على تاأمني الرعاية الطبّية والتاأهيلّية والرتبية 

�ص���ة واإدارة اخلدمات لأكرث من ٤50 طفاًل كل  املتخ�صّ

ع���ام )علمًا اأّن ٨0 % من الأطف���ال ينتمون اإىل عائالت 

تعي����ض الع���وز واحلاج���ة(، وذلك مب�ص���اندة �ص���بكة من 

الأ�ص���دقاء والخت�صا�ص���يني وامل�ص���اهمني، م���ن لبنان 

واخلارج، يزيد عددهم عن ال�5000 �صخ�ض.

 

جائزة »تكرمي« لإلجناز العلمي والتكنولوجي:  
ناجي حبيب  -  مصر

 اأ�ص���تاذ رائد يف البحوث املتمحورة حول �صرطان الكبد 

ومعاجلته. ابتكر اأوىل التجارب ال�ص���ريرّية  با�صتخدام 

الفريو�ص���ة الغّدانية والعالج اجليني يف عالج �ص���رطان 

الكبد. هو اأول �ص���خ�ض يف الغرب ين�صر جتربة �صريرّية 

 

جائزة »تكرمي« لإلجناز الثقايف: سامية زرو 
-  فلسطني

فنان���ة ت�ص���كيلّية متمّي���زة يف تعاملها مع مواد الت�ص���كيل 

والت�صميم بالألوان واخلامات البيئّية املتعددة واحلديد 

والربون���ز والأملني���وم باأ�ص���اليب فنّية وتقني���ات متعّددة 

ُت�ص���تخدم يف النحت والر�ص���م والت�ص���وير،  تعترب رائدة 

يف ا�ص���تخدام اأ�ص���لوب التكوينات البنائّي���ة املركبة على 

م�صاحات ت�صل اىل 1000 مرت مربع.

 نّف���ذت اأول جدارّية كبرية تلوينّية بتكليف من بلدية رام 

اهلل يف الع���ام 19٦٤ يف معهد الط���رية لتدريب الفتيات، 

منحوت���ة العائل���ة ملرك���ز هيا الثق���ايف يف الع���ام 197٨، 

جداريات �ص���خمة ومنحوتات متعّددة با�صتعمال املعادن 

املتنّوعة للممر التاريخي يف حدائق احل�صني بتكليف من 

اأمانة عمان الكربى يف العام 2000.

 

جائزة »تكرمي« المرأة العام العربّية: 
ماجدة السنوسي – السودان

ماجدة حممد ال�صنو�ص���ي، �ص���ودانّية اجلن�ص���ّية، حائزة 

19٨9م���ن  الع���ام  الأعم���ال يف  اإدارة  اإج���ازة يف  عل���ى 

جامع���ة الأحف���اد للبنات يف اأمدرم���ان. يف العام 1993، 

ا�صتح�ص���لت م���ن البن���ك الدويل عل���ى منحة لدرا�ص���ة 

املاج�ص���تري يف الن���وع الجتماع���ي والتنمي���ة، واأخرى يف 

التنمية الريفّية من جامعة �صك�ض يف بريطانيا.

عمل���ت مع عدد من املنظمات الوطنّية والعاملّية ووكالت 

�ص���ت يف تنمي���ة امل���راأة العربّي���ة  الأمم املتح���دة وتخ�صّ

وتعزيز حقوقها القت�ص���ادّية والجتماعّية وال�صيا�صّية. 

ومن خالل عملها مع الن�صاء يف املنطقة العربّية، تبّواأت 

ماجدة ال�صنو�ص���ي عددًا كبريًا من املنا�ص���ب وكانت من 

القياديات ال�صودانيات اللواتي اأوجدن للمراأة دورًا فاعاًل 

يف اإح���الل ال�ص���الم يف ظل النزاعات امل�ص���لحة يف العام 

2002، ب���داأت ماجدة ال�صنو�ص���ي م�ص���ريتها العملّية مع 

حول ا�صتخدام اخلاليا اجلذعّية امل�صتمّدة من نخاع عظام 

اإن�صان را�صد لعالج املر�صى الذين يعانون من ف�صل الكبد.

