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! تكریم” تحتفي باإلبداع العربي في الكویت“

.منذ نشأتھا، حرصت مبادرة “تكریم” أن تصبح مساحة لقاء لشخصیات عربیة تفّوقت وتمیّزت كل في مجالھا، فأصبحت مصدر إلھام للشباب العربي

وھذا العام أقامت “تكریم” حفلھا السنوي في دورتھ التاسعة في الكویت برعایة صاحب السمو األمیر الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح في مركز الشیخ جابر األحمد الثقافي، حضره أكثر من
.ألف مدعو من مختلف أنحاء العالم

اقرأ ایضاً:ما مدى أھمیة تحدید ھدفك الوظیفي؟

12.12.2018
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https://saneoualhadath.me/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%af%d9%89-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%9f/
https://saneoualhadath.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A/#socialmediabox_bottom
mailto:?subject=%E2%80%9C%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%E2%80%9D%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%20!&body=%D9%85%D9%86%D8%B0%20%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D8%AD%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%E2%80%9C%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%E2%80%9D%20%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%91%D9%82%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2%D8%AA%20%D9%83%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D9%81%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA%20%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%A5%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.%20%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%E2%80%9C%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%E2%80%9D%20%D8%AD%D9%81%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%8C%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87%20%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20[%E2%80%A6]
https://twitter.com/intent/tweet?status=%E2%80%9C%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%E2%80%9D%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%20!+https://saneoualhadath.me/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://saneoualhadath.me/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a/&title=%E2%80%9C%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%E2%80%9D%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%20!
https://saneoualhadath.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A/#
https://saneoualhadath.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A/#
https://saneoualhadath.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A/#
https://saneoualhadath.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A/#
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قّدمت الحفل اإلعالمیة  لیلى الشیخلي التي أثنت في كلمتھا على دور “تكریم” منذ نشأتھا حتى یومنا ھذا. أما مؤّسس المبادرة اإلعالمي ریكاردو كرم فقد أّكد في كلمتھ الى أن ” حفل “تكریم” أشبھ
بكتاب بعناوین كثیرة: األمل،الغد، الریادة،القیادة والتفّوق. وكم رائع أن تختصر نخبة من الشباب العربي ھذه القیم والعناوین، وكم ھو موجع أن یمّر طریق التغییر والحلم بحقول وألغام ومآٍس

.كثیرة. موجع أن یدفع الشباب ضریبة البقاء في األرض وضریبة الرحیل

.مؤسف أال تتمّكن مجتمعاتنا العربیة من استیعاب الطاقات الشبابیة واألكثر إیالماً أن یكون الجرح العربي باباً للولوج إلى ضمیر العالم

والجدیر ذكره أن “تكریم” سبق وأقامت دوراتھا الماضیة في كل من : بیروت، الدوحة، المنامة، باریس، مراكش، دبي، القاھرة وعّمان… وھي ھذا العام  من الكویت تضيءعلى قصص نجاحات
:عربیة كثیرة، من خالل منحھا الجوائز اإلبداعیة للرابحین اآلتیة أسماءھم

.جائزة “تكریم” لإلبداع الثقافي ُمنحت للدكتور أحمد ماطر من المملكة العربیة السعودیة –

اقرأ ایضاً:توقعات اقتصادیة إیجابیة للمنطقة لنصف العقد المقبل

.جائزة “تكریم” للمبادرین الشباب ُمنحت مناصفةً للدكتور سامي حوراني من األردن والدكتورة نادین حّشاش حرم من لبنان –

.جائزة “تكریم” للخدمات اإلنسانیة والمدنیة ُمنحت للسیدة ماجدة جبران من مصر –

.جائزة “تكریم” للمرأة العربیة الرائدة ُمنحت للسیدة فارعة السقاف من الكویت –

.جائزة “تكریم” لإلبداع في مجال التعلیم ُمنحت لـلـ “بروفیسور” الّطاھر بن األخضر من تونس –

.جائزة “تكریم” للتنمیة البیئیة المستدامة ُمنحت للدكتورة ماجدة أبوراس من المملكة العربیة السعودیة –

.جائزة “تكریم” لإلبداع العلمي والتكنولوجي ُمنحت للـ “بروفیسور” رشید یزمي من المغرب –

اقرأ أیضاً:الكویت ھي األفضل مالیاً بین الدول العربیة والخلیجیة

https://saneoualhadath.me/%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%81/
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