
أكد مؤسس مبادرة »تكريم« االعالمي 
ري���ك���اردو ك����رم، أن���ه »ل��ط��امل��ا ك���ان للكويت 
م����ن دورات  ك����ل دورة  ف����ي  ب������ارز  ح���ض���ور 
الشيخة بوال  )تكريم( من خ��الل انضمام 
ال��ص��ب��اح ال����ى امل��ج��ل��س ال��ت��ح��ك��ي��م��ي وم��ن 
خالل املبدعني الذي يكرمون من ربوعها«. 
ولفت في كلمة خّص بها »الراي«، الى انه 
يحرص »على اق��ام��ة امل��ب��ادرة ك��ل ع��ام في 
العربية  األم���ة  ك��ل  لتشعر  ع��رب��ي��ة،  مدينة 
ال��ت��ي تهدف  امل��ب��ادرة  ب��ه��ذه  بأنها معنية 
ال�����ى إل����ق����اء ال����ض����وء ع���ل���ى م���ب���دع���ني ع���رب 
ح���ق���ق���وا ان�����ج�����ازات م��ض��ي��ئ��ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف 
امل���ج���االت، ف��غ��دوا م��ص��در إل��ه��ام لشبابنا 
وغ����دت )ت��ك��ري��م( م��ن��ص��ة ت��س��ت��ع��رض ه��ذه 
تلك  لتضحض  بها  وتحتفي  االن��ج��ازات 
الفكرة السلبية امللتصقة بالعرب ولتظهر 
ل��ل��ع��ال��م ق��درت��ه��م ع��ل��ى االب�����داع وال��ت��م��ي��ز«.  
وردًا على سؤال عما اذا ستكون الكويت 
وجهة »تكريم« املقبلة، رّحب كرم بالفكرة 
م���ع���روف���ة  ف���ال���ك���وي���ت  ال...  »ول���������َم   :

ً
ق������ائ������ال

بمنجزيها وبتميز أهلها«.

ل���ل���س���ن���ة ال����س����ادس����ة ع���ل���ى ال���ت���وال���ي 
التي أسسها  احتفلت مبادرة »تكريم« 
االع���الم���ي ري���ك���اردو ك���رم، بثلة ج��دي��دة 
من املبدعني العرب، كان للكويت حصة 
بارزة فيها تمثلت بفوز الدكتور هالل 
ال���س���اي���ر وزوج����ت����ه م���ارغ���ري���ت ب��ج��ائ��زة 
املضيئة  العمر« لجهودهما  »انجازات 
والبارزة في حقل الرعاية الصحية، من 
الكويتية  »الجمعية  تأسيسهما  خالل 
ل�����رع�����اي�����ة االط�������ف�������ال ف������ي امل���س���ت���ش���ف���ى« 
املعروفة ب� »كاتش« وصواًل الى افتتاح 
م��س��ت��ش��ف��ى »ب����ي����ت ع���ب���دال���ل���ه« ل���رع���اي���ة 
االط�����ف�����ال ال�����ذي�����ن ي����ع����ان����ون م�����ن م���رض 

السرطان بمراحل متقدمة. 
ف��ب��ع��د ب����ي����روت وال�����دوح�����ة وامل���ن���ام���ة 
وب����اري����س وم�����راك�����ش، اح��ت��ض��ن��ت دب���ي 
الذي  لعام 2015  »تكريم«  أخ��ي��رًا، حفل 
والشباب  الثقافة  وزي��ر  بحضور  أقيم 
وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع االم�����ارات�����ي ال��ش��ي��خ 
نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي افتتح 
 
