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ناس وأحداث

ت�صبح  �أن  »تكرمي«  مبادرة  حر�صت  ن�صاأتها،  منذ 

م�صاحة لقاء ل�صخ�صيات عربية تفّوقت ومتّيزت، كل 

فخر  ومبعث  �إلهام  م�صدر  فاأ�صبحت  جمالها،  يف 

و�أمل مرجتى لأبناء �جليل �جلديد من �أمتنا �لعربية. 

ومر�ك�ش،  وباري�ش  و�ملنامة  و�لدوحة  بريوت  بعد 

�ختارت »تكرمي« هذ� �لعام مدينة دبي بح�صور �ل�صيخ 

و�ل�صباب  وزير�لثقافة  نهيان،  �آل  مبارك  بن  نهيان 

وتنمية �ملجتمع يف دولة �لإمار�ت  �لعربية �ملتحدة.

وللدورة �ل�صاد�صة على �لتو�يل ، �لتزمت »تكرمي« 

كعادتها، �لإ�صاءة على ق�ص�ش جناحات عربية 

وقد مّت توزيع جو�ئز عام ٢٠١٥ كالتايل:

منحت  �ل�صباب  للمبادرين  »تكرمي«  جائزة   •
خلالد �خل�صري – �ململكة �لعربية �ل�صعودية 

�لعلمي و�لتكنولوجي   • جائزة »تكرمي« للإبد�ع 
منحت لف�صلو خوري - لبنان

منحت  �لثقايف  للإبد�ع  »تكرمي«  جائزة   •  

ملوؤ�ص�صة �لكمنجاتي - فل�صطني

�مل�صتد�مة  �لبيئية  للتنمية  »تكرمي«  جائزة   •  

منحت للحركة �لبيئية �للبنانية - لبنان

»تكريم« تحتفي باإلبداع 
العربي في دبي

 • جائزة »تكرمي« للمر�أة �لعربية �لر�ئدة منحت 

لفيان دخيل - �لعر�ق

�لتعليم  جمال  يف  للبتكار  »تكرمي«  جائزة   •  

منحت لرو�ن بركات - �لأردن

 • جائزة »تكرمي« للخدمات �لإن�صانية و�ملدنية 

منحت جلمانة عودة - فل�صطني

للأعمال  �لبارزة  للقيادة  »تكرمي«  جائزة   •
منحت لنبيل حبايب - لبنان

يف  �لدولية  للم�صاهمة  »تكرمي«  جائزة   •
�لطفولة  �إنقاذ  ملنظمة  منحت   �لعربي  �ملجتمع 

)�ل�رشق �لأو�صط(

لريا�ش  �لعمر  لإجناز�ت  »تكرمي«  منحت جائزة 

�ل�صادق – فل�صطني.

�لق�صيبي  غازي  من  كٍل  ذكرى  تكرمي  مت  كما 

�ل�صّيد  وممدوحة  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة   –
بوب�صت – لبنان.

 – �ل�صاير وزوجته مارغريت  �لدكتور هلل  نال 

�لكويت جائزة تقديرية خا�صة.

نور  �مللكة  من  كل  �لدويل  �لتحكيم  جمل�ش  �صّم 

�لفي�صل،  �لرحمن  عبد  بندري  �لأمرية  �حل�صني، 

�لأمري من�صور بن نا�رش بن عبد �لعزيز، �ل�صيخة 

�لدكتور  �ل�صباح،  بول  �ل�صيخة  �خلليفة،  مي 

�بر�هام،  توما�ش  �ل�صيد  �لإبر�هيمي،  �لأخ�رش 

�لعلقي،  فريدة  �لدكتورة  �لرتكي،  �صالح  �ل�صيخ 

�ل�صيد  بريخو،  �صمري  �ل�صيد  ع�صاف،  �صمري  �ل�صيد 

الدكتور  جنبالط،  نورا  ال�سيدة  غ�سن،  كارلو�س 

�لليدي  عي�صى،  �أبو  عي�صى  �ل�صيد  هيكل،  �أحمد 

رجا  �ل�صيد  ليفي،  مارك  �لرو�ئي  بالومبو،  حياة 

�صيد�وي، و�ل�صيدة �أ�صماء �صديق �ملطاوع.

