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“تكریم” تحتفي باإلبداع العربي في الكویت
ثقافة وفن  4 أسابیع مضت 

منذ نشأتھا، حرصت مبادرة “تكریم” أن تصبح مساحة لقاء لشخصیات عربیة تفّوقت وتمّیزت، كل في

مجالھا، فأصبحت مصدر إلھام للشباب العربي. بعد بیروت، الدوحة، المنامة، باریس، مراكش، دبي، القاھرة وعّمان، اختارت “تكریم” ھذا العام الكویت

لتقیم حفلھا السنوي في مركز الشیخ جابر األحمد الثقافي الذي تولّت تقدیمھ اإلعالمیة لیلى الشیخلي تحت رعایة صاحب السمو األمیر الشیخ صباح األحمد

الجابر الصباح وبحضور أكثر من ألف مدعو من مختلف أنحاء العالم.

 

فللدورة التاسعة على التوالي التزمت “تكریم” كعادتھا، اإلضاءة على قصص نجاحات كثیرة وقد جاءت النتیجة لھذه الدورة على الشكل التالي:

جائزة “تكریم” لإلبداع الثقافي ُمنحت للدكتورأحمد ماطر من المملكة العربیة السعودیة

جائزة “تكریم” للمبادرین الشباب ُمنحت مناصفًة 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 للبروفیسور الّطاھر بن األخضر من تونس

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

جائزة “تكریم” لإلبداع العلمي والتكنولوجي ُمنحت للبروفیسور رشید یزمي من المغرب 
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جائزة “تكریم” للمساھمة الدولیة في المجتمع العربي ُمنحت لمؤسسة المعونة األمیركیة لالجئین في الشرق األدنى (أنیرا) – الوالیات المتحدة األمیركیة

جائزة “تكریم” للقیادة البارزة لألعمال ُمنحت للسید إمیل حداد من لبنان

 

حازت الدكتورة نادیا السقطي من المملكة العربیة السعودیة على جائزة التمّیز الخاص كما ُمنحت جائزة “تكریم” إلنجازات العمر إلى صاحب السمو األمیر

الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح وُمِنَحت جائزة “القائد التاریخي” لذكرى سمو األمیر المرحوم الشیخ جابر األحمد الجابر الصباح.

 

ُیذَكر أن مجلس “تكریم” التحكیمي یتألّف من الدكتورة نھى الحجیالن ، السید كارلوس غصن، الدكتور عاكف المغربي، اللیدي حیاة بالومبو، الشیخة بوال

الصباح، الدكتور احمد ھیكل، السیدة نورا جنبالط، الشیخة ھال آل خلیفة، الدكتورة فریدة العالغي، السید ریاض الصادق، السید خالد جناحي، الدكتور

الیاس جویني، السید عزیز مكوار، السید رجا صیداوي، األمیرة علیاء الطباع والشیخ صالح التركي.

وتترأس الملكة نور الحسین المجلس الفخري لـ “تكریم” الذي یضّم األمیرة بندري الفیصل، الدكتور ھالل السایر، الدكتور فاروق الحسني، الدكتورة سعاد

الجفالي، الشیخة مي الخلیفة، السید مارك لیفي، السید سامر خوري، الدكتور عمرو موسى، الدكتور األخضر اإلبراھیمي، الرئیس الدكتور َبرَھم صالح

والدكتورة سعاد الجفالي.

 

تحظى “تكریم” بدعم تحالف رینو نیسان متسوبیشي، ِنسما القابضة ، باركالیز، شركة إتحاد المقاولین، مجموعة أومنیكوم، البنك العربي والھالل األحمر

الكویتي.

 

ع، زین، الخطوط أما رعاة ھذا العام فھم على التوالي: البنك األھلي الكویتي، مجموعة شركات فؤاد الغانم وأوالده، أدجیلیتي، شركة علي عبدالوھاب المطوَّ

الجویة الكویتیة، محمد عبدالرحمن البحر، َمَبّرة ُصباح السالم  المبارك الُصباح، إتحاد مصارف الكویت.

