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االك�� قراءة

 بالفيديو: البعري�� للبسام: جر�� رجولي�� بما ير�� الله

 علوش �� أعنف رد ع�� "جاهل الجاهلية"

 بالصور... المدرسة الحربية تخ�� تلميذها "كريستيان نقوال"

 الرواية الكاملة... اشكال ب�� ضابط ومواطن �� سوق جبيل

 بالفيديو: فضيحة نجيب ميقا�� �� ال��لمان االرد��

 الخازن: الدوالر غ�� متوفر �� المصارف والناس مربكة

 بالصورة: زياد الرحبا�� �� تظاهرة الشيو��!

 بعد 14 عاما.. ماذا قال حسام الحريري لجده �� زيارته االو��؟

 اختفاء النائب القومي الثالث!

 مجلس النواب يشجع النازح�� ع�� البقاء �� لبنان وعدم

العودة

 

لحظة بلحظة 

 

الرا سعد الحريري �� احتفالية ثقافية برعاية أم�� الكويت
 

شاركت السيدة الرا الحريري عقيلة الرئيس المكّلف سعد الحريري �� الكويت أمس، �� احتفالية احتضنها "مركز جابر
األحمد الثقا��"، ضمن الدورة التاسعة من مبادرة "تكريم" ال�� أسسها اإلعالمي ريكاردو كرم، برعاية من أم�� الكويت الشيخ

صباح األحمد، وبحضور عدد كب�� من المسؤول�� وكبار الشخصيات من الكويت والدول العربية. 
 

وسلطت االحتفالية اإلضاءة ع�� قصص نجاحات لعدد من المكرم�� كاآل��: 
 

• جائزة "تكريم" لإلبداع الثقا�� ُمنحت للدكتور أحمد ماطر من السعودية. 
 

• جائزة "تكريم" للمبادرين الشباب ُمنحت مناصفًة للدكتور سامي حورا�� من األردن والدكتورة نادين حّشاش حرم من لبنان. 
 

• جائزة "تكريم" للخدمات اإلنسانية والمدنية ُمنحت للسيدة ماجدة ج��ان من م��. 
 

• جائزة "تكريم" للمرأة العربية الرائدة ُمنحت للسيدة فارعة السقاف من الكويت. 
 

• جائزة "تكريم" لإلبداع �� مجال التعليم ُمنحت لل��وفيسور الطّاهر بن األخ�� من تونس. 
 

• جائزة "تكريم" للتنمية البيئية المستدامة ُمنحت للدكتورة ماجدة أبو راس من السعودية. 
 

• جائزة "تكريم" لإلبداع العلمي والتكنولو�� ُمنحت لل��وفيسور رشيد يزمي من المغرب. 
 

• جائزة "تكريم" للمساهمة الدولية �� المجتمع العر�� ُمنحت لمؤسسة المعونة األم��كية لالجئ�� �� ال��ق األد�� (أن��ا) -
الواليات المتحدة. 

 
• جائزة "تكريم" للقيادة البارزة لألعمال ُمنحت للسيد إميل حداد من لبنان. 

 
وحازت الدكتورة ناديا السقطي من المملكة العربية السعودية ع�� جائزة التمّ�� الخاص. 

 
وُمنحت جائزة "تكريم" إلنجازات العمر إ�� أم�� الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح. 

 
وُمِنَحت جائزة "القائد التاريخي" لذكرى أم�� الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح. 
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