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اختارت مبادرة "تك�يم" هذا العام الكويت لتقيم حفلها السنوي � مركز الشيخ جابر

األحمد الثقا� الذي تولّت تقديمه اإلعالمية ليلى الشيخلي تحت رعاية صاحب السمو

"تك�يم" تحتفي باإلبداع العر� � الكويت
   

اختبارات الشخصيةفيديوهات

18.11.2018 جوسلين األعوراليف ستايل
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جوائز الحفل

كثر من ألف مدعو من مختلف أنحاء األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح وبحضور أ

العالم، حيث كان للمرأة الع�بية حّصة األسد من هذا االحتفال المميز!

وقد أضاءت " تك�يم � دورتها التاسعة على قصص نجاحات ع�بية كثيرة لتأ� الجوائز

على الشكل التا�:

جائزة "تك�يم" لإلبداع الثقا� ُمنحت للدكتورأحمد ماطر من المملكة الع�بية السعودية

جائزة "تك�يم" للمباد�ين الشباب ُمنحت مناصفًة للدكتور سامي حورا� من األردن

والدكتورة نادين حّشاش حرم من لبنان

جائزة "تك�يم" للخدمات اإلنسانية والمدنية ُمنحت للسيدة ماجدة جبران من مصر

جائزة "تك�يم" للمرأة الع�بية الرائدة ُمنحت للسيدة فارعة السقاف من الكويت

جائزة "تك�يم" لإلبداع � مجال التعليم ُمنحت للبروفيسور الّطاهر بن األخضر من

تونس

منذ نشأتها، حرصت مبادرة "تك�يم" أن تصبح مساحة

لقاء لشخصياتع�بية تفّوقت وتمّيزت، كل � مجالها

فارعة السقاف تستلم جائزتها
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جائزة "تك�يم" للتنمية البيئية المستدامة ُمنحت للدكتورة ماجدة أبوراس من المملكة

الع�بية السعودية

جائزة "تك�يم" لإلبداع العلمي والتكنولوجي ُمنحت للبروفيسور رشيد يزمي من

المغرب

جائزة "تك�يم" للمساهمة الدولية � المجتمع العر� ُمنحت لمؤسسة المعونة

األميركية لالجئين � الشرق األد� (أنيرا) - الواليات المتحدة األميركية

جائزة "تك�يم" للقيادة البارزة لألعمال ُمنحت للسيد إميل حداد من لبنان

وقد حازت الدكتورة ناديا السقطي من المملكة الع�بية السعودية جائزة التمّيز الخاص كما

ُمنحت جائزة "تك�يم" إلنجازات العمر إ� صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر

الصباح وُمِنَحت جائزة "القائد التا�يخي" لذكرى سمو األمير المرحوم الشيخ جابر األحمد

الجابر الصباح.

ُيذكَر أن مجلس "تك�يم" التحكيمي يتألّف من الدكتورة نهى الحجيالن ، السيد كارلوس

غصن، الدكتور عاكف المغر�، الليدي حياة بالومبو، الشيخة بوال الصباح، الدكتور احمد

هيكل، السيدة نورا جنبالط، الشيخة هال آل خليفة، الدكتورة ف�يدة العالغي، السيد �ياض

الصادق، السيد خالد جناحي، الدكتور الياس جويني، السيد ع�يز مكوار، السيد رجا

�يكاردو كرم: مؤسس مبادرة " تك�يم" � لقطة معّبرة
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تعليقات

صيداوي، األميرة علياء الطباع والشيخ صالح التركي.وتترأس الملكة نور الحسين المجلس

الفخري لـ "تك�يم".

إقر� الم�يد: 

  

مواضيع ذات صلة

غوتشي تطلق موقعها التجاري اإللكترو� � الكويت للتمتع بتج�بة تّسوق

كاملة

#الكويت#أخبار اليف ستايل#اليف ستايل
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