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عدد المشاهدات 1886المصدر : األنباءالجمعة 2018/11/16

من الدورات السابقة 

اإلعالمي ريكاردو كرم 

الكويت تحتضن دورتها التاسعة غدًا تحت رعاية صاحب السمو في حفل يقام بمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

ريكاردو كرم: «تكريم» باتت موعدًا متجددًا لالحتفاء بالمتميزين والمبدعين العرب

الرعاية السامية للمبادرة تأتي ترسيخًا لدور صاحب السمو في دعم المبادرات اإلنسانية الرفيعة المستوى •

 

برعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، انطلقت التحضيرات من أجل إقامة أعمال الدورة التاسعة لمبادرة

«تكريم» التي ستنطلق أعمالها مساء غد في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي.

وفي تصريح خاص، قال مؤسس مبادرة «تكريم» اإلعالمي اللبناني القدير ريكاردو كرم إن الرعاية السامية من

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ألعمال الدورة التاسعة من المبادرة والتي تستضيفها الكويت تأتي

ترسيخا لدور سموه، بوصفه أمير اإلنسانية ودعمه المتميز للمبادرات اإلنسانية الرفيعة المستوى.

وقال كرم ان الدورة التاسعة من مبادرة «تكريم» تأتي وهي تشهد الكثير من المتغيرات واإلضافات اإليجابية إلى

رصيد هذه المبادرة التي باتت موعدا متجددا لالحتفاء بالمتميزين والمبدعين في عالمنا العربي في جميع أنحاء

المعمورة.

وقال متحدثا عن مبادرة «تكريم» انها ولدت لتكون بمنزلة بقعة ضوء تظهر للعالم قدراتنا على اإلنجاز ال بل اإلبداع

في إنجازاتنا هذه برغم ما نعيشه من أزمات وحروب وفي خضم المعاناة يمكننا البقاء على قيد الحياة والنجاح

والمضي قدما نحو األمام والغد.

وأشار كرم إلى أنه في كل عام تحرص مبادرة «تكريم» على أن تقيم حفل توزيع جوائزها في بلد مختلف. وبعد

بيروت والدوحة والمنامة وباريس ومراكش ودبي والقاهرة وعمان، اختارت مبادرة «تكريم» في دورتها التاسعة

مدينة الكويت كي تستضيف الحفل يوم 17 نوفمبر 2018 وذلك برعاية صاحب السمو، وهو أمر له أبعد األثر في دعم

مسيرة هذه المبادرة.

وأضاف أن الحفل سيقام في مركز جابر األحمد الثقافي مساء يوم غد السبت في مدينة الكويت التي تمثل منارة

إشعاع وتوهج ثقافي وفني وإعالمي، حيث سيتم توزيع جوائز - تكريم - في اإلعالن عن أسماء الفائزين عن الفئات

التالية: جائزة تكريم لالبداع الثقافي، جائزة تكريم للمبادرين الشباب، جائزة تكريم للخدمات اإلنسانية والمدنية،

جائزة تكريم للمرأة العربية الرائدة، جائزة تكريم لالبتكار في مجال التعليم، جائزة تكريم للتنمية البيئة المستدامة،
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تكريم د.هالل الساير في الدورات السابقة 

جائزة تكريم لإلبداع العلمي والتكنولوجي، جائزة تكريم للمساهمة في المتجمع العربي وجائزة تكريم للقيادة البارزة

لألعمال.

وأشار اإلعالمي ريكاردو كرم إلى أنه وعلى هامش الحفل سيتم إطالق منتدى TAK - MINDS في 18 الجاري في

مركز جابر األحمد الثقافي الذي يهدف إلى تسليط الضوء على صّناع التغيير والمواهب الناشئة، وكيفية مواجهتهم

للتحديات المجتمعية الحالية في مجال التكنولوجيا واإلعالم والصحافة والرياضة والترفيه وغيرها، وسيشارك في المنتدى شخصيات بارزة من حول العالم مثل الحائز

جائزة نوبل للسالم للعام 2014 كايالش ساتوراثي واآلنسة منال رستم أول وجه إعالني محجب يشارك في حملة شركة NIKE والمغامر والكاتب مصطفى سالمة بمن في ذلك

الحائز جائزة TAKTEEM وأعضاء مجالس مبادرات «تكريم»، باالضافة الى حضور عدد كبير من الشباب العربي بدعم من وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت رغبة منهم

في المشاركة والتفاعل مع المبدعين.

OMD. HORIZON. وفي ختام تصريحه ثمن االعالمي ريكاردو كرم دعم الجهات الداعمة ومن بينها تحالف رينو ـ نيسان، ميتسوبيشي، ونسما القابضة، والبنك العربي

BARCLAYS. Ccc، باإلضافة إلى الرعاة هذا العام وهم على التوالي: زين والغانم انترناشونال والبنك األهلي والخطوط الجوية الكويتية.
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