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منذ 26 نوفمبر 2018 / 18:00 - اخر تحدیث في 27 نوفمبر 2018 / 00:27 |

إحتفاًء باإلبداع العربي وأبرز إنجازاتھ،أقامت مبادرة "تكریم" حفلھا السنوي بدورتھ التاسعة في الكویت بحضور كثیف من مختلف الشخصیات من كافة أرجاء العالم، برعایة صاحب السمو األمیر الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح في مركز

.الشیخ جابر األحمد الثقافي

.حرصت "تكریم" منذ نشأتھا أن تصبح مساحة لقاء لشخصیات عربیة تفّوقت وتمیّزت في عدة مجاالت،و أصبحت مصدر إلھام للشباب العربي

قّدمت الحفل اإلعالمیة لیلى الشیخلي، ومن ثم كانت كلمة لمؤّسس المبادرة اإلعالمي ریكاردو كرم أشار من خاللھا الى أن "الحفل ھذا العام 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

."وأّكد قائالً أنھ من "المؤسف أال تتمّكن مجتمعاتنا العربیة من استیعاب الطاقات الشبابیة، واألكثر إیالماً أن یكون الجرح العربي باباً للولوج إلى ضمیر العالم

."وشّدد كرم في كلمتھ الى أنھ "بالعقل وحده واإلنفتاح وبإحترام حقوق اإل نسان والحّق الطبیعي في اإلختالف ننتصر شباباً وشیباً على الظالمیة والتعّصب

.ھذا وكانت "تكریم" قد أقامت دوراتھا السابقة في عدد من الدول ھي: بیروت، الدوحة،المنامة، باریس،مراكش، دبي، القاھرة وعمان

.یأتي الحفل ھذا العام لإلضاءة على قصص نجاحات منّوعة بعد عقد الكثیر من النقاشات واالجتماعات والحوارات والترشیحات

:"المجلس التحكیمي والفخري لـ "تكریم

:یتألّف المجلس التحكیم لـ "تكریم" من
 

 

الدكتورة نھى الحجیالن،السیّد كارلوس غصن،الدكتور عاكف المغربي،اللیدي حیاة بالومبو،الشیخة بوال الصباح،الدكتور أحمد ھیكل،السیّدة نورا جنبالط،الشیخة ھال آل خلیفة،الدكتورة فریدة العالغي،السیّد ریاض الصادق،السیّد خالد

.جناحي،الدكتور الیاس جویني،السیّد عزیز مكوار،السیّد رجا صیداوي،األمیرة علیاء الطباع والشیخ صالح التركي

:ترأس المجلس الفخري لـ "تكریم" الملكة نور الحسین، و یضّم أیضاً

األمیرة بندري الفیصل، الدكتور ھالل السایر،الدكتور فاروق الحسني،الدكتورة سعاد الجفالي، الشیحة مّي الخلیفة،السیّد مارك لیفي،السیّد سامر خوري،الدكتور عمرو موسى،الدكتور األخضر اإلبراھیمي،الرئیس الدكتور برھم صالح والدكتورة

.سعاد الجفالي
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:"الجوائز اإلبداعیة لـ "تكریم

.جائزة "تكریم" لإلبداع الثقافي للدكتور أحمد ماطر من المملكة العربیة السعودیة -

.جائزة "تكریم" للمبادرین الشباب مناصفةً للدكتور سامي حوراني من األردن والدكتورة نادین حّشاش حرم من لبنان -

.جائزة "تكریم" للخدمات اإلنسانیة والمدنیة للسیدة ماجدة جبران من مصر -

.جائزة "تكریم" للمرأة العربیة الرائدة للسیدة فارعة السقاف من الكویت -

.جائزة "تكریم" لإلبداع في مجال التعلیم للـ"بروفیسور" الطّاھر بن األخضر من تونس -

.جائزة "تكریم" للتنمیة البیئیة المستدامة للدكتورة ماجدة أبوراس من المملكة العربیة السعودیة -

.جائزة "تكریم" لإلبداع العلمي والتكنولوجي لـلـ"بروفیسور" رشید یزمي من المغرب -

.(جائزة "تكریم" للمساھمة الدولیة في المجتمع العربي لمؤسسة المعونة األمیركیة لالجئین في الشرق األدنى (أنیرا - الوالیات المتحدة األمیركیة -

.جائزة "تكریم" للقیادة البارزة لألعمال للسید إمیل حّداد من لبنان -

.حازت الدكتورة نادیا السقطي من المملكة العربیة السعودیة على جائزة التمیّز الخاص -

.ُمنحت جائزة "تكریم" إلنجازات العمر إلى صاحب السمو األمیر الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح وُمنَِحت جائزة "القائد التاریخي" لذكرى سمو األمیر المرحوم الشیخ جابر األحمد الجابر الصباح -

.تحظى "تكریم" بدعم تحالف "رینو نیسان"، "متسوبیشي"، نِسما القابضة ، "باركالیز"، شركة إتحاد المقاولین، مجموعة "أومنیكوم"، البنك العربي والھالل األحمر الكویتي

ع، زین، الخطوط الجویة الكویتیة، محمد عبدالرحمن البحر، َمبَّرة ُصباح السالم المبارك الُصباح، أما رعاة حفل ھذا العام فھم على التوالي: البنك األھلي الكویتي، مجموعة شركات فؤاد الغانم وأوالده، أدجیلیتي، شركة علي عبدالوھاب المطوَّ

.إتحاد مصارف الكویت


