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  اسم الکاتب : حنان محمد

للسنة العاشرة � التوالي، تتابع مؤسسة "تکریم" � مساعیها الهادفة إلی تبدید غیوم املشهد السوداوي � عاملنا، من خالل
تسلیط الضوء � وجوه عربیة أحدثت فرقًا � مجتمعاتها � مجاالت عدیدة، وتحویلهم أمثلة تشّکل مصدر إلهام للشباب العربي.
� عیدها العاشر، نضجت "تکریم" وازدادت خبرة وحجزت لنفسها موقعًا ریادیًا � املشهد العربي لتتحّول جوائزها األکثر مصداقیة،
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شفافیة وشمولیة. یتأّلف مجلس "تکریم" التحکیمي من کّل من الشیخة بوال الصباح، األمیرة عالیة الطّباع، الدکتور أحمد هیکل، رجا
صیداوي، خالد جناحي، الدکتورة فریدة العّالغي، حیاة بالومبو، عبد الحمید صّدیقي، بوال العسکري، فادومو دایب، إمیل حّداد، شون
طه، رفیق بن عیاد، مهی قّدورة، والدکتور هالل السایر. وککل عام، استضافت العاصمة البریطانیة لندن املجلس التحکیمي الدولي

ملؤسسة "تکریم" والذي التأم الختیار الفائزین لدورة هذا العام وکذلك البروفسور املصري السیر مجدي یعقوب. و� هامش اجتماع
املجلس التحکیمي الذي أداره الدکتور بول سالم، أقیم حفَل عشاء ضخم � فندق ال “فور سیسونز"، تخّلله تکریم استثنائي لذکرى

أحد أبرز اعضاء املجلس التحکیمي ملؤسسة "تکریم"، املغفور لها صاحبة السمو امللکي األمیرة البندري بنت عبد الرحمن الفیصل،
الرئیس التنفیذي ملؤسسة امللك خالد الخیریة، وذلك تقدیرًا إلنجازاتها الکبیرة � مجال العمل الخیري واإلنساني ونشاطها

االجتماعي. وقد استلم الجائزة التقدیریة شقیقها صاحب السمو امللکي األمیر سعود بن عبد الرحمن الفیصل من البروفسور املصري
السیر مجدي یعقوب وصاحبة السمو امللکي األمیرة عالیة الطّباع. األمیرة الراحلة حاصلة � بکالوریوس � األدب اإلنکلیزي من

جامعة امللك سعود � الریاض، وأکملت مشوارها التعلیمي � الوالیات املتحدة، حیث حصلت � درجة املاجستیر � السیاسات
العامة من کلیة هارفارد جون کینیدي للدراسات الحکومیة � کامبریدج عام ١٩٨٨. وکانت سمو األمیرة السعودیة البندري بنت عبد

الرحمن الفیصل قد أدارت "مؤسسة امللك خالد" منذ العام ١٩٩٩. الحظت خالل عملها حاجة اململکة العربیة السعودیة إلی بناء
القدرات � مجال املؤسسات غیر الربحیة واملنظمات، فباشرت � مساعدتها � وضع الخطط وتطویر البرامج وتدریب کوادرها
� أرض الواقع، بغیة بناء قطاع قوي � جمیع أنحاء اململکة. کما ساهمت سمو االمیرة � إطالق وتأسیس مبادرات اجتماعیة

وبرامج مساعدات مختلفة، وجالت � املحافل الدولیة وشارکت � املؤتمرات لتسلیط الضوء � أهمیة بناء نظام خیري صلب
وقوي. أسست مرکزها الخاص للزمالة � "کلیة کندي" لدعم طالب الجالیة العربیة. وکانت عضوًا فّعاال � عدد من املنظمات

والجمعیات أبرزها "مؤسسة النهضة الخیریة" لدعم املرأة ومؤسسة "صوت املختلفین عقلیًا". أیضًا تخّلل الحفل ندوة نقاشیة بعنوان
"نساء تشّکلن أحداث العالم" أدارها رجل األعمال خالد جناحي، وشارك فیها کل من املصرفیة کارین فرانك، اإلعالمیة � ال CNNنینا
دوس سانتوس، والناشطة � حقوق اإلنسان فادومو دایب. أما اإلعالن عن أسماء الفائزین، فسیتم خالل الحفل السنوي الذي سیقام

� التاسع من شهر نوفمبر املقبل � بیروت. الجدیر بالذکر ان "مؤسسة تکریم" کرمت عدد من الشخصیات املصریة البارزة ومنحتهم
جوائز املؤسسة لعام 2018، یأتي � رأسهم البروفسور املصري السیر مجدي یعقوب وذلك تقدیرًا إلنجازاته الکبیرة � مجالي الطب
واألعمال اإلنسانیة، واألیقونة الریاضیة منال رستم خالل إطالق "عقول تکریم"، واملصریة ماجدة جبران الشهیرة بـ "ماما ماجي" و"األم

تریزا املصریة" وذلك لنشاطها املتمیز � مجال خدمة الفقراء. مما یؤکد � نجاح املؤسسة � تقدیم نموذج متمیز للفعالیات
واألنشطة التي یمکن أن تقدمها املؤسسات العربیة. 
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