ً
الحفل بكلمة، هنأ فيها املكّرمني، قائال

مناحي  شتى  في  باسهاماتهم  »نعتز 
الحياة - نعتبرهم عن ح��ق، وب��ج��دارة: 
القيادة وال��ري��ادة،  ف��ي  ن��م��اذج تحتذى، 
واضحة  عالمة  انجازاتهم  ونعتبر  بل 
على حيوية هذه االمة وثرائها املتدفق 
هذا، وال ابالغ اذ اقول انهم بما قدموه 
ان���م���ا ي��م��ث��ل��ون ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ن���ا ج��م��ي��ع��ا 
مصادر إلهام وتحفيز النطالقة قومية 
انني على   - التنمية والبناء  كبرى في 
ث��ق��ة ك��ام��ل��ة ب����أن م����ب����ادرة ت��ك��ري��م وه��ي 
الجميع  ل���دى  اي��ق��ظ��ت  ق��د  ب��ك��م  تحتفي 
حب االب���داع واالن��ج��از وايضا املبادرة 
ال��ى صنع ك��ل م��ا ه��و ن��اف��ع ومفيد، في 

جميع مجاالت الحياة«. 
واذ اش���اد ب��م��ب��ادرة »ت��ك��ري��م« ألنها 
»ب��ي��ان واض��ح بأننا ف��ي االم��ة العربية 
املتميز  على قناعة كاملة بأن تشجيع 
واالث���اب���ة ع��ل��ى ال��ت��ف��وق واالن���ج���از يأتي 
في موقع القلب في مسيرة مجتمعاتنا 
ل���ل���ت���ف���اع���ل م����ع ال����ع����ال����م واالس������ه������ام ف��ي 
بقدرات  كبير  اع��ت��زاز  في ظل  انجازاته 
وط��اق��ات ال��ع��رب ف��ي ك��ل مجال وف��ي كل 
»مبادرة  ان  نهيان  الشيخ  رأى  مكان«، 
ت��ك��ري��م ت��ح��م��ل اي��ض��ا ن��ظ��رة واث���ق���ة في 
ال��ع��رب��ي��ة وك��ذل��ك سعي  االم���ة  مستقبل 

االف���ادة  ب��أن نحقق  لدينا جميعا  ج��اد 
ال��ك��ام��ل��ة م���ن ال��ع��ن��ص��ر ال���ب���ش���ري ل��الم��ة 
وان نعمل ج��اه��دي��ن ب��ك��ل ع���زم الت��اح��ة 
ال���ف���رص���ة ال��ك��ام��ل��ة ام�����ام اب���ن���اء وب��ن��ات 
التقّدم  هذه االم��ة لالسهام في تحقيق 
ب����دوره،   .»)...( ب��ل��دان��ه��م  ف���ي  وال���ت���ط���ور 
أل��ق��ى ك���رم ك��ل��م��ة ف���ي ال��ح��ف��ل ال����ذي ض��ّم 
ح��ش��دًا م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات االق��ت��ص��ادي��ة 
واالجتماعية، قال فيها »اجدد ايماني 
م����ع ف���ران���ك���ي الي�����ن وف�����ي�����روز، ان خ��ل��ف 
ال���ل���ي���ل ال���ع���ات���ي ي��ع��ل��و س���������راج... س����راج 
ي��ح��ي��ي االم����ل ب��ال��غ��د ال��ع��رب��ي امل��ض��يء، 
واج����دد اي��م��ان��ي ب��ن��ور ال��ع��ل��م وال��ت��ق��دم، 
ال بنار تحرق البالد واالف��ئ��دة، واج��دد 
يقيني ان االرهاب الذي ضرب مدينتي 
الرائعة بيروت، وعاصمة النور باريس 
ل��ن ي��زع��زع اي��م��ان��ي ق��ي��د ان��م��ل��ة بأهمية 
امل���واج���ه���ة ال���ح���ض���اري���ة ل���ه���ذا ال��ت��خ��ل��ف 
امل��ت��س��ت��ر ب���ال���دي���ن، وال���دي���ن م��ن��ه ب����راء«. 
وت����اب����ع: »وأج��������دد وق����وف����ي ع���ل���ى م��ن��ب��ر 
)ت����ك����ري����م( ه�����ذه امل������رة م����ن دب������ي، ول����وال 
ايماني العميق بهذه املبادرة ملا وقفت. 
الطويل  امل��ش��وار  مل��ا تابعت  مل��ا تكلمت، 
م��ع��ك��م ع��ل��ى م����دى س��ت��ة اع������وام م��ل��ؤه��ا 
ال��ع��زم واالم���ل. ف��أرح��ب بكل م��ن شرفنا 
ال���ى دب���ي ال���ى م��دي��ن��ة ارت��ب��ط حاضرها 
وم���اض���ي���ه���ا ب����ال����ت����ح����دي، ب������االزده������ار، 

باملغامرة وباالنفتاح«.

