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الملف السنويحرب التحالفجريدة الجرائدرأيعربيةوجوهاألخيرةدوليةخليجية

رقصة الفيل األم�كيمن عناوين اليوم:

"تكريم" تحتفي باإلبداع العربي في الكويت بحضور كثيف
الحياة اللندنية

 إحتفاًء باإلبداع العربي وأبرز إنجازاته،أقامت مبادرة "تكريم" حفلها السنوي بدورته التاسعة يف الكويت بحضور كثيف من مختلف الشخصيات من كافة أرجاء العالم، برعاية صاحب

السمو األم� الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح يف مركز الشيخ جابر األحمد الثقايف.

اإلثنين 26 نوفمبر GMT 22:22 2018آخر تحديث :

GMT 08:20 2018 الثالثاء 27 نوفمبر
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حرصت "تكريم" منذ نشأتها أن تصبح مساحة لقاء لشخصيات عربية تفّوقت وتميّزت يف عدة مجاالت،و أصبحت مصدر إلهام للشباب العربي.

قّدمت الحفل اإلعالمية ليىل الشيخيل، ومن ثم كانت كلمة �ؤّسس ا�بادرة اإلعالمي ريكاردو كرم أشار من خاللها اىل أن "الحفل هذا العام أشبه بكتاب بعناوين كث�ة: األمل،الغد،

الريادة،القيادة والتفّوق. وكم رائع أن تخترص نخبة من الشباب العربي هذه القيم والعناوين، وكم هو موجع أن يمّر طريق التغي� والحلم بحقول وألغام ومآٍس كث�ة. موجع أن يدفع

الشباب رضيبة البقاء يف األرض ورضيبة الرحيل".

وأّكد قائالً أنه من "ا�ؤسف أال تتمّكن مجتمعاتنا العربية من استيعاب الطاقات الشبابية، واألكثر إيالماً أن يكون الجرح العربي باباً للولوج إىل ضم� العالم".

وشّدد كرم يف كلمته اىل أنه "بالعقل وحده واإلنفتاح وبإحرتام حقوق اإل نسان والحّق الطبيعي يف اإلختالف ننترص شباباً وشيباً عىل الظالمية والتعّصب".

هذا وكانت "تكريم" قد أقامت دوراتها السابقة يف عدد من الدول هي: ب�وت، الدوحة،ا�نامة، باريس،مراكش، دبي، القاهرة وعمان.

يأتي الحفل هذا العام لإلضاءة عىل قصص نجاحات منّوعة بعد عقد الكث� من النقاشات واالجتماعات والحوارات والرتشيحات.

ا�جلس التحكيمي والفخري لـ "تكريم":

يتأّلف ا�جلس التحكيم لـ "تكريم" من: 

 

الدكتورة نهى الحجيالن،السيّد كارلوس غصن،الدكتور عاكف ا�غربي،الليدي حياة بالومبو،الشيخة بوال الصباح،الدكتور أحمد هيكل،السيّدة نورا جنبالط،الشيخة هال آل خليفة،الدكتورة

فريدة العالغي،السيّد رياض الصادق،السيّد خالد جناحي،الدكتور الياس جويني،السيّد عزيز مكوار،السيّد رجا صيداوي،األم�ة علياء الطباع والشيخ صالح الرتكي.

ترأس ا�جلس الفخري لـ "تكريم" ا�لكة نور الحس�، و يضّم أيضاً:

األم�ة بندري الفيصل، الدكتور هالل الساير،الدكتور فاروق الحسني،الدكتورة سعاد الجفايل، الشيحة مّي الخليفة،السيّد مارك ليفي،السيّد سامر خوري،الدكتور عمرو موىس،الدكتور

األخرض اإلبراهيمي،الرئيس الدكتور برهم صالح والدكتورة سعاد الجفايل.

الجوائز اإلبداعية لـ "تكريم":

- جائزة "تكريم" لإلبداع الثقايف للدكتور أحمد ماطر من ا�ملكة العربية السعودية.

- جائزة "تكريم" للمبادرين الشباب مناصفًة للدكتور سامي حوراني من األردن والدكتورة نادين حّشاش حرم من لبنان.

- جائزة "تكريم" للخدمات اإلنسانية وا�دنية للسيدة ماجدة جربان من مرص.

- جائزة "تكريم" للمرأة العربية الرائدة للسيدة فارعة السقاف من الكويت.

- جائزة "تكريم" لإلبداع يف مجال التعليم للـ"بروفيسور" الّطاهر بن األخرض من تونس.

- جائزة "تكريم" للتنمية البيئية ا�ستدامة للدكتورة ماجدة أبوراس من ا�ملكة العربية السعودية.

- جائزة "تكريم" لإلبداع العلمي والتكنولوجي لـلـ"بروفيسور" رشيد يزمي من ا�غرب.

- جائزة "تكريم" للمساهمة الدولية يف ا�جتمع العربي �ؤسسة ا�عونة األم�كية لالجئ� يف الرشق األدنى (أن�ا - الواليات ا�تحدة األم�كية).

- جائزة "تكريم" للقيادة البارزة لألعمال للسيد إميل حّداد من لبنان.

- حازت الدكتورة ناديا السقطي من ا�ملكة العربية السعودية عىل جائزة التميّز الخاص.

- ُمنحت جائزة "تكريم" إلنجازات العمر إىل صاحب السمو األم� الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح وُمِنَحت جائزة "القائد التاريخي" لذكرى سمو األم� ا�رحوم الشيخ جابر األحمد

الجابر الصباح.

تحظى "تكريم" بدعم تحالف "رينو نيسان"، "متسوبييش"، ِنسما القابضة ، "باركاليز"، رشكة إتحاد ا�قاول�، مجموعة "أومنيكوم"، البنك العربي والهالل األحمر الكويتي.

ع، زين، الخطوط الجوية الكويتية، محمد أما رعاة حفل هذا العام فهم عىل التوايل: البنك األهيل الكويتي، مجموعة رشكات فؤاد الغانم وأوالده، أدجيليتي، رشكة عيل عبدالوهاب ا�طوَّ

عبدالرحمن البحر، َمَربّة ُصباح السالم ا�بارك الُصباح، إتحاد مصارف الكويت.
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