ناس وأحداث
«تكريم» تحتفي باإلبداع
العربي في دبي

منذ ن�ش�أتها ،حر�صت مبادرة «تكرمي» �أن ت�صبح
م�ساحة لقاء ل�شخ�صيات عربية تفوّقت ومتيّزت ،كل
يف جمالها ،ف�أ�صبحت م�صدر �إلهام ومبعث فخر
و�أمل مرجتى لأبناء اجليل اجلديد من �أمتنا العربية.
بعد بريوت والدوحة واملنامة وباري�س ومراك�ش،
اختارت «تكرمي» هذا العام مدينة دبي بح�ضور ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزيرالثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وللدورة ال�ساد�سة على التوايل  ،التزمت «تكرمي»
كعادتها ،الإ�ضاءة على ق�ص�ص جناحات عربية
مت توزيع جوائز عام  ٢٠١٥كالتايل:
وقد ّ
• جائزة «تكرمي» للمبادرين ال�شباب منحت
خلالد اخل�ضري – اململكة العربية ال�سعودية
• جائزة «تكرمي» للإبداع العلمي والتكنولوجي
منحت لف�ضلو خوري  -لبنان
• جائزة «تكرمي» للإبداع الثقايف منحت
مل�ؤ�س�سة الكمنجاتي  -فل�سطني
• جائزة «تكرمي» للتنمية البيئية امل�ستدامة
منحت للحركة البيئية اللبنانية  -لبنان
18

• جائزة «تكرمي» للمر�أة العربية الرائدة منحت
لفيان دخيل  -العراق
• جائزة «تكرمي» لالبتكار يف جمال التعليم
منحت لروان بركات  -الأردن
• جائزة «تكرمي» للخدمات الإن�سانية واملدنية
منحت جلمانة عودة  -فل�سطني
• جائزة «تكرمي» للقيادة البارزة للأعمال
منحت لنبيل حبايب  -لبنان
• جائزة «تكرمي» للم�ساهمة الدولية يف
املجتمع العربي منحت ملنظمة �إنقاذ الطفولة
(ال�رشق الأو�سط)
منحت جائزة «تكرمي» لإجنازات العمر لريا�ض
ال�صادق – فل�سطني.
كما مت تكرمي ذكرى كلٍ من غازي الق�صيبي
– اململكة العربية ال�سعودية ،وممدوحة ال�سيّد
بوب�ست – لبنان.
نال الدكتور هالل ال�ساير وزوجته مارغريت –
الكويت جائزة تقديرية خا�صة.
�ض ّم جمل�س التحكيم الدويل كل من امللكة نور

احل�سني ،الأمرية بندري عبد الرحمن الفي�صل،
الأمري من�صور بن نا�رص بن عبد العزيز ،ال�شيخة
مي اخلليفة ،ال�شيخة بوال ال�صباح ،الدكتور
الأخ�رض الإبراهيمي ،ال�سيد توما�س ابراهام،
ال�شيخ �صالح الرتكي ،الدكتورة فريدة العالقي،
ال�سيد �سمري ع�ساف ،ال�سيد �سمري بريخو ،ال�سيد
كارلو�س غ�صن ،ال�سيدة نورا جنبالط ،الدكتور
�أحمد هيكل ،ال�سيد عي�سى �أبو عي�سى ،الليدي
حياة بالومبو ،الروائي مارك ليفي ،ال�سيد رجا
�صيداوي ،وال�سيدة �أ�سماء �صديق املطاوع.
وقال ريكاردو كرم ،م�ؤ�س�س «تكرمي»�»:أجدد
وقويف على منرب «تكرمي» ،هذه املرّة من دبي،
ولوال �إمياين العميق بهذه املبادرة  ،ملا وقفت.
ملا تكلمت .ملا تابعت امل�شوار الطويل معكم على
مدى �ستة �أعوام مل�ؤها العزم والأمل».
و�أ�ضاف :لتكن �أوطاننا على �صورة الإجنازات
الكبرية .لتكن �أوطاننا �صورة مكبرّ ة لأحالم
ال�شباب وطموحاتهم ...وليكن هدفنا الأول
والأخري خدمة الإن�سان»

«أفضل صفقة تمويل للمؤسسات
المالية» لـ «دبي اإلسالمي»

تعيين رئيس لجمعية عالقات
المستثمرين في الشرق األوسط

«إل جي» تفتتح أول صالة عرض
حصرية في اإلمارات

ح�صد بنك دبي الإ�سالمي ،جائزة «�أف�ضل
�صفقة متويل للم�ؤ�س�سات املالية للعام» يف
حفل توزيع جوائز «ال�رشق الأو�سط لل�سندات
والقرو�ض وال�صكوك» ،كما مت تكرميه عن
م�شاركته البارزة يف �صفقات خمتلفة �أخرى
و�صلت �إىل � 18صفقة.
وقال نافيد علي ،رئي�س اخلدمات امل�رصفية
لل�رشكات يف بنك دبي الإ�سالمي« :ت�شكّل
هذه اجلوائز خري دليل على اجلهود الد�ؤوبة
التي نبذلها وعلى الدور الذي ن�ؤدّيه يف دعم
طموح دبي على املدى الطويل ب�أن ت�صبح
مركزاً عاملي ًا لل�صكوك».

