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رئیس مجلس األمة یستقبل وزیرة خارجیة مملكة
السوید

0 دیسمبر 3, 2018 

الغانم: تشرفنا باستالم رسالة سمو االمیر المتعلقة
بجلسة مجلس االمة حول االستجواب

0 نوفمبر 28, 2018 

رئیس مجلس األمة یفتتح الجلسة التكمیلیة لمناقشة
تداعیات األمطار

0 نوفمبر 14, 2018 

اتصال المدونة حول قسم الصفحة الرئیسیة مثال على صفحة

جریــــدة الروضتیـــن اإللكترونیـــة
رئیــس التحریــر | عبــدهللا البـــاوي

أمن ومحاكم اقتصاد خارجیات مجلس األمة محلیات ریاضة فنون المرأه صحتك مقاالت وفیات
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ریكاردو كرم: الكویت تستضیف مبادرة “تكریم” الشھر الجاري
0 فنون   Yaser Saddiq نوفمبر 11, 2018 

شدد االعالمي اللبناني القدیر ریكاردو كرم على المكانة التى تحتلھا دولة الكویت ووصفھا بأنھا منارة اشعاع ثقافي وفنى واعالمي . مشیرا الى ان دولة
الكویت تستضیف في السابع عشر من نوفمبر الجاري مبادرة – تكریم – التى ستقام فعالیاتھا في مركز جابر االحمد الثقافي .

وأشار االعالمي المتمیز ریكاردو كرم الى ان العالم العربي یتخبط بمشاكلھ وال حلول جذریة تلوح في االفق . امام ھذا المشھد وایمانا منھا بالمواھب
العربیة تقوم مبادرة – تكریم – منذ تأسیسھا في العام 2009 باالضاءة على االبداع العربي وتركز بشكل خاص على ان تكون مساحة لقاء لشخصیات

عربیة متفوقة ومتمیزة .

وتابع ریكاردو كرم : في كل عام تحرص مبادرة – تكریم – على ان تقیم حفل توزیع جوائزھا في بلد مختلف . وبعد بیروت والدوحة والمنامة وباریس
ومراكش ودبي والقاھرة وعمان . أختارت مبادرة – تكریم – في دورتھا التاسعة مدینة الكویت كى تستضیف الحفل یوم 17 نوفمبر 2018 وذلك

برعایة صاحب السمو أمیر دولة الكویت الشیخ صباح االحمد – حفظھ هللا – .

وقال متابعا : سیقام الحفل في مركز جابر االحمد الثقافي في مدینة الكویت والتى تمثل منارة اشعاع وتوھج ثقافي وفنى واعالمي . حیث سیتم توزیع
جوائز – تكریم – في االعالن عن اسماء الفائزین عن الفئات التالیة : جائزة – تكریم – لالبداع الثقافي . جائزة – تكریم – للمبادرین الشباب – . جائزة
– تكریم – للخدمات االنسانیة والمدنیة – . جائزة – تكریم – للمرأة العربیة الرائدة – . جائزة – تكریم – لالبتكار في مجال التعلیم – . جائزة – تكریم
– للتنمیة البیئة المستدامة – . جائزة – تكریم – لالبداع العلمي والتكنولوجي – . جائزة – تكریم – للمساھمة في المتجمع العربي . جائزة – تكریم –

للقیادة البارزة لالعمال .

وأشار االعالمى ریكاردو كرم الى انھ وعلى ھامش الحفل سیتم اطالق منتدي “TAK – MINDS” في یوم 18 نوفمبر 2018 في مركز جابر االحمد
الثقافي الذى یھدف الى تسلیط الضوء على صناع التغییر والمواھب الناشئة . وكیفیة مواجھتھم للتحدیات المجتمعیة الحالیة في مجال التكنولوجیا
واالعالم والصحافة والریاضة والترفیة وغیرھا . وسیشارك في المنتدي شخصیات بارزة من حول العالم مثل الحائز على جائزة نوبل للسالم للعام

2014 – كایالش ساتوراثي و االنسة منال رستم اول وجھ اعالنى محجب یشارك في حملة شركة “NIKE” والمغامر والكاتب مصطفي سالمة بما في
ذلك الحائز على جائزة “TAKTEEM”، وأعضاء مجالس مبادرات “تكریم” . باالضافة لحضور عدد كبیر من الشباب العربي بدعم من وزارة الدولة

لشؤون الشباب في دولة الكویت رغبة منھم بالمشاركة والتفاعل مع المبدعین .

وفي ختام تصریحھ ثمن ریكاردو كرم الدعم والرعایة التى تحظى بھا مباردة “تكریم ” من لدن دولة الكویت رسمیا وشعبیا .
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سعودي یتخطى القانون بالكویت ویعرض صحفیة
كویتیھ لجراحة الید..

0 نوفمبر 30, 2018 

بحضور رئیس مركز فریق اطفاء البدع…
0 نوفمبر 27, 2018 

بسبب محول كھرباء…
0 نوفمبر 27, 2018 

الفحیحیل یتغلب على الجھراء ضمن منافسات الجولة
ال 11 للدوري الكویتي الممتاز

0 دیسمبر 4, 2018 

منتخب الكویت لكرة السلة للمعاقین یعسكر في تركیا
استعدادا للبطولة الخلیجیة

0 دیسمبر 3, 2018 

انطالق منافسات بطولة آسیا لھوكي الجلید للشباب في
مالیزیا بمشاركة الكویت

0 دیسمبر 3, 2018 

حلیمة بولند أربكت إعالمي مشھور في حفل أصالة
وأنغام

0 دیسمبر 4, 2018 
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