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محمد بن زايد يوجه بإطالق اسم »مريم أم عيسى« على مسجد سموه بالمشرف

Ⅶ أبوظبي – أحمد سعيد

ه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن  وجَّ

زايد آل نهي��ان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة بإطالق 

اسم مريم أم عيسى عليهما السالم على 

مسجد الشيخ محمد بن زايد في منطقة 

للصالت  ترس��يخاً  وذل��ك  »المش��رف« 

اإلنسانية بين أتباع الديانات والتي حثَّنا 

عليها ديننا الحنيف والقواسم المشتركة 

بين األديان السماوية.

ويتزام��ن ه��ذا اإلط��الق ف��ي إطار 

االحتفال بيوم العمل اإلنساني اإلماراتي 

واس��تمراراً لنهج الوالد المؤسس الشيخ 

زايد بن س��لطان آل نهي��ان رحمه الله، 

وبمبارك��ة من صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدولة 

الل��ه« وق��د حض��ر االفتتاح  »حفظ��ه 

معال��ي الش��يخة لبنى القاس��مي وزير 

الدولة للتس��امح والدكت��ور محمد مطر 

الكعبي وقيادات الهيئة العامة للشؤون 

اإلس��المية واألوقاف، ولفيف من رجال 

الدين المسيحي والقيادات الكنسية في 

الدولة.

تكريم 
وقالت معالي الش��يخة لبنى القاسمي: 

نبارك في هذا الي��وم »يوم زايد للعمل 

بإط��الق  المب��ادرة  ه��ذه  اإلنس��اني« 

اس��م الس��يدة مريم الع��ذراء على هذا 

المس��جد الكبير والش��هير في العاصمة 

أبوظبي وال��ذي يحتض��ن حوله أغلب 

الكنائ��س، وه��ذا بح��د ذات��ه عن��وان 

الديانات،  والتعايش واحترام  للتس��امح 

وإطالق اس��م الس��يدة مريم على هذا 

المسجد وسط هذا العدد من الكنائس 

ه��و تكريم كبي��ر من القيادة الرش��يدة 

وش��عب اإلمارات، وهو رس��الة إيجابية 

للعالم أجمع، ووجودنا اليوم بحد ذاته 

في المس��جد وم��ع أصح��اب الفضيلة 

المفتين والعلماء وإخوانهم رجال الدين 

المسيحي هو عمل إنساني كبير.

 وأضاف��ت معاليها: »نح��ن نتحدث 

الخارجي��ة  س��فراتنا  كل  وف��ي  دائم��اً 

ولقاءاتن��ا ع��ن ال��دور الكبي��ر للهيئ��ة 

العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، إذ 

أخذت على عاتقها تعزيز قيم التس��امح 

والوس��طية في الدين اإلسالمي واحترام 

الديانات الس��ماوية كاف��ة في مواجهة 

كل أفكار التطرف والتعصب، وذلك من 

خ��الل الخطاب الدين��ي المعتدل الذي 

كرسته في مس��اجدها ودروس علمائها 

وخطب الجمعة وما حضور المفتين مع 

رج��ال الدين المس��يحي اليوم في هذه 

الفعالية إال داللة على أن واقع التعايش 

ف��ي دول��ة اإلم��ارات حقيقة يعيش��ها 

الناس ف��ي الداخل وتلق��ى كل التقدير 

واإلعجاب به��ا في الخ��ارج«. وأعربت 

معال��ي الش��يخة لبنى القاس��مي وزير 

دولة للتس��امح عن ش��كرها وتقديرها 

لصاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة على توجيهاته 

الحكيم��ة ومتابعت��ه الكريم��ة لتنفي��ذ 

ه��ذه المبادرة التي تعك��س مزيداً من 

اإلش��عاع الصافي لإلنس��انية في رس��م 

أجمل الصور المشرقة لحقيقة التسامح 

والتعايش الذي تتمتع به دولة اإلمارات 

العربية المتح��دة.  ولفتت معاليها إلى 

أن هذه المب��ادرة الكريمة التي تتزامن 

مع يوم زايد للعمل اإلنساني، وتتضمن 

تحويل اس��م مس��جد صاحب الس��مو 

الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهيان إلى 

مس��جد مريم أم عيسى عليهما السالم، 

المس��جد يحتضن حواليه غالبية  وهذا 

الكنائ��س الموجودة في أبوظبي، وهذا 

للتس��امح والتعايش  بحد ذاته عن��وان 

واحترام الديانات، وهذه رسالة إيجابية 

لدولة اإلمارات داخ��ل الدولة وخارجها 

من ناحية التعايش واحترام الديانات.

وثمن��ت معاليها دور الهيئ��ة العامة 

للش��ؤون اإلس��المية واألوقاف وريادتها 

في الش��أن الديني، موضح��ة أن الهيئة 

العام��ة للش��ؤون اإلس��المية واألوقاف 

أخذت على عاتقها مبادرة أساسية وهي 

الرجوع إلى وس��طية الدين وتثبيت كل 

األم��ور المخصص��ة من ناحي��ة الوعظ 

واحت��رام الديانات حتى تثبت للناس أن 

هذا اللغو واستش��راء المفاهيم المزيفة 

م��ا لها إال التأثير الس��يئ عل��ى الناس، 

وتصحي��ح المفاهي��م المغلوطة مبادرة 

قيمة بحد ذاتها، وذلك من خالل تدريب 

األئم��ة وتثقيفه��م إلى جان��ب توحيد 

الخطب��ة، ودور اإلم��ارات في هذا مميز 

ورائد على مستوى العالم.

