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سمو أمیر البالد شمل برعایتھ حفل توزیع جوائز «تكریم» 2018
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تحت رعایة حضرة صاحب السمو أمیر البالد الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظھ هللا ورعاه أقیم مساء أمس حفل توزیع جوائز (تكریم)

 
2018 وذلك في مركز الشیخ جابر االحمد الثقافي.

 
وقد اناب سموه رعاه هللا وزیر شؤون الدیوان األمیري الشیخ علي جراح الصباح لحضور الحفل.

بدأ الحفل بالنشید الوطني ثم القى ممثل سموه رعاه هللا وزیر شؤون الدیوان األمیري الشیخ علي جراح الصباح كلمة بھذه المناسبة فیما یلي
نصھا: لقد تشرفت بالحضور نیابة عن راعي الحفل سیدي حضرة صاحب السمو امیر البالد صباح االحمد الجابر الصباح حفظھ هللا ورعغاه ناقال
تھنئة سموه رعاه هللا لكم جمیعا على النجاح الكبیر الذي حققتھ المباردة في دورتھا التاسعة والذي تحقق بفضل هللا تعالى ثم بفضل تكاتف جھود
القائمین على ھذه المبادرة حتى ظھرت بھذه الصورة المشرفة مثمنا سموه حفظھ هللا احتضان المبادرة للمبدعین العرب في مجاالت عدة ودون

 
تمییز.

ومسك الختام في حففلكم الكریم ھذا ان اتشرف ایضا باستالم جائزة "انجازات العمر" المقدمة لسموه رعاه هللا متمنیا سموه حفظھ هللا ورعاه كل

 
التوفیق والسداد والنجاح لھذه المبادرة في دورتھا القادمة".

 
ثم القى مؤسس الجائزة ریكاردو كرم كلمة فیما یلي نصھا:
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"أن نكون ھنا في الحصِن الخلیجي الحصین في عاصمة الكلمة الحرةوالتراث وقد استمتعنا جمیعنا بعرض افتتاحي یمثل الروح الخلیجیة الطیبة

 
قدمتھ فرقة تلفزیون الكویت فتحیة لھذه الفرقة النابضة بالفرح.

أن نكون في إمارة التقدم ودولة األمان والمحبة العربیة األصفى من صفاء الفجر أن نكون ھنا في أرض الخیر والمطر الھاطل لیس اال بشرة خیر

 
من السماء لھذه البالد وأھلھا.

 
أن نكون ھنا على ھذا المنبر في مركِز جابر األحمد الثقافي فذلك یعني ان لحفِل تكریم ھذه السنة قیمة مضافة في مدینة االستضافة الكویت.

شكرا من القلب لصاحب السمو أما بعد إن حفل تكریم أیھا األصدقاء اشبھ بكتاب بعناوین كثیرة : االمل.. الغد.. الریادة.. القیادة .. التفوق وكم
رائع ان تختصر نخبة من الشباب العربي ھذه القیم والعناوین وكم ھو موجع ان یمر طریق التغییر والحلم بحقوِل الغا ومن المؤس أال تتمكن

 
مجتمعاتنا العربیة من استیعاب الطاقات الشبابیة واالكثر ایالما ان یكون الجرح العربي بابا للولوج الى ضمیر العالم.

فھا ھي االیزیدیة الشابة نادیة مراد بنت الخامسة والعشرین التي انتھكت االنسانیة كلھا یوم انتھك جسدھا قبل اعوام لتصبح الیوم ألمع

 
الشخصیات على الصعید العالمي وتمنح جائزة نوبل للسالم انتصرت بشبابھا وبعزمھا وبإرادتھا.

أیھا األصدقاء إحفظوا ھذه الكلمات: "یجب على الشباب أن یتطلعوا إلى النجوم ولیس إلى اقدامھم" ھذه العبارة وردت في كتاب جدید لعالم
الفیزیاء الفلكیة البریطاني ستیفن ھوكینغ المتوفي قبل اشھر أمضى ھوكینغ معظِم سنوات عمره یكتب ویتواصل مع مع الطالب محدثا ثورات

 
علمي.

انھ امر ھام اال یستسلم الشباب وان یتركوا خیالھم حرا وان یتطلعوا الى صناعة المستقبل ما اروع ان یكون الخیال الحر ملعب الشباب العربي

 
والمستقبل صنیعة عقولھم واالنفتاح باحترام حقوق االنسان والحق الطبیعي في االختالف."