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا اإللكتروني

www.takreem.net

 

أحمد ماطر:

طبیب وفنان سعودي، یمكن وصفھ بالناشط الثقافي في المملكة العربیة السعودیة كما في العالم. یدیر “معھد مسك للفنون” منذ العام 2017، وھو جزء من

مؤسسة “مسك” الخیریة التي أنشأھا األمیر محمد بن سلمان بن عبد العزیز كما أّسس مع عدد من الفنانین “مجموعة ابن عسیر”.

یعتبر من أبرز الوجوه الفنّیة السعودیة الذي یلقى رواجاً في أوروبا والدول الغربیة، حیث جالت أعمالھ على عدد كبیر من مدنھا وھو یجمع في أعمالھ

تقنیات مختلفة كصور األشعة والزخرفات الدینیة. وھو إلى ذلك یحاضر في عدد من الصروح التربویة والثقافیة مثل “متحف اللوفر”، و”منظمة الیونسكو”

و”معھد مساشوستس للتكنولوجیا” (MIT). ولھ عدد من المؤلفات والكتب منھا “صحراء فاران”، “منحوتات جّدة” و”أحمد ماطر”.

 


http://www.takreem.net/
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سامي حوراني:

ً شاب أردني سرقھ عالم التكنولوجیا من عالم الطّب، فترك تخصصھ كطبیب لیتحّول إلى مستثمر ومؤسس عدد من المنصات عبر االنترنت، تالقي رواجا

كبیراً في األردن كما في العالم العربي.

اشتھر بدایة كمؤسس موقع “فرصة. كوم” ثّم أسس موقع “سوق فن .كوم” كما أنشأ “حوار الدیوانیة” حیث یجتمع الشباب للتحّدث في المسائل السیاسیة

واالجتماعیة. حصد العدید من الجوائز ومنھا “جائزة الملك عبدهللا الثاني” في العام 2014، وقبلھا “جائزة یورومید للشباب” في العام 2013. وھو لّقب

بـ”الشاب األردني المثال” في العام 2011 و”فارس التغییر” في العام 2008.

 

 

نادین حّشاش حرم:

طبیبة لبنانیة متخّصصة في الجراحة الترمیمیة، مّكنت الجّراحین من دخول غرف العملیات حول العالم، إفتراضیاً، بفعل تقنیة “بروكسیمي” التي ابتكرتھا.

استعانت بنظام الواقع المعّزز، لتمّكن الجراحین من حضور أي عملیة جراحیة عبر أي جھاز رقمي مزّود بكامیرا، والتدخل في سیرھا وتبادل اآلراء

والخبرات مع منّفذیھا. حصدت حّشاش العدید من الجوائز من بینھا الجائزة األولى من “الجمعیة الملكیة الطّبیة” في بریطانیا، و”جائزة قّصة العام” من

“منظمة الصحافة العالمیة” وغیرھا.
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ماجدة جبران :

فاعلة خیر مصریة، كانت تفاصیل حیاتھا قبل ثالثة عقود، تشیر إلى أنھا ستعیش مستقبل رغید: مدیرة تسویق ومحاضرة ممّیزة في علوم الكومبیوتر في

“الجامعة األمیركیة في القاھرة”، إبنة عائلة من الطبقة الوسطى، ومتزّوجة من رجل أعمال ثري. إلى أن زارت حّي الزبالین ذات یوم من أیام عید الفصح،

فصعقت بما رأتھ من صور فقر ومشاھد بؤس وقررت أن تنذر نفسھا لخدمة الفقراء والمجتمعات المھّمشة. فإذ بھا تتخلى عن وظیفتھا وعن أسلوب حیاتھا،

وقد اتخذت تماماً بأوضاع المھّمشین حتى باتت تزورھم دوریاً، تجلب لھم المؤن والھدایا وتمضي وقتھا بینھم لالستماع إلى روایاتھم ومشاكلھم. وتحّولت

إلى “ماما ماجي” (التسمیة األحب إلى قلبھا)، أو “األم تریزا” العربیة، أو “القدیسة ماجي” التي باتوا ینتظرونھا باستمرار. الحقاً، أنشأت “مؤسسة ستیفن

شیلدرن” الخیریة التي واظبت على تقدیم مستلزمات الحیاة لھؤالء، باإلضافة إلى التعلیم والتدریب لتحسین ظروفھم المعیشیة. یذكر أنھا فازت بجائزة

“صّناع األمل” التي یقّدمھا حاكم دبي الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم.