شكر 
وق��ال الدكت��ور محم��د مط��ر الكعبي 

رئيس الهيئة العامة للش��ؤون اإلسالمية 

نتق��دم  أن  إال  يس��عنا  واألوق��اف: »ال 

بخال��ص الش��كر والتقدي��ر إلى صاحب 

الس��مو الش��يخ محم��د ب��ن زاي��د آل 

نهي��ان ولي عهد أبوظب��ي نائب القائد 

األعل��ى للق��وات المس��لحة على هذه 

المب��ادرة غير مس��تغربة على س��موه، 

حيث حرص��ت قيادتنا الرش��يدة ومنذ 

تأس��يس الدولة على يد الوالد الش��يخ 

زاي��د بن س��لطان آل نهي��ان رحمه الله 

تعالى على االهتمام بالتسامح وتحقيق 

التعايش المش��ترك القائ��م على العدل 

واإلخ��اء لجمي��ع من يعي��ش في ربوع 

دولة اإلم��ارات العربية المتحدة، وهذا 

ما س��ارت عليه القيادة الرشيدة، حيث 

يعيش ف��ي دولتن��ا المبارك��ة أكثر من 

200 جنس��ية جميعهم ينعمون باألمن 

التعايش  وه��ذا  والس��الم،  واالطمئنان 

الكريم مس��تمد من ديننا الحنيف الذي 

يأمر بإقام��ة العدل واحت��رام الحقوق، 

ويح��ثُّ على البر واإلحس��ان، والتعاون 

عل��ى الخي��ر مع بني اإلنس��ان، وكل ما 

م��ن ش��أنه أن يحافظ عل��ى كرامتهم، 

ويضمن لهم حقوقهم في العيش الكريم 

المحترم. 

وأضاف إن قصة مريم عليها السالم 

وحملها بعيسى من المعجزات اإللهية 

لهداية البشرية فهي قدوة طاهرة لكل 

فتاة وقد ورد اس��م مري��م في 29 آية 

في القرآن الكريم وورد اس��م عيس��ى 

علي��ه الس��الم في 25 آية ف��ي القرآن 

الكريم وس��يدنا عيس��ى بن مريم في 

الق��رآن والس��نة والعقيدة اإلس��المية 

مح��ل تقديس عظيم يف��وق مقاييس 

التصور البشري«.

محبة وتعايش
وق��ال الق��س إبراهي��م ف��اروق راع��ي 

-الكنيس��ة  أنطونيوس  األنبا  كاتدرائي��ة 

القبطية األرثوذكس��ية- في أبوظبي إن 

هذا اليوم يعد نموذجا رائعا في المحبة 

والتعايش السلمي فدائماً اإلمارات تقود 

العال��م كله في مجال التس��امح الديني 

والتآخي والس��الم وه��ذا كله مضمون 

بالقواني��ن الت��ي أصدرته��ا الدولة، وما 

هذه المبادرة بإطالق اسم السيدة مريم 

عليها الس��الم عل��ى هذا المس��جد إال 

مبادرة ف��ي الحب والس��الم نتمنى أن 

يقتدي بها جميع العالم.

وق��ال القس بيش��وي فخ��ري راعي 

كاتدرائي��ة األنبا أنطونيوس في أبوظبي 

إن دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 

ضرب��ت المث��ل الح��ي الواقع��ي على 

التس��امح الذي تعدى مرحلة الشعارات 

إلى مرحل��ة الحياة، ونح��ن انتقلنا من 

مرحلة التس��امح إلى مرحلة االنس��جام 

المجتمع��ي، ونش��كر الل��ه عل��ى هذه 

الخط��وة الفريدة من نوعها والتي تعتبر 

يحتذى ب��ه، واإلمارات  مثاًل ونموذج��اً 

تجس��د صورة اإلس��الم الحقيق��ي التي 

يجب نش��رها في العالم أجمع، ومثال 

التعايش الحقيقي وهذا المسجد الفريد 

ف��ي عمارته الراقي��ة وال��ذي يعبر عن 

الحض��ارة اإلس��المية عل��ى أرض تؤمن 

القيادة  ونش��كر  والتع��دد،  بالتعاي��ش 

الحكيمة لدولة اإلمارات بقيادة صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئي��س الدولة حفظه الله، على ما تقوم 

ب��ه م��ن جهود طيب��ة مباركة لترس��يخ 

التسامح والتعايش والسالم.

سماحة 
وق��ال الق��س يوس��ف فرج الل��ه راعي 

الكنيس��ة اإلنجيلية العربية في أبوظبي 

إن تغيير اس��م مس��جد محمد بن زايد 

إلى مس��جد مريم أم عيسى، هو تثبيت 

لم��ا في قلوب الجميع أننا جميعاً أخوة 

وننتمي إلى العائلة اإلبراهيمية الكبيرة، 

واإلم��ارات بقيادتها الرش��يدة وقيادتها 

الديني��ة أك��دت لنا أننا أخ��وة، وجهود 

التس��امح والتعايش  الدولة ف��ي تعزيز 

السلمي المشترك مفخرة لنا جميعاً.

Ⅶ لبنى القاسمي ومحمد الكعبي ورجال الدين المسيحي خالل االفتتاح  |  من المصدر

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: في يوم زايد نستذكر رائـــــــــــد العطاء وقامًة جّسدت معاني اإلنسانية

Ⅶ دبي - البيان

أكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاكم دب��ي، رعاه الل��ه، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 

عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، أنه في يوم زايد للعمل اإلنساني 

نستذكر المؤسس ورائد العطاء والخير أبانا 

زايد، طيب الله ثراه، ونستحضر قامة كبيرة 

جسدت معاني اإلنسانية.

وق��ال صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد 

ب��ن راش��د آل مكت��وم، في تدوين��ات له 

عبر حس��ابه الرس��مي في موق��ع التواصل 

االجتماع��ي »تويت��ر« بمناس��بة ي��وم زايد 

للعط��اء اإلنس��اني: »في ي��وم زايد للعمل 

اإلنساني، نس��تذكر المؤسس ورائد العطاء 

والخي��ر أبانا زايد، طيب الل��ه ثراه، وجعل 

الفردوس األعلى مثواه«.

اإلنساني  العمل  »ارتبط  وأضاف سموه: 

بزايد، رحمه الله، لسبب واحد، هو أنه كان 

جزءاً من طبيعته وفطرته وحقيقته، هكذا 

عرفته وصحبته وتعلمنا جميعاً منه«.