�أعــلـنـت جـمـعـيـة عالقــات امل�ســـتثمرين
فـي ال�شــرق الأو�ســط عـن تـعـيـيـن �أليـكـ�س
مـاكدونالد فيتايل ،الذي كان ي�شغل
من�صب رئي�س ق�سم عالقات امل�ستثمرين
يف بنك «�إت�ش �إ�س بي �سي» ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،مبن�صب رئي�س جديد
للجمعية يف املنطقة.
وقال ماكدونالد فيتايل� « :أتطلع �إىل
موا�صلة تطوير �أعمال اجلمعية يف املنطقة،
و�إىل توفري من�صة حيوية لدعم ومتكني
الأع�ضاء من تلبية مطالبهم �رسيعة التطور
للتنظيم وممار�سات ال�سوق».

افتتحت «�إل جي» م�ؤخراً �أول �صالة عر�ض
ح�رصية لعالمتها التجارية يف دولة الإمارات،
واختارت ال�رشكة دبي مول ليكون مقراً
ل�صالتها اجلديدة.
ح�رض حفل االفتتاح ليلى حممد �سهيل ،املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة،
بالإ�ضافة �إىل كيفن ت�شا ،الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة �إل جي �إلكرتونيك�س ال�رشق الأو�سط
و�إفريقيا؛ ويونغ جيون ت�شوي ،رئي�س �رشكة �إل
كل من �إقبال
جي �إلكرتونيك�س اخلليج؛ وبح�ضور ٍ ّ
اليو�سف ،رئي�س �رشكة اليو�سف؛ و�أحمد اليو�سف،
املدير التنفيذي ل�رشكة اليو�سف.

«إمداد» تعين مدير ًا تنفيذي ًا
جديد ًا لقسم إدارة المرافق

جائزة قادة األعمال
لـ «جمارك دبي»

«البالد» «أفضل أداء لبنك
إسالمي» في السعودية

�أعلنت «�إمداد» ،عن تعيينها م�ؤخراً
غاري ريدر مديراً تنفيذي ًا لق�سم �إدارة
املرافق .و�سيتوىل ريدر م�س�ؤولية و�ضع
التوجيهات اال�سرتاتيجية اجلديدة لهذا
الق�سم املو�سّ ع ،وقيادة فريق �إدارة
املرافق من خالل خرباته وجتاربه يف
توفري معايري عالية من اخلدمة للعمالء.
و�سيقوم ريدر من خالل من�صبه اجلديد
بو�ضع اخلطط وتوجيه ومتابعة الأن�شطة
والعمليات لق�سم �إدارة املرافق وتن�سيق
الن�شاطات املحددة مع الأق�سام واجلهات
الأخرى.

ح�صلت جمارك دبي للمرة الرابعة على التوايل
على اجلائزة الأوىل لقادة الأعمال يف منطقة
ال�رشق الأو�سط  ،2015يف دورتها ال�ساد�سة عن
فئة «امل�س�ؤولية املجتمعية» .وت�سلم خليل �صقر
بن غريب ،مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف
جمارك دبي اجلائزة من عبدالرحيم ح�سن نقي
الأمني العام الحتاد غرف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،و�سيدة الأعمال بدرية املال رئي�س جمل�س
�إدارة املجموعة العاملية الإماراتية للأعمال.
م�ؤكداً حر�ص جمارك دبي على تطبيق �أف�ضل
املمار�سات لتحقيق اال�ستدامة يف جمال
امل�س�ؤولية املجتمعية.

نال بنك البالد جائزة «�أف�ضل �أداء لبنك �إ�سالمي»
يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد �أ�ستلم
اجلائزة الرئي�س التنفيذي لبنك البالد خالد بن
�سليمان اجلا�رس ،خالل حفل �إقامه امل�ؤمتر الـ22
الإ�سالمي العاملي ال�سنوي للم�صارف بدولة
البحرين م�ؤخراً.
ومتنح هذه اجلوائز لأف�ضل م�ؤ�س�سات التمويل
الإ�سالمي بنا ًء على �أدائها الذي يتم تقييمه
بعد �إجراء تقييم متعدد للأداء املايل ،اال�ستقرار
املايل ،احلوكمة وامل�س�ؤولية االجتماعية
ومقارنتها باملقايي�س اخلا�صة لالئحة رواد
امل�ؤمتر العاملي للم�صارف الإ�سالمية
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