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Monday, November 19, 2018

 
منذ نشأتها، حرصت مبادرة "تكريم" أن تصبح مساحة لقاء لشخصيات عربية تفّوقت وتمّيزت، كل في 

مجالها، فأصبحت مصدر إلهام للشباب العربي. بعد بيروت، الدوحة، المنامة، باريس، مراكش، دبي، القاهرة وعّمان،

اختارت "تكريم" هذا العام الكويت لتقيم حفلها السنوي في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي الذي توّلت تقديمه

اإلعالمية ليلى الشيخلي تحت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح وبحضور أكثر من ألف

 
مدعو من مختلف أنحاء العالم.

 

فللدورة التاسعة على التوالي التزمت "تكريم" كعادتها، اإلضاءة على قصص نجاحات كثيرة وقد جاءت النتيجة لهذه

 
الدورة على الشكل التالي:

 
• جائزة "تكريم" لإلبداع الثقافي ُمنحت للدكتورأحمد ماطر من المملكة العربية السعودية 

• جائزة "تكريم" للمبادرين الشباب ُمنحت مناصفًة للدكتور سامي حوراني من األردن والدكتورة نادين حّشاش حرم من

 
لبنان

 
• جائزة "تكريم" للخدمات اإلنسانية والمدنية ُمنحت للسيدة ماجدة جبران من مصر 

 
• جائزة "تكريم" للمرأة العربية الرائدة ُمنحت للسيدة فارعة السقاف من الكويت

 
• جائزة "تكريم" لإلبداع في مجال التعليم ُمنحت للبروفيسور الّطاهر بن األخضر من تونس

 
• جائزة "تكريم" للتنمية البيئية المستدامة ُمنحت للدكتورة ماجدة أبوراس من المملكة العربية السعودية

 
• جائزة "تكريم" لإلبداع العلمي والتكنولوجي ُمنحت للبروفيسور رشيد يزمي من المغرب

• جائزة "تكريم" للمساهمة الدولية في المجتمع العربي ُمنحت لمؤسسة المعونة األميركية لالجئين في الشرق

 
األدنى (أنيرا) - الواليات المتحدة األميركية

 
• جائزة "تكريم" للقيادة البارزة لألعمال ُمنحت للسيد إميل حداد من لبنان

 

حازت الدكتورة ناديا السقطي من المملكة العربية السعودية على جائزة التمّيز الخاص كما ُمنحت جائزة "تكريم"

إلنجازات العمر إلى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح وُمِنَحت جائزة "القائد التاريخي" لذكرى

 
سمو األمير المرحوم الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح. 

 

ُيذَكر أن مجلس "تكريم" التحكيمي يتأّلف من الدكتورة نهى الحجيالن ، السيد كارلوس غصن، الدكتور عاكف

المغربي، الليدي حياة بالومبو، الشيخة بوال الصباح، الدكتور احمد هيكل، السيدة نورا جنبالط، الشيخة هال آل

خليفة، الدكتورة فريدة العالغي، السيد رياض الصادق، السيد خالد جناحي، الدكتور الياس جويني، السيد عزيز

 
مكوار، السيد رجا صيداوي، األميرة علياء الطباع والشيخ صالح التركي.

وتترأس الملكة نور الحسين المجلس الفخري لـ "تكريم" الذي يضّم األميرة بندري الفيصل، الدكتور هالل الساير،

الدكتور فاروق الحسني، الدكتورة سعاد الجفالي، الشيخة مي الخليفة، السيد مارك ليفي، السيد سامر خوري،

 
الدكتور عمرو موسى، الدكتور األخضر اإلبراهيمي، الرئيس الدكتور َبرَهم صالح والدكتورة سعاد الجفالي.

 

تحظى "تكريم" بدعم تحالف رينو نيسان متسوبيشي، ِنسما القابضة ، باركاليز، شركة إتحاد المقاولين، مجموعة

 
أومنيكوم، البنك العربي والهالل األحمر الكويتي.
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مقاالت مشابهة

 

أما رعاة هذا العام فهم على التوالي: البنك األهلي الكويتي، مجموعة شركات فؤاد الغانم وأوالده، أدجيليتي،

ع، زين، الخطوط الجوية الكويتية، محمد عبدالرحمن البحر، َمَبّرة ُصباح السالم المبارك شركة علي عبدالوهاب المطوَّ

 
الُصباح، إتحاد مصارف الكويت.

 
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

 
www.takreem.net
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