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•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل ال�شري قدما يف تعميق 
روح احتاد دولة الإم��ارات العربية 
ال���ذي و���ش��ع الآب����اء اأ���ش��ا���ش��ه املتني 
منجزات  ح��ق��ق��ت  ق���وي���ة  ب���������اإرادة 
اإنتاجية  وقواعد  �شاخمة  م�شرفة 
واأحدثت حت��ولت غريت  عمالقة 

جمرى التاريخ.
مبنا�شبة  كلمة  يف   - �شموه  و�شدد 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��� 46 ل��ل��دول��ة - 
الوطن  درع  جم��ل��ة  ع���ر  وج��ه��ه��ا 
اإ�شعاد  احل��ك��وم��ة  غ���اي���ة  اأن  ع��ل��ى 
الوطن  ال��ن��ا���س ور���ش��ال��ت��ه��ا ج��ع��ل 
بيئة  توفري  وهدفها  طيبا  مقاما 
راعية  و�شيا�شات  لالآمال  حا�شنة 
حمققة  وم�������ش���روع���ات  ل����الأح����الم 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يتلقون تهاين روؤ�ساء وملوك العامل باليوم الوطني الـ 46 

خليفة: الإمارات عظيمة ب�صعبها فخورة بقيمها ح�صينة بعطائها واإجنازاتها

جديدنا بطاقة الروسي
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باقة خاصة

نرفع اآ�سمى ايات التهاين والتربيكات 
اإىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  
واإىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم  نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل 

واإىل/ مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان  ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل و اإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س  و الأربعني لدولة المارات العربية املتحدة  

وكل عام وانتم بخري 

املهند�س و�صفي اأديب عطايا

حممد بن را�سد: نعمل لأن تكون الإمارات يف م�ساف اأف�سل دول العامل 
حممد بن زايد: دولة الحتاد منوذج ناجح لبناء الدول واملجتمعات املتما�سكة 

لأع�����ل�����ى ال����ط����م����وح����ات واأف�����ع�����ال 
ورعاية  اأمنا  امل��واط��ن  ي�شت�شعرها 

ووظيفة و�شكنا ومدر�شة.
�شموه  ه���ن���اأ   .. ال�������ش���دد  ه����ذا  ويف 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ال�شمو  و�����ش����اح����ب  دب������ي  ح����اك����م 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واإخوانه  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
الأعلى حكام الإمارات .. مو�شحا 
اأنهم ي�شاركون بالروؤية الثاقبة يف 
قيادة دولة عظيمة ب�شعبها فخورة 
بقيمها ومبادئها ح�شينة بعطائها 

واإجنازاتها.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��اح��ب ال�شمو 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل اإن 
الذكرى ال�شاد�شة والأربعني لقيام 
دولتنا احلبيبة اإماراتنا الأبية حتل 
علينا ونحن اأكرث منعة وا�شتقرارا 
بف�شل اإرث الآباء والأجداد الذين 
يف  والوطنية  الوطن  قيم  غر�شوا 

هذه الأر�س املعطاء.
اأك����د ���ش��اح��ب ال�شمو  م���ن ج��ان��ب��ه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة اأن يف تاريخ 
تظل  فخر  اأي���ام  وال�����ش��ع��وب  الأمم 
خالدة اأبد الدهر ويوم الثاين من 
دي�شمر من كل عام هو اأهم هذه 
ت��اري��خ دول��ت��ن��ا احلبيبة  الأي����ام يف 
بذكرى  يرتبط  ال��ذي  اليوم  ذل��ك 
المارات  �شعب  وج��دان  يف  عزيزة 
ك��ل��ه وه���و ت��اأ���ش��ي�����س دول����ة الحت���اد 

اأ���ش��ب��ح��ت منوذجا  ال���ت���ي  ال��ف��ت��ي��ة 
واملجتمعات  ال���دول  لبناء  ناجحا 

املتما�شكة.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��ل��ق��ى  ذل����ك  اإىل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

برقيات  الدولة حفظه اهلل  رئي�س 
ال�  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  تهنئة 
وملوك  روؤ���ش��اء  م��ن  للدولة   46
وقادة الدول ال�شقيقة وال�شديقة.
)التفا�شيل �س4-3-2(
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اأخبـار الإمـارات
القيادة العامة ل�صرطة دبي وموؤ�ص�صة مدينة ميدان حتتفالن باليوم الوطني الـ 46

•• دبي -الفجر: 

��م ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي وم��وؤ���ش�����ش��ة مدينة  ت��ن��ظِّ
لتاأ�شي�س   46 ال�  بالذكرى  احتفاًل  ممّيزة  فعالية  ميدان 
للموظفني  واملخ�ش�شة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 

وعائالتهم. 
تبداأ الحتفالت متام ال�شاعة 12 من بعد ظهر غد الأحد 
3 دي�شمر يف من�شة ميدان ل�شباق اخليل وفندق  املوافق 
امليدان، وتت�شمن ت�شجيل رقم قيا�شي عاملي جديد لأكر 
م�شرية على اخليول مع الأعالم مب�شاركة اأكرث من 120 

خيل من ادراة اخليالة �شرطة دبي . 
العامة  القيادة  موظفي  اأم��ام  املفتوحة  الفعالية،  ترحب 
وعائالتهم،  م���ي���دان  م��دي��ن��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ة  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
و�شتعج منطقة  والفئات.  الأعمار  بامل�شاركني من خمتلف 
الذي  ال��وق��ت  يف  الأن�����ش��ط��ة،  مبختلف  الرئي�شية  ال�شاحة 
اهتماما  وال�شوق  الرتاثية  املنطقة  فيه  تلقى  اأن  يتوقع 
الوطني  باليوم  لالحتفال  احلا�شرين  ال���زوار  من  كبريا 
ال� 46 لدولة الإمارات. كما �شتت�شمن املنطقة املخ�ش�شة 
الوجه،  ع��ل��ى  ال��ر���ش��م  منها  خمتلفة  ف��ع��ال��ي��ات  ل��الأط��ف��ال 
والفقاعات.  والدمى  ال�شحر  املطاطية وعرو�س  والألعاب 

�س
فيوز يف من�شة  اآب��رون  ت�شتقطب منطقة  اأن  املتوّقع  ومن 
اأع��دادا كبرية من امل�شاهدين حيث يقام  ميدان الرئي�شية 
يف  البولي�شية  الكالب  اإدارة  مه  تقدِّ ال��ذي  الكالب  عر�س 
ا�شتعرا�س  اإىل  بالإ�شافة  دب��ي،  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
�شيارات ودراجات �شرطة  ا�شطول  الإ�شافات �شمن  اأحدث 

دبي الفارهة والتي جتذب الأنظار. 
ال�شخ�شيات  جم��م��وع��ة  اأي�����ش��ا  ال��ف��ع��ال��ي��ة  يف  ���ش��ي��ت��واج��د 
الذين  واملهرجني،  الأح��ادي��ة  العجلة  وف��ق��رات  الكرتونية 

�شيمنحون الزوار فر�شا للتقاط �شور تذكارية جميلة. 

�صرطة عجمان توزع الهدايا على ال�صائقني 
مبنا�صبة اليوم الوطني

•• عجمان-وام: 

اأكد �شعادة العميد عمر حممد ال�شام�شي مدير عام املوارد واخلدمات امل�شاندة ب�شرطة عجمان اأن اليوم الوطني 
يعد منا�شبة عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم لأن اجلميع ينعم بالأمن والأمان ونتذكر فيه الإجنازات الكبرية 
وال�شعور بالوفاء والولء و�شرورة التكاتف حول القيادة الر�شيدة والحتفال مبا حققته من اجنازات وما نتطلع 
اإليه من اجنازات يف امل�شتقبل . وقامت القيادة العامة ل�شرطة عجمان و�شمن فعالياتها الحتفالية باليوم الوطني 

ال� 46 بتوزيع الهدايا على ال�شائقني وموظفي القيادة وتهنئتهم بهذه املنا�شبة الغالية على اجلميع.
كما ا�شتقبلت القيادة العديد من الوفود املدر�شية ومن خمتلف اجلهات يف الإمارة لتبادل التهنئة مبنا�شبة هذا 
اليوم املجيد حيث ا�شتقبل �شعادة العميد عمر حممد ال�شام�شي وفدا برئا�شة مدير مركز امل�شلمني الهندي يف 

عجمان الذي جاء مهنئا باليوم الوطني.

يف كلمته مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 46: 

خليفة: الإمارات عظيمة ب�صعبها فخورة بقيمها ح�صينة بعطائها واإجنازاتها
ما�سون يف تعميق روح الحتاد الذي و�سع الآباء اأ�سا�سه املتني باإرادة قوية 

غاية احلكومة اإ�سعاد النا�س ور�سالتها جعل الوطن مقاما طيبا وهدفها توفري بيئة حا�سنة للآمال 
ال�ستثمار يف الإن�سان هو جوهر الروؤية التنموية لدولتنا والرتكيز موجه بقوة لدعم التميز والبتكار

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه 
اهلل » ال�شري قدما يف تعميق روح احتاد دولة الإمارات العربية الذي و�شع 
ب��اإرادة قوية حققت منجزات م�شرفة �شاخمة وقواعد  اأ�شا�شه املتني  الآب��اء 

اإنتاجية عمالقة واأحدثت حتولت غريت جمرى التاريخ.
وجهها   - للدولة   46 ال�  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  كلمة  يف   - �شموه  و�شدد 
النا�س ور�شالتها  اإ�شعاد  اأن غاية احلكومة  » درع الوطن » على  عر جملة 
و�شيا�شات  لالآمال  حا�شنة  بيئة  توفري  وهدفها  طيبا  مقاما  الوطن  جعل 
راعية لالأحالم وم�شروعات حمققة لأعلى الطموحات واأفعال ي�شت�شعرها 

املواطن اأمنا ورعاية ووظيفة و�شكنا ومدر�شة.
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شموه  هناأ   .. ال�شدد  ه��ذا  ويف 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شاحب ال�شمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه  امل�شلحة  للقوات 
الإمارات .. مو�شحا اأنهم ي�شاركون بالروؤية الثاقبة يف قيادة دولة عظيمة 

ب�شعبها فخورة بقيمها ومبادئها ح�شينة بعطائها واإجنازاتها.
واأعرب �شموه - يف كلمته - عن عظيم تقديره ل�شعب الإم��ارات الويف على 
و�شباط  تفاين جنود  مثمنا  وعمله..  ولئه  و�شادق  وعيه  وعمق  تالحمه 

وقادة القوات امل�شلحة والأجهزة الأمنية كافة يف اأداء الواجب.
الحتادي  الوطني  املجل�س  و  الحت��ادي��ة  احلكومة  بجهود  �شموه  اأ���ش��اد  و 
واحلكومات املحلية لتعزيز ثقافة امل�شاركة ودمج املواطنني يف �شوق العمل 

وبناء قدرات اأ�شحاب الهمم وتوظيف طاقات ال�شباب ومتكني املراأة.
و ثمن �شموه اجلهود املخل�شة املبذولة من » جلنة متابعة تنفيذ مبادرات 
رئي�س الدولة » وما حققته من نتائج ملمو�شة يف تنفيذ اأهدافها بتطوير 

البنى التحتية واخلدمية وال�شكنية واملعي�شية يف اإمارات الدولة كافة.
و اأو�شح �شموه اأن ال�شتثمار يف الإن�شان هو جوهر الروؤية التنموية لدولتنا 
والرتقاء  والبتكار  التميز  لدعم  بقوة  موجه  الرتكيز  واأن  تاأ�شي�شها  منذ 

بقدرات القوى الب�شرية املواطنة ومهاراتها.
اإىل  كافة  واملجتمعية  احلكومية  القطاعات  داع��ي��ا  زاي���د«  »ع��ام  اإىل  ن��وه  و 
اإطالق مبادرات لتعميق القيم النبيلة التي غر�شها املوؤ�ش�س مبا يزيد من 
قدرة اأبناء الإم��ارات على البناء والعطاء ويقوي من مناعتهم يف مواجهة 
املمار�شات  وتعميق  والن��ت��م��اء  ل��ل��ولء  ع��ام��ا  منه  يجعلوا  واأن  ال��ت��ح��دي��ات 

اخلالقة واملبدعة.
دولة  و�شعت  واإجن����ازات  وتطوير  ع��ام عمل  ك��ان   2017 اإن  �شموه  ق��ال  و 
الإمارات يف مراكز ال�شدارة باملوؤ�شرات القت�شادية والتناف�شية والتنموية 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  تبذله  مل��ا  ت��اأك��ي��د  ال��ت��ق��دم  ه��ذا  اأن  ال��ع��امل��ي��ة.. معترا 

واحلكومات املحلية من جهد.
ال�شيا�شة  نهج  ع��ن   « اهلل  حفظه   « ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وحت��دث 
اخلارجية للدولة والذي اأثبتت التجربة �شالمته ومتيزه وح�شوره القوي 
ويوثق  الوطنية  امل�شالح  يخدم  مبا  والدولية  الإقليمية  ال�شاحتني  على 

م�شاعي التكامل العربي.
و يف هذا ال�شدد .. جدد �شموه الدعوة لإيران للجلو�س اإىل طاولة احلوار 
اأو قبول التحكيم الدويل حلل ق�شية اجلزر الإماراتية الثالث املحتلة مبا 
ير�شخ الأمن وال�شتقرار يف منطقة اخلليج العربي الذي هو اأولوية ق�شوى 

يف �شيا�شة الإمارات.
اأو اأمن  و جدد �شموه رف�س دولة الإم��ارات اأي تدخل خارجي مي�س اأمنها 
اأي  اأو  البحرين  ومملكة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الأ�شقاء  وا�شتقرار 

دولة �شقيقة اأو �شديقة.
و اأكد اأن التطرف والإرهاب الذي تعانيه املنطقة تغذيه �شيا�شات مدفوعة 
بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ من دول تدعم اجلماعات الإرهابية 

الدخل  م�شادر  بتنويع  يبداأ  امل�شتقبل  تاأمني  اإىل  فالطريق  القت�شادية؛ 
الوطني، ونحن حني نطلق م�شروعات الطاقة املتجددة وتكنولوجيا الف�شاء 
و�شناعات امل�شتقات النفطية، وحني نطلق الفر�س للتاأ�شي�س للم�شروعات 
وحني  واللوج�شتية،  املالية  واخل��دم��ات  ال�شياحة  وم�شروعات  ال�شغرية، 

ن�شتثمر يف املوارد الب�شرية، فاإن ذلك يعني التنوع.
اإن ال�شتثمار يف الإن�شان هو جوهر الروؤية التنموية لدولتنا منذ تاأ�شي�شها، 
ولذلك فاإن تركيزنا موجه بقوة لدعم التميز والبتكار، والرتقاء بقدرات 
الإن�شان  التي ل جتعل من  والتنمية  املواطنة ومهاراتها،  الب�شرية  القوى 
غاية احلكومة  باأن  توؤمن  ناجحة،  دولة  ونحن  فا�شلة،  تنمية  مرتكزا هي 
هي اإ�شعاد النا�س، ور�شالتها جعل الوطن مقاما طيبا، وهدفها توفري بيئة 
لأعلى  حمققة  وم�شروعات  ل��الأح��الم،  راعية  و�شيا�شات  ل��الآم��ال،  حا�شنة 
اأم��ن��ا ورع��اي��ة ووظ��ي��ف��ة و�شكنا  امل��واط��ن  ي�شت�شعرها  واأف��ع��ال  ال��ط��م��وح��ات، 
ومدر�شة، و�شمن هذا، ن�شيد باجلهود املخل�شة املبذولة من »جلنة متابعة 
– يف تعاون وثيق مع اجلهات  تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة«، وما حققته 
الحتادية واملحلية املعنية – من نتائج ملمو�شة يف تنفيذ اأهدافها بتطوير 
البنى التحتية واخلدمية وال�شكنية واملعي�شية يف اإمارات الدولة كافة، كما 
ن�شيد باجلهود املبذولة من احلكومة الحتادية واملجل�س الوطني الحتادي 
واحلكومات املحلية لتعزيز ثقافة امل�شاركة، ودمج املواطنني يف �شوق العمل، 
وبناء قدرات الفئات ال�شعيفة واأ�شحاب الهمم، وتوظيف طاقات ال�شباب، 
ومت��ك��ني امل�����راأة، ال��ت��ي ت�����ش��ارك ال��ي��وم ب��ج��دارة يف خمتلف جم���الت العمل 

الوطني، وتبواأت اأعلى املنا�شب ال�شيا�شية والت�شريعية.
اأبنائي وبناتي: اإن النمو القت�شادي، على اأهميته واأولويته، لي�س هدفا يف 
حد ذاته، واإمنا هو و�شيلة ل�شنع حياة اأكرث توازنا واعتدال، واأي تنمية ل 
ت�شع اعتبارا للبعد الثقايف، هي تنمية غري م�شتدامة، وواحدة من اأ�شباب 
وجت�شيدها  التنموية،  ا�شرتاتيجياتها  يف  للثقافة  دجمها  جتربتنا  جن��اح 
ت�شريعات متزج بني الأ�شالة واملعا�شرة، و�شيا�شات تدعم الآداب والفنون، 
وترعى الإنتاج الإبداعي والفكري الوطني وال�شناعات الثقافية، ومن هذا 
املنطلق، جاء الهتمام بالرتاث، فهو كنز وطني، ومرتكز للهوية، وم�شدر 
للتما�شك الجتماعي، ولهذا كله، كان اعرتافنا بالتنوع الب�شري والثقايف، 
لتاأ�شيل  وو�شيلة  امل�شتدامة،  للتنمية  رئي�شا  حمركا  ون��راه  ن��ق��دره،  ال��ذي 
والتطرف  التع�شب  ونبذ  والتعاي�س،  التوا�شل  واحل���وار  النفتاح  ثقافة 
والنغالق الفكري، وتر�شيخا لهذا النهج، اأطلقنا برناجما وطنيا للت�شامح، 
يحظر  والكراهية،  التمييز  ملكافحة  قانونا  واأ�شدرنا  وزارة،  له  وخ�ش�شنا 
اأو  املذهب،  اأو  العقيدة،  اأو  الدين،  اأ�شا�س  على  النا�س  بني  التمييز  ويجرم 
اجلرائم  ملكافحة  وقانونا  اللغة،  اأو  اللون،  اأو  العرق،  اأو  الطائفة،  اأو  امللة، 

الإرهابية.
وحتقيقا لالأهداف ذاتها، نويل قطاع الق�شاء اأولوية ق�شوى، فال ا�شتقرار 
باإجراءاته،  والتزام  تطبيقه،  يف  وعدالة  للقانون،  �شيادة  دون  ا�شتثمار  ول 
حار�شة  عدلية  ق�شائية  منظومة  من  دولتنا  متتلكه  مبا  فخورون  ونحن 
ك��ف��اءة ه��ذه املنظومة  ي��ب��ذل م��ن ج��ه��ود لتعزيز  للحقوق واحل��ري��ات، وم��ا 
لإج���راءات  وت�شهيال  ال��ع��امل،  يف  اجل��اري��ة  للتطورات  مواكبة  وم��رون��ت��ه��ا؛ 
التي حققتها دولتنا كبيئة جاذبة لالأعمال  للنجاحات  التقا�شي، وتعزيزا 

وال�شياحة وال�شتثمارات مبختلف اأنواعها.
اإن امل�شتقبل مهما كان بعيدا، فهو قريب وال�شتعداد له يبداأ اليوم، ولي�س 
جديدا،  وزاري���ا  ت�شكيال  املا�شي  اأكتوبر  يف  اعتمدنا  ب��ذل��ك،  واإمي��ان��ا  غ��دا، 
ل�شتقبال  البالد  تهيئة  غايتها  م�شبوقة،  غري  نوعية  حقائب  ا�شتحدث 
التحولت  ا�شتيعاب  على  ق��درة  اأك��رث  وه��ي  2071م«،  الإم����ارات  »مئوية 
اأبعادها، وما  املتوقعة خالل العقود اخلم�شة املقبلة يف خمتلف  امل�شتقبلية 
واخلدمات،  وال��وظ��ائ��ف  الأع��م��ال  م�شتوى  على  حت���ولت  م��ن  بها  يرتبط 

واإعداد القوى الب�شرية املوؤهلة والقادة املتميزين.
اتخذته  الذي  النهج  �شالمة  التجربة  اأثبتت  لقد  املواطنون:  الأخ��وة  اأيها 

واملتطرفة ومتولها.. م�شددا على اأنه ل خمرج من هذا النفق املظلم دون 
اجلهود  بعرقلة   - ك��ان  مهما   - ط��رف  لأي  ال�شماح  ب��ع��دم  جماعي  ات��ف��اق 
ترف�س  ق��وي��ة  م��واق��ف  وال��ت��زام  ال���ش��ت��ق��رار  لتحقيق  والقليمية  ال��دول��ي��ة 

الإرهاب واتخاذ تدابري م�شرتكة حتا�شب رعاته ومموليه وداعميه.
اإننا يف دولة الإم��ارات م�شاركون ومبادرون يف كل اجلهود   « وقال �شموه : 
الهادفة اإىل اإعادة الأمن وال�شتقرار اإىل اليمن ال�شقيق والعودة مب�شر اإىل 
اإىل  اإىل �شوريا والطمئنان  مكانتها ودوره��ا العربي القائد واإع��ادة الأم��ن 

ليبيا وال�شتقرار اإىل العراق ولبنان وال�شومال واأفغان�شتان وغريها ».
وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة .

وبركاته  ال�شالم عليكم ورحمة اهلل  واملواطنات  املواطنني  وبناتي  اأبنائي   «
يف هذا اليوم..

ترحما  نقف  دولتنا  لتاأ�شي�س  والأربعني  ال�شاد�شة  بالذكرى  نحتفل  ونحن 
وتقديرا ملوؤ�ش�س الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان واإخوانه 
الآباء املوؤ�ش�شني بناة الحتاد م�شتلهمني من �شريتهم العطرة املثل والقدوة 

و�شائلني العلي القدير اأن يتغمدهم برحمته وغفرانه.
ول��ك��م- اأب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن- عظيم التقدير مل��ا اأظ��ه��رمت م��ن ���ش��ادق الولء 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخ��ي  نهنئ  وبا�شمكم  العمل..  وخمل�س 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واأخي 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��واين  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
الأعلى حكام الإمارات وهم ي�شاركون بالروؤية الثاقبة يف قيادة دولة عظيمة 

ب�شعبها فخورة بقيمها ومبادئها ح�شينة بعطائها واإجنازاتها.
اإن م�شريتنا الحتادية التي نتهياأ لالحتفال بيوبيلها الذهبي خالل �شنوات 
قليلة حافلة ب�شور الب�شالة والإقدام والإجناز فبالإرادة القوية و�شع اآباوؤنا 
اإنتاجية عمالقة وحققوا  الأ�شا�س املتني ملنجزات م�شرفة �شاخمة وقواعد 
نقالت نوعية م�شهودا لها يف املجالت كافة واأحدثوا حتولت غريت جمرى 
التاريخ لتودع بالدنا اإىل غري رجعة عهود الفرقة والبوؤ�س ولتمهد الطريق 
بالوطن،  والع���ت���زاز  امل�����ش��ارك��ة  مفاهيم  ع���ززت  ن��اج��ح��ة،  احت��ادي��ة  لتجربة 
وعلى ال��درب ذات��ه نحن �شائرون تعميقا ل��روح الحت��اد، ال��ذي كان اإعالنه 
الطاقات،  ويطلق  اجلهود،  يوحد  نظام،  اإىل  مواطنينا  لتطلعات  ا�شتجابة 
عر موؤ�ش�شات احتادية ت��وؤدي دوره��ا يف تكامل مع احلكومات املحلية، ويف 
تن�شيق تام مع جميع القطاعات فكانت هذه التجربة الفريدة، التي �شارت 

منوذجا ملهما لكثري من الدول.
اأبنائي الأعزاء.. ونحن ن�شت�شرف »عام زايد«، العام الذي نحتفي فيه مبرور 
مائة عام على ميالد القائد املوؤ�ش�س، ندعو القطاعات احلكومية واملجتمعية 
الوالد  التي غر�شها فينا  النبيلة  القيم  لتعميق  اإطالق مبادرات  اإىل  كافة 
املغفور له » باإذن اهلل » ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه« 
م��ن مناعته يف  وي��ق��وي  وال��ع��ط��اء،  البناء  �شعبنا على  ق��درة  م��ن  يزيد  مب��ا 
مواجهة التحديات؛ فالأمم تزدهر بتقديرها لذاتها، وتخليدها لرموزها، 
ومبا يلتزمه اأبناوؤها من قيم الت�شامن وامل�شاركة؛ فاجعلوا من »عام زايد« 
مكنت  التي  واملبدعة،  اخلالقة  املمار�شات  وتعميق  والنتماء،  للولء  عاما 

دولتنا من الروز كفاعل حموري على امل�شتويني الإقليمي والدويل.
ويف هذا ال�شياق، نثمن ال�شتجابة التي حظيت بها »مبادرة عام اخلري«، التي 
طورتها احلكومة يف تن�شيق مع القطاع اخلا�س اإىل ا�شرتاتيجية وطنية، 
غاياتها تر�شيخ ممار�شات العمل الإن�شاين يف الدولة، وتعميق خ�شال الكرم 

والتالحم التي ات�شف بها �شعبنا وميزته عر القرون.
واإجن���ازات،  وتطوير  ع��ام عمل   2017 ع��ام  ك��ان  لقد  امل��واط��ن��ني..  اأبنائي 
والتناف�شية  القت�شادية  امل��وؤ���ش��رات  يف  ال�شدارة  مراكز  يف  دولتنا  و�شعت 
احلكومة  تبذله  مل��ا  تاأكيد  ه��و  امل��ح��رز،  التقدم  وه���ذا  العاملية،  والتنموية 
الحتادية واحلكومات املحلية من جهد خللق بيئات عمل مبدعة، وتهيئة 
الظروف لقطاع الأعمال؛ لي�شهم يف دعم �شيا�شة الدولة لتنويع قاعدتها 

بالن�شاط  متيز  نهج  وه��و  ال��دول��ة،  ه��ذه  تاأ�شي�س  منذ  اخلارجية  �شيا�شتنا 
واحل�شور القوي على ال�شاحتني الإقليمية والدولية، مبا يخدم م�شاحلنا 
الوطنية، وي�شون �شيادة دولتنا، ويفعل منظومة التعاون اخلليجي؛ ويوثق 
م�شاعي التكامل العربي؛ وي�شهم يف تطوير نظام دويل اأكرث عدل واإن�شافا، 
اإىل جانب امل�شاركة الإيجابية يف كل ما من �شاأنه دعم التعاون الدويل يف 

مواجهة التحديات امل�شرتكة.
والتزاما بهذا النهج، نكرر الدعوة للحكومة الإيرانية للجلو�س اإىل طاولة 
ال��دويل حلل ق�شية جزرنا الثالث املحتلة، مبا  اأو قبول التحكيم  احل��وار 
اأولوية  ه��و  ال���ذي  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  وال���ش��ت��ق��رار يف منطقة  الأم���ن  ير�شخ 
اأو  اأمننا  مي�س  خارجي،  تدخل  لأي  الرف�س  وجن��دد  �شيا�شتنا،  يف  ق�شوى 
البحرين،  ومملكة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  اأ�شقائنا  وا�شتقرار  اأم��ن 
اأو �شديقة، ونوؤكد اأن التطرف والإره��اب الذي تعانيه  اأو اأي دولة �شقيقة 
منطقتنا، تغذيه ال�شيا�شات املدفوعة بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ 
من دول تدعم اجلماعات الإرهابية واملتطرفة ومتولها، ول خمرج من هذا 
 – – مهما كان  النفق املظلم دون اتفاق جماعي بعدم ال�شماح لأي طرف 
مواقف  والتزام  ال�شتقرار،  لتحقيق  والقليمية  الدولية  اجلهود  بعرقلة 
ومموليه  رعاته  حتا�شب  م�شرتكة  تدابري  واتخاذ  الإره���اب،  ترف�س  قوية 
لالحتالل  نهاية  لو�شع  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  ت�شافر  ج��ان��ب  اإىل  وداع��م��ي��ه، 
عقود،  �شبعة  منذ  امل�شتمر  والعربية  الفل�شطينية  لالأرا�شي  الإ�شرائيلي 
وتوفري الظروف املنا�شبة ل�شتئناف عملية ال�شالم، ونوؤكد دعمنا لل�شعب 
ب�شدة  وندين  دولته،  وقيام  م�شريه  تقرير  يف  امل�شروع  وحقه  الفل�شطيني 
الأق�شى،  وامل�شجد  الفل�شطيني  ال�شعب  بحق  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  الن��ت��ه��اك��ات 
امل�شلمني  اأو�شاع  اإزاء  فاإننا ل نخفي ما ن�شعر به من قلق عميق  ويف هذا، 
فاعل  جماعي  دويل  بتحرك  ونطالب  ميامنار،  من  الفارين  الروهينجا 

حلمايتهم، وو�شع حد لهذه املاأ�شاة الإن�شانية.
اإننا يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة م�شاركون ومبادرون يف كل اجلهود 
والعودة مب�شر  ال�شقيق،  اليمن  اإىل  الأم��ن وال�شتقرار  اإع��ادة  اإىل  الهادفة 
اإىل مكانتها ودورها العربي القائد، واإعادة الأمن اإىل �شوريا، والطمئنان 
اإىل ليبيا، وال�شتقرار اإىل العراق ولبنان وال�شومال واأفغان�شتان وغريها، 
وكذلك نحن موؤيدون وداعمون للجهود الدولية املبذولة لإخالء منطقة 
 – دولتنا  اإن  اهلل،  ونحمد  ال�شامل،  ال��دم��ار  اأ�شلحة  م��ن  الأو���ش��ط  ال�شرق 
�شيا�شتنا اخلارجية  اأ�شا�شي يف  الذي هو مبداأ  الإن�شاين،  التفاعل  وبف�شل 
– تتبواأ اليوم مكانة متقدمة يف منظومة القوى اخلرية يف العامل، فهي 
امل�شاعدات،  ومنح  واحل��وار،  ال�شالم  ثقافة  ن�شر  يف  الفاعلة  النخبة  �شمن 
وتخفيف اآثار الأزمات، وتلبية حاجات امل�شت�شعفني، وهو نهج مكن دولتنا 
من بناء �شورة اإيجابية م�شرفة، وعالقات تعاون وتكامل مثمرة مع الدول 

وال�شعوب كافة.
امل�شلحة  لقواتنا  التقدير  فائق  ع��ن  نعر  ال��ي��وم،  ه��ذا  يف  وبناتي:  اأبنائي 
اإىل تطويرها، والرتقاء  والأجهزة الأمنية كافة، موؤكدين �شعينا الدوؤوب 
بقدراتها، ورعاية منت�شبيها، مقدرين جلنودها و�شباطها وقادتها تفانيهم 
اأداء الواجب، وما يبذلون من جهد للنهو�س بقدرات بالدنا الدفاعية  يف 
وعيه،  وع��م��ق  لتالحمه  ال���ويف  ال�شعب  ه���ذا  لأب��ن��اء  وال��ت��ق��دي��ر  والأم��ن��ي��ة، 

وللمقيمني بيننا من اأبناء الدول ال�شقيقة وال�شديقة.
حفظكم اهلل جميعا، و�شدد خطاكم، واأبقاكم ذخرا لهذا الوطن، وكل عام، 

والوطن �شامخ بالعزة.. وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يتلقون تهاين روؤ�صاء وملوك العامل باليوم الوطني الـ 46
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ت���ل���ق���ى 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة »حفظه اهلل« برقيات تهنئة 
 46 ال����  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
وقادة  وملوك  روؤ���ش��اء  من  للدولة 

الدول ال�شقيقة وال�شديقة.
ك��م��ا ه��ن��اأ ق���ادة و روؤ����ش���اء حكومات 
ب���رق���ي���ات مم��اث��ل��ة -  ال������دول - يف 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
»رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

للقوات امل�شلحة .
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  تلقى  فقد 
ال�����دول�����ة ت����ه����اين ك�����ل م�����ن خ�����ادم 
�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
عاهل  ���ش��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 
ال�����ش��ي��خ �شباح  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب 

رو�شيا  رئ��ي�����س  ب��وت��ني  ف���الدمي���ري 
وفخامة  الحت����ادي����ة  ال�شديقة 
رئي�س  اإن  ج�����اي  م�����ون  ال���رئ���ي�������س 
جمهورية كوريا ال�شديقة وفخامة 
الرئي�س فرانك فالرت �شتاينمانري 
جلمهورية  الحت�������ادي  ال��رئ��ي�����س 
اأملانيا الحتادية ال�شديقة وفخامة 
رئي�س  ح�����ش��ني  ال��رئ��ي�����س مم���ن���ون 
الإ�شالمية  ب��اك�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
الرئي�س  وف����خ����ام����ة  ال�������ش���دي���ق���ة 
رئي�س  ن����زارب����اي����ف  ن���ور����ش���ل���ط���ان 
ال�شديقة  كازاخ�شتان  جمهورية 
اأن���دج���ي دودا  وف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س 
رئي�س جمهورية بولندا ال�شديقة 
دانكواه  اأدو  نانا  الرئي�س  وفخامة 
غانا  جمهورية  رئي�س  ادو  اك��وف��و 
الرئي�شة  وف���خ���ام���ة  ال�������ش���دي���ق���ة 
جمهورية  رئي�شة  يعقوب  حليمة 
وفخامة  ال�����ش��دي��ق��ة  ���ش��ن��غ��اف��ورة 
كوزن�شكي  ب��اب��ل��و  ب��ي��درو  ال��رئ��ي�����س 
ال�����ش��دي��ق��ة وفخامة  ب���ريو  رئ��ي�����س 
رئي�س  رح��م��ن  علي  اإم���ام  الرئي�س 
جمهورية  طاجيك�شتان  ال�شديقة 

الأح����م����د اجل���اب���ر ال�����ش��ب��اح  اأم���ري 
وفخامة  ال�شقيقة   ال��ك��وي��ت  دول���ة 
ال�شي�شي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي�����س 
العربية  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
عمر  الرئي�س  وف��خ��ام��ة  ال�شقيقة 
رئ��ي�����س جمهورية  ال��ب�����ش��ري  ح�����ش��ن 
ال�شودان ال�شقيقة و�شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن 
العهد  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
ال�شعودية  العربية  الدفاع باململكة 
ال�������ش���ق���ي���ق���ة و�����ش����اح����ب اجل���الل���ة 
ال�شاد�س  غ��و���ش��ت��اف  ك�����ارل  امل���ل���ك 
ال�شديقة  ال�����ش��وي��د  م��ل��ك  ع�����ش��ر 
امل���ل���ك ماها  و����ش���اح���ب اجل����الل����ة 
ف����اج����ريا ل����وجن����ك����ورن ب���ودي���ن���درا 
تايالند  م��ل��ك  دي��ب��اي��اف��اراجن��ك��ون 
الرئي�س  وف����خ����ام����ة  ال�������ش���دي���ق���ة 
الوليات  رئ��ي�����س  ت��رام��ب  دون���ال���د 
ال�شديقة  الم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
���ش��ي جينبينغ  ال��رئ��ي�����س  وف��خ��ام��ة 
ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  رئي�س 
الرئي�س  و ف����خ����ام����ة  ال�������ش���دي���ق���ة 

وف�����خ�����ام�����ة ال����رئ����ي���������س ����ش���ريج���و 
ماتاريال رئي�س جمهورية اإيطاليا 
ال�شديقة وفخامة الرئي�س حممد 
جمهورية  رئ���ي�������س  ع��ب��داحل��م��ي��د 
ال�شديقة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ب��ن��غ��الدي�����س 
ليوتارد  دوري�س  الرئي�شة  و فخامة 
ال�شوي�شري  الحت���������اد  رئ���ي�������ش���ة 
اأبوالغيط  اأحمد  و معايل  ال�شديق 
الأم��������ني ال����ع����ام جل���ام���ع���ة ال�����دول 

العربية.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تلقى  كما 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع������اه اهلل« 
دولة  م��ن  تهنئة مم��اث��ل��ة  ب��رق��ي��ات 
رئي�س جمل�س  كت�شيانغ  ال�شيد يل 
الدولة جلمهورية ال�شني ال�شعبية 
ح�شينة  �شيخة  ودول����ة  ال�شديقة 
رئي�شة وزراء جمهورية بنغالدي�س 
�شاهد  ودول���ة  ال�شديقة  ال�شعبية 
وزراء  رئ���ي�������س  ع���ب���ا����ش���ي  خ����اق����ان 
الإ�شالمية  ب��اك�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
برايوت  جرنال  ومعايل  ال�شديقة 

تايالند  وزراء  رئي�س  اأو���ش��ا  ���ش��ان 
ال�شديقة ومعايل ميهاي تودو�شي 
ال�شديقة  روم��ان��ي��ا  وزراء  رئ��ي�����س 
رئي�شة  �شيلدو  ماريا  بيتا  ومعايل 
ال�شديقة  بولندا  جمهورية  وزراء 
ف��ي��وري��ل فيفور  م��ي��ه��اي  وم���ع���ايل 
برومانيا  ال��وط��ن��ي  ال���دف���اع  وزي����ر 
ال�����ش��دي��ق��ة وم����ع����ايل اأح����م����د اأب����و 
جلامعة  ال����ع����ام  الأم�������ني  ال���غ���ي���ط 

الدول العربية.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت��ل��ق��ى 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
ع����ه����د اأب�����وظ�����ب�����ي ن����ائ����ب ال���ق���ائ���د 
برقيات  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
الوطني  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ت��ه��ن��ئ��ة 
ال�����ش��اد���س والأرب���ع���ني م��ن ك��ل من 
جينبينغ  ���ش��ي  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة 
ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  رئي�س 
نور  الرئي�س  وف��خ��ام��ة  ال�شديقة 
�شلطان نزاربايف رئي�س جمهورية 
ومعايل  ال�����ش��دي��ق��ة  ك��ازخ�����ش��ت��ان 
اأب����و ال��غ��ي��ط الأم�����ني العام  اأح���م���د 

جلامعة الدول العربية.

وزارة اخلارجية وبعثات الدولة التمثيلية يف اخلارج حتيي يوم ال�صهيد
•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأح��ي��ت 
الدويل والبعثات التمثيلية للدولة 
يف اخلارج ذكرى يوم ال�شهيد والذي 
من  الثالثني  الأول  اأم�س  ي�شادف 
لت�شحيات  تخليداً  وذل��ك  نوفمر 
البوا�شل  ال���دول���ة  ���ش��ه��داء  وع���ط���اء 
اأجل  ب��اأرواح��ه��م م��ن  ال��ذي��ن �شّحوا 

اإعالء راية الوطن.
لتوجيهات  ت���ن���ف���ي���ذاً  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال���دول���ة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
 30 ي����وم  ي���ك���ون  ب�����اأن  ح��ف��ظ��ه اهلل، 
لل�شهيد،  نوفمر من كل عام يوماً 
يتم فيه التعبري عن م�شاعر الفخر 
ال�شهداء،  ب���ب���ط���ولت  والع�����ت�����زاز 
والنتماء  ال��ولء  مواثيق  وجتديد 
ل��ل��وط��ن ال���غ���ايل، وب����ذل ال����روح من 
اأجله ليبقى �شاخما يف كافة املواقف 

وال���ظ���روف والأوق������ات. وك���ان �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ 
الدويل،  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
قد األقى يوم ام�س كلمة مبنا�شبتي 
ي���وم ال�����ش��ه��ي��د وال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال� 
الثالثون  يعتر   « فيها:  قال   46
م�شيئة  ع��الم��ة  نوفمر  �شهر  م��ن 
ن�شتذكر  الإم�����ارات  دول���ة  ت��اري��خ  يف 
من  ال�شهداء  اأبناوؤنا  قدمه  ما  فيه 
واأمتهم،  لوطنهم  وف���اء  ت�شحيات 
ق���وة  ي��������زداد  الحت��������اد  �����ش����رح  واإن 
باأبطاله  عزميته  وت�شتد  ب�شهدائه 
ال�شهيد«  »ي��وم  يف  ن�شتذكر  واأبنائه، 
عزم اأبناء الإم��ارات على ال��ذود عن 
مكت�شباته،  وح��م��اي��ة  ال��وط��ن  ه���ذا 
ت�شتلهم  القادمة  الأج��ي��ال  و�شتظل 
من ت�شحيات الآباء والأجداد اأ�شمى 
درو�����س ال��ت��ف��اين م��ن اأج����ل الوطن 
اأن �شرح  ���ش��م��وه  واأك����د  ورف���ع���ت���ه«.  
الحتاد يزداد قوة ب�شهدائه وت�شتد 

وا�شفاً  واأب��ن��ائ��ه،  باأبطاله  عزميته 
�شموه يوم ال� 30 من �شهر نوفمر 
تاريخ دولة  باأنه عالمة م�شيئة يف 
قدمه  م��ا  ف��ي��ه  ن�شتذكر  الإم������ارات، 
اأبناوؤنا ال�شهداء من ت�شحيات وفاء 

لوطنهم واأمتهم.
ويف اإطار هذه املنا�شبة الوطنية، نفذ 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  موظفو 
اأم�س  ي����وم  وم��ن��ت�����ش��ب��وه��ا  ال������دويل 
ال�شامت«،  ال��دع��اء  »دق��ي��ق��ة  الأول 
القدير  العلي  اهلل  اإىل  مت�شرعني 
بالرحمة  ال�شهداء  اأرواح  يتغمد  اأن 
الأعالم  تنكي�س  مت  كما  وامل��غ��ف��رة. 
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  م���ب���ن���ى  ع����ل����ى 
بعثات  وك���اف���ة  ال������دويل  وال���ت���ع���اون 
يوم  اخل����ارج  يف  التمثيلية  ال��دول��ة 
اأم�س يف الفرتة من الثامنة �شباحاً 
�شباحاً  وال��ن�����ش��ف   11 ال����  وح��ت��ى 
لت�شحيات  واإج���الًل  تقديراً  وذل��ك 

�شهداء الوطن الأبرار. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شاد�س والأربعني  حتتفل جمموعة الحتاد للطريان باليوم الوطني 
الن�شاطات  م��ن  جمموعة  ب��اإط��الق  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 

والفعاليات يف خمتلف اأنحاء العامل.
تقليد  الدولة  الوطني  باليوم  الحتفال  بات  املا�شية،  ال�شنوات  خالل 
حتر�س املجموعة على الحتفاء به من خالل تنظيم الفعاليات املختلفة 
�شالت  ويف  الرئي�شي  مقرها  يف  للموظفني  احتفالت  تت�شمن  والتي 
النتظار يف مطار اأبوظبي الدويل، وعلى منت رحالتها وعر قنواتها 

للتوا�شل الجتماعي.

اإ�شافة اإىل ما ذكر، تت�شمن الحتفالت عر�س فيلم يهنئ خالله جنوم 
فريق مان�ش�شرت �شيتي لكرة القدم، دولة الإمارات العربية املتحدة على 

اليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني.
األوان  للمجموعة ومركز الحتاد للطريان  الرئي�شي  املقر  يرتدي  كما 

العلم الإماراتي. 
من  �ش�������ور  ع��ر���س  يتم  الدولي������ة  الح��ت��ف��الت  ال�شعي���������د  على  اأم���ا 
�شاعات يوم  اأرب��ع  العاملية ملدة  نا�شداك تاميز �شكوير  �شاحة  اأبوظبي يف 

2 دي�شمر.
ويرتدي طاقم اخلدمات الأر�شية لالحتاد للطريان يف مطار اأبوظبي 
الدويل، و�شاح العيد الوطني، يف حني �شيتم توزيع الأو�شحة على �شيوف 

واحتفاًل بهذه املنا�شبة، تقدم الحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة 
 46 اإىل  ت��ذاك��ره��ا  اأ���ش��ع��ار  على  خ�شومات  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
وجهة بني 26 نوفمر و3 دي�شمر 2017، �شريطة اأن يكون ال�شفر 
ت�شل  خ�شومات  اإىل  بالإ�شافة   ،2018 31مايو  وحتى  7يناير  بني 
%46 على بع�س الأ�شناف املختارة من متجر الب�شائع اخلا�س  اإىل 
برنامج الولء “�شيف الحتاد” وذلك يف الفرتة بني 1 و5 دي�شمر.

كذلك، �شتجري الحتاد للطريان �شحوبات �شخمة على جوائز متنوعة 
�شمن  امل�شّجلة  الب�شائع  م��ن  �شنًفا   46 على  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  يف 
برنامج الولء، كما �شيتلقى ال�شيوف الإماراتيني املنت�شبني اإىل برنامج 

الولء بطاقات تهنئة مبنا�شبة اليوم الوطني 46.

الأمتعة  اأحزمة  تزيني  جانب  اإىل  الوطنية،  باملنا�شبة  احتفال  الحت��اد 
بدمى على �شكل جمل يحمل و�شاًحا باألوان الدولة. 

وتزدان �شالت النتظار يف مبنى امل�شافرين 3. يف مطار اأبوظبي باألوان 
باألوان  تزينها  مت  التي  احللوى  تقدمي  اإىل  بالإ�شافة  الإماراتي  العلم 

العلم.
اأم����ا ع��ل��ى م��نت ط���ائ���رات الحت����اد ل��ل��ط��ريان، تنطلق الح��ت��ف��الت مع 
توزيع طاقم الطائرة بطاقات املعايدة وتوزيع ال�شوكول املزينة بالعلم 

الإماراتي على امل�شافرين على منت الرحالت املغادرة يف هذا اليوم.
2 دي�شمر  اليوم الوطني لدولة الإم���ارات يف  “فلرت”  اإط��الق  كما مت 

على تطبيق “ال�شناب �شات«.

اأكد اأن الذكرى ال�ساد�سة والأربعني لقيام دولتنا احلبيبة حتل علينا ونحن اأكرث منعة وا�ستقرارًا و ازدهارًا 

حممد بن را�صد: نعمل لأن تكون الإمارات يف م�صاف اأف�صل دول العامل 
ال�سباب هم ثروتنا احلقيقية التي نفخر بها وب�سواعدهم وعملهم وعلمهم يقودون البلد اإىل امل�ستقبل الذي يتطلعون اإليه 

الإمـارات بيت ذو قلب كبري يت�سـع لكل مواطن عاملي يتطلع اإىل العي�س يف واحة من النفتاح واحلوار وال�سلم والعطاء الإن�سـاين

جمموعة الحتاد للطريان توا�صل احتفالتها باليوم الوطني عرب العامل

•• اأبوظبي-وام:

قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�شاد�شة  ال��ذك��رى  اإن  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأكرث  ونحن  علينا  الأبية حتل  اإماراتنا  احلبيبة  دولتنا  لقيام  والأربعني 
منعة وا�شتقرارا بف�شل اإرث الآباء والأج��داد الذين غر�شوا قيم الوطن 

والوطنية يف هذه الأر�س املعطاء.
 “ ع��ر  وجهها  ال�46  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  كلمة  يف  �شموه  واأ���ش��اف 
ونحن  اأي�شا  علينا  تطل  العزيزة  الذكرى  “ اإن هذه  الوطن  درع  جملة 
اأكرث ازدهارا ومتكنا وجناحا بجهود رجالنا ون�شائنا اأبناء وبنات الإمارات 
علما  ال�شم  ه��ذا  ويرتجمون  قلوبهم  يف  الإم���ارات  ا�شم  يحملون  الذين 

وعمال ووفاء واإخال�شا.
ال�شمو  �شاحب  اإىل  بالتهنئة  الغالية  املنا�شبة  ه��ذه  يف  �شموه  ت��وج��ه  و 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ و �شاحب 
القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو 
اهلل  �شائال   .. الإم���ارات  حكام  ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
�شاأن  لإع��الء  وم�شاعيهم  خطواتهم  يف  يبارك  واأن  جميعا  يحفظهم  اأن 

الإمارات و�شعبها.
وقال �شموه : “اأهنئ جنودنا و�شباطنا البوا�شل يف قواتنا امل�شلحة حماة 
الوطن ودروعه ال�شامدة رافعي رايات العزة والفخر كي تبقى الإمارات 

واحة اأمن واأمان تنعم بال�شيادة وال�شتقرار« .
و ا�شتذكر �شموه رحلة العطاء الطويلة التي قطعها باين نه�شة دولتنا 
ثراه..  اهلل  نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  احلديثة 
وقال اإنه يف العام املقبل حتل الذكرى املائة مليالد زايد اخلري ومع اإطالق 
“عام زايد 2018” فاإن هذه فر�شة لنا جميعا كي نتوقف عند حمطات 
اأعطاها من  واب��ن ويف لأر���س وفية  واأب  كثرية م�شيئة يف م�شرية قائد 
عرقه وحكمته ويقينه وثباته الكثري فاأنبتت غر�شا هو الأبقى .. الإمارات 

و�شعبها.
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأ�شاف �شاحب  و 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” �شد : “ لقد بداأنا 
فعليا يف ر�شم خارطة الطريق اإىل امل�شتقبل من خالل “ مئوية الإمارات 
متكامال  عمل  اإط��ار  ت�شع  نوعها  من  ا�شرتاتيجية  اأول  وهي   ”2071
القطاعات  وتطوير  التنمية  م�شرية  لدفع  املقبلة  اخلم�شني  لل�شنوات 

املجتمعية كافة .
ال��دول يف  اأف�شل  “ نعمل لأن تكون الإم���ارات يف م�شاف   : وق��ال �شموه 

العامل بل اأف�شل الأف�شل وذلك بحلول الذكرى املائة لتاأ�شي�س دولتنا«.
واأ�شاف : كثريون يرون اأننا نحلم.. لكننا نذكركم باأن احتادنا بداأ بحلم 

وعلى يد رجال حاملني.. فزايد واأخوه را�شد رحمهما اهلل انطلقا مب�شروع 
الدولة من حلم م�شرتك يقوم على وحدة الهدف وامل�شري.. و�شرعان ما 
ان�شم اإليهما اإخوانهم حكام الإمارات وقد و�شعوا اليد يف اليد ليرتجموا 
احللم اإىل واقع وليبنوا دولة عمادها العزمية ولبناتها الإن�شان بو�شف 

الإن�شان الإماراتي اأغلى “اأ�شول” الدولة .

وفيما يلي ن�س كلمة �شموه ..
عليكم  ال�شالم  واملواطنات  املواطنون  اأيها  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم   «

ورحمة اهلل وبركاته .
اإماراتنا  احلبيبة  دولتنا  لقيام  والأربعون  ال�شاد�شة  الذكرى  علينا  حتل 
الذين  والأج��داد  الآب��اء  اإرث  وا�شتقرارا بف�شل  اأكرث منعة  الأبية ونحن 
ازدهارا  واأك���رث  املعطاء  الأر����س  ه��ذه  يف  والوطنية  ال��وط��ن  قيم  غر�شوا 
الذين  الإم����ارات  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  ون�شائنا  رجالنا  بجهود  وجن��اح��ا  ومتكنا 
علما وعمال  ال�شم  هذا  قلوبهم ويرتجمون  الإم���ارات يف  ا�شم  يحملون 

ووفاء واإخال�شا.
ال�شمو  �شاحب  لأخ��ي  بالتهنئة  اأت��وج��ه  علينا  الغالي��ة  املنا�شبة  ه��ذه  يف 
ال�شمو  �شاحب  اأخ��ي  و  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد 
للقوات امل�شلحة واإخواين اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد 
حكام الإمارات.. فليحفظهم اهلل جميعا ويبارك يف خطواتهم وم�شاعيهم 
لإع���الء ���ش��اأن الإم����ارات وال��ع��م��ل ب��ال كلل اأو ملل م��ن اأج���ل رف���اه �شعبنا 

و�شعادته.
الوطن  حماة  امل�شلحة  قواتنا  يف  البوا�شل  و�شباطنا  جنودنا  اأهنئ  كما 
ودروع��ه ال�شامدة رافعي راي��ات العزة والفخر كي تبقى الإم��ارات واحة 

اأمن واأمان تنعم بال�شيادة وال�شتقرار.
اأيها الإخ��وة والأخ��وات ن�شتذكر هذه الأي��ام رحلة العطاء الطويلة التي 
ال�شيخ زايد بن  ب��اإذن هلل  املغفور له  قطعها باين نه�شة دولتنا احلديثة 

�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
“عام  اإط��الق  يف العام املقبل حتل الذكرى املائة مليالد زايد اخلري ومع 
حمطات  عند  نتوقف  ك��ي  جميعا  لنا  فر�شة  ه��ذه  ف��اإن   ”2018 زاي��د 
اأعطاها من  واب��ن ويف لأر���س وفية  واأب  كثرية م�شيئة يف م�شرية قائد 
عرقه وحكمته ويقينه وثباته الكثري فاأنبتت غر�شا هو الأبقى .. الإمارات 

و�شعبها.
اأيها الإخ��وة والأخ��وات يحق لنا اأن نتباهى باأننا واحدة من اأكرث الدول 
مرحلة  ا�شتكملنا  ق��د  املا�شية  ال��ع��ق��ود  يف  كنا  واإذا  ال��ع��امل..  يف  ت��ط��ورا 
مرحلة  نحو  اليوم  ننطلق  فاإننا  والتعزيز  والتمكني  والبناء  التاأ�شي�س 

جديدة عنوانها العري�س: اإمارات امل�شتقبل.

ولقد بداأنا فعليا يف ر�شم خارطة الطريق اإىل امل�شتقبل من خالل “مئوية 
اإط��ار عمل  ا�شرتاتيجية من نوعها ت�شع  اأول  وهي   ”2071 الإم���ارات 
متكامال لل�شنوات اخلم�شني املقبلة لدفع م�شرية التنمية وتطوير كافة 
القطاعات املجتمعية ثقافيا وفكريا واقت�شاديا وعلميا وتقنيا كي تكون 
وذلك  الأف�شل  اأف�شل  بل  العامل  يف  ال��دول  اأف�شل  م�شاف  يف  الإم���ارات 

بحلول الذكرى املائة لتاأ�شي�س دولتنا.
كثريون يرون اأننا نحلم .. لكننا نذكركم باأن احتادنا بداأ بحلم وعلى يد 
رجال حاملني.. فزايد واأخوه را�شد رحمهما اهلل انطلقا مب�شروع الدولة 
من حلم م�شرتك يقوم على وحدة الهدف وامل�شري.. و�شرعان ما ان�شم 
اإليهما اإخوانهم حكام الإمارات وقد و�شعوا اليد يف اليد ليرتجموا احللم 
اإىل واقع وليبنوا دولة عمادها العزمية ولبناتها الإن�شان بو�شف الإن�شان 

الإماراتي اأغلى “اأ�شول” الدولة.
ف��الإم��ارات حتتل  ف��راغ  ي��اأت م��ن  ب��اأن ن�شبح الأف�شل مل  ال��ي��وم  وحلمنا 
مراتب متقدمة عامليا يف العديد من موؤ�شرات التنمية احليوية.. وعلى 
واأداوؤن��ا احلكومي هو  ال�شعيد الإقليمي فاإن اقت�شادنا هو الأ�شرع منوا 
يف  وجنحنا  ك��ف��اءة..  والأك���رث  “الأذكى”  هي  وخدماتنا  فاعلية  الأك��رث 
حتقيق تكامل مثايل بني العن�شر التقني املتفوق وبني العامل الب�شري 
التي  والإن�شانية  واحل�شارية  القيمية  باملنظومة  الإخ���الل  ع��ن  بعيدا 

انطلق منها احتادنا املبارك.
الإم����ارات للعامل وزراء  املا�شي قدمت  ال��ع��ام  اأي��ه��ا الإخ���وة والأخ����وات يف 
اأن  جمتمع  لأي  ميكن  ل  لأن��ه  وال�شباب  وامل�شتقبل  وال�شعادة  للت�شامح 
الإن�شان الهتمام املطلق وتوفري كل  اإي��الء  اأو يعطي دون  اأو يبدع  ينتج 
الأ�شباب التي متكنه من تقدمي اأف�شل ما لديه كي يكون طرفا فاعال يف 
م�شرية التنمية يف مقدمة هذه الأ�شباب ال�شعادة كحق اأ�شا�شي من حقوق 
املواطنة وال�شعادة كما نفهمها وكما نحر�س على توفريها هي اأن ي�شعر 
واأر�شه  اأ�شرته  وم�شتقبل  وم�شتقبله  وبيت�������ه  وكرامته  اأمنه  باأن  املواطن 
م�شانة و باأن اأحالمه لها مكان وتطلعات���������ه م�ش�������روعة وطموحاته قابلة 

للتحقيق.
و�شط  الوطنية  امل�شاعر  اإذك���اء  يف  عمل  كرنامج  ال�شعادة  اأ�شهمت  لقد 
اأبناء الإمارات.. وهذا احل�س العايل بامل�شوؤولية الوطنية والتالحم الذي 
يحكم العالقة املتينة بني ال�شعب والقيادة هو حائط ال�شد املنيع يف وجه 
ل  م�شتقبل  من��اء  اأك��رث  مب�شتقبل  واحللم  الأم��ل  لتقوي�س  حماولة  اأي 

تناف�س فيه الإمارات �شوى نف�شها.
وكدولة حتولت اإىل اأر���س الأح��الم لكل باحث عن الأم��ل وفر�شة لبناء 
البداية  الإم���ارات منذ  دول��ة  اأر�شته  ع��ام  نهج  الت�شامح  ف��اإن  اأف�شل  حياة 
كقيمة اإن�شانية وح�شارية ل ميكن التنازل عنها.. فالإمارات بيت ذو قلب 
يف  العي�س  اإىل  ويتطلع  وحم��ب  خمل�س  عاملي  مواطن  لكل  يت�شع  كبري 

واحة من النفتاح واحلوار وال�شالم والعطاء الإن�شاين والثقايف والفكري 
املتبادل.