 

فارعة السقاف:

سّیدة أعمال كویتیة، تركت أعلى المناصب اإلداریة واالقتصادیة التي أسندت إلیھا لتنكّب على العمل المجتمعي في الكویت كما في العالم العربي. وقد

تشّربت الخدمة المجتمعیة والنشاط التطوعي منذ طفولتھا، ال سّیما وأنھا ابنة أحد مؤسسي حركة القومیین العرب األدیب أحمد السّقاف. أّسست “مركز لوثان

إلنجازات الشباب” (لویاك) مع سّت من صدیقاتھا. وقد جمعن في بدایة مشوارھن مئة وسبعة وثالثین شاباً وشابة في برنامج صیفي یعزز لغة التواصل

وثقافة السالم. ثم إنتشرت التجربة وإمتدت إلى كل من لبنان ومصر واألردن والیمن حتى بات یستفید منھا اآلالف سنویاً.

الطاھر بن األخضر:

أستاذ جامعي تونسي، جّند نفسھ منذ أربعة عقود لرفع مستوى التعلیم العام في اختصاص الھندسة في تونس. وقد استھّل نشاطھ بوضع تصّورات لمناھج

التعلیم في المجال، ما لبثت ان اعتمدت وتحّولت إلى ركیزة أساسیة، رفعت من مستوى الخریجین ال سّیما مع اعتمادھا على التطبیقات المیدانیة أكثر من

المواد النظریة. وقد أّدى شغفھ بالمجال إلى إنشاء “مؤسسة إسبري” الجامعیة (Esprit) في العام 2003 وطّوع برامجھا لتواكب المتغیرات التي یمكن أن
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(IPEIN) وأّول معھد تحضیري للدراسات الھندسیة (ISET) تطرأ في المجال الھندسي. إلى ذلك، ساھم في تأسیس أول معھد عال للتكنولوجیا في تونس

والمدرسة التونسیة للبرید واالتصاالت السلكیة والالسلكیة (ESPTT)، ضمن ما یعرف بشبكة (ISET) التي أعید تنظیمھا فأضحت مدرسة الھندسة التونسیة

.(SUPCOM)

ماجدة أبو الراس:

خبیرة بیئیة سعودیة، یعرفھا الشرق والغرب لتحّركاتھا الدائمة في المجال البیئي. فتراھا في بلدھا األم كما في سویسرا وأروقة األمم المتحدة والجامعة

العربیة وغیرھا من البلدان.

إستشاریة وأستاذة محاضرة. ھي رئیس “بیت الخبرة: استدامة للبیئة والتنمیة المستدامة” في “جامعة الملك عبد العزیز”، ومراجعة ومدّققة في اللجنة العلیا

لتقریر البیئة العالمي (GEO6) في “األمم المتحدة”، وباحث مساعد في مشروع “بحر الصحراء” التابع لمركز الناسا األمیركیة ومؤسسة ونائبة رئیس

مجلس إدارة “الجمعیة البیئیة السعودیة”، كما ھي صاحبة مبادرات بیئیة مختلفة في عدد من الدول العربیة والغربیة.