وقال س��موه: »أقول لش��عب اإلمارات: 

نحن جميعا أبناء زايد الخير ودولة اإلمارات 

ه��ي دولة الخير، نري��د الخير ثقافة وعادة 

وموروثاً وغرساً لألجيال القادمة«.

إل��ى ذلك، أكد صاحب الس��مو الش��يخ 

محم��د بن زاي��د آل نهيان، ف��ي تغريدات 

حس��اب »تويتر« الرس��مي ألخبار صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، 

أنه في يوم زايد للعطاء اإلنساني نستحضر 

قام��ة كبيرة بحج��م زايد، فيها تجس��دت 

معاني اإلنس��انية وألهمتن��ا زرع الخير في 

بقاع العالم.

اإلماراتي  العط��اء  وأض��اف س��موه أن 

س��يظل ش��رياناً نابضاً بالخير واإلنس��انية، 

بقيادة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زايد آل نهي��ان، رئيس الدولة، حفظه الله، 

ومنهجاً اس��تراتيجياً ثابتاً في سياس��ة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة لخير البشرية.

وبّين س��موه أن العطاء قيمة إنس��انية 

عظيمة، نستش��عر قدرها وأهميتها، عندما 

نراها تغير وج��ه المعاناة، وتحوله إلى أثر 

طيب بحي��اة المحتاجين، حي��ث جاء في 

التغريدات: »نس��تحضر قامة كبيرة بحجم 

زاي��د، فيه��ا تجس��دت معاني اإلنس��انية، 

وألهمتنا زرع الخير في بقاع العالم«.

نائب رئيس الدولة:
Ⅶ نحن جميعًا أبناء زايد الخير ودولة اإلمارات هي دولة الخير

Ⅶ العمل اإلنساني كان جزءًا من طبيعة زايد وفطرته وحقيقته

Ⅶ محمد بن راشد ومحمد بن زايد.. رؤية إنسانية مصدرها مدرسة زايد العطاء  |  أرشيفية
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»طرق دبي« تدخل البهجة إلى قلوب 100 طفل 

وتوزع المير الرمضاني على 500 أسرة

صندوق أبوظبي للتنمية ينظم ندوة »زايد 
رمز الخير والعطاء«

»تنظيم االتصاالت« تطلق مبادرات خيرية»كلنا اإلمارات« تطلق أجندة للعمل التطوعي

Ⅶ دبي - البيان 

ش��اركت هيئ��ة الط��رق والمواصالت في 

فعالي��ات »ي��وم زاي��د للعمل اإلنس��اني« 

وال��ذي يصادف التاس��ع عش��ر من ش��هر 

رمض��ان المبارك لكل ع��ام، والذي يتزامن 

مع الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الشيخ زايد 

ب��ن س��لطان آل نهيان »طي��ب الله ثراه«، 

وذل��ك من خ��الل إس��عاد 100 طفل يتيم 

ومن ذوي الدخل المحدود في إطار مبادرة 

»فرحة عيد« بالتنس��يق م��ع »مركز روافد 

للتطوي��ر والتعلي��م« والتع��اون مع الهالل 

األحم��ر في دبي، فضاًل عن إهداء قس��ائم 

شرائية لسائقات تاكسي دبي، وتوزيع المير 

الرمضان��ي ل� 500 أس��رة متعففة في عدة 

مناطق بدبي.

وقالت موزة المري، مدير إدارة التسويق 

واالتصال المؤسسي رئيسة اللجنة النسائية 

بالهيئة إن يوم زايد للعمل اإلنساني: يمثل 

لنا منصة خيرية بكل معاني الكلمة، خاصة 

أنه يأتي في ش��هر الج��ود والكرم والعطاء 

م��ن كل عام، فضال ع��ن تزامنه مع مبادرة 

عام الخير الت��ي أطلقتها الدولة بجعل عام 

2017 عاما للخير، 

Ⅶ أبوظبي - حسن الفرج

نظ��م صن��دوق أبوظب��ي للتنمية صباح 

أم��س ن��دوة حوارية بعن��وان »زايد رمز 

الخي��ر والعطاء« بمناس��بة ذك��رى يوم 

زاي��د للعمل اإلنس��اني، والذي عقد في 

مقر الصن��دوق بأبوظبي، بحضور محمد 

حاجي خوري مدير عام مؤسس��ة خليفة 

ب��ن زاي��د آل نهيان لألعمال اإلنس��انية، 

واألس��تاذ الدكتور فالح حنظل باحث في 

تاريخ وتراث اإلم��ارات والخليج العربي، 

ومحم��د س��يف الس��ويدي مدي��ر عام 

صندوق أبوظبي للتنمية.

وق��ال محم��د س��يف الس��ويدي إن 

ذكرى رحيل مؤس��س الدولة المغفور له 

الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

الله ث��راه تعتبر عالمة فارق��ة في تاريخ 

دول��ة اإلم��ارات، لما قدمه ه��ذا القائد 

من إنجازات مشرفة على كافة األصعدة 

حتى جعل من اإلمارات نموذجا يحتذى 

به في الوحدة والعطاء.

وقال محمد حاجي خوري: نس��تذكر 

مآث��ر قائ��د عظيم أحب ش��عبه وقدم 

له��م الكثير، ولم تقتصر عالقة الش��يخ 

زاي��د رحمه الل��ه مع أبناء ش��عبه في 

دول��ة اإلمارات بل امتدت إلى مختلف 

شعوب العالم.وتحدث فالح بن حنظل 

ع��ن لقائه األول م��ع المغفور له بإذن 

الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان 

في ع��ام 1968 بقصر الخزن��ة، واصفا 

الش��يخ زاي��د رحم��ه الل��ه بالظاه��رة 

الفريدة حيث كان يمتلك فلسفة خاصة 

بالحكم والقيادة، ويتواصل مع الصغير 

والكبي��ر، وعم��ل عل��ى بناء اإلنس��ان 

وتمكينه بالعلم والمعرفة، وكان يتفقد 

أحوال شعبه ويقف معهم في مختلف 

الظروف.

