
 

فئات من الجوائز 10تضم 
من الدوحة» 2011اإلنجازات العربية «إطالق جوائز تكريم 

فل                    » أوليف برانش «أطلقت مجموعة     :محمد عمار     -الدوحة   خالل مؤتمر صحافي عقدته أمس األول بفندق الفورسيزن الدوحـة، ح
وقال اإلعالمي ريكاردو كرم وهو أول القيمين على                . ، في حضور حشد من اإلعالميين         2011لإلنجازات العربية لعام        -جوائز تكريم     
 .»واليوم يشرفنا أن نشارك العالم نجاحاتهم... أردناها جسر تواصل مستمر بين المميزين من العرب«هذه المبادرة 

تركوا بصماتهم على مستوى اإلنسانية      ) أو مؤسسات عربية  (، إلى حدث مهم يكافئ أفرادا عربا           »تكريم لإلنجازات العربية  «ويتحول  
 . حين حققوا إنجازات مهمة في مختلف الميادين، ويحتفي بإسهاماتهم الثقافية والفنية والتنموية والعلمية واالقتصادية

 

حف بحقنـا،                                   يرى اإلعالمي ريكاردو كرم أن صورتنا كعرب في العالم صورة مهمشة، ونحن موضوعون في العالم ضمن إطار مج
كما أن العرب ليسوا     . »نحن صدرنا العلم والثقافة والحرف ونجاحات في جوانب متعددة             «والعرب ليسوا فقط متطرفين وأصوليين بل        

ناس     «ويعتقد كرم   . فقط من أصحاب األموال ومبذريها، والعالم العربي تواق إلى المعرفة والتمايز والنجاح              أننا في حاجة إلى خلق أ
جائزة تعزيز السالم وجائزة األعمال        : وأعلن القيمون خالل المؤتمر أن الجوائز تتضمن الفئات التالية                  .  »نتمثل بهم في العالم العربي       

اإلنسانية والخدمات الخيرية للمجتمع وجائزة امرأة العام العربية وجائزة المساهمة الدولية االستثنائية في المجتمع العربي وجـائزة                           
اإلنجاز الثقافي وجائزة التميز في المجال التربوي وجائزة المقاول الشاب وجائزة التنمية البيئية المستدامة وجائزة اإلنجاز العلمـي                                   

ويحق للمؤسسات الفاعلة في المجاالت المذكورة التقدم للجائزة، كما يحق لكل من هو                           . والتكنولوجي وجائزة القيادة البارزة لشركة       
من أصل عربي، وفاعل في مجال اجتماعي أو تجاري الترشح للجائزة، على أن يكون يحتل منصبا متقدما في مجال عملـه أو فـي                         
الشركة التي ينتمي إليها، وأن يكون مثقفا وصاحب شخصية قوية، متخصصا في مهارات محددة، ويمتلك خلفية اجتماعية أو ثقافية                                      

وستقوم الطلبات وفق اعتبارات مهنية وموضوعية تنأى عن أي شكل من أشكال التمييـز                          . أو علمية أو تجارية أو تربوية أو مدنية            
 . في كل المجاالت االجتماعية واالقتصادية والدينية والسياسية وغيرها

واختارت المجموعة أعضاءها من بين ألمع الخبراء والمؤسسات في شتى المجاالت المذكورة، ومن بعدها ترسل األسماء إلى اللجنة                       
لدكتور                          .. الدولية التي تختار قائمة الفائزين القصيرة           طالل وا وقد ضمت هذه اللجنة في السنة السابقة كال من األمير الحسين بن 

سماء     -يعلن عن أعضائها يناير القادم         -وستبتّ اللجنة الحاكمة   .. بطرس غالي والدكتور مروان المعشر وكارلوس غصن             أخيراً أ
 . الفائزين النهائيين

يار المرشـحين للجوائـز،                      » تكريم«وتطرقت جوال خوري مديرة التسويق في          ية اخت بالتفصيل إلى األطر الصارمة والدقيقة لعمل
نس،                                      عن الج وشددت على أنها تعمل بعيدا عن االنحياز والتمييز، وتمنح حقوق متساوية لدخول قائمة المرشحين بغض النظـر 

 .والعمر واالنتماء العربي والمعتقدات السياسية أو الدينية

ضاء                                            سيتيح ألع ما  وكانت شركة أوليف برانش ومنظمة القيادات العربية الشابة قد وقعا مؤخرا اتفاقية شراكة وتحالف بينهما 
ويكمن الهدف وراء الشراكة في          . المنظمة ترشيح أنفسهم إلحدى فئات الجوائز التي يختارون ضمن جوائز تكريم لإلنجازات العربية                        

تكريم المساهمات العربية الفكرية، بما في ذلك إنجازات أعضاء القيادات العربية الشابة وتشكل أيضاً مصدر إلهام لألجيال المقبلـة                              
 . وتشجع العرب على التميز والتألق في مجاالت تخصصهم المختلفة

ية إلـى تغييـر                                       كما أن المكانة العالمية المرموقة التي تتبوأها القيادات العربية الشابة ستساهم في دعم أهداف جوائز تكريم الرام
ية                     . المفاهيم الخاطئة عن العرب في مختلف أنحاء العالم           وكانت شركة أوليف برانش قد أطلقت جوائز تكريم لإلنجازات العربية نها

ين                                    لذين يسـاهمون فـي تطويـر وتمك العام الماضي بهدف تقدير وتكريم العرب من أصحاب اإلنجازات المتميزة، خاصة أولئك ا
 .كما تهدف الجوائز إلى تعزيز صورة العالم العربي وتصوير واقع الهوية العربية بإيجابية. المجتمعات العربية
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