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 مليون 350ليفتخر ويعتز «تحت عنوان  2011أطلقت رسميا جوائز تكريم لإلنجازات العربية لعام 

 مبادرة«وقال ريكاردو كرم، رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام، وهو أول القائمين على . »عربي

 أردناها جسر تواصل مستمر بين المميزين من العرب، واليوم يشرفنا أن نشارك العالم«: »تكريم

 .»نجاحاتهم

من إرادة قوية واقتناع شديد » تكريم«وأضاف أن المبادرة نشأت من فكرة أدت إلى إطالق مبادرة 

بضرورة تغيير واقع األحكام المسبقة التي شوهت صورة العالم العربي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة 

تهدف إلى نقل صورة واضحة وأكثر إيجابية عن الهوية العربية الحقيقية وتصبح مصدر وحي وإلهام 

 . لجيل اليوم وأبناء المستقبل

وإلقاء الضوء على » مبادرة تكريم«إن الحفل السنوي ينظم كل سنة في دولة مختلفة، لتتويج : وقال

جائزة تكريم : األعمال واإلنجازات العربية االستثنائية واالحتفال بها في إحدى الفئات العشر التالية

لألعمال اإلنسانية والخدمات الخيرية للمجتمع، وجائزة تكريم المرأة العام العربية، وجائزة تكريم 

للمساهمة الدولية االستثنائية في المجتمع العربي، وجائزة تكريم لإلنجاز التربوي، وجائزة تكريم 

للمبادرين الشباب، وجائزة تكريم للتنمية البيئية المستدامة، وجائزة تكريم لإلنجاز العلمي والتكنولوجي، 

 . وجائزة تكريم لإلنجاز الثقافي، وجائزة تكريم للقيادة البارزة لألعمال، وجائزة تكريم لتعزيز السالم

تحتفل بكل مبدع في الفئات المحددة، على أن يكون ناشطا في قطاع » مبادرة تكريم«وأكد كرم أن 

األعمال أو الميدان االجتماعي، بارزا ومتفوقا في مضمار عمله، ضليعا بالمجال الثقافي، االجتماعي، 

من جانبها، أوضحت جويل خوري، مديرة قسم . العلمي، التربوي، اإلنساني، المدني أو قطاع األعمال

األطر الصارمة والدقيقة لعملية اختيار المرشحين للجوائز، وشددت على » مبادرة تكريم«التسويق في 

أنها تعمل بعيدا عن االنحياز أو التمييز، وتمنح حقوقا متساوية لدخول قائمة المرشحين بغض النظر عن 
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 . الجنس والعمر واالنتماء العربي والمعتقدات السياسية أو الدينية

إن لجنتين من خبراء يتمتعون بكفاءة : وقالت رومي شاهين، مسؤولة التنفيذ في قسم التسويق في المبادرة

عالية ستتوليان مهمة دراسة الملفات؛ حيث تستعرضها لجنة االختيار، وتقوم بوضع قائمة أولية 

لما عبد العزيز . عليا البندري حمد، من مصر، ود. بالمبدعين لكل فئة وتضم هذه اللجنة األعضاء د

عبد الرحمن عبد اهللا . فريدة العالغي، من ليبيا، ود. السليمان، من المملكة العربية السعودية، ود

. العوضي، من الكويت، ونهى الحجيالن، من المملكة العربية السعودية، ودمبا با، من موريتانيا، ود

جميل كبارة، من سورية، والبروفسور . سلوى خوري، من لبنان، ود. سكينة بوراوي، من تونس، ود

مروان عورتاني، من فلسطين، والبروفسور صفوان المصري، من األردن، . طارق كتانة، من لبنان، ود

 . وسامية الصلح، من اإلمارات العربية المتحدة، وبدر الدفع، من قطر، وأحمد الغزالي، من عمان

وفي مرحلة ثانية، يرسل التقرير النهائي إلى لجنة التحكيم الدولية، وعليها تقع مسؤولية اختيار المبدعين 

وقد ضمت هذه اللجنة في السنة السابقة كال من األمير الحسن بن طالل، والدكتور بطرس . عن كل فئة

بطرس غالي، األمين العام األسبق لألمم المتحدة، والدكتور مروان المعشر، وزير الخارجية األردني 

فسيتم اإلعالن عن  2011أما بالنسبة إلى لجنة التحكيم الدولية لعام . األسبق، وكارلوس غصن، من لبنان

 . 2011) كانون الثاني(أعضائها في شهر يناير 
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