Ⅶ أبوظبي- البيان 

نظم��ت جمعي��ة كلن��ا اإلم��ارات، مس��اء 

أول م��ن أم��س، ملتقى يوم زاي��د للعمل 

اإلنساني، بمقر الجمعية في مدينة خليفة 

في العاصم��ة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة 

واألوق��اف  اإلس��المية  للش��ؤون  العام��ة 

»برنام��ج ضيوف رئي��س الدولة«، ومجلس 

شباب أبوظبي، وجمعية اإلمارات للسعادة 

واإليجابي��ة، وأطلقت الجمعية أجندة ال� 6 

أشهر المقبلة، متضمنة حزمة من المبادرات 

التطوعية، وأولها انضمام الجمعية وأعضائها 

للمنص��ة الوطنية للتط��وع، وإطالق نظام 

»خير« لنقاط التطوع واحتساب ساعاته.

وقال عبد الرحمن البس��تكي، المستشار 

للجمعية: تح��رص جمعية كلنا  اإلعالم��ي 

اإلمارات، والتي تأسس��ت بمباركة صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 

عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعلى للقوات 

المسلحة على إحياء ملتقى يوم زايد للعمل 

اإلنساني سنوياً.

وتتضمن أجن��دة »ب��ادر« لجمعيه كلنا 

اإلم��ارات، س��بعة محاور، أوله��ا )الوطن(، 

استضافة أبطال الوطن والمشاركة  متضمناً 

المسلحة،  الش��رطة والقوات  في فعاليات 

والثاني )مؤسس دولة اإلمارات(، ويتضمن 

عق��د ن��دوات بالتنس��يق م��ع المجال��س 

والجمعي��ات عن زايد الخي��ر، والثالث )أم 

اإلمارات(، تضمن تنظيم محاضرات لألسرة 

في اإلمارات.

والراب��ع )المجتم��ع(، يتضم��ن تحفي��ز 

المش��اركة اإليجابية للمجتمع في األعمال 

التطوعية، والخامس )الش��باب(، ويتضمن 

توعية الش��باب بالس��فر اآلم��ن والتمثيل 

الوطني المش��رف، والس��ادس )الطفولة(، 

تنظي��م ع��دد م��ن الحم��الت التوعوي��ة، 

تس��تهدف األطف��ال، والس��ابع )البيئ��ة(، 

بتوعي��ة المجتم��ع بأهمي��ة الحفاظ على 

البيئة.

Ⅶ دبي - البيان

أحي��ت الهيئ��ة العام��ة لتنظي��م قطاع 

لي��وم  الس��نوية  الذك��رى  االتص��االت 

زاي��د للعمل اإلنس��اني، والتي يصادف 

موعده��ا 19 رمضان المب��ارك، بإطالق 

حزمة م��ن المب��ادرات الخيرية المعدة 

لهذه المناسبة والتي تعكس في مجملها 

القيم اإلنس��انية التي كرسها المغفور له 

ب��إذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل 

نهيان، طي��ب الله ثراه الوال��د والقائد 

العربي��ة  اإلم��ارات  لدول��ة  المؤس��س 

المتحدة.

وتنوعت قائمة المبادرات والنشاطات 

الخيري��ة الت��ي أعدته��ا الهيئ��ة له��ذه 

المناسبة لتشمل جميع فئات المجتمع، 

وذلك تعبيراً عن رس��الة واضحة مفادها 

أن الش��يخ زايد شخصية عالمية امتدت 

أيادي��ه البيضاء وعمله الخيري ليش��مل 

المحتاجين في جميع دول العالم.

وتضمن��ت ه��ذه المب��ادرات توزيع 

قس��ائم ش��رائية على فئ��ة العمال في 

الهيئ��ة به��دف تمكينه��م م��ن ش��راء 

حاجي��ات العيد واالحتفال مع عائالتهم 

وأطفالهم بالشكل المناسب. 

كما قام مجموعة من موظفي الهيئة 

بالتط��وع لتوزي��ع وجب��ات ف��ي خيمة 

رمضانية مخصصة لهذا الغرض بالتعاون 

مع جمعي��ة »بيت الخي��ر«، واختتمت 

هذه النش��اطات بإقامة محاضرة ثقافية 

في مقر الهيئة بعن��وان »إتقان العمل« 

والت��ي ألقاه��ا فضيلة الش��يخ عبد الله 

موس��ى من دائرة الش��ؤون اإلس��المية 

والعم��ل الخيريوقال حم��د المنصوري، 

مدي��ر عام الهيئة العام��ة لتنظيم قطاع 

االتصاالت: »نفخ��ر باالنتماء لبلد اقترن 

اسمه بأسمى المعاني والقيم اإلنسانية 

النبيلة المتمثلة في عمل الخير، وإغاثة 

المحتاجين«.

Ⅶ لقطة جماعية تعكس فرحة األطفال مع موظفات الهيئة  |  من المصدر

Ⅶ جانب من المشاركين في الفعالية |   من المصدر

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: في يوم زايد نستذكر رائـــــــــــد العطاء وقامًة جّسدت معاني اإلنسانية

هزاع بن زايد: إرث زايد يستمر حيًا نابضًا بقيادة خليفة

Ⅶ دبي - البيان

أكد س��مو الش��يخ هزاع ب��ن زايد آل 

نهي��ان، نائب رئيس المجلس التنفيذي 

إلم��ارة أبوظب��ي، أن إرث المغفور له 

بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، رحمه الله، يستمر حياً نابضاً 

بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان، رئي��س الدولة، حفظه 

الله«.

جاء ذلك في تغريدات لس��موه عبر 

حسابه الرسمي على »تويتر«، بمناسبة 

يوم زايد للعطاء اإلنساني.

وقال س��موه: »هذه الس��نة يتزامن 

ي��وم زاي��د للعم��ل اإلنس��اني مع عام 

الخي��ر.. إرث زايد يس��تمر حي��اً نابضاً 

العط��اء  ومب��ادرات  خليف��ة  بقي��ادة 

اإلماراتية التي ال تعرف الحدود«.