 

رشید یزمي:

عالم مغربي، تعود إلیھ خفة أوزان الھواتف المحمولة والحواسیب بین أیدي مستخدمیھا. فھو من نقل بطاریاتھا من جیل إلى جیل، محدثاً نقلة نوعیة في

مجال تخزین الطاقة. وقد استعان بمادة الغرافیت لتحویل بطاریات اللیثیوم إلى أوزانھا الخفیفة وعمرھا األطول، بعد أن كان العالم أسیر نظام یعرف

بـ”النیكل كادیوم”. یرأس یزمي الیوم “برنامج تخزین الطاقة” في “معھد دراسات الطاقة” في نانیانغ في سنغافورة ویقود األبحاث حول إلكترود البطاریات

بالتعاون مع مختبرات الناسا. وھو أستاذ محاضر وباحث في اكثر من جامعة، كما یرأس شركات تكنولوجیة في كالیفورنیا وسنغافورة.

أنیرا:

في العام 1968 وعلى أثر الحرب العربیة- االسرائلیة، نّظمت مجموعة صغیرة من األمیركیین نفسھا لمساعدة ضحایا ذاك الصراع. ومن تلك المجموعة

ولدت “أنیرا” أو “المؤسسة األمیركیة إلغاثة الالجئین”، فتوّسعت حین تشتت الفلسطینیون في الدول المجاورة وباتت الحاجة ملّحة إلى مساعدتھم على
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تحسین ظروف حیاتھم. وقد أضحت المؤسسة األمیركیة غیر السیاسیة وغیر الدینیة األكبر والوحیدة التي تعمل في المنطقة في ھذا المجال. ویعمل أكثر من

مئة وخمسین إختصاصیاً في لبنان واألردن ومختلف المناطق الفلسطینیة في “أنیرا” على تغطیة مجاالت مختلفة، منھا الصّحة والتعلیم واإلغاثة.

إمیل حّداد:

مھندس لبناني، ھاجر إلى الوالیات المتحدة األمیركیة على أثر الحرب األھلیة. یرأس الیوم “شركة فایف بوینت ھولدنغ”، أكبر شركة للتطویر العقاري في

ساحل كالیفورنیا وینشط في القطاع التربوي من خالل مشاركتھ في مجالس أمناء أكثر من جامعة في الوالیة. حصد خالل مسیرتھ العدید من الجوائز

والمیدالیات التكریمیة ومنھا جائزة إنجاز العمر من “مركز یو سي أي” في العام 2014 ومیدالیة شرف “إلیس أیالند” في العام 2017.

نادیا سقطي:

طبیبة سوریة – سعودیة متخصصة في طّب األطفال والغدد والوراثة. تحمل ثالث متالزمات وراثیة اسمھا ھي نتیجة سنوات من التخصص في الوالیات

المتحدة واجتھاد في العمل في المملكة العربیة السعودیة. وقد حققت الدكتورة سقطي حلمھا في سّن المراھقة، أي أن تكون طبیبة، بعد تشجیع والدھا، في

وقت كان ال یزال السواد األعظم من البنات العربیات في سّنھا محرومات من العلم. نالت شھادة في الطّب في العام 1965 من “جامعة دمشق”، قبل أن

تستكمل دروسھا في “الجامعة األمیركیة في بیروت” تحضیراً النتقالھا إلى الوالیات المتحدة األمیركیة بعد سنة.  وقد التحقت بـ”جامعة جاكسون” في میامي

وتخصصت في طّب األطفال، وبـ”جامعة سان دییغو” في كالیفورنیا حیث نالت شھادة في طّب الغدد والوراثة.

اكتشفت  الطبیبة ثالث متالزمات وراثیة حملت أسمھا وھي: سقطي-نیھان-تیسدال (1971)، وودھاوس-سقطي(1981) وسنجد-سقطي(1983). حینھا لم

یكن طّب الوراثة قد تطّور إلى ما ھو علیھ الیوم. في العام 1993 منحھا الملك فھد بن عبد العزیز الجنسیة السعودیة تقدیراً لعطاءاتھا،اوالُ في مجال طّب

االطفال وقد عاینت أطفال العائلة المالكة، وثانیاً، لحسن إدارتھا جمیع المناصب التي تبوأتھا في “مستشفى الملك فیصل”، حیث تشغل الیوم منصب مستشارة

ممیزة، وثالثاً لدعمھا ومساعدتھا العدید من طّالب الطّب في المملكة.

الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح:

أمیر دولة الكویت الخامس عشر، والخامس بعد نیل الكویت استقاللھا عن المملكة المتحدة. یعرف بصاحب البسمة الدائمة التي قلّما تزّین وجوه قادة الدول

خصوصاً إن أسندت إلیھم أدواراً دیبلوماسیة. لربما أراد منھا الخیر والتفاؤل، الذین تزرعھما الكویت في ھذه الحقبة من التاریخ. وھي تأتي لتكّمل صالبة

في الموقف ووضوحاً في الرؤیة، فقلما تأرجحت الكویت في عھده بین قرارین.

وفي عصر الحروب المنتشرة شماالً وجنوباً، شرقاً وغرباً ال بّد من تلقیبھ بـ”رجل الخیر” الذي جعل الكویت تؤدي دوراً بارزاً في مجال مساعدة ومناصرة

الدول التي تعاني من أزمات. قادھا إلى فرادة ال تشبھ غیرھا من الدول، حتى باتت “دولة الخیر والسالم”. ولھذا كّرمتھ “األمم المتحدة” في سبتمبر العام

2014 بلقب “قائد للعمل االنساني”، وسمیت الكویت “مركزاً للعمل االنساني”. اشتھر بحنكتھ السیاسیة منذ تولیھ حقیبة الخارجیة، وھو یلّقب بـ” شیخ

الدیبلوماسیین العرب والعالمیین” و”عمید الدیبلوماسیة الكویتیة والعربیة”. ثابر على مساعدة المرأة في التقّدم ونیل كافة حقوقھا، وكان آخرھا تمّكنھا من

دخول السلك العسكري.

 

 

الشیخ جابر األحمد الجابر الصباح:

أمیر دولة الكویت الثالث عشر، والثالث بعد نیلھا استقاللھا عن المملكة المتحدة. عرف بحسن تخطیطھ لمستقبل البالد وبالدور الرائد الذي أداه على الصعید

العربي. ساھم في بناء بلده وتطویره، وقاده إلى بّر األمان بعد غزو العراق لھا في العام 1990. وّقع على العملة االولى للكویت قبل تولیھ مقالید السلطة،
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وبرز كوزیراً للمالیة والنقد. وكان لھ الفضل في تأسیس “شركة البترول الوطنیة الكویتیة”، وأول محطة لتكریر المیاه وتقطیر میاه البحر وإقامة التجارب

الزراعیة.

سّطر العدید من االنجازات بعد تولیھ السلطة في العام 1977، وقد عرف كیف یجمع العدد األكبر من دول العالم حول الكویت خالل غزو العراق لھا. كما

لم یعرف عھده المواقف الحادة، بل كان القائد الجامع. ھكذا قّرب بین الیمنین، وھكذا جال على دول الكتلة الشرقیة والكتلة الغربیة أیام الحرب الباردة. حاور

الصین كما حاور الوالیات المتحدة األمیركیة. وكانت الكویت اول من اعترف باالتحاد السوفیاتي. وتعود إلى الشیخ جابر فكرة إنشاء “مجلس التعاون

الخلیجي”. وھو من أنشأ صندوق احتیاطي لالجیال القادمة من عائدات البترول، على أساس استفادتھم منھا بعد انتھاء عصر النفط. في العام 1985، أیام

حرب الخلیج األولى، تعّرض لمحاولة اغتیال نجا منھا، واتھمت الكویت إیران بالوقوف وراءھا. لم تخفت تلك المحاولة من عزیمتھ في مثابرة العمل لتقّدم

بالده وتطّورھا. وقد عاد إلى حراكھ لیسّجل مكاناً للكویت، لیس على الخریطة العربیة فحسب بل على الخریطة الدولیة. وقد بقي على ھذا الحال إلى أن

أغمض عینیھ في 15 كانون األول- ینایر 2006.

 

 

 

 




