
 
 

HRH Galler Prensi, Mohammed Abdul Latif Jameel’e 
Onursal Şövalyelik nişanı veriyor 
 
Riyad, Suudi Arabistan –  12 Şubat 2015 
Galler Prensi Hazretleri Riyad’da İngiliz Elçiliğinde yapılan resmi bir törende Mohammed 
Abdul Latif Jameel’e İngiliz imparatorluğu En Üstün Onur Nişanı olarak Onursal Şövalyelik 
verdi. 
 
Bu tören, Sayın Jameel’in yardımseverlik faaliyetleri ve Birleşik Krallık’ta sanatın ve kültürün 
gelişmesine sağladığı destek nedeni ile kendisine Onursal Şövalyelik verilmesini Ekim 
2014’te Majesteleri Kraliçe’nin zarif bir şekilde onayladığı açıklandıktan sonra yapılmıştır. 
Onursal şövalyelik İngiltere’nin yararına önemli bir katkıda bulunmuş olan kişilere Dışişleri 
Bakanlığının tavsiyesi üzerine Kraliçe tarafından verilmektedir. 
 
Mohammed Abdul Latif Jameel törenden sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Galler 
Prensi Hazretlerinden bu nişanı almış olmam büyük bir onurdur. Aileme, Abdul Latif Jameel 
Topluluk Teşvikleri için çalışan meslektaşlarıma ve tüm dünyadaki ortaklarımıza bu kadar 
çok kişinin hayatında böyle bir fark yaratılmasına yardımcı olan çok sayıda programın 
yürütülmesindeki çalışmaları ve destekleri nedeni ile teşekkür etmek isterim.” 
 
Sayın Jameel Orta Doğu’da ve tüm dünyada iş yaratmayı ve yoksulluğun azaltılmasını 
desteklemiş olan bir iş adamı ve tanınmış bir yardımseverdir. Kendisi Arap dünyasında 
işsizlik sorunlarını ele almak için çok sayıda programa destek veren, yoksulluğun azaltılması 
için araştırma olanağı sağlayan ve eğitim ve öğretim fırsatları temin eden Abdul Latif Jameel 
Topluluk Teşvikleri (ALJCI) başkanıdır. 
 
Sayın Jameel aynı zamanda sanatın ve kültürün gelişmesine verdiği destek ile uluslararası 
alanda takdir görmektedir. En önemli olarak, Londra’da Victoria & Albert Müzesi'ndeki İslam 
Galerisi'nin restore edilmesi projesinde önemli bir rol oynadı. ALJCI ayrıca Victoria & Albert 
Müzesi ile ortaklık halinde Jameel Prize kuruculuğunu yaptı. İki yılda bir verilen Jameel 
Prize, İslami sanat, el sanatları ve tasarım geleneklerinden ilham alan gelecek vaat eden 
sanatçılara ve tasarımcılara verilen uluslararası bir sanat ödülüdür. 
 
Sayın Jameel ayrıca Massachusetts Institute of Technology ile birlikte çalışarak Abdul Latif 
Jameel Yoksulluğa Önlem Laboratuvarını (J-PAL) ve Abdul Latif Jameel Dünya Su ve Gıda 
Güvenliği Laboratuvarını (J-WAFS) kurmuştur. Her iki kuruluşun temel hedefi tüm dünyada 
hayatları iyileştirmek için bilimsel metodolojiyi kullanmak ve hükümet politikaları için bilgi 
sağlamaktır.  
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