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Tourism and Hotel Establishments General
Managers

السادة/ مدراء المنشآت السياحية والفندقية المحترمون

 

Circular No. 15/2022 تعميم رقم 15/2022

Subject: Red Crescent initiative المـوضوع: مبادرة الهالل األحمر

Greetings, تحية طيبة وبعد،

With reference to circular No. (24), 2017, and in line with
the Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi’s
aim to foster social values and contributions to charitable
work in the country, we would like to invite you to take
part in the UAE Red Crescent Authority’s project
‘Preservation of Grace’. This project aims to eliminate
the wastage of  food and other commodi t ies by
collecting untouched leftovers, furniture, clothes and
other donations and giving them to those in need. The
project also aims to reduce the environmental impact of
food wastage in accordance with the Hospitality and
Tourism Agreement.

باإلشارة إلى التعميم السابق رقم (24) لسنة 2017، وحرصاً من دائرة الثقافة
والسياحة – أبوظبي على نشر القيم المجتمعية والعطاءات الخيرية التي تسهم في
تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات والجهات والمنشآت العاملة في الدولة،
ندعوكم للمشاركة والتنسيق مع السادة هيئة الهالل األحمر، بشأن مشروع حفظ
النعمة واالستفادة في جوانب الغذاء وكل ما يتعلق باألثاث والكساء وأية تبرعات
أخرى، والتي يقصد من خاللها توزيع تلك المواد على الفئات المستهدفة من
المحتاجين واألسر المتعففة والتقليل من كمية الهدر البيئي بناء على اتفاق

 المنشآت الفندقية والسياحية. 

Your kind participation in such humanitarian initiatives will
contribute to enhancing the meaning of social solidarity
and consolidate the values of goodwill and generosity,
as well as offering support to those less fortunate by
improving their living conditions.

وتحث دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جميع المعنيين على المساهمة في مثل
هذه المبادرات لما تجسده من معاني التكاتف المجتمعي وترسيخ قيم الخير
والعطاء، حيث أنّ المشروع يقدم للمستفيدين خدمات من شأنها رفع مستوى

معيشتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

For more information on the initiative, please contact
Sultan Al Shehi, Manager of the ‘Preservation of Grace’
project at the Red Crescent Authority, on mobile no: 
0506471500, or email: sultan.binhajar@rcuae.ae.

لالستفسار بشأن هذه المبادرة، يمكنكم التواصل مع السيد سلطان الـشحي من هيئة
الهالل األحمر من قسم حفظ النعمة، على الرقم 0506471500 أو عبر البريد

.sultan.binhajar@rcuae.ae اإللكتروني

We thank you for  your  k ind cons iderat ion and
cooperation. 

شـاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم الكريم،

Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي
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