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عبر اإلمارات

حمدان بن زايد: مبادرات 
زايد اإلنسانية ميزت 

اإلمارات في العمل الخيري

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل 
األحمر اإلماراتي، أن اإلمارات ضمن الدول األكثر كفاءة في التصدي لجائحة »كورونا« للعام الثاني على 

التوالي والحد من تفشيها على المستويين المحلي والخارجي.    وقال سموه: »إن تعامل الدولة مع 
تداعيات الجائحة أكد أنها تمتلك حلواًل ناجعة وعملية في حاالت األزمات الطارئة ولديها قدرة كبيرة في 

مجابهة المستجدات اإلنسانية والصحية وغيرها، وذلك بفضل الخطط واالستراتيجيات االستباقية التي 
تم وضعها ضمن رؤية شاملة من أجل تعزيز أوجه االستجابة والحماية وتوفير رعاية أكبر لشعب اإلمارات 

والمقيمين على أرضها في كل األحوال والظروف«.     ) أبوظبي - وام(

هزاع بن زايد: 
القيادة ماضية قدمًا 

في ترسيخ إرث زايد

محمد بن خليفة: 
األيادي البيضاء 

للشيخ زايد محفورة 
في الوجدان

لقراءة المزيد.. اضغط

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيديو على حسابه في موقع 

التواصل االجتماعي »إنستغرام«، عبر وسم ومضات رمضانية، تضمن 
صورًا لسموه مع المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، مؤكدًا سموه 
أن المغفور لهما مدرسة في القيادة 

والريادة.         )دبي - البيان(

محمد بن راشد: 
 تعلمت من زايد أكثر 

من المدارس والكليات

لقراءة المزيد.. اضغط

لقراءة المزيد.. اضغطلقراءة المزيد.. اضغط

قصة 

لم يأِت تصميم الشابة اإلماراتية آمنة الحمادي شعار »يوم زايد للعمل اإلنساني« الذي يصادف التاسع عشر من رمضان، 
إنجازًا مقطوعًا من سياقه للمرأة اإلماراتية، كما لم يكن حالة معزولة، بل كان فعاًل تراكميًا بني على سلسلة من المعطيات 

التي قادت إليه وإلى غيره من اإلنجازات العديدة التي حققتها المرأة اإلماراتية، استنادًا إلى البيئة اإليجابية التي صنعتها 
القيادة الرشيدة للمواطنين، ما جعل من اإلبداع فعاًل منطقيًا في وطن اإلنجازات واإلبداع.     )دبي- نورا األمير (

 

 مصممة شعار يوم زايد للعمل اإلنساني.. إبداع في وطن اإلنجازات

لقراءة المزيد.. اضغط
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عبر اإلمارات

أكد وزراء أن احتفال اإلمارات بمناسبة »يوم زايد للعمل اإلنساني«، الذي يصادف 
ذكرى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه، في 19 رمضان من كل عام، يعكس واقعًا جماعيًا من رد الجميل لرائد العطاء 
اإلنساني الوالد المؤسس، رحمه الله، الذي أّسس لريادة دولة وسعادة شعب، 

وأّهَل أجيااًل من أبناء الوطن بروح بذل الخير والعطاء. )دبي - البيان ووام(

وزراء: زايد أّسس لريادة 
اإلمارات في الخير والعطاء

مسؤولون: يوم زايد للعمل اإلنساني 
مناسبة لألجيال لتنهل من فكر المؤسس

سلطان البادي عبد الرحمن   العويس مريم المهيريمحمد البواردي حصة بوحميد سهيل المزروعي

لقراءة المزيد.. اضغط
رئيس المحكمة 

 االتحادية العليا: 

يوم زايد للعمل 
اإلنساني وفاء 

لمبادئ العطاء

النائب العام للدولة: 
زايد ترك إرثًا حضاريًا من 

العمل اإلنساني 
 أكد المستشار الدكتور حمد سيف 

الشامسي النائب العام للدولة أن 
يوم زايد للعمل اإلنساني مناسبة 

وطنية تعكس عظمة إنجازات 
القائد االستثنائي المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طّيب الله ثراه، الذي أرسى 

قواعد العمل اإلنساني في دولة 
اإلمارات، وامتدت أياديه البيضاء 

بالخير لكل محتاج حول العالم، 
ليكون منارة للعطاء والبذل 

والمحبة، تاركًا لنا إرثًا حضاريًا من 
العمل اإلنساني والخيري جعل 

من دولة اإلمارات وشعبها محط 
تقدير وإشادة دولية على مبادئها 

اإلنسانية الثابتة والقائمة على 
العطاء والمحبة والتسامح. 