»تكرمي«:«�أجدد  موؤ�ص�ش  كرم،  ريكاردو  وقال 

�ملّرة من دبي،  »تكرمي«، هذه  وقويف على منرب 

وقفت.  ، ملا  �ملبادرة  بهذه  �لعميق  �إمياين  ولول 

ملا تكلمت. ملا تابعت �مل�صو�ر �لطويل معكم على 

مدى �صتة �أعو�م ملوؤها �لعزم و�لأمل«.

�لإجناز�ت  �صورة   على  �أوطاننا  لتكن  و�أ�صاف: 

لأحلم  مكرّبة  �صورة  �أوطاننا  لتكن  �لكبرية. 

�لأول  هدفنا  وليكن  وطموحاتهم...  �ل�صباب 

و�لأخري خدمة  �لإن�صان«



19

موؤخر�ً  تعيينها  عن  »�إمد�د«،  �أعلنت 

�إد�رة  لق�صم  تنفيذيًا  مدير�ً  ريدر  غاري 

و�صع  م�صوؤولية  ريدر  و�صيتوىل  �ملر�فق. 

لهذ�  �جلديدة  �ل�صرت�تيجية  �لتوجيهات 

�إد�رة  فريق  وقيادة  �ملو�ّصع،  �لق�صم 

يف  وجتاربه  خرب�ته  خلل  من  �ملر�فق 

للعملء.  �خلدمة  من  عالية  معايري  توفري 

�جلديد  من�صبه  خلل  من  ريدر  و�صيقوم 

�لأن�صطة  ومتابعة  وتوجيه  بو�صع �خلطط 

وتن�صيق  �ملر�فق  �إد�رة  لق�صم  و�لعمليات 

�لن�صاطات �ملحددة مع �لأق�صام و�جلهات 

�لأخرى.

»�أف�صل  جائزة  �لإ�صلمي،  دبي  بنك  ح�صد 

يف  للعام«  �ملالية  للموؤ�ص�صات  متويل  �صفقة 

حفل توزيع جو�ئز »�ل�رشق �لأو�صط لل�صند�ت 

عن  تكرميه  مت  كما  و�ل�صكوك«،  و�لقرو�ش 

م�صاركته �لبارزة يف �صفقات خمتلفة �أخرى 

و�صلت �إىل ١8 �صفقة.

وقال نافيد علي، رئي�ش �خلدمات �مل�رشفية 

»ت�صّكل  �لإ�صلمي:  دبي  بنك  يف  لل�رشكات 

�لدوؤوبة  هذه �جلو�ئز خري دليل على �جلهود 

�لتي نبذلها وعلى �لدور �لذي نوؤّديه يف دعم 

ت�صبح  باأن  �لطويل  �ملدى  على  دبي  طموح 

مركز�ً عامليًا لل�صكوك«.

نال بنك �لبلد جائزة »�أف�صل �أد�ء لبنك �إ�صلمي« 

�أ�صتلم  وقد  �ل�صعودية.  �لعربية  �ململكة  يف 

بن  خالد  �لبلد  لبنك  �لتنفيذي  �لرئي�ش  �جلائزة 

�صليمان �جلا�رش، خلل حفل �إقامه �ملوؤمتر �لـ٢٢ 

للم�صارف بدولة  �ل�صنوي  �لعاملي  �لإ�صلمي 

�لبحرين موؤخر�ً.

