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الشيخة مي تحضر اجتماع المجلس التحكيمي لمبادرة "تكريم" في لندن

لندن في 23 مايو/ بنا / شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة
التحكيمي لمبادرة المجلس  للثقافة واآلثار في اجتماع  البحرين  رئيسة هيئة 
"تكريم" في العاصمة البريطانية لندن من أجل اختيار الفائزين لهذا العام في
لمعالي باإلضافة  التحكيمي٬  المجلس  ويضم  المختلفة.  الجائزة  مجاالت 
من الحسين  نور  الملكة  جاللة  هي:  بارزة  عربية  مي٬ شخصيات  الشيخة 
األردن٬ سمو األميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل من المملكة العربية
من عيسى  أبو  عيسى  السيد  ناصر٬  بن  منصور  األمير  سمو  السعودية٬ 

قطر٬ السيد معتز األلفي من مصر٬ الشيخ صالح التركي من السعودية. 

اإلبداع أن  الشيخة مي بنت محمد آل خليفة  أكدت معالي  المناسبة  وبهذه 
والعطاء في الدول العربية ال حدود له٬ مشيرة إلى ضرورة تقديره من أجل تشجيع األجيال الشابة على االستمرار في مسيرة االرتقاء باإلنسان والمجتمع

العربي. وقالت
معاليها: "مملكة البحرين تفخر بأن تكون جزءًا من مبادرة تقّدر الجمال المكنون في مجتمعاتنا٬ إنسانيتنا وثقافتنا".

وخالل االجتماع المنصرم٬ اختار المجلس الفائزين عن كل فئة من فئات "تكريم" من خالل عملية دقيقة٬ بشرط أن يكونوا عربًا أو من أصل عربي ما عدا
مرّشحي فئة "المساهمة الدولية االستثنائية في المجتمع العربي"٬ أما بقية الفئات فهي:

المبادرون الشباب٬ اإلبداع الثقافي٬ المرأة العربية الرائدة٬ الخدمات اإلنسانية والمدنية٬ اإلبداع العلمي والتكنولوجي٬ التنمية البيئية المستدامة٬ االبتكار
في مجال لتعليم٬ وفئة القيادات البارزة لألعمال. ويأتي اجتماع المجلس التحكيمي للمبادرة بعد اجتماع المجلس االختياري للمبادرة والذي يعمل على إجراء
مراجعة دقيقة إلنجازات المرشحين. ويضم هذا المجلس محترفين وخبراء في مجاالتهم. يذكر أن مبادرة تكريم هي مبادرة ُتلقي الضوء على عرب أبدعوا٬
أينما كان في هذا العالم٬ في مجاالت الثقافة والتعليم والعلوم والبيئة والتطوير االجتماعي واالقتصادي. وتحتضن العاصمة اللبنانية بيروت مقر المبادرة٬

أما حفل توزيع الجوائز السنوي فيتنقل بين مدن مختلفة كل عام وقد استضافته مملكة البحرين عام ٢٠١٢.
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