)أبوظبي - وام( 

أكد المستشار محمد حمد البادي 
رئيس  المحكمة  االتحادية العليا 

أن »يوم زايد للعمل اإلنساني« 
مناسبة وطنية نستذكر فيها 

مناقب المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه، الجمة وإنجازاته المتفردة 
ونهجه الفريد في البذل والعطاء 

للمحتاجين ومد يد 
العون للفقراء 

والمعوزين في كافة 
أنحاء العالم. 

)أبوظبي - وام(

حنيف حسن

 محمد العسكر

عبد الله آل حامد

 يوسف السركال 

أكد مسؤولون أن قيم العطاء التي غرسها المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ستظل مستمرة في اإلمارات 
بفضل قادتها الذين يلهمون شعبهم والعالم أساليب مبتكرة في 

العطاء اإلنساني، والتي لعبت دورًا محوريًا في تمكين دول وشعوب 
من النجاح في مواجهة تحديات صحية وإنمائية وإغاثية. ليغدو يوم 

زايد للعمل اإلنساني مناسبة تفتح آفاقًا واسعة أمام األجيال لتنهل 
من فكر الشيخ زايد، ومواصلة تعزيز مكانة اإلمارات على خارطة 

العمل اإلنساني إقليميًا وعالميًا بسجل حافل يدعو للفخر واالعتزاز. 
)دبي- البيان(

اإلمارات تحيي يوم زايد للعمل اإلنساني
تحيي دولة اإلمارات اليوم »يوم زايد 

للعمل اإلنساني« الذي يصادف 19 
رمضان من كل عام الموافق لذكرى 

رحيل مؤسس الدولة المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب 

الله ثراه.
ويعد »يوم زايد للعمل اإلنساني« 

مناسبة سنوية لالحتفال بما حققته 
 اإلمارات منذ عهد الشيخ زايد، 

طّيب الله ثراه، وإلى اليوم من إنجازات 
على صعيد العمل اإلنساني من خالل 

المساعدات التي تقدمها للدول 
والشعوب األخرى.)أبوظبي - وام( 

لقراءة المزيد.. اضغط

لقراءة المزيد.. اضغط

محمد حمد البادي

لقراءة المزيد.. اضغط

لقراءة المزيد.. اضغط
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عبر اإلمارات
مسؤولون في دبي: 
يوم زايد بصمة مضيئة 
في تأصيل العمل 
الخيري

أكدت فعاليات اقتصادية، أن إحياء يوم زايد 
للعمل اإلنساني الذي يصادف الـ 19 من شهر 

رمضان من كل عام، ويوافق ذكرى رحيل 
مؤسس الدولة، المغفور له بإذن الله، الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
يعد تأكيدًا من أبناء اإلمارات على مواصلة 

جهود العمل اإلنساني ودعم المبادرات 
الخيرية التي تطلقها القيادة الرشيدة في 

كافة قارات العالم، سيرًا على خطى زايد 
الخير ولتظل دولة اإلمارات عاصمة الخير 

واإلنسانية. )إعداد - القسم االقتصادي (

فعاليات اقتصادية: زايد أسس اإلمارات على ركائز إنسانية  

أدباء: الحركة الثقافية في اإلمارات امتداد إلرث زايد

زكي نسيبة: الشيخ 
زايد رمز العمل 

اإلنساني العالمي
أكد معالي زكي أنور 

نسيبة،المستشار الثقافي 
لصاحب السمو رئيس الدولة - 

الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات، 
أن يوم زايد للعمل اإلنساني، 19 

رمضان من كل عام والذي يتزامن 
مع ذكرى رحيل مؤسس الدولة 

المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب 

الله ثراه،
)أبوظبي- 

البيان(

 فهد الرئيسي

وسام لوتاه

أحمد بن مسحار

سعيد الطايرمطر الطاير محمد المري 

علي المري أحمد جلفار

لقراءة المزيد.. اضغط

عبد الله المناعيمحمد العوضي  سيف المدفع  عبد الله العويسمحمد الرئيسي أحمد بن صقر  عبد الله دعيفس  حمد بوعميم

علي أبو الريش أسماء الزرعوني

اهتم القائد المؤسس المغفور 
له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ببناء 
اإلنسان، فجاء مواكبًا للبناء والتطور 
في المجاالت كافة، وتم إنشاء 
المؤسسات الثقافية واإلعالمية، 
التي تبنت المبدعين وشجعت على 
اإلبداع في المجاالت كافة، وفرزت 
مع األيام القامات األدبية والفكرية 
والفنية الذين كانوا يحملون رسالة 
اإلمارات إلى أنحاء العالم، ويقومون 
بدورهم قوة ناعمة مؤثرة ترسل 
رسائل السالم والمحبة.
)أبوظبي - عبير يونس(