هنا نوجه ر�شالة لكل املقيمني على اأر�س الدولة ونوؤكد لهم اأن الإمارات 
تعتز ب��ه��م ومب���ا ي��ق��دم��ون��ه وب��اإ���ش��ه��ام��ات��ه��م ال��ن��وع��ي��ة مب��ا ي��ع��زز �شمعتها 
اأ�شيل من ن�شيج املجتمع  الإيجابية ويرفد م�شرية تطورها.. فهم جزء 
وفكريا  ودينيا  ثقافيا  متعدد  ب�شري  طيف  على  يقوم  ال��ذي  الإم��ارات��ي 

واإن�شانيا. وغنانا يكمن يف هذا التعدد.
بها.. نقول لهم: ها هي  التي نفخر  ال�شباب فهم ثروتنا احلقيقية  اأما 
اإليه  الإم��ارات ن�شلمها لكم اأمانة فقودوها اإىل امل�شتقبل الذي تتطلعون 
الدعم  كل  لكم  و�شنوفر  معكم  �شنقف  كقيادة  ونحن  واعملوا..  تعلموا 
على  الغد  دول��ة  بناء  يف  وم�شاعدتكم  لتمكينكم  مواردنا  كافة  و�شن�شخر 

اأ�ش�س ل ميكن زعزعتها.
ال�شاملة  ا�شرتاتيجيتنا  م��ن  وك��ج��زء  م��وؤخ��را  والأخ�����وات  الإخ����وة  اأي��ه��ا 
ين�شجم  ومب��ا  امل��دى  بعيدة  امل�شتقبلية  املتطلبات  م��ن  جمموعة  لتلبية 
وزارات  �شمت  جديدة  حكومة  �شكلنا  الإم���ارات  مئوية  م�شتهدفات  مع 
اأن نكون  الغذائي.. علينا  والأمن  املتقدمة  والعلوم  للذكاء ال�شطناعي 
واقت�شاديا  تقنيا  الكرى  املجتمعية  التيارات  مع  للتعامل  م�شتعدين 
وفكريا و�شيا�شيا من اليوم.. ل جمال لالنتظار. قطار امل�شتقبل حترك 

فعليا وعلينا جميعا اأن نلحق به.
بهم وبقدراتهم  ثقتنا  نعزز  امل�شتقبل ها نحن  الإم��ارات هم  �شباب  ولأن 
واأفكارهم اخلالقة كي يقودوا ر�شم اخلطط وال�شرتاتيجيات للتوجهات 

امل�شتقبلية مبا يخدم م�شالح دولتنا.
اأبنائي وبناتي ل يزال اأمامنا عمل كبري.. ال�شعي اإىل املركز الأول يقت�شي 
الوطنية وتعزيز قيم  واملحافظة على مكت�شباتنا  املا�شي  اإرث  منا �شون 
اخلرات  وم��راك��م��ة  القيمية  منظومتنا  وتر�شيخ  والتكاتف  التعا�شد 

وم�شاعفة العمل والإجناز والبتكار.
واإميانكم وعزميتكم  بهمتكم  �شهال لكن  لي�س  امل�شتقبل  اإىل  الطريق  اإن 
دائما  والأول  واأرق��ى  اأف�شل  �شنكون  يدكم  وعلى  ن�شل..  �شوف  وعملكم 

واأبدا.
اأ�شاأل اهلل اأن يدمي علينا نعمة الأمن وال�شتقرار واأن ي�شدد خطانا ملا فيه 

رفعة بلدنا واأن يلهمنا ملا فيه خري اأمتنا و�شعبنا.

الب�صري يهنئ الإمارات باليوم الوطني وي�صهد افتتاح م�صاريع و زواجًا جماعيًا برعاية الهالل
•• اخلرطوم-وام:

المارات  مب�شاريع  الب�شري  ح�شن  عمر  ال�شوداين  الرئي�س  فخامة  اأ���ش��اد 
التنموية يف �شرق ال�شودان موؤكدا انها ت�شاهم يف توفري املاأوى وال�شتقرار 
التهنئة لالإمارات قيادة و�شعبا  للمتاأثرين من الكوارث الطبيعية موجها 
الم���ارات  ���ش��ه��داء  ، وح��ي��ا ت�شحيات  ال�شاد�س والأرب��ع��ني  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 

وال�شودان مبنا�شبة احياء المارات ل� “يوم ال�شهيد« .
ونوه الب�شري باملبادرات الإن�شانية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  و�شاحب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة معربا عن تقديره للجهود التي ت�شطلع بها 
هيئة الهالل الحمر الإماراتي بقيادة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س الهيئة على ال�شاحة ال�شودانية.
اأقيم  ال��ذي  اجلماهريي  اللقاء  الب�شري  الرئي�س  خماطبة  لدى  ذلك  جاء 
1200 وحدة  ام�س الأول مبنطقة اروما يف ولية ك�شال مبنا�شبة افتتاح 
التي  الفي�شانات  م��ن  للمتاأثرين  الح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اأقامتها  �شكنية 
الهيئة  نظمته  ال��ذي  اجلماعي  ال���زواج  بنفقات  وتكفلها  ال��ولي��ة  اجتاحت 

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان زايد ل� 204 من �شباب املنطقة .
وقال الرئي�س الب�شري ان هذه امل�شاريع تاأتي امتدادا مل�شرية اخلري والعطاء 
التي بداأها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان “طيب اهلل ثراه” يف 

الهالل الحمر يف ال�شودان جتاوز 8 الف يتيم ، اىل جانب الهتمام بتنفيذ 
امل�شاريع التنموية الخرى يف جمالت ال�شحة و التعليم و البيئة وتوفري 
م�شادر املياه يف املناطق التي تعاين �شحا يف هذا امل�شدر احليوي يف وليات 

ال�شودان كافة .
ال�شيخ حمدان  اهتمام �شمو  الدكتور حممد عتيق الفالحي  اأكد  اىل ذلك 
الوقوف  و  وم�شاندتهم  ودعمهم  الجتماعية  ال�شباب  بق�شايا  زاي��د  ب��ن 
م�شريا   ، ال�شعبة  احلياة  ظ��روف  مواجهة  على  قدرتهم  وتعزيز  بجانبهم 
اإىل اأن روؤية �شموه يف هذا ال�شدد نابعة من اإميانه باأن ال�شباب هم حملة 
لواء امل�شتقبل وان اللتفات اإليهم و تلبية متطلباتهم يحقق تطلعاتهم يف 
احلياة ، ويجعلهم اأكرث اإيجابية وحيوية جتاه جمتمعاتهم ، و اأكرث �شعادة و 
ت�شاحما مع الآخرين ، ويجنبهم الإحباط و الكراهية التي تقود اإىل اعتناق 

الأفكار الهدامة .
وقال ان هذا الزواج اجلماعي يف ولية ك�شال ياأتي �شمن م�شروع اجتماعي 
اأ�شري كبري تتبناه الهيئة مبتابعة من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد لدعم 
ا�شتقرار ال�شباب العربي و حتقيق حلمه يف بناء الأ�شرة ال�شاحلة التي هي 
اأعرا�شا  املا�شية  الفرتة  نفذت خالل  الهيئة  اأن  اإىل  ، م�شريا  املجتمع  نواة 
و  الأردن  يف  ال�شوريني  النازحني  خميمات  و  ال��ع��راق  م��ن  ك��ل  يف  جماعية 

اأرخبيل �شقطري اليمني ، و�شاهمت يف اأعرا�س مماثلة يف البحرين.
واأكد اأن م�شاهمة الهيئة يف مثل هذه املنا�شبات يعزز مبداأ ال�شراكة املجتمعية 
العربية التي ل غنى عنها يف ظل ظروف اقت�شادية �شاغطة على ال�شباب 
، كما ي�شاهم يف تقليل النفقات وتي�شري �شبل الزواج و حماربة الإ�شراف و 

ال�شودان و التي كان من ثمارها م�شروع ان�شاء �شارع هيا بورت�شودان بطول 
600 كيلو مرت والذي يعتر من اهم امل�شاريع التنموية لأنه يربط ميناء 
ال�شودان الرئي�شي بو�شط البالد اىل جانب امل�شاريع الخرى التي �شاهمت 

يف دعم التنمية و ال�شتقرار.
وترحم الب�شري على روح ال�شيخ زايد داعيا اهلل ان يكون ما قدمه لالإن�شانية 

جمعاء يف ميزان ح�شناته.
ال�شودان  ي��زور  ال��ذي  الأحمر  الهالل  و وفد هيئة  الب�شري  الرئي�س  و�شهد 
حاليا لتنفيذ عدد من املهام الإن�شانية برئا�شة �شعادة الدكتور حممد عتيق 
�شلطان  ب��ن  الرحمن  عبد  فهد  �شعادة  وع�شوية  ال��ع��ام  الأم���ني  الفالحي 
نائب الأمني العام لقطاع امل�شاعدات الدولية ، يرافقه �شعادة حمد حممد 
اجلنيبي �شفري الدولة لدى اخلرطوم، مرا�شم الزواج اجلماعي الذي ياأتي 
الزواج للمتع�شرين  �شبل  ال�شباب وتي�شري  الهيئة لإ�شعاد  اإطار مبادرات  يف 
الجتماعية  باأو�شاعهم  الهتمام  و   ، لهم  ال�شتقرار  �شبل  ، وتوفري  منهم 

والنف�شية وحت�شينها.
ونقل حمد حممد اجلنيبي حتيات القيادة الر�شيدة يف الدولة اىل الرئي�س 
يرعى  ان  �شعيدة  منا�شبة  انها  وقال   ، ال�شقيق  ال�شوداين  وال�شعب  الب�شري 
املعاناة  تخفيف  ت�شاهم يف  التي  التنموية  امل�شاريع  افتتاح  الرئي�س  فخامة 
عن كاهل ال�شقاء يف ال�شودان ، كما ي�شرنا ان يتزامن افتتاح هذه امل�شاريع 

مع احتفالت دولة المارات باليوم الوطني 46.
ال�شعيفة يف مقدمتهم  املجتمع  ب�شرائح  الهتمام  واأكد اجلنيبي موا�شلة 
الذين تكفلهم هيئة  الي��ت��ام  ع��دد  ان  ال�شدد اىل  ه��ذا  ، م�شريا يف  الي��ت��ام 

احلد من مظاهر البذخ يف منا�شبات الأعرا�س ، وقال : ميثل ال�شباب ن�شف 
وتي�شري  بهم  العناية  و  رعايتهم  لذلك لبد من   ، امل�شتقبل  وكل  احلا�شر 
اأمورهم و على راأ�شها تهيئة الظروف املالئمة ل�شتقرارهم ، م�شريا اإىل اأن 
الزواج يعتر من اأهم عوامل ال�شتقرار املن�شود ، لأن فيه �شالح املجتمع و 

�شمان م�شتقبل زاهر لل�شباب .
التهنئة  اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  نيابة عن  الفالحي  وق��دم 
للعر�شان متمنيا لهم حياة �شعيدة ، وزيجات مباركة ، وقال هذا جزء ي�شري 

من التزامنا جتاه هوؤلء ال�شباب .
من جانبه اأعرب اآدم جماع اآدم وايل ولية ك�شال عن تقدير الولية حكومة 
و�شعبا لرعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان لهذا الزواج اجلماعي 
الإماراتية  ال��رواب��ط  عمق  جت�شد  �شموه  من  الكرمية  امل��ب��ادرة  اأن  موؤكدا   ،
و  الأ�شري  ال�شتقرار  حتقيق  يف  ت�شاهم  و   ، والثابتة  الرا�شخة  ال�شودانية 

الجتماعي و النف�شي لل�شباب و تعزز جمالت ال�شراكة املجتمعية .
واأ�شاد جماع بجهود الهالل الأحمر الإماراتي الإن�شانية التي مل تنقطع عن 
الولية خالل كوارث الفي�شانات املتتالية التي اجتاحتها ال�شنوات املا�شية 
تبنيها  خ��الل  الأخ���رى من  املنظمات  �شائر  دون  الهيئة متيزت  اإن  وق��ال   ،
لق�شايا التنمية والإعمار يف الولية ، خا�شة يف جمالت الإ�شكان و ال�شحة 
و التعليم ، م�شريا يف هذا ال�شدد اإىل امل�شاكن التي اأن�شاأتها للمتاأثرين من 

في�شانات العام املا�شي.
ب�شبب  التي فقدت منازلها  الأ�شر  اآلف  املبادرة حققت حلم  اأن هذه  واأك��د 

الفي�شانات ، وها هي الآن تنعم باملاأوى و ال�شتقرار والعي�س الكرمي.
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اأخبـار الإمـارات

»اإمباور« حتتفل باليوم الوطني ال�صاد�س والأربعني لدولة الإمارات 
���ش��ارك��ت موؤ�ش�شة الإم�����ارات لأن��ظ��م��ة ال��ت��ري��د امل��رك��زي »اإم���ب���اور«، اأكر 
املناطق يف العامل، �شعب الإم��ارات فرحته باليوم  مزود خلدمات تريد 
الوطني ال�شاد�س والأربعني لدولة الإمارات، موؤكدة على ولئها للروؤية 
احلكيمة لقادة الدولة والهادفة اإىل حتقيق مزيد من الرخاء والزدهار 
ل��دول��ة الإم����ارات حت��ت راي���ة الإحت����اد. وا�شتطاعت دول���ة الإم����ارات على 
مدى خم�شة عقود تقريباً من تاأ�شي�شها حتقيق الكثري من الإجنازات يف 
جمال التنمية القت�شادية والجتماعية، حيث باتت تتبواأ اليوم مراتب 

متقدمة وتناف�س غريها من الدول يف جميع املجالت. 
واأقامت »اإمباور« خالل احتفالها باليوم الوطني العديد من الن�شاطات 
يف مقرها يف دبي، حيث بداأتها مب�شرية اليوم الوطني التي �شارك فيها 

جميع موظفني ال�شركة، تاله ق�شم الولء لدولة الإمارات وعزف للن�شيد 
الوطني، ثم الكلمة الفتتاحية وتالوة عطرة من القراآن الكرمي، وقام 
برنامج  ت�شمن  كما  احل�شور.  اأم��ام  كلمته  باإلقاء  ذل��ك  بعد  �شعفار  بن 
الح��ت��ف��ال ع��ر���س لأط��ف��ال امل���دار����س، ت���اله م��ع��زوف��ات ل��ل��ف��رق ال�شعبية 
التفاعلية  امل�شابقات  م��ن  جمموعة  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  ال�شن  ك��ب��ار  وح�����ش��ور 
احتفال  ال�شركة  اأقامت  كما  غ��داء.  بدعوة  الرنامج  ليختتم  والهدايا 
اآخر يف م�شاكن العمال التابع لل�شركة الأمر الذي اأتاح للموظفني فر�شة 

امل�شاركة يف فعالياته املتنوعة.
بن  اأحمد  قال  الوطني،  باليوم  املوؤ�ش�شة  احتفال  على  تعليقه  اإط��ار  ويف 
الوطني  باليوم  احتفالنا  يعك�س  اإم��ب��اور:  التنفيذي  الرئي�س  �شعفار، 

لدولة الإمارات ولءنا لهذا الوطن املعطاء والتزامنا بامل�شي قدماً خلف 
املوؤ�ش�شني  الآب���اء  جهود  ال��وق��ت  نف�س  يف  م�شتذكرين  احلكيمة،  قيادته 
التالحم بني  الوطن قوامه  اأبناء  يجمع كل  �شاخماً  بنوا �شرحاً  الذين 
ي�شكل  لها  الدولة وحبنا  اأن واجبنا اجت��اه هذه  ون��رى  ال�شعب وقيادته. 
دافعاً لنا للم�شي قدماً يف جهودنا وت�شريف الدولة من خالل م�شاريعنا 
رمزاً  ال���دوام  على  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني  ال��ي��وم  و�شيبقى  ال��دول��ي��ة. 
لفخرنا باملنجزات التي حتقق خالل الفرتة املا�شية والتي �شتتحقق يف 

امل�شتقبل.   
دولة  ال��ت��ي حققتها  ال��ع��دي��دة  ب���الإجن���ازات  »نفخر  �شعفار:  ب��ن  واأ���ش��اف 
الإمارات يف جميع املجالت، و�شنوا�شل دعمنا لتطلعات قيادتنا احلكيمة 

اأج��ل الو�شول  2021 من  اأه��داف روؤي��ة الإم���ارات  وامل�شاهمة يف اإجن��از 
اإىل مراكز عاملية متقدمة يف جميع جمالت التنمية. وت�شاهم »اإمباور« 
يف تنفيذ م�شاريع تريد املناطق على نحو يدعم الأجندة الوطنية من 
خالل ال�شتفادة من التقنيات املبتكرة يف هذا املجال ومبا ي�شمن حتقيق 

التنمية امل�شتدامة واحلفاظ على مواردنا الطبيعية.«
امل�شاريع  من  لعدد  للبيئة  �شديقة  مناطق  تريد  خدمات  اإمباور  تقدم 
ريزيدن�س  بيت�س  دب��ي مثل جمموعة جمريا وجمريا  اإم���ارة  يف  ال��ب��ارزة 
ومركز دبي املايل العاملي واخلليج التجاري ومدينة دبي الطبية واأبراج 
مول  بطوطة  واب��ن  جاردنز  ودي�شكفري  جمريا  ونخلة  جمريا  بحريات 

وحي دبي للت�شميم واملنطقة العاملية لالإنتاج الإعالمي وغريها. 

اأكد اأنه يف تاريخ الأمم وال�سعوب اأيام فخر تظل خالدة اأبد الدهر ويوم الثاين من دي�سمرب اأهمها يف تاريخ دولتنا

حممد بن زايد: دولة الحتاد اأ�صبحت منوذجًا ناجحًا لبناء الدول واملجتمعات املتما�صكة 
ما�سون على نهج زايد واإخوانه من الآباء املوؤ�س�سني ولن نتوانى عن بذل اأي جهد يعزز من وحدتنا ويقوي متا�سكنا

طموحاتنا لدولتنا ل حدود لها ون�سعى كي تكون من اأف�سل دول العامل يف املجالت كافة 

لن نتوانى يف تقدمي اأي م�ساعدة لإر�ساء دعائم التنمية والأمن وال�ستقرار وال�سلم يف ربوع املنطقة والعامل 
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأك��د �شاحب 
اأيام  وال�شعوب  الأمم  تاريخ  يف  اأن  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
الثاين من دي�شمر من كل ع��ام هو  اأب��د الدهر وي��وم  فخر تظل خالدة 
اأهم هذه الأيام يف تاريخ دولتنا احلبيبة ذلك اليوم الذي يرتبط بذكرى 
عزيزة يف وج��دان �شعب الم��ارات كله وهو تاأ�شي�س دولة الحت��اد الفتية 
املتما�شكة وباتت  اأ�شبحت منوذجا ناجحا لبناء الدول واملجتمعات  التي 
م�شدر اإلهام للدول التي تن�شد الوحدة والتقدم والتفوق وحتدي ال�شعاب 

والثقة بامل�شتقبل لي�س يف منطقتنا فح�شب واإمنا يف العامل كله اأي�شا.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف كلمة له مبنا�شبة 
اليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني : “ ونحن نحتفل بهذا اليوم املجيد يف 
ذاكرة الوطن ن�شتذكر بكل فخر واعتزاز وتقدير القائد املوؤ�ش�س املغفور 
واإخ��وان��ه حكام   - ث��راه  نهيان طيب اهلل  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه 
الإمارات املوؤ�ش�شني الذين و�شعوا بحكمتهم وروؤيتهم الثاقبة لبنات دولة 
الحتاد القوية ومرتكزاتها الثابتة التي مثلت ول تزال الأ�شا�س القوي 
لتطور دولتنا احلبيبة وتطلعها الواثق نحو امل�شتقبل امل�شرق - باإذن اهلل 
املوؤ�ش�شون وما�شية  الآب��اء  تركه  ال��ذي  القيم  تعاىل- مت�شلحة مب��وروث 
بعزمية اأبنائها التي ل تلني من اأجل رفعة دولة الإمارات العربية املتحدة 

وتعزيز ريادتها يف املجالت كافة.
درو�س  با�شتلهام  ي��ك��ون  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال  اأن  �شموه  اأو���ش��ح  و 
املوؤ�ش�شون من م��وروث قيمي  الآب��اء  التي ل تتوقف فما قدمه  الذكرى 
وح�شاري ومواقف خالدة ميثل معينا ل ين�شب نتعلم منه جميعا كيف 
يكون النتماء اإىل هذا الوطن والعمل من اأجل اأن يبقى موحدا عزيزا 
ينعم بالأمن والأمان وال�شتقرار ال�شامل ويوفر لأبنائه مقومات احلياة 
الكرمية ويزرع فيهم قيم النتماء اإليه والت�شحية بالغايل والنفي�س من 

اأجله.
و�شدد على اأن يوم الثاين من دي�شمر من كل عام ميثل رمزا لكل القيم 
الوطنية الأ�شيلة التي ن�شتلهم منها العر والدرو�س ونتعلم منها كيف 
يكون النتماء اإىل الوطن اأ�شمى الغايات وكيف تكون الت�شحية من اأجله 
جميعا  ميدنا  ال��ي��وم  ه��ذا  اإن  وق��ال  املقا�شد..  اأن��ب��ل  رفعته  على  والعمل 
بطاقة تدفعنا نحو مزيد من العمل وبذل اأق�شى اجلهود لنحافظ على 
الإمارات  دول��ة  تظل  وك��ي  املوؤ�ش�شون  الآب���اء  لنا  تركه  ال��ذي  اخل��ري  اإرث 
املتحدة رمزا للوحدة والتوحد واملنعة وعنوانا للخري والعطاء  العربية 

الذي ل يتوقف من اأجل م�شلحة الإن�شانية جمعاء.
ال�شيخ  ال�شمو  العهد ل�شاحب  اليوم اخلالد جندد  :” اإننا يف هذا  وقال 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ على بذل كل ما 
يف و�شعنا لتحقيق اآمال �شعبنا يف العزة والرفاهية والتقدم والعمل بكل 
اإخال�س وتفان لرفعة دولتنا احلبيبة؛ كي تظل عنوانا للعطاء واخلري 
وتبقى منارة للت�شامح والتعاي�س ولتوا�شل ر�شالتها الإن�شانية واحل�شارية 

يف اإ�شاعة اأجواء الأمل والتفاوؤل والتطلع بكل ثقة نحو امل�شتقبل.
والأربعني  ال�شاد�شة  بالذكرى  اليوم  نحتفل  كنا  اإذا   ”: �شموه  واأ���ش��اف 
لقيام دولة الحتاد ون�شتذكر الأدوار اجلليلة التي قام بها القائد املوؤ�ش�س 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه واإخوانه حكام 
اأوا�شر الحت��اد ف��اإن ما ي�شاعف فرحتنا بهذا اليوم  الإم��ارات يف متتني 
هو اأننا �شنحتفل معا يف العام املقبل باملبادرة التي اأطلقها �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل باأن يكون عام 
2018 يف دولة الإمارات العربية املتحدة يحمل �شعار “عام زايد” ليكون 
منا�شبة وطنية تقام لالحتفاء بذكرى مرور مائة عام على ميالد ال�شيخ 
زايد رحمه اهلل ذلك الرمز التاريخي اخلالد مبا تركه من موروث قيمي 

ومبادرات اإن�شانية ل يزال العامل كله يتعلم منها وي�شتلهم معانيها.
“ اإننا يف هذا اليوم اخلالد يف ذاكرة الوطن جندد العهد  وقال �شموه : 
باأننا ما�شون على نهج زايد واإخوانه من الآباء املوؤ�ش�شني رحمهم اهلل ولن 
نتوانى عن بذل اأي جهد يعزز من وحدتنا ويقوي متا�شكنا لأننا ندرك اأن 
الوحدة هي م�شدر منعتنا يف مواجهة التحديات املختلفة وهي منطلقنا 
حالة  لرت�شيخ  وال�شامن  والتنمية  البناء  م�شرية  يف  قدما  امل�شي  نحو 
الأمن وال�شتقرار التي تعي�شها دولتنا خا�شة يف هذه املرحلة التي تواجه 
فيها الدولة الوطنية يف الكثري من املناطق حتديات البقاء وال�شتمرار 
للتجارب  دوم��ا منوذجا  كانت  كما  الحت��اد  دول��ة  تظل  و�شنعمل معا كي 
موؤ�ش�شاتها  تطوير  خالل  من  والعامل  منطقتنا  يف  الناجحة  الوحدوية 
املختلفة والرتقاء مب�شار العمل احلكومي كي يواكب متطلبات التنمية 
والتطور يف املجتمع والعمل على تر�شيخ ثقافة الإبداع والبتكار لتكون 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  تبقى  كافة كي  تنتهجه موؤ�ش�شاتنا  ال��ذي  النهج 
املتحدة فتية مزدهرة ينعم فيها جميع اأبناء الوطن بالأمن وال�شتقرار 
الأمم  دولتنا يف م�شاف  على موقع  نحافظ  والزده���ار وحتى  وال��رخ��اء 

الكبرية والعظيمة دائما.
و�شدد �شموه على اأن طموحاتنا لدولتنا ل حدود لها ون�شعى كي تكون من 
اأف�شل دول العامل يف املجالت كافة لأننا نوؤمن باأن �شريورة التقدم مل 
تعد حكرا على دول اأو ح�شارات اأو ثقافات بعينها واإمنا هي حق جلميع 
ت�شلحت  ومتى  ال�شادقة  والعزمية  القوية  الإرادة  امتلكت  متى  ال��دول 
تطلق  التي  البيئة  لهم  ووف��رت  اأبنائها  بقدرات  واآمنت  واملعرفة  بالعلم 
اإىل  وتفاوؤل وطموح  ثقة  بكل  ننظر  فاإننا  ولهذا  وابتكاراتهم  اإبداعاتهم 
موقع دولتنا احلبيبة يف امل�شتقبل واإىل دورها يف اإثراء احل�شارة الإن�شانية 

وتعزيز م�شرية التقدم العاملي.
املوؤ�ش�شني  الآب��اء  اليوم الذي نحتفل فيه بعطاء  اأنه يف هذا  وذكر �شموه 
�شهداءنا  نن�شى  اأن  اأبدا  الذين و�شعوا مرتكزات دولة الحتاد ل ميكننا 
والواجب  لنداء احلق  وتلبية  الوطن  دفاعا عن  باأرواحهم  الذين جادوا 

اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة - 
2018 يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة  ب��اأن يكون عام  حفظه اهلل - 
“عام زايد” ليكون منا�شبة وطنية تقام لالحتفاء بذكرى  يحمل �شعار 
م���رور م��ائ��ة �شنة ع��ل��ى م��ي��الد ال�����ش��ي��خ زاي���د -رح��م��ه اهلل- ذل���ك الرمز 
التاريخي اخلالد مبا تركه من موروث قيمي ومبادرات اإن�شانية ل يزال 

العامل كله يتعلم منها وي�شتلهم معانيها.
الإخ���وة والأخ����وات .. اإن��ن��ا يف ه��ذا ال��ي��وم اخل��ال��د يف ذاك���رة ال��وط��ن جندد 
العهد باأننا ما�شون على نهج زايد واإخوانه من الآباء املوؤ�ش�شني -رحمهم 
وي��ق��وي متا�شكنا  م��ن وحدتنا  يعزز  اأي جهد  ب��ذل  يف  نتوانى  ول��ن  اهلل- 
لأننا ندرك اأن الوحدة هي م�شدر منعتنا يف مواجهة التحديات املختلفة 
وال�شامن  والتنمية  البناء  م�شرية  يف  قدما  امل�شي  نحو  منطلقنا  وه��ي 
هذه  يف  خا�شة  دولتنا  تعي�شها  التي  وال�شتقرار  الأم��ن  حالة  لرت�شيخ 
املرحلة التي تواجه فيها الدولة الوطنية يف الكثري من املناطق حتديات 
دول��ة الحت��اد كما كانت دوما  البقاء وال�شتمرار و�شنعمل معا كي تظل 
خالل  من  والعامل  منطقتنا  يف  الناجحة  الوحدوية  للتجارب  منوذجا 
تطوير موؤ�ش�شاتها املختلفة والرتقاء مب�شار العمل احلكومي كي يواكب 
متطلبات التنمية والتطور يف املجتمع والعمل على تر�شيخ ثقافة الإبداع 
دولة  تبقى  كي  كافة  موؤ�ش�شاتنا  تنتهجه  ال��ذي  النهج  لتكون  والبتكار؛ 
الوطن  اأبناء  فيها جميع  ينعم  فتية مزدهرة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
بالأمن وال�شتقرار والرخاء والزدهار وحتى نحافظ على موقع دولتنا 

يف م�شاف الأمم الكبرية والعظيمة دائما.
دول  اأف�شل  من  تكون  كي  ون�شعى  لها  ح��دود  ل  لدولتنا  طموحاتنا  اإن 
تعد حكرا  التقدم مل  باأن �شريورة  نوؤمن  لأننا  كافة  املجالت  العامل يف 
الدول  جلميع  ح��ق  ه��ي  واإمن���ا  بعينها  ثقافات  اأو  ح�شارات  اأو  دول  على 
بالعلم  ت�شلحت  ومتى  ال�شادقة  والعزمية  القوية  الإرادة  امتلكت  متى 
واملعرفة واآمنت بقدرات اأبنائها ووفرت لهم البيئة التي تطلق اإبداعاتهم 
وابتكاراتهم ولهذا فاإننا ننظر بكل ثقة وتفاوؤل وطموح اإىل موقع دولتنا 
وتعزيز  الإن�شانية  احل�شارة  اإث��راء  يف  دوره��ا  واإىل  امل�شتقبل  يف  احلبيبة 

م�شرية التقدم العاملي.
يف  ال��ع��امل  دول  اأف�شل  خريطة  على  دولتنا  ن�شع  اأن  على  ق���ادرون  اإن��ن��ا 
املجالت املختلفة خالل ال�شنوات املقبلة منطلقني يف هذا من تخطيط 
اأدوات  امتالك  على  والعمل  للم�شتقبل  دقيق  وا�شت�شراف  �شليم  علمي 
احلديثة  الع�شرية  وامل��ع��ارف  بالعلوم  اأبنائنا  ت�شليح  خ��الل  من  التقدم 
الوطني  العمل  م��واق��ع  خمتلف  يف  امل�شتقبل  ق���ادة  ليكونوا  ومتكينهم 
ومن خالل التطوير امل�شتمر لأنظمة العمل احلكومي؛ كي تتواكب مع 
املختلفة  اأبعادها  يف  التنمية  متطلبات  مع  وتتعامل  امل�شتقبل  حكومات 
املختلفة  التنموية  التجارب  على  والبناء  الهادف  انفتاحنا  خالل  ومن 
�شمة  هي  وه��ذه  الوطني؛  اقت�شادنا  دعم  يف  منها  وال�شتفادة  العامل  يف 
الدول الطموحة التي تن�شد التفوق وت�شعى اإىل تعزيز الريادة يف خمتلف 

املجالت.
احلبيبة يف  دولتنا  التي حققتها  املتقدمة  املراتب  اإن  والأخ���وات  الإخ��وة 
الب�شر  يف  وال�شتثمار  وال�شعادة  والتناف�شية  والتطور  التنمية  موؤ�شرات 
والبنية التحتية وفق �شهادات جهات وموؤ�ش�شات دولية مرموقة بقدر ما 
تعزز من ثقتنا باأننا ن�شري يف الطريق ال�شحيح الذي ر�شمناه لدولتنا يف 
ظل قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
- حفظه اهلل - وم�شاندة اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل 
- واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات فاإنها 
الإجنازات  هذه  على  للحفاظ  لي�س  اأنف�شنا  مع  م�شتمر  حتد  يف  جتعلنا 
واملكت�شبات فقط واإمنا للبناء عليها باإ�شافة جناحات جديدة تعزز موقع 

دولة الإمارات العربية املتحدة على خريطة العامل.
اإننا قادرون على و�شع دولتنا يف املكانة التي تليق بها بني الأمم وال�شعوب 
املتقدمة خالل ال�شنوات املقبلة فكما تركها لنا القائد املوؤ�ش�س املغفور له 
– طيب اهلل ثراه  اآل نهيان  اهلل تعاىل- ال�شيخ زايد بن �شلطان  –باإذن 
ف��اإن م�شوؤوليتا  العامل  املوؤ�ش�شون دول��ة فتية قوية نفاخر بها  الآب��اء  - و 
املجالت  يف  العامل  دول  اأف�شل  من  وه��ي  القادمة  لالأجيال  ن�شلمها  اأن 
كافة ولهذا فقد اأطلقت واأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل - 
م�شرية حتقيق “مئوية الإمارات 2071” يف ختام اأعمال الدورة الأوىل 
لالجتماعات ال�شنوية حلكومة دولة الإمارات يف �شهر �شبتمر 2017 
املتحدة نحو  العربية  الإم���ارات  التي تعر يف جوهرها عن طموح دول��ة 
الريادة العاملية؛ ملا تت�شمنه من اأهداف كبرية واآليات عمل دقيقة ت�شمن 
لنا ال�شتمرار يف م�شرية البناء والتنمية والعمل من اأجل تاأمني م�شتقبل 
م�شرق لالأجيال القادمة والرتقاء مبكانة دولة الإمارات العربية املتحدة 

لتكون اأف�شل دولة العامل يف املجالت كافة.
الإخوة والأخوات ..

اإننا نراهن على اأبناء الوطن و�شبابه يف تنفيذ اأهداف “مئوية الإمارات 
احلقيقية والدائمة لدولة الإمارات العربية  الرثوة  2071” ونعدهم 
اأثبتوا  وقد  امل�شتقبل  وق��ادة  التنمية  وركيزة  النه�شة  عماد  فهم  املتحدة 
بالفعل اأنهم ميتلكون من العلم والفكر والثقة بالنف�س ما يوؤهلهم حلمل 
و�شنوا�شل  الوطني  العمل  مواقع  امل�شوؤولية يف خمتلف  الأمانة وحتمل 
ينمي  ال��ذي  الع�شري  التعليم  توفري  خ��الل  م��ن  متكينهم  على  العمل 
وتبني  واملتفوقني  امل��وه��وب��ني  ورع��اي��ة  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  ملكات  لديهم 
تاأهيلهم  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  املختلفة  امل��ج��الت  يف  وخم��رتع��ات��ه��م  اأف��ك��اره��م 
مرحلة  متطلبات  مواكبة  على  ق��ادري��ن  يكونوا  ك��ي  �شليم  علمي  ب�شكل 
وطني  اقت�شاد  بناء  اإىل  خاللها  من  ن�شعي  التي  النفط  ع�شر  بعد  ما 
موؤهلة  وطنية  ك��وادر  وعلى  واملعرفة  العلوم  على  يعتمد  وم�شتدام  قوي 

اأبناء الوطن الذين يرفعون علم الإم��ارات الآن �شمن قوات  وت�شحيات 
ال��ي��م��ن ال�شقيق دف��اع��ا ع��ن احل���ق واإع����الء ملبادئ  ال��ع��رب��ي يف  ال��ت��ح��ال��ف 
والأزمات  املحن  اأوق��ات  يف  الأ�شقاء  مع  الت�شامن  يف  وثوابتها  الإم���ارات 
فما قدموه ويقدمونه من بطولت وت�شحيات يف معركة احلق والعدل 
اأبد الدهر يف تاريخنا  �شي�شجل باأحرف من نور و�شيظل �شفحة خالدة 
وتاريخ اأمتينا العربية والإ�شالمية لأنه يوؤكد اأن دولة الإمارات العربية 
اأي  يف  امل�شاركة  ع��ن  تتوانى  ول  ال��واج��ب  ل��ن��داء  دوم��ا  ت�شتجيب  املتحدة 
جهد ي�شتهدف احلفاظ على اأمن دولنا وحق �شعوبنا يف التنمية والأمن 

وال�شتقرار.
ونوه �شموه اإىل اأن املنطقة العربية تواجه اليوم جمموعة متداخلة من 
الحتقانات  وت�شاعد  والإره���اب  بالتطرف  تتعلق  واملخاطر  التحديات 
�شوؤونها  التدخل يف  وا�شتمرار حماولت  ناحية  والعرقية من  الطائفية 
الداخلية من قبل اأطراف خارجية ت�شعى اإىل ا�شتثمار الأزمات املختلفة 
التي تواجهها من اأجل حتقيق مراميها ومطامعها يف املنطقة من ناحية 

ثانية.
اأكرث من  ال��دول العربية حتتاج اليوم  اإنه يف ظل هذا الو�شع فاإن  وقال 
فيما  امل�شرتك  والت�شامن  التعاون  م�شرية  تعزيز  اإىل  م�شى  وق��ت  اأي 
من  معا  للعمل  كذلك  واإمن��ا  فقط  التحديات  ه��ذه  ملواجهة  لي�س  بينها 
العربية  �شعوبنا  م��ن  الكثري  يعانيه  ال��ذي  امل��ر  ال��واق��ع  ه��ذا  تغيري  اأج��ل 
للجماعات  فري�شة  تركهم  وع��دم  العربي  ال�شباب  نفو�س  يف  الأم��ل  وب��ث 
باأفكار  اأدمغتهم  غ�شل  اإىل  ت�شعى  التي  الإرهابية  والتنظيمات  املتطرفة 
التي  وتعاليمه  احلنيف  الإ�شالمي  ديننا  ت�شوه  هدامة  واأيديولوجيات 
تدعو اإىل الت�شامح والعتدال والو�شطية واحلوار وال�شالم والتعاون بني 

بني الب�شر .
لهذه اجلماعات  قوة  بكل  الت�شدي  �شنوا�شل  فاإننا  هنا  اإنه من  واأ�شاف 
ومن يقف وراءها ويقدم اإليها الدعم ويحر�شها على العنف والكراهية 
والو�شطية  الت�شامح  قيم  تعزيز  على  ترتكز  �شاملة  ا�شرتاتيجية  عر 
واإبراز  الديني  اخلطاب  جتديد  على  والعمل  الآخ��ر  وقبول  والع��ت��دال 
اأي  يف  الفاعلة  وامل�شاركة  احلنيف  الإ�شالمي  لديننا  ال�شورة احل�شارية 
اإقليمية ودولية ملواجهة قوى التطرف والإرهاب لأننا نوؤمن باأن  جهود 
فيها  النت�شار  يجب  التي  املعركة  والإره���اب هي  التطرف  على  احل��رب 
وتنميتها  و�شالمها  اأج��م��ع  وال��ع��امل  املنطقة  �شعوب  ب��اأم��ن  تتعلق  لأن��ه��ا 
وا�شتقرارها كما اأنها معركة العامل اأجمع لأن الإرهاب خطر عاملي داهم 

ل ي�شتثني اأحدا ولذلك فاإن مواجهته يجب اأن تكون م�شرتكة و�شاملة.
م�شوؤوليتها  ت��درك  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأن  �شموه  واأو���ش��ح 
ال��ت��اري��خ��ي��ة يف ال��وق��وف اإىل ج��ان��ب الأ���ش��ق��اء ل��ت��ج��اوز امل��ح��ن والأزم����ات 
دعائم  اإر���ش��اء  �شاأنها  م��ن  م�شاعدة  اأي  تقدمي  يف  تتوانى  ول��ن  املختلفة 
التنمية والأمن وال�شتقرار وال�شالم يف ربوع املنطقة والعامل كافة لأنها 
توؤمن باأن الأمن هو اأ�شا�س التنمية والطريق اإىل حتقيق تطلعات �شعوبنا 

يف ال�شالم وال�شتقرار والرخاء.
و فيما يلي ن�س كلمة �شموه .

.. والأخوات  “ الإخوة 
اأبد الدهر ويوم الثاين  اأيام فخر تظل خالدة  يف تاريخ الأمم وال�شعوب 
من دي�شمر من كل عام هو اأهم هذه الأيام يف تاريخ دولتنا احلبيبة ذلك 
الم���ارات كله وهو  �شعب  ال��ذي يرتبط بذكرى عزيزة يف وج��دان  اليوم 
اأ�شبحت منوذجا ناجحا لبناء الدول  التي  الفتية  تاأ�شي�س دولة الحتاد 
الوحدة  تن�شد  التي  للدول  اإل��ه��ام  م�شدر  وباتت  املتما�شكة  واملجتمعات 
منطقتنا  يف  لي�س  بامل�شتقبل  والثقة  ال�شعاب  وحتدي  والتفوق  والتقدم 
املجيد يف  اليوم  بهذا  اأي�شا. ونحن نحتفل  كله  العامل  واإمن��ا يف  فح�شب 
ذاكرة الوطن ن�شتذكر بكل فخر واعتزاز وتقدير القائد املوؤ�ش�س املغفور 
له -باإذن اهلل تعاىل- ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- 
وروؤيتهم  بحكمتهم  و�شعوا  الذين  املوؤ�ش�شني  الإم���ارات  حكام  واإخ��وان��ه 
مثلت  ال��ت��ي  الثابتة  وم��رت��ك��زات��ه��ا  ال��ق��وي��ة  الحت���اد  دول���ة  لبنات  الثاقبة 
نحو  الواثق  وتطلعها  احلبيبة  دولتنا  لتطور  القوي  الأ�شا�س  ت��زال  ول 
امل�شتقبل امل�شرق -باإذن اهلل تعاىل- مت�شلحة مبوروث القيم الذي تركه 
الآباء املوؤ�ش�شون وما�شية بعزمية اأبنائها التي ل تلني من اأجل رفعة دولة 

الإمارات العربية املتحدة وتعزيز ريادتها يف املجالت كافة.
الإخوة والأخوات ..

ل  التي  ال��ذك��رى  درو����س  با�شتلهام  يكون  الوطني  باليوم  الح��ت��ف��ال  اإن 
تتوقف فما قدمه الآباء املوؤ�ش�شون من موروث قيمي وح�شاري ومواقف 
خالدة ميثل معينا ل ين�شب نتعلم منه جميعا كيف يكون النتماء اإىل 
هذا الوطن والعمل من اأجل اأن يبقى موحدا عزيزا ينعم بالأمن والأمان 
وال�شتقرار ال�شامل ويوفر لأبنائه مقومات احلياة الكرمية ويزرع فيهم 

قيم النتماء اإليه والت�شحية بالغايل والنفي�س من اأجله.
القيم الوطنية  الثاين من دي�شمر من كل عام ميثل رمزا لكل  اإن يوم 
يكون  كيف  منها  ونتعلم  وال��درو���س  العر  منها  ن�شتلهم  التي  الأ�شيلة 
اأجله  م��ن  الت�شحية  تكون  وكيف  ال��غ��اي��ات  اأ�شمى  ال��وط��ن  اإىل  الن��ت��م��اء 

والعمل على رفعته اأنبل املقا�شد.
وبذل  العمل  تدفعنا نحو مزيد من  اليوم ميدنا جميعا بطاقة  اإن هذا 
اأق�شى اجلهود لنحافظ على اإرث اخلري الذي تركه لنا الآباء املوؤ�ش�شون 
وكي تظل دولة الإمارات العربية املتحدة رمزا للوحدة والتوحد واملنعة 
الإن�شانية  م�شلحة  اأج��ل  من  يتوقف  ل  ال��ذي  والعطاء  للخري  وعنوانا 
ال�شاد�شة والأربعني لقيام دولة  جمعاء. واإذا كنا نحتفل اليوم بالذكرى 
الحتاد ون�شتذكر الأدوار اجلليلة التي قام بها القائد املوؤ�ش�س املغفور له 
ثراه-  اهلل  نهيان -طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل-  اهلل  -ب��اإذن 
واإخ��وان��ه حكام الإم���ارات يف متتني اأوا�شر الحت��اد ف��اإن ما ي�شاعف من 
التي  باملبادرة  املقبل  العام  يف  معا  �شنحتفل  اأننا  هو  اليوم  بهذا  فرحتنا 

ومنفتحة على العامل وعلومه احلديثة ملواكبة م�شروعات دولة الإمارات 
العربية املتحدة التنموية الطموحة يف خمتلف املجالت.

غمار  خلو�س  واملوؤهل  املتعلم  �شبابنا  على  فيه  نراهن  ال��ذي  الوقت  ويف 
اأبنائنا  يف  الراقية  الأخالقية  القيم  زرع  على  حري�شون  فاإننا  امل�شتقبل 
حتى تكتمل منظومة العلم والأخالق يف وطننا احلبيب فمما ل �شك فيه 
اأن الأخالق والقيم ال�شامية هي التي حتفظ للمجتمع ا�شتقراره وتوازنه 
لأن التقدم مهما بلغ مداه من دون اأخالق تدعمه يكون تقدما ه�شا ل 

ي�شتند اإىل اأ�ش�س �شلبة ت�شمن ا�شتمراريته.
والأخالق  الأ�شيلة  للقيم  منبعا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وتعد 
وامل�شتقبلية  احلالية  الأجيال  لدى  تر�شيخها  على  نعمل  التي  الرفيعة 
يف اإطار روؤية التنمية ال�شاملة التي جتمع بني التقدم املادي من ناحية 
ا�شتمرار دولة  اأخرى ما ي�شمن  القيمي والأخالقي من ناحية  والرقي 
الإمارات العربية املتحدة منوذجا يحتذى به يف قيم التعاي�س والت�شامح 

والعتدال وقبول الآخر على امل�شتوى العاملي.
الإخوة والأخوات ..

و�شعوا  الذين  املوؤ�ش�شني  الآب��اء  بعطاء  فيه  نحتفل  ال��ذي  اليوم  ه��ذا  يف 
الذين جادوا  �شهداءنا  نن�شى  اأن  اأب��دا  دول��ة الحت��اد ل ميكننا  مرتكزات 
باأرواحهم دفاعا عن الوطن وتلبية لنداء احلق والواجب وت�شحيات اأبناء 
الوطن الذين يرفعون علم الإمارات الآن �شمن قوات التحالف العربي 
الإم���ارات وثوابتها يف  ملبادئ  واإع��الء  ال�شقيق دفاعا عن احلق  اليمن  يف 
اأوق��ات املحن والأزم��ات فما قدموه ويقدمونه  الت�شامن مع الأ�شقاء يف 
من  باأحرف  �شي�شجل  والعدل  احلق  معركة  يف  وت�شحيات  بطولت  من 
نور و�شيظل �شفحة خالدة اأبد الدهر يف تاريخنا وتاريخ اأمتينا العربية 
والإ�شالمية لأنه يوؤكد اأن دولة الإمارات العربية املتحدة ت�شتجيب دوما 
لنداء الواجب ول تتوانى عن امل�شاركة يف اأي جهد ي�شتهدف احلفاظ على 

اأمن دولنا وحق �شعوبنا يف التنمية والأمن وال�شتقرار.
الإخوة والأخوات ..

التحديات  م��ن  متداخلة  جمموعة  ال��ي��وم  ت��واج��ه  العربية  املنطقة  اإن 
الطائفية  الحتقانات  وت�شاعد  والإره����اب  بالتطرف  تتعلق  واملخاطر 
والعرقية من ناحية وا�شتمرار حماولت التدخل يف �شوؤونها الداخلية من 
قبل اأطراف خارجية ت�شعى اإىل ا�شتثمار الأزمات املختلفة التي تواجهها 
ثانية. ويف  ناحية  املنطقة من  اأج��ل حتقيق مراميها ومطامعها يف  من 
اأي وقت  اأك��رث م��ن  ال��ي��وم  ال���دول العربية حتتاج  ظ��ل ه��ذا الو�شع؛ ف��اإن 
م�شى اإىل تعزيز م�شرية التعاون والت�شامن امل�شرتك فيما بينها؛ لي�س 
ملواجهة هذه التحديات فقط واإمنا كذلك للعمل معا من اأجل تغيري هذا 
الواقع املر الذي يعانيه الكثري من �شعوبنا العربية وبث الأمل يف نفو�س 
والتنظيمات  املتطرفة  للجماعات  فري�شة  تركهم  وعدم  العربي  ال�شباب 
واأيديولوجيات هدامة  باأفكار  اأدمغتهم  اإىل غ�شل  ت�شعى  التي  الإرهابية 
الت�شامح  اإىل  ت��دع��و  ال��ت��ي  وتعاليمه  احل��ن��ي��ف  الإ���ش��الم��ي  دي��ن��ن��ا  ت�����ش��وه 
الب�شر ومن  بني  والتعاون بني  وال�شالم  والو�شطية واحل��وار  والعتدال 
هنا؛ فاإننا �شنوا�شل الت�شدي بكل قوة لهذه اجلماعات ومن يقف وراءها 
اإليها الدعم ويحر�شها على العنف والكراهية عر ا�شرتاتيجية  ويقدم 
وقبول  والع��ت��دال  والو�شطية  الت�شامح  قيم  تعزيز  على  ترتكز  �شاملة 
ال�شورة احل�شارية  واإب��راز  الديني  الآخ��ر والعمل على جتديد اخلطاب 
لديننا الإ�شالمي احلنيف وامل�شاركة الفاعلة يف اأي جهود اإقليمية ودولية 
باأن احلرب على التطرف  ملواجهة قوى التطرف والإره��اب لأننا نوؤمن 
والإرهاب هي املعركة التي يجب النت�شار فيها؛ لأنها تتعلق باأمن �شعوب 
اأنها معركة  وا�شتقرارها كما  اأجمع و�شالمها وتنميتها  والعامل  املنطقة 
العامل اأجمع لأن الإرهاب خطر عاملي داهم ل ي�شتثني اأحدا ولذلك فاإن 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإن  و�شاملة.  م�شرتكة  تكون  اأن  يجب  مواجهته 
الأ�شقاء  جانب  اإىل  ال��وق��وف  يف  التاريخية  م�شوؤوليتها  ت��درك  املتحدة 
لتجاوز املحن والأزمات املختلفة ولن تتوانى يف تقدمي اأي م�شاعدة من 
�شاأنها اإر�شاء دعائم التنمية والأمن وال�شتقرار وال�شالم يف ربوع املنطقة 
اإىل  والطريق  التنمية  اأ�شا�س  هو  الأم��ن  ب��اأن  توؤمن  لأنها  كافة  والعامل 
يف  نعي�س  اإننا  والرخاء.  وال�شتقرار  ال�شالم  يف  �شعوبنا  تطلعات  حتقيق 
نعي�س  اأن  ميكننا  ول  كافة  امل��ج��الت  يف  مت�شارعة  حت��ولت  ي�شهد  ع��امل 
مبعزل عن تفاعالته املختلفة؛ لأننا نوؤمن باأهمية النفتاح وال�شتفادة 
من التجارب الدولية الناجحة يف جمالت التنمية والتكنولوجيا ولهذا 
نعمل على تنويع م�شارات �شيا�شتنا اخلارجية مع جميع دول العامل وتبني 
القوى الكرى مبا يعزز موقع دولتنا احلبيبة على  عالقات فاعلة مع 
خريطة القت�شادات املتقدمة ويكر�س ح�شورها الفاعل على ال�شاحتني 

الإقليمية والدولية.
الإخوة والأخوات..

اإننا يف هذا اليوم اخلالد جندد العهد ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
و�شعنا  ما يف  ب��ذل كل  ال��دول��ة -حفظه اهلل- على  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اإخال�س  العزة والرفاهية والتقدم والعمل بكل  اآمال �شعبنا يف  لتحقيق 
وتبقى  واخل��ري  للعطاء  عنوانا  تظل  كي  احلبيبة  دولتنا  لرفعة  وتفان 
يف  واحل�شارية  الإن�شانية  ر�شالتها  ولتوا�شل  والتعاي�س  للت�شامح  منارة 

اإ�شاعة اأجواء الأمل والتفاوؤل والتطلع بكل ثقة نحو امل�شتقبل.
والزدهار  والتقدم  بالأمن  تنعم  احلبيبة  ودولتنا  بخري  واأنتم  عام  وكل 

والرفاهية “.
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اأخبـار الإمـارات
انطالق احتفالت املركز الثقايف يف اأم القيوين باليوم الوطني

•• اأم القيوين-وام:

انطلقت م�شاء ام�س الأول مبركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف اأم 
القيوين فعاليات الحتفال باليوم الوطني ال� 46 التي عرت فقراته 

عن مدى الفرح والعتزاز والفخر مبا حتقق من مكت�شبات الدولة.
عر�شت  حيث  وتراثية  فنية  ع��رو���س  تقدمي  على  الحتفال  ا�شتمل 
الرتاثية  والرق�شات  الهازيج  من  جمموعة  ال�شعبية  الفنون  فرقة 

التي حازت على اعجاب اجلمهور وتفاعل معها. 
وحر�شت ادارة املركز على تخ�شي�س ق�شم كامل للطفل اطلق عليها 
فرحة  وم�شاركتهم  الط��ف��ال  اح��ت��واء  خاللها  م��ن  مت  الطفل  ق��ري��ة 
الوطن بتنظيم العديد من الرامج التي جعلتهم ي�شاركون بكل فرحة 

اللعاب وق�شم  بالإ�شافة اىل ق�شم  تنظيم مر�شم حر  باملنا�شبة منها 
والرتفيهية  الثقافية  امل�شابقات  الكرتونية اىل جانب  الأفالم  عر�س 
التي مت تنفيذها لهم. وفعل مركز ام القيوين الثقايف اجلانب الرتاثي 
الرتاث  لزوارها جمال  التي ترز  الرتاثية  القرية  اإقامة  من خالل 
واجلل�شات  ال�شعبية  ب��الأك��الت  زواره��ا  وا�شتمتع  بب�شاطته  الم��ارات��ي 
الرتاثية اجلميلة و �شاركت الأ�شر املنتجة وا�شحاب امل�شاريع الوطنية 

ال�شغرية واملتو�شطة بعر�س اإبداعاتهم علي اجلمهور. 
يف  اقامته  مت  ال��ذي  القيوين  ب��اأم  الثقافة  وزارة  مركز  م�شرح  و�شهد 
�شاحة الفعاليات م�شاء ام�س عرو�س الكرنفال العاملي وفرق الفلكلور 
ال��ع��امل��ي��ة وع��رو���س ط���الب امل���دار����س ح��ي��ث ق��دم��ت ال��ف��رق��ة الثيوبية 
امل��ن��وع��ة وال��ت��ي ح���ازت على  وال��ف��رق��ة الردن��ي��ة ال��ع��رو���س الفلكلورية 

اعجاب اجلمهور وتفاعل معها بالإ�شافة اىل عرو�س طالبات املدار�س 
الوطنية والرتاثية املعرة عن فرحة الحتاد . 

اأ�شمى  من جهته رفع ال�شيد عبداهلل بو ع�شيبة مدير املركز الثقايف 
مقام  اإىل  العزيزة  املنا�شبة  بهذه  التريكات  وخال�س  التهاين  اآي��ات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
املعال  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإىل  امل�شلحة  للقوات 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م  القيوين  ام  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات واولياء العهود و�شعب 

المارات .
وقال اإن اليوم الوطني هو يوم اعتزاز وفخر جلميع مواطني الدولة، 
راية  على  واملحافظة  له  ال��ولء  وتاأكيد  الوطن  بحب  نحتفل  ونحن 

الحتاد عالية خفاقة يف �شمائه.
واأ���ش��اف ان الحت���اد ق��دم من��وذج��اً ف��ري��داً م��ن التالحم ب��ني ال�شعب 
اأن��ظ��ار ال��ع��امل بف�شل الروؤية  وال��ق��ي��ادة وجعل دول��ة الإم����ارات حم��ط 
اأ�شبح لها ب�شمة عاملية رائدة يف �شنع  الثاقبة للقيادة الر�شيدة فقد 
الحتاد  م�شرية  و�شهدت  الإجن����ازات،  م��ن  الكثري  وحققت  امل�شتقبل 
امل��ح��ل��ي��ة والإقليمية  امل�����ش��ت��وي��ات  امل��ك��ا���ش��ب ع��ل��ى ج��م��ي��ع  ال��ع��دي��د م��ن 
والدولية. وت�شتمر فعاليات الحتفال باليوم الوطني يف املركز الثقايف 

باأم القيوين حتى الرابع من دي�شمر اجلاري.

حاكم ال�صارقة : تطل علينا ذكرى اليوم الوطني الـ 46 ونحن نعي�س ثمار غر�س الآباء املوؤ�ص�صني

حاكم عجمان: جتربة الإمارات الوحدوية �صتظل اإجنازًا عظيمًا وفريدًا من نوعه

•• اأبوظبي-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة اأن الثاين من دي�شمر حلظة جتمع فيها 
كل تاريخ الأجداد لرينو وي�شري بكل ثقة اإىل م�شتقبل زاهر و�شع حجر 
اأ�شا�شه من ا�شتظلوا بظل ال�شجرة يف ذلك اليوم متحدي القلوب والروؤى 
ينظرون اإىل ما نحن عليه اليوم بعري�س الآمال وعظم امل�شوؤولية وقوة 
العزمية فكان لهم ما اأرادوا ولنحتفل نحن واأبناوؤنا كل عام بذكرى هذا 

اليوم املميز.
“ مبنا�شبة اليوم  “ درع الوطن  وق��ال �شموه يف كلمة وجهها عر جملة 
تاريخ  امل�شهود يف  اليوم  ذك��رى هذا  اإن كل عام متر علينا  ال�46  الوطني 
ح�شارتنا احلديثة نعترها فر�شة اأمام اأجيال بالدنا من الأبناء والأحفاد 
وه��م ي��رون م��ا حتقق م��ن اإجن���ازات عظيمة ويف ف��رتة زمنية ل حتت�شب 

مبقيا�س ال�شعوب والدول.
و فيما يلي ن�س الكلمة ..

