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ریكاردو كرم: مبادرة «تكریم» في مركز جابر الثقافي... الیوم

برعایة سمو األمیر الشیخ صباح األحمد انطلقت التحضیرات من اجل اقامة أعمال الدورة التاسعة لمبادرة «تكریم» التي ستنطلق أعمالھا مساء الیوم في مركز جابر األحمد الثقافي في مدینة

 
الكویت.

وفي تصریح خاص أشاد اإلعالمي اللبناني القدیر ریكاردو كرم مؤسس مبادرة «تكریم» برعایة سمو األمیر الشیخ صباح األحمد ألعمال الدورة التاسعة التي تستضیفھا الكویت. ووصف ھذه

 
الرعایة بانھا تاتي ترسیخا لدور سموه بوصفھ أمیر اإلنسانیة ودعمھ المتمیز للمبادرات اإلنسانیة الرفیعة المستوى.

وقال ریكاردو كرم ان الدورة التاسعة من مبادرة «تكریم» تأتي وھي تشھد الكثیر من المتغیرات واالضافات االیجابیة إلى رصید ھذه المبادرة التي باتت موعدا متجددا لالحتفاء بالمتمیزین

 
والمبدعین في عالمنا العربي في كافة انحاء المعمورة.

وقال ریكاردو كرم متحدثا عن مبادرة «تكریم»: «لقد ولدت «تكریم» لتكون بمنزلة بقعة ضوء تظھر للعالم قدراتنا على اإلنجاز ال بل االبداع في إنجازاتنا ھذه رغم ما نعیشھ من ازمات وحروب وفي خضم المعاناة یمكننا

 
البقاء على قید الحیاة والنجاح والمضي قدما نحو االمام والغد».

واشار ریكاردو كرم: «في كل عام تحرص مبادرة «تكریم» على ان تقیم حفل توزیع جوائزھا في بلد مختلف. وبعد بیروت والدوحة والمنامة وباریس ومراكش ودبي والقاھرة وعمان. اختارت مبادرة «تكریم» في

 
دورتھا التاسعة مدینة الكویت كي تستضیف الحفل الیوم.

وقال ایضا: «سیقام الحفل في مركز جابر األحمد الثقافي مساء الیوم في مدینة الكویت والتي تمثل منارة اشعاع وتوھج ثقافي وفني وإعالمي. حیث سیتم توزیع جوائز «تكریم» في االعالن عن اسماء الفائزین عن الفئات
التالیة: جائزة «تكریم» لالبداع الثقافي. جائزة «تكریم» للمبادرین الشباب، جائزة «تكریم» للخدمات اإلنسانیة والمدنیة، جائزة «تكریم» للمرأة العربیة الرائدة، جائزة «تكریم» لالبتكار في مجال التعلیم، جائزة «تكریم»

 
للتنمیة البیئة المستدامة، جائزة «تكریم» لالبداع العلمي والتكنولوجي، جائزة «تكریم» للمساھمة في المتجمع العربي، جائزة «تكریم» للقیادة البارزة لألعمال.

وأشار اإلعالمي ریكاردو كرم إلى انھ وعلى ھامش الحفل سیتم اطالق منتدي TAK – MINDS غداً في مركز جابر األحمد الثقافي الذي یھدف إلى تسلیط الضوء على صناع التغییر والمواھب الناشئة. وكیفیة مواجھتھم
للتحدیات المجتمعیة الحالیة في مجال التكنولوجیا واإلعالم والصحافة والریاضة والترفیھ وغیرھا. وسیشارك في المنتدى شخصیات بارزة من حول العالم مثل الحائز على جائزة نوبل للسالم للعام 2014 كایالش

ساتوراثي واالنسة منال رستم اول وجھ اعالني محجب یشارك في حملة شركة NIKE والمغامر والكاتب مصطفى سالمة بما في ذلك الحائز على جائزة TAKTEEM وأعضاء مجالس مبادرات «تكریم». باالضافة
لحضور عدد كبیر من الشباب العربي بدعم من وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكویت رغبة منھم بالمشاركة والتفاعل مع المبدعین.
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