برنامج خليفة 
للتمكين ينظم 

اليوم ملتقى 
غرس زايد

 ينظم برنامج خليفة للتمكين 
»أقدر« اليوم النسخة الثانية 

من ملتقى غرس زايد الذي يعقد 
عبر تقنية االتصال المرئي عن 

بعد بالتزامن مع يوم زايد للعمل 
اإلنساني وتحت عنوان »على 

ُخطى زايد العطاء«. 
 يتضمن الملتقى جلسات 

حوارية تضم متحدثين ملهمين 
في مجاالت العمل اإلنساني 

والتنمية المستدامة. 
)أبوظبي - وام(

لقراءة المزيد.. اضغط لقراءة المزيد.. اضغط حارب الظاهري

05

لقراءة المزيد.. اضغط

لقراءة المزيد.. اضغط
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عبر اإلمارات
أعضاء في »الوطني«: يوم زايد للعمل 

اإلنساني ذكرى عظيمة تخلد مسيرة عطاء
وزارة تنمية المجتمع ُتكّثف دعم األسر 

المتعففة في »يوم زايد«
أكد أعضاء في المجلس الوطني االتحادي، أن يوم 

زايد للعمل اإلنساني، الذي يصادف الـ 19 من رمضان 
كل عام، ذكرى عظيمة تخلد مسيرة عطاء خيري 

لمؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأكدت 

سارة فلكناز أن هذا اليوم أصبح رمزًا للعطاء اإلنساني 
ليس على المستوى المحلي فقط، إنما على مختلف 

المستويات العربية واإلقليمية والعالمية، فجهوده 
العظيمة غطت مساحات شاسعة في مختلف 

قارات العالم، ووصلت أياديه البيضاء ومساعداته 
النبيلة الضخمة لإلنسانية جمعاء في كل بقاع العالم، 

مؤكدة أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد 
بن سلطان هو قائد استثنائي نبيل كانت أهدافه 

نبيلة ومخلصة لخدمة شعوب العالم والتخفيف من 
معاناتهم. )دبي - نورا األمير ( 

1390 شخصًا يستفيدون من »خيرنا ألهلنا« حتى نهاية رمضان  | من المصدر
لقراءة المزيد.. اضغط

لقراءة المزيد.. اضغط

سارة فلكناز

أسامة الشعفار

ناعمة المنصوري

»الشؤون اإلسالمية«: 
عالمة مضيئة في تاريخ 

دولتنا اإلنساني

»الرحمة لألعمال الخيرية«: 
 التاريخ لن ينسى 

ما قدمه زايد 

قال الدكتور محمد مطر سالم 
الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون 

اإلسالمية واألوقاف، إن يوم زايد 
للعمل اإلنساني مناسبة وطنية 

تحتفي بها األجيال وعالمة مضيئة 
في تاريخ دولتنا اإلنساني، ترسخ في 

النفوس نهج المغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه، وسيرته الالمعة في 
البذل والعطاء والتسامح وحب الخير 

لآلخرين دون تمييز بين اللون والجنس 
والعقيدة والمعتقد. وأضاف: »ها نحن 

اليوم نقطف ثمار ذلك النهج الخيري 
الذي تواصل وارتقى في عهد قيادة 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 

وقيادتنا الرشيدة، بأن أصبحت اإلمارات 
من أوائل الدول المانحة والرائدة في 

ترسيخ القيم اإلنسانية واألخالقية 
بتبنيها ورعايتها للمبادرات الداعمة 

للتعايش وإشاعة السالم واألمان 
وتحقيق الحياة اآلمنة والمستقرة لكل 

البشر. ) أبو ظبي ـ البيان(

 أكدت مؤسسة الرحمة لألعمال 
الخيرية برأس الخيمة أن التاريخ لن 

ينسى ما قدمه المغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

»طيب الله ثراه« من عمل خيري 
وإنساني في قلب القاصي والداني 
وما غرسه من حب الخير في نفوس 

 أبنائه بمجتمع دولة اإلمارات. 
 )رأس الخيمة - وام (

لقراءة المزيد.. اضغط

لقراءة المزيد.. اضغط

لقراءة المزيد.. اضغط

»أوقاف دبي« 
تفّرج كربة أم معيلة بـ200 ألف

تكفلت مؤسسة األوقاف وشؤون القّصر في دبي بسداد متأخرات إيجارية لسيدة 
مطلقة، وإنهاء قضية إيجارية مقامة ضدها. وتأتي مبادرة المؤسسة بالتزامن مع 
يوم زايد للعمل اإلنساني الذي يوافق يوم 19 رمضان، ذكرى رحيل مؤسس الدولة 

المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان  آل نهيان طيب الله ثراه. وقدمت 
المؤسسة مبلغ 200 ألف درهم من صندوق الزكاة لصندوق الفرج، إلنهاء قضية 

المتأخرات اإليجارية المترتبة على السيدة المطلقة، لمساعدتها في تجاوز محنتها. 
والمستفيدة، أم معيلة ألربعة أبناء، ومحكوم عليها في قضية إيجارية ولم 

تستطع السداد بسبب توقفها عن العمل.  )دبي- البيان (

 كشفت جمعية الشارقة الخيرية، عن حجم مشاريعها ومساعداتها التي نفذتها وفق أجندتها 
السنوية داخل وخارج الدولة، حيث بلغت قيمة أعمالها منذ عام 2010 حتى نهاية العام 

المنقضي مليارين و430 مليون درهم، وذلك بحسب التقرير الصادر عن إدارة الشؤون المالية 
بالتزامن مع احتفاالت الدولة بيوم زايد للعمل اإلنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر 

رمضان الفضيل من كل عام.  )الشارقة – البيان(

لقراءة المزيد.. اضغط

2.43
مليار درهم مشاريع  »الشارقة الخيرية« في 10 سنوات



زايد.. قامة عظيمة األثر    
وعبقرية اقتصادية سّخرت الثروات لبناء اإلنسان 

لقراءة المزيد.. اضغط

رجال أعمال: رؤية الشيخ زايد جعلت اإلمارات 
بيئة مثالية للفرص االستثمارية

أشاد رجال أعمال ومستثمرون عاملون في الدولة بدور 
المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه، في تأسيس اقتصاد قوي لدولة اإلمارات.  
مشيرين إلى أن الرؤية البعيدة للشيخ زايد أسست 

لدولة اإلمارات اقتصادًا متينًا وعصريًا يتسم باالنفتاح 
والمنافسة والقدرة على التفاعل والتأقلم مع مختلف 

األوضاع والظروف االقتصادية في العالم.    
    )متابعة: القسم االقتصادي(

مصطفى الجزيري اللو سامويلعبدالجبار بي بيعلي شبدارمحمد كرم 

لقراءة المزيد.. اضغط

خليفة سيف المحيربي  نجيب الشامسي

محمد مصبح النعيمي 

عبد الله بن حامد

أحمد سيف بالحصاأحمد بن شعفار

أحمد العبدالله عبد الله المناعي
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لقراءة المزيد.. اضغط

مؤسسة زايد العليا: 
عالمة فارقة في تاريخنا 

الوطني
 أكد عبدالله عبدالعالي الحميدان 

األمين العام لمؤسسة زايد 
العليا ألصحاب الهمم 

أن »يوم زايد للعمل 
اإلنساني« يعد عالمة 

فارقة في تاريخنا 
الوطني ومناسبة 

وطنية لالحتفال بما 
حققته دولتنا الغالية من إنجازات 

على صعيد العمل اإلنساني، من 
خالل المساعدات التي تقدمها 

للدول والشعوب األخرى، كما 
يعد مناسبة إلطالق العديد من 

المبادرات اإلنسانية والخيرية.  
)أبوظبي - وام(

 خالد بن زايد: مدرسة الشيخ زايد 
في العمل اإلنساني مصدر إلهام 

الشيخة هند: مناسبة وطنية 
نسترجع فيها القيم النبيلة

  قال سمّو الشيخ خالد بن زايد 

آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
زايد العليا ألصحاب الهمم: إن »يوم 

زايد للعمل اإلنساني« هو مناسبة 
 لتكريم دور الشيخ زايد بن سلطان

 آل نهيان، طّيب الله ثراه، في تأسيس 
مسيرة العطاء في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، وسيبقى اسم زايد 
محفورًا في ذاكرة العمل اإلنساني 

حول العالم، يستهدي به القاصي 
والداني في مجال األعمال اإلنسانية. 

)أبوظبي - البيان(

»خليفة 
اإلنسانية«:  

زايد  رّسخ العمل 
اإلنساني

 أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
لألعمال اإلنسانية أن »يوم زايد للعمل 

اإلنساني« الذي يصادف يوم التاسع 
عشر من رمضان من كل عام سيظل 

نبراسًا نهتدي به في العمل اإلنساني 
والخيري داخل وخارج الدولة.  

)أبوظبي - وام( 

ماراثون زايد الخيري 
رسالة إنسانية عالمية تجسدها الرياضة

لقراءة المزيد.. اضغط

لقراءة المزيد.. اضغطلقراءة المزيد.. اضغط

لقراءة المزيد.. اضغط
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