“ تطل علينا الذكرى 46 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
املوؤ�ش�شون.. تطل علينا ذكرى  ونحن نعي�س ثمار ما عملنا عليه والآب��اء 
هذا اليوم الذي كان عنوانه يف العام 1971 نوايا �شادقة وجهدا كبريا 
م��ن رخ���اء ونعمة وتنمية  ال��ي��وم  ن���راه  م��ا  ف��ك��ان احل�شاد  وت��ع��اون��ا مثمرا 

الكبرية والطموحات الالحمدودة بكل عزم وت�شميم واإرادة كاملة جمتمع 
يرفرف احلب والتعاون فوقه وتظلله املودة والرحمة.

الثاين من دي�شمري حلظة جتمع فيها كل تاريخ الأج��داد لرينو وي�شري 
بكل ثقة اىل م�شتقبل زاهر و�شع حجر اأ�شا�شه من ا�شتظلوا بظل ال�شجرة 
يف ذلك اليوم متحدي القلوب والروؤى ينظرون اىل ما نحن عليه اليوم 
اأرادوا  م��ا  لهم  ف��ك��ان  ال��ع��زمي��ة  وق���وة  امل�شوؤولية  وع��ظ��م  الآم����ال  بعري�س 

ولنحتفل نحن واأبناوؤنا كل عام بذكرى هذا اليوم املميز.
كل عام متر علينا ذكرى هذا اليوم امل�شهود يف تاريخ ح�شارتنا احلديثة 
اأم��ام اأجيال بالدنا من الأب��ن��اء والأح��ف��اد وه��م ي��رون ما  نعترها فر�شة 
حتقق من اإجنازات عظيمة ويف فرتة زمنية ل حتت�شب مبقيا�س ال�شعوب 
تاريخ بالدنا وم��ا كان  للتعرف على  الذكرى هي فر�شة  ه��ذه  وال���دول.. 
عليه الآباء املوؤ�ش�شون من عزم �شادق واجتهاد ل حمدود لل�شري مبجتمعنا 
واأبنائه  ال��وط��ن  ديدنهم خدمة  ك��ان  ذات  ون��ك��ران  بكل جت��رد  الأم���ام  اإىل 
وجمتمعهم..  باأهلهم  الكامل  باإميانهم  مت�شلحني  امل�شتقبل  اىل  والنظر 
هذه ال�شفات هي ما مثلت �شر تفوق املوؤ�ش�شني وعظمة ما اأجنزوه وهي 
الإجن���ازات يف  لتتوا�شل  املقبلة  الأج��ي��ال  اأع��ني  ن�شب  تكون  اأن  نودها  ما 
املجالت كافة خلري دولتنا واأهلنا وم�شتقبلها الواعد بالعلم واملعرفة ل 

غريهما.
ك��ل ال��ت��ه��اين وال��ت��ري��ك��ات م���رة اأخ����رى ب��ه��ذا ال��ي��وم ال��ع��ظ��ي��م داع���ني اهلل 

وم�شتقبل واعد باإذن اهلل.
كان احل�شاد هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعا نعي�س فيه بكل كرامة 
وعزة وفخر ونوا�شل العمل ليل نهار حتت راية الحتاد الظليلة الوارفة 
التي  القلوب والأفئدة  الأغر بردا و�شالما على  اليوم  لتاأتينا ذكرى هذا 

تنب�س بحب الوطن وحتتفل بيومه لنا ولالأجيال املقبلة.
يف هذه املنا�شبة الكرمية والعزيزة نتقدم بالتهاين والتريكات اإىل �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة واإىل �شاحب ال�شمو 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
واإىل  الإم���ارات  حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما  واإىل  دبي  حاكم  ال��وزراء 
جميع اأبناء وبنات دولة الإمارات العربية املتحدة متمنني اأن تعود علينا 

ذكرى هذا اليوم كل عام ونحن نرفل يف رخاء و�شعادة واأمن واإ�شتقرار.
النف�س..  الثاين من دي�شمر لتكون وقفة مع  ذك��رى  كل عام متر علينا 
وقفة ن�شرتجع فيها تلك اللحظة التاريخية التي قرر فيها اأبناء الوطن 
القلوب  الأي��دي ومن قبلها  الوقت الإحت��اد معا وو�شع  وقياداته يف ذلك 
بع�شها فوق بع�س وعقدوا العزم والنية ال�شادقة للعي�س معا وبناء وطن 

واحد متحد ومتوحد.
تلك اللحظة التي ي�شجلها العامل باأجمعه اليوم وهو يرى اإجنازات دولتنا 
العزيزة واحلمد هلل.. هي حلظة بداأ فيها تاريخ الإجن��ازات احلقيقية يف 
جمتمع دولتنا املتحاب واملرتابط والذي نظر اإىل امل�شتقبل حتدوه الآمال 

•• اأبوظبي- وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
اإن الثاين من دي�شمر عر�س وطني يتكرر كل عام حامال  حاكم عجمان 
معه اأ�شدق م�شاعر الفرحة والعتزاز بوطن �شامخ يزهو باأبنائه الأوفياء 
ال�شيخ  له  املغفور  يد  على  الحت��اد  دول��ة  قيام  منذ  امل�شتمرة  وم�شريتهم 
اأر�شى دعائمها مع  “ ال��ذي  ث��راه  “ طيب اهلل  اآل نهيان  زاي��د بن �شلطان 
والعمل  الإخال�س  ومبادئ  ال�شادقة  والأخ��وة  بالوحدة  املوؤ�ش�شني  القادة 
اجل��اد. وقال �شموه يف كلمة وجهها عر “ جملة درع الوطن “ مبنا�شبة 
وموقع  نفو�شنا  يف  عظيمة  مكانة  له  اليوم  هذا  اإن  ال46  الوطني  اليوم 
خالد يف قلوبنا ملا يحمله من معان جميلة وقيم نبيلة وهو يوم فارق يف 
حياتنا ودفعة اأقوى لتنمية دولتنا وخدمة املواطنني وذلك بثبات يف النهج 
احلديثة  ال��دول��ة  لبناء  وتبعاتها  القيادة  مفهوم  ويف  ال��روؤي��ة  يف  وو���ش��وح 

واإر�شاء قواعدها املتينة وال�شري بها نحو اأرقى مراتب التقدم والزدهار.
الوطني  ال��ي��وم  ذك��رى  مبنا�شبة  يل  “ يطيب   .. الكلمة  ن�س  يلي  وفيما 
ال�شاد�س والأربعني لحتاد دولة الإمارات العربية املتحدة اأن اأتقدم باأ�شمى 
اإىل �شاحب  وال�شعادة  والعافية  ال�شحة  بدوام  الأمنيات  واأ�شدق  التهاين 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأخيه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
“ و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد  “ رع��اه اهلل  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهم  واإىل 
حكام الإمارات واإىل �شعب الإمارات العزيز راجيا املوىل عز وجل اأن يدمي 
يعيد علينا  واأن  الوطن احلبيب  والرخاء يف ظل هذا  الأم��ان  نعمة  علينا 
الوطنية اجلليلة وبالدنا تنعم بال�شتقرار والرفاه.  املنا�شبة  جميعا هذه 
اأ�شدق  معه  حامال  ع��ام  ك��ل  يتكرر  وطني  عر�س  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  اإن 

لالإمارات وم�شرية الحتاد وترز الإمارات فيه مكانتها ومبادئها الأ�شيلة 
فال  والإن�شانية  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت  �شتى  يف 
التي  املتنوعة  ال�شيا�شية  الق�شايا  يف  الر�شيدة  دبلوما�شيتها  علينا  يخفى 
امل�شاكل  ح��ل  يف  الر�شينة  وحكمتها  وال��ع��امل  الأو���ش��ط  بال�شرق  تع�شف 
وتعزيز اأوا�شر الأخوة مع حلفائها ول يغيب عنا �شجل الإمارات احلافل يف 
امل�شاريع التنموية والقت�شادية وال�شروح العلمية والثقافية منها متحف 
اللوفر-اأبوظبي الذي اأ�شحى �شعاعا منريا يف الوطن العربي للح�شارات 
الإمارات  اأر���س  حتت�شنه  متميزا  عمرانيا  واإجن���ازا  والثقافية  الإن�شانية 
اأبناء الإم��ارات وطموحاتهم  اأيادي  اأخرى اأجنزتها و�شتنجزها  مع �شروح 

ال�شامية وعملهم املخل�س.
العطاء  وا�شعة  بقيادة حكيمة  ال��وط��ن  ه��ذا  على  وج��ل  ع��ز  اهلل  اأن��ع��م  لقد 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  هو  فها  �شلف  خلري  خلف  وبخري 
اخلري  زاي��د  اأ�ش�شها  التي  الحت��اد  م�شرية  يكمل  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ويعلن عن عام 2018 باأنه عام زايد وفاء لباين الإمارات و�شاحب اليد 
الكرمية الذي غر�س مبادئ الحتاد على اأر�س الإمارات فاأثمرت واأنتجت 
اأبناء الوطن وبناته و�شعى اإىل اخلري ون�شره  اإجن��ازات عظيمة يفخر بها 
اأثر هذا  الب�شرية ونرى  الإم��ارات خلدمة  الدولة و�شعب  اإمكانات  و�شخر 
الإمارات  يف  الثقافة  ومراكز  العلم  ودور  امل��دار���س  بناء  يف  املبارك  ال�شعي 
وخارجها ون�شرة املكروبني وال�شعفاء وذوي احلاجات من كل بقاع الأر�س 
امل�شت�شعفني  لتاأوي  امل�شاكن  وت�شييد  املحتاجني  وك�شوة  الفقراء  واإطعام 
القراآن  تدري�س  ومراكز  امل�شاجد  ببناء  الدولة  اهتمام  ون�شهد  الب�شر  من 
الكرمي و�شعيها لغر�س القيم الأخالقية ال�شامية يف نفو�س الأجيال. واإننا 
ن�شتذكر يف هذا اليوم �شهداءنا الأبرار وبطولتهم ال�شامية وت�شحياتهم 
اأرواحهم الطاهرة ن�شرة للدين  اأغلى ما ميلكون وهي  التي قدموا فيها 
�شعب  ونفو�س  نفو�شنا  يف  خالدة  اأ�شماوؤهم  و�شتبقى  والإن�شانية  والوطن 
الإمارات الويف وم�شاعر الفخر والعتزاز بهم اأكر من حزننا على فراقهم 

م�شاعر الفرحة والعتزاز بوطن �شامخ يزهو باأبنائه الأوفياء وم�شريتهم 
امل�شتمرة منذ قيام دولة الحتاد على يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
املوؤ�ش�شني  القادة  اأر�شى دعائمها مع  “ ال��ذي  ث��راه  “ طيب اهلل  اآل نهيان 
بالوحدة والأخوة ال�شادقة ومبادئ الإخال�س والعمل اجلاد.. وهذا اليوم 
ملا يحمله من معان  نفو�شنا وموقع خالد يف قلوبنا  له مكانة عظيمة يف 
دولتنا  لتنمية  اأق��وى  ف��ارق يف حياتنا ودفعة  يوم  نبيلة وهو  جميلة وقيم 
ال��روؤي��ة ويف مفهوم  وو���ش��وح يف  النهج  بثبات يف  وذل��ك  املواطنني  وخدمة 
القيادة وتبعاتها لبناء الدولة احلديثة واإر�شاء قواعدها املتينة وال�شري بها 

نحو اأرقى مراتب التقدم والزدهار.
نوعه..  وف��ري��دا من  اإجن���ازا عظيما  تظل  الوحدوية  الإم���ارات  اإن جتربة 
فقد حتولت الإمارات اإىل دولة ع�شرية مزدهرة انطلقت اإىل اآفاق التقدم 
واحل�شارة واملدنية بكل ثقة واقتدار.. وقد �شهدت بالدنا يف ظل الحتاد 
احتياجات  لبت  ك��رى  وزراع��ي��ة  وعمرانية  واقت�شادية  تعليمية  نه�شة 
الإن�شان  ب��ح��ي��اة  تتعلق  متميزة  تنموية  عملية  يف  وامل�شتقبل  احل��ا���ش��ر 
ب�شورة  متكاملة  حياتية  منظومة  يف  والقت�شادية  البيئية  واحتياجاته 
و�شعت دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف ال�شفوف الأوىل مع اأرقى دول 

العامل التي جعلت التنمية امل�شتدامة يف اأولويات �شيا�شتها.
وم��ع م��رور كل ع��ام تنهي الإم���ارات �شجال حافال ب��الإجن��ازات التاريخية 
امل�����ش��رف��ة وت��ب��داأ ع��ام��ا ج��دي��دا ب��ط��م��وح��ات ج��دي��دة ل حت��ده��ا ���ش��ق��وف ول 
اأزيل ل يتوقف عند حد ما ول  حت�شرها حدود فم�شرية الإم��ارات قطار 
يتوانى عن امل�شي قدما لتحقيق الأهداف العظمى يف بناء واإعمار الأر�س 
وت�شكيل الإن�شان الواعي املت�شلح بالقيم الإن�شانية املجيدة والعلم واملعرفة 
وكل ذلك ل ياأتي ومل ي��اأت من ف��راغ واإمن��ا من قيادة ر�شيدة متلك روؤية 
اأولوياتها ول  وا�شحة للحا�شر وامل�شتقبل وت�شع م�شلحة �شعبها يف قمة 
املعرفية  وح�شيلتهم  اجلاد  وعملهم  املخل�شني  باأبنائه  اإل  الوطن  يزدهر 
وقيمهم واأخالقهم. ويف كل عام تتجدد يف نفو�شنا م�شاعر املحبة والوفاء 

�شبحانه وتعاىل اأن يوفق بالدنا وينعم عليها بالأمن وال�شتقرار والرخاء 
والعزة”.

اأكرمهم املوىل عز  فهم امل�شطفون من عند اهلل تعاىل ونغبطهم على ما 
وجل به فهم اأهل العزة والكرامة واملرتبة العالية يف الأر���س ويف ال�شماء 
�شهداء خملدون يف اأعلى اجلنان مع النبيني وال�شديقني وال�شاحلني باإذن 

اهلل تعاىل.
ويف هذا اليوم نقدم م�شاعر التقدير والمتنان اإىل حكام الإمارات و على 
اآل نهيان رئي�س الدولة ثم  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  راأ�شهم �شاحب 
اأبناء وبنات الإمارات الأعزاء ون�شكرهم على كل ما قدموه لإعالء مكانة 

هذا الوطن ورفع مقامه بني الأمم.
وكل عام واأنتم بخري .

حاكم راأ�س اخليمة : علينا اأن نفخر باإجنازات الإمارات الكبرية واملكانة ال�صامية التي بلغتها اإقليميًا و دوليًاحاكم الفجرية : الحتاد ركيزة النماء والتنمية وحمطة انطالق نه�صة الوطن
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم الفجرية اأن الحتاد ركيزة اأ�شا�شية للنماء والتنمية وحمطة انطالقة 

واعدة لنه�شة الوطن وخدمة مواطنيه.
وقال �شموه يف كلمة وجهها عر جملة “ درع الوطن “ يف الذكرى ال�شاد�شة 
الأول لالحتاد فال  الهدف  كان  الإن�شان  ولأن   : الوطني  لليوم  والأربعني 
غرابة اليوم ونحن نحتفي بالذكرى ال�شاد�شة والأربعني لقيامه اأن نحتفي 
امل��ج��الت.. ول  �شتى  ال��ع��امل��ي يف  امل�شهد  يت�شدرون  وه��م  الإم����ارات  ب��اأب��ن��اء 

ير�شون اإل باملركز الأول.
وفيما يلي ن�س الكلمة.. “ متر هذا العام ذكرى مرور �شتة واأربعني عاما 
على قيام الحتاد املجيد على يد املوؤ�ش�س الراحل املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” موؤ�ش�س احتادنا وباين نه�شتنا ويف هذا 
اليوم ن�شتذكر عظمة اإجنازه واملغفور له ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 
واإخوانهم حكام  اهلل  رحمهم  ال�شرقي  بن حمد  ال�شيخ حممد  له  واملغفور 
الإمارات الذين �شاهموا يف و�شع اللبنات الأوىل ل�شرح الحتاد حتت علم 

واحد يف اأجنح التجارب الوحدوية يف العامل على الإطالق.
وبجهود  اخلالق  من  بف�شل  ح�شاريا  وم�شروعا  حلما  الحت��اد  ب��دا  لطاملا 
اأكد  جميعا  اهلل  رحمهم  الأوائ����ل  املوؤ�ش�شني  �شيوخنا  م��ن  وخ��ال��دة  ج��ب��ارة 
ر�شوخه وحقق اأهدافه يف زمن قيا�شي باإ�شعاد ال�شعب الإماراتي وبناء دولة 
ح�شارية اأ�شبحت ت�شاهي حاليا اأكرث الدول تقدما يف املجالت القت�شادية 
امل�شتقبل..  العامل نحو  قيادة  وت�شهم يف  بل  كافة  والجتماعية واخلدمية 
احتفاء بحكمة  ال��ي��وم  الحت���اد  ب��ذك��رى  احتفالنا  م��ن  ال���ذي يجعل  الأم���ر 
القيادة الر�شيدة التي اأ�ش�شت مل�شرية اإجناز بلغت قمة التنمية والزدهار يف 

اأقل من خم�شة عقود.
اأ�شا�شية للنماء والتنمية وحمطة انطالقة واعدة  لقد كان الحتاد ركيزة 
الرثوة  بو�شفهم  تطلعاتهم  وحتقيق  مواطنيه  وخ��دم��ة  ال��وط��ن  لنه�شة 
وموؤ�ش�شوه  الحت��اد  �شعى  لذلك  واأدات���ه  الرا�شخ  البناء  وه��دف  احلقيقية 
منذ البداية لت�شخري كل الإمكانيات لبناء الإن�شان ومن اأجل ذلك اأقيمت 
املدار�س واجلامعات وتوفرت اأرقى اخلدمات ال�شحية واأحدث امل�شت�شفيات 
ف�شال عن اإقامة م�شاريع البنية التحتية الكرى التي مهدت لقيام منظومة 
من املدن الع�شرية احلديثة ا�شتقطبت بتنظيمها و�شمو حياة الإن�شان فيها 

•• اأبوظبي-وام: 

قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة اإنه اإذا كنا نحتفل اليوم بالذكرى ال�شاد�شة والأربعني لقيام دولتنا 
احلبيبة فاإن يحق لنا اأن نفخر بالإجنازات الكبرية التي حققتها دولة الإمارات 
الإقليمي  امل�شتويني  على  اإليها  و�شلت  التي  ال�شامية  واملكانة  املتحدة  العربية 
والدويل يف جمال النه�شة احل�شارية ومواقف العزة والكرامة يف ظل القيادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والطموحة  ال��رائ��دة 

الدولة “ حفظة اهلل “ .
اليوم  “ مبنا�شبة  ال��وط��ن  “ درع  ع��ر جملة  ل��ه وجهها  كلمة  �شموه يف  واأك���د 
الر�شيدة  قيادتهم  خلف  ي�شريون  وه��م  الإم���ارات  اأب��ن��اء  اأن   46 ال���  الوطني 
يوؤكدون م�شتوى التعا�شد الذي �شهدته وت�شهده دولتنا لدفع م�شرية التقدم 
والتطور اإىل الأمام وملواجهة ال�شعوبات والتحديات واحلفاظ على املكت�شبات 

واملنجزات .
فيما يلي الن�س ..

بتجربة دولة المارات  نفتخر  اأن  بد  فال  الوطني  باليوم  نحتفل  عندما   “
احلديث  الع�شر  يف  ال��ع��امل  �شهدها  احت��ادي��ة  جتربة  اأجن��ح  لكونها  الحت��ادي��ة 
اإىل  الإ���ش��ارة  ف��اإن  والأرب��ع��ني  ال�شاد�س  الوطني  باليوم  اليوم  نحتفل  كنا  ولئن 
ما اأفرزته دولة الحتاد من تقدم وتطور وازدهار �شواء اأكان ذلك على �شعيد 
الإن�شان  بناء  �شعيد  على  اأم  وال�شياحة  والبناء  والعمران  والقت�شاد  التجارة 
يعدو �شروريا تعبريا عن الفخر والعتزاز عدا عن املبادرات النوعية للنهو�س 
بالإن�شان وعدا عن املواقف النبيلة ال�شادقة لإحقاق احلق والدفاع عن كرامة 

الإن�شانية .
م�شتوى  ي��وؤك��دون  الر�شيدة  قيادتهم  خلف  ي�شريون  وه��م  الإم����ارات  اأب��ن��اء  اإن 
اإىل  والتطور  التقدم  م�شرية  لدفع  دولتنا  وت�شهده  �شهدته  ال��ذي  التعا�شد 
املنجزات.  و  املكت�شبات  والتحديات وللحفاظ على  ال�شعوبات  وملواجهة  الأمام 
لقد اأهتمت دولة الإمارات بتطوير الإن�شان كونه العن�شر الرئي�شي يف عملية 

التنمية وكونه حمور ال�شرتاتيجيات وامل�شروعات النوعية فيها.
 – حدث ذلك منذ عهد املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
اليوم تعمل لكي يكون املنعطف  – ومازالت القيادة الر�شيدة حتى  رحمه اهلل 
التاريخي لدولة الإمارات نوعيا يف ال�شرتاتيجيات والتعليم وال�شحة وتنويع 
والإجنازات  باملبادرات  مفعما  يكون  ولكي  التحتية  البنية  وتطوير  ال�شتثمار 

باأنها جتمعهم  الإم���ارات  اأك��رث من مائتي جن�شية تفخر  واح��رتام حقوقه 
على اأر�شها وتلم �شملهم باأمنها واأمانها ورغد العي�س الكرمي فيها.

اليوم ونحن نحتفي  الأول لالحتاد فال غرابة  الهدف  كان  الإن�شان  ولأن 
وهم  الإم���ارات  باأبناء  نحتفي  اأن  لالحتاد  والأرب��ع��ني  ال�شاد�شة  بالذكرى 

يت�شدرون امل�شهد العاملي يف �شتى املجالت.. ول ير�شون اإل باملركز الأول.
لقد جنح الحتاد وموؤ�ش�شوه ومن حمل الأمانة من بعدهم ويف مقدمتهم 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل 
اأن  الإم���ارات يف  الأعلى حكام  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه   “
اأبناء الإم��ارات يف ظل القيادة  يجعلوا �شعب الإم��ارات اأ�شعد �شعب وها هم 
احلكيمة للدولة يوا�شلون م�شرية التنمية بحكمة واإخال�س وعزم على نهج 
والبتكار ومي�شون  والتميز  العلم واخلري  راية  املوؤ�ش�شني يحملون  الآب��اء 
نحو امل�شتقبل يقدمون النموذج احل�شاري املتكامل للعامل حولهم وي�شعون 

لإ�شعاد �شعوب الأر�س ما ا�شتطاعوا اإىل ذلك �شبيال.

الأمام  اإىل  قدما  وال�شري  والتحديات  الأزم���ات  ومواجهة  وال��ع��م��ران  والبناء 
باإ�شتمرار نخو م�شتقبل م�شيء.

واإذا كنا نحتفل اليوم بالذكرى ال�شاد�شة والأربعني لقيام دولتنا احلبيبة فاإن 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  التي حققتها  الكبرية  ب��الإجن��ازات  اأن نفخر  لنا  يحق 
امل�شتويني الإقليمي والدويل  اإليها على  ال�شامية التي و�شلت  املتحدة واملكانة 
يف جمال النه�شة احل�شارية ومواقف العزة والكرامة يف ظل القيادة الرائدة 
والطموحة لأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
واأطيب  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى  ل�شموه  اأرف���ع  املنا�شبة  وب��ه��ذه   . اهلل”  “حفظه 
التريكات ولأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�شمو  “رعاه اهلل” واأخ��ي �شاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة واإخواين اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 

حفظهم اهلل واإىل �شعب الإمارات الويف “.
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اأخبـار الإمـارات

طريق الوحدة والزدهار وال�شموخ بقيادة �شاحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل و�شاحب  جم��ل�����س 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة 
حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب 
الإم��ارات حفظهم اهلل جميعا واأدامهم ذخرا لهذا 

الوطن و�شندا ل�شعبه الكرمي.
ها نحن اليوم نوا�شل الطريق الذي بداأناه بذات 
الروح العالية والطموح والإجناز وها نحن اليوم 
ن�شبح من اأكرث الدول يف العامل قدرة على مواكبة 
الع�شر بتغرياته املت�شارعة وا�شتيعابها بل وقراءة 
التي  اخل��ط��ط  ور���ش��م  ل��ه  وال���ش��ت��ع��داد  امل�شتقبل 
التحديات  خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��دن��ا 
اأر�شت  ال��ت��ي  الر�شيدة  قيادتنا  بف�شل  كله  وذل���ك 
قواعد �شحيحة يف توجيه م�شرية التنمية لتثبت لنا يوما بعد يوم اأن م�شلحة 
الوطن وال�شتثمار الأمثل يف الإن�شان الإماراتي هدف ل يعلو فوقه هدف واأن 
الريادة والتفوق وا�شت�شراف امل�شتقبل من اأهم مقومات بناء دولة الغد. �شحيح 
اأننا نحتفل باليوم الوطني مرة يف العام لكن احتفاليتنا الأكر تتج�شد يف عملنا 
واجتهادنا و�شعينا كي نكون فاعلني ومنتجني ومبدعني ومعطائني طوال العام 

ومادام فينا نب�س نحن اأبناء الإمارات.
يف ه��ذا اليوم جن��دد احل��ب وال��ولء وال��وف��اء لإماراتنا ه��ذا الوطن ال��ذي حمانا 
ورعانا وعلمنا معاين الفخر معان نغر�شها يف نفو�س الن�سء ونعمق عرها احل�س 

الوطني والنتماء اإىل هذه الأمة حتى ي�شتمر عطاء ذلك الغر�س املبارك.
ال�شمو  اأ�شحاب  واأهنئ  والأرب��ع��ني  ال�شاد�س  الوطني  باليوم  بلدي  اأبناء  اأهنئكم 
رئي�س دولتنا ونائبه و ويل عهد اأبوظبي واأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام 

الإمارات واأولياء عهودهم.
املوحد  الإماراتي  ل�شعبنا  امل�شرقة  ال�شورة  تلك  ر�شم  ملوا�شلة  واإياكم  اهلل  وفقنا 
واإ�شهامها  برجالها  غنية  دول��ة  على  لنحافظ  وجناحاته  واإ���ش��راره  عزميته  يف 

احل�شاري فخورة باأجمادها وتاريخها.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته« .

فتوالت الإجنازات الواحدة تلو الأخرى بناء 
مبا  �شعبنا  لينعم  وت��ع��ل��م��ا  وع��م��ال  وت��ع��م��ريا 
ال�شدق والإخال�س  حتقق من منجزات كان 
والعمل هو تربتها اخل�شبة التي ن�شاأ عليها.. 
ول��ذل��ك ���ش��ه��دت ال��ت��ط��ورات امل��ت�����ش��ارع��ة التي 
الكرى  ال���دول  م�شاف  اىل  دولتنا  اأو���ش��ل��ت 
احل��دي��ث��ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال���رتاح���م والحت�����اد 

والتعاون والعلم واملعرفة.
ومنذ الثاين من دي�شمر عام 1971 م�شت 
اختارته وهو  ال��ذي  التنمية  بالدنا يف طريق 
طريق العلم الذي اتبعته وراهنت عليه.. ويف 
و�شم�شا  ن���ورا  اتخذتها  ال��ت��ي  امل��ع��رف��ة  ط��ري��ق 

ت�شيء لها الطريق.
التنمية  واإجن���ازات  وا�شحا  الأث��ر  ك��ان  ولهذا 
امل���ج���الت ح�����ش��ادا واف�����را عا�شه  يف خم��ت��ل��ف 
اأه��ل��ن��ا اأه���ل الإم������ارات الأوف���ي���اء وال���ذي���ن هم 
كانوا حملة هذا احللم وجنود هذه التنمية.. فا�شتجابوا واآمنوا بوحدة 
بالدهم اإميانا حقيقيا وانت�شروا يف كل دروب العطاء يعملون ويجتهدون 
وتعاون  م�شرية عمل  بالدنا  الحت��اد يف  م�شرية  فكانت  النعم  وي�شكرون 
اإجن��ازات كبرية. يف ذك��رى هذا  اأهلنا ما حتقق لهم من  وتكافل ليعي�س 
اليوم من كل عام جندد العهد وال��ولء لقيادتنا الر�شيدة ولأهل دولتنا 
ن�شب  التنمية  وطريق  الحت��اد  درب  على  �شائرون  اأننا  ونوؤكد  الأوف��ي��اء 
باأ�شالتنا وديننا  املوؤ�ش�شني وعظيم جتربتنا ومت�شكنا  اأعيننا روؤية الآباء 

واحتادنا واإمياننا ببالدنا.
الكرام  واأهلنا  الر�شيدة  لقيادتنا  والتريكات  التهاين  جندد  اأخرى  مرة 
وندعو اهلل اأن يحفظ لنا بالدنا من كل �شر واأن يدمي عليها نعمة التطور 
والتنمية وال�شتقرار يف هذا الطريق وهي تقدم منوذجا طيبا عامليا يف 

التعاون والحتاد والعمل واملعرفة«.

•• اأبوظبي-وام:

قال �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
اإن  ال�شارقة  ونائب حاكم  القا�شمي ويل عهد 
يوم الثاين من دي�شمر يحل وبالدنا تعي�س يف 
رفاه و�شعادة واإجنازات متوا�شلة وهو ما �شعى 
اإليه اآباوؤنا الأوائل وهم ي�شعون يف ذلك اليوم 
ين�شدونه  ال���ذي  وامل�شتقبل  الثاقبة  ال��روؤي��ة 
دوؤوبا  العمل  لينطلق  جميعا  الإم���ارات  لأه��ل 

وكبريا وعمالقا يف خمتلف املجالت.
جاء ذلك يف كلمة ل�شموه وجهها عر جملة “ 
ال�46  الوطني  اليوم  “ مبنا�شبة  الوطن  درع 

فيما يلي ن�شها .
» يف ذك��رى ال��ث��اين م��ن دي�شمر م��ن ك��ل عام 
حتتفل ب��الدن��ا ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���ذي ميثل 
وبفخر كل معاين الوحدة والإجناز وامل�شتقبل 

الواعد.. يف هذا اليوم العظيم الذي ميثل رمزا للوحدة ن�شوق التهاين 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اإىل �شاحب  والتريكات 
الدولة “حفظه اهلل” و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
و  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
واإىل  الإم���ارات  حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 

اأهلنا يف دولة الإمارات.
ياأتي هذا اليوم وبالدنا تعي�س يف رفاه و�شعادة واإجن��ازات متوا�شلة وهو 
ال��روؤي��ة الثاقبة  اآب��اوؤن��ا الأوائ���ل وه��م ي�شعون يف ذل��ك اليوم  ما �شعى له 
دوؤوبا  العمل  لينطلق  الإم��ارات جميعا  لأه��ل  ين�شدونه  ال��ذي  وامل�شتقبل 
وكبريا وعمالقا يف خمتلف املجالت.. كانت البداية بالتعليم وهو حجر 
والتقدم  التطور  طريق  اإنها  املعرفة  ون�شر  املجتمعات  تطور  يف  الزاوية 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ق��ال 
اإن اليوم الوطني يهل علينا  مكتوم ويل عهد دبي 
�شطر  دول��ة  لبناء  حكاية  باأعظم  ليذكرنا  ع��ام  كل 

بداياتها الآباء املوؤ�ش�شون.
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف  �شموه  واأك���د 
ال� 46 وجهها عر جملة “ درع الوطن “ اأن��ه يف 
العزة  رف��رف علم  46 عاما  قبل  ال��ي��وم  ه��ذا  مثل 
للمرة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  والكرامة 
دب��ي.. مو�شحا  دار الحت��اد يف  �شارية  الأوىل على 
اأن دار الحت����اد ���ش��ه��دت ت��وق��ي��ع د���ش��ت��ور الإم�����ارات 
جاءت  التي  الفتية  دولتنا  قيام  كله  للعامل  لنعلن 
فجمعتنا  طموحات  وت��واف��ق  اإرادات  تالقي  ثمرة 
وثيقة قيام الحتاد بعد اأن جمعنا التاريخ والرتاث 
اإن  امل�����ش��رتك. واأ���ش��اف �شموه  وال��ث��ق��اف��ة وامل�����ش��ري 
الثاين من دي�شمر اأ�شبح تاريخا حمفورا يف ذهن 

اإماراتي واإماراتية.. ففيه انطلقنا وفيه عقدنا العزم �شعبا وقيادة على بناء  كل 
دولة حديثة ت�شبح يف فرتة وجيزة يف طليعة الدول العاملية.

وفيما يلي ن�س الكلمة ..
لبناء دولة �شطر  باأعظم حكاية  الوطني ليذكرنا  اليوم  » يف كل عام يهل علينا 
التي  اإماراتنا احلبيبة  اأذهاننا ق�شة احتاد  اإىل  املوؤ�ش�شون ويعيد  الآباء  بداياتها 
حققت يف اأقل من خم�شة عقود ما حققته دول اأخرى يف العامل يف مئات ال�شنني.

46 عاما رفرف علم العزة والكرامة لدولة الإمارات  ففي مثل هذا اليوم قبل 
التي  ال��دار  ه��ذه  دب��ي  دار الحت��اد يف  �شارية  الأوىل على  للمرة  املتحدة  العربية 
�شهدت توقيع د�شتور الإمارات لنعلن للعامل كله قيام دولتنا الفتية التي جاءت 
اأن  بعد  الحت��اد  قيام  وثيقة  فجمعتنا  طموحات؛  وت��واف��ق  اإرادات  تالقي  ثمرة 
جمعنا التاريخ والرتاث والثقافة وامل�شري امل�شرتك واأ�شبح الثاين من دي�شمر 
تاريخا حمفورا يف ذهن كل اإماراتي واإماراتية. ففي ذلك اليوم انطلقنا ويف ذلك 
اليوم عقدنا العزم �شعبا وقيادة على بناء دولة حديثة ت�شبح يف فرتة وجيزة يف 

طليعة الدول العاملية�.
تلو  الأج��ي��ال  بها  حتتفل  مميزة  اإم��ارات��ي��ة  منا�شبة  الوطني  اليوم  اأ�شبح  لذلك 
لنوا�شل  تلهمنا  ذكرى  �شعب..  ووف��اء  قيادة  اأمانة  ق�شة  بذلك  لنحيي  الأجيال 

اخل�����ل�����ي�����ج�����ي�����ة 
والعربية .

م���������ش����رية  اإن 
ما�شية  الحت��اد 
مب���������زي���������د م����ن 
ال������ت������م������ا�������ش������ك 
وال���������ت���������الح���������م 
والثقة والتفاوؤل 
امل�شتقبل  ن��ح��و 

واإن تلك النجاحات مل تاأت م�شادفة اأو وليدة حظ واإمنا هي روؤية حكيمة 
من قيادة ر�شيدة ح�شدت اجلهود والإمكانيات كافة واألهمت ال�شعب تغيري 
حياته وفكره فتما�شكت �شواعده وت�شابكت اأياديه وخل�شت نواياه ومازال 
املتينة  قواعدها  واإر���ش��اء  احلديثة  الدولة  لبناء  لننجزه  الكثري  اأمامنا 

وال�شري بها نحو اأرقى مراتب التقدم والزدهار وا�شعاد �شعبنا .
ملراجعة  فر�شة  ه��ي  وال�شعوب  الأمم  حياة  يف  التاريخية  املنا�شبات  اإن 
احلا�شر ا�شت�شرافا للغد الواعد.. يف هذا اليوم فاإن للوطن حقا علينا اأن 
نذكره ون�شكره حقه علينا اليوم اأن نحمي ثرواته وموارده.. واجب علينا 
اأن نحافظ على ما حتقق ففي ذلك اأبلغ التقدير واأ�شمى الحرتام لكل 

الذين وهبوا لنا هذا الإجناز.
ختاما... نرفع التهنئة حارة مرة اأخرى اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ول�شعبنا الويف بالرفعة واملجد 

يف ظل دولة الوحدة والحتاد.

يف  ممثلة  واأ�شبحت  العمل  قطاعات  كل  يف  ورفيعة  هامة  منا�شب  ذلك 
متثل  ودبلوما�شية  ووزي��رة  وتعيينا  انتخابا  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 

الإمارات خارجيا.
العام   2021 روؤي��ة  اإىل  و�شول  امل�شتقبل  نحو  دائما  تتطلع  بالدنا  اإن 
ونهدف من  العزيز  الذهبي لحتادنا  باليوبيل  فيه  �شوف نحتفل  الذي 
بهويتهم  والع��ت��زاز  واإ���ش��ع��اده��م  املواطنني  رفاهية  حتقيق  اىل  خاللها 
وانتمائهم واأن تكون دولة الإمارات من اأف�شل الدول يف العامل يف موؤ�شر 
جمال  يف  العامل  دول  جميع  بني  قفزة  اأك��ر  وحتقيق  الب�شرية  التنمية 
التناف�شية بني الدول واأن تكون دولتنا يف قلب التحولت القت�شادية يف 
وتطوير  العاملية  املعايري  اأعلى  اإىل  ي�شتند  �شحي  نظام  وتطبيق  العامل 
القت�شادية  التنمية  بني  التوازن  وحتقيق  امل�شتوى  رفيع  تعليمي  نظام 
اأمانا  الأك��رث  البقعة  الإم��ارات  دولة  تكون  اأن  اإىل  وال�شعي  والجتماعية 

على امل�شتوى العاملي.
الأبي  �شعبنا  خلفها  وم��ن  قيادتنا  يف  ثقتنا  تعززها  كبرية  اهلل  يف  ثقتنا 
امل�شرية الحتادية  ا�شتمرار  الذين حققوا اجناز الحتاد ومن ثم اجناز 
ثم اإعجاز حتويل الإمارات اإىل دولة ع�شرية مزدهرة احتلت مكانتها يف 

ال�شفوف الأوىل مع اأرقى دول العامل.
دولة  التي حتققت عر م�شرية الحت��اد هو جعل  املنجزات  اأه��م  اإن من 
الإمارات العربية املتحدة رائدة حتتل موقعا هاما ل ميكن جتاهله و�شط 
والإ�شالمي  العربي  وعاملنا  عامة  العامل  ي�شهدها  التي  الأح��داث  خ�شم 
ت��زال و�شيط خري وحمبة و�شالم ووئام  خا�شة فقد كانت الإم��ارات ول 
بني الدولة ووقفت مع الأ�شقاء يف الت�شدي لكل ما ي�شتهدف اأمن الدول 

•• اأبوظبي-وام:

النعيمي ويل عهد عجمان كلمة عر  ال�شيخ عمار بن حميد  وجه �شمو 
جملة “ درع الوطن “ مبنا�شبة اليوم الوطني ال�46 فيما يلي ن�شها ..

» ي�شعدين يف هذه املنا�شبة الغالية على قلوبنا جميعا اأن اأرفع اأ�شمى اآيات 
اآل  التهاين والتريكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيه  واإىل  اهلل”  “ حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  “و  اهلل  “ رع��اه  دب��ي  حاكم 
واإىل  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
حكام  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهم 

الإمارات واىل �شعب الإمارات بدوام الرفعة والزدهار.
ميثل ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن دي�شمر م��ن ك��ل ع��ام عالمة ب���ارزة ومم��ي��زة يف 
اأعلن فيه عن  الذي  اليوم  املتحدة.. ذلك  العربية  الإم��ارات  تاريخ دولة 
ميالد الحتاد وارتفع علم الإمارات عاليا خفاقا بني الأمم وهي منا�شبة 
ال�شيخ  له  املغفور  بداأها  التي  امل�شرية اخلالدة  العهد مبوا�شلة  لتجديد 
زايد بن �شلطان اآل نهيان ووفاء جليل الحتاد الذي قدم لنا هذا الإجناز 
بف�شل  حتققت  التي  باملنجزات  وال��ق��ادم��ة  احلالية  ل��الأج��ي��ال  وت��ذك��ريا 
الحتاد ودفعهم للتم�شك به والذود عنه وامل�شاركة وبذل اجلهد ل�شتمرار 
اأف�شل  املباركة حتى حتقق كل غاياتها وت�شل بدولتنا اىل  امل�شرية  هذه 

مراتب التطور واأ�شمى درجات الرقي.
اإن ذكرى الحتاد تاأتي دائما حتمل معها معان كثرية تتعمق مع كل اإجناز 

يتحقق واأمل نتطلع اإليه وحتت�شد فيها �شور كثرية حلياة عري�شة بداأت 
بامل�شاق والعقبات وو�شلت اإىل قمم الرقي والزدهار.

وق���د حفلت ���ش��ن��وات الحت����اد بكثري م��ن ال��ت��ح��دي��ات وب��ك��ث��ري اأي�����ش��ا من 
الإجنازات ن�شعر كل عام مبزيد من الفخر والزهو مبا حتققه دولتنا من 
جناحات باهرة يف ظل الحت��اد وعلى راأ�شها ال�شتثمار يف �شباب الوطن 
فال�شباب هم الأ�شا�س يف اأي معادلة للبناء والنه�شة وهم الر�شيد الباقي 
الذي ل ينفد ول ين�شب وبناء منظومة حياتية متكاملة حتقق التنمية 
والإمي���ان  الجتماعية  ال�شرائح  جلميع  اخل��دم��ات  وت��وف��ري  امل�شتدامة 
باأهمية العمل املوؤ�ش�س واملنظم الذي يوحد اجلهود ويكفل ال�شتمرارية. 
وم�شاركة  الأ����ش���ري  وال��ت��م��ا���ش��ك  الج��ت��م��اع��ي  الن�شيج  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
وحماية  ال��دول��ة  وب��ن��اء  التنمية  عملية  يف  وموؤ�ش�شات  اأف���رادا  املواطنني 
البيئة والرثوات واملوارد الطبيعية والتوظيف الر�شيد للموارد الب�شرية 
واملادية وقبل كل هذا التن�شيق والتجان�س بني كل اإمارات الدولة يف تنفيذ 

اخلطط التنموية.
و �شارت الإم��ارات على نهج ال�شورى منذ تاأ�شي�شها فقد اعتمدت دولتنا 
�شيا�شة الأبواب املفتوحة بني احلاكم والرعية واإتاحة الفر�شة الوا�شعة 
اأمام املواطنني للم�شاركة يف م�شوؤوليات العمل الوطني يف كافة امل�شتويات 
التنفيذية وجمال�س  كاملجل�س الوطني واملجال�س ال�شت�شارية واملجال�س 
املالية  م�شادرها  ك��ل  ال��دول��ة  و�شخرت  والأن��دي��ة  واجلمعيات  الإدارات 

خلدمة املواطن ..
واأولت  وامل��ع��رف��ة  بالعلم  اجل��دي��د  الأج��ي��ال  لت�شليح  طاقتها  ك��ل  وب��ذل��ت 
الدولة اهتماما خا�شا باملراأة التي حققت مكا�شب كبرية وتبواأت بف�شل 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام المارات واإىل �شعب 
الإمارات الويف.. داعني اهلل عز وجل ان يحفظ الإمارات وقيادتها و�شعبها ، 

•• اأبوظبي-وام:

الأعلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ال 
لقيام   46 ال���  الوطني  باليوم  احتفالتنا  خ�شم  يف  اإن��ه  القيوين  اأم  حاكم 
دولة الإمارات العربية املتحدة، تتج�شد العديد من املفاهيم الوطنية التي 
بكل ثقة واقتدار حتت قيادة  امل�شرية قدما  ال�شرح الحت��ادي وتقود  تعزز 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل 
ال�شياج الوطني  العزم والوفاء والتالحم الوطني لدعم  موؤكدة معاين   “
املنيع وامل�شري امل�شرتك بالإ�شافة اإىل العديد من ال�شرتاتيجيات التنموية 
العاملية، وبنى  املعايري  اأعلى  تناف�شي وفق  اقت�شاد معريف  لبناء  امل�شتقبلية 

حتتية مبوا�شفات حتقق منظور الدولة يف التفرد العاملي.
واأ�شاف �شموه يف كلمة وجهها عر جملة “ درع الوطن “ مبنا�شبة اليوم 
الوطني ال� 46 :” لقد عملت حكومة دولة الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي “ رع���اه اهلل “ على ط��رح ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات وفق 
2021 فاأطلقت ال�شرتاتيجية الوطنية لالبتكار لت�شمل  روؤية الإم��ارات 
بالإ�شافة  وغريها  والتقنية  والعلمية  القت�شادية  امل�شاريع  من  العديد 
الوطني  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  �شراكات  وخلق  الت�شريعات  م��ن  حزمة  اإىل 
والدويل لدعم القدرات املحلية املتخ�ش�شة والتاأكيد على مقومات الفرد 

املواطن ليكون مبدعا وفاعال يف عملية البناء ال�شامل وخلق قاعدة �شبابية 
قيادية م�شتقبلية تعتمد عليها الدولة يف القطاعات كافة لتنفيذ خططها 

وبراجمها الوطنية .
وفيما يلي ن�س الكلمة ..

» يف خ�شم احتفالتنا باليوم الوطني ال� 46 لقيام دولة الإمارات العربية 
املتحدة، تتج�شد العديد من املفاهيم الوطنية التي تعزز ال�شرح الحتادي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  حتت  واق��ت��دار  ثقة  بكل  قدما  امل�شرية  وتقود 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ موؤكدة معاين العزم 
والوفاء والتالحم الوطني لدعم ال�شياج الوطني املنيع ، وامل�شري امل�شرتك 
لبناء  امل�شتقبلية  التنموية  ال�شرتاتيجيات  م��ن  العديد  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
اقت�شاد معريف تناف�شي وفق اأعلى املعايري العاملية، وبنى حتتية مبوا�شفات 
حتقق منظور الدولة يف التفرد العاملي. لقد عملت حكومة دولة الإمارات 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل على طرح العديد من املبادرات 
لالبتكار  الوطنية  ال�شرتاتيجية  فاأطلقت   2021 الإم���ارات  روؤي��ة  وف��ق 
 ، وغ��ريه��ا  والتقنية  والعلمية  القت�شادية  امل�شاريع  م��ن  العديد  لت�شمل 
بالإ�شافة اإىل حزمة من الت�شريعات ، وخلق �شراكات مع القطاع اخلا�س 
الوطني والدويل لدعم القدرات املحلية املتخ�ش�شة والتاأكيد على مقومات 
الفرد املواطن ليكون مبدعا وفاعال يف عملية البناء ال�شامل ، وخلق قاعدة 

الدولة يف القطاعات كافة لتنفيذ  �شبابية قيادية م�شتقبلية تعتمد عليها 
خططها وبراجمها الوطنية . لقد عملت الدولة منذ قيامها على تر�شيخ 
مبادئ املواطنة ال�شاحلة ، وتدعيم قدراتها الدفاعية حلماية مكت�شباتها 
الوطنية واحلفاظ على اأمنها وا�شتقرارها حيث اأوىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�شلحة جل اهتمامه لتطويرها �شنوفها كافة من حيث التنظيم والت�شليح 
العملية  املهام  وطبيعة  الع�شكري  التقني  التطور  ملواكبة  قدراتها  ودع��م 
بالإ�شافة اىل دعم الأكادمييات والكليات الع�شكرية خللق الكوادر الوطنية 
املدربة واملوؤهلة علميا وع�شكريا ، ولتقوم بالدور املنوط بها يف حالت ال�شلم 
و�شع  اإىل  بالإ�شافة  العاملي  وال�شتقرار  ال�شالم  حفظ  وج��ه��ود  واحل���رب 
مفهوم  ال��دول��ة  ع��ززت  الوطني  املجال  ويف  الع�شكرية.  لل�شناعات  قاعدة 
والن�شاء  ال��رج��ال  قوافل  وحملت  والت�شحيات،  للقيادة  وال���ولء  املواطنة 
والإن�شانية،  الع�شكرية  امل��ه��ام  وتنفيذ  املكت�شبات  ع��ن  ال��دف��اع  م�شئوليات 
�شواء داخل الدولة اأو خارجها، لتبقى الإمارات رائدة يف ال�شلم ومقتدرة يف 
�شاحات القتال، وعن�شرا داعما وم�شاندا يف جمال اخلدمات الإن�شانية التي 

ت�شاهم يف تنفيذ براجمها وفق روؤية وتوجيهات القيادة.
وبهذه املنا�شبة الوطنية الغالية ي�شرنا اأن نتقدم باأ�شمى اآيات التهنئة اإىل 
مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

حاكم اأم القيوين: عززت الدولة منذ قيامها مفهوم املواطنة والولء للقيادة والت�صحيات

تخريج دورة »مكافحة احلرائق« باأكادميية الدفاع املدين يف اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

مكافحة  دورة  بتخريج  امل��دين  للدفاع  العامة  القيادة  احتفلت 
التي  باأبوظبي  املدين  الدفاع  اأكادميية  التاأ�شي�شية من  احلرائق 

�شارك فيها 91 منت�شبا بينهم اثنتني من العن�شر الن�شائي.
وتلقى املنت�شبون خالل الدورة تدريبا مكثفا عن كيفية مواجهة 
وحرائق  الأنابيب  وانفجار  الغاز  ت�شرب  عن  الناجمة  احلرائق 

ال�شيارات واملنازل املكونة من طابقني وحرائق الأماكن املغلقة.
�شوؤون  ع��ام  امل��زروع��ي مدير  ه��الل عي�شة  العميد  ح�شر احلفل 
املوارد واخلدمات امل�شاندة بالقيادة العامة للدفاع املدين واملقدم 
امل�شاندة  امل��وارد واخلدمات  النقبي نائب مدير عام �شوؤون  �شامل 

ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين وامل��ق��دم ع���ادل ال�شمري مدير 
وروؤ�شاء  الإدارات  م��دي��ري  م��ن  وع���دد  امل���دين  ال��دف��اع  اأك��ادمي��ي��ة 

الأق�شام بالدفاع املدين.
وبداأ حفل التخريج بتنفيذ عدد من ال�شيناريوهات وقام خريجو 
بتنفيذ عدة متارين  تلقوها  التي  با�شتعرا�س مهاراتهم  ال��دورة 
يواجهون من خاللها حتديات وخماطر يف �شورة �شيناريوهات 
والأماكن  البنايات  حرائق  وكذلك  ال�شيارات  وح��وادث  حلرائق 

املغلقة.
وقال العميد املزروعي اأن اخلريجني تلقوا تدريبات على نوعيات 
وحجم خماطر متطورة قد تتعر�س لها فرق الإطفاء والإنقاذ 
اأث���ن���اء م��ك��اف��ح��ة احل���رائ���ق وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى الأ���ش��ال��ي��ب الواجب 

اأ�شاليب  على  اإيجابية  ب�شورة  ينعك�س  مم��ا  ملواجهتها  اتباعها 
الرامية  الداخلية  ا�شرتاتيجية وزارة  امليداين مبا يحقق  العمل 
اإىل حتقيق اأعلى م�شتويات الوقاية وال�شالمة وي�شمن جاهزية 

وكفاءة رجال الدفاع املدين ملواجهة الكوارث والأزمات.
ب��ن��ج��اح.. مثمنا جهودهم  ال����دورة  وه��ن��اأ اخل��ري��ج��ني اج��ت��ي��ازه��م 
املتوا�شلة وعطائهم امل�شرف حلماية الأرواح واملمتلكات واحلفاظ 

على املكت�شبات الوطنية. 
واأكد اأن النجاح يجب اأن يتبعه جناح ليكون نقطة انطالق نحو 
لتطوير  والإجن����از  العمل  م��ن  للمزيد  وداف��ع��ا  وال��رق��ي  التميز 
الذي  والتقدم  التطور  ليواكب  امل��دين  ال��دف��اع  قطاع  يف  العمل 

ت�شهده الدولة يف جميع املجالت.

ويل عهد ال�صارقة : جندد العهد والولء لقيادتنا الر�صيدة 
ولأهل دولتنا الأوفياء باأننا �صائرون على درب الحتاد

حمدان بن حممد بن را�صد : اليوم الوطني يذكرنا باأعظم حكاية لبناء دولة �صطر بداياتها الآباء املوؤ�ص�صون

عمـــــار النعيمـــي : 
م�صرية الحتاد ما�صية مبزيد من التما�صك والتالحم والثقة والتفاوؤل نحو امل�صتقبل
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد بن �شلطان  اأكد �شمو ال�شيخ 
اأن  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي 
م��ا ���ش��ه��دت��ه الإم������ارات م��ن نه�شة 
م��ت��ك��ام��ل��ة اجل����وان����ب وت��ن��م��ي��ة يف 
خم���ت���ل���ف امل������ج������الت واله����ت����م����ام 
والتعليم  وال���ب���ي���ئ���ة  ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
النا�س  وغ��ريه��ا م��ن ج��وان��ب حياة 
و�شعه  مت  ملا  حقيقي  انعكا�س  لهو 
امل�شتوى  عالية  تنموية  برامج  من 
للتقدم  اأ����ش���ا����ش���ا  ال���ع���ل���م  و����ش���ع���ت 
لتحقيق  الأول  ه��دف��ه��ا  وامل��ج��ت��م��ع 
جوانب  ���ش��م��ل��ت  ���ش��ام��ل��ة  م���ع���ادل���ة 
املا�شي  م����ن  ت�����ش��ت��ل��ه��م  م���ت���ع���ددة 
املعا�س  املجتمع  وح��ا���ش��ر  ال��ع��ري��ق 

وم�شتقبلهم الآتي.
وجهها  ل�شموه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
 “ ال�����وط�����ن  درع   “ جم����ل����ة  ع�����ر 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال�46 فيما 

يلي ن�شها .
اليوم  هذا  بذكرى  ونهنئ  نبارك   «
اأهلنا  قلوب  على  ال��غ��ايل  و  املجيد 
من  ال��ث��اين  يف  ب��ه  يحتفلون  وه���م 
دي�����ش��م��ر م���ن ك���ل ع����ام ب��ك��ل حب 

و�شعادة وفخر.
ه�����ذا ال����ي����وم ال������ذي ن�����ش��ت��ع��ي��د فيه 
والتنمية  الحت����اد  ط��ري��ق  ب��داي��ات 
وال���وح���دة ال����ذي ���ش��ارت ف��ي��ه دولة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وهي 
حلما  ك��ان  واع���دا  م�شتقبال  تن�شد 
والإميان  وبالعمل  الوقت  ذل��ك  يف 
وال��ت��ع��اون ك���ان ل��ه��ا م��ا حت��ق��ق من 
دول����ة ح��دي��ث��ة وجم��ت��م��ع مرتابط 
ر����ش���ي���دة ت�شع  وم���ت���وح���د وق����ي����ادة 
اخل��ط��ط وت��ق��دم ال��ط��م��وح��ات وفق 
تقود  حديثة  وعملية  علمية  روؤى 
ال�شاملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ن��ح��و  امل��ج��ت��م��ع 
يتوقف  ل  وعمال  علما  واملتكاملة 
لتعود ذكرى هذا اليوم ونحن ننعم 

ب��خ��ري و���ش��دق امل��وؤ���ش�����ش��ني وعظيم 
اآمالهم.

يف ذكرى هذا اليوم جندد التهاين 
الوطن  اإىل قيادة هذا  والتريكات 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اإىل  ال���ر����ش���ي���دة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة واإىل �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
واإىل �شاحب  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
واإىل  ال�������ش���ارق���ة  ح����اك����م  الأع�����ل�����ى 
اإخ���وان���ه���م اأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و حكام 
الإمارات واإىل كافة اأبناء جمتمعنا 

العزيز ووطننا الغايل.
اإن ما �شهدته اإماراتنا العزيزة من 
وتنمية  اجل��وان��ب  متكاملة  نه�شة 
والهتمام  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
والتعليم  وال���ب���ي���ئ���ة  ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
النا�س  وغ��ريه��ا م��ن ج��وان��ب حياة 
و�شعه  مت  ملا  حقيقي  انعكا�س  لهو 
امل�شتوى  عالية  تنموية  برامج  من 
للتقدم  اأ����ش���ا����ش���ا  ال���ع���ل���م  و����ش���ع���ت 
لتحقيق  الأول  ه��دف��ه��ا  وامل��ج��ت��م��ع 
جوانب  ���ش��م��ل��ت  ���ش��ام��ل��ة  م���ع���ادل���ة 
املا�شي  م����ن  ت�����ش��ت��ل��ه��م  م���ت���ع���ددة 
املعا�س  املجتمع  وح��ا���ش��ر  ال��ع��ري��ق 

وم�شتقبلهم الآتي.
ك����ل ذل������ك يف ظ����ل راي�������ة الحت������اد 
بذكرى  ن��ح��ت��ف��ل  ال���ت���ي  ال��ع��ظ��ي��م��ة 
من  دي�شمر  من  الثاين  يف  يومها 
ب��ه��ا جمتمعنا  ي��ح��ت��ف��ل  ك���ل ع�����ام.. 
والوعد  العهد  وي��ج��دد  ف��ردا  ف��ردا 
الأم��ل والطموح  بال�شري يف طريق 

والتعاون وال�شعادة.
مع كل فجر يوم جديد تعي�س فيه 
كبرية يف خمتلف  اإجن���ازات  بالدنا 
م�شتوى  ع��ل��ى  احل���ي���اة  م���وؤ����ش���رات 
العامل وت�شعى نحو مزيد من اخلري 
م���ا مي��ث��ل م�شتقبال  وال��ن��م��و وه���و 
ال�����ش��ن��وات وج���ل ما  ط��م��وح��ا ملقبل 
اإليه قيادتنا الر�شيدة خلري  ت�شعى 

ومناء بالدنا وا�شتقرارها.
لقيادة  والتريكات  التهاين  نكرر 
الإم����ارات م��ع دعوات  و�شعب دول��ة 
بالدنا  على  اهلل  مي��ن  ب���اأن  �شادقة 

باخلري والرفاه وال�شعادة«.