وأضاف: »يوم زايد للعمل اإلنساني 

بقدر ما هو مناس��بة للخي��ر والعطاء، 

فإن��ه ي��وم للتس��امح والمحبة ونش��ر 

قي��م التعاي��ش بي��ن جمي��ع األعراق 

والجنس��يات واألديان«. وقال س��موه: 

»ه��ذا اليوم ه��و فرصة أيض��اً لَتمثل 

كل القي��م التي أرس��اها زاي��د الخير«. 

الحق يكون  الحض��اري  وقال: »البن��اء 

ببناء اإلنس��ان وترسيخ مفاهيم التآلف 

واإلحسان بين البشر«.

ولي عهد أبوظبي:
Ⅶ شخصية المغفور له زايد ألهمتنا زرع الخير في بقاع العالم

Ⅶ العطاء سيظل شريانًا نابضًا بالخير واإلنسانية بقيادة خليفة

Ⅶ المشاركون في الندوة  |  من المصدر

Ⅶ المشاركون في ملتقى يوم زايد للعمل اإلنساني  |  من المصدر
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■ دبي - البيان 

تنفذ مؤسس��ة وطني اإلمارات 40 فعالية 

ف��ي ش��هر رمضان المب��ارك، وق��ال ضرار 

باله��ول الفالس��ي مدير عام المؤسس��ة: 

»تعمل المؤسس��ة عل��ى تنظيم مجموعة 

متنوعة من الفعاليات خالل ش��هر رمضان 

المب��ارك بالتع��اون م��ع دائرة الش��ؤون 

اإلس��المية والعم��ل الخيري ومؤسس��ات 

ومدارس ووزارات«.

 12 نف��ذت  المؤسس��ة  أن  وأض��اف 

محاضرة وجلسة حوارية في دبي وأبوظبي 

والعين والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة.

وتاب��ع باله��ول أن المؤسس��ة وضعت 

في اعتبارها إدراج ثقافة التسامح والوعي 

الوطني انس��جاماً مع رؤية وتوجه الدولة 

وتعزيز ه��ذا النهج بالعديد من الفعاليات 

والبرامج حول التسامح والتالحم الوطني.

ومن ضمن برامج المؤسسة الرمضانية 

قدم��ت الدكت��ورة أمل حميد مستش��ارة 

الش��ؤون المجتمعية في مؤسس��ة وطني 

محاض��رة تحت عنوان "كي��ف يضل فكر 

الش��باب" مس��تندة إلى إصدار فن صناعة 

الكراهية.

 »وطني اإلمارات« تنفذ 

40 فعالية رمضانية

■  خيمة اإلفطار في منطقة المحيصنة | من المصدر 

نورة السويدي: ذكرى زايد تكّرس 

قيمًا ومبادئ في مسيرة الدولة

ريم الفالسي: »يوم زايد« محطة 

وطنية في تاريخ اإلمارات

»غرفة دبي« توزع 1000 هدية 

رمضانية على بحارة الخور

■ أبوظبي- وام

أكدت نورة الس��ويدي مديرة االتحاد 

الع��ام أن ذك��رى رحي��ل  النس��ائي 

المغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان 

آل نهي��ان »طيب الله ث��راه« تركت 

بصمات واضحة على العمل اإلنساني 

على المس��توى العالمي ألنه بعطائه 

المميز كرس قيم��ا ومبادئ أصبحت 

س��مات واضحة ف��ي مس��يرة دولة 

اإلمارات وشعبها المعطاء.

وقالت ف��ي تصريح لها بمناس��بة 

ي��وم زاي��د للعم��ل اإلنس��اني الذي 

يص��ادف 19 رمض��ان م��ن كل عام: 

إن القي��ادة الرش��يدة أول��ت العطاء 

اهتمامها  بأش��كاله ج��ل  اإلنس��اني 

لقناعتها الراس��خة بأن العطاء واجب 

والتزام وليس صدقات وهبات وذلك 

تنفي��ذا للنه��ج الذي أرس��ى قواعده 

فقيد األمة الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان »رحمه الله« وسار على خطاه 

صاح��ب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الشيخ محمد  الس��مو  الله«وصاحب 

ب��ن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم 

دبي »رع��اه الله« وصاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 

عه��د أبوظب��ي نائب القائ��د األعلى 

للقوات المسلحة.    

■ أبوظبي- وام 

وصف��ت ري��م عبدالل��ه الفالس��ي 

األمي��ن الع��ام للمجل��س األعل��ى 

لألمومة والطفولة »يوم زايد للعمل 

اإلنساني« بأنه محطة وطنية مهمة 

في تاريخ دولة اإلمارات.

وقالت بمناس��بة يوم زايد للعمل 

اإلنس��اني الذي يصادف 19 رمضان 

إن ه��ذا الي��وم نم��وذج تاريخ��ي 

إنساني استقر في قلوب اإلماراتيين 

رجاالً ونس��اء ولم ولن ينس��وا هذا 

اليوم ال��ذي أضاء الطري��ق لتقديم 

للش��عوب  المس��اعدات  أنواع  كل 

المحتاجة أينما كانت.

وأوضح��ت أن العمل اإلنس��اني 

اإلمارات��ي يكتس��ب أهمية قصوى 

كون��ه يتأت��ى م��ن منطل��ق حرص 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 

ب��ن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس 

الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم 

دبي، رع��اه الله، وصاحب الس��مو 

الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهيان 

القائد  نائ��ب  أبوظب��ي  ولي عه��د 

األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم 

أصح��اب الس��مو أعض��اء المجلس 

األعلى ح��كام اإلمارات على إطالق 

المبادرات اإلنسانية العالمية.  

■ دبي - البيان 

نظمت غرف��ة تج��ارة وصناعة دبي 

سلس��لة من الفعاليات والنش��اطات 

اإلنسانية التي تعكس روحانية الشهر 

الكري��م، حيث ق��ام أكث��ر من 100 

موظف من الغرف��ة بتوزيع صناديق 

األغذي��ة عل��ى األس��ر المتعففة في 

وتوزيع مس��تلزمات شخصية  اإلمارة 

على البحارة في خور دبي.