ثم القى رئیس مجلس ادارة جمعیة الھالل االحمر الكویتیة وعضو المجلس الفخري للجائزة الدكتور ھالل مساعد السایر كلمة أكد فیھا خالل الحفل
ان تكریم سمو امیر البالد الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح یعد اضافة الى صوت السالم واالعتدال الذي یدعو لھ الشیخ صباح دائما حیث بلغت

 
الكویت في العطاء أقصى االرض.

وبین ان العطاءات االنسانیة جعلت من الشیخ صباح قائد للعمل اإلنساني حیث استحق ھذا اللقب ونحن الیوم نقف على منبر التكریم تحیھ لھ على
ما قدمھ واعطاه فالكویت الیوم باتت في صدارة الدول المانحة والناشرة الخیر والسالم في سبیل إنقاذ األرواح و مساعدة المحتاجین في شتى

 
بقاع االرض.

ثم القى الشیخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح كلمة قال فیھا ان المكرم شخص قائد و لھ تاریخ تفتخر فیھ الكویت واألمة العربیة مشیرا الى

 
مقولة الشیخ جابر األحمد التجارب الصباح رحمة هللا "ان حمل المسئولیة أمانة وصیانتھا شرف و أداءھا واجب و التفریط فیھا خطیئة".

وذكر ان الشیخ جابر األحمد الجابر الصباح قدم عمره للكویت ولقضایا الخلیج العربي الى جانب إنجازاتھ لألمتین العربیة واإلسالمیة واعمالھ
االنسانیة التي ضلت بارزة الى یومنا الحاضر." من جھتھ قال الشیخ سالم الجابر الصباح أتشرف باإلصابة عن نفسي وبالنیابة عن ابناء المرحوم
الشیخ جابر األحمد الصباح ان اعبر عن شكرنا وتقدیرنا للجنة التحكیم التي منحت جائزة التكریم لھذا العام الى المغفور لھ الشیخ جابر األحمد
الجابر الصباح." وتقدم الشیخ سالم الجابر بالشكر لكل من شارك وساھم في إنجاز ھذا الحفل بالرغم من حالك الطقس االستثنائیة متمنیا التوفیق

 
للقائمین على المبادرة.

وسلطت الدورة التاسعة لمبادرة تكریم الضوء على قصص نجاحات كثیرة وكانت جائزة "تكریم" لإلبداع الثقافي منحت للدكتورأحمد ماطر من
المملكة العربیة السعودیة اما جائزة "تكریم" للمبادرین الشباب منحت مناصفة للدكتور سامي حوراني من األردن والدكتورة نادین حشاش حرم

 
من لبنان.

ونالت جائزة "تكریم" للخدمات اإلنسانیة والمدنیة ماجدة جبران من مصر ونالت جائزة "تكریم" للمرأة العربیة الرائدة فارعة السقاف من

 
الكویت.

ومنحت جائزة اإلبداع في مجال التعلیم للبروفیسور الطاھر بن االخضر من تونس اما جائزة "تكریم" للتنمیة البیئیة المستدامة نالتھا الدكتورة

 
ماجدة أبوراس من المملكة العربیة السعودیة وجائزة اإلبداع العلمي والتكنولوجي منحت للبروفیسور رشید یزمي من المغرب.

ومنحت جائزة المساھمة الدولیة في المجتمع العربي لمؤسسة المعونة األمریكیة لالجئین في الشرق األدنى (أنیرا) - الوالیات المتحدة األمیركیة

 
وجائزة القیادة البارزة لألعمال حصل علیھا إمیل حداد من لبنان.

وحازت الدكتورة نادیا السقطي من المملكة العربیة السعودیة على جائزة التمیز الخاص كما منحت جائزة "تكریم" إلنجازات العمر إلى صاحب
السمو األمیر الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح ومنحت جائزة "القائد التاریخي" لذكرى سمو األمیر المرحوم الشیخ جابر األحمد الجابر

 
الصباح.



12/4/2018 الوطـــن اإللكترونیة

http://alwatan.kuwait.tt/printarticle.aspx?id=576443&iyearquarter=20184&category=40&type=1 3/3

یذكر ان (مبادرة تكریم) حرصت منذ نشأتھا على أن تصبح مساحة لقاء لشخصیات عربیة متمیزة كل في مجالھ فأصبحت مصدر إلھام للشباب
العربي واختارت المبادرة ھذا العام الكویت لتقیم حفلھا السنوي.

 
 


