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تكريم اختصاصي جراحات القلب الربوفسور مجدي يعقوب

باريس تستضيف اجمللس التحكيمي ملبادرة «تكريم»
باريس: «الشرق األوسط»

مـــــــــرة أخـــــــــــــرى، تـــســـتـــضـــيـــف 
اجتماعات  الفرنسية  العاصمة 
مــبــادرة «تــكــريــم» الــتــي مــا فتئت 
منذ انطالقتها قبل تسع سنوات 
فـــي الــعــمــل عــلــى إبــــــراز املـــواهـــب 
العربية، واإلضــاءة على اإلبــداع 
العربي، وفي النهاية إبراز الوجه 
الحضاري للعالم العربي في زمن 

الحروب واألزمات.
وفي باريس، التأم «املجلس 
الـــتـــحـــكـــيـــمـــي الــــــدولــــــي» ملــــبــــادرة 
«تــــــكــــــريــــــم» الـــــــــــذي تــــــعــــــود إلــــيــــه 
مهمة اخــتــيــار الــفــائــزيــن مــن بني 
العشرات من املرشحني من كافة 
االختصاصات والبلدان العربية، 
أو من املواطنني العرب في بلدان 
املــــهــــاجــــر واالنـــــتـــــشـــــار. وســيــتــم 
اإلعــالن عن الفائزين في احتفال 
كبير، مثل كل عام، ولكن هذه املرة 

من العاصمة الكويتية. 
ويـــتـــألـــف مــجــلــس «تــكــريــم» 
الــدكــتــور  التحكيمي مــن كـــل مــن 
عــاكــف املــغــربــي، والــشــيــخ صالح 
الــــــتــــــركــــــي، واملــــــهــــــنــــــدس ريــــــاض 
الصادق، والشيخة بوال الصباح، 
واألميرة علياء الطباع، والدكتور 
أحـــمـــد هـــيـــكـــل، والـــشـــيـــخـــة هــالــة 
الخليفة، والسيد رجا صيداوي، 
والسيدة نورا جنبالط، والسيد 
خـــــالـــــد جـــــنـــــاحـــــي، والـــــدكـــــتـــــورة 
فــــــريــــــدة الـــــعـــــالغـــــي، والـــــدكـــــتـــــور 

إلياس جويني، والدكتورة نهى 
الحجيالن، والسيد عزيز مكوار.

وبـــمـــا أن مــنــاســبــة كـــهـــذه ال 
يمكن أن تتم من غير االستفادة 
مـــــن املــــــواهــــــب الـــــحـــــاضـــــرة، فــقــد 
ارتــأت «تكريم» استباق العشاء 
الــتــكــريــمــي بــنــدوة نــقــاشــيــة، كــان 
ضيفاها األميرة ريما بنت بندر، 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة تــحــالــف 
«رينو - نيسان – ميتسوبيشي» 
لــصــنــاعــة الــــســــيــــارات، كـــارلـــوس 
غــــصــــن. وجــــــــاءت الـــــنـــــدوة الــتــي 
أدارتــهــا اإلعالمية هالة غوراني 
تــحــت عــنــوان: «الــقــيــادة فــي زمــن 
الـــصـــعـــوبـــات»؛ حــيــث تـــنـــاول كل 
ضيف الصعوبات التي واجهها 

ويــــواجــــهــــهــــا، والــــعــــقــــبــــات الـــتـــي 
تحول دون التجديد واملؤهالت 

الضرورية للسير به.
مـــــبـــــادرة «تـــكـــريـــم»  بـــيـــد أن 
املـــنـــاســـبـــة تــكــريــم  بــــهــــذه  أرادت 
البروفسور املصري البريطاني 
الــســيــر مــجــدي يــعــقــوب، تــقــديــرا 
إلنـــجـــازاتـــه الــكــبــيــرة فـــي مجالي 

الطب واألعمال اإلنسانية.
ولــــد الــســيــر مـــجـــدي حبيب 
يعقوب في ١٦ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ١٩٣٥ فــي مــصــر. درس 
الطب بجامعة القاهرة، وتعلم في 
شيكاغو، ثم انتقل إلى بريطانيا 
في عام ١٩٦٢، ليعمل بمستشفى 
الـــــــصـــــــدر بــــــلــــــنــــــدن، ثـــــــم أصــــبــــح 

اخـــتـــصـــاصـــي جـــــراحـــــات الــقــلــب 
والرئتني في مستشفى هارفيلد 
(مــن ١٩٦٩ - ٢٠٠١)، ومدير قسم 
األبحاث العلمية والتعليم (منذ 
عــــــام ١٩٩٢). واهـــــتـــــم بــتــطــويــر 
تـــقـــنـــيـــات جـــــراحـــــات نـــقـــل الــقــلــب 
فـــي عــــام ١٩٨٠  مــنــذ عــــام ١٩٦٧. 
قــلــب للمريض  نــقــل  قـــام بعملية 
دريــــــــك مــــــوريــــــس، الــــــــذي أصـــبـــح 
أطـــول مــريــض نقل قلب أوروبـــي 
على قيد الحياة، حتى موته في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٠٥. ومنحته 
املـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة لــقــب 
«فـــارس» فــي عــام ١٩٦٦، ويطلق 
عليه في اإلعالم البريطاني لقب 

«ملك القلوب».

أعضاء لجنة التحكيم ملبادرة {تكريم}