وقامت الغرفة بالتعاون مع مبادرة 

 ،»Angel Appeal أبي��ل  »أنج��ل 

وموظفوه��ا بتقدي��م 1000 هدي��ة 

رمضانية تحتوي مستلزمات شخصية، 

وتوزيعها على البح��ارة العاملين في 

خ��ور دب��ي في ب��ادرة الق��ت إقبال 

واستحسان هؤالء البحارة.

بإحياء  التزام��اً  الفعاليات  وتأت��ي 

فعاليات يوم زايد للعمل اإلنس��اني، 

وتخلي��داً لذكرى رحي��ل المغفور له 

بإذن الله الش��يخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه.وشارك عيسى 

الزعاب��ي، نائب رئي��س تنفيذي أول 

لقط��اع الدعم المؤسس��ي في غرفة 

دب��ي ومديرو األقس��ام ف��ي الغرفة 

بعملي��ة توضي��ب الصنادي��ق الت��ي 

تحتوي على مس��تلزمات ش��خصية، 

حيث جرى بعد ذلك توزيع الصناديق 

على البحارة في خ��ور دبي من قبل 

عدد من موظفي الغرفة.     

»19 رمضان« يجّسد مبادئ اإلمارات األصيلة
محمد المري: 

اعتب��ر اللواء محمد أحمد المري 

مدير ع��ام اإلدارة العامة لإلقامة 

وش��ؤون األجانب بدبي أن يوم 

زايد للعمل اإلنس��اني هو اليوم 

ال��ذي يجس��د القي��م والمبادئ 

المجتم��ع  لثقاف��ة  األصيل��ة 

عل��ى  تح��ض  الت��ي  اإلمارات��ي 

التعاضد والتعاون والتسامح بين 

الن��اس وتجعل ص��ورة اإلمارات 

وعق��ول  قل��وب  ف��ي  مش��رقة 

الماليي��ن من البش��ر.  وأضاف: 

تم��ر ذك��رى رحي��ل األب القائد 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه، الذي أرسى نهجاً 

إنسانياً فريداً، تسير عليه قيادتنا 

الحكيمة، وهو النهج الذي جعل 

الدول.   طليع��ة  ف��ي  اإلم��ارات 

وأكد اللواء المري أن المناس��بة 

س��تظل عالمة ف���ارقة في تاريخ 

اإلمارات.    دبي - البيان 

عصام الحميدان: 

زايد أعلى قيمة العطاء

قال المستش��ار عصام الحميدان 

النائب العام إلمارة دبي: إن يوم 

19 رمض��ان م��ن كل ع��ام يوم 

يفيض بالمش��اعر ويجسد خالص 

العرفان الذي يحمله أبناء الوطن 

الله  بإذن  ل��ه  المغفور  لوالدهم 

الش��يخ زايد بن س��لطان، طيب 

الله ثراه، مخلدين ذكراه العطرة 

في تأسيس منابع الخير والعطاء، 

لذل��ك كان »ي��وم زاي��د للعمل 

ونضع  المسير  لنكمل  اإلنساني« 

يدن��ا بيد ح��كام دولتن��ا بقيادة 

خليفة  الش��يخ  الس��مو  صاحب 

ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظ��ه الل��ه، وأخي��ه صاح��ب 

السمو الش��يخ مح��مد بن راشد 

آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رع��اه الل��ه، ف��ي ترس��يخ القيم 

األصيلة.  دبي - البيان 

تجميع وتوزيع 1800 صندوق غذائي 

لألسر المتعففة

■ دبي - البيان 

قامت فرق عمل الهيئة االتحادية للتنافسية 

واإلحص��اء والمراكز اإلحصائية المحلية في 

أنحاء الدولة بإحياء ذكرى يوم زايد للعمل 

اإلنس��اني اإلماراتي والذي يصادف التاسع 

عشر من رمضان كل عام، والموافق لذكرى 

رحيل مؤس��س الدولة المغفور له الش��يخ 

زايد بن س��لطان آل نهيان، طيب الله ثراه 

وذلك عب��ر إطالق مب��ادرة تجميع وتوزيع 

صناديق غذائية على 1800 أس��رة متعففة 

في الدولة. 

وش��اركت معال��ي ري��م بن��ت إبراهيم 

الهاش��مي، وزي��رة دولة لش��ؤون التعاون 

الهيئ��ة  إدارة  مجل��س  ورئيس��ة  الدول��ي 

االتحادية للتنافس��ية واإلحصاء في عملية 

تجميع الصناديق الغذائية وبمش��اركة أكثر 

من 150 متطوع��ا ومت����طوعة من الهيئة 

ومن كل م��ن مركز اإلحص��اء في أبوظبي 

ومرك��ز دب��ي لإلحص��اء ودائ��رة اإلحصاء 

والتنمية المجتمعية بالش��ارقة ومركز رأس 

الخيم��ة لإلحص��اء والدراس��ات والمجلس 

والمجل��س  إلم��ارة عجم����ان  التنفي��ذي 

التنفيذي إلمارة أم القيوين ومركز الفجيرة 

لإلحصاء. 

وقامت فرق العم��ل بتجميع الصناديق 

بمجموع��ة من المواد الغذائية األساس��ية 

وتوزيعه��ا بالتنس��يق م��ع جمعي��ة رؤيتي 

لألس��رة، واحتوت الصناديق على ما يقارب 

م��ن 20 كيلوغرام��ا م��ن الم��واد الغذائية 

األساس��ية ش��ملت األرز والدقيق والس��كر 

الطهي  والبقولي��ات والمعكرون��ة وزي��ت 

ومعجون الطماطم وغيرها. 

