
 

2011لقاء تعارف مع ضيوف حفل تكريم اإلنجازات العربية 

   :الدوحة ـ العرب 

يع                     تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى تستضيف قطر هذا العام حفل توز
الدولية لإلنجازات العربية، وتمنـح جوائـز          » تكريم«جوائز المبدعين العرب بالتعاون بين وزارة الثقافة والفنون والتراث ومبادرة                       

 .لعشر شخصيات ممن أثروا اإلبداع العربي في المجاالت المختلفة

يو             2011ويقام اليوم الجمعة لقاء تعارف مع ضيوف حفل جوائز المبدعين العرب لعام                      –وذلك في تمام التاسعة مساء بفنـدق دبل
 .الدوحة
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 مركز إعالمي

وشكلت وحدة العالقات العامة واالتصال بوزارة الثقافة والفنون والتراث فرق عمل الستقبال وفود حفل توزيع الجوائز القادمين من                                 
مختلف أنحاء العالم وتسكينهم وتنقالتهم، صرح بذلك السيد خليفة الهيل رئيس وحدة العالقات العامة واالتصال، وأضاف أنـه تـم                                    
تجهيز مركز إعالمي متكامل برئاسة األستاذ جاسم صفر، رئيس قسم اإلعالم بوزارة الثقافة، مزود بكافة وسائل االتصـال لتزويـد                                  

كريم    «الزمالء اإلعالميين من داخل وخارج قطر بكل ما يحتاجونه من معلومات عن الحدث الكبير، كما يضم فريق                             هز       » ت ما ينا
 .األربعين شخصا من المنسقين والفنيين والعالقات العامة

 اختيار المكرمين

في إطار من الدقة والتأني من حيث عملية اختيار المرشح، بشرط أن يكون عربي األصل، في                          » تكريم«وتتم عملية االختيار لمبادرة     
لة النهائيـة               » تكريم«مجاالت الجائزة كافة ما عدا جائزة        للمساهمة الدولية االستثنائية في المجتمع العربـي، وتتـم عمليـة الغرب

 .للمرشحين عن كل فئة وفق معايير محددة

ين                            وتنقسم عملية التصفية إلى مرحلتين، يشارك فيها أعضاء لجنة االختيار من ذوي الخبرة الواسعة، فيختارون المرشحين المؤهل
يم الفعليـة              » تكريم«وفق معايير محددة مسبقاً، طوال عملية االختيار، ويؤدي فريق                  دور الوسيط المحايد، بعيداً عن إجراءات التقي

 .للمرشّحين

ية                                     وتضم المبادرة مجلسا فخريا يدعم المبادرة على الصعيد المعنوي والفكري والمالي، ويجتمع للتباحث في مختلف البرامج التنمو
التي تدعم المبادرة إلى جانب المجلس االستشاري الذي يمثل الهيئة الفنية المسؤولة عن تأمين استمرارية المبادرة وديمومتها وهم                                  
شكيل                                    سفراؤها لمختلف المنابر المختلفة، أما لجنة االختيار فتضم أعضاء من مهن وخلفيات مختلفة متميزة، وعليها مسـؤولية ت

 . الئحة بأفضل المرشحين لكل فئات الجوائز
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