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نصف الدنيا ()

"تكريم" تحتفي باإلبداع العربي في الكويت

 
منذ نشأتھا، حرصت مبادرة "تكريم" أن تصبح مساحة لقاء لشخصيات عربية تفّوقت وتمّيزت، كل في مجالھا، فأصبحت مصدر
إلھام للشباب العربي. بعد بيروت، الدوحة، المنامة، باريس، مراكش، دبي، القاھرة وعّمان، اختارت "تكريم" ھذا العام الكويت
لتقيم حفلھا السنوي في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي الذي  توّلت تقديمھ اإلعالمية ليلى الشيخلي تحت رعاية األمير
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الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح  وبحضور أكثر من ألف مدعو من مختلف أنحاء العالم. فللدورة التاسعة على التوالي التزمت
"تكريم" كعادتھا، اإلضاءة على قصص نجاحات كثيرة.

وحصل على جائزة تكريم لالبداع الثقافي الدكتور أحمد ماطر من المملكة العربية السعودية، وجائزة تكريم للمبادرين الشباب
منحت مناصفة للدكتور سامي حوراني من األردن والدكتورة نادين حّشاش حرم من لبنان، أما جائزة الخدمات اإلنسانية
والمدنية منحت لماجدة جبران من مصر، وجائزة "تكريم" للمرأة العربية الرائدة ُمنحت للسيدة فارعة السقاف من الكويت، وحثل
على جائزة "تكريم" لإلبداع في مجال التعليم للبروفيسور الّطاھر بن األخضر من تونس، جائزة "تكريم" للتنمية البيئية
المستدامة ُمنحت للدكتورة ماجدة أبوراس من المملكة العربية  السعودية، وحصل على جائزة "تكريم" لإلبداع العلمي
والتكنولوجي للبروفيسور رشيد يزمي من المغرب، وحصل على جائزة "تكريم" للمساھمة الدولية في المجتمع العربي
مؤسسة المعونة األمريكية لالجئين في الشرق األدنى (أنيرا) ، وذهبت جائزة "تكريم" للقيادة البارزة لألعمال للسيد  حداد من

لبنان.
وحازت الدكتورة ناديا السقطي من المملكة العربية السعودية على جائزة التمّيز الخاص كما ُمنحت جائزة "تكريم" إلنجازات
العمر إلى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح وُمِنَحت جائزة  "القائد التاريخي" لذكرى سمو األمير المرحوم

الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح.
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