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اجلمعة  14نوفمبر 2014

الشيخة أوراد اجلابر والشيخ مالك احلمود مع الضيوف

الضيوف حضروا احلفل

سبيكة اجلاسر ود.سميرة السعد

«ليلة كويتية تراثية» نظمها مركز الكويت للتوحد لضيوف املؤمتر
ليلى الشافعي

على هامش املؤمتر العاملي للتوحد ووسط إعجاب وانبهار
الضي���وف األجانب للمؤمتر ،نظم مرك���ز الكويت للتوحد
للمشاركني األجانب الذين حضروا إلى دولة الكويت من 65
دولة حول العالم ليلة كويتية تراثية ش���اركت فيها فرقة
التلفزي���ون الكويت حيث ادوا العرض���ة التي تفاعل معها
احلضور ،وقدمت فقرات تراثية مشوقة حيث مت جتهيز املكان
التراثي من بيت الش���عر الذي اعجب به االجانب وأصروا
على اجللوس على األرض وقدمت فقرة من اجلمال الراقصة
املش���وقة .وقد ش���ارك في احلفل العديد من الشخصيات
الكويتية واألجنبية حيث حضرت كل من الش���يخة أوراد
اجلابر ،األميرة سميرة الفيصل ،األميرة لطيفة بنت الثنيان
آل سعود ،د.صديقة العوضي ،سبيكة اجلاسر ،والشيخ مالك
احلمود الصباح ،دالل املش���عان وغيرهم .واختتمت الليلة
ببوفيه عشاء فاخر على االنغام التراثية الكويتية.
فقرة من التراث الكويتي األصيل

األكادمييون املشاركون في املؤمتر يتابعون فقرات احلفل

الركوب على اجلمال

 ..وعزف على العود امتع احلضور

«تكرمي» لإلجنازات العربية  2014مبعث فخر وأمل للجيل اجلديد
مراكش :منذ نشأتها ،حرصت
مبادرة «تكرمي» على أن تصبح
مساحة لقاء لشخصيات عربية
تفوقت ومتيزت ،كل في مجالها،
فأصبحت مصدر إلهام ومبعث
فخر وأمل مرجتى ألبناء اجليل
اجلديد من امتنا العربية.
بعد بيروت والدوحة واملنامة
وباريس ،اختارت «تكرمي» هذا
العام مدينة مراكش املغربية.
ولل����دورة اخلامس����ة على
التوالي ،التزمت «تكرمي» كعادتها
باإلضاءة على قصص جناحات
عربية ،وقد مت توزيع جوائز عام
 2014كالتالي:
٭ جائزة «تكرمي» للمبادرين
الشباب :منحت لكامل االسمر
ـ االردن لقيام����ه بتأس����يس
شبكة التطوع والتنمية االولى
في العال����م العربي التي تربط
العاملني في قطاع التنمية بهدف
توسيع الفرص وتبادل االفكار
وتبادل املعارف فضال عن تعزيز
وتقاسم ثقافة املواطنة النشطة
في املنطقة.
٭ جائ����زة «تك����رمي» لالبداع
العلمي والتكنولوجي :منحت
للح����اظ الغزال����ي ـ الع����راق
ملس����اهماتها القيمة في مجال
علم الوراثة الس����ريرية وطب
االطف����ال وتوفيرها قدرا كبيرا
من املعلومات بشأن االضطرابات
الوراثية في االمارات العربية
املتحدة والعالم العربي.
٭ جائزة «تكرمي» لالبداع الثقافي:
منح����ت ملعهد ادوارد س����عيد
الوطني للموسيقى ـ فلسطني
الذي بفضله توهج حلم آالف
االطفال والشباب الفلسطيني
بتعلم العزف على آلة موسيقية
والغناء ضمن جوقات مخيمات
الالجئ��ي�ن .٭ جائزة «تكرمي»
للتنمية البيئية املستدامة :منحت
ملعهد االبحاث التطبيقية ـ القدس
(اريج) ـ فلسطني لتعزيزه ثقة
كل الفلسطينيني بالعيش في
دولة فلسطينية مستقلة ولديها
السيادة الكاملة على مواردها
الطبيعية اضافة الى استراتيجية
تنمية شاملة.
٭ جائزة «تكرمي» المرأة العام
العربية :منحت ألمل الباش����ا ـ
اليمن ألنها لم تفقد االمل في إعالء
ش����أن حقوق االنسان اليمني،
فتحولت احملامي����ة واملدافعة
والداعية االكبر حلقوق امتها.
٭ جائزة «تكرمي» لالبتكار في
مجال التعليم :منحت لعزة كامل ـ
مصر لعملها الدؤوب على تطوير