بصمات 
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاش��مي: 

»علمنا المغفور له الش��يخ زايد بن سلطان 

آل نهيان -طيب الله ثراه- المعنى الحقيقي 

لمفهوم القيادة عبر االهتمام بكل من هم 

حوله دون أي تمييز أو تفرقة، حيث امتدت 

بصماته الخيّرة لتؤثر على حياة الماليين في 

مختلف أنح��اء العالم. لهذا يعتبر يوم زايد 

للعمل اإلنساني تذكرة لكل اإلنجازات التي 

حققته��ا الدولة في ظل القيادة الرش��يدة 

على صعيد العمل اإلنس��اني، وحافزاً يحثنا 

على العمل والتفاني في مد يد العون لكل 

من يحتاجها«.

وم��ن ج���هته ق��ال ع����بدالل��ه لوتاه 

المدير الع��ام للهيئة االتحادية للتنافس��ية 

واإلحص��اء: »نعم��ل أيضاً ي��داً بيد لخدمة 

مجتم��ع دول��ة اإلم��ارات وتأدي��ة واجبنا 

كجه��ات حكومي��ة فعالة في المس��ؤولية 

المجتمعة والع��م��ل الخيري، ولهذا يؤكد 

يوم زاي��د للعمل اإلنس��اني اإلماراتي حبنا 

ووفاءن��ا لمؤس��س دولة اإلم��ارات وباني 

نهضتها.

خالد بن زايد: القائد المؤسس أرسى 

قواعد العمل اإلنساني في العالم

■ أبوظبي - وام 

أكد س��مو الش��يخ خال��د ب��ن زايد آل 

نهي��ان رئيس مج���لس إدارة مؤسس��ة 

زاي��د العلي��ا للرعاية اإلنس��انية وذوي 

االحتياجات الخاصة أن المغفور له بإذن 

الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، 

طي��ب الله ث��راه، حمل خ��الل قيادته 

الحكيم��ة لدول��ة اإلمارات راي��ة البناء 

والنه��ضة والتنمية الشاملة انطالقاً من 

حرصه على أن تتب��وأ اإلمارات مكانتها 

المتقدمة على صعيد المنطقة والعالم، 

وه��و ما تحقق له��ا بالفعل في غضون 

س��نوات قليلة ف��ي كل المواقع وعلى 

مختل��ف الصعد، بفضل إخ��الص أبناء 

الوطن الذين وفر لهم كل أسباب التطور 

والتقدم من خالل دعم مس��يرة التنمية 

في مختلف المجاالت.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة يوم 

زايد للعمل اإلنس��اني إن دولة اإلمارات 

وصلت في عهد الراحل، طيب الله ثراه، 

إلى مكانة عالمية مرموقة بفضل حنكته 

وحكمته واستحقت ما تلقاه من إشادة 

من جميع دول العالم.

وأضاف: »لم يكن مجرد رئيس دولة 

أو قائد ع��ادي، ب��ل كان زعيماً بمعنى 

الكلمة ل��ه حضور ممي��ز وبصمات في 

شتى بقاع األرض، إنسان يراعي الجوانب 

اإلنسانية في كل قراراته ويستكمل تلك 

المسيرة المظفرة صاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظ��ه الله، غرس الش��يخ زايد، رحمه 

الل��ه، في أبناء اإلمارات الوالء والعزيمة 

والتمس��ك بأصالتهم وتراثهم كما أرسى 

قواعد للعمل اإلنس��اني على مس��توى 

العال��م دون تفرقة بين أجناس البش��ر، 

وبفض��ل مبادرات��ه اإلنس��انية العديدة 

أصبح��ت دولتن��ا تقود مس��يرة العمل 

اإلنساني دوليا«.

الطيب  الغرس  وتابع س��موه: »امتد 

وح��ب العمل اإلنس��اني واإلقبال عليه 

في أنجاله بقيادة صاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظ��ه الل��ه، خير خلف لخير س��لف، 

بإنشاء العديد من المؤسسات اإلنسانية 

المس��تويات  عل��ى  نش��اطها  وتنام��ى 

اإلقليمي��ة والدولي��ة ليصل إل��ى كافة 

مناطق العالم، كما يأتي الدعم والرعاية 

النبيلة  واللمسات والمبادرات اإلنسانية 

والمتواصلة من صاحب الس��مو الشيخ 

محم��د ب��ن زاي��د آل نهي��ان ولي عهد 

القائد األعل��ى للقوات  أبوظبي نائ��ب 

المس��لحة لفئ��ات ذوي اإلعاقة وحرص 

سموه على لقائهم في أكثر من مناسبة«.

وأكد سمو الش��يخ خالد بن زايد آل 

نهيان أن مؤسس��ة زايد العلي��ا للرعاية 

اإلنسانية برئيسها وأعضاء مجلس إدارتها 

وجمي��ع العاملين فيها تتش��رف بحمل 

االسم الغالي لفقيد األمة، وهي تواصل 

مس��يرتها نحو تحقيق أهدافها السامية 

وتأدي��ة رس��التها النبيل��ة المنبثقة من 

مدرس��ة المبادئ اإلنسانية واالجتماعية 

والتنموية الراسخة التي أرسى قواعدها 

المغفور له الشيخ زايد.

■ ريم الهاشمي تشارك في تجميع الصناديق الغذائية | من المصدر

■ خالد بن زايد

افتتاح المعرض الرمضاني لسيدات األعمال 
والمبدعات بسوق الزعفرانة في العين

■ العين - وام 

تح��ت رعاية س��مو الش��يخة فاطمة بنت 

مب��ارك رئيس��ة االتح��اد النس��ائي الع��ام 

التنمية األسرية  الرئيسة األعلى لمؤسس��ة 

رئيس��ة المجلس األعلى لألمومة والطفولة 

الرئي��س الفخري لمجلس س��يدات أعمال 

أبوظبي، افتتحت ريد الش��رياني الظاهري 

عضو مجل��س إدارة غرفة تج��ارة وصناعة 

أبوظب��ي وعضو الهيئ��ة التنفيذية لمجلس 

سيدات أعمال أبوظبي، المعرض الرمضاني 

لس��يدات األعم��ال والمبدع��ات بس��وق 

الزعفران��ة بمدين��ة العين، وال��ذي ينظمه 

مجلس س��يدات أعم��ال أبوظب��ي، ويقام 

ضم��ن فعالي��ات الحملة التوعوي��ة الثالثة 

لريادة األعمال بمش��اركة 20 سيدة ورائدة 

أعمال ومبدعة من فئة التاجر الصغير. 