واض���اف: »دب��ي ن��م��وذج يحتذى في 
امل��دن والقرى  زم��ن عربي تتساقط فيه 
رك���ام���ا ف���وق رؤوس اه��ل��ه��ا واط��ف��ال��ه��ا، 
وت������دك امل���ع���ال���م ال���ح���ض���اري���ة ب��أس��ل��ح��ة 
الجهل والتعصب والجنون«. واذ عبر 
ع���ن خ��ش��ي��ت��ه »م����ن ان ي��ن��ض��م ال��ش��ت��ات 
والليبي  واليمني  وال��ع��راق��ي  ال��س��وري 
ال������ى ال����ش����ت����ات ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي«،اخ���ت���ت���م 
ك���رم كلمته ب��ال��ق��ول: »اي��ه��ا االص���دق���اء، 
مبدعينا،  ع��ل��ى ص���ورة  اوط��ان��ن��ا  لتكن 

لتكن اوط��ان��ن��ا على ص���ورة االن��ج��ازات 
مكبرة  اوط��ان��ن��ا ص��ورة  لتكن  الكبيرة، 
ألح����الم ال��ش��ب��اب وط��م��وح��ات��ه��م، لتكن 
تفاعل خ��الق، وارض  اوطاننا مساحة 
األول  وليكن هدفنا  وال��رخ��اء،  ال��ف��رص 

واالخير خدمة اإلنسان«.
ج��اء  الترحيبيتني  الكلمتني  وب��ع��د 
دور االع��الم��ي��ة ل��ي��ل��ى ال��ش��ي��خ��ل��ي ال��ت��ي 

قدمت الجوائز على الشكل التالي:
ل���ل���م���ب���ادري���ن  - ج������ائ������زة »ت�����ك�����ري�����م« 

ال��ش��ب��اب، م��ن��ح��ت ل��خ��ال��د ال��خ��ض��ي��ر من 
اململكة العربية السعودية.

ل���الب���داع العلمي  - ج��ائ��زة »ت��ك��ري��م« 
والتكنولوجي، منحت للدكتور فضلو 

خوري من لبنان.
الثقافي،  ل��الب��داع  »تكريم«  ج��ائ��زة   -
م���ن���ح���ت مل���ؤس���س���ة»ال���ك���م���ن���ج���ات���ي«م���ن 

فلسطني.
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  - ج�����ائ�����زة »ت�����ك�����ري�����م« 
للحركة  املستدامة، منحت  البيئية 

البيئية اللبنانية.
- ج���ائ���زة »ت��ك��ري��م« ل��ل��م��رأة ال��ع��رب��ي��ة 
الرائدة، منحت لفيان دخيل من العراق.

- جائزة »تكريم« لالبتكار في مجال 
ال���ت���ع���ل���ي���م، م���ن���ح���ت ل��������روان ب����رك����ات م��ن 

االردن.
ل����ل����خ����دم����ات  »ت������ك������ري������م«  ج�������ائ�������زة   -
م��ن��ح��ت لجمانة  االن��س��ان��ي��ة وامل���دن���ي���ة، 

عودة من فلسطني.
- ج��ائ��زة »ت��ك��ري��م« ل��ل��ق��ي��ادة ال��ب��ارزة 
ل���الع���م���ال، م��ن��ح��ت ل��ن��ب��ي��ل ح��ب��اي��ب من 

لبنان.
- جائزة »تكريم« للمساهمة الدولية 
ف���ي امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي، م��ن��ح��ت ملنظمة 