•• اأبوظبي-وام: 

املعال  را�شد  ال�شيخ را�شد بن �شعود بن  وجه �شمو 
“ درع  ال��ق��ي��وي��ن ك��ل��م��ة ع��ر جم��ل��ة  اأم  ويل ع��ه��د 
فيما   46 ال���  الوطني  ال��ي��وم  “ مبنا�شبة  ال��وط��ن 
ال�شاد�س  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  نحتفل   « ن�شها.  ي��ل��ي 
الفتية يف ظ��ل م�شرية  دول��ت��ن��ا  ل��ق��ي��ام  والأرب���ع���ني 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  ال�شاملة  التنمية 
“ حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  خليفة بن زايد 
اهلل “ والتي تاأتي يف اأولوياتها الهتمام باملواطن 
اأه��داف برامج التنمية ليقوم  كعن�شر حموري يف 
ال��ت��ن��م��وي��ة وتطوير  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ف��اع��ل يف  ب�����دوره 
الذود  يف  ال��وط��ن��ي  دوره  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ق��درات��ه 
م�شرية  لت�شتمر  اق��ت��دار  بكل  الوطن  حيا�س  عن 
ب��داأت منذ قيام الحت��اد يف  التي  والعطاء  اخل��ري 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  القائد  عهد 
نهيان رحمه اهلل واإخوانه املوؤ�ش�شيني . لقد حظيت 
دولتنا الفتية باهتمام القيادة بتنفيذ العديد من 

التنموية  ال�شرتاتيجية  وف��ق  وامل��ب��ادرات  ال��رام��ج 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد  التي 
“ من خالل  اهلل  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
برئا�شة  بتنفيذه  احل��ك��وم��ة  ق��ام��ت  وط��ن��ي  ب��رن��ام��ج 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
احل�شاري  البناء  عنا�شر  على  واعتمدت  اهلل  رع��اه 
اأرقى  ب��ني الأ���ش��ال��ة واحل���داث���ة ع��ل��ى  ال���ذي يجمع 
لأبناء  اخل��ري  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  العاملية  املعايري 
به يف  الحتفاء  �شيتم  ال��ذي  الرنامج  وه��و  الوطن 

لقيام  ال��ذه��ب��ي  باليوبيل  مبنا�شبة   2021 ال��ع��ام 
الحتاد لتتعزز الإجن��ازات وت�شمو الهامات ويقوى 
الق��ت�����ش��اد و ل��ت��ب��ق��ى الإم�������ارات يف ط��ل��ي��ع��ة ال���دول 
واملقيمني  ملواطنيها  ا���ش��ع��ادا  والأك����رث  التناف�شية 
على اأر�شها بالإ�شافة اإىل التفوق يف معدلت الأداء 
وحتقيق النتائج التنموية وفق موؤ�شرات عاملية اإىل 
والرامج  الإن�شانية  اخل��دم��ات  ك��ف��اءة  رف��ع  جانب 
وبناء  ال�شباب  واإ���ش��راك  امل���راأة  متكني  و  التعليمية 
القدرات الوطنية ال�شابة لتقوم بدورها املنوط بها 
البا�شلة  امل�شلحة  قواتنا  حظيت  لقد  امل�شتقبل.  يف 
عهد  يف  تاأ�شي�شها  منذ  النظري  منقطع  باهتمام 

القائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
ت��دع��ي��م وتطوير  ع��م��ل��ي��ات  وت���وال���ت  اهلل  رح��م��ه 
قدراتها يف عهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وبدعم  زايد 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
الأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
التاأهيل  درج����ات  اأع��ل��ى  لتبلغ  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
والكرامة  ال�شرف  معارك  وخا�شت  وال�شتعداد 
دفاعا عن حيا�س الوطن ومكت�شباته و�شجل اأبناء 
وعطاء  خ��ال��دا  �شجال  الظافرة  امل�شلحة  قواتنا 
اأعلى  الب���رار  ���ش��ه��داوؤن��ا  واعتلى  متميزا  وطنيا 
مراتب الوطنية والت�شحية و الولء وعروا يف 
�شاحات العزة والكرامة عن اأ�شالتهم وقدراتهم 
وولئهم لوطنهم وقيادتهم و�شجلوا باأحرف من 
بالت�شحيات ومعاين  تاريخا جميدا حافال  نور 
امل��ن��ا���ش��ب��ة الوطنية  الق���ت���دار وال��ع��ط��اء. وب��ه��ذه 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  نتقدم  اأن  ي�شرنا  اخل��ال��دة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب  اهلل” و  “حفظه 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�شمو  �شاحب  اهلل” و  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
واإخوانهم  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
اأ�شحاب ال�شمو حكام المارات و�شمو اأولياء العهود 
ون��واب احلكام واإىل �شعب الم��ارات العزيز باأ�شمى 
اآي���ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ري��ك��ات.. داع���ني اهلل ع��ز وجل 
املنا�شبة علينا جميعا بالعزة واخلري  اأن يعيد هذه 

والرخاء.

•• اأبوظبي-وام:

قال �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم 
التي  الحت�������اد  م�������ش���رية  اإن  دب�����ي 
ن��ف��اخ��ر ب��ه��ا ال��دن��ي��ا ت�����ش��ري اليوم 
بخطى  احلكيمة  قيادتنا  بف�شل 
مزدهر  اآم��ن  م�شتقبل  نحو  واثقة 
من  اأب��ن��ائ��ه  دم���اء  وي�شونه  �شانه 
اأرواحهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  ال�شهداء 
ورفعة  الوطن  �شبيل  يف  الطاهرة 
بطولتهم  ال��ت��اري��خ  ليخلد  راي��ت��ه 

وت�شحياتهم العظيمة.
ذل��ك يف كلمة ل�شموه وجهها  ج��اء 
 “ ال�����وط�����ن  درع   “ جم���ل���ة  ع�����ر 
ال�46  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 

فيما يلي ن�شها .
ال�  ب����ال����ذك����رى  ال����ي����وم  ن��ح��ت��ف��ل   «
الإمارات  دول��ة  احت��اد  لقيام   46
وه��ي ذك���رى ع��زي��زة على قلب كل 
على  يقيم  �شخ�س  وك��ل  اإم���ارات���ي 
بداأت  اليوم  ه��ذا  مثل  ففي  اأر�شنا 
م�����ش��رية ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة التي 
قادها املغفور لهم باإذن اهلل الوالد 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
واأخ�������وه ورف���ي���ق درب���ه  ن��ه��ي��ان  اآل 
مكتوم  اآل  �شعيد  بن  را�شد  ال�شيخ 
والآباء املوؤ�ش�شون طيب اهلل ثراهم 
وامل�شوؤوليات  امل�����ش��اق  م��ت��ك��ب��دي��ن 
الوطن  ه��ذا  يبنون  وه��م  اجل�����ش��ام 
على اأ�ش�س متينة ورا�شخة ليعي�س 

حرا موحدا �شاخما.
بيومنا  ن��ح��ت��ف��ل  ون����ح����ن  ال����ي����وم 
والنتماء  ال����ولء  ال��وط��ن��ي جن���دد 

باأن  التزامنا  ونوؤكد  املنيع  لوطننا 
والنفي�س  ال��غ��ايل  اأج��ل��ه  م��ن  نبذل 
واأن  وم�����ش��ت��ق��را  اآم��ن��ا  ب��ل��دا  ليبقى 
الر�شيدة  ق���ي���ادت���ه  ح�����ول  ن��ل��ت��ف 
ح�شن  عند  نكون  ب��اأن  معاهدينها 
التطلعات  م�����ش��ت��وى  ويف  ال���ظ���ن 
لتعزيز  وال���ط���م���وح���ات  وال��������روؤى 
ال��ن��ه�����ش��ة ال�����ش��ام��ل��ة وك�����ي حتتل 
ت�شتحق  ال���ت���ي  امل��ك��ان��ة  الإم��������ارات 

لتكون دائما يف املركز الأول.
اإن ذك���رى ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 46 
تتزامن مع توجيه �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
الدولة حفظه اهلل باعتماد  رئي�س 
الذي  زايد”  “عام   2018 ع���ام 
وحكمته  زاي���د  نهج  فيه  ن�شتذكر 
الفريدة  وق���ي���ادت���ه  راأي�����ه  و����ش���داد 
واأي����ادي����ه ال��ب��ي�����ش��اء اخل����رية التي 
جعلت الإم��ارات مركزا للعطاء يف 

كل بقعة يف العامل.
اأب���ن���اء الوطن  الأخ�����وة والأخ������وات 
التي  م�����ش��رية الحت����اد  اإن  ال��غ��ايل 
ن��ف��اخ��ر ب��ه��ا ال��دن��ي��ا ت�����ش��ري اليوم 
بخطى  احلكيمة  قيادتنا  بف�شل 

مزدهر  اآم��ن  م�شتقبل  نحو  واثقة 
من  اأب��ن��ائ��ه  دم���اء  وي�شونه  �شانه 
اأرواحهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  ال�شهداء 
ورفعة  الوطن  �شبيل  يف  الطاهرة 
بطولتهم  ال��ت��اري��خ  ليخلد  راي��ت��ه 

وت�شحياتهم العظيمة.
يف هذا اليوم الوطني الأغر اأتقدم 
والتريك  التهنئة  اآي���ات  باأ�شمى 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واأخيه �شاحب  الدولة حفظه اهلل 
ال�����ش��م��و ال����وال����د ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�شاحب  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اأن  ال��ق��دي��ر  العلي  م��ن اهلل  راج��ي��ا 
يحفظهم ويدميهم ذخرا لبالدنا.

ك��م��ا اأرف����ع اأ���ش��م��ى ال��ت��ري��ك��ات اإىل 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
الأع��ل��ى ح��ك��ام الإم����ارات واإخ���واين 
العهود ونواب احلكام  اأولياء  �شمو 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  و���ش��ع��ب 
العزيزة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  امل��ت��ح��دة 
على قلوبنا والتي ندعو اهلل العلي 
بالدنا  ع��ل��ى  ي��ع��ي��ده��ا  اأن  ال��ق��دي��ر 

باخلري واليمن والركات.
ح��ف��ظ اهلل وط��ن��ن��ا ع��زي��زا �شاخما 
�شهداء  ورح����م  ق��ي��ادت��ه  ع���ز  واأدام 
وطننا الأبرار وجعل اأيامنا اأفراحا 
الوطن  راي���ة  بها  نعلي  واإجن����ازات 

خفاقة عالية«.

•• اأبوظبي-وام:

ق���ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
اليوم  ذك��رى  اإن��ه يف  الفجرية  ال�شرقي ويل عهد 
ن�شتذكر  العظيم  التاريخي  اليوم  ذل��ك  الوطني 
رجل احلكمة واملبادئ ال�شامية املغفور له ال�شيخ 
قاد  ال��ذي  اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
الدولة مع اإخوانه حكام الإم��ارات الآب��اء الأوائل 
والإجن����از  ال��ب��ن��اء  مل�����ش��رية  الأوىل  اللبنة  وا���ش��ع��ا 
اأر�شى قواعد هذا ال�شرح  الرائد واملختلف الذي 

الوحدوي.
التي وجهها عر جملة  �شموه  كلمة  ن�س  وفيما 
“ درع الوطن “ يف الذكرى ال�شاد�شة والأربعني 

لقيام الحتاد .
» تطل الذكرى ال�شنوية ال�شاد�شة والأربعون على 
قيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة ومعها 
ال�شتثنائي   1971 دي�����ش��م��ر   2 ي���وم  ن�شتعيد 
ب����ارزة يف ت��اري��خ الإم����ارات  ال���ذي �شيظل ع��الم��ة 

واعتزاز  فخر  بكل  ع��ام  كل  نحييها  خالدة  وذك��رى 
وقد حتول فيها احللم اإىل حقيقة واأ�شبحت الفكرة 
واقعا ملمو�شا باإعالن اأغلى واأعظم منجز تاريخي 
كيان  يف  ال�شبع  الإم���ارات  ب�شم  الإم��ارات��ي  لل�شعب 

واحد وحتت راية واحدة .
ن�شتذكر  العظيم  التاريخي  ال��ي��وم  ه��ذا  ذك��رى  ويف 
ال�شيخ  له  املغفور  ال�شامية  وامل��ب��ادئ  احلكمة  رج��ل 
زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان رح��م��ه اهلل وق���د قاد 
ال��دول��ة مع اإخ��وان��ه حكام الإم���ارات الآب���اء الأوائل 
ال��ب��ن��اء والإجن�����از  مل�����ش��رية  ال��ل��ب��ن��ة الأوىل  وا���ش��ع��ا 

ال�شرح  اأر���ش��ى قواعد ه��ذا  ال��ذي  ال��رائ��د واملختلف 
الوحدوي.

بهدي فكر زايد وحكمته راح �شرحنا الوحدوي هذا 
ينمو ويزدهر على خمتلف الأ�شعدة ويف الجتاهات 
والقت�شادية  والجتماعية  ال�شيا�شية  وامل��ج��الت 
العربي  ويعزز مكانته يف حميطه  كافة  والرتبوية 
والعاملي جاعال من دولة الإمارات العربية املتحدة 
واحل�شاري  الإن�����ش��اين  مبنجزها  النموذج  ال��دول��ة 

وبقوة بنائها الداخلي.
وع��ل��ى م��دى �شتة واأرب��ع��ني ع��ام��ا ت��رج��م فكر زايد 
باتت  ل��ل��دول��ة  م�شتمر  ب��ن��اء  م�����ش��رية  يف  وتعاليمه 

وعا�شمة  عامليا  ت��اأث��ري  مركز  الإم����ارات  خاللها 
ل��ل��ق��رار ال���دويل واحل��ا���ش��ن للن�شاط ال��ع��امل��ي يف 
جم���الت الق��ت�����ش��اد وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة والبيئة 
القيادة  ب��ف�����ش��ل  وذل�����ك  و����ش���واه���ا  وال���ري���ا����ش���ة 
ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة 
 “ اهلل  “ حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
الذين  الإم����ارات  حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
قادوا م�شرية النه�شة والتطور والنماء واخلري 
الرفعة  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  الأخ����رى  تلو  �شنة 
والزدهار والتطور ، وها هي دولتنا مت�شي قدما 
الرثوات  م�شخرة  امل�شتقبل  نحو  ثابتة  وبخطى 
لبناء الإن�شان الذي حظي بالن�شيب الأوفر من 
بجهوده  ال��ذي  الأ�شا�شي  املحور  لكونه  الهتمام 

ت�شتمر عجلة التقدم والنماء.
ومع احتفالتنا اليوم بهذه املنا�شبة املجيدة نرفع 
ال�شيخ  ال�شمو  التهاين والتريكات ل�شاحب  اأ�شمى 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
اآل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اهلل” و �شاحب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�����ش��رق��ي  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهم  و  الفجرية  حاكم 
العهود  واأول���ي���اء  الإم�����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
اأن  القدير  العلي  اهلل  داعيا  الغالية  دولتنا  و�شعب 

ينعم علينا باملزيد من اخلري والزدهار.

•• اأبوظبي -وام:

وجه �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س 
اخليمة كلمة عر جملة “ درع الوطن “ مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 

ن�شها. يلي  فيما   46
الذي  العز  ي��وم  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  الوطني يف  ال��ي��وم   «
والتقدم  وم��ع��اين احل�����ش��ارة  ال��ك��رام��ة  و  ال��ع��زة  م��ع��اين  ف��ي��ه  تتجلى 

والإجناز ومعاين العزمية والوحدة والتعا�شد.
وها هو اليوم الوطني ال�شاد�س والأربعون يطل م�شرقا رائعا بدللته 
نه�شتها  وراع��ي  امل�شرية  لقائد  وال���ولء  العهد  جن��دد  ففيه  ومعانيه 
 “ ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
حفظه اهلل “ القائد الذي �شار على نهج الآباء املوؤ�ش�شني وتابع م�شرية 
الوالد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان فكان ول يزال خري 
خلف خلري �شلف. نحن اليوم نحتفل بيومنا الوطني الذي يعر عن 
اإليها  ي�شار  �شار  التي  الحتادية  بتجربتنا  والعتزاز  الفخر  م�شاعر 
اإليه  و�شلت  ال��ذي  التطور  م��دى  على  نوؤكد  اأن  اأي�شا  ولب��د  بالبنان 

دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف الإجن��ازات التي ل تعد ول حت�شى 
كل ذلك وفق ا�شرتاتيجيات فائقة الدقة ومنهجيات حتيط باحلا�شر 
وتاأخذ بعني العتبار للم�شتقبل و ذلك بهدف الو�شول بهذا الوطن 
وعمرانيا  وجتاريا  و�شيا�شيا  اقت�شاديا  املتقدمة  املراتب  اأف�شل  اإىل 
الإن�شان  بناء  على  العمل  كله  ذل��ك  وقبل  وثقافيا  وعلميا  و�شياحيا 
وحمايته والوقوف اإىل جانبه. لقد حتققت هذه النه�شة ال�شتثنائية 
اأر�شت قواعد  التي  الر�شيدة  القيادة  بف�شل اهلل عز و جل ثم بف�شل 
كانت مهدا �شلبا للتقدم واحل�شارة والإزدهار .. �شيبقى اليوم الوطني 

رمزا عامرا بالدللت التي طبعت على �شدر �شعب الإمارات كله .
�شاحب  اإىل  والتريكات  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى  اأرف���ع  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
و  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “ رعاه اهلل “ و �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  و  امل�شلحة  للقوات 

لالحتاد حكام الإمارات و اإىل �شعب المارات الويف.

ويل عهد اأم القيوين : الإمارات توا�صل طريقها 
نحو مزيد من التقدم والنماء

مكتوم بن حممد بن را�صد : م�صرية الحتاد 
ت�صري بخطى واثقة نحو غاياتها

عبد اهلل بن �صامل القا�صمي : الإجنازات املتالحقة ما كان لها اأن تتحقق اإل بالحتاد
•• اأبوظبي-وام: 

�شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
حاكم  ن��ائ��ب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن 
ال�شارقة اإن الإمارات حتتفل كل عام 
بهذا اليوم الغايل على القلوب وهي 
حتقق الإجن���ازات تلو الإجن���ازات يف 
والتطور  وال��ت��ق��دم  ال��ع��م��ل  م��ي��ادي��ن 
وت�������ش���ج���ل الأرق����������ام ال���ق���ي���ا����ش���ي���ة يف 
على  التنمية  وم��ع��دلت  امل��وؤ���ش��رات 

امل�����ش��ت��وي��ات ال��ع��امل��ي��ة وه���و م��ا يعك�س 
����ش���واب ال���ط���ري���ق ال�����ذي ����ش���ار فيه 
الوحدة  امل��وؤ���ش�����ش��ون ط��ري��ق  اآب���اوؤن���ا 
وحتقيق  العمل  وتقدير  والتالحم 

الطموحات.
وجهها  ل�شموه  كلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 
عر جملة “ درع الوطن “ مبنا�شبة 
اليوم الوطني ال�46 فيما يلي ن�شها 

.
ال�46  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  » مب��ن��ا���ش��ب��ة 

بالتهاين  ن��ت��ق��دم  ال��ع��زي��زة  ل��ب��الدن��ا 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  وال��ت��ري��ك��ات 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
و  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  و  اهلل”  “رعاه 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 

اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م  ال�شارقة  حاكم 
ال�شمو حكام الإمارات واىل اأهلنا يف 
الإمارات كافة وهم يحتفلون باأغلى 
الإم���ارات  دول���ة  واأعظمها يف  الأي���ام 
عام  ك��ل  نحتفل  امل��ت��ح��دة.  ال��ع��رب��ي��ة 
قلوبنا  ع��ل��ى  ال���غ���ايل  ال���ي���وم  ب���ه���ذا 
الإجن�����ازات  حت��ق��ق  وب���الدن���ا  جميعا 
العمل  م��ي��ادي��ن  الإجن������ازات يف  ت��ل��و 
والتقدم والتطور.. وت�شجل الأرقام 
ومعدلت  امل���وؤ����ش���رات  يف  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 

التنمية على امل�شتويات العاملية وهو 
ما يعك�س �شواب الطريق الذي �شار 
فيه اآباوؤنا املوؤ�ش�شون طريق الوحدة 
وحتقيق  العمل  وتقدير  والتالحم 

الطموحات.
هذه الإجنازات املتالحقة واملعدلت 
ال��ع��ال��ي��ة امل�����ش��ت��وي��ات م��ا ك���ان ل��ه��ا اأن 
الأ�شيلة  الوحدة  بدعوة  اإل  تتحقق 
ال��ت��ي ك��ان��ت يف ال��ث��اين م��ن دي�شمر 
عام 1971 تلك الدعوة التي و�شع 

فيها الآباء العهد ببناء دولة حديثة 
ت��ق��وم ع��ل��ى ال��ع��ل��م وال��ع��م��ل ال�شادق 
وال���وح���دة وال��ت��ع��اون ف��ك��ان ل��ه��م ما 
بذكرى هذا  عام  لنحتفل كل  اأرادوا 
ال��ي��وم املجيد وال��ع��زي��ز ون��ح��ن ننعم 
وا�شتقرارا  خ��ريا  الإجن���ازات  بنتائج 
ك���ل ع����ام نحتفل  ت���ط���ورا وت��ن��م��ي��ة. 
ب��ه��ذا ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال���غ���ايل على 
ن�شهد  ون��ح��ن  جميعا  اأه��ل��ن��ا  ق��ل��وب 
اآخر  اىل  ع���ام  م��ن  جمتمعنا  ت��ط��ور 

احتفال  غ�����ريه..  اىل  جم����ال  وم����ن 
يج�شد عظمة ما كان يف ذلك اليوم 
من نية �شادقة �شدوقة وما حتقق 
قدر  ت��ع��رف  ال��ت��ي  التالية  لأجيالنا 
تتابع  اليوم وتوفيه حقه وه��ي  ه��ذا 
جمالت  يف  العامل  يف  دولتنا  مكانة 
وهو  والتنمية  والتعليم  امل�شتقبل 
ا�شتمرار  على  ونعمل  ب��ه  نفخر  م��ا 
التهاين  ك���ل  اأخ�����رى  ت���ط���وره. م���رة 
الر�شيدة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  وال���ت���ري���ك���ات 

واأب���ن���اء ب��الدن��ا ال��ع��زي��زة داع���ني اهلل 
�شبحانه وتعاىل اأن يدمي علينا نعمة 

العز وال�شتقرار واخلري«.

ويل عهد الفجرية : يف ذكرى اليوم الوطني ن�صتذكر 
ال�صيخ زايد رجل احلكمة واملبادئ

ويل عهد راأ�س اخليمة : اليوم الوطني رمز عامر بالدللت يف وجدان �صعب الإمارات

اأحمد بن �صلطان القا�صمي: الإمارات ت�صهد نه�صة متكاملة اجلوانب 
وتنمية يف خمتلف املجالت اأ�صا�صها العلم

•• ال�شارقة -الفجر:

تنظم موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم عر خمتلف اإذاعاتها وقنواتها الإعالمية عدداً 
من الرامج والفعاليات احتفاًل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
قدموا  الذين  البوا�شل  جنودها  وب��ط��ولت  اأجم��اد  تتناول  حيث  ال�شهيد،  وي��وم 
بعر�شه  الإم��ارات��ي  ال�شعب  ت�شارك  كما  والإن�شانية،  ال��واج��ب  �شبيل  يف  حياتهم 
الوطني،  احل�س  من  انطالقاً  الحتفالت  يف  املوؤ�ش�شة  م�شاركة  وتاأتي  الوطني. 
ال��ت��ي جت�شد  ال��ك��ب��رية،  ال��وط��ن��ي��ة  املنا�شبة  ه���ذا  اأح����داث  ع��ل��ى تغطية  وح��ر���ش��ه��ا 
الروابط املجتمعية وجتدد الولء واللتفاف حول القيادة احلكيمة، التي رفدت 

الحتاد بقوة را�شخة وممتدة يف املجتمع العاملي. 
“اأتقدم  وقال �شعادة حممد ح�شن خلف، مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم: 
مبنا�شبة “يوم ال�شهيد” باأ�شمى اآيات الإجالل ل�شهدائنا الذين �شطروا بدمائهم 

بطولت كبرية، حتقيقاً للعدالة الإن�شانية، وتنفيذاً للواجب الوطني، كما اأتقدم 
ير�شخ  ال��ذي  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  الر�شيدة،  لقيادتنا  التهاين  اآي��ات  باأ�شمى 
اإل  ترت�شي  دول��ة ل  روؤاه��ا  بف�شل  �شنعت  قيادة  والفخر، يف ظل  العزة  م�شاعر 

بالأجماد، ول تقبل اإل اأن تكون يف طليعة الدول«.
وتغطية  الإم������ارات،  دول���ة  احت���اد  تاأ�شي�س  ب��ذك��رى  الح��ت��ف��ال  “ياأتي  واأ����ش���اف: 
كافة  مواكبة  على  ل��الإع��الم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  حر�س  اإط��ار  يف  كافة  تفا�شيلها 
بهذا  يليق  م��ا  وت��ق��دمي  ال��دول��ة،  ت�شهدها  التي  الوطنية  والأح����داث  الفعاليات 

العر�س الوطني الغايل على قلوب اجلميع«.
ال�شهيد”  “يوم  ت��غ��ط��ي  ال��ت��ي  وال��ت��ق��اري��ر  ال���رام���ج  “�شت�شهد  خ��ل��ف:  واأك���م���ل 
الرتاث  ���ش��ورة  يعك�س  نوعياً،  ت��ط��وراً  ال��ع��ام  لهذا  الوطني  باليوم  والح��ت��ف��الت 
والقنوات  الإذاع���ات  كافة  مب�شاركة  وم�شتقبلها،  حلا�شرها  ويوؤ�شل  الإم��ارات��ي 
الإعالمية التابعة للموؤ�ش�شة، وعر بث موحد مت التن�شيق له مع كافة املوؤ�ش�شات 

الإعالمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، لتقدمي منتج اإعالمي متميز ي�شلط 
ال�شوء على امل�شهد الوطني لالحتفالت املتوا�شلة على امتداد دولة الإمارات«.

ويبداأ البث امل�شرتك جلميع قنوات املوؤ�ش�شة يف يوم ال�شهيد املوافق 30 نوفمر، 
حتت عنوان “فخر واعتزاز” من ال�شاعة 10 اإىل 12 ظهراً با�شت�شافة العديد 
من ال�شخ�شيات الإماراتية والعربية والأكادميية، يتناولون اأهمية هذا املنا�شبة 

وي�شتذكرون ما قدمه اجلنود البوا�شل من بطولت واأجماد.
 1 اجلمعة  ي��وم  املوؤ�ش�شة  قنوات  جميع  ت�شتكمل  وطن”،  “فرحة  عنوان  وحت��ت 
دي�شمر، بثها املوحد، وت�شتعر�س خالله تفا�شيل الحتفالت يف خمتلف مناطق 
من  للفعاليات  بنقلها  ال��ذي��د  م��ن  الو�شطى  قناة  ت��ب��داأ  حيث  وال��دول��ة،  الإم����ارة 
ال�شاعة 2.30 اإىل 4 ع�شراً ثم ينتقل البث عر اإذاعة ال�شارقة من ال�شاعة 4 
اإىل 5.30، ثم يتبعه تلفزيون ال�شارقة من ال�شاعة 5.30 اإىل 7 م�شاء ليعر�س 
ن�شرة اأخبار الدار من ال�شاعة 7 اإىل 7.30 م�شاًء، وتوا�شل ال�شرقية البث من 

كلباء من ال�شاعة 7.30 وحتى 9 م�شاًء، واأخرياً �شا�شة ال�شارقة الريا�شية من 
ال�شاعة 9 اإىل 10.30 م�شاًء.

تن�شم قناة ال�شارقة للبث املوحد بني قنوات الدولة يف الثاين من دي�شمر حيث 
ينطلق البث من تلفزيون اأبو ظبي من ال�شاعة 10 اإىل 12 ظهراً، يليه تلفزيون 
“عي�شي  عنوان  حتت  ال�شارقة  تلفزيون  ثم  ظهراً   2 اإىل   12 ال�شاعة  من  دب��ي 
اإماراتي” من 2 اإىل 4 ع�شراً. وكانت موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم نظمت ملوظفيها 
متنوعة  فعاليات  ت�شمنت  الوطني،  اليوم  مبنا�شبة  احتفالية  املوؤ�ش�شة  مقر  يف 
وم�شابقات تدعو للمزيد من الرتقاء والتميز يف العمل الإعالمي، وتوؤكد على 
اأهمية اليوم الوطني باعتباره حقيقة را�شخة على اأر�س الواقع اأبطالها قيادات 
الآخر  تلو  الإجن���از  حتقيق  من  وجيزة  ف��رتة  يف  متكنوا  اأ�شيل،  و�شعب  حكيمة، 
امل�شابقات  م��ن  ع���دداً  الحتفال  �شهد  كما  الطموحة،  التنموية  اخلطط  �شمن 

الرتفيهية، �شاركت فيها خمتلف الكوادر الوظيفية.

موؤ�ص�صة ال�صارقة لالإعالم ت�صارك اأبناء الإمارات احتفالتهم بيوم ال�صهيد واليوم الوطني
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اأخبـار الإمـارات

»الرعاية الجتماعية و�صوؤون الق�صر« ت�صعى لتقدمي اأف�صل اخلدمات ومواكبة الحتياجات
•• اأبوظبي-وام:

اأف�شل  لتقدمي  الق�شر  و���ش��وؤون  الجتماعية  ال��رع��اي��ة  موؤ�ش�شة  ت�شعى 
امل��ت��غ��رية ملتعامليها م��ن خ��الل توفري  اخل��دم��ات وم��واك��ب��ة الح��ت��ي��اج��ات 
وم�شتقر  اآم��ن  م�شتقبل  ل�شمان  والهادفة  املتميزة  الجتماعية  الرعاية 
وتنميتها  امل�شمولني  وممتلكات  اأم���وال  وا�شتثمار  واإدارة  للم�شتفيدين 
وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية. وقد حققت املوؤ�ش�شة لأجل هذا الهدف 
التعاون  عر  املوؤ�ش�شي  البتكار  مبادئ  تر�شيخ  يف  جت�شدت  اجن��ازات  ع��دة 
اهتمت  حيث  امل�شاريع  لتعزيز  الم��ارات  جامعة  مثل  العلمية  املعاهد  مع 
الرعاية  جمال�س   : مثل   2017 عام  يف  الجتماعية  بالأن�شطة  املوؤ�ش�شة 

الأ�شري«  والأم��ن  ال�شتقرار  بعنوان  »جل�شة حوار مفتوحة  الو�شياء  مع 
وتعزيز الزيارات امليدانية على م�شتوى اأع�شاء جمل�س الإدارة و الباحثني 
املوؤ�ش�شة  ت�شعى  كما  �شخ�شياً.  احتياجاتهم  على  للوقوف  الق�شر  ملنازل 
لتعزيز ال�شراكات ال�شرتاتيجية مع اجلهات املعنية بالعناية مع امل�شمولني 
ال�شراكات  لتلك  امل�شافة  القيم  اأب��رز  وم��ن   16 ال�شراكات  ع��دد  بلغ  حيث 
من  ال�شريريني  للمر�شى  واأج��ه��زة  للمنازل  اأط��ب��اء  �شحة  �شركة  توفري 
توفري  على  القرار  اأ�شحاب  وموافقة من  39 حالة  بالرعاية  امل�شمولني 
ابداعاتي  م�شروع جت��اري  ب��دء  يرغب يف  لكل من  التجاري  العمل  فر�س 
ومتابعة امل�شاريع القائمة وتقنني معايريها للو�شول بهن لريادة الأعمال 
للم�شمولني بالرعاية. و �شاركت املوؤ�ش�شة يف مبادرات حكومة اأبوظبي عر 

التعاون مع دائرة الق�شاء و الهالل الأحمر واملركز الكندي الطبي م�شروع 
كلنا لل�شومال مبادرة ل لل�شرطان وتد�شني نظام الكرتوين ح�شب خطة 
اإدارة ال�شتثمار خا�س باملوؤ�ش�شة للم�شتثمرين يف �شوق دبي املايل فيما تقوم 
موؤ�ش�شة الرعاية الجتماعية و �شوؤون الق�شر بح�شر الق�شر املتواجدين 
خارج الدولة و تقدمي العون و الدعم لهم بالتن�شيق مع وزارة اخلارجية و 
ذلك بعدد 19 اأ�شرة حتوي 38 قا�شرا . وتعمل املوؤ�ش�شة على متكني الأ�شر 
من خالل تقدمي الدعم لالأ�شر املنتجة وا�شتك�شاف املواهب لدى الق�شر 
اإطار  . ويف  حيث يبلغ عدد الأ�شر املنتجة 17 وعدد الق�شر املوهوبني 38 
�شعادة  مبادرة جرعة  امل��ب��ادرات وهي  بعدد من  املوؤ�ش�شة  قامت  عام اخلري 
التوا�شل والرتابط داخل جمتمع  ال�شرطان بهدف تعزيز  بزيارة ملر�شى 

الرتكات  نظام  وحتديث  وان�شاء  ت�شميم  و  اخلارجي  وحميطها  املوؤ�ش�شة 
الذي ميثل تطوراً نوعياً يف طريقة اإدارة الرتكات داخل موؤ�ش�شة الرعاية 
قادر على خدمة  نظام موحد ومتكامل  ر فهو  الق�شّ و�شوؤون  الجتماعية 
اأق�شامها  بجميع  املوؤ�ش�شة  خ��دم��ة  وك��ذل��ك  املوؤ�ش�شة  برعاية  امل�شمولني 

اخلدمية والت�شغيلية، ويعتمد على اآخر التقنيات احلديثة.
وي��ق��وم ال��ن��ظ��ام ب��زي��ادة ك��ف��اءة ال��ع��م��ل داخ���ل الأق�����ش��ام وت��ق��دمي التقارير 
حاجات  تلبي  ال��ت��ي  بالبيانات  وت��زوي��ده��م  ال��ق��رار،  ملتخذي  الإح�����ش��ائ��ي��ة 
و�شوؤون  الجتماعية  الرعاية  موؤ�ش�شة  قامت  فيما  بالرعاية  امل�شمولني 
اأبوظبي من خالل تفعيل املوقع  الق�شر بدعم التحول الرقمي حلكومة 

الإلكرتوين والتطبيق الذكي .

�صلطان بن زايد: دولتنا الفتية جنحت يف اإقامة امنوذج �صيا�صي وتنموي واجتماعي واقت�صادي قوي

طحنون بن حممد : ذكرى اليوم الوطني حتمل معاين الفخر والعزة والنتماء

حمدان بن زايد: الثاين من دي�صمرب �صيظل عالمة م�صيئة يف تاريخنا

هزاع بن زايد : الإمارات توا�صل اإجنازاتها الكبرية يف طريقها نحو امل�صتقبل

•• اأبوظبي-وام:

قال �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س 
ت�������������راث  ن���������ادي  رئي�س  ال��دول��ة 
الإم�������ارات رئي�����س م����رك����ز �شلط�����ان 
ب������ن زاي����د اإن دولتنا الفتية جنحت 
والأربعني  ال�شت  ال�شنوات  خ��الل 
املا�شية من عمر احتادها يف اإقامة 
امنوذج �شيا�شي وتنموي واجتماعي 
القت�شادي  الأمن���وذج  يزيده  ق��وي 

قوة على قوته.
وجهها عر  كلمة  �شموه يف  اأك��د  و 
مبنا�شبة  الوطن”  “درع  جمل��ة 
الي��وم الوطني ال�شاد�س والأربع��ني 
الإم������ارات  اأن  الإم�����������ارات  ل�����دول�����ة 
الكثريين  اأن��ظ��ار  اأ���ش��ب��ح��ت حم��ط 
من الأفراد واملوؤ�ش�شات على جميع 
ليتحقق  كان لذلك  امل�شتويات وما 

دائم وتعتمد لذلك مقومات مماثلة 
لتلك التي اأو�شحناها ويف مقدمها 
القوة ب�شورتيها ال�شلبة والناعمة 
بحركة  ال�����دائ�����م  ال����وع����ي  وم���ن���ه���ا 
حميطها  ويف  حولها  م��ن  ال��زم��ان 
والقراءة اجليدة لالأحداث والتنبوؤ 
ال�شحيح لأحداث امل�شتقبل ب�شقيه 
لكل  وال�شتعداد  والبعيد  القريب 

الحتمالت مبا ينا�شبها.
و اأ�شتطيع التاأكيد اأننا واحلمد هلل 
الر�شيدة  قيادتنا  بف�شل  ث��م  اأول 
يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة 
الأمة  �شباب  بني  اجلمع  ا�شتطعنا 
وقوة �شبابها بل واأدركنا منذ زمن 
�شبابها  م��ن  الأم���ة  �شباب  اأن  بعيد 

واأن قوتها من قوتهم.
و يف هذه الذكرى العطرة وبجردة 
اأن  ن��ت��اأك��د م���ن  اأن  ���ش��ري��ع��ة مي��ك��ن 
دول����ت����ن����ا ال���ف���ت���ي���ة جن���ح���ت خ���الل 

�شعب  واإىل  الإم��ارات  الأعلى حكام 
الإم�������ارات ك��اف��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ذكرى 
والأربعني  ال�شاد�س  الوطني  اليوم 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ب�شرعة  ت��دور  ال��زم��ان  عجلة  ولأن 
تاأثريا  ل��ل��زم��ان  ولأن  ت��ت��وق��ف  ول 
كل  الأ�شياء  طبيعة  على  ملحوظا 
اإىل  العاقل من ينتبه  الأ�شياء فاإن 
حركته  تكون  اأن  على  ويعمل  ذلك 
العجلة  دوران  �شرعة  مع  متوافقة 
طبيعة  ع��ل��ى  ل��ت��اأث��ريه  ومتح�شبة 

الأ�شياء.
الأكرث و�شوحا  الأمنوذجني  ولعل 
الب�شرية  تفعله  ما  هما  ذل��ك  على 
من  �شبابا  اأف��راده��ا  على  للحفاظ 
جهة وما تفعله الأمم للحفاظ على 
اأخ��رى وهي  كيانها قويا من جهة 
اإىل حد  مقاربة قد تبدو منطقية 
ما واإن راأي فيها البع�س غري ذلك. 

واأ���ش��ق��اءن��ا يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي من 
واأطماع  ونزاعات  وتقلبات  اأح��داث 
قناعتنا  ت����زداد  وم��ك��ائ��د وخم��اط��ر 
باحتادنا  مت�شكا  ون���زداد  بوحدتنا 
قيادتنا  ح����ول  ال��ت��ف��اف��ن��ا  وي�������زداد 
ال��ر���ش��ي��دة ون��رن��و بعني الأم���ل اإىل 
واأثبتوا  ن�����ش��ج��وا  ال���ذي���ن  ���ش��ب��اب��ن��ا 
ت�شلحهم  ن��ت��ي��ج��ة  وك���ف���اءة  ج�����دارة 
ب��ال��ع��ل��م وب���ال���ق���وة م��ع��ا اإ����ش���اف���ة ملا 
ت��رب��وا عليه م��ن قيم وم��ب��ادئ وما 
جميل  م��ن  اأعماقهم  يف  يحملونه 
لرتاب هذا الوطن وما يتحلون به 

من عميق ولء لقيادته.
وال��ي��وم ك��ذل��ك اأدع����و اجل��م��ي��ع اإىل 
متابعة  يف  ال���ي���ق���ظ���ة  م����ن  م����زي����د 
التقييم  الأح��داث من حولنا واإىل 
امل�����ش��ت��م��ر مل�������ش���رية احت����ادن����ا ال����ذي 
التجربة  م��رح��ل��ة  ب��ك��ث��ري  جت�����اوز 
على  نف�شه  يفر�س  واق��ع��ا  واأ���ش��ب��ح 

اإماراتنا  ال��ذي جمع  الحت���اد  ل��ول 
يف ح��زم��ة واح�����دة ق��وام��ه��ا الأم����ل 
والنوايا  والإ�������ش������رار  وال���ع���زمي���ة 
ال��ط��ي��ب��ة والإخ����ال�����س يف الأق�����وال 

والأفعال.
وفيما يلي ن�س الكلمة..

نرفع  باأن  نت�شرف  البداية  ويف   “
والتريكات  ال��ت��ه��اين  اآي���ات  اأ���ش��م��ى 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  اإىل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  واإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واإىل  اهلل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 

املا�شية  والأربعني  ال�شت  ال�شنوات 
من عمر احتادها يف اإقامة اأمنوذج 
قوي  واجتماعي  وتنموي  �شيا�شي 
قوة  القت�شادي  الأمن��وذج  ويزيده 
اأ�شبحت  الإم���ارات  واأن  قوته  على 
حمط اأنظار الكثريين من الأفراد 
امل�شتويات  جميع  على  واملوؤ�ش�شات 
ي��ت��ح��ق��ق لول  اأن  ل��ذل��ك  ك���ان  وم���ا 
الحت�����اد ال����ذي ج��م��ع اإم���ارات���ن���ا يف 
ح����زم����ة واح��������دة ق����وام����ه����ا الأم������ل 
والنوايا  والإ�������ش������رار  وال���ع���زمي���ة 
ال��ط��ي��ب��ة والإخ����ال�����س يف الأق�����وال 

والأفعال.
امل�شرية  ه��ذه  يف  اجلميل  وال�����ش��يء 
اأن��ه��ا ظ��ل��ت حم��اف��ظ��ة ع��ل��ى قيمها 
العريقة  اأ���ش��ال��ت��ه��ا  وع��ل��ى  النبيلة 
متدثرة  الغني  ب��رتاث��ه��ا  متم�شكة 

بدينها ال�شليم ومبادئه ال�شمحة.
ن���رى م���ا يحوطنا  وال���ي���وم ون��ح��ن 

و�شعها  يف  م��ا  ك��ل  تفعل  فالب�شرية 
لي�س  اأفرادها  �شباب  على  للحفاظ 
لخرتاع  ال�����دوؤوب  بال�شعي  ف��ق��ط 
قوته  ال�شباب  لهذا  يحفظ  ما  كل 
اجل�شدية وجماله الظاهري ولكن 
ن��ف�����ش��ه على  ال���وق���ت  ل��ل��ح��ف��اظ يف 
لواجباته وال�شطالع  اأدائه  ح�شن 
والبناء  العمل  مثل  مب�شوؤولياته 
والبتكار والرتقاء مبواهبه وغري 

ذلك الكثري.
وه��ن��ا ت���رز ب��ع�����س امل��ق��وم��ات التي 
وراأتها  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ب�����ش��ري��ة  ت��ع��ارف��ت 
التعليم  ومنها  �شبابها  لقوة  لزمة 
وال���ت���دري���ب وال���ت���اأه���ي���ل والإت���اح���ة 
ال�شباب  �شن  يف  لالأفراد  والتمكني 
القوة  لهم  جتتمع  حتى  وال��ع��ط��اء 

اجلميلة واجلمال القوي.
ويف املقابل تعمل الأمم قدر جهدها 
على احلفاظ على كيانها يف �شباب 

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون بن 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
اليوم  ذك��رى  اأن  العني  منطقة  يف 
ثناياها  للدولة حتمل يف  الوطني 
العظيمة  احل�����ش��اري��ة  امل���ن���ج���زات 
والنتماء  وال��ع��زة  الفخر  ومعاين 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  وال�����ولء حت���ت 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

“حفظه اهلل”.
الإم���ارات  دول��ة  اإن تطلعات  وق��ال 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل لزال�������ت ب����ال ح����دود 
وطموحاتها ل �شقف لها وال�شعي 
لتحقيقها لن يتوقف يف ظل قيادة 
م���ب���ادرة وم��ب��ت��ك��رة و���ش��ع��ب يطمح 
امل��ق��دم��ة. جاء  ي��ك��ون دائ��م��ا يف  اأن 
ل�شموه وجهها عر  كلمة  ذلك يف 

ومنذ قيام الحتاد تتابعت خطط 
ا�شتخدمت  حيث  للدولة  التنمية 
والغاز  النفط  اإي����رادات  احلكومة 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  خ��ا���س  ب�����ش��ك��ل 
وبناء  الأ�شا�شية  البنية  وت�شييد 
رك��ائ��ز اق��ت�����ش��اد وط��ن��ي ق���ادر على 
التطورات  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل  ال��ن��م��و 
وال�شتجابة  والدولية  الإقليمية 
حياة  م�����ش��ت��وى  حت��ق��ي��ق  ملتطلبات 
اأف�شل للمواطن مع حتقيق تطور 
القت�شادية  امل��ج��الت  يف  م�شتمر 
الوقت  وال��ع��م��ل يف  والج��ت��م��اع��ي��ة 
الدخل  م�����ش��ادر  تنويع  على  ذات���ه 
العتماد  م����ن  واحل������د  ال���ق���وم���ي 
وال��غ��از بقدر  النفط  ع��ائ��دات  على 

الإمكان.
واأطلقت احلكومة “ روؤية الإمارات 
2021 “ والتي تهدف لأن تكون 
اأف�شل دول  دول��ة الإم���ارات �شمن 

ب��ق��ي��ادة حكيمة  الإم�������ارات  ن��ع��م��ت 
ا�شتطاعت القيام مبنجزات عديدة 
ومتوا�شلة �شملت خمتلف جمالت 
احل��ي��اة وع��ل��ى ن��ح��و ي��ح��اف��ظ على 
اأ�شالتها وعراقتها ويكر�س قيمها 
تطورات  وي��واك��ب  برتاثها  ويعتز 
واملعرفة  العلم  ميادين  يف  الع�شر 
وي�شتفيد من التقدم الإن�شاين يف 

�شتى امليادين.
ومب�شاعر الفخر والعتزاز يحر�س 
اأب��ن��اء الحت���اد يف ه��ذا ال��ي��وم على 
التهنئة والتعبري عن عميق احلب 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والعرفان 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اهلل”و�شاحب  “حفظه  ال���دول���ة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل” 

جودة توفري الكهرباء والت�شالت 
الدول  مقدمة  يف  الدولة  لت�شبح 
ولتحقق  ال���ذك���ي���ة  اخل����دم����ات  يف 
الرتقاء يف جودة حياة  املزيد من 
امل�����واط�����ن ف���ق���د رك������زت الأج����ن����دة 
الوطنية اأي�شا على توفري ال�شكن 
امل�شتحقني  ل��ل��م��واط��ن��ني  امل���الئ���م 

�شمن وقت قيا�شي.
العربية  الإم������ارات  دول���ة  وت��وؤم��ن 
اأجل  من  وتعمل  بال�شالم  املتحدة 
امل�شلحة  ال��ق��وات  وت��ق��ف  حتقيقه 
والأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة الأخ���رى على 
تراب  ع��ن  ل��ل��ذود  ال�شتعداد  اأه��ب��ة 
الوطن وحماية مكت�شبات الحتاد 
وتقدمي العون لل�شقيق وال�شديق 
وحتر�س  وال��ع��دوان  الظلم  رد  يف 
القيادة الر�شيدة دائما على توفري 
ك���ل م���ا حت��ت��اج��ه م���ن ع���دة وعتاد 
الوطني  ودوره���ا  بواجبها  للقيام 

“ مبنا�شبة  ال��وط��ن  “ درع  جملة 
46 فيما يلي  ال���  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
ن�شها .. “ حتتفل دولتنا العزيزة 
بذكرى اليوم الوطني ال� 46 وهي 
املنجزات  ثناياها  ذك��رى حتمل يف 
ومعاين  ال��ع��ظ��ي��م��ة  احل�������ش���اري���ة 
والولء  والنتماء  وال��ع��زة  الفخر 
ل�شاحب  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  حت��ت 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

اهلل”.
قبل �شتة واأربعني عاما اأقام الآباء 
املوؤ�ش�شون بقيادة املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “ رحمه 
اهلل “ اأركان هذه الدولة الع�شرية 
فاأجنزوا ما وعدوا بتوفيق وف�شل 
م�شتنرية  وب���ح���ك���م���ة  اهلل  م�����ن 
وتطلعات  امل��ا���ش��ي  قيم  ا�شتلهمت 
امل�شتقبل وطوال ال�شنوات املا�شية 

ال��ي��وب��ي��ل الذهبي  ب��ح��ل��ول  ال��ع��امل 
الروؤية  ه���ذه  ل��الحت��اد ول��رتج��م��ة 
تق�شيم  مت  م��ل��م��و���س  واق������ع  اإىل 
 2021 الإم�����ارات  روؤي����ة  عنا�شر 
متثل  وط��ن��ي��ة  حم�����اور  ���ش��ت��ة  اإىل 
�شيتم  التي  الرئي�شية  القطاعات 
ال�شنوات  خ���الل  عليها  ال��رتك��ي��ز 
املقبلة يف العمل احلكومي و ت�شعى 
الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 
م�شتدامة  بيئة  لتحقيق   2021
من حيث جودة الهواء واملحافظة 
على املوارد املائية وزيادة العتماد 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة وتطبيق  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى 

التنمية اخل�شراء.
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ���ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
اأن  اإىل  الوطنية  الأج��ن��دة  تتطلع 
ع��امل��ي��ا يف  الأوىل  ال���دول���ة  ت�����ش��ب��ح 
للمطارات  التحتية  البنية  ج��ودة 
واملوانئ والطرق اإ�شافة اإىل تعزيز 

ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
امل�شلحة وجمددين العهد  للقوات 
والولء لل�شري قدما حتت القيادة 
رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 

الدولة .
ول����ع����ل م����ن اأب��������رز م����ا ت��ت��م��ي��ز به 
هي  قيامها  منذ  الحت���اد  م�شرية 
الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة 
را�شخة تنطلق منها وترتكز عليها 
�شتى  يف  امل�شتدامة  التنمية  جهود 
اإعالء  على  حتر�س  كما  امل��ج��الت 
وامل�شاواة  وامل��واط��ن��ة  العدالة  قيم 
وح��ك��م ال���ق���ان���ون وت��دع��ي��م اأرك����ان 
ال��ت��ي ينعم فيها  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دول���ة 
والأمان  ب��الأم��ن  واملقيم  امل��واط��ن 
وت��ت��ح��ق��ق ف��ي��ه��ا ل��ل��ج��م��ي��ع اأج�����واء 
الطماأنينة و�شون احلقوق يف ظل 

حكم و�شيادة القانون.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
اأن يوم الثاين من دي�شمر  الظفرة 
تاريخنا  يف  م�شيئة  عالمة  �شيظل 
الزدهار  م�شرية  لتوا�شل  ومنا�شبة 
وال��ن��م��اء وجت��دي��د ال��ع��ه��د ال����ولء .. 
الإم������ارات  جت���رب���ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
 46 قبل  تاأ�ش�شت  ال��ت��ي  ال��وح��دوي��ة 
وفريدا  عظيما  اإجن����ازا  تظل  ع��ام��ا 
ح���ي���ث حت����ول����ت وبعد  ن����وع����ه  م�����ن 
دولة  اإىل  قيامها  فرتة ق�شرية من 
اآفاق  اإىل  انطلقت  مزدهرة  ع�شرية 

التقدم بثقة واقتدار.
وجهها  ل�شموه  كلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 
 “ ال������وط������ن  درع   “ جم����ل����ة  ع������ر 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 46 فيما 
ال��ث��اين من  ي��وم  “ اإن   .. يلي ن�شها 
يف  م�شيئة  عالمة  �شيظل  دي�شمر 
م�شرية  لتوا�شل  ومنا�شبة  تاريخنا 
الزده�����ار وال��ن��م��اء وجت��دي��د العهد 

يف املكانة املرموقة التي و�شلت اإليها 
تبواأ  الإم��ارات��ي يف  واملواطن  الدولة 
تقارير  معظم  يف  م��ت��ق��دم��ة  م��ك��ان��ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة ال�������ش���ادرة عن 
املنظمات والهيئات الدولية. اإن ا�شم 
الإمارات �شجل باأحرف من نور على 
الإن�شاين  الب�شرية  تاريخ  �شفحات 
ب��اع��ت��ب��اره��ا رائ�����دة ال��ع��م��ل اخلريي 
وجم���الت���ه امل��خ��ت��ل��ف��ة ح��ي��ث وظفت 
الإم�������ارات م��ب��ادرات��ه��ا ال��ن��ب��ي��ل��ة من 
واملحتاجني  ال�شعفاء  م�شاندة  اأجل 
خماطر  م��ن  وحمايتهم  ورعايتهم 
وتبواأت  واجل���ه���ل  وامل���ر����س  ال��ف��ق��ر 
مكانة  اجلهود  ه��ذه  بف�شل  ال��دول��ة 
الإن�شاين  العمل  �شاحات  متميزة يف 
واحتلت  ودول��ي��ا  اإقليميا  واخل���ريي 
العطاء  ف�شاءات  يف  كبرية  م�شاحة 
�شعيد  على  اأم��ا  الرحبة.  الإن�شاين 
منطقة الظفرة فاإن القيادة الر�شيدة 
تويل اهتماما خا�شا بها من خالل 
اأف�شل  وتقدمي  وتنميتها  تطويرها 
والقت�شادية  ال�شتثمارية  الفر�س 

وفريدا  عظيما  اإجن����ازا  تظل  ع��ام��ا 
م���ن ن��وع��ه ف��ق��د حت��ول��ت الإم������ارات 
اإىل  وبعد فرتة ق�شرية من قيامها 
اإىل  انطلقت  دولة ع�شرية مزدهرة 
اآفاق التقدم واحل�شارة واملدنية بكل 

ثقة واقتدار.
الحتاد  ظ��ل  يف  ب��الدن��ا  �شهدت  لقد 
ن���ه�������ش���ة ت���ع���ل���ي���م���ي���ة واق���ت�������ش���ادي���ة 
وع���م���ران���ي���ة وزراع����ي����ة ك����رى لبت 
يف  وامل�شتقبل  احل��ا���ش��ر  اح��ت��ي��اج��ات 
عملية تنموية متميزة تتعلق بحياة 
واح��ت��ي��اج��ات��ه يف منظومة  الإن�����ش��ان 
ب�����ش��ورة و�شعت  ح��ي��ات��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
الإم���ارات يف ال�شفوف الأوىل  دول��ة 
اأرق����ى دول ال��ع��امل ال��ت��ي جعلت  م��ع 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف اأول����وي����ات 
الإم��ارات تعي�س  دول��ة  اإن  �شيا�شتها. 
اليوم ا�شتقرارا وازدهارا على جميع 
امل��ج��الت وتعمل  الأ���ش��ع��دة ويف ك��ل 
وتكثيف  الدخل  تنويع م�شادر  على 
راأ�����س م���ال ال��ب��الد ك��م��ا ت��ع��م��ل على 
ال�شتثمار احلقيقي يف بناء الإن�شان 

 – ال�شاخمة  راية الحتاد  – وحتت 
يزدهر يوما بعد يوم و يزداد ر�شوخا 
اآف����اق من  ن��ح��و  وان��ط��الق��ا  ومتكينا 
ال����ري����ادة والأم�������ان والب���ت���ك���ار ومن 
خالل ا�شرتاتيجية حكومية �شاملة 
خارطة  على  الإم�����ارات  دول���ة  ت�شع 
الدول الأكرث ازدهارا ومناء وعطاء. 
اإىل  نتطلع  ونحن  اليوم  لنا  بد  ول 
تلك  اإىل  ن��ن��ظ��ر  اأن  م���ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
اإعالن  م��ن��ذ  ال��ت��ي م�شت  ال�����ش��ن��وات 
الحتاد لإدراك ال�شر الذي كان وراء 
تلك الطاقة الهائلة والقوة املحركة 
مل�شرية النماء والبناء ال�شخمة التي 
حققتها بالدنا وذلك �شرط اأ�شا�شي 
ال����درب  ن���وا����ش���ل  اأن  اأردن�������ا  م���ا  اإذا 
ونحافظ على وترية الإجناز ونبقى 
يف م��رت��ب��ة ال���������ش����دارة. ون���ت���ق���دم يف 
اخلتام باأ�شمى اآيات التهاين مقرونة 
التريكات  واأجمل  الأم��اين  باأطيب 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شاحب  اأخيه  واإىل  اهلل”  “حفظه 

ال���ولء .. وه��و ي��وم جميد يحق لنا 
اأن نفخر به على م��دى الأي���ام ومع 

تعاقب ال�شنوات.
اإرادتنا  اليوم توحدت فيه  ففي هذا 
على قلب رجل واح��د بعزمية قوية 
ونوايا �شادقة واإميان عميق لتاأ�شي�س 
دولة الإمارات العربية املتحدة حتت 
ق��ي��ادة واح����دة وراي����ة ع��ال��ي��ة خفاقة 
جمعت الإم��ارات ال�شبع يف احتاد مل 
تعرف له املنطقة مثيال حيث تفرد 
بنموذجيته وفكرته وروؤيته برئا�شة 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان “ طيب اهلل ث��راه “ واإخوانه 

املوؤ�ش�شني رحمهم اهلل.
ال�شنوات  خ��الل  الحت��اد  اإن م�شرية 
م�شهودة  بعطاءات  متيزت  املا�شية 
�شاء  اإن  �شت�شتمر  كبرية  واإجن����ازات 
جندد  املنا�شبة  ه���ذه  يف  ون��ح��ن  اهلل 
�شواعدنا  تتما�شك  ب���اأن  ال��ع��ه��د  ل��ه 
نوايانا  وتخل�س  اأي��ادي��ن��ا  وتت�شابك 
الإم��������ارات  جت���رب���ة  اأن  ول�����ش����ك   ..
 46 قبل  تاأ�ش�شت  ال��ت��ي  ال��وح��دوي��ة 

م���ن �شاحب  ���ش��ام��ي��ة  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان 
وروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
من خالل نقل املنطقة نحو م�شتقبل 
زاهر وم�شتدام وزيادة فعالية النمو 
ذات�����ه على  ال���وق���ت  وامل���ح���اف���ظ���ة يف 
التي  والتاريخية  الثقافية  الهوية 
اإ�شافة  الظفرة  منطقة  بها  ت��زخ��ر 
جميع  تطوير  يف  ق��دم��ا  امل�شي  اىل 
العديد  ب���اإق���ام���ة  امل��ن��ط��ق��ة  �����ش����وؤون 
والإمنائية  ال�شكنية  امل�����ش��اري��ع  م��ن 
والتعليمية  وال�شحية  والإن�شائية 
على  تنفيذها  ومتابعة  وال�شياحية 
اأع���ل���ى امل�����ش��ت��وي��ات ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
والنفط  وال���ط���اق���ة  ك���امل���وا����ش���الت 
وال����غ����از الأم�������ر ال������ذي ي��ج��ع��ل من 
املنطقة وجهة مهمة لال�شتثمار يف 
كافة املجالت. ما يزال هذا الوطن 

التنمية  حت���ق���ي���ق  اإىل  وال�������ش���ع���ي 
امل�شتدامة على م�شتوى الدولة.

