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لرا �صعد احلريري يف احتفالية
ثقافية برعاية اأمري الكويت

] الر� �صعد �حلريري يف �لكويت

� ـشــاركــت الـ�ـشـيــدة لرا احلــريــري عقيلة الــرئـيـ�ــس امل ـك ـ رّلــف �شعد
احلــريــري يف الكويت اأمـ�ــس ،يف احتفالية احت�شنها «مركز جابر
الأحـ ـم ــد الــثــقــايف»� ،ـشـمــن الــ ــدورة الـتــا�ـشـعــة مــن مـ ـب ــادرة «ت ـكــرمي»
ال ـتــي اأ�ـشـ�ـشـهــا الإع ــالم ــي ريـ ـك ــاردو ك ــرم ،بــرعــايــة مــن اأم ــري الـكــويــت
ال�شيخ �شباح الأح ـمــد ،وبح�شور عــدد كبري مــن امل�شوؤولن وكبار
ال�شخ�شيات من الكويت والدول العربية.
و�ـشـلـطــت الحـتـفــالـيــة الإ�ـ ـش ــاءة عـلــى ق�ش�س جنــاحــات ل ـعــدد من
املكرمن كالآتي:
• جائزة «تكرمي» لالإبداع الثقايف منحت للدكتور اأحمد ماطر من
ال�شعودية.
• جائزة «تـكــرمي» للمبادرين ال�شباب منحت منا�شفةً للدكتور
�شامي حوراين من الأردن والدكتورة نادين ح�شا�س حرم من لبنان.
• جائزة «تكرمي» للخدمات الإن�شانية واملدنية منحت لل�شيدة
ماجدة جبان من م�شر.
• جائزة «تـكــرمي» للمراأة العربية الــرائــدة منحت لل�شيدة فارعة
ال�شقاف من الكويت.
• جائزة «تكرمي» لـالإبــداع يف جمــال التعليم منحت للبوفي�شور
الطاهر بن الأخ�شر من تون�س.
(التتمة �س )10
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• جائزة «تكرمي» للتنمية البيئية امل�شتدامة مُ نحت للدكتورة
ماجدة اأبو را�ص من ال�شعودية.
• ج��ائ��زة «ت��ك��رمي» ل� �الإب ��داع ال�ع�ل�م��ي وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي مُ نحت
للروفي�شور ر�شيد يزمي من املغرب.
• ج��ائ��زة «ت�ك��رمي» للم�شاهمة ال��دول�ي��ة يف املجتمع العربي
مُ نحت ملوؤ�ش�شة املعونة الأمركية لالجئن يف ال�شرق الأدنى
(اأنرا)  -الوليات املتحدة.
• جائزة «تكرمي» للقيادة البارزة لالأعمال مُ نحت لل�شيد اإميل
حداد من لبنان.
وح�� ��ازت ال ��دك� �ت ��ورة ن ��ادي ��ا ال �� �ش �ق �ط��ي م ��ن امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال�شعودية على جائزة التميّز اخلا�ص.
ومُ �ن�ح��ت ج��ائ��زة «ت �ك��رمي» لإجن� ��ازات العمر اإىل اأم��ر الكويت
ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح.
�ح��ت ج��ائ��زة «ال �ق��ائ��د ال �ت��اري �خ��ي» ل��ذك��رى اأم ��ر ال�ك��وي��ت
ومُ � ِن� َ
الراحل ال�شيخ جابر الأحمد اجلابر ال�شباح.