انقاذ الطفولة )الشرق االوسط(.
ك�����م�����ا م����ن����ح����ت ج�������ائ�������زة »ت�����ك�����ري�����م« 
النجازات العمر لكل من: السفير الراحل 
غ����ازي ال��ق��ص��ي��ب��ي م��ن امل��م��ل��ك��ة العربية 
والراحلة  نجله،  وتسلمها  السعودية 
م���م���دوح���ة ال��س��ي��د ب��وب��س��ت م���ن ل��ب��ن��ان 
الصادق  وري��اض  وتسلمها شقيقيها، 
م����ن ف��ل��س��ط��ني. ب���االض���اف���ة ال�����ى ج���ائ���زة 
ت��ق��دي��ري��ة خ��اص��ة ُم��ن��ح��ت ال���ى ال��دك��ت��ور 
ه���الل ال��س��اي��ر وزوج���ت���ه م��ارغ��ري��ت من 
جائزته،  الساير  تسلم  وبعد  ال��ك��وي��ت. 
تحدث موجزا عن »بيت عبدالله« الذي 
اس���س���ه م���ع ش��ري��ك��ة ع���م���ره م���ارغ���ري���ت، 
ودع���ا ال��ج��م��ه��ور ف��ي ن��ه��اي��ة كلمته ال��ى 
ان ي��ص��ف��ق��وا مل���ارغ���ري���ت»ألن���ه���ا ج��دي��رة 
بهذا التكريم، والذي لوالها ملا كنا هنا 
ال��ي��وم ومل���ا وص��ل��ن��ا ال���ى م��ا ن��ح��ن عليه 
اليوم في )بيت عبدالله( وذل��ك نتيجة 
ج��ه��وده��ا امل��ض��ن��ي��ة وت��ع��ب��ه��ا وس��ه��ره��ا 

الليالي، لتضع بسمة 
ع��ل��ى ث��غ��ر ك��ل ط��ف��ل م��ري��ض«. يذكر 
ان م��ج��ل��س ال��ت��ح��ك��ي��م ال���دول���ي مل��ب��ادرة 
 م����ن امل���ل���ك���ة ن���ور 

ً
»ت����ك����ري����م« ي���ض���م ك�����ال

عبدالرحمن  بندري  االم��ي��رة  الحسني، 
ال��ف��ي��ص��ل، االم���ي���ر م��ن��ص��ور ب���ن ن��اص��ر 
الخليفة،  مي  الشيخة  عبدالعزيز،  بن 
ال����ش����ي����خ����ة ب��������وال ال����ص����ب����اح،االخ����ض����ر 
الشيخ  اب��راه��ام،  توماس  االبراهيمي، 
صالح التركي، فريدة العالقي، سمير 
ع�����س�����اف، س���م���ي���ر ب����ري����خ����و، ك����ارل����وس 
غ��ص��ن، ن����ورا ج��ن��ب��الط، اح��م��د ه��ي��ك��ل، 
ع��ي��س��ى اب���و ع��ي��س��ى، ح��ي��اة ب��ال��وم��ب��و، 
ال���روائ���ي م���ارك ل��ي��ف��ي، رج���ا ص��ي��داوي، 

واسماء صديق املطاوع.

• كرم: لتكن أوطاننا 
على صورة مبدعينا 
وإنجازاتهم الكبيرة

• نهيان بن مبارك: 
الفائزون نماذج 

تحتذى في القيادة

 ريكاردو كرم لـ »الراي«: 
 الكويت معروفة بتمّيز أهلها 

|   دبي - »الراي«   |

ريكاردو كرم
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هالل الساير وعقيلته مارغريت فازا بجائزة »تكريم« التقديرية الخاصة إلنجازاتهما اإلنسانية

مبادرة »تكريم« بنسختها السادسة... كّرمت 13 مبدعًا عربيًا
|   دبي - من ربيع كالس   |

الشيخ نهيان واألمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز والشيخة بوال الصباح في مقّدم الحضور

لقطة تذكارية للمكّرمني

 الساير وعقيلته بعد تكريمهما بالجائزة التقديرية الخاصة

جمانة عودة )في الوسط( بعد منحها جائزة »تكريم« للخدمات اإلنسانية واملدنية بول أبي راشد )إلى اليمني( وفيان دخيل

الشيخة بوال الصباح وزكي النسيبي لدى إعالن اسم الساير وزوجته 


