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 قررت مؤسسة "تكریم" اإلعالن عن اسماء الفائزین، لھذا العام خالل الحفل السنوي الذي سیقام یوم

9 نوفمبر المقبل في بیروت.

جاء ذلك خالل اجتماع المجلس التحكیمي الدولي لمؤسسة "تكریم"، والذي استضافتھ العاصمة

البریطانیة لندن، والذى التأم الختیار الفائزین لدورة ھذا العام وكذلك البروفسور المصري السیر

مجدي یعقوب.

یتألّف مجلس "تكریم" التحكیمي من كّل من الشیخة بوال الصباح، األمیرة عالیة الطبّاع، الدكتور

أحمد ھیكل، رجا صیداوي، خالد جناحي، الدكتورة فریدة العّالغي، اللیدي حیاة بالومبو، عبد الحمید

صدّیقي، بوال العسكري، فادومو دایب، إمیل حدّاد، شون طھ، رفیق بن عیاد، مھى قدّورة، والدكتور

ھالل السایر.

 

أیضاً تخلّل الحفل ندوة نقاشیة بعنوان "نساء تشّكلن أحداث العالم" أدارھا رجل األعمال خالد جناحي،

وشارك فیھا كل من المصرفیة كارین فرانك، اإلعالمیة في ال CNNنینا دوس سانتوس، والناشطة

في حقوق اإلنسان فادومو دایب.

 

وعلى ھامش اجتماع المجلس التحكیمي الذي أداره الدكتور بول سالم، تم تكریم استثنائي لذكرى أحد

أبرز اعضاء المجلس التحكیمي لمؤسسة "تكریم"، المغفور لھا األمیرة البندري بنت عبد الرحمن

الفیصل، الرئیس التنفیذي لمؤسسة الملك خالد الخیریة، وذلك تقدیراً إلنجازاتھا الكبیرة في مجال

العمل الخیري واإلنساني ونشاطھا االجتماعي. وقد استلم الجائزة التقدیریة شقیقھا األمیر سعود بن

عبد الرحمن الفیصل من البروفسور المصري السیر مجدي یعقوب واألمیرة عالیة الطبّاع.
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األمیرة الراحلة حاصلة على بكالوریوس في األدب اإلنجلیزي من جامعة الملك سعود في الریاض،

وأكملت مشوارھا التعلیمي في الوالیات المتحدة، حیث حصلت على درجة الماجستیر في السیاسات

العامة من كلیة ھارفارد جون كینیدي للدراسات الحكومیة في كامبریدج عام ١٩٨٨. وكانت األمیرة

السعودیة البندري بنت عبد الرحمن الفیصل قد أدارت "مؤسسة الملك خالد" منذ العام ١٩٩٩.

الحظت خالل عملھا حاجة المملكة العربیة السعودیة إلى بناء القدرات في مجال المؤسسات غیر

الربحیة والمنظمات، فباشرت في مساعدتھا على وضع الخطط وتطویر البرامج وتدریب كوادرھا

على أرض الواقع، بغیة بناء قطاع قوي في جمیع أنحاء المملكة. كما ساھمت االمیرة في إطالق

وتأسیس مبادرات اجتماعیة وبرامج مساعدات مختلفة، وجالت على المحافل الدولیة وشاركت في

المؤتمرات لتسلیط الضوء على أھمیة بناء نظام خیري صلب وقوي. أسست مركزھا الخاص للزمالة

في "كلیة كندي" لدعم طالب الجالیة العربیة. وكانت عضواً فعّاال في عدد من المنظمات والجمعیات

أبرزھا "مؤسسة النھضة الخیریة" لدعم المرأة ومؤسسة "صوت المختلفین عقلیاً". 

الجدیر بالذكر ان "مؤسسة تكریم" كرمت عدد من الشخصیات المصریة البارزة ومنحتھم جوائز

المؤسسة لعام 2018، یأتي على رأسھم البروفسور المصري السیر مجدي یعقوب وذلك تقدیراً

إلنجازاتھ الكبیرة في مجالي الطب واألعمال اإلنسانیة، واألیقونة الریاضیة منال رستم خالل إطالق

"عقول تكریم"، والمصریة ماجدة جبران الشھیرة بـ "ماما ماجي" و"األم تریزا المصریة" وذلك

لنشاطھا المتمیز في مجال خدمة الفقراء. مما یؤكد على نجاح المؤسسة في تقدیم نموذج متمیز

للفعالیات واألنشطة التي یمكن أن تقدمھا المؤسسات العربیة.
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