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 لجنة التحكيم الموقرون   عضاءأالسادة 

 جائزة زايد لألخوة اإلنسانية 

 

 ، تحية طيبة وبعد    

 زايد لألخوة اإلنسانية   لنيل جائزة    بها الكثيرون "االم تريزا المصرية"  ق او كما يل  ىرة لتزكية ماما ماجقأكتب الى لجنتكم المو     

 للشيخ زايد بن سلمان أل نهيان حاكم ابوظبى الراحل ومؤسس دولة االمارات العربية المتحدة.، والتى اقيمت تكريما 2022عام ل

انسان      قيم  من  ماجى  ماما  تمثله  لما  بشريةوذلك  واخوة  بتنم   ية  االسرة  يواهتمامها  عماد  هى  التى  المرأة  وخاصة  االسرة  ة 

   .والمجتمع

بكل        بالتضحية  ماجى"  قامت"ماما  حياة رغدة ووظيفلقد  من  بالغة مر ماتملك  االمريكية  الجامعة  فى  ،قموقة   لتساعد  اهرة 

فقرا  األطفال   والمادية  .وأسرهماالكثر  والنفسية  والتعليمية  واالجتماعية  الصحية  الرعاية  لهم  تأهيلهموقدمت  على  وعملت   ، 

الرئيس عبد الفتاح    باالنسان المصرى فى مبادراتالنهوض  تحقيقا لمساعى  ليشاركوا فى تطوبر مجتمعاتهم لتحقيق حياة كريمة  

 لتطوير الريف المصرى والمناطق الفقيرة.  " تحيا مصر""حياة كريمة" و  السسي 

شخصيا بكل فرد    الذين يشاركونها نفس الرسالة والرؤية يهتمون اهتماما    ،وفريق العاملبن والمتطوعين معها  وماما ماجى     

كذلك الفتيات لكونهن امهات المستقبل والنهن يتحملن العبىء االكبر فى تلك المناطق  االسرة والمجتمع وة النها دعامة  خاصا بالمرأ

    ين  دفرق بين  تومجهوداتها ال      .فاتاحت لهم فرص للتعليم وساعدنهم على االلتحاق بالمدارسس واستكمال تعليمهن    ،المهمشة

أو  أو المستضعفة      ،لونعرق  للفئات  االنسان  لحقوق  الوطنية  االستراتيجية  النطالق  قوية  قاعدة  تُعَد  أساس فهى  هى  والتى 

 الجمهورية الجديدة.

 ؛   ات كتيرة ونالت العديد من الجوائز، منها على سبيل المثالعوجامد اعترف بمجهوداتها جهات وهيئات وحكومات قو     

وجائزة االم المثالية   2018ناعة من الواليات المتحدة  قون للشجاعة والسوجائزة تشارلز كول  2017  ل العربجائزة صناع االم     

لعام   الفتاح    2018كشخصية عامة  الرئيس عبد  المتحدة االمريكية   ةالسيسي، وجائزمن  الواليات  الشجاعة دوليا" من  "المرأة 

اال  2019 وزارة  من  تقدير  وجائزة  أنجلوس،  لوس  مدينة  فى  وجاثزة  تستحق"  "هى  مبادرة  فى  والرياضة  وتم 2020شباب   .

 هذا غير جوائز محلية كثيرة . ،   2022ا فى ذلك لعام بم زة نوبل للسالمئا  عدة مرات لجاترشيحه

 فى البذل والعطاء لالنسانية. فهى تستحق ان تبرز كمثال لالخرين     

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام،    
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