
23    Haya هيا 

تكون  �أن  على  ن�شاأتها  منذ  »تكرمي«  مبادرة  حر�شت 

كل  ومتّيزت،  تفّوقت  عربية  ل�شخ�شيات  لقاء  م�شاحة 

و�أمل  �إلهام ومبعث فخر  يف جماله، فاأ�شبحت م�شدر 

بعد  �لعربية.  �أمتنا  من  �جلديد  �جليل  لأبناء  مرجتى 

�ختارت  ومر�ك�ش،  وباري�ش  و�ملنامة  و�لدوحة  بريوت 

نهيان  �ل�شيخ  بح�شور  دبي  مدينة  �لعام  هذ�  »تكرمي« 

وتنمية  و�ل�شباب  وزير�لثقافة  نهيان،  �آل  مبارك  بن 

وللدورة  �ملتحدة.  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  �ملجتمعفي 

�ل�شاد�شة على �لتو�يل ، �لتزمت �ملبادرة �لإ�شاءة على 

�لعام  جو�ئز  توزيع  مّت  وقد  عربية  جناحات  ق�ش�ش 

�حلايل كالتايل:

خلالد  منحت  �ل�شباب  للمبادرين  »تكرمي«  جائزة 

�خل�شري من �ململكة �لعربية �ل�شعودية.

منحت  و�لتكنولوجي  �لعلمي  للإبد�ع  »تكرمي«  جائزة 

لف�شلو خوري من لبنان.

ملوؤ�ش�شة  منحت  �لثقايف  للإبد�ع  »تكرمي«  جائزة 

فل�شطني. �لكمنجاتي من 

منحت  �مل�شتد�مة  �لبيئية  للتنمية  »تكرمي«  جائزة 

لبنان. �للبنانية من  �لبيئية  للحركة 

لفيان  منحت  �لر�ئدة  �لعربية  للمر�أة  »تكرمي«  جائزة 

دخيل من �لعر�ق.

منحت  �لتعليم  جمال  يف  للبتكار  »تكرمي«  جائزة 

لرو�ن بركات من �لأردن.

منحت  و�ملدنية  �لإن�شانية  للخدمات  »تكرمي«  جائزة 

جلمانة عودة من فل�شطني.

جائزة »تكرمي« للقيادة �لبارزة للأعمال منحت لنبيل 

حبايب من لبنان.

�لعربي  �ملجتمع  �لدولية يف  للم�شاهمة  »تكرمي«  جائزة 

منحت  ملنظمة �إنقاذ �لطفولة )�ل�شرق �لأو�شط(.

لكٍل من:  �لعمر  كما ُمنحت جائزة »تكرمي« لإجناز�ت 

غازي  من  كٍل  وذكرى  فل�شطني،  من  �ل�شادق  ريا�ش 

وممدوحة  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  من  �لق�شيبي 

�لتحكيم  جمل�ش  �شّم  لبنان.  من  بوب�شت  �ل�شّيد 

�لدويل كل من �مللكة نور �حل�شني، �لأمرية بندري عبد 

عبد  بن  نا�شر  بن  من�شور  �لفي�شل،�لأمري  �لرحمن 

�ل�شباح،  بول  �ل�شيخة  �خلليفة،  مي  �ل�شيخة  �لعزيز، 

�لدكتور �لأخ�شر �لإبر�هيمي، �ل�شيد توما�ش �إبر�هام، 

�لعلقي،  فريدة  �لدكتورة  �لرتكي،  �شالح  �ل�شيخ 

�ل�شيد  بريخو،  �شمري  �ل�شيد  ع�شاف،  �شمري  �ل�شيد 

�لدكتور  جنبلط،  نور�  �ل�شيدة  غ�شن،  كارلو�ش 

حياة  �لليدي  عي�شى،  �أبو  عي�شى  �ل�شيد  هيكل،  �أحمد 

�شيد�وي،  رجا  �ل�شيد  ليفي،  مارك  �لرو�ئي  بالومبو، 

ح�شد  �حلفل  ح�شر  �ملطاوع.  �شديق  �أ�شماء  و�ل�شيدة 

�ل�شيخلي  ليلى  �لإعلمية  وقّدمته  �ملدعوين  من  كبري 

و��شُتهلَّ بكلمة ملوؤ�ش�ش �ملبادرة �لإعلمي ريكاردو كرم 

حترق  بنار  ل  و�لتقّدم  �لعلم  »بنور  �إميانه  فيها  جّدد 

على  »�أوطاننا  تكون  �أن  �ىل  د�عيًا  و�لأفئدة«،  �لبلد 

�شورة مبدعينا. لتكن �أوطاننا على �شورة  �لإجناز�ت 

لأحلم  مكّبة  �شورة  �أوطاننا  لتكن  �لكبرية. 

و�لأخري  �لأول  هدفنا  وليكن  وطموحاتهم...   �ل�شباب 

خدمة  �لإن�شان«. 

»تكرمي« املبدعني العرب يف دبي

مقدمة �حلفل ليلى �ل�شيخلي جانب من �حل�شور

�شورة جماعّية للمكّرمني