 له من�ص���ورات حول تطّور البيولوجي���ا اجلزيئّية لالأورام 

م���ن اجلني الورمي، اجلينات الكابت���ة لالأورام، التعديل 

اجلين���ي، الع���الج اجليني، العالج باخلالي���ا اجلذعّية، 

احلم�ض النووي الريبي )RNA(، واأبتامريات احلم�ض 

.)saran( النووي الريبي

 ابتكر و�صارك يف تاأليف الكتاب الأول حول اعتماد املوجات 

ال�ص���عاعّية يف الأجه���زة امل�ص���تخدمة يف جراح���ة الكبد 

 Habib( ف�ص���اًل عن التنظ���ري الداخلي ،)٤X Habib(

 )EndoHPB – HPB: Hepatopancreatobiliary

 Habib Percutaneous HPB،( التداخلّي���ة والأ�ص���عة 

.)Habib VesCoag، Habib VesOpen

 حاليًا هو الطبيب املعالج الرئي�صي يف جمموعة برنامج 

العالج ال�صريري للجراحة وعلم الأورام يف الكلية امللكّية 

 Imperial College Healthcare( للرعاي���ة ال�ص���حّية

NHS Trust( ورئي����ض ق�ص���م جراح���ة HPB يف الكلية 

امللكّي���ة يف لندن. ويف يونيو من العام 2007، ُعنّي اأي�ص���ًا 

نائبًا لرئي�ض اجلامعة لل�صوؤون التجارّية.

جائــزة »تكــرمي« لالبتــكار يف جمــال التعليم: 
  - القّطــان  احملســن  عبــد  مؤسســة 

فلسطني 
موؤ�ص�ص���ة تنموّية م�ص���تقلة، مّت ت�ص���جيلها يف العام 1993 

يف اململك���ة املتح���دة كموؤ�ص�ص���ة خريّية، با�ص���رت بالعمل 

يف فل�ص���طني العام 199٨ كموؤ�ص�ص���ة غ���ري ربحّية تهدف 

اإىل خل���ق جمتم���ع متن���ّور ع���ادل ح���ر ومت�ص���امح، ذي 

الإعالمية ليلى ال�صيخلي قّدمت احلفلالدكتور ناجي حبيب

املمثلة عن Actes Sudماجدة ال�صنو�صي

مئات الأ�ص���ناف م���ن الأغذية وامل�ص���روبات املحّببة 

ل���دى اجلميع ح���ول الع���امل.

جائزة »تكرمي« للمساهمة الدولّية 
 Actes :االستثنائّية يف اجملتمع العربي

– فرنسا  Sud / Sindbad
 دار �ص���ندباد للن�ص���ر التي تاأ�ص�ص���ت يف الع���ام 1972 يف 

باري����ض، والتي يع���ود اإليها واإىل موؤ�ص�ص���ها بي���ار برنار، 

الف�ص���ل الأك���رب يف اطالق حركة ترجم���ة الأدب العربي 

املعا�ص���ر يف فرن�ص���ا ويف اه���داء القراء باق���ة من روائع 

الأدب وال���رتاث العرب���ي والفار�ص���ي اأي�ص���ًا، وحمارب���ة 

النظرة امل�ص���بقة واملجحفة بحق الإ�ص���الم، م�ص���تخدمة 

الأدب كدلي���ل ح�ص���ي على عظمة احل�ص���ارة التي خّلفها 

وتنّوعها.

 منذ العام 1995، حر�صت دار اأكت �صود للن�صر على دعم 

بيار برنار ومتديد عمله يف اإطار »من�ص���ورات �ص���ندباد« 

التابعة لها، لي�ض فقط من خالل اإغناء املجموعات التي 

قام بتطويرها وت�ص���ميمها بنف�ص���ه، بل اأي�صًا عن طريق 

خلق جمموعات جديدة تغطي نواحي اأخرى من الثقافة 

الإ�ص���المّية تهتم مبجالت نادرًا ما يتم التطّرق اليها اأو 

تعالج امل�صائل الأ�صا�صّية من زاوية خمتلفة.

كما كان���ت ملبادرة »تكرمي« لفت���ة تقديرّية، يف هذه 

الدورة، منحت لل�صحايف اللبناين الأ�صل، مرا�صل 

»نيوي���ورك تاميز« اأنتوين �ص���ديد الذي رحل يف عّز 

عطائ���ه عن عمر ناه���ز الثالث���ة والأربع���ني ربيعًا، 

تقديرًا لعمله الدوؤوب على اإظهار حقيقة ما يجري 

يف ال�صرق الأو�ص���ط ودح�ض ال�صورة النمطّية التي 

يختزنها الغرب عن العامل العربي.

اأّم���ا جائزة »تك���رمي« لإجنازات العم���ر، التي مُتنح 

ل�صخ�صّية رائدة وقيادّية، لها ب�صمة خا�صة وتاأثري 

بال���غ يف املجتمع، فنالها ال�ص���يخ نهي���ان مبارك اآل 

نهي���ان وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف دولة 

الإم���ارات العربّي���ة املتحدة. كما ُمنح���ت اجلائزة 

نف�ص���ها للرئي�ض الأمريكي الأ�ص���بق جيم���ي كارتر، 

تقديرًا جلهوده يف اإر�ص���اء �ص���الم عادل و�صامل يف 

ال�صرق الأو�صط ويف جمال حقوق الإن�صان.

فاديا فهد

مديرة �صي�صوبل لبنان