وع���م���ل���ت ال����ق����ي����ادة احل���ك���ي���م���ة على 
حت��دي��ث اآل���ي���ات ال��ع��م��ل م���ن خالل 
امل�شاريع  �شري  على  املبا�شر  اإ�شرافها 
وتقدمي اأرقى اخلدمات للمواطنني 
دولة  لت�شكل  وال��زائ��ري��ن  واملقيمني 
امل��ت��ح��دة منارة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
بال�شالم  ت��زخ��ر  وواح�����ة  ح�����ش��اري��ة 
الداخلي  ال�شعيد  فعلى  وال��رخ��اء. 
الهتمام  ���ش��ب��اق��ة يف  ال���دول���ة  ك��ان��ت 
اإميانا  ال��ب�����ش��ري  ال��ع��ن�����ش��ر  بتنمية 
م��ن��ه��ا ب����اأن ه���ذا ال��ع��ن�����ش��ر ه��و حجر 
لأي  حقيقية  نه�شة  اأي  يف  ال��زاوي��ة 
باقتدار  ال���دول���ة  وجن��ح��ت  جمتمع 
املعرفة  ع�����ش��ر  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ت��ب��ع  يف 
التنمية  اأ�ش�س  تر�شيخ  نحو  والعمل 
نحو  اجلهود  وم�شاعفة  امل�شتدامة 
وبلوغ  والتميز  ال��ري��ادة  �شلم  ارتقاء 
ال��ق��م��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اآم������ال اأب���ن���اء هذا 
وبناء  وت��ط��ل��ع��ات��ه  ال��ع��زي��ز  ال���وط���ن 
الإن�شان وهو ما انعك�س ب�شكل جلي 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  وج���ه 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة اأب��وظ��ب��ي كلمة 
عر جملة “درع الوطن” مبنا�شبة 
لدولة   46 ال������  ال���وط���ن���ي  ال����ي����وم 

الإمارات فيما يلي ن�شها..
احتفالنا  وم���ع  ال��ي��وم  ه���ذا  يف   “
باليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني 
الإم����ارات  ت���ودع  احلبيبة  ل��دول��ت��ن��ا 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ام��ا اآخ����ر من 
وتنطلق  امل���ج���ي���د  احت����اده����ا  ع���م���ر 
بثقة واعتزاز واأمل اإىل عام جديد 
�شيكون بدوره بف�شل روؤية القيادة 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  “و  اهلل  “ حفظه  ال��دول��ة 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل” 

التعليم  ���ش��وؤون  وزارة  مثل  وزارات 
ووزارة  املتقدمة  وامل��ه��ارات  ال��ع��ايل 
�شوؤون التعليم العام ووزارة العلوم 
املتقدمة ووزارة الذكاء ال�شطناعي 
ل�شوؤون  دول����ة  وزارة  ع���ن  ن��اه��ي��ك 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  ووزارة  ال�����ش��ب��اب 
املعرفة وغريها الكثري من وزارات 
البادرات  ع�����ش��رات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�شالح  يف  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت�����ش��ب  ال���ت���ي 
ا�شتثمار القوة ال�شبابية الإماراتية 
وال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ح���د ����ش���واء وذلك 
الرا�شخة  ال��ق��ن��اع��ة  م��ن  ان��ط��الق��ا 
باأن جهود حماربة الت�شدد والعنف 
من  بالنجاح  تتكلل  ل��ن  والإره����اب 
اإي��ج��اد فر�س وجم��الت يعر  دون 
اأنف�شهم  عن  العربي  ال�شباب  فيها 
وي��وظ��ف��ون ط��اق��ات��ه��م اخل��الق��ة يف 
وامل�شاركة  والب��ت��ك��ار  البناء  �شبيل 

الإيجابية يف امل�شرية احل�شارية.
حر�س  ك����ان  ن��ف�����ش��ه  ال�����ش��ي��اق  ويف 
الإمارات على اإيالء ق�شية التعليم 
والبتكار والعلوم واملعرفة والثقافة 

ن��ت�����ش��ارك ف��ي��ه م���ع ���ش��ع��وب العامل 
والت�شامح  والأل��ف��ة  املحبة  م�شاعر 
وال����ت����اآخ����ي وامل���������ش����ري الإن���������ش����اين 
وهي  امل�شرتك  وامل�شتقبل  اجل��ام��ع 
اأر�شى  ال���ت���ي  ن��ف�����ش��ه��ا  اخل����ري  ق��ي��م 
زايد  ال�شيخ  الكبري  الراحل  عليها 
موؤ�ش�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
الدولة رحمه اهلل مع اإخوانه حكام 
الإم�����ارات دع��ائ��م دول���ة ت��ق��وم على 
مبداأ اخلري للجميع وعلى ال�شعي 
التوا�شل  ج�شور  بناء  اإىل  ال��دوؤوب 

واحلوار بني ال�شعوب والثقافات.
املن�شرم من عمر  العام  �شهد  وق��د 
الحتاد العظيم خطوات بارزة على 
اإليه  ن�شبو  ال��ذي  امل�شتقبل  طريق 
فها هي دولة الإمارات ت�شع الأ�ش�س 
ال�شرتاتيجية واخلطط الوا�شحة 
تاأ�شي�شها  مب���ئ���وي���ة  ل���الح���ت���ف���ال 
الزاهر  امل�شتقبل  �شنع  اإن  لتقول 
احلا�شر  ك��ان  كما  ال��ي��وم  ه��و عمل 
م��ن اأع���م���ال امل��ا���ش��ي امل�����ش��يء وقد 
راأي��ن��ا جميع الإم��ارات��ي��ني من قادة 

لرت�شم الب�شمة على وجوه ماليني 
ولب��د من  العامل  املحتاجني حول 
ال��ت��وق��ف ه��ن��ا ع��ن��د ب�����ادرة �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة بيل وميليندا 
جيت�س للق�شاء على �شلل الأطفال 
منوذجا  ت���ع���د  وال����ت����ي  ال����ع����امل  يف 
للم�شاريع الإن�شانية الناجحة التي 
متكنت من حتقيق كامل اأهدافها.

و ن���ت���ق���دم اأخ�������ريا ب���اأ����ش���م���ى اآي�����ات 
مقام  اإىل  وال���ت���ري���ك���ات  ال��ت��ه��اين 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة “ 
�شاحب  اأخيه  اإىل  “ و  اهلل  حفظه 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “ رعاه 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و   “ اهلل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأع�شاء  واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم������ارات 
من  امل���زي���د  لتحقيق  خ�����ش��ب��ا  اأف���ق���ا 
الإجن�����������ازات واإط���������الق امل�����ب�����ادرات 
ال�شرتاتيجية  وامل�شاريع  اخلالقة 
ال�شعادة  اأ����ش���ب���اب  ك���اف���ة  وت���وف���ري 
على  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  جلميع 

هذه الأر�س املعطاءة الطيبة.
يف  اخلري”  “عام  م��ن  من�شي  واإذ 
2017 اإىل “عام زايد” يف مطلع 
م�شرية  نوا�شل  فاإننا  املقبل  العام 
واحدة ونقطف ثمار اجلهود املباركة 
التي بذلتها اأيدي الإماراتيني على 
املا�شية  وال���ع���ق���ود  ال�����ش��ن��وات  م���ر 
اأج���م���ل �شورها  يف  ت��ت��ج��ل��ى  وال���ت���ي 
الذي  اليوم  فهو  الوطني  اليوم  يف 
الإماراتية  ال��ه��وي��ة  ف��ي��ه  ت��رت���ش��خ 
على  ال��ع��زم  فيه  ويتجدد  الأ�شيلة 
اإىل  وال��و���ش��ول  امل�شتحيل  حتقيق 
الذي  اليوم  اأن��ه  كما  امل��رات��ب  اأعلى 

كرى  اأولوية  والنا�شئة  والأطفال 
ف��ان��ط��ل��ق ال���ع���دي���د م����ن ال���رام���ج 
وامل�شاريع املتقدمة يف هذه املجالت 
بالنجاح  اأخ������رى  ج���ه���ود  وت���وج���ت 
خالل العام ال�شاد�س والأربعني من 
عمر الحتاد ونذكر هنا على وجه 
اخل�شو�س متحف اللوفر اأبوظبي 
بامتياز  ع��امل��ي��ا  ح���دث���ا  ك����ان  ال�����ذي 
جتلت فيه عا�شمة الدولة يف اأبهى 
العاملي  ل��ل��ح��وار  ك��م��رك��ز  ���ش��وره��ا 
والرتويج  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ول��ن�����ش��ر 
توعية  وال���ف���ن يف  ال��ث��ق��اف��ة  ل�����دور 
التوا�شل  ج�����ش��ور  وخ��ل��ق  الأج���ي���ال 

بني �شعوب الأر�س.
كما �شهد العام ال�شاد�س والأربعون 
ت��ع��د ول حت�����ش��ى يف  اإجن��������ازات ل 
والعمرانية  القت�شادية  امل��ج��الت 
ترجمت  والتي  وغريها  والثقافية 
عر ت�شدر الإمارات اأعلى ال�شلم يف 
موؤ�شرات التنمية العاملية املختلفة.

جهودها  توا�شل  الدولة  راأينا  كما 
الإغ���اث���ي���ة والإن�������ش���ان���ي���ة ال���رائ���دة 

�شرائح  خمتلف  وم��ن  وم�����ش��وؤول��ني 
ينخرطون  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه  امل��ج��ت��م��ع 
ويبدون  ال��ك��رى  العملية  ه��ذه  يف 
ك��م��ا ع��ه��ده��م دوم�����ا ك���ل احلر�س 
واحل���م���ا����ش���ة ع���ل���ى و����ش���ع ال������روؤى 
احلكيمة  للقيادة  ال�شرتاتيجية 
ح�شاد  ي��رى  فمن  التنفيذ  مو�شع 
ال�شنوات املا�شية لبد من اأن ي�شع 
يكون  واأن  امل�شتقبل  يف  ثقته  كامل 

جزءا من رحلة الو�شول اإليه.
كما راأينا خالل العام املا�شي ذلك 
امل�شتويات  وعلى  الكبري  احل�شور 
كافة ل�شباب الوطن و�شاّباته وذلك 
وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  م��ع  ان�شجاما 
القيادة  اأطلقتها  ال��ت��ي  واخل��ط��ط 
على  امل�شتمر  وتاأكيدها  الإماراتية 
امل�شهد  ال�شباب  يت�شدر  اأن  �شرورة 
امل�شرية  يف  اأ�شيال  دوره  يكون  واأن 
والرتقاء  تطويرها  ويف  التنموية 
ب��ه��ا وم���ن ه��ن��ا ك���ان ذل���ك احل�شور 
الت�شكيلة  يف  ل��ل�����ش��ب��اب  ال���ك���ب���ري 
احل��ك��وم��ي��ة اجل���دي���دة وذل����ك عر 

التكاتف  م��ن  م��زي��د  واإىل  اجلميع 
وال���ت���اآزر والل��ت��ح��ام م��ا ب��ني جميع 
الأبي  العربي  ال�شعب  مكونات هذا 
ويعتنق  بال�شماحة  يتحلى  ال���ذي 
نف�شه  ال���وق���ت  ل��ك��ن��ه يف  ال��ت�����ش��ام��ح 
ي��رف�����س امل�����ش��ا���س ب��ح��ري��ة ووح���دة 

اأرا�شيه.
الر�شيدة  لقيادتنا  التهنئة  ن��ك��رر 
الإمارات  اأبناء  وجلميع  ولأنف�شنا 

وكل عام واجلميع بخري.

مبنت�شبيها  ال��ت��ام��ة  ال��ع��ن��اي��ة  م���ع 
قادة و�شباطا وجنودا و مبا يحقق 
كفاءة عالية يف الأداء. اإن تطلعات 
للم�شتقبل لزالت  الإم���ارات  دول��ة 
�شقف  ل  وطموحاتها  ح���دود  ب��ال 
ل��ه��ا وال�����ش��ع��ي م���ن اأج�����ل حتقيق 
تتوقف  لن  والطموحات  الأح��الم 
اأبدا يف ظل قيادة مبادرة ومبتكرة 
يف  دائ��م��ا  ي��ك��ون  اأن  يطمح  و�شعب 

املقدمة”.

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإىل  اهلل” 
حممد بن زاي��د اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
الأع���ل���ى لالحتاد  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء 
حكام الإمارات واإىل �شعب الإمارات 
الكرمي ..راجيا املوىل العلي القدير 
اليوم  ذك��رى  جميعا  علينا  يعيد  اأن 
اآمال  جميع  حتققت  وق��د  ال��وط��ن��ي 
�شعبنا يف التقدم والزدهار والرخاء 

اإخوانهم  واإىل  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
اأع�شاء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
ل���الحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى 
الإمارات واإىل جميع اأبناء الإمارات 
واملقيمني على اأر�شها راجني املوىل 
عز وجل اأن ي�شهد العام املقبل من 
م�شرية  م���وا����ش���ل���ة  دول���ت���ن���ا  ع���م���ر 
املزيد  وحتقيق  والنجاح  النهو�س 
املر�شومة  الأه������داف  م���ن  وامل���زي���د 
عام  ك���ل  ال���ق���م���ة..  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
ومقيمني  و�شعبا  قيادة  والإم���ارات 

بخري وحمبة و�شعادة وازدهار.
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-وام: •• اأبوظبي 
ب��ن زايد  ال�����ش��ي��خ ح��ام��د  وج���ه �شمو 
دي����وان ويل عهد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأب���وظ���ب���ي ك��ل��م��ة ع���ر جم��ل��ة “درع 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  الوطن” 
الإم�����ارات فيما يلي  ل��دول��ة   46 ال��� 

ن�شها .
اأعيادها  ذك����رى  الأمم  ع��ل��ى  مت��ر   «
دللت  باعتبارها  الوطنية  واأيامها 
ذلك  ذك��رى  فيها  يحيون  احتفالية 
عند  باملنا�شبة  ارت��ب��ط  ال���ذي  ال��ي��وم 
بدايتها غري اأن ذكرى اليوم الوطني 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  يف  ل��دي��ن��ا 
ومعان  عظيمة  دللت  لها  املتحدة 
والعطاء  ال���ب���ذل  يف  ت���ب���داأ  ���ش��ام��ي��ة 

وتنتهي بالفداء والت�شحية.
كان  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  اإن 
ف��ي��ه موؤ�ش�س  ت��اري��خ��ي��ا ح��ق��ق  ي��وم��ا 

الدولة املغفور له الوالد ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان “ رحمه اهلل “ 
مع اإخوانه حكام الإمارات يرحمهم 
اهلل جميعا هذا ال�شرح العظيم بكل 

جتلياته واإجنازاته.
اإن الحتاد الذي نعي�شه اليوم وننعم 
ب��خ��ريه ب��ف�����ش��ل م���ن اهلل ت��ع��اىل ثم 
بف�شل قادة حكماء و�شعوا جهودهم 
واأفكارهم وروؤيتهم يف خدمة الوطن 
وراح����ة امل��واط��ن واإن م��ا حت��ق��ق من 
ت��ط��ور وت��ن��م��ي��ة ���ش��ام��ل��ة م���ا ك���ان له 
اجلبارة  اجل���ه���ود  ل����ول  ي��ك��ت��م��ل  اأن 
قادة  بذله  ال��ذي  املتوا�شل  والعمل 
املخل�شني  ورج���الت���ه  ال��وط��ن  ه���ذا 
بكل  الأمانة  اأدوا  واأم��ني  و�شعب ويف 
اإخ��ال���س ووف���اء لأر���ش��ه��م و�شعبهم 
 .. اق��ت��دار  بكل  امل�شوؤولية  وحتملوا 
يحملون  اليوم  اأبنائهم  هلل  واحلمد 

وي��ب��ذل��ون جهدهم يف  ال��راي��ة  نف�س 
عالية  ال��راي��ة  ه���ذه  ت��ظ��ل  اأن  �شبيل 
خفاقة فاليوم ت�شهد دولة الإمارات 
القيادة  ظ���ل  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م 
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ح���ك���ام الإم�������ارات 
ومتوا�شلة  �شامله  تنموية  نه�شة 

على الأ�شعدة وامل�شتويات كافة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حتقيق اإجن���ازات 

ق��ي��ا���ش��ي��ة ف���اإن���ن���ا ن��ح��ن اأب����ن����اء دول���ة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة نتطلع 
من  امل�����زي�����د  حت���ق���ي���ق  اإىل  دائ�����م�����ا 
الطموحات واملكا�شب وامل�شي بثبات 
لهذا  اإ���ش��راق��ا  اأك���رث  م�شتقبل  ن��ح��و 
والأجيال  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  م��ن  اجليل 

القادمة.
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإن 
���ش��خ��رت م����وارده����ا ك���اف���ة م���ن اأج���ل 
ال��وط��ن وامل���واط���ن وو�شعت  خ��دم��ة 
وتطورها  لنه�شتها  اأ�شا�شية  قاعدة 
متلكها  ثروة  اأغلي  الإن�شان  باعتبار 
الدولة  الأ�شا�س اعتمدت  وعلى هذا 
على اأبنائها املوؤهلني علميا وثقافيا 
ونحن  والتنمية  البناء  يف  ونف�شيا 
�شاعدنا  م���ن  ف�����ش��ل  ن��ن�����ش��ى  ل  ه��ن��ا 
معا  وعمل  والأ�شدقاء  الأ�شقاء  من 
جنبا اإىل جنب لبناء الأ�شا�س املتني 

وخراته  خ��دم��ات��ه  وق����دم  ل��ل��دول��ة 
لها.

اإن العالقة التي جتمع بني القيادة 
وال�شعب هي عالقة منوذجية تقوم 
بينهما يف  امل��ب��ا���ش��ر  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى 
واملحبة  التالحم  قوة  تعك�س  �شورة 
وال����ت����ع����اون ف���ك���ان ح���ر����س ال���وال���د 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  امل��وؤ���ش�����س 
و�شاحب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
يف  باملواطنني  الل��ت��ق��اء  على  نهيان 
اأحوالهم  وتفقد  وقراهم  مناطقهم 
اأبلغ الأث��ر يف توفري كل م�شتلزمات 
وحاجات املواطنني وتذليل العقبات 
والرامج  امل�شاريع  واإقامة  اأمامهم 
والجتماعية  والعمرانية  التنموية 
كافة منوا  القطاعات  �شهدت  لذلك 
م�شطردا خا�شة يف جمايل ال�شحة 

القطاعات  اىل  اإ���ش��اف��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
الأخرى املختلفة.

العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  يف  اإن���ن���ا 
دولتنا  حققته  مب��ا  نفخر  امل��ت��ح��دة 
امل�شلحة  فقواتنا  ك��اف��ة  امل��ج��الت  يف 
يف  ع���ال���ي���ة  ك����ف����اءة  ذات  اأ����ش���ب���ح���ت 
دفاعية  وج��اه��زي��ة  وال��ع��ت��اد  ال���ع���دة 
وال�شتقرار  الأم����ن  ل��ل��وط��ن  حت��ق��ق 
مكت�شباته  وت�شون  ت��راب��ه  وحت��ف��ظ 
وع���ل���ى م�����ش��ت��وى اخل����دم����ات عملت 
اإن�شاء  على  تاأ�شي�شها  منذ  ال��دول��ة 
ب���ن���ي���ة حت���ت���ي���ة ح���دي���ث���ة وم���ت���ط���ورة 
يف  املت�شارعة  ل��ل��ت��ط��ورات  ت�شتجيب 
والقت�شادية  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل��ي��اة 
امل�����ج�����ال  ويف  وال������ش�����ت�����ث�����م�����اري�����ة 
طفرة  الآخ���ر  ه��و  حقق  القت�شادي 
اإط��الق �شراكات  مهمة ومتطورة يف 
ومل  عمالقة  اقت�شادية  وم�شاريع 

تتوقف م��ب��ادرات دول��ة الإم����ارات يف 
ك���ل امل���ج���الت وم��ن��ه��ا جم���ال تنويع 
م�����ش��ادر ال��ط��اق��ة وب���رزت ال��دول��ة يف 
ا�شتدامة  اأك��رث  وط��رق  بدائل  اإيجاد 

واأمانا وهي الطاقة املتجددة.
امل�شهود  ال��ت��اري��خ��ي  ال���ي���وم  ه����ذا  يف 
الذي نحتفل فيه بالذكرى ال�شاد�شة 
لتاأ�شي�س دولتنا واحتادنا  والأربعني 
اأتقدم  اأن  وي�����ش��رف��ن��ي  يل  ي��ط��ي��ب 
بخال�س التهنئة اإىل �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
اهلل” واإىل  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شمو  �شاحب  واإىل  اهلل”  “رعاه 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

اأ�شحاب  واإىل  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات واىل 
�شعب الإمارات الكرمي داعيا اهلل عز 
املنا�شبة املجيدة  وجل ان يعيد هذه 
املزيد  ال��ع��زي��ز  لوطننا  حت��ق��ق  وق���د 
يعانق  وال�شموخ  وال��ع��زة  الرقي  من 
واأجياله  وطموح  باإجنازاته  ال�شماء 

.«

•• اأبوظبي-وام:

اآل  وّجه �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة كلمة عر جملة 
الذكرى  مبنا�شبة   “ ال��وط��ن  درع   “
ال�شاد�شة والأربعني لالحتاد .. وفيما 

يلي ن�شها ..
ال�شاد�شة  ال����ذك����رى  يف  ي�����ش��رف��ن��ي   «

اأرفع  اأن  والأرب���ع���ني لإع���الن احت��ادن��ا 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي  اإىل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�شاحب  و  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
“رعاه  جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  اهلل” و �شاحب 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 

امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
“املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب 
الأعلى لالحتاد” حكام الإمارات واإىل 
جميع اأبناء دولتنا الغالية اأ�شمى اآيات 
جهودهم  �شاكرا  والتريكات  التهاين 
ور�شم  ح��ا���ش��ره��ا  ب���ن���اء  يف  امل��خ��ل�����ش��ة 

دعائم م�شتقبلها العظيم.
اإن الثاين من دي�شمر 1971 الذي 
ق��اف��ل��ة اخل���ري والنماء  ف��ي��ه  ان��ط��ل��ق��ت 

ل��رت���ش��ي��خ ثقافة  ي����وم  وال����رخ����اء ه���و 
وتاأكيد  الوطن  حب  وتعميق  املواطنة 
اإليه وتعزيز التالحم القائم  النتماء 
بني ال�شعب وقيادته اإنه يوم ن�شتح�شر 
الدولة  موؤ�ش�س  �شرية  بالعرفان  فيه 
اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور 
نهيان واإخوانه الآباء املوؤ�ش�شني الذين 
بالنتماء  نفتخر  دول��ة  دع��ائ��م  اأر���ش��وا 

اإليها والعي�س فيها والدفاع عنها.

اإن ما حتققه م�شريتنا الحتادية من 
اإجنازات م�شهودة ميالأنا ثقة ويزيدنا 
الطمئنان  نفو�شنا  يف  ويبعث  ف��خ��را 
باأن امل�شرية – وحتت القيادة احلكيمة 
– ما�شية اإىل اآف��اق اأرح��ب وجمالت 
اأو�شع و�شول بالدولة اإىل املكانة العليا 
يف موؤ�شرات الأمن وال�شتقرار ومتانة 
وحداثة  اخل��دم��ات  وج���ودة  القت�شاد 
البيئة  وا���ش��ت��دام��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 

وجودة احلياة ومتكني املراأة وتوظيف 
لأبناء  ي���وف���ر  ال�����ش��ب��اب مب���ا  ط���اق���ات 
الكرمية  واحل���ي���اة  ال�����ش��ع��ادة  ال���وط���ن 
عالية اجلودة وعاملية امل�شتوى: �شحة 

وتعليما و�شكنا.
وثقتنا  �شقف  ي��ح��ده  ل  طموحنا  اإن 
م�شتقبل  لبناء  الرهان  هي  �شبابنا  يف 
اأق�����وى ل��دول��ت��ن��ا ودع����م ري��ادت��ه��ا على 
لطموحات  وت��ل��ب��ي��ة  ك���اف���ة  ال�����ش��ع��د 

ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة وا���ش��ت��ج��اب��ة لروؤى 
هذا  ذك��رى  ويف  بامل�شتحيل.  توؤمن  ل 
للقيادة  ال���ولء  جن��دد  العظيم  ال��ي��وم 
خدمة  يف  بالتفاين  ونتعهد  الر�شيدة 
والت�شدي  ع���ن���ه  وال�����دف�����اع  ال����وط����ن 
لأع�����دائ�����ه ف���ح���م���اي���ة الحت��������اد هدف 
حفاظا  وع��م��ال  وع��ي��ا  يتطلب  وط��ن��ي 
لأركانه  وت��وط��ي��دا  الحت���اد  روح  على 
علمه  واأب��ق��ى  وطننا  اهلل جمد  اأدام   ..

اأبنائه  ب�شواعد  عاليا  خفاقا  ال��غ��ايل 
املخل�شني.. وال�شالم عليكم« .

حامد بن زايد: اليوم الوطني يحمل معاين �صامية تبداأ بالبذل والعطاء وتنتهي بالفداء والت�صحية

من�صور بن زايد: ما حتققه م�صريتنا الحتادية من اإجنازات م�صهودة ميالأنا ثقة ويزيدنا فخرًا ويبعث يف نفو�صنا الطمئنان

�صلطان بن خليفة : اليوم الوطني يج�صد م�صرية 46 عاما من الزدهار والرخاء

البلو�صي: اليوم الوطني منا�صبة فخر واعتزاز مبا حتقق من اإجنازات

حممد مطر الكعبي: مظاهر الزدهار يف الإمارات لوحة رائعة التجان�س والتاألق

طارق لوتاه : اليوم الوطني تعبري عن قوتنا وم�صدر فخرنا واعتزازنا

•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي  الرئي�س  البلو�شي  را�شد  �شعادة  اكد 
اليوم  ان  امل��ال��ي��ة  ل�������الأوراق  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ش��وق 
حققته  مب��ا  واع��ت��زاز  فخر  منا�شبة  ال��وط��ن��ي 
ال���دول���ة م���ن اإجن������ازات م��وج��ه��ا اأ���ش��م��ى اآي���ات 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اىل  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
���ش��ع��ب دول����ة الإم������ارات وامل��ق��ي��م��ني على  واإىل 
اأر�شها الطيبة �شائاًل املوىل عز وجل اأن يدمي 
على قيادتنا الر�شيدة دوام التوفيق وعلى دولة 

الإمارات الأمن والأمان.

وقال البلو�شي اننا نحتفل كل عام، يف الثاين 
املجيد  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  دي�����ش��م��ر،  م��ن �شهر 
اليوم  وهو  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
الذي بداأت فيه م�شرية وطنية اإماراتية حافلة 
بالإجنازات والنجاحات التي و�شعت دولتنا يف 
م�شاف اأهم دول العامل واأكرثها تقدما لتوؤكد 
ع��ل��ى ال����دور ال���ري���ادي ل��دول��ة الإم������ارات على 
امل�شتوى املحلي والإقليمي والدويل، ومت�شكها 
مببادئها الرا�شخة، ومدى ما تنعم به من اأمن 
وهو   ، الر�شيدة  قيادتنا  بف�شل  ورخ��اء  وعلم 
خطى  على  بال�شري  العهد  لتجديد  منا�شبة 

زايد  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  الوالد  ونهج 
بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه ، ورفيق 
اآل مكتوم، طيب  �شعيد  بن  را�شد  ال�شيخ  دربه 
اجتمعوا  الذين  احلكام  واإخوانهما  ث��راه،  اهلل 
على احلق واخلري، يف يوم الثاين من دي�شمر 
الإم����ارات  دول���ة  ق��ي��ام  1971 لإع���الن  ل�شنة 
العربية املتحدة، وبدء م�شرية التنمية والبناء 
ومكنت  احل��ي��اة،  ن��واح��ي  جميع  �شملت  ال��ت��ي 
املكانة  تتبواأ  اأن  ف��رتة ق�شرية  خ��الل  ال��دول��ة 

التي ت�شتحقها بجدارة بني دول العامل.
ا���ش��ح��ى منا�شبة  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ان  وا���ش��اف 

وطنية هامة، نقول فيها �شكراً من اأ�شعد �شعب 
اإىل قيادة الوطن، وجندد من خاللها تاأكيدنا 
املوؤ�ش�شني  الآب���اء  نهج  على  قدماً  امل�شي  على 
وحماية  الحت���اد  موؤ�ش�شات  وتر�شيخ  لتعزيز 
للوطن،  والن��ت��م��اء  ال���ولء  واإب����راز  مكت�شباته 
واإعالء القيم واإبراز الهوية الوطنية وتطوير 
وفق  املنهجي  والعمل  املوؤ�ش�شي  الأداء  اآل��ي��ات 
و�شوًل  حم��ددة  وا�شرتاتيجيات  علمية  اأ�ش�س 
اإىل التميز والريادة والإبداع يف حتقيق املزيد 
املجالت  ���ش��ت��ى  ال��ن��وع��ي��ة يف  الإجن�������ازات  م���ن 

واإعالء راية الوطن و�شاأنه.

•• ابوظبي -وام:

اك���د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د م��ط��ر الكعبي 
الإ�شالمية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئي�س 
ال�شاد�س  الوطني  اليوم  ذك��رى  اأن  والأوق���اف 
م�شرية  فيها  لن�شتذكر  منا�شبة  والأرب��ع��ني 
التي  النه�شة  م��ظ��اه��ر  ون�شتعر�س  ب��الدن��ا 
ع��م��ت��ه ع���ل���ى م�����دى ال���ع���ق���ود امل���ا����ش���ي���ة وفق 
ال�������ش���ريورة امل��ت�����ش��اع��دة ل��ل��ت��ط��ور والزده�����ار 
املوؤ�ش�شون  القادة  اإجنازاتها  على  �شهر  التي 
ثم ت�شلمها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
و�شاحب  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
اآل نهيان ويل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
حكام  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة 

المارات.
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  كلمة  ف��ى  وا���ش��اف 
التوظيف  ق���ري���ن  ه���و  الزده�������ار  ان  ال46 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي ال������دوؤوب ل��ل��دخ��ل ال��وط��ن��ي ، 
ح��ي��ث الإخ���ال����س وال��ت��ن��اف�����س لإع����الء �شمعة 
الوطن ، والتالحم بني روؤية القيادة وثقافة 

العليا  ب��الأه��داف  ال�شعب  من  والثقة  ال��ولء 
للقيادة الر�شيدة م�شريا اىل فر�شان النه�شة 
العارفون   ، املت�شارعة  التناف�شية  الوطنية 
، ومعايرياملعا�شرة  املعرفة  اقت�شاد  باأ�شاليب 
يف التخطيط العلمي املتكامل بني املوؤ�ش�شات 
الجتماعية  القطاعات  وبقية   ، احلكومية 
اأ�شبحت  و�شركات وخدمات . حتى  اأف��راداً   ..
رائعة  ل��وح��ة  الإم�����ارات  الزده����ار يف  مظاهر 
الزدهار  فلي�س   ، والبهار  والتاألق  التجان�س 
اأو  ال�����ش��ن��اع��ي  اأو  الق��ت�����ش��ادي  اأو  ال���زراع���ي 
ال��ع��م��راين على ط��ول خ��ارط��ة ال��وط��ن �شوى 
ن�شيج حمكم الت�شابك والتناظر والن�شجام.

ال�شرتاتيجي  ب��ال��ت��وظ��ي��ف  ���ش��ع��ادت��ه  واه����اب 
الدولة  ب���ن���اء  يف  ال���وط���ن���ي  ل��ل��دخ��ل  الأم������ني 
احلديثة والإن�شان الوطني الغيور على �شمعة 
والتالحم   ، الر�شيدة  لقيادته  وال��ولء  وطنه 
وال�شعب  القيادة  بني  وال��وج��داين  الع�شوي 
اأن ينعم  اأو جمتمع  حيث ل ميكن لأي دولة 
بنه�شته ورغد احلياة اذا مل يتوفر له العيون 
والفكر  ال��دي��ن  يف  الآم��ن��ة  والبيئة  ال�شاهرة 
معربا عن فخره  واملنجزات  والعر�س  وامل��ال 
ونفخر   ، والب��ت��ك��ار  ال�شعادة  وط��ن  ب��ال��وط��ن 
بالقيادة التاريخية لهذا الوطن .. اإنها اأعظم 

النعم يف حا�شر وم�شتقبل ال�شعوب.

•• ابوظبي -وام:

قال �شعادة طارق هالل لوتاه وكيل وزارة الدولة 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ان اليوم  امل��ج��ل�����س  ل�����ش��وؤون 
ع��ن قوتنا  ه��و تعبري  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني 
وم�����ش��در ف��خ��رن��ا واع���ت���زازن���ا ب����الإجن����ازات التي 
حققتها دولتنا على مدى ال�شنوات املا�شية، كما 
اأنه منا�شبة غالية على قلوبنا جميعاً نوؤكد فيها 

للو�شول  الر�شيدة  قيادتنا  خلف  ال�شري  عزمنا 
امل�شي  على  عزمنا  ول��ن��وؤك��د  امل��رات��ب  اأع��ل��ى  اإىل 
ق��دم��اً يف م�����ش��رية ال��ت��ط��ور والزده�����ار يف جميع 
للريادة  الإم����ارات رم���زاً  امل��ج��الت ولتبقى دول��ة 

والتميز جلميع دول العامل.
ال46  الوطني  ال��ي��وم  ذك��رى  وا���ش��اف مبنا�شبة 
 46 ال��ذك��رى  منا�شبة  املنا�شبة،  ه��ذه  “نغتنم 
لقيام دولة الحتاد لنتوجه باأ�شمى اآيات التهاين 

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ري��ك��ات 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “رعاه  دبي  حاكم 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
اإخوانهم  واإىل  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 

الإمارات«.
الر�شيدة  وال��ق��ي��ادة  ل�شعبنا  تهانيه  ع��ن  واع���رب 
اأبناء دولتنا  الغايل والنفي�س ليكون  التي بذلت 
مناذج م�شرفة يف الفخر والبذل والعطاء، وتكون 
باإجنازاتها  ي��ح��ت��ذى  من���وذج���اً  الإم������ارات  دول����ة 
للخري  من���وذج���اً  ���ش��ع��ب��ه��ا  ي��ك��ون  واأن  ال���ك���ب���رية، 
الطيبة  اأر���ش��ه��ا  تكون  واأن  والت�شامح  وال��ع��ط��اء 

موطناً لل�شعادة والتعاي�س وال�شالم.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  قدم 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  التهنئة 
“ و  اهلل  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  “رعاه اهلل” و�شاحب  دبي 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اأع�����ش��اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم������ارات واإىل 
ال�شاد�س  الوطني  اليوم  الإم��ارات مبنا�شبة  �شعب 
والأربعني للدولة. واأكد �شموه يف كلمة له بهذه 

ق��ي��ادة �شاحب  الإم����ارات حت��ت  دول��ة  اأن  املنا�شبة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
املغفور له  “حفظه اهلل” �شريا على نهج  الدولة 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه 
“ توا�شل م�شرية الإجنازات راجيا املوىل �شبحانه 
والأمن  وال�شتقرار  الرخاء  يتوا�شل  اأن  وتعاىل 

والأمان يف ربوع الإمارات .

••اأبوظبي-وام:

اأكد الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة اأن ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم�����ارات ي�شكل 
التطور  �شبل  اإىل  وتهديهم  املقبلة  لالأجيال  الطريق  ت�شيء  منارة 
والتحديث .. م�شريا اإىل اأن الإم��ارات وهي حتتفي بالذكرى ال� 46 
م�شرق  م�شتقبل  نحو  واثقة  را�شخة  م�شريتها  يف  مت�شي  لحت��اده��ا 
بنته  وال��ع��امل  املنطقة  يف  ري��ادي��ا  ومن��وذج��ا  امل�شتدام  للنجاح  كاأيقونة 

بحكمة قيادتها واإرادة �شعبها مبالمح اأكرث اإ�شراقا نحو غد اأف�شل.
جاء ذلك يف كلمة ل�شموه وجهها عر جملة “ درع الوطن “ مبنا�شبة 
اليوم الوطني ال� 46 فيما يلي ن�شها .. “ اإن الإم��ارات وهي حتتفي 

واث��ق��ة نحو  را���ش��خ��ة  46 لحت��اده��ا مت�شي يف م�شريتها  ال���  ب��ال��ي��وم 
م�شتقبل م�شرق كاأيقونة للنجاح امل�شتدام ومنوذجا رياديا يف املنطقة 
والعامل بنته بحكمة قيادتها واإرادة �شعبها مبالمح اأكرث ا�شراقا نحو 

غد اأف�شل.
املقبلة  لالأجيال  الطريق  ت�شيء  منارة  ي�شكل  ال��ذي  اليوم  ه��ذا  ويف 
القادة  ع��زمي��ة  ن�شتح�شر  وال��ت��ح��دي��ث  ال��ت��ط��ور  �شبل  اإىل  وت��ه��دي��ه��م 
باإرادتهم  النجاح  م�شارات  لنا  ر�شموا  الذين  الحت��اد  بناة  املوؤ�ش�شني 
ال�شلبة وحكمتهم وحنكتهم وبف�شل موؤ�ش�شها وباين وحدتها املغفور 

له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
هذه  ا�شتدامة  حتقق  اأن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  كانت  وما 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل�شيدي  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ل���ول  ال��ن��ج��اح��ات 

على  بامل�شي  “حفظه اهلل”  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  خليفة بن 
وب�شعي حثيث  املوؤ�ش�شون لالحتاد  الآب��اء  ر�شمه  ال��ذي  الرا�شخ  النهج 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اأخيه  من  ريادية  وم�شاريع 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” واأخيهما �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات الذين 
لتبقى  العهد  وولء وجن��دد  وتقدير  اإىل مقامهم حتية حمبة  نرفع 

بالدنا يف طليعة دول العامل الأكرث اأمنا ورخاء و�شعادة .
واليوم مت�شي دولة الإمارات العربية املتحدة بخطوات واثقة بروؤية 
تطوير  يف  للم�شتقبل  تعمل  اأن  على  حر�شت  التي  الثاقبة  قيادتها 

منظومة  ع��ر  ب���اأم���ان  امل�شتقبل  اإىل  ب��ه��ا  ل��ت��ع��ر  ال��ق��ط��اع��ات  ج��م��ي��ع 
وا�شرتاتيجيات تعزز من  رائدة ومبادرات وم�شاريع خالقة  حكومية 
متكني جميع �شرائح املجتمع و�شعت الدولة على �شلم قائمة الدول 

املتقدمة وارتقت بها اإىل ال�شدارة يف موؤ�شرات التناف�شية الدولية.
احتادها  بف�شل  كافة  الأ�شعدة  على  جناحاتها  الإم���ارات  وت�شتكمل 
الرا�شخ بروؤية قائمة على ا�شت�شراف امل�شتقبل وتبني امل�شاريع اخلالقة 
واملبدعة تعزز فيها من اأمنها يف ظل وجود ت�شريعات وقوانني ت�شتند 
بذلك  لت�شكل  ال��ف��ر���س  وت�����ش��اوي  واحل��وك��م��ة  ال�شفافية  م��ب��ادئ  اإىل 
الإم��ارات اأر�شا خ�شبة اآمنه حمفزة للنمو والتطور وتوفري الفر�س 
على  دولية مرموقة  ت�شغل مكانة  اأن  والبتكار مكنتها من  والإب��داع 

الأ�شعدة الإقليمية والدولية ».

�صيف بن زايد: اليوم الوطني منارة ت�صيء الطريق لالأجيال املقبلة

ذياب بن حممد بن زايد : ن�صتح�صر معا يف ذكرى 
اليوم الوطني م�صرية الآباء املوؤ�ص�صني وعطاءهم

حمد املدفع : احتاد دولتنا يزداد قوة 
ور�صوخًا بروؤية القيادة الر�صيدة

•• اأبوظبي-وام:

الأعلى  املجل�س  ل�شوؤون  العام  الأم��ني  املدفع  اأك��د معايل حمد 
اأن تكون مثال يحتذى  ا�شتطاعت  ان دولة الم��ارات  لالحتاد 
يف التقدم والعدل والزدهار والت�شامح والتعاي�س وذلك بف�شل 
روؤية القيادة الر�شيدة. وقال معاليه - يف كلمة مبنا�شبة اليوم 
“ نحتفل اليوم بكل فخر واعتزاز بالذكرى  الوطني ال� 46 - 
ال�����ش��اد���ش��ة والأرب���ع���ني ل��ق��ي��ام احت����اد دول����ة الإم�������ارات، الدولة 
التقّدم  اأن تكون مثاًل ُيحتذى يف  ا�شتطاعت  التي  النموذجية 
روؤية  بف�شل  وذل��ك  والتعاي�س؛  والت�شامح  والزده���ار  والعدل 
وباين  الر�شيدة، و�شريها على خطى موؤ�ّش�س الحت��اد  القيادة 
طّيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  نه�شتها، 
ق��ّدم��وا منوذًجا  ال��ذي��ن  املوؤ�ّش�شني،  الآب���اء  واإخ��وان��ه  ث���راه،  اهلل 
�شاطًعا يف الإخال�س والتعاون وقوة العزمية والإرادة من اأجل 
بناء كيان واحد، يجمع جميع اأبناء الإمارات حتت مظّلة دولة 
واحدة، ينعم فيها املواطن باحلياة الكرمية. واأ�شاف اإن احتاد 
دولة الإم��ارات يزداد يوًما بعد يوم قوًة ور�شوًخا حتت القيادة 
الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 

الدولة حفظه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي 
رعاه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويّل 
امل�شّلحة، واإخوانهم  اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  عهد 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام الإمارات، الذين وا�شلوا امل�شرية 
دولة  املوؤ�ّش�شني؛ حتى و�شلت  نهج  النموذجية على  الحتادية 
الإمارات اإىل مكانة دولية مرموقة بني الأمم، و�شّجلت كثرًيا 
من الإجنازات يف خمتلف املجالت، وت�شّدرت املوؤ�شرات العاملية 
يف التنمية، وقّدمت يد العون وامل�شاعدة اإىل كثري من الدول 
م�شّرفة  �شورة  الإم��ارات  اأبناء  قّدم  كما  وال�شديقة؛  ال�شقيقة 
الإن�����ش��ان، وجعلت منه  ب��ن��اء  ا�شتثمرت يف  ال��ت��ي  دول��ت��ه��م،  ع��ن 
ركيزة اأ�شا�شية يف التنمية، وو�شعت رفاهيته و�شعادته اأولوية؛ 
العامل.  يف  ال�شعوب  اأ�شعد  �شمن  الإم���ارات  �شعب  اأ�شبح  حتى 
 “ الأعلى لالحتاد  املجل�س  ل�شوؤون  العام  الأم��ني  وق��ال معايل 
املعطاء  الوطن  اإىل  والنتماء  وال��ولء  العهد  اليوم  اإننا جنّدد 
يف  والإخ��ال���س  التفاين  مبوا�شلة  ونتعّهد  الر�شيدة،  وقيادته 
العمل واأداء الواجب، �شائلني اهلل تعاىل اأن يحفظ دولتنا من 

كّل �شوء، ويعّزز م�شريتنا م�شرية اخلري والعطاء ».

•• اأبوظبي-وام:

اكد معايل جا�شم حممد بو عتابة الزعابي رئي�س مكتب 
اأبوظبي التنفيذي ان اليوم الوطني يذكرنا بانطالقة 
م�شرية اخلري والعطاء والنماء لدولة الإمارات العربية 
املتحدة التي تتوا�شل اليوم بثقة وخطوات ثابته بدعم 
التي وحدت  احلكيمة  القيادة  �شخّية من  ورعاية  كبري 
قلوبنا واأيادينا من اأجل رفعة الوطن وموا�شلة م�شرية 

التقدم والزدهار يف كافة املجالت.

واأ�شاف معاليه - يف كلمة له مبنا�شبة اليوم الوطني - يف 
هذه املنا�شبة ال�شعيدة ن�شتح�شر املكانة التي اآلت اإليها 
املجالت  خمتلف  يف  ودول��ة  وموؤ�ّش�شات  اأف���راداً  اأحوالنا 
التي احت�شنها الحتاد وان ال�شعور بالفخر والعتزاز هو 
الذي ميّيز الثاين من دي�شمر من كل عام فاحتفالتنا 
باليوم الوطنّي جتعلنا ن�شتذكر احلكمة النادرة للقيادة، 
والب�شرية امل�شتقبلية التي مّيزت اأفكار املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “طّيب اهلل ثراه” باين دولة 

المارات وموؤ�ّش�س نه�شتها احلديثة.

رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي :اليوم الوطني م�صرية خري وعطاء

•• اأبوظبي-وام: 
توجه �شمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س دائرة النقل يف 
اأبوظبي بالتهنئة اإىل اأبناء وبنات الوطن مبنا�شبة اليوم الوطني ال�46 .. 
وقال : “ اإننا ن�شتح�شر معا يف هذا اليوم العظيم م�شرية الآباء املوؤ�ش�شني 

وعطائهم” طيب اهلل ثراهم ».
واأثنى �شموه يف كلمة له بهذه املنا�شبة على ما تقدمه القيادة الر�شيدة التي 
ت�شري على نهج القادة املوؤ�ش�شني موا�شلة بذل املزيد من العطاء وحتقيق 

الإجنازات ال�شتثنائية خدمة للوطن واملواطن حتت راية الحتاد.
عامليا  من��وذج��ا  الإم����ارات  اأ�شبحت  اأبنائها  تكاتف  بف�شل  اأن��ه  �شموه  واأك���د 

يحتذى و مكانا اآمنا لكل من يقيم على اأر�شها الطيبة.
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فريق ال�صقور ال�صعودية ي�صارك الإمارات احتفالتها باليوم الوطني الـ46 
•• اأبوظبي-وام:

و�شل اىل مطار البطني »فريق ال�شقور ال�شعودية لال�شتعرا�شات اجلوية 
» للم�شاركة يف احتفالت اليوم الوطني ال� 46 للدولة اليوم مع فر�شان 

المارات يف ال�شتعرا�س اجلوي الذي �شيقام على كورني�س اأبوظبي.
وكان يف ا�شتقبالهم مبطار البطني للطريان اخلا�س العقيد ركن حممد 
ال�شقور  فريق  يقدم  و���ش��وف  الم���ارات  فر�شان  فريق  مدير  املن�شوري 
بكورني�س  املقررة  الحتفالت  يف  ال�شعودي  الفريق  وي�شارك  ال�شعودية 
اأبو ظبي بثماين طائرات من نوع هوك بكامل طواقمها اجلوية والفنية 

وذلك ابتداء من يوم غد.

الع�شكري  امللحق  الأحمد م�شاعد  نواف بن طالل  البحري  املقدم  واأك��د 
يف  الفريق  م�شاركة  اأن  الدولة  ل��دى  ال�شعودية  العربية  اململكة  ب�شفارة 
البلدين  بني  الأخوية  العالقات  متانة  تعك�س  الم��ارات  دول��ة  احتفالت 
كل  ويف  الم����ارات  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال�شعودية  اع��ت��ادت   « وق���ال  ال�شقيقني.. 

املنا�شبات ملا يعد باأننا ج�شد واحد ن�شارككم الفراح دائما«.
مو�شى  ط��ي��ار  امل��ق��دم  ال�شعودية  ال�شقور  ���ش��رب  ق��ائ��د  اأع���رب  جانبه  م��ن 
الفيفي عن �شعوره والفريق ال�شعودي بالفخر وال�شعادة مل�شاركة المارات 
يف احتفالت اليوم الوطني.. م�شريا اىل اأن م�شاركة الفريق يف احتفالت 
دولة المارات ياأتي بتوجيهات القيادة يف اململكة للم�شاركة يف احتفالت 
الم��ارات. وقال اأن الفريق متمر�س على امل�شاركات الدولية وي�شعى من 

التي  العالية  التطور والحرتافية  اإب��راز مدى  اإىل  امل�شاركة  خالل هذه 
التدريب  نتاج  ياأتي  اأن ذلك  القوات اجلوية.. موؤكدا  اإليها طيارو  و�شل 
املقنن والتخطيط امل�شبق من قبل القيادة احلكيمة والدعم الالحمدود 
من معايل قائد القوات اجلوية مقدما التهاين والتريكات لقيادة و�شعب 

دولة الإمارات املتحدة مبنا�شبة اليوم الوطني ال�46 .
العرو�س  ب���اأداء  يقوم  اإن�شائه  ومنذ  ال�شعودي  ال�شقور  فريق  ان  يذكر 
اجلوية التي يتطلب اأداوؤها الكثري من اجلهد يف التدريب والحرتافية يف 
التنفيذ ما يعك�س ال�شورة امل�شرقة ملا هي عليه القوات اجلوية ال�شعودية 
خ�شو�شا والقوات امل�شلحة عامة من كفاءة عالية وجاهزية وا�شتعداد.. 
و�شارك الفريق منذ التاأ�شي�س يف معظم املنا�شبات الر�شمية واملهرجانات 

ال�شياحية املحلية.. وانطلق الفريق من امل�شاركات املحلية اإىل الإقليمية 
والدولية والعاملية.

ت�شتخدم  ال��ت��ي  ال�شنع  بريطانية  »ال��ه��وك«  ط��ائ��رة  الفريق  وي�شتخدم 
لتدريب الطيارين املقاتلني قبل ان�شمامهم لالأ�شراب املقاتلة.. وتعتر 
من اأف�شل الطائرات يف العامل للقيام بهذه املهمة نظرا حلجمها املنا�شب 
مهمة  لتنا�شب  وخارجيا  داخليا  تعديلها  ومت  حركتها..  ور�شاقة  وخفة 
تيمنا  والأبي�س  الأخ�شر  باللونيني  طالئها  مت  كما  اجلوية  العرو�س 
حاويات  ال�شعودية  ال�شقور  فريق  طائرات  وحتمل  اململكة.  علم  باألوان 
اللوان  وحت��م��ل  اجل��وي��ة  ال��ع��رو���س  يف  ل�شتخدامها  الثالثية  ال��دخ��ان 

البي�س والخ�شر والحمر.

فاطمة بنت مبارك : الإمارات حققت معدلت قيا�صية ب�صتى املجالت يف ظل دولة الحتاد

ر�سالة رئي�س الدولة اإىل الأمم املتحدة مبنا�سبة اليوم العاملي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني

دعوة القوى الفاعلة الدولية للعمل على حمل اإ�صرائيل على اإنهاء احتاللها لالأرا�صي الفل�صطينية

هند بنت مكتوم: اإمارات اخلري وطن يت�صع للجميع بكل املودة والإخال�س والت�صامح

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ق��ال��ت 
رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
الأ�شرية اإنه يف هذا اليوم اخلالد ن�شتذكر بفخر واعتزاز ذكرى الرواد من 
املباركة وقد  الأ�شا�شية للم�شرية الحتادية  الركائز  اأر�شوا  الذين  املوؤ�ش�شني 
اأ�شالة جمتمعنا مبا ورثه من  لنوؤكد  ب�شموخ وكرياء  غدت �شرحا يرتفع 

قيم الآباء والأجداد.
واأ�شافت �شموها اأن الحتفال باليوم الوطني بكل ما فيه من دلئل واإ�شارات 
تاريخية خالدة مينح املراأة �شعورا خا�شا بالزهو والنت�شار اإذ تنظر اإىل هذه 
املنا�شبة الوطنية باعتبارها بداية انطالقها كما هي بداية انطالقة الدولة 
القدرات  لم��ت��الك  وتاأهيله  بالإن�شان  الرت��ق��اء  اإىل  �شعت  التي  الع�شرية 

واملوؤهالت الالزمة لتاأكيد دوره وح�شوره يف حتقيق التنمية ال�شاملة.
للدولة   46 ال�  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  �شموها  وجهتها  كلمة  يف  ذلك  جاء 
تاريخا جديدا  ن�شطر  اأن  اليوم  ه��ذا  لنا يف مثل  “ يحق   : ن�شها  يلي  فيما 
لدولتنا نكتبه باأحرف من ذهب يف �شجل املجد الذي خط الآباء املوؤ�ش�شون 
1971 الذي بدد الظلمة وك�شف  اأوىل حروفه يف الثاين من دي�شمر عام 
عنا الغمة وغر�س بذرة الأمل يف رمال ال�شحراء وها نحن اليوم نحتفل بها 
وقد غدت �شرحا يرتفع ب�شموخ وكرياء لنوؤكد اأ�شالة جمتمعنا مبا ورثه 

من قيم الآباء والأجداد.
وحققت دولة الإمارات العربية املتحدة جناحا كبريا خالل الفرتة املا�شية 

من  عالية  قيا�شية  معدلت  اإىل  و�شلت  املخل�س  الوطني  العمل  جم��ال  يف 
التنمية ال�شاملة يف �شتى املجالت.

فاملكانة املرموقة التي تتبواأها الإمارات جاءت يف تقارير الهيئات واملوؤ�ش�شات 
التي  العاملية  التناف�شية  وم��وؤ���ش��رات  تقارير  وخا�شة  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
والر�شا  ال�شعادة  حققت  التي  تقدما  العامل  دول  اأف�شل  قوائم  يف  ت�شنفها 

ملواطنيها واملقيمني فيها على حد �شواء.
وحققت امل��راأة يف دول��ة الإم��ارات املزيد من املكا�شب والإجن���ازات املتميزة يف 
الدولة  اأقرته  الذي  والقت�شادي  ال�شيا�شي  التمكني  وخطط  برنامج  اإط��ار 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 
“حفظه اهلل” ومتابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” واهتمام �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة. وتتبواأ املراأة اليوم اأعلى املنا�شب يف جميع املجالت وت�شاهم 
بفاعلية يف قيادة م�شرية التنمية والتقدم من خالل م�شاركتها يف ال�شلطات 
املواقع  وخمتلف  والق�شائية  والت�شريعية  التنفيذية  ال��ث��الث  ال�شيادية 
القيادية .. واأ�شبحت العناية بكبار ال�شن واأ�شحاب الهمم والأم والطفل يف 
الدولة منوذجا يحتذى به على م�شتوى العامل بحيث اأ�شبحت الأمم املتحدة 

تو�شي الدول بال�شتفادة من جتربة الإمارات يف هذه املجالت .
الحتادية  امل�����ش��رية  حققتها  ال��ت��ي  العمالقة  احل�شارية  ل��الإجن��ازات  وك���ان 
متا�شكها  تعزيز  يف  الإماراتية  والأ�شرة  املجتمع  على  الإيجابية  انعكا�شاتها 
واطمئنانها  وا�شتقرارها  اأمنها  وحتقيق  وتكاتفها  وحدتها  اأوا�شر  وتقوية 

اهلل  بحمد  الإماراتية  امل��راأة  اأ�شبحت  حيث  القادمة  اأجيالها  م�شتقبل  على 
يف  ت�شغل اليوم ت�شعة مقاعد وزارية يف جمل�س ال��وزراء وتتمثل بن�شبة 22 
املراأة  رئا�شته  وتتوىل  احلالية  دورت��ه  يف  الوطني  املجل�س  اأع�شاء  من  املائة 

اأي�شا.
امل��راأة مكونا مهما يف خريطة القوى الب�شرية يف القطاع احلكومي  وت�شكل 
حيث ت�شغل 66 يف املائة من الوظائف احلكومية من بينها 30 يف املائة من 
الوظائف القيادية العليا املرتبطة باتخاذ القرار و15 يف املائة من الوظائف 
والتمري�س.  وال�شيدلة  والتدري�س  الطب  ت�شمل  التي  والأكادميية  الفنية 
بعد  العمل  و�شوق  القت�شادي  الن�شاط  يف  امل���راأة  م�شاهمة  ن�شبة  وارتفعت 
عدد  لي�شل  م�شطردة  ب�شورة  الدولة  يف  الأعمال  �شيدات  جمل�س  تاأ�شي�س 
امل�شجالت يف غرف التجارة وال�شناعة اإىل اأكرث من 22 األف �شيدة اأعمال 

يعملن بال�شوق املحلية والعاملية با�شتثمارات تتجاوز 40 مليار درهم .
وارتفع �شاأن التعليم للمراأة ولكل فئات املجتمع ب�شورة مرموقة حتى باتت 
املراأة ت�شكل ن�شبة 70 يف املائة من طلبة اجلامعات والكليات واملدار�س . لقد 
األينا على اأنف�شنا م�شاعدة ابنة الإمارات وت�شجيعها على امل�شاركة يف املجالت 
كافة وفق ا�شرتاتيجية تطوير املراأة التي مت تد�شينها وبداأنا فعليا يف و�شع 
املجالت  الن�شائية يف كل  الكوادر  تاأهيل وتدريب  اآليات تنفيذها من خالل 
فاأ�شبحت املراأة جندية يف القوات امل�شلحة ومهند�شة وطبيبة واأدارت بخرتها 

مهنا عديدة وتفوقت بها وارتقت اأعلى املنا�شب حتى و�شلت اإىل وزيرة.
التطوعي  العمل  امل�شاركة بحما�س يف  الإماراتية على  امل��راأة  اإق��دام  اأن  اأوؤك��د 
يبعث على الفخر والتقدير واأنوه يف هذا ال�شدد باأن �شاحب ال�شمو رئي�س 

امل���راأة لي�س هينا فهي راعية الأج��ي��ال التي  اأن دور  اأك��د م��رارا على  ال��دول��ة 
التي ل تبخل بجهدها يف �شنع  العاملة  امل��راأة  البيت والأ���ش��رة وهي  ت�شون 

التقدم والتطور والنه�شة.
واأعر عن �شعادتي باأن تتزامن احتفالتنا باليوم الوطني مع “يوم ال�شهيد 
فيه  ن�شتذكر  وطنيا  يوما  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اع��ت��ره  ال��ذي   “
اأبناءنا الذين �شحوا باأرواحهم يف �شبيل رفعة الوطن والدفاع عن مكت�شبات 
الأمة وجمدها. اإن الحتفال باليوم الوطني بكل ما فيه من دلئل واإ�شارات 
تاريخية خالدة مينح املراأة �شعورا خا�شا بالزهو والنت�شار اإذ تنظر اإىل هذه 
اأي�شا بداية انطالقة  باعتبارها بداية انطالقها كما هي  الوطنية  املنا�شبة 
لمتالك  وت��اأه��ي��ل��ه  ب��الإن�����ش��ان  الرت��ق��اء  اإىل  �شعت  ال��ت��ي  الع�شرية  ال��دول��ة 
التنمية  حتقيق  يف  وح�����ش��وره  دوره  لتاأكيد  ال��الزم��ة  وامل���وؤه���الت  ال��ق��درات 
يكمن  يعد  مل  للرثوة  احلقيقي  امل�شدر  “ اإن  القائد  بقول  عمال  ال�شاملة 
يف امتالك اخلامات اأو قوة العمل اأو الآلت واإمنا يف امتالك قاعدة ب�شرية 

مثقفة وعلمية وتكنولوجية” .
وفاء  بكل  ون�شتح�شر  واع��ت��زاز  فخر  بكل  ن�شتذكر  اخل��ال��د  ال��ي��وم  ه��ذا  ويف 
واإجالل ذكرى الرواد من املوؤ�ش�شني الذين اأر�شوا الركائز الأ�شا�شية للم�شرية 
املغفور له  الدولة وباين نه�شتها  املباركة ويف مقدمتهم موؤ�ش�س  الحتادية 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” الذي قاد بحكمته وحلمه 

وبعد نظره واإخال�شه وعطائه الوطني ملحمة بناء الوطن وتقدمه.
التقدم  م��ن  امل��زي��د  لوطننا  وحت��ق��ق  ال��ت��ق��دم  نحو  وبناتنا  اأب��ن��اءن��ا  اهلل  وف��ق 

والزدهار وعلت رايات الوطن خفاقة عالية” .

