
 
  

 
 

 أحمد بن سليم يتبرع بمبلغ نصف مليون درهم لدبي العطاء دعماً لعام زايد 

 

 2018يونيو  5

 

دعماً لعام زايد، قدم أحمد بن سلّيم، الرئيس التنفيذي األول لمركز دبي للسلع المتعددة، تبرعاً شخصياً بقيمة 

ة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل على لدرهم إلى دبي العطاء، وهي منظمة خيرية عالمية مقرها دو 500,000

تبرع السيد بن سلّيم جهود دبي العطاء ويدعم  التعليم االبتدائي الجيد في البلدان النامية.تحسين حصول على 

 إلنعاش التعليم في نيبال بعد الزلزال الذي ضرب البالد. 

 

وقال السيد بن سليم: "إنني فخور وسعيد للغاية بدعم دبي العطاء خالل شهر رمضان المبارك والمساهمة في 

لحيوية للمنظمة عبر إحداث فرق وخلق أثر إيجابي على مستقبل آالف األطفال المحرومين من المبادرات الخيرية ا

 حق أساسي من حقوق اإلنسان ، وهو الحصول على تعليم جيد."

 

كان االستثمار في معارف الناس ومهاراتهم على الدوام من أولويات صاحب السمو الشيخ زايد بن وأضاف: "

سس لدولة اإلمارات العربية المتحدة، طيب هللا ثراه، فقد كان يؤمن بأن التعليم سلطان آل نهيان، األب المؤ 

واآلن،  عنصر أساسي في تحويل النسيج االجتماعي واالقتصادي ألي مجتمع وتحسين جودة الحياة لجميع أفراده.

كثر است كثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى إدراك أهمية التعليم والتوحد لخلق مستقبل أ دامة لألجيال وأ

 القادمة ".

 

من حانبه قال السيد عبد هللا الشحي، مدير العمليات في دبي العطاء: "نحن ممتنون جداً ألحمد بن سلّيم، ألن 

داعماً لقد كان دائماً  مساهمته الكريمة ستتيح لنا توفير التعليم الجيد للمزيد من األطفال الصغار المحرومين.

في عدد من الفعاليات الرئيسية لجمع ودعمه لدبي العطاء من خالل مساهماته الشخصية باإلضافة إلى مشاركته 

 األموال."

 

تلعب دبي العطاء، وهي إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، دوراً رئيسياً في 

(، الذي يهدف إلى ضمان التعليم الشامل 4نمية المستدامة رقم )المساعدة على تحقيق هدف األمم المتحدة للت

. وتقدم دبي العطاء برامج التعليم في حاالت الطوارئ 2030والجيد للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة بحلول عام 



من لدعم لألطفال المتأثرين بالنزاعات والكوارث الطبيعية في دول مثل لبنان والعراق ونيبال، مما يمكنهم 

 مواصلة تعليمهم.

 

أحمد بن سليم هو داعم قوي للعديد من المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، بما 

، باإلضافة إلى دبي العطاء. وتحت قيادة أحمد بن وسقيا اإلماراتفي ذلك مؤسسة الجليلة، وجمعية الهالل األحمر، 

دة أول منطقة حرة تلتزم بمبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة في عام سليم، كان مركز دبي للسلع المتعد

. وكجزء من هذا االلتزام ، سيساعد مركز دبي للسلع المتعددة في تحقيق العديد من أهداف التنمية 2017

المرنة، ، وكذلك بناء البنية التحتية ( 4المستدامة، بما في ذلك ضمان التعليم الشامل والجيد للجميع )الهدف 

كة العالمية من أجل التنمية المستدامة  (، وتنشيط9وتعزيز التصنيع المستدام، وتعزيز االبتكار )الهدف  الشرا

 (.17)الهدف 

 

 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة األكثر ترابطاً في العالم، وهو  مركز دبي للسلع المتعددة

المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خالل تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص 

ال عالية األداء، يوفر مركز عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعم

دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالزدهار. مركز دبي للسلع 

المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن 

  www.dmcc.ae وفي المستقبل البعيد.
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