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األمير يرعى حفل توزيع جوائز «تكريم» 2018

ممثل األمير والساير لدى وصولهما إلى مركز جابر

برعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،أقيم مساء أمس أول
في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي حفل توزيع جوائز "تكريم"
.2018
وأناب سموه وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي الجراح،
لحضور الحفل ،الذي بدأ بالنشيد الوطني ،ثم ألقى ممثل سموه كلمة
بالمناسبة.
بعد ذلك ألقى مؤسس الجائزة ريكاردو كرم كلمة ،وألقى رئيس

فيصل المطوع

محمد الصباح وسالم الجابر وانتصار سالم العلي

مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر عضو المجلس الفخري للجائزة،
د .هالل الساير كلمة ،تلتها كلمة للشيخ د .محمد الصباح.
بعدها تم تكريم صاحب السمو بجائزة "إنجازات العمر" ،وقد ّ
تسلم
الجائزة وزير شؤون الديوان األميري ،كما تم تكريم المغفور له بإذن
الله تعالى ،سمو الشيخ جابر األحمد ،بجائزة "القائد التاريخي" ،وقد
ّ
تسلم الجائزة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ،الشيخ
د .سالم الجابر ،كما تم تكريم الشخصيات الفائزة بالجوائز.

كبار الشخصيات خالل التكريم

الفائزون
بالجوائز
سـلـطــت ال ـ ــدورة الـتــاسـعــة
لمبادرة تكريم الـضــوء على
قـ ـص ــص نـ ـج ــاح ــات ك ـث ـي ــرة،
وكانت جائزة "تكريم" لإلبداع
الثقافي قــد منحت للدكتور
أحـمــد مــاطــر مــن الـسـعــوديــة،
أما جائزة "تكريم" للمبادرين
الشباب فقد منحت مناصفة
للدكتور سامي حوراني من
األردن ،ود .ن ــادي ــن حـشــاش
حرم من لبنان.
ونـ ــالـ ــت جـ ــائـ ــزة "ت ـك ــري ــم"
لـ ـ ـلـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات اإلن ـ ـس ـ ــان ـ ـي ـ ــة
والمدنية ماجدة جبران من
مصر ،ونالت جائزة "تكريم"
للمرأة العربية الرائدة فارعة
السقاف من الكويت.
ومنحت جائزة اإلبداع في
مجال التعليم للبروفيسور
ال ـ ـطـ ــاهـ ــر ب ـ ــن األخ ـ ـض ـ ــر مــن
تــونــس ،أم ــا جــائــزة "تـكــريــم"
للتنمية البيئية المستدامة
فقد نالتها د .ماجدة أبوراس
م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،وم ـن ـح ــت
ج ـ ــائ ـ ــزة اإلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ال ـع ـل ـم ــي
والتكنولوجي للبروفيسور
رشيد يزمي من المغرب.
ومنحت جائزة المساهمة
الدولية في المجتمع العربي
لمؤسسة المعونة األميركية
لالجئين فــي ال ـشــرق األدنــى
(أن ـيــرا)  -الــواليــات المتحدة
األمـيــركـيــة ،وجــائــزة القيادة
البارزة لألعمال حصل عليها
إميل حداد من لبنان.

ممثل األمير يلقي كلمته

محطة فنية خالل التكريم

المكرمون

بوشهري تكرم وفد «المبادرة الوطنية»
استقبلت وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة الدولة لشؤون
الخدمات د .جنان بوشهري وفد المبادرة الوطنية لمساندة
جهود وزارة الداخلية ووزارات الدولة برئاسة خبير العالقات
الدبلوماسية القنصلية ومقرر لجنة الشكاوى بالجمعية
الكويتية لحقوق االنسان المستشار عبدالعزيز الظفيري،
وحضور رئيس اللجنة اإلعالمية فالح راشد ،وعضو اللجنة
النسائية أنوار السلمان ،وعضو لجنة العالقات العامة جمال
الدين محمد.
وأثنت بوشهري على دور المبادرة الوطنية المخلصة في
مساندة جهود العاملين في جميع وزارات الدولة من مسؤولين
وقياديين وموظفين ،مؤكدة ان مثل هذه المبادرات الهادفة
تستحق الدعم والتأييد ،بالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤديه
في المجتمع.
وتضمن اللقاء تكريم الوزيرة بوشهري وعدد من العاملين
المتميزين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،ومنحهم
شهادة تقدير ودرعا تذكارية من المبادرة.

 ...ومشارك آخر يتسلم تكريمه من الوزيرة

بوشهري خالل تكريم إحدى المشاركات في المبادرة

«غروب المها» التطوعي ينظم فعالية «كافحنا وتميزنا»
●

مريم طباجة

تحت شعار "نحو تعليم مميز
لذوي اإلعاقة" ،أقام غروب المها
التطوعي فعالية "كافحنا وتميزنا"
بمناسبة االحتفال باليوم الوطني
لذوي االحتياجات الخاصة ،وذلك
برعاية وزير التربية وزير التعليم
العالي د .حامد العازمي ،وحضور
الرئيسة الفخرية للنادي الكويتي
الرياضي الشيخة شيخة العبدالله،
والوكيل المساعد للتعليم الخاص
والنوعي د .عبدالمحسن الحويلة،
ومدير إدارة مدارس التربية
الخاصة د .سلمان الالفي ،ومديرة
مدرسة الوفاء للبنات فريدة
العجمي ،والشيخة سهيلة الصباح،
ومدرب التنمية البشرية الحاصل
على الرقم القياسي في موسوعة
غينيس ألسرع غواص في العالم،
فيصل الموسوي ،ومشاركة قسم
األنشطة بمدارس التربية الخاصة.
وقالت رئيسة غروب مها التطوعي،
مها القالف ،إن قضية اإلعاقة
بحاجة الى جهد متواصل إلبراز
معانيها وأبعادها الحضارية
واإلنسانية ،مؤكدة أن الكويت ال
تألو جهدا في العمل على رعاية
أبنائنا من ذوي اإلعاقة ،وتأهيلهم
من جميع النواحي.
وأضافت :ال ننسى األهداف
السامية التي نتمنى تحقيقها
إلنماء الروح المعنوية لدى أبنائنا،
ونؤمن بأن جميع تحدياتهم لن
تتعارض مع أنهم أصحاب إرادة
عالية في المجتمع ولهم تطلعاتهم
وطموحاتهم التي علينا مساندتها
ودعمها.

الشيخة شيخة العبدالله وفيصل الموسوي

فاضل إبراهيم وإقبال الخياط

مها القالف ومشاركات من مركز رواد اإليجابية

بسام فرحان ومحمد الشرع

الشيخة سهيلة الصباح وسعاد الفارس

عزف جماعي لعدد من الطالبات من ذوات االحتياجات الخاصة