لقطة تذكارية للمكرمني

مهارات وقيم ومبادئ االطفال
احملتاجني من خ��ل�ال التعليم
التجريبي وباستخدام الفن كأداة
راقية للتنمية االجتماعية.
٭ جائزة «تك����رمي» للخدمات
االنسانية واملدنية :منحت ألمينة
الس��ل�اوي ـ املغرب ملساندتها
حق����وق االش����خاص من ذوي
االحتياجات اخلاصة واميانها
الراسخ بأن في قلب امتها تنبض
طاقات بشرية كبيرة ومتجذرة
في التسامح واالنفتاح.
٭ جائزة «تكرمي» للقيادة البارزة
لالعمال :منحت لسميح طوقان
ـ االردن لتأسيس����ه اول بريد
الكتروني عربي واكبر مجتمع
عربي على االنترنت مع اكثر من
 16مليون مس����تخدم ،وقد بيع
لشركة ياهوو من خالل ما وصف
بأكبر صفقة استحواذ تكنولوجي
في تاريخ املنطقة.
٭ جائزة «تكرمي» للمساهمة
الدولية االستثنائية في املجتمع
العربي :منحت جلمعية اغاثة
اطفال فلسطني ـ الواليات املتحدة
االميركية لقيامها بتحديد كل
طفل بحاجة الى الرعاية الطبية
في كل من فلس����طني وسورية
ولبنان واالردن والعراق فتوفرها
لهم بغض النظر عن اجلنسية
او الدين او العرق.
منح����ت جائ����زة «تكرمي»
الجنازات العمر للسفير جيلبير
ش����اغوري صاح����ب البصمة
اخلاص����ة في مجال����ي االعمال
واخلدمات االنسانية ،بدأ جيلبير
شاغوري مسيرته املهنية حيث
عمل حلساب شركة نيجيرية
اصبح فيها احد اصغر املسؤولني
التنفيذيني عن املبيعات بعمر 17

عاما ،اسس مجموعة شاغوري
التي منت لتصبح واحدة من ابرز
الشركات التي تتخذ افريقيا مقرا
لها مع قوة عاملة من عشرات
اآلالف من املوظفني من نيجيريا
وبلدان افريقية اخرى وبلدان عدة
حول العالم.كما مت تكرمي ذكرى
رائد الصحافة اللبنانية والعربية
السياسي والديبلوماسي الراحل
غسان تويني ،فمن خالل آالف
االفتتاحيات املكتوبة على مر
الس����نني حول غس����ان تويني
جريدت����ه اللبناني����ة «النهار»
ابرز مرج����ع صحافي موثوق
مبصداقيته في لبنان وكل انحاء
العالم العربي ،كما كان مساهما
بارزا في قرارات االمم املتحدة
خاصة القرار التاريخي رقم 425
الذي طالب بانسحاب اسرائيل
من لبنان ،ما ادى الى نشوء قوة
االمم املتحدة املؤقتة في لبنان
(يونيفيل).
وقد ض����م مجلس التحكيم
الدولي كال من امللكة نور احلسني
وس����مو االميرة البندري بنت
عبدالرحمن الفيصل والشيخة مي
اخلليفة والشيخة بوال الصباح
وعيس����ى ابو عيس����ى ومعتز
االلفي والشيخ صالح التركي
ود.حنان عشراوي واملستشار
امللكي اندريه ازوالي والصناعي
كارلوس غصن وانيس حجار
ونورا جنبالط ود.سعاد اجلفافي
وسامر خوري والروائي مارك
ليف����ي والليدي حي����اة مروة
بالومبو ورجا صيداوي.
بدأ حفل توزي����ع اجلوائز
بكلمة ملؤسس «تكرمي» االعالمي
ريكاردو كرم رك����ز فيها على
عاملنا الذي يش����هد اضطرابات

