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بیروت - "الحیاة" | منذ 17 نوفمبر 2018 / 10:27 - اخر تحدیث في 17 نوفمبر 2018 / 11:07

بعد بیروت، الدوحة، المنامة، باریس، مراكش، دبي، القاھرة وعمان، ستحتفي"تكریم" ھذا العام في الكویت برعایة أمیر الدولة الشیخ صباح االحمد الجابر الصباح، بدورتھا التاسعة الیوم (السبت) في مركز الشیخ جابر األحمد الثقافي لتوزیع

.جوائزھا للفائزین من األفراد والمؤسسات الذین بذلوا جھداً متمیّزاً داخل مجتمعھم وخارجھ، لتعزیز ما آمنوا بھ من أحالم وطموحات
 

 

تحتّل "تكریم" وھي مبادرة ثقافیة حضاریة أطلقت عام 2009 مرتبة عالیة في العالم العربي نظراً الحترامھا وتقدیرھا اإلبداع العربي في مختلف المجاالت،فھي تؤمن وتثق بأن الشباب العربي یكتنز قدرة كبیرة من الطاقات والریادة ، فیأتي

.دورھا من خالل اإلضاءة على قصص نجاحات فریدة تجّسد أمثلة تُحتذى في جمیع المجتمعات
 

 

تمنح جوائز "تكریم" سنویاً الى باقة من المبدعین أفراد ومؤسسات على حّد سواء ، كل في مجال تمیّزه ضمن ھذه الفئات الـ 9: المبادرون الشباب، التنمیة البیئیة المستدامة، المرأة العربیة الرائدة، اإلبداع في مجال التعلیم، اإلبداع العلمي

.والتكنولوجي، اإلبداع الثقافي، الخدمات االنسانیة والمدنیة، القیادة البارزة لألعمال، المساھمة الدولیة في المجتمع العربي
 

 

وھو بمثابة جسر عبور بین وجوه عربیّة متألقة ومواھب شابّة لمساعدتھم على مواجھة التحدیات والصعوبات TAK.MINDS في الیوم الذي یلي الحفل أي بتاریخ 18 نوفمبر- تشرین الثاني ، ستطلق "تكریم" للسنة األولى منتدى یحمل عنوان

التي نشھدھا الیوم في مختلف المجاالت من تكنولوجیة،إعالمیة،صحافیة، ریاضیة وترفیھیة... بمشاركة واسعة من شخصیات عالمیة نذكر منھا على سبیل المثال: الناشط الحقوقي الھندي في مجال حقوق األطفال "كایالش ساتوارثي" (الحائز

الریاضیة )، المغامر والكاتب األردني مصطفى سالمة (دخل التاریخ كأّول أردني یتسلّق أعلى قمة في العالم، NIKE "على جائزة "نوبل" للسالم عام 2014 )، منال رستم (أول سیدة محّجبة مصریة كوجھ إعالني للعالمة التجاریة "نایكي

.جبل "إیفیریست"). یتضّمن المنتدى ندوات عدیدة حول المدن، الفّن والمرأة ستجمع نخبةً من صنّاع الرأي العام یشارك فیھا كبرى شبكات اإلعالم العالمیة
 

 

.المؤسسات الراعیة للحفل
 

 

إتحاد مصارف الكویت، ،CCC"سي سي سي" ،Barclays "ترعى ھذا العام حفل توزیع جوائز"تكریم" السنوي في الكویت مؤسسات وشركات عّدة وھي: تحالف "رینو-نیسان-میتسوبیشي" ،الھالل االحمر الكویتي، نسما القابضة، "باركالیز

.Omnicom Dubai البنك العربي، بنك األھلي و
 

 

http://takreem.net/registration :التسجیل على الموقع اإللكتروني من خالل الرابط التالي Tak.Minds أصبح بإمكان جمیع الراغبین بحضور حفل "تكریم" ومنتدى