�لتمويل  موؤ�ص�صات  لأف�صل  �جلو�ئز  هذه  ومتنح 

تقييمه  يتم  �لذي  �أد�ئها  على  بناًء  �لإ�صلمي 

�إجر�ء تقييم متعدد للأد�ء �ملايل، �ل�صتقر�ر  بعد 

�لجتماعية  و�مل�صوؤولية  �حلوكمة  �ملايل، 

رو�د  للئحة  �خلا�صة  باملقايي�ش  ومقارنتها 

�ملوؤمتر �لعاملي للم�صارف �لإ�صلمية

�لتو�يل  على  �لر�بعة  للمرة  دبي  جمارك  ح�صلت 

منطقة  يف  �لأعمال  لقادة  �لأوىل  �جلائزة  على 

�ل�صاد�صة عن  �لأو�صط ٢٠١٥، يف دورتها  �ل�رشق 

�صقر  خليل  وت�صلم  �ملجتمعية«.  »�مل�صوؤولية  فئة 

يف  �ملوؤ�ص�صي  �لت�صال  �إد�رة  مدير  غريب،  بن 

نقي  ح�صن  عبد�لرحيم  من  �جلائزة  دبي  جمارك 

�لتعاون  جمل�ش  دول  غرف  لحتاد  �لعام  �لأمني 

�خلليجي، و�صيدة �لأعمال بدرية �ملل رئي�ش جمل�ش 

�إد�رة �ملجموعة �لعاملية �لإمار�تية للأعمال.

�أف�صل  تطبيق  على  دبي  جمارك  حر�ش  موؤكد�ً 

جمال  يف  �ل�صتد�مة  لتحقيق  �ملمار�صات 

�مل�صوؤولية �ملجتمعية.

»إمداد« تعين مديرًا تنفيذيًا 
جديدًا لقسم إدارة المرافق

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

»البالد« »أفضل أداء لبنك 
إسالمي« في السعودية

جائزة قادة األعمال 
لـ »جمارك دبي«

عر�ش  �صالة  �أول  موؤخر�ً  جي«  »�إل  �فتتحت 

ح�رشية لعلمتها �لتجارية يف دولة �لإمار�ت، 

مقر�ً  ليكون  مول  دبي  �ل�رشكة  و�ختارت 

�جلديدة. ل�صالتها 

�ملدير  �صهيل،  حممد  ليلى  �لفتتاح  حفل  ح�رش 

و�لتجزئة،  للمهرجانات  دبي  ملوؤ�ص�صة  �لتنفيذي 

�لتنفيذي  �لرئي�ش  ت�صا،  كيفن  �إىل   بالإ�صافة 

�لأو�صط  �ل�رشق  �إلكرتونيك�ش  جي  �إل  ل�رشكة 

�إل  ت�صوي، رئي�ش �رشكة  و�إفريقيا؛ ويونغ جيون 

جي �إلكرتونيك�ش �خلليج؛ وبح�صور كٍلّ من �إقبال 

�ليو�صف، رئي�ش �رشكة �ليو�صف؛ و�أحمد �ليو�صف، 

�ملدير �لتنفيذي ل�رشكة �ليو�صف.

»إل جي« تفتتح أول صالة عرض 
حصرية في اإلمارات

�مل�صـــتثمرين  علقــات  جـمـعـيـة  �أعــلـنـت 

�أليـكـ�ش  �ل�صــرق �لأو�صــط عـن تـعـيـيـن  فـي 

ي�صغل  كان  �لذي  فيتايل،  مـاكدونالد 

�مل�صتثمرين  علقات  ق�صم  رئي�ش  من�صب 

يف بنك »�إت�ش �إ�ش بي �صي« �ل�رشق �لأو�صط 

جديد  رئي�ش  مبن�صب  �إفريقيا،  و�صمال 

للجمعية يف �ملنطقة.

�إىل  �أتطلع   « فيتايل:  ماكدونالد  وقال 

مو��صلة تطوير �أعمال �جلمعية يف �ملنطقة، 

ومتكني  لدعم  حيوية  من�صة  توفري  و�إىل 

�لأع�صاء من تلبية مطالبهم �رشيعة �لتطور 

�ل�صوق«. للتنظيم وممار�صات 

تعيين رئيس لجمعية عالقات 
المستثمرين في الشرق األوسط


