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وصف االعالمي اللبناني ريكاردو كرم دولة الكويت بمنارة اشعاع ثقافي وفني واعالمي. مشيرا إلى ان الكويت تستضيف في السابع عشر من نوفمبر الجاري
مبادرة “تكريم”. وقال كرم: ان العالم العربي يتخبط بمشاكله وال حلول جذرية تلوح في االفق امام هذا المشهد وايمانا منها بالمواهب العربية تقوم مبادرة
“تكريم”منذ تأسيسها في 2009 باالضاءة على االبداع العربي وتركز على ان تكون مساحة لقاء لشخصيات عربية متفوقة ومتميزة. وتابع ريكاردو: في كل

عام تحرص مبادرة “تكريم”على اقامة حفل توزيع جوائزها في بلد مختلف. وبعد بيروت والدوحة والمنامة وباريس ومراكش ودبي والقاهرة وعمان. اختارت
“تكريم”في دورتها التاسعة الكويت كى تستضيف الحفل يوم 17 نوفمبر 2018. وسيتم توزيع جوائز “تكريم”لالبداع الثقافي، المبادرين الشباب، الخدمات

االنسانية والمدنية، المرأة العربية الرائدة، االبتكار في مجال التعليم، التنمية البيئية المستدامة، االبداع العلمي والتكنولوجي، المساهمة في المجتمع العربي،
والقيادة البارزة لألعمال. وعلى هامش الحفل سيتم اطالق منتدى TAK – MINDS لتسليط الضوء على صناع التغيير والمواهب الناشئة، وكيفية مواجهة

التحديات المجتمعية الحالية في مجال التكنولوجيا واالعالم والصحافة والرياضة والترفيه وغيرها. وسيشارك فيه الحائز على جائزة نوبل للسالم كايالش
ساتوراثي ومنال رستم أول وجه اعالني محجب في حملة شركة NIKE والمغامر والكاتب مصطفى سالمة وأعضاء مجالس مبادرات “تكريم”، باالضافة

لحضور عدد كبير من الشباب العربي بدعم وزارة الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت.

ريكاردو كرم: الكويت تستضيف مبادرة “تكريم “
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