وتجول��ت في أقس��ام وأجنحة المعرض 

ال��ذي ض��م 20 جناحاً لس��يدات ورائدات 

األعم��ال والمبدع��ات م��ن فئ��ة التاج��ر 

المش��اركة في  الصغير، وغطت األنش��طة 

المع��رض الرمضان��ي تجارة الب��ن وتجارة 

البه��ارات والتوابل وتج��ارة العطور وتجارة 

الع��ود والبخور والطي��ب ولوازمها، وتجارة 

مستحضرات ومس��تلزمات التجميل ونقش 

الخ��ط والرس��م وخياطة  الحن��اء وأعمال 

المالبس النسائية، وتجارة الشيل والعبايات 

وتجميل الس��يدات، وأعمال المش��غوالت 

اليدوية والبيئية.

حضر حف��ل افتتاح المع��رض أحمد آل 

س��ودين عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، 

وعدد م��ن كبار المس��ؤولين ف��ي الدوائر 

الحكومي��ة بمدينة العين، وس��لمى عقيدة 

المهيري عض��و الهيئ��ة التنفيذية لمجلس 

س��يدات أعمال أبوظبي وش��فيقة العامري 

مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي.

ترويج

الحمل��ة  أن  الظاه��ري  وأوضح��ت   

التوعوي��ة الثالثة لرائ��دات األعمال تهدف 

إلى إبراز ودعم سيدات األعمال المواطنات 

وخريجات الجامعات والمعاهد العليا، من 

خ��الل تنظيم حزم��ة مميزة م��ن البرامج 

وال��دورات التدريبي��ة المتخصصة التي من 

ش��أنها اإلس��هام في تزويد رائدات األعمال 

المواطنات الراغبات في ممارس��ة األعمال 

التجاري��ة الحرة باألدوات التي تمكنهن من 

تطوير أعمالهن وتوعيتهن بأهمية دورهن.

حزمة مبادرات خيرية في »صحة دبي«

»أراضي دبي« تنظم فعاليات خيرية

■ دبي- البيان 

واكب��ت هيئة الصحة في دب��ي، احتفاء 

الدولة بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساني 

الذي يوافق التاس��ع عش��ر م��ن رمضان 

م��ن كل ع��ام، بالعديد م��ن المبادرات 

الخيري��ة،  والفعالي��ات  واألنش��طة 

المستمدة من النهج اإلنساني والحضاري 

العالم��ي الذي أسس��ه الش��يخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وق��ال معالي حمي��د محمد القطامي 

رئي��س مجلس اإلدارة المدير العام لهيئة 

الصحة بدبي إن الش��يخ زايد بن سلطان 

آل نهي��ان، رحم��ه الله، أرس��ى نموذجاً 

رائداً وفريداً من نوعه للعمل اإلنس��اني 

والخي��ري، وأن هذا النموذج امتد ومعه 

وعالمياً،  البيض��اء محلياً  أيادي اإلمارات 

بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهي��ان ولي عه��د أبوظبي 

نائ��ب القائد األعلى للقوات المس��لحة، 

أعض��اء  الس��مو  أصح��اب  وإخوانه��م 

المجلس األعلى حكام اإلمارات.

رسائل خير 
وذك��ر معاليه أن الش��يخ زايد أراد لدولة 

الصدارة في  المتح��دة  العربية  اإلمارات 

مختل��ف مج��االت الحي��اة، وأن حرصه 

عل��ى بناء الدولة الحديث��ة، دولة الرخاء 

والرفاهية، لم يش��غله عن تكوين مظلة 

أم��ان للمعوزين والمحتاجين في ش��تى 

بق��اع األرض ممن وصلت إليهم رس��ائل 

الخي��ر والس��الم وقواف��ل اإلغاث��ة على 

اخت��الف ألوانهم وأعراقه��م، حيث كان 

اإلنسان وحياته ومعيش��ته هو األولوية 

في فكره، رحمه الله. وأش��ار معاليه إلى 

أن يوم التاس��ع عش��ر من ش��هر رمضان 

المبارك من كل عام، يمثل أيقونة العمل 

اإلنس��اني العالمي، بكل قيمه وتقاليده، 

حيث يظل نهج الش��يخ زايد، وما يتصل 

بهذا النهج من مفاهيم نبيلة، هو أساس 

الحراك الدولي في ساحة الخير.

■ دبي - البيان

اس��تجابة لتوجيه��ات صاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، بإطالق يوم زايد للعمل 

اإلنساني، تخليداً لذكرى رحيل المغفور 

ل��ه ب��إذن الل��ه تعالى الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهي��ان، طي��ب الل��ه ثراه، 

نظمت دائرة األراضي واألمالك في دبي 

عدداً من األنشطة والفعاليات الخيرية.

 وقالت المهندسة دعاء دبالن، مدير 

المؤسس��ي  والتطوير  التخطي��ط  إدارة 

ف��ي دائرة األراض��ي واألمالك في دبي: 

»تح��رص الدائرة كل عام على االنضمام 

إل��ى مختل��ف المؤسس��ات والدوائ��ر 

الرس��مية في الدولة لتخليد مآثر الخير 

العم��ل اإلنس��اني، المغفور له  لرائ��د 

الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

يوث��ق  معرض��اً  الدائ��رة  ونظم��ت 

مختلف مراحل حياة الشيخ زايد، إضافة 

إلى مقتنيات ثقافية وتراثية قديمة.

■  الهيئة واكبت المناسبة بفعاليات إنسانية متواصلة   |  من المصدر

قالــت ريد الشــرياني الظاهري 

إن المعــرض الرمضانــي يأتــي 

تنظيمه في إطــار دعم الترويج 

لمنتجــات وخدمــات مشــاريع 

والمبدعات  األعمــال  رائــدات 

المواطنات ومساندتهن لتسويق 

منتجات مشاريعهن. 

مساندة
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