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عزة كامل الفائزة بجائزة البتكار  التعليم ا جانب بول الصسباح
والسسف األمكي السسابق  بوت <فنسسنت باتل>.

ريكاردو كرم رئيسس جمعية <تكر >يسستقبل الكة
األم نور اسس.

من اليم :ابتسسام صسعب ،ريكاردو كرم وعقيلته نى ،أامل
هداوي واة بنا.

السسيد سسم بريخو وعقيلته ماري كريسست،
السسـ ـيد رجـ ـا صسـ ـيداوي وعـ ـقـ ـي ـل ـت ـه م ـون ـيك،
اصسر الليبي عبد الله السسعودي ،اصسر
ال ـل ـب ـنـا األصسـل يـوسسـف بـيدرو ديب ،عضسـو
لسس إادارة م ـ ـوع ـ ـة انصسـ ـور اصسـ ـريـ ـة
راوية منصسور ،مهى عبد الهادي الدبسس ،نهلة
أاديب قدورة ،اط ـّور ال ـع ـق ـاري  اسس ـب ـان ـيـا
غي ـال مسسـعـود ،الـوزيـرة اصسـريـة السسـابـقـة
الدكتورة منى مكرم عبيد ...إاضسافة ا نخبة
م ـن اغ ـارب ـة ال ـذي ـن أات ـوا م ـن الـربـاط والدار
البيضساء ومراكشس امراء.
وقد مـنـحت جـائـزة <إاازات الـعـمـر> هـذا
العام للسسف جيلب الشساغوري وغيابياً ا
الراحل الكب غسسان تويني.
وظى مبادرة <تكر >بالدعم من الف
<رينو ـ نيسسان> ،شسركة <أاميك> ،شسركة <إااد
اق ـاول< ،>السس ـم ال ـع ـاي ـة ل ـسس ـت ـث ـم ـار>،
<نسسمة> القابضسة و<توتال>.

ليلى آاشسا سسعيد وعبد الله السسعودي يحيطان بلحاظ غزا الفائزة بجائزة
<اإلبداع العلمي والتكنولوجي>.

امرأاة العام العربية أامل الباشسا ب كارلوسس غصسن ويوسسف بيدرو ديب.
اﻷفـكــــــــار
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مرحبا يا مراكش

الملكة اﻷردنية اﻷم نور الحسين
فــي ســهرة جمعيــة «تكريــــم »
على أرض مراكش

ليلى الشسيخلي ،رجا صسيداوي ،حياة مروة بالومبو وانحناءة أامام
صسورة غسسان تويني.

الكة نور اسس ب اندريه أازولي اسستشسار الكي وعبد السسم بكرات
وا مراكشس ،كارلوسس غصسن وبول الصسباح.

رنا وزان ،كريسستوفر شساغوري ،أاسسماء اطاوع ولنا زناني .كامل األسسمر الفائز بجائزة <ابادرين الشسباب> ،األمة علياء الطباع وغيال مسسعود.

ع- -ل- -ى مدى ث- -ث- -ة أاي -ام .قدمت
الح- -ت- -ف- -ال ال- -ذي اع -ته ك -رم
األك احًا لكن األك تعقيداً
وصس -ع -وب -ة ،اإلع -م -ي-ة اذي-ع-ة
المعة ليلى الشسيخلي.
ت-قدمت ادع-وي-ن ال-رئ-يسسة
ال-ف-خ-ري-ة ل-ل-م-ج-لسس ال-ت-ح-كيمي
جلة الكة األم نور اسس.
كذلك حضسر سسمو األم فيصسل
السسعود ،سسمو األمة البندري
ابن طرابلسس عثمان سسلطان وياء بن عايد مع سسهيل اوري ب -نت ع -بد ال-رح-م-ن ال-ف-يصس-ل آال
الفائزة بجائزة <اإلبداع الثقا .>سس- -ع- -ود وزوج- -ه -ا ف -هد الدام -ر،
بعد بوت والدوحة وانامة وباريسس ،الصسناعي كارلوسس غصسن ،اسستشسار الكي
حطّت جمعية <تكر >رحالها هذا العام  أاندري -ه أازولي وع -ق -ي -ل-ت-ه ك-ات-ي-ا ،األمة
مدينة مراكشس اغربية حيث لّبى أاك من ع -ل -ي -اء ال -ط -ب-اع ،الشس-ي-خ-ة ب-ول الصس-ب-اح،
 400مدعو من تلف أانحاء العا دعوة رئ-يسس م-وع-ة السس-م ال-ق-ط-ري-ة ع-يسس-ى
ري-ك-اردو ك-رم ل-ح-ت-ف-اء جموعة جديدة أابو عيسسى ،قطب األعمال السسودا أانيسس
رجا صسيداوي و<مونيك دوروك دان .>من ابدع العرب ،وقد امتدت الحتفالت اج -ار ،ال -ل -يدي ح -ي -اة م-روة ب-ال-وم-ب-و،
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