•• نيويورك-وام:

دعت دولة الإمارات العربية املتحدة املجتمع الدويل والأمم املتحدة بوجه 
خا�س للعمل لو�شع احللول احلا�شمة للق�شية الفل�شطينية وفقا لقواعد 
ومبداأ  الدولية  ال�شرعية  ومبادئ  املتحدة  الأمم  وميثاق  ال��دويل  القانون 
ت�شورا حلل  و�شعت  التي  العربية  ال�شالم  ومبادرة  ال�شالم  الأر���س مقابل 

هذه امل�شكلة من جذورها.
ال�شمو خليفة  التي وجهها �شاحب  ال�شنوية  الت�شامن  جاء ذلك يف ر�شالة 
اإىل �شعادة فودي �شيك رئي�س  اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  بن زايد 
اللجنة املعنية مبمار�شة ال�شعب الفل�شطيني حلقوقه غري القابلة للت�شرف 
اأم�س الول مبنا�شبة اليوم العاملي للت�شامن مع ال�شعب الفل�شطيني الذي 

حتتفل به الأمم املتحدة يف 29 نوفمر من كل عام.
واأعرب �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة عن اأ�شف دولة الإمارات اإزاء ا�شتمرار 
الإ�شرائيلي  الحتالل  جراء  اليومية  ومعاناته  الفل�شطيني  ال�شعب  حمنة 
املجتمع  فيه  تخل�س  زم��ن  يف  اأرا���ش��ي��ه  على  الع�شكرية  وهيمنتها  الغا�شم 
الدولية  الفاعلة  ال��ق��وى  ال�شتعمارية..داعيا  الهيمنة  بقايا  م��ن  ال���دويل 
الفل�شطينية  ل��الأرا���ش��ي  احتاللها  اإن��ه��اء  على  اإ�شرائيل  حمل  على  للعمل 
�شالم  تعي�س يف  اأن  يتمثل يف  الأم��ن احلقيقي لإ�شرائيل  اأن  املحتلة موؤكدا 
مع ال�شعب الفل�شطيني يف اإطار دولته امل�شتقلة ذات ال�شيادة ويف اإطار حدود 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ر�شالة  ن�س  يلي  وفيما  دول��ي��ا.  بها  معرتف 

حفظه اهلل..
يطيب يل اأن اأعر با�شم �شعب دولة الإمارات العربية املتحدة وبا�شمي عن 
للت�شامن مع  الدويل  باليوم  الر�شمي  الحتفال  لتنظيم  و�شكرنا  تقديرنا 
ال�شعب الفل�شطيني اإعمال لأحكام القرار 40/32 ب ال�شادر من اجلمعية 
العامة بتاريخ 2 دي�شمر 1977م.. مثمنا اجلهود الرامية اإىل دعم ال�شعب 

الفل�شطيني يف املحافل الدولية والإقليمية يف ق�شيته العادلة.
وعلى الرغم من امل�شاعر النبيلة التي يعك�شها هذا الحتفال والنوايا الطيبة 
ن�شعر  اأننا  اإل  الفل�شطيني،  ال�شعب  نحو  فيه  امل�شاركني  ل��دى  ت�شود  التي 
باأ�شف بالغ اإزاء مرور عقود عديدة على ا�شتمرار حمنة ال�شعب الفل�شطيني، 
اىل  وي��وؤدي  ال��دويل  القانون  ينتهك  احتالل غا�شم  اليومية من  ومعاناته 
النتهاكات  على  ال���دويل  املجتمع  �شمت  اإزاء  ال�شديد  ب��الإح��ب��اط  ال�شعور 
التي ترتكبها اإ�شرائيل يف حقه، لي�س اأقلها ا�شتمرار الهيمنة الع�شكرية على 
اأرا�شيه، يف زمن تخل�س فيه املجتمع الدويل من بقايا الهيمنة ال�شتعمارية، 
ونبذ فيها احلكم العن�شري، واأعلنت فيه الأمم املتحدة مبداأ حق ال�شعوب يف 
تقرير م�شريها. اإل اأن ال�شعب الفل�شطيني وحده حتى الآن هو الذي يعاين 

من احتالل بغي�س يت�شم بالعن�شرية والقمع والعقاب اجلماعي.
اإن املجتمع الدويل بوجه عام والأمم املتحدة بوجه خا�س باعتبارها امل�شوؤولة 
باإدارة  الكتفاء  الدوليني مطالبون بعدم  وال�شلم  الأمن  عن احلفاظ على 
املعاناة،  عوامل  ا�شتمرار  �شاأنها  من  اإدارة  فقط،  الفل�شطيني  ال�شعب  اأزم��ة 
واإمنا يجب اأن تو�شع احللول احلا�شمة وفق قواعد القانون الدويل وميثاق 

ال�شالم،  مقابل  الأر����س  وم��ب��داأ  الدولية  ال�شرعية  وم��ب��ادئ  املتحدة  الأمم 
ومبادرة ال�شالم العربية التي و�شعت ت�شورا حلل هذه امل�شكلة من جذورها، 
تلزم  اأن  املختلفة  باأجهزتها  املتحدة  والأمم  برمته،  ال��دويل  املجتمع  وعلى 
اإ�شرائيل بحلول �شاملة لهذه امل�شكلة التي طال زمن اإهمالها، واإعادة الأمل 
لل�شعب الفل�شطيني لكي يعي�س حا�شره املتحرر من اخلوف والإحباط واأن 

ير�شم م�شتقبله املفعم بالأمل وال�شالم.
ول�شت يف حاجة – �شعادة الرئي�س – يف اأن اأوؤكد على اأن الإم��ارات العربية 
الفل�شطيني  لل�شعب  اإمكانياتها  بكل  داع��م��ا  دوم��ا  و�شتظل  كانت  املتحدة 
الدعم، وم�شاندته يف احل�شول على حقه  امل�شتويات وبكل �شور  على كافة 
1967 وعا�شمتها  يونيو  الرابع من  اأر�شه يف ح��دود  دول��ة على  اإن�شاء  يف 

القد�س ال�شريف.
ويبقى اأننا نتطلع اإىل اأن تكف اإ�شرائيل عن �شلوكها غري امل�شروع يف ابتالع 
املزيد من الأرا�شي الفل�شطينية ووقف بناء امل�شتوطنات عليها، كما نتطلع 
لأن تقوم كافة القوى الفاعلة الدولية بحمل اإ�شرائيل على اإنهاء احتاللها 
لالأرا�شي الفل�شطينية املحتلة اإذ اأن زمن الهيمنة الع�شكرية وقهر ال�شعوب 
قد اأ�شبح خارج التاريخ، وعلى اإ�شرائيل اأن تتاأكد اأن اأمنها احلقيقي هو اأن 
تعي�س يف �شالم مع ال�شعب الفل�شطيني يف اإطار دولته امل�شتقلة ذات ال�شيادة 

ويف اإطار حدود معرتف بها دوليا.
اإن الإمارات العربية املتحدة تتطلع لأن ينتقل العمل الدويل حلل الق�شية 
الفل�شطينية من جمرد النوايا الطيبة اإىل ال�شعي اجلاد نحو مواجهة هذه 

الأمن وال�شالم لكافة �شعوب  ال�شامل لها مبا يحقق  واإيجاد احلل  امل�شكلة 
املنطقة.

وكان وفد الدولة لدى الأمم املتحدة دعا خالل بيان له اأمام اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة اأم�س يف اإطار مناق�شتها للبندين املت�شلني بق�شية فل�شطني 
واحلالة يف ال�شرق الأو�شط اإىل تعزيز اجلهود الإقليمية والدولية ل�شمان 
احرتام اإ�شرائيل للتزاماتها القانونية والدولية مبا يف ذلك اإلغائها جلميع 
املنطقة  ال�شالم يف  اأن جهود حتقيق  م��وؤك��دا  الأح��ادي��ة اجلانب  اإج��راءات��ه��ا 
الفل�شطينية  لالأرا�شي  الإ�شرائيلي  لالحتالل  نهاية  و�شع  دون  تنجح  لن 
لهذه  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات  ا�شتغالل  من  ال�شاأن  ه��ذا  يف  وح��ذر  والعربية. 

امل�شاألة لن�شر التطرف والعنف يف املنطقة.
املتوا�شل يف دعمه وم�شاندته لل�شعب  البيان موقف دول��ة الم��ارات  وج��دد 
الفل�شطيني على كافة امل�شتويات اإىل حني ح�شوله على حقه يف اإن�شاء دولته 

على اأر�شه يف حدود الرابع من يونيو 1967 وعا�شمتها القد�س.
�شيا�شات  من  عليه  يرتتب  وم��ا  الإ�شرائيلي  الح��ت��الل  ا�شتمرار  وا�شتنكر 
عدوانية وا�شتيطانية متثل انتهاكا �شارخا للقانون الدويل وحتد لقرارات 

جمل�س الأمن ذات ال�شلة وتقوي�شا حلل الدولتني.
وتطرق بيان الدولة اإىل اتفاق امل�شاحلة الفل�شطينية الذي وقع موؤخرا يف 
ي�شهم يف حتقيق  اأن  �شاأنه  ال��ذي من  التفاق  لهذا  دعمه  موؤكدا  القاهرة.. 
تطلعات ال�شعب الفل�شطيني ويف بناء دولته امل�شتقلة وثمن بهذا اخل�شو�س 

الدور الذي لعبته م�شر لدعم جهود هذه امل�شاحلة.

•• دبي-وام:

تقدمت حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل �شمو ال�شيخة هند بنت 
اإىل �شاحب  والتريكات  التهاين  اآي��ات  باأ�شمى  اآل مكتوم  بن جمعة  مكتوم 
واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيح  ال�شمو  �شاحب 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد  رئي�س جمل�س 
امل�شلحة  للقوات  العام  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
“اأم  اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات واإىل  اأ�شحاب ال�شمو  واإخوانهم 
الإمارات” �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
الأ�شرية و�شعب الإمارات الويف مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني 
للدولة. وقالت �شموها “ وطن العز دام فرحك ... وعلت رايتك... وتقدمت 
بعزمية  ال��زم��ن  يتحدى  �شامد  احت���ادي  �شموخ  ال��ع��ز...  وط��ن  �شفوفك.. 

اأر�س  ث���راه يف  زاي���د اخل��ري طيب اهلل  الأب���ط���ال.. غ��ر���س  واإق����دام  الفر�شان 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  امل�شرية  تكتمل  خطاه  وعلى  اخل��ري.. 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بقوة وجترد وتفاين.. وطن العز 
امل��ودة والإخال�س والت�شامح حتى  اإم��ارات اخلري وطن يت�شع للجميع بكل 
ا�شتحق �شعبه وبجدارة �شدارة �شعوب العامل املتقدم وال�شعيد وطن يخطو 
بثبات وثقة على طريق التنمية والتطور حمققا اإجنازات مل تقت�شر اآثارها 
الإيجابية على �شعبنا فح�شب بل كان لها انعكا�شاتها الطيبة يف مناطق عدة 

يف �شرق العامل وغربه.
دولتنا  منحت  كبرية  لإجن���ازات  مهد  الرا�شخ  “ احت��ادن��ا  �شموها  واأ�شافت 
مكانتها املرموقة بني الأمم لي�شتحق �شعبها بجدارة اأن يكون اأ�شعد �شعوب 
املنطقة بل اأن يكون واحدا من اأ�شعد �شعوب الأر�س لتكون روح الحتاد هي 
متيز  من�شات  اعتالء  وراء  وال�شعي  العمل  على  دائما  حتفزنا  التي  ال��روح 
تنامي  الإم��ارات من اجلن�شني مع  اأبناء  ب�شواعد  املجالت  �شتى  جديدة يف 
التي  الر�شيدة  القيادة  وت�شجيع  بدعم  م�شاركتها  دائ��رة  وات�شاع  امل��راأة  دور 
طاملا اأكدت على اأهمية دورها ك�شريك رئي�س يف التنمية مبا ميليه ذلك من 

املراأة وما ي�شتدعيه  من ا�شطالعها بواجبها كامال نحو  م�شوؤوليات على 
وطنها و�شعبها دون اإغفال لدورها الرئي�س نحو اأ�شرتها”.

بعني  اأخ��ذت  ال��دول��ة  يف  ال�شاملة  التنمية  عمليات  اأن  اىل  �شموها  واأ���ش��ارت 
العتبار متطلبات التطوير يف امل�شتقبل لت�شع ال�شباب والأطفال يف مقدمة 
متاأنية  بقراءة   “ وقالت  والت�شجيع..  والرعاية  بالدعم  امل�شمولة  الفئات 
46 عاما على انطالقتها  ال��دول��ة وه��ي حتتفل مب��رور  اإجن���ازات  يف �شجل 
ال��ع��دي��د م��ن الإجن����ازات  احل�����ش��اري��ة يف جم��ال الطفولة وال�����ش��ب��اب نر�شد 
بالطفولة  النهو�س  جم��ال  ذل��ك  يف  مب��ا  امل��ج��الت  م��ن  العديد  يف  امل�شيئة 
والن�سء وال�شباب من اجلن�شني والذي حققت دولتنا فيه مراكز مرموقة 
على كافة الأ�شعدة التعليمية وال�شحية والرتبوية والثقافية حتى اأ�شحت 
الإمارات  دول��ة  لتوؤكد  بها  املجال جتربة يحتذى  ه��ذا  الإم���ارات يف  جتربة 
مكانتها كمرجعية رائدة يف ميادين العمل املجتمعي والتطوعي والرتبوي 
والإبداعي والبتكاري بف�شل توجيهات ودعم القيادة الر�شيدة التي ت�شارع 

اخلطى على دروب الإجناز والنماء وال�شتدامة”.
ونوهت �شمو رئي�شة جائزة ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم 

روؤية  تنفيذ  يف  باإ�شهامها  اجل��ائ��زة  باعتزاز  وال�شباب  الطفولة  لإب��داع��ات 
الإم���ارات من خالل  دول��ة  الأج��ي��ال اجلديدة يف  مل�شتقبل  الر�شيدة  القيادة 
الن�سء  ل��دى  املبدعة  الطاقات  وت�شجيع  الأط��ف��ال  ومواهب  مهارات  �شقل 
يندرج  ال��ذي  الإب��داع  بتحفيز  املعنية  املحافل  اأح��د  لكون اجلائزة  وال�شباب 
�شمن ركائز عمليات التطوير امل�شتمرة يف دولة الإمارات لتاأهيل جيل من 
املبتكرين القادرين على القيام بواجبهم بتقدمي كل جديد يخدم يف حتقيق 

اأهداف الوطن والأخذ به اإىل اأعلى مراتب الرقي والتقدم.
التا�شع ع�شر للجائزة مع احتفالت الدولة بهذه  ومع تزامن ختام املو�شم 
بنت  لطيفة  ال�شيخة  جائزة  اأن  �شموها  اأك��دت  الغالية  الوطنية  املنا�شبات 
وال�شباب ممثلة يف جمل�س  الطفولة  اآل مكتوم لإبداعات  را�شد  بن  حممد 
القيادات الإبداعية ال�شابة وفروع ومنت�شبي اجلائزة على م�شتوى الإمارات 
ودول اخلليج جتدد الولء للقيادة الر�شيدة والنتماء لهذا الوطن الغايل 
والعهد بامل�شي بعقول م�شت�شرفة للم�شتقبل للو�شول اإىل ما ن�شبو اإليه من 
اأهداف تعزز مكانة دولتنا بني م�شاف العامل الأكرث تقدما وتكفل ل�شعبنا 

احتفاظه مبوقعه بني اأ�شعد �شعوب العامل.

نورة ال�صويدي : الثاين من دي�صمرب نقطة حتول بارزة يف م�صرية نه�صة الإمارات ال�صاملة
•• اأبوظبي -وام: 

ال�شويدي  ن�����ورة  ����ش���ع���ادة  اأك������دت 
ان  العام  الن�شائي  الحتاد  مديرة 
الثاين من دي�شمر هو يوم خالد 
يف ذاك����رة ت��اري��خ دول����ة الإم�����ارات 
يف  ب���ارزة  حت���ّول  ونقطة  امل�شرقة 
ال�شاملة  الإم��ارات  م�شرية نه�شة 
له  امل��غ��ف��ور  دعائمها  اأر���ش��ى  ال��ت��ي 
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
م��وؤ���ّش�����س دول����ة الإم�������ارات وباين 
اأدرك  ح���ني  احل���دي���ث���ة  ن��ه�����ش��ت��ه��ا 
طيب اهلل ثراه بب�شريته النافذة 
امل���وؤث���ر يف  ودوره  الحت�����اد  ق��ي��م��ة 
را�شخة  اأ���ش�����س  ال��دول��ة على  ب��ن��اء 
والقّوة  احل��ق��ي��ق��ّي��ة  ال���وح���دة  م��ن 

والتالحم والتكاتف.
كلمة  يف   - ال�������ش���وي���دي  وق����ال����ت 
الوطني  ال����ي����وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ل���ه���ا 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ان   -  46 ال���� 
ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب  متمثلة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

م����ن حتقيق  الم����ارات����ي����ة  امل��������راأة 
الجتماعية  امل����وؤ�����ش����رات  اع���ل���ى 
يف  بغريها  مقارنة  والقت�شادية 
�شموها  وبجهود  الخ��رى  ال��دول 
جنحت املراأة يف ان ت�شل اىل اعلى 
القرار  واتخاذ  الوظيفية  املراكز 
وان حتافظ على الهوية والثقافة 
ان الحت����اد  واأك������دت   . ال��وط��ن��ي��ة 
النه�شة  ي��واك��ب  ال��ع��ام  الن�شائي 
الن�شائية يف دولة المارات مثلما 
املجالت  ك��ل  يف  النه�شة  ي��واك��ب 
التي حققتها الدولة ..م�شرية اىل 
الماراتية  امل���راأة  اليه  و�شلت  م��ا 
اأع�شاء  من   9 فهناك  مكانة  من 
جمل�س الوزراء من الن�شاء كما ان 
22 باملائة  امل��راأة ت�شكل اكرث من 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء  م���ن 
تويل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الحت�����ادي 
املجل�س  رئ��ا���ش��ة  ام��ارات��ي��ة  ام�����راأة 
ال��وط��ن��ي الحت������ادي ف��ي��م��ا بلغت 
التعليم  ب��رام��ج  يف  الإن����اث  ن�شبة 
التعليمية  امل���ج���الت  ويف  ال��ع��ايل 

و�شاحب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��������وزراء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
ال�شمو  »رع��اه اهلل« و�شاحب  دب��ي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم 
اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب 
امل��ج��ل�����س الع���ل���ى ل���الحت���اد حكام 
جتعل  ان  ا���ش��ت��ط��اع��ت  الإم�������ارات 
دولية  م��ك��ان��ة  الم�������ارات  ل���دول���ة 
مرموقة على الأ�شعدة الإقليمية 
وال���دول���ي���ة، م��ك��ن��ت��ه��ا خ����الل مدة 
التي  املكانة  اأن تتبواأ  ق�شرية من 
ت�شتحقها بجدارة بني دول العامل. 
واأو�شحت انه بدعم متوا�شل من 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
ال��ن�����ش��ائ��ي العام  رئ��ي�����ش��ة الحت����اد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������ش���ة الأع���ل���ى 
متكنت  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 

كلها اأكرث من 70 باملائة .
واو�شحت انه توجد اأكرث من 22 
األ����ف ���ش��ي��دة ���ش��اح��ب��ة ع��م��ل حيث 
الأعمال  �شاحبات  ق��ط��اع  ي�شكل 
القطاع  اإج����م����ايل  م����ن   10%
اخلا�س الإماراتي يدرن م�شاريع 
بقيمة 42 مليار درهم كما متثل 
 15% ن�شبة  الأع��م��ال  �شاحبات 
من ت�شكيل جمال�س اإدارات غرف 

التجارة وال�شناعة يف الدولة.
واأك��دت ان امل��راأة ب��الإم��ارات والأم 
كبري  باهتمام  حظيت  واأطفالها 
ب��ف�����ش��ل رع����اي����ة ق����ي����ادة ال���دول���ة 
�شمو  وم���ت���اب���ع���ة  ل���ه���ا  ال���ر����ش���ي���دة 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك التي 
الن�شائي  الحت�����اد  دائ���م���ا  ت���وج���ه 
ب����و�����ش����ع اخل�����ط�����ط وال������رام������ج 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال���ت���ي ت���دع���م امل������راأة 
وعيها  وت����رق����ي����ة  وت���ط���ل���ع���ات���ه���ا 
الجتماعي بكل ما يدور حولها .

وق��ال��ت ان الحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي مل 
يق�شر يف ذلك وقد و�شع ع�شرات 

بل مئات الرامج واخلطط واأقام 
التثقيفية  ال����دورات  م��ن  العديد 
وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ل��ل��م��راأة ���ش��م��ل��ت كل 

التوعوي  والتثقيف  العلوم  ان��واع 
والجتماعي  وال�����ش��ح��ي  العلمي 

للمراأة ولالأم واأطفالها.

موزة بنت مبارك اآل نهيان : نه�صة ال�صباب 
تت�صدر املنجزات احل�صارية مل�صرية الحتاد

•• اأبوظبي -وام:
اإدارة  جمل�س  رئي�شة  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  م��ب��ارك  بنت  م��وزة  ال�شيخة  اأك���دت 
والأربعني لنطالق  ال�شاد�شة  بالذكرى  الوطن  احتفالت  اإن  املباركة  موؤ�ش�شة 
م�شرية الحتاد تاأتي هذا العام والإم��ارات تزهو عزاً وفخراً مبنجزات الوطن 
بناء  يت�شدرها  التي  املنجزات  ه��ذه  ان  اىل  ..م�شرية  ودول��ي��اً  اإقليمياً  وري��ادت��ه 
الإن�شان والتنمية الب�شرية هي جتربة عظيمة قدمت من خاللها دولة الإمارات 

العربية املتحدة منوذجاً فريداً للعامل يف هذا ال�شدد.
وقالت ال�شيخة موزة بنت مبارك - يف كلمة مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 46 - ان 
املوؤ�ش�س  القائد  وروؤي��ة  فكر  تاأمل  جميعاً  منا  ت�شتدعي  الوطنية  املنا�شبة  هذه 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي ر�شم مالمح 
نه�شتنا على كثبان الرمال منذ عقود وقبل بداية الن�شف الثاين من القرن 
فالذين  ال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي يف منطقة  ام���ارة  ك��ان مم��ث��اًل حل��اك��م  املا�شي عندما 
عا�شروا هذه امل�شرية مع » زايد اخلري » يدركون جيداً ماذا يعني قائداً عاملياً 
امل�شرية  ان هذه  واأك��دت  الرمز واخللود«.  »زاي��د  بحجم ومكانة  فكرياً  وملهماً 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  الر�شيدة متمثلة يف �شاحب  تتوا�شل من خالل قيادتنا 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات. 

العدد 12188 بتاريخ 2017/12/1   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2701  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- حممد امني فرزاند علي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �شركة جمموعة الإم��ارات لالت�شالت - جمموعة الإم��ارات - �س م ع 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  قد 
من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   32.575.83(
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.18 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة   2017/12/11
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س اأركان القوات امل�صلحة: اليوم الوطني يقدم 
درو�صًا يف كيفية بناء الأوطان وال�صتثمار يف الب�صر

اأحمد احلمريي : الإمارات مت�صي يف م�صريتها الناجحة بخطى ثابتة ورا�صخة

الرميثي : الثاين من دي�صمرب حمفور يف تاريخ الوطن 

ال�صريفي : الثاين من دي�صمرب يوم خالد يف ذاكرة الإمارات 

اأمني عام جائزة حممد بن را�صد للت�صامح:
 الثاين من دي�صمرب عالمة فارقة يف تاريخ الوطن

حممد بن اأحمد البواردي : نحتفل يف اليوم الوطني بعقود من الإجنازات والعمل الوطني 

والتهنئة  ل��ل��ب��الد،  وال����ش���ت���ق���رار 
�شفراء  الإماراتيني  لكل  والتحية 
ال�����داخ�����ل واخل�������ارج  ال����وط����ن يف 
الأ�شيلة  وه���وي���ت���ه���م  ب��ق��ي��م��ه��م 
ومتثيلهم امل�شرف للدولة واإعالء 
ا�شمها الغايل علينا جميعا، دمتم 

يا اأبناء الوطن ودام الحتاد« .

العطاء  م�����ش��رية  ن��وا���ش��ل  ون��ح��ن 
والإجن�������از، وجن����دد ف��ي��ه��ا معاين 
بتحمل  وال�����ف�����خ�����ر  الع��������ت��������زاز 
الغايل  وطننا  جت��اه  م�شوؤولياتنا 
تعا�شد  م��ن  قوته  ي�شتمد  ،ال���ذي 
القيادة  ح��ول  والتفافهم  اأب��ن��ائ��ه 
الر�شيدة ، وي�شتوجب هذا  اليوم   
ت��اري��خ وم�شرية  ت��اأم��ل يف  وق��ف��ة  
الغنية  الإم������������ارات  وم����ن����ج����زات 
ف��ه��و لي�س   ، امل�����ش��رف��ة  ب���امل���واق���ف 
رجال  �شنعه  فقد  الأي����ام  كباقي 
ع��ظ��م��اء ن��ع��ت��ز ب��ه��م ون�����ش��ري على 
ن��ه��ج��ه��م يف ال��ب��ن��اء وال��ت��ط��وي��ر ، 
واحلفاظ على مكت�شبات النه�شة 

الوطنية ال�شاملة .
وي�����ش��ك��ل ال���ي���وم ال��وط��ن��ي حمطة  
والنتماء  ال�������ولء  ف��ي��ه��ا  جن�����دد 
للوطن وقيادته الر�شيدة ،ونوؤكد 
اأن����ن����ا  ���ش��ن��ب��ق��ى اجل���ن���د الأوف����ي����اء 
ال����غ����ايل  ن�����ب�����ذل   ، امل����خ����ل���������ش����ني  
للذود عن حمى وطننا  والنفي�س 
واحة  ليبقى   ، مقدراته  و�شون   ،

اأمن واأمان.

وال�شموخ  وال����ع����ط����اء  ال���ب���ن���اء  يف 
والزده��ار ،والإ���ش��رار على حتقيق 
للحفاظ  الإجن�������ازات،  م��ن  امل��زي��د 
الإماراتي  النموذج  مكت�شبات  على 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  الأم����ث����ل 
والت�شامح   ، وال���ش��ت��ق��رار  والأم����ن 
واح�����رتام الآخ�����ر ، وت��ر���ش��ي��خ قيم 

الإيجابية وال�شعادة .
ه������ذا ال�����ي�����وم م�����ن اأي���������ام ال���وط���ن 
اخل����ال����دة ت��ت��ج��ل��ى ف���ي���ه اجن������ازات 
امل�شرية الوطنية  احلافلة بالنماء 
تاريخية  حمطة  وه��و  والن��ت��م��اء، 
العمالقة  الإجن���ازات  عن  للتعبري 
التي  احل���������ش����اري����ة  وال���ن���ه�������ش���ة 
،و�شون   ، الغايل  الوطن  ي�شهدها 
منارة  منه  جعلت  ال��ت��ي  م��ق��درات��ه 
البناء ،و�شاد ت  ، فارتفع  ح�شارية 
وتاألقت   ، ال�شعادة  وعمت   ، املحبة 
اأبناء   بني  والرتابط  التكاتف  قيم 

الأ�شرة الإماراتية الواحدة.

حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ، ويل 
عهد اأبوظبي ، نائب القائد الأعلى 
واخوانهما  امل�������ش���ل���ح���ة،  ل���ل���ق���وات 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
الأع��ل��ى ،ح��ك��ام الإم�����ارات و جندد 
وقيادته  ل��ل��وط��ن  وال���وف���اء  ال����ولء 
ال����ر�����ش����ي����دة ب��ت��ح�����ش��ني ال����وح����دة 
قلب  على  جتمعنا  ال��ت��ي  الوطنية 

رجل واحد . 
عظيم  اإجن���از  الحت���اد  م�شرية  اإن 
واأ�شالة  وت��ق��دم��اً  ازده�����اراً  تتوهج 
وعروبة ، و ذكرى ت�شطر �شفحات 
واإرادة  وط���ن���ن���ا  ل���ت���اري���خ  ح���اف���ل���ة 
املرجوة  الآم���ال  اأب��ن��ائ��ه يف حتقيق 
الزاخرة  الوطنية  امل�شرية  لتعزيز 
بالإجنازات  التي حتققت ب�شواعد 
الرجال الأوفياء املخل�شني للوطن 

وقيادته الر�شيدة.
ال�شاد�س  الوطني  اليوم  ويتزامن 
متوا�شلة  م�شرية  م��ع  والأرب���ع���ني 

الإقليمي  ال�����ش��اأن  يف  دوره���ا  تر�شيخ 
والعاملي �شيا�شياً واقت�شادياً وجتارياً، 
واأ�����ش����ب����ح����ت ����ش���اح���ب���ة ح�������ش���ور يف 
املحافل الدولية ويف �شناع�ة القرار 
العاملي، وا�شتمرت على نهج املغف������ور 
�شلطان  ب���ن  زاي�����د  ال�����ش��������������������������������ي��خ  ل���ه 
تطورها  ب���ني  ووازن�������ت  ن��ه��ي��ان  اآل 
الدينية  بقيمها  والتم�شك  التنموي 
والأخالقي�ة وحتقق ل�ش���������عبها الويف 
جم��الت  جميع  يف  �ش��������املة  تنمية 
له  امل��غ��ف��ور  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  احل���ي���اة. 
اأرك��ان الدولة على  ال�شيخ زايد بنى 
والت�شامح  الإن�شانية  من  عليا  قيم 
العمل  موا�شلة  اأهمية  على  م�شددا 
م��ن اأج��ل رخ��اء الإم����ارات واحلفاظ 

على املكت�شبات.

»كليات التقنية” : نعاهد قيادتنا 
على العمل املخل�س واجلاد

•• اأبوظبي-وام:

ت��ق��دم ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��د اللطيف 
ال�شام�شي مدير جممع كليات التقنية 
الدولة  ق���ي���ادة  اإىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
ال�  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  الر�شيدة 
طياته  يف  يحمل  وال���ذي  للدولة   46
ب���الن���ت���م���اء لهذه  ال���ف���رح���ة  م�����ش��اع��ر 
الأر�س الطيبة وم�شاعر فخر واعتزاز 
بقيادة اأعطت وبذلت لأجل �شعب وبلد 
وقال  وال���ري���ادة.  التميز  ال��ي��وم  ح��ق��ق 
مكانة  اىل  و�شلت  الإم����ارات  دول��ة  اإن 
عاملية مرموقة جتعلنا دوما فخورين 
كاأبناء  بقدراتنا  نوؤمن  اأن  وعلينا  بها 
الإم��ارات وان جنتهد لنكون على قدر 
فاليوم  احلكيمة  القيادة  وطموح  ثقة 
الوطني يوم جندد فيه العهد لقادتنا 
والقيادة  للوطن  خمل�شني  نكون  باأن 
اأمنه  ونحمي  الوطن  عن  ندافع  واأن 

ون�شاهم يف نه�شته ورفعته.

» التنظيم والرقابة “ : اليوم الوطني 
عالمة م�صيئة يف تاريخ الإمارات

•• اأبوظبي-وام: 

القبي�شي  �شعيد  ���ش��ي��ف  ���ش��ع��ادة  اأك����د 
والرقابة  التنظيم  مكتب  عام  مدير 
منا�شبة  الوطني  اليوم  اإن  باأبوظبي 
ت�شكل عالمة م�شيئة يف تاريخ دولة 
الإمارات جت�شد اأ�شمى معاين الوحدة 
يف  تتجلى  حيث  والعطاء  والتالحم 
املتاأ�شلة يف  ال��وف��اء  قيمة  اليوم  ه��ذا 
جذور �شعب دولة الإم��ارات. وقال - 
يف كلمة له مبنا�شبة اليوم الوطني - 
اأن احتفالت اليوم الوطني يجب اأن 
واملزيد  اجلهود  م�شاعفة  اإىل  متتد 
من العمل املخل�س وتطوير القدرات 
اجلادة  وامل�شاهمة  امل��ه��ارات  وت��ع��زي��ز 
يف امل�������ش���اري���ع ال���وط���ن���ي���ة واخل���ريي���ة 
والتطوعية..  والتنموية  والإن�شانية 
ال��وط��ن��ي يعد  ال��ي��وم  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
وتعزيز  الوطن  حب  لتعميق  فر�شة 

قيم الولء والنتماء.

اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
اأع�شاء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو  وا���ش��ح��اب 
ل����الحت����اد حكام  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
ومبادرات  �شيا�شات  اإىل  الإم�����ارات 
وبرامج وم�شروعات تنموية حيوية 
الإمارات  اأن تتقّدم دولة  اأ�شهمت يف 
جمالت  ويف  العاملية،  امل��وؤ���ش��رات  يف 
����ش���ّت���ى.   وق����ال م��ع��ال��ي��ه - يف كلمة 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال����� 46 
وحكومًة  �شعبا  ال��ي��وم  نحتفل   “  -
ب���ال���ذك���رى ال�������ش���اد����ش���ة والأرب����ع����ني 
لإع��الن احتادنا، ودولتنا مت�شي يف 
ثابتة  بخطى  ال��ن��اج��ح��ة  م�شريتها 
ورا�شخة، حمّققة اإجنازات ح�شارية 
وتنموية واإن�شانية م�شهودة، ونه�شة 
امل��ج��الت ك��اف��ة، حّولتها  وت��ط��ّور يف 
التنمية  يف  ُي���ح���ت���ذى  من�����وذج  اإىل 

وثقة اإىل امل�شتقبل الأف�شل بقيادة 
ال�شيخ   ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ، ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب   ،
اأ�شحاب  واخ��وان��ه��م��ا  امل�����ش��ل��ح��ة، 

امل�شتقبل  اإىل  ث��ق��ة  ب��ك��ل  ن��ت��ط��ل��ع 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  الأف�����ش��ل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي، و �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

يج�شد  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم  اأن  واأك������د 
ال�شعب،  القيادة مع  وح��دة وتالحم 
الإجن�����ازات  اأم����ام  ن��ت��وق��ف  ويجعلنا 
والقفزات  وال��ت��ط��وي��ري��ة  التنموية 
النوعية التي ت�شهدها الدولة ، وهو 
الر�شيدة  القيادة  حر�س  يعك�س  ما 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
مزيد  حتقيق  ع��ل��ى  اهلل”  “حفظه 
وال���ت���ط���ور يف خمتلف  ال��ت��ق��دم  م���ن 

املجالت..
ار�س  م��ن يقيم على  ك��ل  اأن  اأو���ش��ح 
والعتزاز  ب��ال��ف��خ��ر  ي�شعر  ال���دول���ة 
ال����ذك����رى وقد  اذ مت���ر ع��ل��ي��ه ه����ذه 
وتطوره  رفعته  الوطن  لهذا  حتقق 
و�شموخه، بل ومتكنت المارات من 

ع���زي���زة ن���ع���رب م���ن خ��الل��ه��ا عن 
ت���ق���دي���رن���ا ل��ت�����ش��ح��ي��ات وع���ط���اء 
الآب����اء امل��وؤ���ش�����ش��ني ف��اإن��ن��ا ل ميكن 
اأي�شا  ال���ي���وم  ه����ذا  يف  ن��ن�����ش��ى  اأن 
الأبرار  الوطن  �شهداء  ت�شحيات 
ال���ذي���ن ق���دم���وا اأرواح�����ه�����م ف���داء 
ل��دول��ة الإم����ارات واإع���الء لرايتها 
يف ���ش��اح��ات احل��ق وال��واج��ب واإىل 
اأثبتوا  ال���ذي���ن  وذوي���ه���م  اأ���ش��ره��م 
ومعدنه  ال�����ش��ع��ب  ه�����ذا  ����ش���الب���ة 
الأ�شيل فلل�شهداء رحمة من اهلل 
ور���ش��وان ولأ���ش��ره��م ك��ل التقدير 
الرمز  لأن��ه��م  والع��ت��زاز  والفخر 
احلقيقي لقيم الت�شحية والفداء 

والنتماء.
العربية  الإم������ارات  دول����ة  �شتظل 
البيت  و�شيبقى  متما�شكة  املتحدة 
متوحدا بف�شل روح الحتاد التي 
اأبناء  ووج����دان  نفو�س  يف  ت�شري 
الوطن جميعا و�شت�شتمر الإمارات 
اأر����س الأم���ل واحل��ل��م ال���ذي يرنو 
اإل���ي���ه ال���ك���ث���ريون وال���دل���ي���ل على 
ال���ع���رب���ي على  ق�������درة الإن���������ش����ان 
املعجزات  امل�شتحيل و�شنع  حتدي 
لأن���ه���ا ت���ق���دم ك���ل ي����وم ج���دي���د يف 
وتوا�شل  والتطور  البناء  م�شرية 
احل�شارة  اإث������راء  يف  اإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا 
زايد  ال�شيخ  اهلل  رح��م  الإن�شانية. 
بن �شلطان اآل نهيان ووفق �شيدي 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�شاحب  و���ش��ي��دي  اهلل”  “حفظه 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
�شاحب  و����ش���ي���دي  اهلل”  “رعاه 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  واإخوانهم 
الإم���ارات  و�شعب  الإم����ارات  حكام 
اإىل م��ا ف��ي��ه خ��دم��ة وطننا  ال���ويف 
اآمنا  �شاخما  منيعا  ليبقى  الغايل 
عام  وك��ل  الحت���اد  ب���روح  م�شتقرا 
ينعم  الغايل  ووطننا  بخري  واأنتم 

امل�����ج�����الت ول����ه����ذا ج������اء اإط������الق 
 ”2071 الإم�����������ارات  “مئوية 
خ������الل ال�����ع�����ام اجل���������اري وال���ت���ي 
�شاحب  ���ش��ي��دي  ق���ال  ك��م��ا  جت�شد 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي - رعاه 
الوالد  ح��ل��م  “ا�شتمرارية   - اهلل 
امل��وؤ���ش�����س ال�����ش��ي��خ زاي����د واإخ���وان���ه 
لأجيالنا  ت�شمن  الإم����ارات  حكام 
احلياة  م�شتويات  اأف�شل  القادمة 
يتمتع  وجم���ت���م���ع���ا  وال����رف����اه����ي����ة 

بال�شتدامة«.
دولة  م��ن  �شتجعل  امل��ئ��وي��ة  ف��ه��ذه 
على  ال�شدارة  الإم���ارات يف مركز 
واأك���رثه���ا  ال���ع���امل  دول  م�����ش��ت��وى 
املئوية  ال���ذك���رى  ب��ح��ل��ول  ت��ق��دم��ا 
ل��ق��ي��ام دول����ة الحت�����اد ك���ي ت�شبح 
الإمارات يف هذا املوعد قوة عاملية 

موؤثرة يف كافة املجالت.
اإن ا�شتح�شار م�شرية دولة الحتاد 
املباركة بعد �شتة واأربعني عاما من 
بدايتها يجب اأن ميدنا باملزيد من 
ال��ق��وة واحل��م��ا���س والإ���ش��رار على 
الأمام  اإىل  ال�شري  يف  ال���ش��ت��م��رار 
الإميان  م��ن  م��زي��د  اإىل  ويدفعنا 
والولء  والن��ت��م��اء  ال��وح��دة  بقيم 
الآب���اء  ر�شخها  ال��ت��ي  والت�شحية 
املوؤ�ش�شون باعتبارها الإطار الذي 
ي�شمن تقدمنا وتنميتنا ويحافظ 
على مكت�شباتنا ويلهمنا يف كل ما 
ي��ع��ل��ي م���ن ����ش���اأن دول����ة الإم������ارات 
وي�شعها يف مكانها الذي ت�شتحقه 
بني الأمم. ولعل ما ي�شفي اأهمية 
باليوم  الح���ت���ف���ال  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة 
هذا  والأرب��ع��ني  ال�شاد�س  الوطني 
اعتماد  ي���اأت���ي يف ظ���ل  اأن����ه  ال���ع���ام 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الدولة “حفظه اهلل” عام 2018 
ليكون “عام زايد” تكرميا لعطاء 
ال�شيخ زايد الإن�شاين واقتداء مبا 
ت��رك��ة م���ن ق��ي��م وم���ب���ادئ وطنية 

واإن�شانية.
منا�شبة  الوطني  ال��ي��وم  ك��ان  واإذا 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ناجحا  “ من��وذج��ا  اهلل  حفظه   “
ل��ل��دول��ة ال��ع�����ش��ري��ة ال��ت��ي متتلك 
كما  والنمو  التطور  مقومات  كل 
للدول  اإل��ه��ام  م�شدر  اإىل  حتولت 
التنمية  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال�����ش��اع��ي��ة 
واحة  وباتت  وامل�شتدامة  ال�شاملة 
اأمن واأمان ت�شتقطب املاليني من 

خمتلف اجلن�شيات حول العامل.
اأ�ش�شها  ال���ت���ي  الحت�����اد  دول�����ة  اإن 
امل����غ����ف����ور ل�����ه ال�������ش���ي���خ زاي��������د بن 
“ هي  ث���راه  اهلل  “ طيب  �شلطان 
والتطور  املتجدد  للعطاء  عنوان 
املتوا�شل نحو امل�شتقبل فكما ترك 
الإمارات  واإخ��وان��ه حكام  زاي��د  لنا 
دول�����ة ع�����ش��ري��ة م��ت��ق��دم��ة يف كل 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ف���اإن  امل��ج��الت 
�شاحب  ����ش���ي���دي  راأ����ش���ه���ا  وع���ل���ى 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
التمكني  مل��رح��ل��ة  اأ���ش�����ش��ت  اهلل” 
التي متثل مرحلة مهمة يف تطور 
خدمة  ت�شتهدف  الحت���اد  جتربة 
الإم��ارات��ي ورف��ع م�شتواه  املواطن 
الداخلي  ال�شعيد  على  ومعي�شته 
ورفع �شاأن دولة الإمارات ومنحها 
موقعها الذي ت�شتحقه بني الأمم 
وال�شعوب على امل�شتويني الإقليمي 
ملكانة  اأن��ه��ا تخطط  ب��ل  وال����دويل 
امل�شتقبل  يف  ل����الإم����ارات  اأف�����ش��ل 
الأف�شل  ال�����دول�����ة  ف��ي��ه��ا  ت���ك���ون 
خمتلف  يف  ال��ع��امل  م�شتوى  على 

•• اأبوظبي-وام:

حمد  الركن  الفريق  معايل  وج��ه 
رئي�س  ال���رم���ي���ث���ي  ث�����اين  حم���م���د 
كلمة عر  امل�شلحة  القوات  اأرك��ان 
“ مبنا�شبة  ال��وط��ن  “ درع  جملة 
46 فيما يلي  ال���  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 

ن�شها.
العربية  الإم���ارات  دول��ة  » حتتفل 
و�شعبا  ق����ي����ادة  ال����ي����وم  امل���ت���ح���دة 
مبنا�شبة  وم��ق��ي��م��ني  م���واط���ن���ني 
ت��اري��خ دولتنا  وط��ن��ي��ة جم��ي��دة يف 
احلبيبة وهي اليوم الوطني الذي 
ي��واف��ق ال��ث��اين م��ن دي�����ش��م��ر من 
اليوم الذي تتعلق  .. هذا  كل عام 
ملا  ال��وط��ن جميعا  اأب��ن��اء  ب��ه قلوب 
يحمله من معاين الفخر والنتماء 
والولء والعرفان والت�شحية وما 
ي���ق���دم���ه م����ن درو��������س ع��م��ي��ق��ة يف 
وال�شتثمار  الأوط���ان  بناء  كيفية 
امل�شتحيل  وق�����ه�����ر  ال���ب�������ش���ر  يف 
وحت��ق��ي��ق امل��ع��ج��زات. اإن��ن��ا يف هذا 
واعتزاز  فخر  بكل  ن�شتذكر  اليوم 
وعلى  املوؤ�ش�شني  الآب��اء  ت�شحيات 
راأ�شهم ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان “طيب اهلل ثراه “ واإخوانه 
الذين  املوؤ�ش�شني  الإم���ارات  حكام 
حتملوا عبء التاأ�شي�س يف مرحلة 
بجهدهم  ي��ب��خ��ل��وا  ومل  ���ش��ع��ب��ة 
اأجل بناء دولة  واأي��ام عمرهم من 
اأبناء وطننا  التي وح��دت  الحت��اد 
الغايل برباط مقد�س هو النتماء 
لقيادتنا  وال���ولء  ال��غ��ايل  لوطننا 
الر�شيدة التي توا�شل العمل ليل 
الوطن  ه��ذا  رفعة  اأج��ل  م��ن  نهار 

وحتقيق الرخاء لأبنائه.
واأربعني  �شتة  م���رور  وب��ع��د  ال��ي��وم 
عاما م�شت على قيام دولة الحتاد 
ت��ق��ف الإم�����ارات ك��ع��ادت��ه��ا �شاخمة 
واأمانا  واأم��ن��ا  وق���وة  منعة  واأك���رث 
ورخاء لأن البنيان الحتادي الذي 
و�شع لبناته الآباء املوؤ�ش�شون بكل 
وتفان  واإخال�س  واإ���ش��رار  عزمية 
�شيدي  ق���ي���ادة  ظ���ل  يف  الآن  ب����ات 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

وال���ع���دل وال�����ش��الم، جم�����ّش��دة روؤي���ة 
املوؤ�ش�س  ال���ق���ائ���د  ن��ه�����ش��ت��ه��ا  ب�����اين 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
اآل نهيان واإخوانه املوؤ�ّش�شني “طّيب 

اهلل ثراهم«. 
اليوم يف تاريخ بالدنا  واأك��د ان هذا 
ه���و ي����وم ل��ت��ج��دي��د ال��ع��ه��د وال�����ولء 
ل��ل��وط��ن وق���ي���ادت���ه ال���ر����ش���ي���دة، يوم 
ببذل  لنتعاهد  فيه جميعا؛  نتكاتف 
ل���ل���دف���اع عنه،  وال��ن��ف��ي�����س  ال����غ����ايل 
واحلفاظ على مكت�شباته واإجنازاته، 
والت�شّدي لكّل املخاطر املحيطة به؛ 
لتظّل راية الإمارات عالية خّفاقة يف 
امل��ي��ادي��ن ك��اف��ة، داع��ي��ا امل���وىل – عّز 
وجّل – اأن ُيعيد علينا هذه الذكرى 
بالأمن  ت��ن��ع��م  وب���الدن���ا  ال��ع��ظ��ي��م��ة، 
وال���ش��ت��ق��رار وال��ع��ّز والزده����ار، واأن 
وقيادتنا  ال��غ��ال��ي��ة  دول��ت��ن��ا  ي��ح��ف��ظ 

الر�شيدة و�شعبنا الكرمي.

•• اأبوظبي -وام:

الأمني  اأحمد احلمريي  اأكد معايل 
ال���ع���ام ل�����وزارة ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة ان 
الإجن������������ازات ال����ت����ي حت���ق���ق���ت، وم���ا 
الواقع من  اأر���س  الآن على  يتحّقق 
��ع��د كافة،  مت��ّي��ز وري������ادة ع��ل��ى ال�����شُّ
للتوجيهات  ت���رج���م���ة  اإّل  ه����و  م����ا 
ل�شاحب  الثاقبة  وال��روؤى  احلكيمة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان 
الذي ر�شم الطريق، وحّدد الروؤية؛ 
للحياة  وت��وف��رًيا  لالإن�شان،  متكيًنا 
مل�شتقبل  وب��ن��اًء  للمواطن،  الكرمية 
روؤي��ة ترجمتها  ، وهي  زاهر لأبنائه 
�شاحب  يف  ممثلة  الر�شيدة  قيادتنا 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 

امل��ج��ل�����س الأعلى  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و 
،ح��ك��ام الإم�����ارات و جن���دد الولء 
والوفاء للوطن وقيادته الر�شيدة 
التي  الوطنية  الوحدة  بتح�شني 

جتمعنا على قلب رجل واحد .
وم�شت 46 عاماًعلى قيام احتاد 
اإم������ارات اخل���ري وال��ع��ط��اء ، وهي 
ت��زه��و ب��ث��وب ال��ف��خ��ر ح��ي��ث يعر 
كل يوم اإجناز جديد يعززالنه�شة 
والتنمية  ال�����ش��ام��ل��ة  ال���وط���ن���ي���ة 
خمل�شة  ب�������ش���واع���د  امل�������ش���ت���دام���ة 
ثوابت  م����ن  ع���زائ���م���ه���ا  ت�����ش��ت��م��د 
لالحتاد  املوؤ�ش�شون  الأباء  اأر�شاها 
الوحدة  يف  من���وذج���اً  ي��ع��د  ال����ذي 
ال��ق��ي��ادة وال�شعب   وال��ت��الح��م ب��ني 
م�شرق  غ��د  نحو  يتطلع  وط��ن  يف 
الذي  امل�شتقبل  اآف��اق  م�شت�شرفاً   ،
اأخل�شوا  ال��ذي��ن  اأب��ن��ائ��ه  ي�شنعه 
ولءه�����م وان��ت��م��اءه��م ل��وط��ن��ه��م ، 
الأخ���وة  اأوا����ش���ر  بينهم  وتعمقت 
ال�ش������الم  وط���������ن  يف  وامل���ح���ب���ة 

والأمان .
الوطنية  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  وت���اأت���ي 

•• اأبوظبي-الفجر:

خلفان  حممد  اللواء  معايل  ق��ال 
ال��ع��ام ل�شرطة  ال��ق��ائ��د  ال��رم��ي��ث��ي 
اليوم  مبنا�شبة  كلمة  يف  اأبوظبي 
ال���وط���ن���ي ال�������ش���اد����س والأرب����ع����ني 
لدولة الإمارات العربية املتحدة : 
يوماً  �شيظل  دي�شمر  من  الثاين 
خالداً وحمفوراً يف تاريخ الوطن 
ال�شرية  ن�شتعيد  ال��ي��وم   ه��ذا  ، يف 
له  املغفور  الدولة  لباين  العطرة 
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ط��ي��ب اهلل ث���راه واإخ���وان���ه الآب���اء 
امل��وؤ���ش�����ش��ني ال��ذي��ن ���ش��ي��دوا �شرح 
بالروؤى  و���ش��ان��وه  الحت�����اد  ه���ذا 
ال�شديدة  وال�����ق�����رارات  ال��ث��اق��ب��ة 
– على م��دى �شتة  اأث��م��رت  ال��ت��ي 
– اإجن��ازات �شاملة  واأربعني عاما 
واأر�شت قواعد متينة حلا�شر زاه 
وغد م�شرق فتبواأت بالدنا مكانة 

متميزة  اإقليمياً ودولياً .
الوطنية  املنا�شبة  بهذه  ونتطلع 
واعتزاز  فخر  بكل  علينا  العزيزة 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأك�����د ����ش���ع���ادة ال����ل����واء م��ك��ت��وم علي 
�شرطة   ع������ام  م����دي����ر  ال�������ش���ري���ف���ي 
اليوم  مبنا�شبة  كلمة  يف  اأب��وظ��ب��ي 
الوطني ال�شاد�س والأربعني لدولة  
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة : اأن 
ال���ث���اين م���ن دي�����ش��م��ر، ي���وم خالد 
التميز  عيد   ، الإم�����ارات  ذاك���رة  يف 
وحتقيق  امل��ت��الح��ق��ة  والجن�������ازات 
املكت�شبات  و���ش��ون   ، ال��ط��م��وح��ات 
وت��ع��زي��ز ال��ل��ح��م��ة ال��وط��ن��ي��ة، حتت 
ظل القيادة الر�شيدة،ومتد �شجرة 
الحتاد ظاللها الوارفة منذ �شتة 
واأرب��ع��ني عاما وه��ي ت��زداد ر�شوًخا 
يف عروق الوطن وت�شرب جذورها 
زهواً  ومت��ت��د  �شمائرنا  اأع��م��اق  يف 

وفخراً وعزاً .
ال��ذي يعتر مبعث  اليوم  ويف هذا 
ف��خ��ر واع���ت���زاز لأب���ن���اء الم������ارات، 

•• دبي -وام:

اكد العميد اأحمد خلفان املن�شوري 
اأمني عام جائزة حممد بن را�شد اآل 
الوطني  ال��ي��وم  ان  للت�شامح  مكتوم 
للدولة يعد عالمة فارقة يف تاريخ 
الوطن، ومنا�شبة غالية على القلوب 
على  الدولة  بتاأ�شي�س  تذكرنا  لأنها 
يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ال نهيان طيب اهلل ثراه ، جمددين 

العهد لقيادتنا الر�شيدة.
الوطني  ال��ي��وم  ان  املن�شوري  وق���ال 
وجت�شيد   ، لل�شعب  عظيم  ي���وم  ه��و 
لم����ت����داد ال���ع���ط���اء وال���ت���الح���م بني 
القيادة  ظ��ل  يف  واب��ن��ائ��ه��ا،  ال��ق��ي��ادة 

الر�شيدة.

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة و اإىل 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهم 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حكام  اأع�������ش���اء 
الإم����ارات  �شعب  اإىل  و  الإم�����ارات 
الويف واملقيمني على هذه الأر�س 
على  يدمي  اأن  اهلل  داعيا  الطيبة، 
خال�س  مع  الأم���ن،  نعمة  الوطن 
التمنيات بدوام التقدم والزدهار 

يف ظل قيادتنا الر�شيدة.
اإىل  ت���ق���دي���ر واع������ت������زاز  وحت����ي����ة 
منت�شبي قواتنا امل�شلحة وجنودنا 
الأب������ط������ال وجل���م���ي���ع اأج���ه���زت���ن���ا 
الأمنية على جهودهم احلثيثة يف 
الأمان  يكفل  مبا  واجباتهم  اأداء 

هذا  لأبناء  والكرامة  والرفاهية 
الوطن.