كثيرة ابرزها في منطقة الشرق
االوسط التي يعصف بها العنف
وسفك الدماء وصور الالجئني
والنازحني ،فتذكرنا كم هو بعيد
املنال ذاك الس��ل�ام الذي نتوق
اليه ،عالم من اخليبات واالحباط
واالفكار واالفعال املتطرفة ،فهل
نستسلم؟ ال ،طبعا ال ،لن نفعل،
من خالل قصص النجاح هذه
ميكننا ان نبعث برسالة مفادها
أن العالم العربي هو خزان من
االبداع والتفكير االيجابي واطالق
املشاريع وقدسية الشباب.
حضر احلفل الذي نظم في
قصر املؤمترات  500مدعو وقدمته
االعالمية النجمة ليلى الشيخلي.
من جانبه ،قال كارلوس غصن
رئيس مجلس االدارة والرئيس
التنفيذي لتحالف رينو ـ نيسان
في كلمة ألقاها خالل العشاء الذي
تال حفل توزيع اجلوائز :حتتفي
«تكرمي» بعرب يحققون القدر
االقصى من قدراتهم ،اشخاص
يحققون التمي����ز في مجاالت
االعمال والعلوم والعمل االكادميي
واالعمال اخليرية ،عاكسني بذلك
فكر املنطق����ة وتنوعها وآفاقها
العاملية ،وبتعبير آخر ،تضيء
«تكرمي» على قدوات ،حتديدا في
الوقت الذي حتتاج اليها املنطقة
اكثر من اي وقت مضى.
عقد في اليوم التالي مؤمتر
صحافي بحضور الفائزين في
فندق سلمان تبعه حفل غداء.
هذا ،وحظيت مبادرة «تكرمي»
بالدعم الفعال للجهات التالية:
حتالف رينو ـ نيس����ان ،شركة
اميك ،ش����ركة احتاد املقاولني،
السالم العاملية لالستثمار ونسمة
القابضة وتوتال.

 ASTON MARTINريادة في عالم
األناقة لدى روائع جنيڤ للساعات

تفخ���ر ش���ركة روائع
جنيڤ للس���اعات بتبنيها
عالمة جتارية رائدة في عالم
الصناعات الفاخرة ،وتقدم
أرقى تش���كيلة م���ن أقالم
وبزمات القميص من ASTON
 MARTINالتي تعكس مفهوم
الروح الش���غوفة باألناقة
والق���وة واجلم���ال في آن
واحد ،مزيج مبدع بتصميم
وهندسة استثنائية وبراعة
ال مثيل لها.
وتأسست شركة ASTON
 MARTINعام  1913من قبل
روبرت بامفورد وليونيل
مارتن ،ومن���ذ ذاك احلني
وضع���ت األس���س املتينة
لبناء عالمة جتارية ترادف
الفخامة .وخ�ل�ال عام من
التأسيس شهدت الشركة
والدة العالم���ة التجارية
 ASTON MARTINعام ،1914
حيث بدأ مشوار الريادة في
عالم الس���يارات ،لم تكتف
بصناعة السيارات الفخمة
الت���ي تأخذك ف���ي رحلة
لإللهام من خالل عالم الفن
والتصمي���م واحلرفية ،بل
امتد طموحها لصناعة كل
ما يعبر عن شخصية الرجل
الديناميكي���ة اجلذابة ،من
كماليات واكسسوارات.
روح مستقلة بشراسة،
وتاريخ غن���ي باإلجنازات
املرموقة ،تتألق بسر جناح
فريد كما صرحت ،أال وهو
حتقيق أحالم عمالئها ،وذلك
عن طريق تتب���ع رؤيتهم
وأذواقهم عل���ى اختالفها،
لتجس���يد كل ما يرنو إليه
قلبهم إلى حقيقة ملموسة
تفوق توقعاتهم.
ويأت���ي ه���ذا الط���رح
تكريس���ا له���ذه العالمة
التجارية وفيه استعراض
لقدرة الشركة على تقدمي
منتجات غاية في اإلتقان،
تس���تلهم الروح الفريدة
 ASTON MARTINواجلرأة
في التصمي���م واخلطوط
االنس���يابية ،الذي يعبر
بجالء عن امل���واد األولية
التي استخدمت في إنتاج
هذه التش���كيلة اجلديدة
من اإلكسس���وارات التي
تناسب ش���خصية الرجل

العصري املفعم باحليوية
والنشاط.
ودرة الت���اج ف���ي هذه
التش���كيلة األق�ل�ام ذات
التصمي���م االبتكاري الذي
يوفر راحة استثنائية عند
الكتابة ،حيث استخدم في
صناعته مزي���ج من املواد
الصلبة واألملنيوم والفوالذ
املقاوم للصدأ والصدمات،
أو م���ن األملنيوم املصقول
أو املطلي بالنحاس األصفر،
لتعلن عن موديالت حصرية
حتتار عند املفاضلة فيما
بينها أيا ستختار من بينها
شريكا يناسب أسلوبك.
وتلتقي هذه التشكيلة

م���ع مجموعة أخ���رى من
اإلكسسوارات الضرورية
حملب���ي األناق���ة لتكتم���ل
بج���رأة أناق���ة الرجل مع
أزرار القميص التي يشبه
تصميمها خطوط هذا القلم،
ما مينحه إشراقه إضافية.
تتوافر هذه التش���كيلة
الرائعة من ASTON MARTIN
لدى روائع جنيڤ للساعات،
فرع مجمع بيروت.

