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مبادرة «تكریم» تختار أحمد ماطر

(الدكتور أحمد ماطر (تویتر

الریاض - «الحیاة» | منذ 21 نوفمبر 2018 / 03:00 - اخر تحدیث في 20 نوفمبر 2018 / 22:00

ألول مرة یتم اختیار مثقف وفنان سعودي لجائزة «اإلبداع الثقافي» التي تمنحھا سنویاً «تكریم» إذ أعلنت أمانة ھذه المبادرة عن فوز الدكتور أحمد ماطر بھذه الجائزة الرائدة والمھّمة في التعریف بالمثقفین والمبدعین العرب، وبإنجازاتھم التي

قّدمت صورة بارزة للوطن العربي لدى اآلخر. وُعرف عن ھذه المبادرة أنّھا تتقّصى المنجزات للفائزین بجوائزھا ذات الفروع الخمسة، وذلك من ناحیة خدمة الفائز للمجتمع ومدى تفوق أنشطتھ وأعمالھ وما أنجزه في مسیرة اإلنسان العربي

ومساھماتھ في الوصول إلى المنّصات الدولیة. وكان ماطر أنجز في سنوات معدودة الكثیر من النشاطات واألعمال التي حققت حضوراً كبیراً. وطیلة ما یُقارب الخمسة عشر عاماً أسس ھذا المبدع طریقتھ الخاصة في المزواجة بین أشكال الفن
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ما حقق لتجربتھ الفریدة في تطویع الفنون المختلفة وبتعدد جمالي حدیث، یمتثل لرؤاه بالفن التشكیلي وبالتصویر الفوتوغرافي، والفن األدائي، والتسجیل المرئي وھو الذي تم اختیاره عام 2009 في قائمة مجموعة بیزنس العربیة كأبرز

.الشخصیات العربیة المؤثرة في العالم
 

 

وقال أحمد ماطر في كلمة ألقاھا في حفلة تتویجھ إّن ھذه الجائزة تختاره ألنّھ تشرف بالعمل مع أشخاص لھم مواھبھم الرفیعة المستوى وشاركوه في النجاح عندما انطلقوا «من جذٍر ثقافٍي عربٍي واحد». وأشار إلى أنّھ بھذه الجائزة یُعید «الفضَل

لمخزوِن األرِض العربیِة ثقافیاً وجمالیاً»، ووصف تلك األرض بأنّھا «مھد الحضارات ومنھل اإللھام ومنھا حفَر اإلنسان ُالعربي معارفَھ واستقى لطیِر مخیالھ حكایاِت األساطیر واختطَّ لمسیرتِھ دروَب األثر الُكبرى وابتنى لطموحِھ معارَج تفوُق

.«العادي والمتاح حتى یُنجَز كلَّ ھذا الضوء في تاریِخ البشر
 

 

یُذكر أّن مبادرة «تكریم» َمنحت جوائز فروعھا األخرى لعدد من السعودیین ومنھم األمیر سلطان بن سلمان «جائزة إنجازات اإلعمار» والراحل الدكتور غازي القصیبي «جائزة إنجازات العمر» وللجّراح الدكتور طارق أمین «جائزة اإلبداع

.«العلمي والتكنولوجي»، وسعاد الجفالي «جائزة األعمال الخیریة والخدمات اإلنسانیة»، وخالد الخضیر «جائزة المبادرین الشباب


