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 تكريم مبادرة

 
للسنة السادسة على التوالي، التزمت مبادرة "تكريم" لمؤسسها االعالمي ريكاردو كرم اإلضاءة على االبداع العربي بمختلف 

وجوهه،  من خالل تكريم شخصيات تميزت بانجازات  مضيئة في حقول االبداع العلمي والتكنولوجي، البيئي، الثقافي، 
 االنساني،  األعمال، وغيرها.

 
واختارت مبادرة "تكريم" هذه السنة مدينة دبي القامة حفل توزيع الجوائز الذي جرى بحضور صاحب السمو الشيخ نهيان بن 

 مدعو من أبرز 800مبارك آل نهيان، وزيرالثقافة والشباب وتنمية المجتمع في دولة اإلمارات  العربية المتحدة، وأكثر من 
 الشخصيات الذين أتوا من مختلف دول العالم ليحتفوا مع أسرة مبادرة "تكريم" بالمنجزين العرب.

 
وكان لمصر حضور بارز من خالل الدكتور أحمد هيكل أحد األعضاء البارزين في اللجنة التحكيمية الدولية لمبادرة "تكريم" 

والتي تضم بجانبه كل من الملكة نور الحسين، األميرة بندري عبد الرحمن الفيصل، األمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، 
الشيخة مي الخليفة، الشيخة بوال الصباح، الدكتور األخضر اإلبراهيمي، توماس ابراهام، الشيخ صالح التركي، الدكتورة فريدة 
العالقي، سمير عساف، سمير بريخو، كارلوس غصن، نورا جنبالط، عيسى أبو عيسى، الليدي حياة بالومبو، الروائي مارك 

 ليفي، رجا صيداوي، أسماء صديق المطاوع، وهي االسماء التي أعطت للمبادرة المزيد من المصداقية واالمتياز.
 

http://www.cairoportal.com/story/343355/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9�


 كالتالي ، حيث نال جائزة "تكريم" للمبادرين الشباب منحت لخالد الخضير من المملكة 2015وقد تّم توزيع جوائز "تكريم" لعام 
العربية السعودية ، جائزة "تكريم" لإلبداع العلمي والتكنولوجي  منحت لفضلو خوري من لبنان، جائزة "تكريم" لإلبداع الثقافي 
منحت لمؤسسة الكمنجاتي من فلسطين، جائزة "تكريم" للتنمية البيئية المستدامة منحت للحركة البيئية اللبنانية ، جائزة "تكريم" 
للمرأة العربية الرائدة منحت لفيان دخيل من العراق، جائزة "تكريم" لالبتكار في مجال التعليم منحت لروان بركات من األردن، 

جائزة "تكريم" للخدمات اإلنسانية والمدنية منحت لجمانة عودة  من فلسطين، جائزة "تكريم" للقيادة البارزة لألعمال منحت لنبيل 
 حبايب من لبنان، جائزة "تكريم" للمساهمة الدولية في المجتمع العربي منحت  لمنظمة إنقاذ الطفولة (الشرق األوسط)

 
و ُمنحت جائزة "تكريم" إلنجازات العمر لكٍل من رياض الصادق من فلسطين، وذكرى كٍل من غازي القصيبي من المملكة 

العربية السعودية، وممدوحة السّيد بوبست من لبنان، ونال الدكتور هالل الساير وزوجته مارغريت من الكويت، جائزة تقديرية 
 خاصة.

 
وقد جدد مؤسس المبادرة اإلعالمي ريكاردو كرم في حفل توزيع الجوائز على إيمانه "بنور العلم والتقّدم ال بنار تحرق البالد 

واألفئدة، داعيًا الى أن تكون "أوطاننا على صورة مبدعينا، لتكن أوطاننا صورة مكّبرة ألحالم الشباب وطموحاتهم  وليكن هدفنا 
 األول واألخير خدمة  اإلنسان".