و ت�شتمر دولة الإمارات يف نهجها 
الذي اأر�شته منذ تاأ�شي�شها يف رفع 
والتعاون  وال�شالم  الت�شامح  راية 
والعمل  والأ�شدقاء  الأ�شقاء  مع 
للمنطقة  اآمنة  ر�شم مالمح  على 

والعامل اأجمع.
فاعليتها  دول���ت���ن���ا  اأث���ب���ت���ت  ق���د  و 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة م��ن خالل 
م�شاركتها يف العديد من عمليات 
اأثبتت وقوفها  حفظ ال�شالم كما 
مع احلق ون�شرة الق�شايا العادلة 
عطائها  يف  م�����ش��ت��م��رة  وم����ازال����ت 
وتعا�شد  ت�������ش���ان���د  وت�����ش��ام��ن��ه��ا 

•• اأبوظبي -وام:

اأحمد  ب���ن  وج����ه م���ع���ايل حم��م��د 
ل�شوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  ال�����ب�����واردي 
درع  “جملة  ع���ر  ك��ل��م��ة  ال���دف���اع 
الوطن” مبنا�شبة اليوم الوطني 

ال�46 فيما يلي ن�شها..
» نحتفل اليوم بالذكرى ال�شاد�شة 
نحتفل  احتادنا،  لقيام  والأربعني 
بعقود من الإجناز وم�شرية حافلة 
بالعمل الوطني املخل�س الدوؤوب 
واإع��الء رايته  الوطن  لرفعة هذا 
والدفاع  الأمم  عالية بني  خفاقة 

عن اأر�شه ومكت�شباته.
ن��ح��ت��ف��ل ال���ي���وم والإم��������ارات اأكرث 

الإم�������ارات. الإم������ارات ال��ي��وم قوة 
ا�شت�شراف  ن��ح��و  ت��ن��ط��ل��ق  ن��اع��م��ة 
عمالقة  ب���خ���ط���وات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�شالحها وعمادها الإن�شان وتنمية 
اأ�ش�س  اإر���ش��اء  مت  حيث  الأوط�����ان، 
را�شخة للعمل احلكومي تت�شافر 
والقطاعات  اجل��ه��ات  جميع  فيه 
لت�شب يف م�شلحة  اجل��ه��ود  وك��ل 
م����ن����ظ����وم����ة ال����ع����م����ل ال����وط����ن����ي، 
املتوقعة،  التحديات  كل  وملواجهة 
القطاعات  ج���م���ي���ع  ول���ت���ط���وي���ر 
العلمية والتعليمية والقت�شادية 
ال��ق��ط��اع��ات الهامة  وغ��ريه��ا م��ن 
التنموية يف الدولة خالل العقود 
اخلم�شة املقبلة، لن�شمن ال�شعادة 

العربية  الإم��������ارات  دول����ة  ث��م��ره 
املتحدة.

الوطنية  امل�شرية  ت�شتمر  وال��ي��وم 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  امل��ب��ارك��ة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
و  “حفظه اهلل”  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي “ رعاه اهلل “ و �شاحب 
اآل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حكام  اأع�������ش���اء 

زمان  ك��ل  يف  وال�����ش��دي��ق  ال�شقيق 
ومكان.

الغالية  الوطنية  املنا�شبة  بهذه  و 
وزارة  ب��ا���ش��م  اأرف�����ع  اأن  ي�����ش��ع��دين 
التهاين  اأطيب  با�شمي  و  ال��دف��اع 
�شاحب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ري��ك��ات 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
القائد  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
الأع������ل������ى ل����ل����ق����وات امل�������ش���ل���ح���ة “ 
�شاحب  اإىل  و   “ اهلل  ح���ف���ظ���ه 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  و  اهلل  “رعاه 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 

ازدهارا وتطورا ورفعة، والإمارات 
من  ال���ع���دي���د  يف  ع���امل���ي���ا  الأوىل 
احل���ك���وم���ي  الأداء  م�����وؤ������ش�����رات 
والإجن�������از امل��وؤ���ش�����ش��ي وه����و جناح 
اأب����ن����اء هذا  وح�������ش���اد لإخ����ال�����س 
مل�شرية  م�شتمر  وع��ط��اء  ال��وط��ن، 
املوؤ�ش�شون  الآباء  ا�شتهلها  مباركة 
“طيب اهلل ثراهم” بقيادة راعي 
الحتاد املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب 
كانت روؤى موحدة   .. اهلل ثراه” 
ال��ق��ل��وب وال����دروب  ت��وح��دت فيها 
واحتدت الأيادي والهمم، لت�شبح 
ي���دا واح�����دة وق��ل��ب��ا واح����د زرعت 
وغ��ر���ش��ت وح�����ش��دت احت�����ادا اأتى 

طحنون بن حممد ي�صهد افتتاح فعاليات اليوم الوطني 46 مبدينة األعاب الهيلي
•• العني -وام:

�شهد �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة العني م�شاء ام�س فعاليات الحتفال باليوم الوطني 
الأول  تقام يف  والتي  بالعني  الهيلي  األ��ع��اب  46 يف مدينة  ال��� 

والثاين من دي�شمر اجلاري.
ح�شر الفتتاح ال�شيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان 
ال  طحنون  ب��ن  ذي��اب  وال�شيخ  العني  مبنطقة  احل��اك��م  ممثل 
الدكتور  و�شعادة  نهيان  ال  طحنون  ب��ن  زاي��د  وال�شيخ  نهيان 
م��ط��ر ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني وع����دد من 
املديرين التنفيذيني و م�شوؤويل البلدية والدوائر واملوؤ�ش�شات 

احلكومية يف املدينة.
اأرجاء  يف  بجولة  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  وق���ام 
مدينة األعاب الهيلي وقرية هيلي الرتاثية التي �شملت منطقة 
ال�شعبية والأ�شواق الرتاثية حيث ت�شمنت الفعاليات  الفنون 
الوطنية والرتاثية عرو�شا فنية وان�شطة ترفيهية ، وعرو�س 

النوافري املو�شيقية الراق�شة .
وتنظم بلدية مدينة العني هذا العام خالل احتفالتها باليوم 
املبهرة  امليدانية وامل�شرحية  الفعاليات  46 عددا من  الوطني 
الذي  الحتاد”  “اأغنية  اوبريت  امل�شرح  فعاليات  ت�شم  حيث 
يج�شد 5 لوحات حتكي اأجمل ما تغنى لالحتاد ، ي�شارك فيها 

اأكرث من 70 م�شاركاً .

الفنانني  من  عدد  فيها  ي�شارك  التي  الفعاليات  تت�شمن  كما 
عرو�س الليزر واملاء واملوؤثرات ال�شوئية امل�شوقة ، اإ�شافة اإىل 
مدينة  �شماء  �شتزين  التي  املبهرة  ال��ن��اري��ة  الأل��ع��اب  ع��رو���س 

العني .
وج���اء اف��ت��ت��اح ق��ري��ة هيلي ال��رتاث��ي��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام ت��زام��ن��اُ مع 
احتفالت اليوم الوطني 46 ، و التي مت جتديدها بالكامل و 
بنائها بطابع تراثي مميز لي�شتمتع احل�شور بعرو�س الفنون 
لت�شعد  واح���دة  منطقة  يف  جتتمع  ال��ت��ي  وال��رتاث��ي��ة  ال�شعبية 
ا�شافة  العيالة  و  كاليولة  والنغمة  الفن  باأ�شالة  جمهورها 
اىل ال�شوق ال�شعبي الذي يقدم جمموعة وا�شعة من املنتجات 
املتنوعة من البخور واملن�شوجات التقليدية والأزياء واملاأكولت 
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•• دبي – الفجر:

ق���ال���ت م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى بنت 
زايد  جامعة  رئي�شة  القا�شمي  خالد 
احتفال  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  يف 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات  دول������ة 
والأربعني:  ال�شاد�س  الوطني  باليوم 
اإن��ن��ا ن��زده��ي ال��ي��وم باأبهى ُح��لَ��ل املجد 
�شعِبنا  م��ع  نحتفُل  ون��ح��ن  وال��َف��خ��ار، 
الإماراتيِّ مبنا�شبٍة غاليٍة على قلوِبنا 
ال�شاد�شة  ال��ذك��رى  وه��ي  األ  جميعاً.. 
الإم����اراِت  دول���ِة  لتاأ�شي�ِس  والأرب��ع��ون 

العربيِة املتحدة.
جامعتنا  حققته  م��ا  “اإن  واأ���ش��اف��ت:   
ح��ت��ى ال����ي����وَم م���ن ت���ق���دم اإمن�����ا ميثل 
دولُتنا  جم��ٍد  م��ن  ب��لَ��َغ��ْت��ُه  مل��ا  جت�شيداً 
الَفِتيَُّة الناه�شة، التي َغَر�َس �شجرَتها 
املغفوُر  �ُس  املوؤ�شِّ الوالُد  مَناَءها  ورعى 
�شلطان  زاي��د بن  ال�شيُخ  ب��اإذن اهلل  له 
والذي  ث����راه،  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان-  اآل 
عنايَته  ُيوليها  وع��ط��اِئ��ِه  ب��ف��ك��ِرِه  ظ��ل 
واهتماَمه، قوًل وعماًل، روؤيًة واإجنازاً، 
حتى باتت الإمارات اليوَم تتبواأُ مكانًة 

البلدان تطوراً يف  اأكرث  متقدمًة بني 
جميع املجالت«.

اأح����رزت����ه  م����ا  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك���������دت 
جامعة زاي���د م��ن ت��ق��دم، يف ظ��ل راية 
على  ح��ر���ش��ه��ا  م��ن  ينطلق  الحت�����اد، 
والأخذ  معايريها،  اأع��ل��ى  يف  اجل���ودة 
باأحدث م�شتجدات الع�شر يف التعليم 
اأج���ي���ال جديدة  ل��ت��اأه��ي��ل  وال���ت���دري���ب 
يف  ي�شاهمون  ال��ذي��ن  اخلريجني  م��ن 
ويواكبون  امل�شتدامة  التنمية  م�شرية 
وا�شرتاتيجيتها  ال���دول���ة  ت��ط��ل��ع��ات 
وخطواتها الواثقة نحو اإعمار الأر�س 

العلوم  ميادين  يف  والت�شابق  باخلري 
الدولة  لتوجيهات  وف��ق��اً  والب��ت��ك��ار، 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شاحب  مل��ب��ادرات  وتلبية  اهلل،  حفظه 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
و�شاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
واإخوتهم  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
اأ����ش���ح���اب ال�����ش��م��و ح���ك���ام الإم��������ارات، 

حفظهم اهلل.
الوطني  ي��وم��ن��ا  يف  “اإننا  وق���ال���ت:   
ال�����ش��اد���س والأرب���ع���ني امل���ب���ارك، الذي 
العطرة،  بالذكرى  الحتفال  يواكب 
نرفع  ال�شريف،  النبوي  املولد  ذك��رى 
اإىل ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة اأ���ش��م��ى اآي���ات 
التهاين والتريكات، املقرونة باأخل�س 
عبارات الولء والتقدير والعرفان.   

حتية  ال�شهيد”،  “يوم  يف  نرفع،  كما 
ال��وط��ن، ون��ت��ذّك��ر بكل  خا�شة حل��م��اة 
الفخر والولء والعتزاز، ما يقّدمونه 

الّذود  �شبيل  ِج�شام، يف  من ت�شحيات 
املنطقة،  اأم����ن  وح��ف��ظ  ال���وط���ن  ع���ن 
داعني اهلّل عّز وجّل، اأن يوفقهم دائماً 

يف مهّمتهم ال�شامية«.
واأكدت معايل ال�شيخة لبنى القا�شمي 
رئي�شة جامعة زايد، يف هذه املنا�شبة، 
ر�شالتها على  اأداء  على  عزم اجلامعة 
الوجه الأمثل والتقدم نحو ال�شدارة 
وتر�شيخ  امل���ن���ط���ق���ة،  ج���ام���ع���ات  ب����ني 
التي �شنعتها اجلامعة  ال�شتحقاقات 
الأكادميي  العتماد  على  بح�شولها 

املحلي والدويل. 

�شتوا�شل  اجل��ام��ع��ة  اإن  وق���ال���ت 
ل��ب��ل��وغ مراتب  ���ش��ع��ي��ه��ا احل��ث��ي��ث 
اأكرث تقدماً، ولهذا تبنت تقنيات 
والتعليم،  الإدارة  يف  م��ت��ط��ورة 
ت�شم  تعليمية  هيئة  وا�شتقطبت 
كفاءات وخرات عالية يف خمتلف 
دوؤوبة  جهودها  اأن  كما  املجالت. 

ال�����ش��ع��ي وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تطوير  يف 
كافة املجالت الأكادميية للطلبة، ويف 
ملبادراتهم يف  وامل�شاندة  الدعم  توفري 
بفوزهم  والحتفاء  والإب��داع  البتكار 
وتعزيز  وامل��ن��اف�����ش��ات،  امل�����ش��اب��ق��ات  يف 
م�����ش��ارك��ت��ه��م ال��ف��اع��ل��ة يف امل���وؤمت���رات 
ال�شلة  ذات  وامل��ل��ت��ق��ي��ات  وامل��ن��ت��دي��ات 
والإقليمية  املحلية  امل�شتويات  على 
جنب  اإىل  ج��ن��ب��اً  وذل�����ك  وال���دول���ي���ة، 
املجتمع،  موؤ�ش�شات  مع  تفاعلهم  مع 
التجربة  رك����ائ����ز  م����ن  ي���ع���د  وال�������ذي 

التعليمية املتميزة يف اجلامعة. 
من جهته، قال �شعادة الأ�شتاذ الدكتور 
ريا�س املهيدب مدير جامعة زايد اإن 
جامعة زايد �شتبقى دوؤوبة يف تر�شيخ 
مكانتها كاأحد عناوين التقدم يف دولة 

اأن��ه��ا �شريك كامل  الإم����ارات، م��وؤك��داً 
 2021 يف حت��ق��ي��ق روؤي�����ة الإم�������ارات 
مثل  العالقة  ذات  جوانبها  مبختلف 
والجتماعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
البيئة،  وحماية  ال�شحية  وال��رع��اي��ة 
وكذلك يف تنفيذ ا�شرتاتيجية العلوم 
من  وذل��ك  والب��ت��ك��ار،  والتكنولوجيا 
خ�����الل م����ا جت�������ش���ده ر���ش��ال��ت��ه��ا التي 
تنه�س بها يف التعليم والبحث العلمي 

وخدمة املجتمع.
اأن حجر الأ�شا�س يف روؤية  اإىل  واأ�شار 
و�شقل  طلبتها  اإع����داد  ه��و  اجل��ام��ع��ة 
الأكادميية،  وم��ه��ارات��ه��م  ق��درات��ه��م 
حمرتفني،  م��ت��خ�����ش�����ش��ني  ل��ي��ك��ون��وا 
ك���ٌل يف جم��ال��ه واخ��ت�����ش��ا���ش��ه، وذلك 
املقرون  التعليم  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن 

�شفوفهم  داخ���ل  العملي  ب��ال��ت��دري��ب 
يطبقوا  واأن  وخ��ارج��ه��ا،  ال��درا���ش��ي��ة 
قاعات  يف  ا�شتقوها  ال��ت��ي  م��ع��ارف��ه��م 
ال���در����س، يف م��ي��دان اأق����رب م��ا يكون 

للمحيط املهني والعملي. 
اإن���ن���ا ن��وا���ش��ل ع��م��ل��ن��ا احلثيث  وق����ال 
لتحقيق هذه الأه��داف والتي نتطلع 
اإىل ترجمتها من خالل املحافظة على 
خالل  وم��ن  الأك��ادمي��ي��ة،  اعتماداتنا 
املحلية  التميز  م�شابقات  يف  امل�شاركة 
برنامج  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  والإق��ل��ي��م��ي��ة، 
احلكومي،  ل��ل��ت��م��ي��ز  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
العمل احلثيث على تعزيز  واأي�شاً يف 
عاملياً.  وت�شنيفها  اجل��ام��ع��ة  م��ك��ان��ة 
اأن اجلامعة  واأكد مدير جامعة زايد 
والبتكار،  البحث  جمايْل  على  تركز 

الأكادميية  الإ����ش���دارات  ب���اأن  م��ن��وه��اً 
لأع�شاء الهيئة التدري�شية ت�شاعفت 
املا�شية، مبا  الثالثة  الأع���وام  خ��الل 
الهيئة  اأع�����ش��اء  ال��ت��زام  م��دى  يعك�س 
وعزمهم  م��ع��اً،  والطلبة  التدري�شية 
التحديات  والتطوير يف  البحث  على 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ني ال��وط��ن��ي وال����دويل، 
يف خ��و���ش��ه��م م��وا���ش��ي��ع م��ه��م��ة مثل 
واحل���ك���وم���ات  امل������دن  اإىل  الن���ت���ق���ال 
ونظم  التعليمية  واجل����ودة  ال��ذك��ي��ة، 
اقت�شادية  وم���وا����ش���ي���ع  ال���ت���ع���ل���ي���م، 
والتمويل  ال�����ش��رك��ات  ح��وك��م��ة  م��ث��ل 
ال�شغرية  وال�������ش���رك���ات  الإ����ش���الم���ي 
واملتو�شطة، اإ�شافة اإىل حماية البيئة 
باملوا�شيع  البحرية، وم��روراً  والبيئة 
والبدانة ونق�س  كالتغذية  ال�شحية، 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
الوطني  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي 
 46 ال������  ال�����ذك�����رى  اأن  الحت���������ادي 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  لتاأ�شي�س 
امل��ت��ح��دة حت���ل ع��ل��ي��ن��ا ون��ح��ن نرفع 
روؤو���ش��ن��ا ع��ال��ي��ا ب��ك��ل ���ش��م��وخ وفخر 
واع���ت���زاز م��ك��ل��ل��ني مب�����ش��رية حافلة 
نرا�شها  ال��ع��ظ��ي��م��ة  ب�����الإجن�����ازات 
ال����دائ����م الحت�������اد وال���ت���الح���م بني 

ال�شعب والقيادة احلكيمة.
اأن دول��ة الإم��ارات مت�شي  واأ�شافت 
�شاحب  ب���ق���ي���ادة  ح��ث��ي��ث��ة  ب��خ��ط��ى 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
“حفظه اهلل”  نهيان رئي�س الدولة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ 
حكام الإمارات نحو م�شتقبل م�شرق 
يف  ال�شتثمار  اأعينها  ن�شب  وا�شعة 
ب��ن��اء الإن�����ش��ان الإم���ارات���ي ومتكينه 

واأمنه ورفاهيته وتقدمه.
وق�����ال�����ت م����ع����ايل ال�����دك�����ت�����ورة اأم�����ل 
مبنا�شبة  لها  كلمة  يف   - القبي�شي 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال���� 46 ل��ل��دول��ة - 
التاريخي  اليوم  ه��ذا  يف  ن�شتح�شر 

م���ا ق���ام ب���ه الآب������اء امل��وؤ���ش�����ش��ون وما 
اأج��ل تاأ�شي�س  ب��ذل��وه م��ن جهد م��ن 
بن  زاي���د  ال�شيخ  بقيادة  فتية  دول���ة 
�شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  واإخ���وان���ه 
لالحتاد حكام الإمارات “ يرحمهم 
اأدرك��������وا ق����وة الحت����اد  “ وق����د  اهلل 
وم��ن��اع��ت��ه ل��ب��ن��اء دول����ة ق�����ادرة على 
العي�س  وتوفري  التحديات  مواجهة 
من  ر���ش��خ��وه  وم���ا  ل�شعبها  ال��ك��رمي 

ثوابت وقيم اأ�شيلة.
وث��م��ن��ت م��ع��ال��ي��ه��ا ت��خ�����ش��ي�����س عام 
ملا  زايد”  “عام  ل��ي��ك��ون   2018
للتعبري  ك��ب��رية  ف��ر���ش��ة  م��ن  ميثله 
ف��ي��ه ع��ن ال��ف��خ��ر والع���ت���زاز بزعيم 
والقائد  الأب  كان  ا�شتثنائي  متفرد 
واأورث���ه  عظيما  جم��دا  �شنع  ال���ذي 
الإجنازات  اأن  اإىل  م�شرية   .. �شعبه 
ال��ع��ظ��ي��م��ة وال��ت��ق��دم ال��ه��ائ��ل الذي 
اأف�شل  م�شاف  يف  الإم�����ارات  و���ش��ع 
ال������زرع  ح�������ش���اد  ه�����و  ال�����ع�����امل  دول 
احلميد الذي غر�شه الوالد املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
الأ�ش�س  “وو�شع  ثراه  اهلل  “ طيب 
القوية التي تزداد �شالبة مع مرور 
البعيدة  ون��ظ��رت��ه  بحكمته  ال��زم��ن 
ليقوم  ومتكينه  �شعبه  على  ورهانه 
التنمية  م�شرية  يف  ال��ك��ام��ل  ب���دوره 

ال�شاملة امل�شتدامة.
الغالية  ال���ذك���ري  ه���ذه  اأن  واأك�����دت 
ودولتنا  ت��اأت��ي  جميعا  قلوبنا  ع��ل��ى 
الرائدة  الواثقة  خطواتها  توا�شل 

وت�����ش��ج��ل اإجن����ازات����ه����ا امل���ت���م���ي���زة يف 
وعلى  التنموية  ال��ق��ط��اع��ات  جميع 
امل�����ش��ت��وي��ات وال�����ش��ع��د ك��اف��ة و�شول 
لتحقيق “ روؤي��ة الإم���ارات 2021 
“ ل���ت���ك���ون م����ن اأف�������ش���ل ال�������دول يف 
امل����ج����الت وت���دخ���ل عهدا  خم��ت��ل��ف 
بتجديد  تاريخها  يف  م�شرقا  اآخ���ر 
ومنطلقة  وال���ط���م���وح���ات  الآم�������ال 
نحو م�شتقبل م�شرق واعد باإطالق 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
الإمارات  “مئوية  مكتوم  اآل  را�شد 
برنامج  ت�����ش��ك��ل  وال���ت���ي   ”2071
عمل حكومي طويل الأمد م�شتمدا 
ل�شاحب  التاريخية  املحا�شرة  من 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ر�شم  التي  امل�شتقبل  لأجيال  نهيان 
لبناء  ال��ع��ري�����ش��ة  ف��ي��ه��ا اخل���ط���وط 
اإم�������ارات امل�����ش��ت��ق��ب��ل وجت��ه��ي��ز دول���ة 

الإمارات لالأجيال القادمة.
الإم���ارات  “مئوية  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
من  ال����ك����ث����ري  حت����م����ل   ”2071
الدللت التي توؤكد حر�س القيادة 
ع��ل��ى مقدرات  احل���ف���اظ  ال��ر���ش��ي��دة 
خفاقة  الراية  وت�شليم  الوطن  هذا 
�شاخمة لالأجيال القادمة ومتكينهم 

يف �شتي املجالت .
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  م���ع���ايل  ون����وه����ت 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي ب��ال��دور الكبري 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو 
رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 

ورعايتها  الإمارات”  “اأم  الأ�شرية 
الإماراتية  امل����راأة  مل�شرية  امل�شتمرة 
ودع��م��ه��ا امل��ت��وا���ش��ل وح��ر���ش��ه��ا على 
التاأييد  اأ����ش���ك���ال  خم��ت��ل��ف  ت���وف���ري 
اأخيها  م��ع  لت�شاهم  ل��ه��ا  وامل�����ش��ان��دة 
التنموية  م�����ش��ريت��ن��ا  يف  ال����رج����ل 
الدولة  اأه���ل  ال���ذي  الأم���ر  ال�شاملة 
امل��ت��ق��دم��ة يف موؤ�شر  امل��ك��ان��ة  ل��ت��ت��ب��واأ 
اح��رتام امل��راأة عامليا ويف يف احلفاظ 

على كرامتها وتعزيز مكانتها.
الوطني  ب���ال���ي���وم  ن��ح��ت��ف��ل  وق���ال���ت 
الإمارات  ال�شاد�س والأربعني ودولة 
تاريخها  يف  ج���دي���دا  ع��ه��دا  ت��دخ��ل 
ب���ت���ج���دي���د الآم���������ال وال���ط���م���وح���ات 
الوطني  ال��ت��الح��م  روح  وت��غ��م��ره��ا 
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  الأ����ش���ي���ل 
والدفاع عن احلق والعدل وال�شالم 
وبذل  وا�شتقرارها  منطقتنا  واأم��ن 
الوطن  �شهداء  الإم���ارات من  اأب��ن��اء 
الأب�������رار يف ���ش��ب��ي��ل ذل����ك اأرواح���ه���م 
امل�شلحة  قواتنا  و�شجلت  ال��ط��اه��رة 
ال��ب��ا���ش��ل��ة درع ال��وط��ن احل�����ش��ني يف 
اأن�شع  امل�شرف  الدولة  تاريخ  �شجل 
الع�شكرية  امل��ي��ادي��ن  يف  ال�شفحات 
وامل��دن��ي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة ل��ت��ظ��ل راية 
احتادنا املجيد خفاقة عالية ودولتنا 

الغالية عزيزة قوية على الدوام .
واأ����ش���اف���ت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
وهي  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  القبي�شي 
ال�شاد�س  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  حت��ت��ف��ل 
توؤدي  اأن  ع��ل��ى  والأرب���ع���ني حت��ر���س 
دوره���������ا الإن�����������ش�����اين واحل���������ش����اري 

الت�شامح  ق��ي��م  ت��ع��م��ي��ق  خ���الل  م���ن 
الآخر  وقبول  والنفتاح  والعتدال 
وال��ت��ط��رف والإره����اب  العنف  ون��ب��ذ 
التنموية  امل���������ش����اع����دات  وت����ق����دمي 
�شحايا  ك�����ل  اإىل  والإن���������ش����ان����ي����ة 
ال�����ك�����وارث وال����ن����زاع����ات واحل������روب 
خمتلف  يف  واملحتاجني  والالجئني 
ظل  يف  متييز  دون  ال��ع��امل  مناطق 
ذات  ال�شتثنائية  امل��ب��ادرات  اإط���الق 
كمبادرة  ال�شامل  الإن�����ش��اين  الأف���ق 
الوجه  تعك�س  التي  اخلري”  “عام 
احل�شاري والإن�شاين امل�شرق لدولة 
الإم�����ارات وجت���ذر اخل��ري يف نفو�س 

اأبنائها .
املجل�س  ح��ر���س  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك������دت 
مواكبة  ع��ل��ى  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
املبادرات  كل  وتبني  ال��دول��ة  خطط 
ال�����ت�����ي حت����ق����ق اأه������������داف ال����ق����ي����ادة 
لي�س  باخلري  تعود  والتي  الر�شيدة 
ب��ل على  على اجل��ي��ل احل���ايل فقط 
الأجيال القادمة كما واكب املجل�س 
م�شرية التنمية امل�شتدامة يف الدولة 
التمكني  ب���رن���ام���ج  ع���ل���ى  م���رت���ك���زا 
اأط��ل��ق��ه �شاحب  ال�����ذي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
“حفظه اهلل”  نهيان رئي�س الدولة 
يف العام 2005 لي�شاهم يف متكني 
امل��ج��ل�����س وت���ع���زي���ز ���ش��الح��ي��ات��ه يف 
الد�شتورية  اخت�شا�شاته  ممار�شة 
ح��ي��ث جن��ح��ت دول�����ة الإم���������ارات يف 
املمار�شة  يف  خ��ا���س  من���وذج  ت��ق��دمي 
واحلر�س  بالوعي  يت�شم  الرملانية 

على تكري�س نهج ال�شورى وم�شاركة 
وظهر  ال���ق���رار  �شنع  يف  امل��واط��ن��ني 
ذلك جليا يف برنامج التمكني الذي 
اأع�شاء  ن�شف  انتخاب  على  ا�شتمل 
امل��ج��ل�����س وت���ع���زي���ز م�����ش��ارك��ة امل�����راأة 

ع�شوة وناخبة.
اإىل  ال���ق���ب���ي�������ش���ي  م����ع����ايل  ول���ف���ت���ت 
م�شاهمة املجل�س الوطني الحتادي 
الحتادية  امل�����ش��رية  ف��اع��ل يف  ب���دور 
ال�������ش���اخم���ة ع���ل���ى م�����دى اأك������رث من 
اأرب������ع������ة ع�����ق�����ود لإع�����������الء �����ش����روح 
الإجنازات واملكت�شبات التي حتققت 
املوؤ�ش�شي  الأداء  اآل���ي���ات  وت��ط��وي��ر 
علمية  اأ�ش�س  وفق  املنهجي  والعمل 
وا�شرتاتيجيات حمددة وا�شت�شراف 
امل�شتقبل و�شول اإىل التميز والريادة 
والإب�����������داع والب����ت����ك����ار م����ن خالل 
ممار�شة اخت�شا�شاته الد�شتورية يف 
الت�شريعية وتبني  املنظومة  تطوير 
التي  العامة  املو�شوعات  ومناق�شة 
واإ�شدار  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  ط��ال��ت 

تو�شياته ب�شاأنها.
اأقر على مدى  اأن املجل�س  واأ�شافت 
573 جل�شة عقدها خالل �شتة ع�شر 
م�شروعات   603 ت�شريعيا  ف�شال 
مو�شوعا   311 ون��اق�����س  ق���وان���ني 
ووجه  تو�شياته  ب�شاأنها  تبنى  عاما 
احلكومة  ممثلي  اإىل  �شوؤال   769
تهم  ال��ت��ي  الق�شايا  خمتلف  ح���ول 
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بيانا.
من  حقق  املجل�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

الرملانية  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ت���ه  خ�����الل 
املحافل  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وم�����ش��ارك��ت��ه 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��رمل��ان��ي��ة 
الإجن���ازات على �شعيد  العديد من 
اإزاء خمتلف  ال��دول��ة  م��واق��ف  دع��م 
والإقليمية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا 
م��ن ق�شايا  ومل��ا يطرحه  وال��دول��ي��ة 
يقدمها  م��ق��رتح��ات  م���ن  وي��ت��ب��ن��اه 
من  الرملانية  املناهج  اأف�شل  وف��ق 
العاملية  للقمة  ا�شت�شافته  بينها 
اأبوظبي  يف  ال���رمل���ان���ات  ل��رئ��ي�����ش��ات 
ال���ت���ي ع���ق���دت حت���ت رع���اي���ة كرمية 
من قبل �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
القمة  ملخرجات  ك��ان  حيث  م��ب��ارك 
اأب��وظ��ب��ي وم��ا ت�شمنه من  ب��اإع��الن 
ال��ت��زام رئ��ي�����ش��ات ال��رمل��ان��ات بو�شع 
وازدهارها  �شعوبهن  و�شالم  رفاهية 
و�شالمة  ت��ك��ام��ل  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 
كوكبنا والب�شرية يف �شلب الأهداف 
وجعلها  الرملانية  ال�شرتاتيجية 

حمورا اأ�شا�شيا جلهود التنمية .
املجل�س  رئ���ي�������ش���ة  م���ع���ايل  وق����ال����ت 
الوطني الحتادي “ نعاهد القيادة 
ال���ر����ش���ي���دة ع���ل���ى ال���ع���م���ل ب���ك���ل جد 
النقاط  برنامج  لتحقيق  ومثابرة 
طرحته  ال������ذي  ال���وط���ن���ي  ال��ع�����ش��ر 
من  يحمله  ما  بكل  املواطنني  على 
الإن�شان  ل�����ش��ع��ادة  وط��ن��ي��ة  اأول���وي���ات 
واحلفاظ  احل��ي��اة  نوعية  وحت�شني 
لالقت�شاد  م�����ت�����وازن  ن���ه���ج  ع���ل���ى 
قائم  وطني  اقت�شاد  وبناء  الوطني 
بعيدا  املعرفة  واإن��ت��اج  البتكار  على 

ع���ن الع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����وارد النفط 
وتعزيز  ت��ر���ش��ي��خ  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز 
الهمم  ن�شحذ  واأن  الوطنية  الهوية 
نعي�شه  احت���ادي  ع��ام  اإىل  متطلعني 
بروح جديدة من التالحم الوطني 
اأعلى  اإىل  فيه  نخطو  جديد  وعهد 
والإبداع  والتنمية  التميز  ميادين 

والبتكار«.
واأك���������دت م����ع����ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأن  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
اأراد له الآباء  الحت��ادي �شيظل كما 
الحتادية  ال��روح  يج�شد  املوؤ�ش�شون 
الوحدة  وير�شخ  الوطنية  والثوابت 
ال���وط���ن���ي���ة ومم����ار�����ش����ة امل���واط���ن���ة 
وعيه  منها  ي�شتمد  التي  ال�شاحلة 
بهموم وق�شايا املجتمع والتحديات 
التي نواجهها وا�شت�شراف امل�شتقبل 
الأف�شل والت�شدي لهذه امل�شوؤوليات 
وطنية  ب����اإرادة  ممكن  اأداء  باأف�شل 
والنتماء  ال������ولء  ق��ي��م  م���ن  ت��ن��ب��ع 
وتالحم القيادة وال�شعب واحلكومة 
التنمية  اأرك��ان  تر�شيخ  يف  واملجل�س 
وطننا  اأرج����اء  جميع  يف  امل�شتدامة 
الحتادية  م�شريتنا  ظل  يف  العزيز 

املباركة .

منال بنت حممد بن را�صد : الثاين من دي�صمرب م�صدر فخرنا واعتزازنا
•• دبي -وام:

تقدمت حرم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة �شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�شة 
جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�شني رئي�شة موؤ�ش�شة دبي للمراأة باأ�شمى اآيات 
اآل نهيان رئي�س  اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد  التهاين والتريكات 
الدولة “ حفظه اهلل “ و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “ رعاه اهلل “ و �شاحب ال�شمو 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد 
العهود  اأولياء  و�شمو  الإم��ارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  واإخوانهم  امل�شلحة 

مبنا�شبة الحتفال باليوم الوطني ال� 46 لدولة الإمارات.
وقالت �شموها - يف ت�شريح لها اليوم مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني 

ال��ذاك��رة وم�شدر  ي��وم حمفور يف  دي�شمر هو  الثاين من  اإن  الإم����ارات-  لدولة 
1971 قدمت  اإم��ارات��ي واإم��ارات��ي��ة ففي ه��ذا اليوم من ع��ام  فخر واع��ت��زاز لكل 
دولة الإمارات للعامل منوذجا رائدا لالحتاد املبني على اأ�ش�س قوية وقيم نبيلة 
اأننا دولة  اأجمع على  الذي  والعامل  الإماراتي  ال�شعب  اإىل  ور�شائل عدة موجهة 
ال�شيخ  له  املغفور  اليوم اجتمع  اإنه يف هذا  واأ�شافت   .. ت�شامح وحمبة واح��رتام 
“طيب اهلل ثراه” و الآب��اء املوؤ�ش�شون على قلب رجل  اآل نهيان  زايد بن �شلطان 
واحد متعاهدين على بناء دولة قوية تعمل على اإ�شعاد �شعبها مواطنني ومقيمني 
�شيادة  املتبادل واحلفاظ على  الح��رتام  اأ�شا�شها  العامل  وتقيم عالقات مع دول 
اأرا�شيها والعمل معاً على رخاء الب�شرية.. دولة تاأ�ش�شت على امل�شاواة بني الرجل 
ال��ف��ر���س بينهما يف �شغل  ت��ك��اف��وؤ  وامل����راأة يف احل��ق��وق وال��واج��ب��ات ود���ش��ت��ور يكفل 

الوظائف يف امليادين كافة مع مراعاة خ�شو�شية املراأة واحرتامها.
وقالت �شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم : “ اإننا نرى اليوم ثمار 

يف  مبتكرة  وم�شاريع  متنوعة  اإجنازات  اخلري” يف  هذا الغر�س الطيب ل�” زايد 
جميع امليادين تقف �شاهدة على �شدق النوايا والإرادة القوية والتالحم الفريد 
من نوعه عامليا بني ال�شعب وقيادته .. فقدمت معها دولة الإم��ارات جتربة هي 

حمل احرتام وتقدير العامل اأجمع » .
وذكرت �شموها اأن اليوم الوطني منا�شبة لتاأكيد النتماء للوطن الغايل والولء 
لقيادتنا الر�شيدة من خالل احلفاظ على ما حققناه من مكت�شبات والبناء عليها 
ملزيد من النجاحات ودعم روؤية قيادتنا احلكيمة بالو�شول بدولة الإمارات اإىل 
اإىل  اأعلى املراتب العاملية يف جميع املجالت مبزيد من اجلهد والعطاء م�شرية 
املراكز املتقدمة للدولة حاليا يف الكثري من التقارير واملوؤ�شرات العاملية كالتعليم 
والقت�شاد و�شهولة الأعمال والبنية الت�شريعية اجلاذبة لال�شتثمارات واحرتام 
املراأة والتنمية الب�شرية و�شعادة ال�شعب وتالحمه مع القيادة والتنمية الب�شرية 

وغريها من املجالت.

واأكدت �شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم اأن ما يدعو للفخر اأن 
امل�شتقبل وعلومه  اإىل متطلبات  تنظر  الإم��ارات هي حكومة م�شتقبلية  حكومة 
التي  امل�شاريع  يف  اأمامها  الفر�شة  واإتاحة  ال�شابة  للطاقات  الأمثل  وال�شتثمار 
تت�شمنه  وم��ا   2071 الإم���ارات  مئوية  اإىل  للعبور  حالياً  ال��دول��ة  عليها  تعمل 
من اأولويات عمل. واأ�شادت �شموها بالدعم الذي توليه القيادة احلكيمة للمراأة 
الإماراتية منذ تاأ�شي�س الدولة وما حتظى به من رعاية “ اأم الإم��ارات “ �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى 
لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية ما اأ�شهم يف حتقيق 
املراأة لنجاحات لفتة يف جميع امليادين ك�شريك رئي�شي يف عملية التنمية ال�شاملة 
موؤكدة اأنه مع هذا الدعم جتاوزت املراأة الإماراتية مرحلة التمكني اإىل مرحلة 
متكني املجتمع لتتوا�شل هذه امل�شرية احلافلة مبزيد من الرتقاء باملراأة وتعزيز 

متيزها وريادتها عامليا.

اأمل القبي�صي: نحتفل باليوم الوطني رافعني ب�صموخ وفخر روؤو�صنا عاليًا

جامعة زايد ُتواِكب م�سرية الحتاد ب�سعي حثيث اإىل ال�سدارة

لبنى القا�صمي: ن�صعى لتاأهيل خريجني يواكبون تطلعات الدولة
لإعمار الأر�س باخلري والت�سابق يف ميادين العلوم والبتكار
د. ريا�س املهيدب: جامعتنا �سريك كامل يف حتقيق روؤية الإمارات 2021

اأمينة الطاير : الثاين من دي�صمرب رمي الفال�صي : اليوم الوطني فر�صة لالحتفال بنه�صة البالد ال�صاملة
نقطة حتول تاريخية 

•• دبي-وام:

اأكدت ال�شيخة اأمينة بنت حميد الطاير رئي�شة جمعية 
نالت كافة  الإماراتية  املراأة  اأن  الن�شائية بدبي  النه�شة 

حقوقها يف ظل احتاد ال�شموخ والكرامة.
وهناأت - يف كلمة لها مبنا�شبة اليوم الوطني - �شاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
“حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  “رعاه اهلل” و�شاحب  حاكم دبي 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  زاي����د  ب��ن 
الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو حكام 
الإمارات واأم الإمارات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة 
اآل  بن جمعة  بنت مكتوم  ال�شيخة هند  و�شمو  الأ�شرية 

اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  مكتوم حرم �شاحب 
مكتوم و�شعب الإمارات الويف .

وقالت اإن الثاين من دي�شمر �شيبقى حمفورا يف وجدان 
التاريخية  ال��ت��ح��ول  ن��ق��ط��ة  ب��اع��ت��ب��اره  اأب���ن���اء الم�����ارات 
التي  القيادة  ي��د  على  اأراد  م��ا  ل��ه  حتقق  �شعب  حياة  يف 
�شخرت اجلهود كافة ووفرت جميع الإمكانيات من اأجل 
احلالية  لالأجيال  العظيمة  باإجنازاته  نعتز  وطن  بناء 
والقادمة .. م�شرية اإىل اأن اإمارات اخلري احتلت �شدارة 
املخل�شة  واجل��ه��ود  احلكيمة  ال�شيا�شات  بف�شل  العامل 
من خالل املنجزات التي �شملت خمتلف نواحي احلياة 
مواطنوها  ينعم  م��زده��رة  ع�شرية  دول��ة  اإىل  وحت��ول��ت 

باحلياة الكرمية والرخاء والأمن وال�شتقرار..
جتربة  اإن  الطاير  حميد  بنت  اأمينة  ال�شيخة  واأ�شافت 
ال��ن��ه��و���س باملراأة  اأ���ش��ح��ت واع����دة يف جم���ال  الإم������ارات 
والأ�شرة الإماراتية واأ�شبحت مرجعية رائدة يف حقول 

العمل املجتمعي والأ�شرى والتطوعي والإبداعي .

•• اأبوظبي-وام:

لالأمومة  الأعلى  للمجل�س  العام  المني  الفال�شي  �شعادة رمي  اأك��دت 
والطفولة ان اليوم الوطني للدولة هو تعبري عن الحتفال بنه�شة 
�شاملة ت�شهدها البالد يف كافة املجالت يف ظل قيادة ر�شيدة ملهمة 

ت�شعى اىل خري �شعبها وتقدمه.
 وقالت الفال�شي - يف كلمة مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 46 “ ان ثمة 
التنمية من  م�شرية  ب��داأت  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اأن  توؤكد  كثرية  �شواهد 
حيث انتهى الآخرون حيث يتم الآن اإدراج املراأة يف كافة ا�شرتاتيجيات 
التنمية الوطنية باعتبارها �شريك فاعل واأ�شا�شي وذلك نتيجة لروؤية 
اخلدمات  تطوير  اإىل  امل�شتمر  و�شعيها  ال��دول��ة  يف  الر�شيدة  القيادة 
م�شاركتها  تعزيز  ل�شالح  الت�شريعات  وحت��دي��ث  امل���راأة  اإىل  املوجهة 

اليجابية يف م�شرية البناء والتطور ».
 واأو�شحت ان اجلهود الرامية التي تبذلها �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 
�شاأن الم  الأ�شرية لرفع  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
خالل  من  بثمارها  اتت  وقد  للعيان  ظاهرة  بهم  والعناية  واطفالها 
ما ت�شعر به الم من راحة نف�شية وما يلم�شه الطفل من اهتمام كبري 
امل��راأة يف خمتلف  اأو�شاع  “ ان حت�شني  من �شموها مب�شتقبله .  قالت 
املجالت وتعزيز دورها يف املجتمع مل يكن بهذه القوة والفاعلية التي 
هي عليها اليوم يف دول��ة الإم��ارات كما ان الم الماراتية باتت تنعم 

اجليد  التعليم  لن  فائقة  �شحية  وبعناية  راقية  تعليمية  بخدمات 
الذي  للنجاح  املقيا�س احلقيقي  الراقية لالم وطفلها هما  والرعاية 
حترزه الدولة يف جمال ا�شتثمار العن�شر الب�شري مبا يف ذلك املراأة 
اجلامعات  اخلريجات من  اع��داد  تفوق  ذل��ك  على  دليل  واك��ر  والم 
والكليات على اعداد الطالب حيث بلغت ن�شبة الناث نحو 70 باملائة 
العلى  املجل�س  ان  اىل  اج��م��ايل.  وا�شارت  ب�شكل  الطلبة  اع���داد  م��ن 
لالأمومة والطفولة وبتوجيهات من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
للمراأة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تطبيق  اىل  ال�شبل  بكل  الن  ي�شعى 
الهمم  ا�شحاب  م��ن  الطفل  حقوق  لتعزيز  ال�شرتاتيجية  واخل��ط��ة 

بهدف تقدمي ارقى اخلدمات لهم واحاطتهم بالرعاية والهتمام .
والطفولة  المومة  ل�شالح  متعددة  برامج  ينفذ  املجل�س  ان   وقالت 
على مدار العام وبداأت الم الماراتية واطفالها يلم�شون هذا الهتمام 
تهدف  ما  وهو  لتن�شئتهم  منا�شبة  بيئة  توفري  اجل  بهم من  املتزايد 
املجال  ه��ذا  املتوا�شلة يف  خ��الل جهودها  الم���ارات من  ام  �شمو  اليه 

وتوجيهاتها بتكثيف الهتمام بالأم وطفلها .
ال�شيخة فاطمة لالم واطفالها  �شمو  اآخر ما قدمته  ان   واأ�شارت اىل 
اطالق جائزة ال�شيخة فاطمة لالأمومة والطفولة بهدف فتح البواب 
امام التميز والبداع يف جمال الطفولة حمليا وعامليا وهو دليل عملي 

على الهتمام بالطفل ورعايته .
اأن دولة الإم��ارات العربية  املوؤ�شرات اخلا�شة بالتعليم لتوؤكد    وتاأتي 
املتحدة حت�شد ثمار جهودها يف ميدان التعليم على �شورة خريجات 

ل��الل��ت��ح��اق مبختلف ميادين  وم�����ش��ت��ع��دات  ع��ال��ي��ا  ت��اأه��ي��ال  م���وؤه���الت 
يف   66 اأن  اإىل  العمل  بقطاع  املتعلقة  الإح�شائيات  فت�شري   .. العمل 
الن�شبة تعك�س  الن�شاء وهذه  العاملني يف احلكومة هم من  املائة من 
يف  للمراأة  التنموية  امل�شاركة  ت�شجيع  على  الر�شيدة  القيادة  حر�س 
عديدة  ا�شرتاتيجيات  خالل  من  واخلا�س  احلكومي  العمل  قطاعي 
منها على �شبيل املثال تاأمني فر�س العمل للخريجني اجلدد وتنفيذ 
املراأة  من  كل  اأم��ام  مت�شاوية  تعيني  فر�س  و�شمان  التوطني  �شيا�شة 
الأ�شرية  وال��ظ��روف  الل��ت��زام��ات  ت��راع��ي  ت�شريعات  واإي��ج��اد  وال��رج��ل 
التي تخ�س املراأة مثل تلك املتعلقة باإجازات الو�شع والر�شاعة ودور 
ال�شحي  اجلانب  على  اأم��ا  وغريها.  العمل  جلهات  التابعة  احل�شانة 
تنفذها  التي  والوقائية  العالجية  والرامج  ال�شحية  فاإن اخلدمات 
وزارة ال�شحة دعمت الو�شع ال�شحي للمراأة الإماراتية وميكن قيا�س 
ذلك من خالل عدد من املوؤ�شرات مثل انخفا�س ن�شبة الوفيات خا�شة 
بني الأطفال الر�شع و زيادة اأعداد ن�شبة املواليد وعدم ت�شجيل وفيات 
بني الأمهات ب�شبب احلمل والولدة والنفا�س يف ال�شنوات الأخرية اإىل 
جانب تبني جمموعة من احلمالت والرامج ال�شحية منها حمالت 
عنق  و���ش��رط��ان  ال��ث��دي  �شرطان  ع��ن  املبكر  الك�شف  باأهمية  التوعية 
ختام  يف  الفال�شي  واك��دت  القلب.  واأمرا�س  العظام  وه�شا�شة  الرحم 
كلمتها ان املراأة والأم الإماراتية تتمتعان بحقوق مت�شاوية مع الرجل 
يف الرعاية وفر�س العمل ..م�شرية اىل الهتمام الكبري بهما يف ظل 

قيادة ر�شيدة ت�شعى اىل ا�شعاد �شعبها بكل ما ت�شتطيع .
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة اأبوظبي : 50 % خف�س قيمة املخالفات 

املرورية من 1 اأغ�صط�س 2016 وحتى اأم�س 
•• اأبوظبي :وام

اأعلنت �شرطة ابوظبي عن خف�س قيمة املخالفات املرورية وبدل حجز املركبات، بن�شبة %50، وي�شمل جميع اأنواع 
دي�شمر  �شهر  الأول من  2016 وحتى  اأغ�شط�س  �شهر  الأول من  من  ب��دءاً  اأبوظبي،  اإم��ارة  املحررة يف  املخالفات 
ال��46،  الوطني  باليوم  الدولة  احتفالت  مع  تزامناً  وذلك  التاريخ  هذا  بعد  املخالفات  ت�شمل  ول  فقط،   2017
اخلري  لعام  ومبادرتها  ال�شرتاتيجية  خطتها  مع  ومتا�شياً  اأبوظبي،  �شرطة  لتاأ�شي�س  ال�شتني  الذكرى  ومبنا�شبة 
التخفي�س، والبدء يف ال�شداد، اعتباراً من غد  قرار  من  ال�شتفادة  اجلمهور  باإمكان  انه  ال�شرطة  وبينت   .2017

وي�شتمر ملدة 60 يوماً، علماً اأن املخالفات �شرتجع اإىل قيمتها الأ�شلية ال�شابقة بعد انق�شاء املهلة املمنوحة.
مبادرة  اإن  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  الرميثي  خلفان  حممد  ال��ل��واء  معايل  وق��ال 
الثقافة  اإطار تعزيز  2017، ويحمل دللة هامة يف  اأبوظبي لعام اخلري  التخفي�س من مبادرات خطط حكومة 

املرورية لل�شائقني، وُيحفز على حتقيق اللتزام بقانون ال�شري، واحرتام اإجراءات ال�شالمة املرورية.

نهيان بن مبارك : نعتز مبا حققته دولتنا يف م�صريتها من مكت�صبات
•• اأبوظبي-وام:

وج����ه م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
كلمة “ مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 

فيما يلي ن�شها.  46
الإمارات  اأبناء وبنات  “ اإننا نحن 
الوطني  ب��ال��ي��وم  ن��ح��ت��ف��ل  ون��ح��ن 
ال�شاد�س والأربعني فاإمنا نوؤكد من 
جديد اعتزازنا الكبري مبا حتققه 
بلدنا العزيزة من مكت�شبات هائلة 
يف املجالت كافة .. اإننا نعتز غاية 
امل�شتقر  ال��دول��ة  بنظام  الع��ت��زاز 
بقادتها احلكماء وب�شعبها الأ�شيل 
ال�شعب  ب���ني  ال��ع��م��ي��ق��ة  وب��امل��ح��ب��ة 
كثريا  نعتز  اأن��ن��ا  كما   .. وال��ق��ي��ادة 

وبتقدير  والأرب�����ع�����ني  ال�������ش���اد����س 
اأرف���ع  اأن  عميقة  وحم��ب��ة  ع��ظ��ي��م 
القوات  يف  ال��ب��وا���ش��ل  ج��ن��ودن��ا  اإىل 
وتقدير  اإع�������زاز  حت��ي��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
القلب وهم ي�شربون  وتهنئة من 
الوطن  ح���م���اي���ة  يف  رائ����ع����ا  امل���ث���ل 

ورعاية اإجنازاته كافة.
هذه  يف  اأت��ذك��ر  اأن  ي�شرفني  ك��م��ا 
الذين  الأب���رار  �شهداءنا  املنا�شبة 
ال�شريفة  ب�����اأرواح�����ه�����م  ����ش���ح���وا 
والطاهرة فداء للوطن “ رحمهم 
و�شتظل   “ وا����ش���ع���ة  رح���م���ة  اهلل 
النرا�س  ال��ع��ط��رة وه��ي  ذك��راه��م 
ب������ه يف خ���دم���ة  ن����ه����ت����دي  ال���������ذي 
الإم��ارات واملثل الرائع لنا جميعا 
يف بذل الغايل والنفي�س من اأجل 

وطنا للرخاء وال�شتقرار والتقدم 
اأي�شا  ونفتخر  نعتز   .. والعمران 
بالقيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  الوالد 
“حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  واأخ����ي����ه  اهلل” 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن را������ش�����د اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو 
الأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم����ارات 
.. نعتز ونفتخر بقيادتهم الرائدة 

اأ�شبحت يف املقدمة والطليعة بني 
دول العامل يف الت�شامح واللتقاء 
الت�شامح   .. ال��ب�����ش��ر  ج��م��ي��ع  ب���ني 
وال���ت���ع���اي�������س ال�����ش��ل��م��ي ه����و جزء 
اأ�شا�شي من عظمة دولة الإمارات 
وما تلتزم به وت�شعى اإليه بكل جد 
التفاهم  ج�شور  لبناء  واإخ��ال���س 
بني  الإيجابي  واحلوار  والتعاي�س 

اجلميع .
الإمارات  لقادة  والتهنئة  التحية 
ول�شعب الإمارات يف اليوم الوطني 
ال�����ش��اد���س والأرب����ع����ني داع���ي���ا اهلل 
هذا  يحفظ  اأن  وت��ع��اىل  �شبحانه 
ال��وط��ن ال��غ��ايل “ ع��زي��زا وكرميا 
وبف�شل  الكرام  قادته  ظل  يف   “
ق��وي لنا  التفاف  ال��ويف ويف  �شعبه 

الوطن  به م�شرية هذا  تت�شم  مبا 
العزيز من امل�شاركة الوا�شعة لكل 
اأوجه  خمتلف  يف  املجتمع  اأف����راد 
 .. ال��دول��ة  يف  الإن�����ش��اين  الن�شاط 
الرائدة  دولتنا  باأن  ونفتخر  نعتز 
ت�شري يف طريقها بو�شوح وتتحمل 
م�شوؤولياتها باقتدار “ دولة قوية 
احلق  ق�شايا  تنا�شر   “ وناجحة 

والعدل وال�شالم يف كل مكان .
ال�شاد�س  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  يف  اإن��ن��ا 
والأرب����ع����ني ن��ف��ت��خ��ر ون��ع��ت��ز بدور 
الوالد  له  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
“ عليه رحمة اهلل ور�شوانه “ وهو 
ال���ذي اأر���ش��ى دع��ائ��م ه���ذا الوطن 
اأ���ش�����س ق��وي��ة ج��ع��ل��ت��ه اليوم  ع��ل��ى 

رفعة هذا الوطن العزيز .
اأود يف  ���ش��خ�����ش��ي��ة  وب�����ش��ف��ة  اإن���ن���ي 
اليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني 
والعتزاز  ال��ف��خ��ر  ب��ك��ل  اأ���ش��ري  اأن 
الإم����ارات  دول��ت��ن��ا  م�شرية  اأن  اإىل 
بف�شل حكمة قادتها وعزم �شعبها 
وت�����ش��ح��ي��ات اأب��ن��ائ��ه��ا وب��ن��ات��ه��ا قد 
احلفاظ  ع���ل���ى  دائ����م����ا  ا���ش��ت��م��ل��ت 
ع��ل��ى ال��ق��ي��م الأ����ش���ي���ل���ة وامل���ب���ادئ 
الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ن��ب��ي��ل��ة ال��ت��ي جعلت 
الإم������ارات من��وذج��ا ح�شاريا  م��ن 
والتعاي�س  ال��ت�����ش��ام��ح  يف  ف���ري���دا 
واح��رتام الآخ��ر مبا �شاحب ذلك 
كله م��ن ���ش��الم وا���ش��ت��ق��رار وجناح 
كبري يف حتقيق كل اأهداف الدولة 
واأمانيها .. دولتنا - وهلل احلمد- 

التخطيط  التي توجه دائما نحو 
لتحقيق  الناجح  والتنفيذ  الذكي 
ل��ه��ذه الدولة  ال��ت��ق��دم والزده�����ار 
العزيزة وتاأكيد مكانتها املرموقة 

يف املنطقة والعامل.
بعظيم  الحت������اد  ي����وم  يف  اأت����ق����دم 
ال�شكر  وف��ائ��ق  والتهنئة  التحية 
على  جميعا  ل��ق��ادت��ن��ا  والح�����رتام 
بف�شل  ال��دول��ة  ل��ه��ذه  يتحقق  م��ا 
اإجنازات  من  املتوا�شلة  جهودهم 
رائعة يف امليادين كافة.. كما اأهنئ 
املنا�شبة  ب���ه���ذه  ال��ع��ظ��ي��م  ���ش��ع��ب��ن��ا 
.. وفاء وعرفانا  الغالية  الوطنية 
مبا لديهم من ولء عميق وانتماء 

قوي لدولتنا العزيزة .
ي�شرفني كذلك .. يف يوم الحتاد 

جميعا حول جميع اأهداف الوطن 
بحبنا  ون��ف��ت��خ��ر  ن��ع��ت��ز  واأم���ان���ي���ه 
لالإمارات ولئنا لكل ما متثله من 

قيم نبيلة ومبادئ �شامية .
ع���ام والإم������ارات كلها بخري  وك���ل 
و����ش���الم وجن����اح وازده������ار .. وكل 
عام والإم��ارات كلها بخري و�شالم 

وجناح وازدهار “.

را�صد النعيمي : املوؤ�ص�صون الأوائل قدموا اأروع مناذج البذل والعطاء

ال�صيخ في�صل القا�صمي: املنا�صبة حتمل اأبعادًا اأ�صمى مع “مئوية الإمارات” 

�صالح بن حممد ال�صرقي : الإمارات توا�صل م�صرية التقدم يف ظل الحتاد

•• اأبوظبي -وام:

ب����ن حميد  ال�������ش���ي���خ را�����ش����د  ق�����ال 
البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
دولة  اإن  عجمان  يف  والتخطيط 
الإم�������ارات حت��ت��ف��ي ال���ي���وم وجتدد 
ال����ولء ل���دى ك��ل م��واط��ن ومقيم 
للموؤ�ش�شني الأوائل الذين قدموا 
والعطاء  ال��ب��ذل  من���اذج  اأروع  ل��ن��ا 
واأو�شلتنا روؤيتهم الثاقبة ملا نحن 
فيه اليوم من �شالم واأمن ورخاء.

مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف   - واأ����ش���اف 
 - للدولة   46 ال���  الوطني  ال��ي��وم 
تراب  بقعة  ك��ل  حتتفل  ال��ي��وم  اأن 
وعلمنا  اإماراتنا  باحتاد  وطننا  يف 
اأبيا  خفاقا  عاليا  يحلق  ال�شامخ 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ح��اف��ل  يف 

•• ال�شارقة-الفجر:

اأكد ال�شيخ في�شل بن �شلطان بن 
���ش��امل ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 
املتحد”،  ال��ع��رب��ي  “البنك  اإدارة 
اأن اليوم الوطني لدولة الإمارات 
طابعاً  ي���اأخ���ذ  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأن الذكرى  اإل  مميزاً يف كل ع��ام، 
جاءت  ال���دول���ة  ل��ت��اأ���ش��ي�����س  ال�46 
ومعانياً  اأ����ش���م���ى  اأب�����ع�����اداً  حت��م��ل 
ح�����ش��اري��ة واإن�����ش��ان��ي��ة اأع���م���ق مع 
للدولة  الر�شيدة  القيادة  اإط��الق 

الإمارات”. “مئوية 
اإن احتفال  القا�شمي  ال�شيخ  وقال 
الثاين  ب���ذك���رى  الإم�������ارات  اأب���ن���اء 
م���ن دي�����ش��م��ر ه����ذه ال�����ش��ن��ة، هو 
�شهد  الذي  املا�شي  احتفال بفخر 
قيام دول��ة الحت���اد، وه��و احتفال 
بحا�شرهم امل�شّرف الذي ينعمون 
على  العي�س  ورغ��د  بال�شعادة  فيه 
ك���اف���ة م�����ش��ت��وي��ات احل����ي����اة، وهو 
الذي  امل��زده��ر  بامل�شتقبل  احتفال 
وا�شحة  الأف���ق  يف  تبا�شريه  تلوح 
ور�شد  قيادتهم  بحكمة  كال�شم�س 
ح��ك��وم��ت��ه��م وع��زمي��ت��ه��م ال���ت���ي ل 

تلني.
هذه  يف  القا�شمي  ال�شيخ  واأ���ش��اف 

•• اأبوظبي-وام:

وج����ه ال�����ش��ي��خ ���ش��ال��ح ب���ن حممد 
ال�شناعة  دائ���رة  رئي�س  ال�شرقي 
عر  كلمة  بالفجرية  والقت�شاد 
جملة درع الوطن مبنا�شبة ذكرى 
اليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني 

فيما يلي ن�شها.
التقدم  م�شرية  مت�شي  بينما   “
وال���رف���ع���ة والزده����������ار و الأم�����ن 
وال������ش�����ت�����ق�����رار وال����رف����اه����ي����ة يف 
املتحدة نحتفل  العربية  الإمارات 
باليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني 
للدولة وبهذه املنا�شبة التاريخية 
الذين  بقادتنا  اعتزازنا  نعر عن 
���ش��ب��ي��ل هذا  ح��ي��ات��ه��م يف  اأف����ن����وا 
الذين  ال���غ���ايل وق��ادت��ن��ا  ال���وط���ن 

املواطن  وبناء  امل�شتدامة  التنمية 
وت��ق��ن��ي��ا لتكون  ع��ل��م��ي��ا وم��ع��رف��ي��ا 
م�شرقا  حا�شرا  احلكيمة  روؤيتهم 
نتقلد  ونحن  اليوم  نعي�شه  كرميا 

اأعلى مراكز املجد والريادة.
النعيمي  را����ش���د  ال�����ش��ي��خ  ووج�����ه 
اأكملوا  ال����ذي����ن  ل���ل���ق���ادة  ال�����ش��ك��ر 
النهج  ذات  على  و���ش��اروا  امل�����ش��رية 
ح��ت��ى ا���ش��ت��ط��اع��ت دول���ة الإم����ارات 
خمتلف  يف  ال�������ش���دارة  ت��ت��ب��واأ  اأن 

املجالت.
اأبناء  وقال “ نحن فخورون باأننا 
قلبا  له  ننتمي  واأن��ن��ا  الوطن  ه��ذا 
بال  يعطينا  بخل  م��ا  فهو  وقالبا 
ح��د ول ت��وج��د ك��ل��م��ات ت��ع��ر عن 
ح��ب��ن��ا ل��ب��الدن��ا ف��ن��ح��ن ن��ع��رف اأن 
الأفعال خري من يعر عن ع�شقنا 

متقدمة  مراكز  بف�شلها  ال��دول��ة 
بني الأمم حتى اأ�شبح ي�شار اإليها 
للدول  منوذجا  بو�شفها  بالبنان 
بغري  تر�شى  ل  التي  املتح�شرة، 

التفوق والتميز بديال.
وت��ت��األ��ق دول��ت��ن��ا ب��اإجن��ازات��ه��ا التي 
بالعطاء  ع���ام  ب��ع��د  ع��ام��ا  تتحقق 
الر�شيدة،  ل���ق���ي���ادت���ن���ا  امل���ت���ج���دد 
وتوفيقه  اهلل  بف�شل  غ���دت  وق���د 
اأبنائها  وتكاتف  قيادتها  وبحكمة 
واح������ة اأم������ن واأم��������ان ي�����ش��ه��د لها 
اجلميع باإ�شراقة حا�شرها واآفاق 
م�شتقبلها الذي يقوم على دعائم 
بعيدة  روؤي���ة  لها  اأ�ش�شت  را���ش��خ��ة 
ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  ل��الأب 
الذي  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
�شاهم مع املغفور له ال�شيخ را�شد 

يقدمون  واأبنائنا  كافة  والدولية 
املتجذر  ل��ل��خ��ري  م�����ش��رق��ة  ����ش���ورة 
عنواننا  اأ���ش��ب��ح  والإب�������داع  ف��ي��ه��م 
والرقي والرفعة والبتكار ت�شجل 

بكل حلظة يف �شجلنا العريق .
باليوم  ن��ح��ت��ف��ل  اأن���ن���ا  اإىل  واأ����ش���ار 
الإمارات  ل��دول��ة   46 ال���  الوطني 
م��ت��ذك��ري��ن وال����دان����ا امل���غ���ف���ور له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
واأخوه املغفور له ال�شيخ را�شد بن 
اأر�شيا  من  وهما  مكتوم  اآل  �شعيد 
اإخوانهما  م��ع  واجتمعا  ال��ق��واع��د 
اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���الحت���اد حكام 
الإم��ارات ليتخذوا ق��رارا تاريخيا 
الحتاد  ���ش��رح  بت�شييد  وح��ا���ش��م��ا 
على اأ�ش�س وقواعد را�شخة لتعزيز 

بقيادة  الآب���اء  درب  على  ي�شريون 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�شاحب  واأخيه   “ اهلل  حفظه   “
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “ رعاه 
اهلل “ واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو 

حكام الإمارات.
اإن احتفالنا يف هذا العام، بذكرى 
ال�����ي�����وم ال����وط����ن����ي ل���ق���ي���ام دول�����ة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، هو 
احتفاء بالتحولت العظيمة التي 
�شنعتها الإرادة ال�شلبة والعزمية 
الر�شيدة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  امل�����ش��ت��دام��ة 
بلغت  اإجن���از  مل�شرية  اأ�ش�شت  التي 
وتبواأت  والزده����ار  التنمية  قمة 

ل��رثى وطننا ال��غ��ايل ون��اأم��ل من 
اهلل عز وجل اأن يعيد علينا اأعيادنا 
و�شعادة  وبالدنا يف خري  الوطنية 
واأن يدمي اهلل علينا نعمة القيادة 
ال���ت���ي ت���ن���ري ل���ن���ا ال�������درب وت���اأخ���ذ 
حفظك  �شعب  كل  فتلني  باأيدينا 
اأبية  ب��الدي عالية �شاخمة  يا  اهلل 
اليوم  ه���ذا  يف  اأن���ن���ا  واأ����ش���اف   .“
رجال  خ���رية  ن�شتح�شر  العظيم 
الوطن وكوكبة عظيمة من اأبنائه 
ال���ذي���ن ق�����ش��وا ن��ح��ب��ه��م وارت���ق���وا 
للفردو�س الأعلى دفاعا عن حمى 
بالدهم لتبقى راية الحتاد عالية 
خفاقة اأبية يف كل املحافل املحلية 
يومهم  ففي  والعاملية  والإقليمية 
ونقدر  بجميلهم  ال��ع��رف��ان  جن��دد 
الذين  فهم  اخل��ال��دة  ت�شحياتهم 

اهلل”، واإخ���وان���ه ح��ك��ام الإم����ارات، 
حتى غدت الإمارات منارة بني دول 
والتميز  وال��ت��ق��دم  للرقي  ال��ع��امل 
واأمل  بتفاوؤل  والنظر  والت�شامح 
خري  فيه  ملا  البعيد  امل�شتقبل  اإىل 

الإمارات والإن�شانية جمعاء.
هذه  يف  القا�شمي:  ال�شيخ  وخ��ت��م 
قلوبنا  ع��ل��ى  ال��غ��ال��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
النتماء  ع���ه���د  جن�����دد  ج���م���ي���ع���اً، 
لدولتنا احلبيبة، والولء لقيادتنا 

املنا�شبة الوطنية الغالية ن�شتذكر 
اأهمية وعظمة وفرادة هذا الإجناز 
له  املغفور  الذي �شنعه  التاريخي 
ب��اإذن اهلل ال�شيخ زاي��د بن �شلطان 
اآل نهيان واإخوانه اأع�شاء املجل�س 
ثراهم”،  اهلل  “طيب  الأع����ل����ى 
قيادتنا  وح�شنته  �شانته  وال���ذي 
راأ���ش��ه��ا �شاحب  احل��ك��ي��م��ة وع��ل��ى 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

احلكيمة، والإخال�س يف املحافظة 
ورفعتها،  وع���زت���ه���ا  ق��ي��م��ه��ا  ع��ل��ى 
وموا�شلة العمل الدوؤوب من اأجل 
ا�شتدامة رقيها وتقدمها وريادتها، 
والعطاء  اخل��ري  اإم���ارات  لتوا�شل 
وعزم  بثبات  م�شريتها  والب��ت��ك��ار 
بحلول  “مئويتها”  حتقيق  نحو 
بدولة  وال���و����ش���ول   2071 ع����ام 
عاملياً  الأول  امل��رك��ز  اإىل  الإم����ارات 

يف خمتلف املجالت.

له  واملغفور  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن 
ال�شرقي  حمد  بن  حممد  ال�شيخ 
حكام  واإخ�����وان�����ه�����م  اهلل  رح����م����ه 
الإم��ارات يف و�شع اللبنات الأوىل 
واحد  علم  حت��ت  الحت���اد  ل�شرح 
يف اأجن���ح ال��ت��ج��ارب ال��وح��دوي��ة يف 
ال���ع���امل ع��ل��ى الإط��������الق، جاعال 
اأ�شا�شية  رك����ي����زة  الحت��������اد  م����ن 
لدولة  فكانت  والتنمية..  للنماء 
الإمارات موقع ال�شدارة بني دول 
الرقي والتقدم  العامل يف مراتب 

بكل جمالت احلياة.
اليوم  الإم�������ارات  ومت�����ش��ي دول����ة 
تهداأ،  ل  وب���ن���اء  ع��م��ل  ور����ش���ة  يف 
باأفق  ط��م��وح��ة  خ��ط��ط  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  وا���ش��ع وم��ت��ج��دد 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 

احتادنا  ل��ي��ب��ق��ى  دم��ائ��ه��م  اأراق������وا 
يتغمد  اأن  داعيا   .. مكرما  عزيزا 
وي�شكنهم  الطاهرة  اأرواح��ه��م  اهلل 
ويتقبل  الأع������ل������ى  ال�����ف�����ردو������س 

ت�شحيتهم العظيمة.

“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
الإم�����ارات  اهلل”، واخ���وان���ه ح��ك��ام 
ال�����ذي ح��م��ل��وا الأم����ان����ة واأمت�����وا 
م�شرية التنمية ال�شاملة ور�شخوا 
ك�شرح  العاملية  الإم�����ارات  مكانة 
والرخاء  ب���الأم���ان  ي��ع��م��ر  ���ش��ام��خ 

وال�شتقرار.
وو����ش���ط ه���ذا امل�����ش��ه��د الإم���ارات���ي 
الفجرية  اإم�����ارة  امل���وؤث���ر، مت�����ش��ي 
وتوجيهات  ب����روؤي����ة  واأب�����ن�����اوؤه�����ا 
بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال�����ش��رق��ي  حم��م��د 
قوافل  يف  الفجرية  حاكم  الأعلى 
التنمية القت�شادية و الجتماعية 
و العمرانية و الإن�شانية كجزء ل 
يتجزاأ من دولة الإمارات العربية 

املتحدة.

حميد بن عمار النعيمي: اليوم الوطني 
فر�صة للتعبري عن حمبتنا لوطننا وقادته

في�صل بن �صقر: الحتاد م�صرية ظافرة تلزمنا احلفاظ عليها

عبداهلل بن في�صل القا�صمي : احتاد المارات ا�صتطاع اأن 
يقدم جتربة �صيا�صية رائعة ومنوذجًا تنمويًا يحتذى به

•• اأبوظبي -وام:

اإن الحتفال  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ن ع��م��ار  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د  ق���ال 
باليوم الوطني للدولة يعد فر�شة للتعبري عن امل�شاعر 
اإجالل  فنقف  وق��ادت��ه  ال��وط��ن  لهذا  واملحبة  ال�شادقة 
وبف�شلهم  املجالت  �شتى  يف  واإجنازاتهم  عطائهم  اأم��ام 
وق��دوة يف  العامل  لل�شالم يف  اأيقونة  الإم���ارات  اأ�شبحت 
الوطني  اليوم  واأ�شاف - يف كلمة له مبنا�شبة  العطاء. 
هو  امل��ب��ارك  ال��ي��وم  بهذا  الحتفاء  اأن   - للدولة   46 ال��� 
ن��ه�����ش��ة الإم�������ارات وبانيها  ب����اإجن����ازات ���ش��ان��ع  اح��ت��ف��اء 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل 
ال�شيخ حميد بن عمار  يلي ن�س كلمة  “. ويف ما  ث��راه 
الوطني  باليوم  احتفالنا  “ اإن  املنا�شبة.  بهذه  النعيمي 
عن  للتعبري  فر�شة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
م�شاعرنا ال�شادقة وحمبتنا لهذا الوطن وقادته فنقف 
اإجالل اأمام عطائهم واإجنازاتهم يف �شتى املجالت بعد 
اأيقونة  ال���دوؤوب  دعمهم  بف�شل  الإم����ارات  اأ�شبحت  اأن 
لل�شالم يف العامل وقدوة يف العطاء من خالل م�شاريعها 
ت��ع��دت احلدود  ال��ت��ي  والإن�����ش��ان��ي��ة  واخل��ريي��ة  التنموية 

اجلغرافية للوطن اإىل �شتى بقاع الأر�س.
واإذا ما احتفينا بهذا اليوم املبارك فاإننا نحتفي باإجنازات 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  وبانيها  الإم���ارات  نه�شة  �شانع 
“ فقد ا�شتطاع  “ طيب اهلل ثراه  بن �شلطان اآل نهيان 
ال��وال��د امل��وؤ���ش�����س اأن ي�شع م��ع اإخ��وان��ه ح��ك��ام الإم����ارات 
اأهدافا ور�شائل �شامية جنني ثمارها اليوم فركزوا على 
 .. واعية مبدعة  اأج��ي��ال  ذل��ك  نتاج  وك��ان  الإن�شان  بناء 
رفعت راية الإمارات يف كل حمفل وبنت ح�شارة م�شرقة 
الإمارات  دول��ة  ان  والت�شامح.  واملحبة  ال�شالم  عمادها 
خمتلف  يف  ب���الإجن���ازات  حافلة  م�شرفة  م�شرية  ت��ق��ود 
املجالت العلمية والقت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية 
منذ عام 1971 �شارك بها �شعبنا بكل فئاته و�شرائحه 
من  عطاءهم  فا�شتلهموا  املقيمني  اإخوتهم  جانب  اإىل 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  امللهم �شاحب  القائد 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”.. ترجموا تو�شياته 
الأفعال  اأق��وال��ه فكانت  ون��ف��ذوا  ف��اأزه��رت  الأر����س  على 
���ش��ادق��ة م��ث��م��رة تبهر ال��ك��ون. اأخ����ريا ف��اإن��ن��ا ن�����ش��األ اهلل 
تعاىل اأن تبقى الإمارات �شاخمة بقادتها و�شعبها قوية 

باحتادها واإجنازاتها على مر الزمن”.

•• اأبوظبي -وام:

جمل�س  رئي�س  القا�شمي  �شقر  ب��ن  في�شل  ال�شيخ  ق��ال 
اإن  “جلفار”  الدوائية  لل�شناعات  اخلليج  �شركة  اإدارة 
مب�شرا  اآخ��ر  بعد  عاما  علينا  يطل  دي�شمر  الثاين من 
م�شهدا  ومت��ث��ل  نفو�شنا  على  غالية  وطنية  مبنا�شبة 
م�شتمرا يعك�س توحدنا ويعزز بو�شوح ع�شق املواطنني 
والت�شحية  خ��دم��ت��ه  يف  ال�����ش��ادق��ة  ورغ��ب��ت��ه��م  لوطنهم 

والفداء من اأجله.
 46 ال����  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ل��ه مبنا�شبة  كلمة  ورف���ع - يف 
اإىل مقام  والتريكات  التهاين  اأ�شمى عبارات   - للدولة 
نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  �شاحب 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  “حفظه اهلل”  الدولة 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ  الوزراء حاكم دبي 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 
م�شريتنا  قيادة  يوا�شلون  وهم  الإم���ارات  حكام  الأعلى 
راي���ة الحت���اد عالية  املحافظة على  اأج���ل  م��ن  امل��ب��ارك��ة 
وبناء  الوطن واحلفاظ على منجزاته  �شماء  خفاقة يف 

م�شتقبل زاهر كرمي لأبنائه.
اأن���ه يف ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��ل��دول��ة تتجلى عظمة  واأ���ش��اف 
الآب�����اء ال��ذي��ن ���ش��ط��روا جم���دا لأم��ت��ه��م واأ���ش�����ش��وا دولة 
وال�شعادة يف ربوعها  الأمن وال�شتقرار  تن�شر  ح�شارية 
ال�شيا�شي  البناء  متانة  وتعك�س  مواطنيها  �شاأن  وترفع 

لدولة الإمارات.
واأ�شار اإىل اأن��ه مع م��رور الأع��وام مت�شي الإم���ارات اإىل 
الأمام بخطى واثقة مت�شارعة وت�شكل عنوانا للمبادرات 
والغايات التي تكفل التقدم ونه�شة الأمة وتعد �شاحة 
زاخرة بالكثري من الإجنازات واملبادرات التي تغر�س يف 
مواطنيها العزة وال�شهامة بل �شنعت بلدا يتميز بالأمن 
وال�شتقرار وينعم بالنه�شة احل�شارية املتطورة يف كل 
انطلقت  عاما   46 مدى  على  اأن��ه  واأو�شحت  املجالت. 
م�شرية الحتاد قوية �شاخمة ت�شتند على دعائم جتربة 
وحمافظة  ال��را���ش��خ��ة  مب��ب��ادئ��ه��ا  متم�شكة  ح�����ش��اري��ة 
العمل  ميادين  ويف  �شعبها  ومعتقدات  وقيم  اإرث  على 
طموحات  تلبي  ال��ت��ي  الإجن�����ازات  م��ن  ال��ك��ث��ري  حتققت 
اأبناء  تدافع  وا�شحا يف  عنوانها  وكان  واملواطن  الوطن 
الوطن من اأجل الت�شحية والفداء امتثال لأمر القيادة 
اأن  القا�شمي  �شقر  ب��ن  في�شل  ال�شيخ  واأك���د  الر�شيدة. 
وي�شتحق  بامتياز  الوطن  ي��وم  هو  دي�شمر  من  الثاين 
وتبلغ  املنا�شبة  وتتجلى عظمة  به  الحتفاء  منا جميعا 
له  املغفور  دولتنا  موؤ�ش�س  جهود  نتذكر  عندما  ذروتها 
 “ ث��راه  “ طيب اهلل  اآل نهيان  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ 
اإىل  الذين وقفوا  الإم���ارات  اإخ��وان��ه حكام  ونتذكر معه 
جانبه وقفة رجل واحد يف ذلك الوقت واتخذوا القرار 
اأث��م��ر ع��ن تاأ�شي�س دول���ة الحت���اد ومن  ال��وط��ن��ي ال���ذي 
دعائم  اإر���ش��اء  الف�شل يف  لهم  فكان  درب��ه��م  ���ش��اروا على 
اإليها  ب��الن��ت��م��اء  اأب��ن��اوؤه��ا  ال��ت��ي يفتخر  دول���ة الإم�����ارات 

ويتدافعون للم�شاركة يف تنميتها.

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  القا�شمي  بن في�شل بن �شقر  ال�شيخ عبداهلل  قال 
“جلفار” اإنه  الدوائية  لل�شناعات  اخلليج  �شركة  اإدارة  جمل�س 
والفرحة  البهجة  تغمرنا  ع��ام  ك��ل  م��ن  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  يف 
ونتذكر فيه انطالقة م�شرية احتاد دولة المارات بقيادة املغفور 
واخوانه  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له 
ب��ن في�شل يف كلمته  ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل  ح��ك��ام الم������ارات. وق����ال 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال�46 اإنه يف هذه املنا�شبة الوطنية نرفع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ملقام  والتريكات  التهاين  عبارات  اأ�شمى 
و�شاحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “ رعاه اهلل “ و �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
حكام الإمارات وهم يوا�شلون قيادة م�شريتنا املباركة من اأجل 

املحافظة على راية الحتاد عالية خفاقة.

اإنه من خالل ذلك التاريخ املجيد تطل علينا منا�شبة  واأ�شاف 
و�شالبة  عظمتها  تتجلى  التي  للدولة  ال�46  الوطني  ال��ي��وم 
املزيد من  نحو حتقيق  تنميتها  م�شرية  وتوا�شل جناح  بنيانها 
الجن��ازات التي تعك�س الخال�س يف الوفاء للوطن ورفع �شاأن 
املواطن. واأكد اأن دولة الإمارات منذ قيامها راهنت على �شبابها 
كونهم  اهتماماتها  برامج  �شدارة  يف  فو�شعتهم  طموحاتهم  و 
ي�شكلون الرثوة احلقيقية و الأر�شية ال�شلبة التي يقف عليها 
الوطن يف البتكار والتنمية امل�شتدامة والذود عن اأر�شه وعر�شه 
.. ومنذ قيام الحتاد بدا وا�شحا احلر�س على ن�شر التعليم يف 
والهتمام  والن����اث  ال��ذك��ور  م��ت��ن��اول  يف  ليكون  امل��ن��اط��ق  جميع 

باملرافق ال�شحية والريا�شية والثقافية وغري ذلك.
46 عاما على تاريخ  اأن احت��اد الم���ارات مع م��رور  و�شدد على 
مولده ا�شتطاع اأن يقدم جتربة �شيا�شية رائعة ومنوذجا تنمويا 
التي  ال�شيا�شة احلكيمة  اىل  ذلك  الف�شل يف  ويعود  به  يحتذى 
ر�شمها موؤ�ش�شو الدولة بقيادة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراهم ومن �شاروا بعدهم على ذات الدرب 

والنهج ب�شدق واخال�س.

طحنون بن حممد يعزي يف 
وفاة حمد �صعيد احل�صاين 

•• العني -وام:

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
العني ام�س واجب العزاء اإىل �شعيد حمد �شعيد احل�شاين يف وفاة املغفور له 

والده وذلك يف جمل�س العزاء يف منطقة ال�شاروج مبدينة العني.
واأعرب �شموه عن خال�س تعازيه وموا�شاته اإىل اأ�شرة وذوي الفقيد �شائاًل 
املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم 
�شموه..  اإىل جانب  العزاء  واج��ب  كما قدم  وال�شلوان.  ال�شر  وذوي��ه  اأهله 

ال�شيخ ذياب بن طحنون اآل نهيان وال�شيخ زايد بن طحنون اآل نهيان .

�صلطان بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه 
وحممد بن زايد واحلكام باليوم الوطني الـ 46

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة برقية تهنئة اإىل �شاحب 
 46 ال�  الوطني  اليوم  “حفظه اهلل” مبنا�شبة  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
�شكلت  التي  العزيزة  الوطنية  املنا�شبة  بهذه  والتريكات  التهاين  خال�س  عن  �شموه  واأع��رب  للدولة. 
حلظة فارقة يف تاريخ الدولة ج�شدت الوحدة والتالحم بني القيادة وال�شعب.  كما بعث �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن زايد اآل نهيان برقيات تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  ال��وزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 

املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام بهذه املنا�شبة الوطنية الغالية.

العدد 12188 بتاريخ 2017/12/1   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/625  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ال�شمراء ملقاولت ال�شيانة العامة  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /احل�شارة للخدمات الفنية - �س ذ م م وميثله 
ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  / عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع قد 
2015/12/15 وحددت  بتاريخ  2015/2131 جتاري جزئي  رقم  بالدعوى 
�شباحا    10.00 ال�شاعة    2017/12/25 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�شه  لها 
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12188 بتاريخ 2017/12/1   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2700  مدين جزئي              

الزعابي  جمهول حمل  املاجد  1-  حممد عبداهلل حممد   / املدعي عليه  اىل 
جمموعة   - لالت�شالت  الإم����ارات  جمموعة  �شركة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ات�شالت - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   33.914.52( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة  12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch2.D.18 يوم الثنني  املوافق  2017/12/11  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

بنت  ميثاء  الدكتورة  معايل  قالت 
اإنه  دول���ة  وزي���رة  ال�شام�شي  ���ش��امل 
ال��وط��ن��ي اخل���ال���د الذي  ال���ي���وم  يف 
من  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  ي�شادف 
كل عام ن�شتذكر ميالد دولة اأعطت 
ال�شامية  امل���ع���اين  ك���ل  ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
مواجهة  يف  وال������ع������زم  ل������������الإرادة 
وروؤى  وث��اب��ة  وبخطى  ال��ت��ح��دي��ات 
النه�شوي  البناء  ملرتكزات  معمقة 
الذي �شرعان ما غدا �شاخما �شموخ 
قيادة وحكمة املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
واإخ���وان���ه ح��ك��ام الم�����ارات. وقالت 
معاليها يف كلمة لها بهذه املنا�شبة 
منذ  عظيمة  كانت  النطالقة  اإن 
ب���داي���ت���ه���ا، وال�����وح�����دة را����ش���خ���ة يف 
بنيانها ومبهرة يف اإجنازاتها حتى 
غدت جتربة رائدة يف بناء الدولة 
احلديثة يف عامل ي�شهد ت�شابقا يف 

الرتقاء ب�شتى مفا�شل احلياة.
ي��ت��اأم��ل �شورتها  م��ن  اإن  واأ���ش��اف��ت 
باإعجاب  يدرك  املتجددة  الناه�شة 
ما حتفل به دولة الإمارات العربية 
املتحدة من تقدم مطرد، ومواكبة 
وم�شتلزماته..  الع�شر  مل�شتجدات 
تعبري  ه��و  ال��ي��وم  يتحقق  م��ا  واإن 
ع��ن ال���ش��ت��خ��دام الأم��ث��ل للقدرات 
اأع��ط��ى لالإجنازات  م��ا  وال��ط��اق��ات 
ال�شعد  ع��ل��ى  وت��راب��ط��ه��ا  مت��ي��زه��ا 

نتاج  امل���زده���رة  ف��ال��دول��ة   .. ك��اف��ة 
اأركانها  فيها  ت��ت��وازن  ثاقبة  روؤي���ة 
القيادة  ع��ل��ي��ه  م���ا حت���ر����س  وه�����ذا 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ����ي����ه  ال����دول����ة 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي و �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
فاإجنازاتها  الإم��ارات  حكام  ال�شمو 
����ش���اخ�������ش���ة ����ش���اخم���ة وم����وؤ�����ش����رات 
التنمية واإح�شائياتها مثار اإعجاب 
املتخ�ش�شة  امل���ن���ظ���م���ات  خم��ت��ل��ف 
واإن ما حتقق  والدولية  الإقليمية 
الذي  بالزمن  كان مذهال مقارنة 
حيث  الإجن�����ازات  ه���ذه  ا�شتغرقته 
كبري  ح���د  اإىل  ���ش��ن��وات��ه  اخ��ت��زل��ت 

قيا�شا بتجارب اأخرى يف العامل.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ن حممد فرج  �شهيل  م��ع��ايل  ق��ال 
الطاقة  وزي������ر  امل�����زروع�����ي  ف����ار�����س 
الإم�������ارات  اإن جت���رب���ة  وال�����ش��ن��اع��ة 
فريداً  اأمن����وذج����اً  ت��ع��د  ال���وح���دوي���ة 
وحدثاً تاريخياً على م�شتوى العامل 
اأن  ا�شتطاعت  الم���ارات  اأن  واأو���ش��ح 
تتوا�شل وت�شتمر وحتقق النجاحات 
ال���ت���ي ج��ع��ل��ت��ه��ا يف م��ق��دم��ة ال����دول 
وا�شتقراراً  ومن����واً  ت���ط���وراً  الأك����رث 
ال�شديدة  ال����روؤي����ة  ب��ف�����ش��ل  وذل�����ك 
و قال معاليه يف  الر�شيدة.  للقيادة 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ل��ه  كلمة 
قادت  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اإن  ال�46 
م�شرية اخل��ري وال��رخ��اء من خالل 
حتقيق الإجنازات و اإطالق الرامج 
الإمارات  ت�شدرت  حتي  وامل��ب��ادرات 
التناف�شية  م��وؤ���ش��رات  م��ن  ال��ع��دي��د 

العاملية.
ال���ط���اق���ة  و رف�������ع م�����ع�����ايل وزي���������ر 

التهاين  اآي�����ات  اأ���ش��م��ى  وال�����ش��ن��اع��ة 
�شاحب  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ري���ك���ات 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
“حفظه اهلل”  نهيان رئي�س الدولة 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  و �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة،  للقوات 
ح��ك��ام الإم������ارات و���ش��ع��ب الإم�����ارات 
الوطني  ال���ي���وم  ال���ك���رمي مب��ن��ا���ش��ب��ة 
معاليه  واأك���د  والأرب��ع��ني.  ال�شاد�س 
اأن منا�شبة اليوم الوطني حتمل يف 
توؤكد  ع��دة  ودللت  معاين  طياتها 
يف جمملها وحدة الإماراتيني قيادة 
و�شعباً يف الهدف وامل�شري و اأ�شار اإىل 
اأن القيادة الر�شيدة �شارت على نهج 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
تعزيز  ث��راه يف  اهلل  نهيان طيب  اآل 
امل�شرية بخطى ثابتة حتى اأ�شبحت 
الإم��ارات عالمة م�شيئة من حيث 

التطور والنماء والتنمية.
واأ������ش�����اف اإن������ه م����ا ك�����ان ل���ك���ل ذلك 
البنيان  ���ش��الب��ة  ل���ول  ي��ت��ح��ق��ق  اأن 
وال����ت����الح����م ال����وط����ن����ي وال���ع���زمي���ة 
الذي  امل�شتنري  وال��ف��ك��ر  والإ����ش���رار 
يقود دولة الإمارات ويهيئها لولوج 
بغد  وواثقة  ثاقبة  بنظرة  امل�شتقبل 

واعد اأكرث تقدماً وازدهاراً.

•• اأبوظبي-وام:
قالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة اإن اليوم 
الوطني لدولة الإم��ارات فر�شة لالحتفاء مب�شرية الإجن��ازات واملكت�شبات 
التي حتققت بف�شل الدور التاريخي للوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” يف بناء دولة ع�شرية تكون منوذجا 

فريدا يف الوحدة والرقي والتطور والزدهار.
واأكدت معاليها - يف كلمة لها مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 46 للدولة - اأن 
باملكانة  والع��ت��زاز  الفخر  عن  �شادق  تعبري  هي  الوطني  اليوم  احتفالت 
والثقايف  احل�شاري  اإرثيها  واأن  خا�شة  الدولة  اإليها  و�شلت  التي  الفريدة 
لدولة  امل�شرق  الوجه  مظهرين  كافة  العامل  اأن��ح��اء  اإىل  و�شال  العريقني 

اأ�شبحت مركز اإ�شعاع ثقايف على م�شتوى العامل.

•• اأبوظبي-وام:

قال معايل �شلطان بن �شعيد البادي 
احتفال  اإن  ال��ع��دل  وزي���ر  ال��ظ��اه��ري 
دي�شمر  �شهر  من  الثاين  يف  الدولة 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ي��اأت��ي والإجن������ازات 
املجالت  ���ش��ت��ي  ت��ت��ع��زز يف  ال��ع�����ش��ري��ة 
وا����ش���م ال���دول���ة ي��رت��ف��ع ���ش��اخم��ا بني 
العامل يف موؤ�شرات  ال��دول يف  اأف�شل 
وجمالت التنمية والتفوق والبتكار 

والريادة.
اليوم  مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف   - واأك���د 
ما  اأن   - ل��ل��دول��ة   46 ال�����  ال��وط��ن��ي 
الر�شيدة  القيادة  تقدمه  وم��ا  حتقق 
وامل���خ���ل�������ش���ة واحل���ك���ي���م���ة م����ن روؤي�����ة 
حافل  واع����د  مل�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف 
باملنجزات التنموية يف املجالت كافة 
وما حققته على ال�شعيدين الإقليمي 
والدويل من ح�شور قوي واإ�شهامات 
واعدة وا�شم ينظر له العامل كله بكل 
التقدير والإعجاب كل هذا يوؤكد من 
اإمارات  امل�شتقبل واعد واأن  اأن  جديد 
اأبنائها  وب�شواعد  وال��ع��ط��اء..  اخل��ري 
املخل�شني وبت�شافر جهود املواطنني 

املخل�شة  ق��ي��ادت��ه��م  م��ع  وت��الح��م��ه��م 
الكثري  مت��ل��ك  فيها  املطلقة  ثقتهم 

والكثري مل�شتقبل اأكرث اإ�شراقا .
ورف����ع ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��ع��زي��زة على 
والتريكات  التهاين  اأ���ش��دق  قلوبنا 
اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
�شاحب  اأخ��ي��ه  واإىل  اهلل”  “حفظه 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واإىل  اهلل” 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة 
الأع���ل���ى لالحتاد  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء 
اأولياء  ���ش��م��و  واإىل  الإم�������ارات  ح��ك��ام 
الإم����ارات  دول���ة  �شعب  واإىل  ال��ع��ه��ود 
46 لحتاد دولة  ال�  الذكرى  بحلول 
الإمارات وعلى ما حتقق من اإجنازات 
على جميع الأ�شعدة .. داعيا اهلل اأن 

يعيدها باليمن والركات.
باليوم  الح���ت���ف���ال  ف��رح��ة  اإن  وق����ال 
من  له  ملا  فرحة  تعادلها  ل  الوطني 

ق��ي��م��ة ك����رى وذك������رى غ��ال��ي��ة على 
اأبناء الإم��ارات .. م�شريا اإىل اأن 46 
م�شرية  يف  طويال  زمنا  تعد  ل  عاما 
ولكنها  وال�������ش���ع���وب  الأمم  وت����اري����خ 
وبكل  تعد  الإم���ارات  لدولة  بالن�شبة 
املقايي�س - ومبا مت حتقيقه خاللها 
- اإجنازا ح�شاريا كبريا يعود الف�شل 
فيه لروؤية املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان “ رحمه اهلل “ الذي 
متيز بروؤية ثاقبة وعقل حكيم ر�شيد 
موؤ�ش�شي  اإخ��وان��ه  مبعاونة  وا�شتطاع 
يقيموا  اأن  الإم�����ارات  ح��ك��ام  الحت����اد 

دولة قوية الأركان داخليا وخارجيا.

واأكد اأن روح الحتاد متثل لنا م�شدر 
على مدى  وال��ت��اأك��ي��د  وال��ع��زة  الفخر 
وقيادته  ل��ل��وط��ن  وال��ع��رف��ان  ال���وف���اء 
الر�شيدة بحا�شره امل�شرق وم�شتقبله 

الواعد.
واأ�شاف اأن ذكري الثاين من دي�شمر 
والإعجاب  الفخر  بكل  لننظر  تاتي 
و�شعت  ع�شرية  دول���ة  م��ن  حتقق  مل��ا 
يف  ورخائه  و�شعادته  املواطن  رفاهية 
من  لأبنائها  ووف��رت  اأولوياتها  �شلم 
اأر�شها  املقيمني على  املواطنني ومن 
واملتطلبات  اخل��دم��ات  اأرق���ى  الطيبة 
احلياة  لهم  ت��وؤم��ن  التي  ال�شرورية 
لأبنائهم  الآم��ن  وامل�شتقبل  الكرمية 
ما  هنا  ويكفينا  املتعاقبة  والأج��ي��ال 
العاملية  وامل��وؤ���ش��رات  التقارير  تذكره 
م���ن اأرق�����ام واإح�����ش��ائ��ي��ات ع���ن ري���ادة 
الإمارات وت�شدرها ملوؤ�شرات التنمية 

وال�شعادة والر�شا ملواطنيها.
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  نهج  اأن  واأك��د 
ال���وح���دوي  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
للوحدة  جت���رب���ة  اأع���ظ���م  ���ش��اح��ب   -
العربية يف الع�شر احلديث - �شيظل 
نرا�شا م�شيا لأبناء الإمارات ومثال 

يحتذي يف كل املجالت.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ول��ة  اإىل  واأ����ش���ار 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة - حفظه اهلل - “ اإن ما 
اإليه بالدنا من مكانة ورفعة  و�شلت 
م��ن طماأنينة  ب��ه  تنعم  وم��ا   .. وع���زة 
م�������ش���رية طويلة  ث���م���رة  ه����و  ورخ�������اء 
ال�شاق  والعمل  وامل��ث��اب��رة  اجلهد  م��ن 
الدوؤوب قادها فقيدنا الكبري بحكمة 
ثروات  ك��ل  �شخر  اإذ   .. و�شر  وحلم 
ال���ب���الد ون����ذر ح��ي��ات��ه ل��ب��ن��اء الوطن 
الكرمية  احل���ي���اة  وت���وف���ري  وت��ق��دم��ه 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر����س 
نحن  ما  على  اأ�شبحنا  حتى  ال��دول��ة 
دعائم  تر�شخت  ولقد  ال��ي��وم..  عليه 
احت���ادن���ا ال�����ش��ام��خ واأ���ش��ب��ح��ت دول���ة 
الإم��ارات العربية املتحدة - واحلمد 
ب��ارزة على تقدم الدول  هلل - عالمة 
�شيا�شات  م��ن  انتهجته  مب��ا  والأمم 
حكيمة وحققته من منجزات عظيمة 
وا�شتقرار  اأم�����ن  م���ن  ب���ه  ت��ن��ع��م  وم����ا 
وازدهار وطماأنينة”.. موؤكدا اأن تلك 
الكلمات الكرمية �شتظل منهاج عمل 

لنا وجلميع اأبناء الإمارات.

•• دبي-وام:

قال معايل عبدالرحمن بن حممد 
ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزي����ر  ال��ع��وي�����س 
ل�شوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  امل��ج��ت��م��ع 
اليوم الوطني  اإن  املجل�س الوطني 
لدولة الإمارات هو منا�شبة وطنية 
را�شخة يف قلوب وذاكرة كل مواطن 
ويتجدد  ع��ام  ك��ل  تتجدد  اإم��ارات��ي 
للوطن  ب����ال����وف����اء  ال���ع���ه���د  م��ع��ه��ا 
كل  التي حتر�س  لقيادته  وال��ولء 
يوم على متكني املواطن والرتقاء 
بقدراته ملوا�شلة م�شرية الإجنازات 
وال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حت��ق��ق��ه��ا دولة 

الإمارات يف جميع املجالت.
واأكد - يف كلمة له مبنا�شبة اليوم 
الوطني ال� 46 للدولة - اأن اليوم 
الوطني هو يوم فخر بوطننا وهو 
وحتققه  حققته  مب��ا  اع��ت��زاز  ي���وم 
وازدهار  الإم���ارات من تقدم  دول��ة 
بداأ من اللحظات الأوىل لقيام دولة 
الحتاد على اأيدي الآباء املوؤ�ش�شني 
الأول  ال��ي��وم  وم��ن��ذ  ر�شموا  ال��ذي��ن 

الإم���ارات  ل��دول��ة  م�شرق  م�شتقبل 
عنوانه التالحم الوطني والوحدة 
ل��الرت��ق��اء ب��ال��وط��ن وال��ع��م��ل بروح 
واح���دة لتحقيق ه��دف واح��د وهو 
امل��ج��د وال��ري��ادة ل��دول��ة الإم����ارات. 
واأ������ش�����اف ن��ح��ت��ف��ل يف الإم���������ارات 
الدولة  لتاأ�شي�س   46 ال�  بالذكرى 
وقيام الحتاد على اأ�ش�س �شلبة من 
هوية وطنية جامعة وقيم وتقاليد 
اأ�شيلة ونتذكر بكل تقدير واإجالل 
له  املغفور  بقيادة  املوؤ�ش�شني  الآب��اء 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ 
“ الذين اجتمعت  ث��راه  طيب اهلل 
وعملوا  ال����وح����دة  ع��ل��ى  اإرادت�����ه�����م 
باإخال�س وعزمية ل تلني من اأجل 
بناء وطن موحد وعزيز ينعم فيه 

�شعبه بالأمن وال�شتقرار.
ويف  الحت��������اد  م�������ش���رية  اإن  وق������ال 
ظ���ل ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة م���ا زالت 
امل�شتقبل  ل�شناعة  ق��دم��ا  مت�شي 
امل�شتقبل  الإم���ارات  لدولة  امل�شرق 
والرفاه  ال�����ش��ع��ادة  ع��ن��وان��ه  ال����ذي 
وعنوانه  الإن�شاين  املجتمع  لأفراد 

العمل  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����ش��ت��م��ر  ال�����ش��ع��ي 
الت�شامح  ق��ي��م  ون�����ش��ر  امل�������ش���رتك 
املجتمع  خلدمة  وال�شالم  واملحبة 
ترت�شخ  ال��ذي  امل�شتقبل  الإن�شاين 
فيه مكانة دولة الإم��ارات كموطن 
وا�شت�شراف  وال�شتدامة  لالبتكار 
فكل  املقبلة  لالأجيال  امل�شرق  الغد 
وقيادتها  والإم�������ارات  ودول����ة  ع���ام 
ال��ر���ش��ي��دة و���ش��ع��ب��ه��ا الأب�����ي بخري 
التطور  م��ن  م��زي��د  واإىل  وع��اف��ي��ة 

والزدهار والريادة.
اأن  اإىل  ال��ع��وي�����س  م���ع���ايل  واأ�����ش����ار 

دول����ة الإم�������ارات ح��ق��ق��ت اإجن�����ازات 
التالحم  روح  ب��ف�����ش��ل  م��ت��وا���ش��ل��ة 
الر�شيدة  وال���ق���ي���ادة  ال�����ش��ع��ب  ب���ني 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
“حفظه اهلل” ودعم اأخيه �شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
با�شتمرار  تتقدم  واأ�شبحت  اهلل” 
يف  العاملية  التناف�شية  موؤ�شرات  يف 
جمال الرفاهية والتميز وال�شعادة 
املحافل  يف  رفيعة  مكانة  وت��ب��واأت 

الإقليمية والدولية.
توا�شل  الإم������ارات  دول���ة  اأن  واأك����د 
جمال  يف  نوعية  اإجن���ازات  حتقيق 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة م���ن خالل 
متكاملة  ح��ك��وم��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
القطاعات  م�شتقبل  ل�شت�شراف 
قيادتنا  اأط��ل��ق��ت  ح��ي��ث  احل��ي��وي��ة 
الإم����ارات  ا�شرتاتيجية  ال��ر���ش��ي��دة 
كاأول م�شروع  ال�شطناعي  للذكاء 
الإم����ارات  “ م��ئ��وي��ة  �شمن  �شخم 

الإم�����ارات  واأ���ش��ب��ح��ت   “  2071
الإن�شاين  للتعاي�س  عامليا  منوذجا 
الثقافات  خمتلف  ب��ني  والت�شامح 
امل�����ت�����واج�����دة ع���ل���ى ه������ذه الأر��������س 
القانون  ���ش��ي��ادة  ظ���ل  يف  ال��ط��ي��ب��ة 
و�شون كرامة الإن�شان وتعزيز قيم 

الت�شامح والو�شطية والعتدال.
املنا�شبة  ه����ذه  يف  م��ع��ال��ي��ه  ورف�����ع 
اإىل  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  الوطنية 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب 
�شعب  واإىل  الإم��ارات  ال�شمو حكام 
لدولتنا  متمنيا  ال���ويف  الإم������ارات 
والعزة  التقدم  من  مزيدا  الغالية 

والرخاء.

•• اأبوظبي-وام:

اأك������د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأح����م����د بن 
الفال�شي  ب��ال��ه��ول  حميد  اهلل  عبد 
العايل  التعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر 
من  ال��ث��اين  اأن  املتقدمة  وامل���ه���ارات 
منا�شبة  كونه  جانب  اإىل  دي�شمر 
بها  الح��ت��ف��اء  يف  اجلميع  يت�شارك 
يف �شلوك يحمل الكثري من معاين 
وحب  والت�شامن  والوحدة  الأخ��وة 
فاإنه  باإجنازاتها  والتغني  الإم��ارات 
يتمثل  اآخ���ر  ب��ع��دا  طياته  يف  يحمل 
للتفكر  ���ش��ن��وي��ة  حم��ط��ة  ك���ون���ه  يف 

على ال�شعيد ال�شخ�شي واملجتمعي 
والوطني مبا نقدمه كاأفراد لدولتنا 

مقرونا بح�س التطلع للم�شتقبل.
وقال معاليه اإن الثاين من دي�شمر 
ي��اأت��ي مفعما مب�شاعر  ك��ل ع��ام  م��ن 
الوطنية التي يت�شاركها كل مواطن 
اأر���س الإم���ارات فرنى  ومقيم على 
التفتنا يف  اأي��ن��م��ا  الح��ت��ف��اء  م��ع��امل 
البيوت وموؤ�ش�شات العمل واملدار�س 
واجل���ام���ع���ات وغ���ريه���ا مم���ا يعك�س 
م�شرية الحتاد وقيمه العميقة وهي 
قيم الت�شامح واحرتام الآخر وحب 
اخلري على حياة كل من يتخذ من 

هذه الأر�س الطيبة وطنا له.
واأ�شاف معاليه اأن الفرد يف املجتمع 
من  ج���زءا  بكونه  يتميز  الإم���ارات���ي 
فكرة  ع��ل��ى  اأ���ش��ا���ش��ه  يف  ي��ق��وم  ن�شيج 
ي�شمن  مب��ا  الإن�����ش��ان  يف  ال�شتثمار 
ال���ت���م���ك���ني وال������رخ������اء وا����ش���ت���دام���ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ي ر���ش��خ��ه��ا ال���وال���د 
ال�شيخ  باإذن اهلل  املغفور له  املوؤ�ش�س 
“ طيب  اآل نهيان  زاي��د بن �شلطان 
القيادة  منها  وات��خ��ذت  ثراه”  اهلل 
بثقة  عليه  ت�شري  نهجا  ال��ر���ش��ي��دة 
ن��ح��و امل�����ش��ت��ق��ب��ل ح��ت��ى اأ���ش��ب��ح هذا 
الإماراتي  ال��وع��ي  م��ن  ج��زءا  الفكر 

العام.
وتابع معاليه “ اإن العام ال� 46 من 
ق�شة  بخال�شة  ياأتي  احتادنا  عمر 
الإن�شان  يف  ال�شتثمار  م��ن  عميقة 
تنظيم  من  ب��دءا  ومتكينه  وتعليمه 
الكتاتيب على �شكل مدار�س نظامية 
املوؤ�ش�شات  اأه����م  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  وح��ت��ى 
التعليمية العاملية على اأر�شنا وبدء 
العايل  التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  دخ����ول 
العاملية  الت�شنيفات  يف  الإم��ارات��ي��ة 
ع���ل���ى م������دى ال�������ش���ن���وات الأخ�������رية 
اإماراتية  واأه��داف  وو�شع طموحات 
العاملي  ال�شباق  دخ���ول  مثل  رائ���دة 

م�شبار  ب���اأول  الف�شاء  ل�شتك�شاف 
عربي وهو م�شبار الأمل«.

واأ�شار معاليه اإىل اأن اليوم الوطني 
ي��ح��م��ل م���ع���ان ���ش��ام��ي��ة م��ن��ه��ا عدم 
اأجنزته  م���ا  ع��ن��د  ال��ت��ف��ك��ري  ت���وق���ف 
ميتد  ب����ل  الآن  ح���ت���ى  الإم������������ارات 
واأين  امل�شتقبل  يف  التفكري  لي�شمل 
ي��ق��ف ال���ف���رد وامل��وؤ���ش�����ش��ة م���ن روؤي���ة 
2021 ومئوية الإمارات  الإمارات 
بدورهم  تقدميه  ي�شتطيعون  وم��ا 
الإماراتي  ال��ب��ي��ت  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��م 
والتنمية  ال����وح����دة  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م 

امل�شتدامة وا�شت�شراف امل�شتقبل.

اأحمد جمعه الزعابي: اليوم الوطني فر�صة لتاأكيد النتماء وجتديد الولء
•• اأبوظبي -وام:

قال معايل اأحمد جمعه الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة اإن الثاين من 
دي�شمر ميثل وقفة لتاأكيد النتماء اإىل الوطن وجتديد الولء للقيادة 
اإن  الر�شيدة. واأ�شاف - يف كلمته مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 46 للدولة - 
م��ا حققته يف خمتلف  بكل  والع��ت��زاز  للفخر  الإم����ارات تدعو  اإجن���ازات 
ال�شعد ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية وما و�شلت اإليه من مكانة 
مكت�شبات  من  ت�شهده  وم��ا  والعاملي  الإقليمي  امل�شتويني  على  مرموقة 
وفيما  كافة.  املختلفة  ومناطقها  الدولة  اإم��ارات  �شملت  �شاملة  ونه�شة 

يلي كلمة معايل اأحمد جمعه الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة بهذه 
احتادنا..  لإع��الن  والأرب��ع��ني  ال�شاد�شة  ال��ذك��رى  ويف   .. اليوم  املنا�شبة: 
اآيات التقدير اإىل �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ  اأ�شمى  اأرفع  اأن  ي�شرفني 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وهو يقود م�شرية 
البناء والتمكني تر�شيخا لثوابت اأر�شى دعائمها املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ وتغمده واإخوانه الآب��اء املوؤ�ش�شني 

بالرحمة بقدر ما تفانوا يف رفعة وطنهم.
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  التهاين  و�شادق 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” واإىل 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإىل اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
لالحتاد حكام الإمارات واإىل حكومتنا الر�شيدة .. داعيا املوىل عز وجل 
والعزمية  بالقوة  واأن ميدنا  والأم��ان  الأم��ن  اأن يدمي على بالدنا نعمة 

ملوا�شلة ال�شري خلف قيادتنا الر�شيدة نحو مزيد من الزدهار والنماء.
اإن احتفاء بالدنا ال�شنوي بذكرى الثاين من دي�شمر 1971 هو وقفة 
ن�شتح�شر فيها بكل التقدير والإجالل والوفاء ما بذله اآباوؤنا املوؤ�ش�شون 
من جهود ا�شتثنائية تاأ�شي�شا لهذا الحتاد وبناء لهذه الدولة الفتية التي 
لبت طموحات اأبناء �شعبنا يف الوحدة والأمن والطمئنان والعي�س الكرمي 

كما اأنه يوم لبعث روح الحتاد وتاأكيد النتماء اإىل الوطن وجتديد الولء 
للقيادة الر�شيدة.

اإن اإجنازات دولتنا على مدى ال�شتة والأربعني عاما املا�شية تدعو للفخر 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  ال�شعد  خمتلف  يف  حققته  م��ا  بكل  والع��ت��زاز 
والج��ت��م��اع��ي��ة وم���ا و���ش��ل��ت اإل��ي��ه م��ن م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة ع��ل��ى امل�شتوينْي 
�شملت  �شاملة  ونه�شة  مكت�شبات  م��ن  ت�شهده  وم��ا  وال��ع��امل��ي  الإقليمي 
اإمارات الدولة ومناطقها املختلفة كافة. كل عام وقيادتنا احلكيمة تنعم 
والإمارات  عام  وكل  وازده���ار..  وعز  منعة  يف  ووطننا  والعافية  بال�شحة 

اآمنة وم�شتقرة.

وزير الطاقة وال�صناعة : الإمارات قدمت 
اأمنوذجًا فريدا للتجربة الوحدوية 

نورة الكعبي: اليوم الوطني فر�صة لالحتفاء 
مب�صرية الإجنازات واملكت�صبات

ميثاء ال�صام�صي : يف اليوم الوطني ن�صتذكر ميالد 
دولة اأعطت لتاأ�صي�صها كل معاين الإرادة والعزم

نا�صر الهاملي: اليوم الوطني دافع مل�صاعفة اجلهودعوي�صة املرر : اليوم الوطني ذكرى را�صخة تبعث الفخر والعتزاز
•• اأبوظبي-وام:

الطاقة  دائ���رة  رئي�س  امل���رر  مر�شد  عوي�شة  املهند�س  م��ع��ايل  اأك���د 
باأبوظبي اأن اليوم الوطني لدولة الإمارات ذكرى وطنية را�شخة يف 
وجدان كل اإماراتي تبعث الفخر والعتزاز وتعزز النتماء والولء 
والتقدم  النماء  م�شرية  توا�شل  التي  الر�شيدة  وال��ق��ي��ادة  للوطن 
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له  التي بداأها  والزده��ار 

اهلل ثراه” باين نه�شة الإمارات . “طيب 
اإن الإمارات  وقال املرر - يف كلمة مبنا�شبة اليوم الوطني ال�46 - 
اأ�شبحت يف م�شاف الدول املتقدمة مبختلف املجالت بف�شل الروؤية 
ال�شديدة للقيادة احلكيمة وامل�شي قدماً مب�شرية التنمية ال�شاملة.

واأ�شاف اأن اليوم الوطني ميثل منا�شبة عظيمة للتعبري عن م�شاعر 
احلب والوفاء لوطننا الغايل وقيادته الر�شيدة و ر�شالة اإىل العامل 

يوؤكد �شعب الإمارات فيها اعتزازه بانتمائه للوطن و ولءه لقيادته 
فالحتفال باليوم الوطني يذكرنا بتاأ�شي�س الحتاد عندما توحدت 
اإرادة الآباء املوؤ�ش�شني و�شدق عزمهم على تاأ�شي�س دولة فتية �شطرت 

تاريخياً م�شرقا نفاخر به الأمم.
التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  باأبوظبي  الطاقة  دائ��رة  رئي�س  معايل  ورف��ع 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتريكات 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  الإم����ارات  حكام  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب 
ال�46 . واأكد اأن الإم��ارات متتلك تاريخا من الإجن��ازات امل�شرفة و 
واإب��داع فما حققته من حت��ولت جذرية على  م�شرية تطور وعمل 

اأ�شبحت  ع�شرية  دول��ة  قيا�شية  م��دة  ويف  منها  جعل  كافة  ال�شعد 
وتناف�س  ال��دول  بني  مكانة مرموقة  وتت�شدر  العامل  اأنظار  حمط 
و  التناف�شية  م��وؤ���ش��رات  يف  الأوىل  امل��راك��ز  على  املتقدمة  ال��ب��ل��دان 
التنمية والتطور . واأ�شار املرر اإىل اأن اليوم الوطني ال� 46 ذكرى 
الدائم  ال��ولء  وتاأكيد  الوطن  حب  وتعميق  املواطنة  ثقافة  تر�شخ 
فهو يوم نحتفل فيه مبا تعي�شه الإمارات من ا�شتقرار واأمن ونه�شة 
وتطور يف كافة املجالت لن�شتمد العزمية والإرادة لبذل املزيد من 
احليوية  وامل�شاريع  واملبادرات  الرامج  �شتى  وتبني  واجلهد  العمل 
التي ت�شع دولتنا يف طليعة بلدان العامل. وقال “ نحن حري�شون 
الدولة من خالل  ت�شهدها  التي  التنمية  امل�شاهمة يف م�شرية  على 
م�شاهمة دائرة الطاقة باأبوظبي يف حتقيق روؤية الإمارات 2021 
وروؤية اأبوظبي 2030 لت�شبح الإمارات يف طليعة دول العامل وفق 

تطلعات القيادة احلكيمة ».

•• اأبوظبي -وام:

اكد معايل نا�شر بن ثاين الهاملي وزير 
املوارد الب�شرية والتوطني اأن الحتفال 
جميعا  لنا  دافعا  ي�شكل  الوطني  باليوم 
تطلعات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ج���ه���ودن���ا  مل�����ش��اع��ف��ة 
بفاعلية يف حتقيق  وللم�شاهمة  القيادة 
املزيد من التميز لدولتنا احلبيبة التي 
احتفالت وطنية  الي��ام  ه��ذه  ت�شهد يف 
على  واملقيمون  املواطنون  فيها  ي�شارك 
اإن الح��ت��ف��ال باليوم  ���ش��واء. وق���ال  ح��د 
ن�شتح�شر  ي��ج��ع��ل��ن��ا  ع����ام  ك���ل  ال��وط��ن��ي 
باعتزاز  ون�شتعر�س  فخر  بكل  املا�شي 
نحو  بثقة  لننطلق  احل��ا���ش��ر  م��ن��ج��زات 
 46 قبل  اأن���ه  اإىل  م�شريا   .. امل�شتقبل 

ع��ام��ا ال��ت��ق��ى امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زايد 
اآل نهيان والآب��اء املوؤ�ش�شون  بن �شلطان 
رحمهم اهلل على وحدة الهدف وامل�شري 
ف�شيدوا بنيانا قويا لحتاد �شامخ باإرادة 

وعزمية القيادة وال�شعب .

اليوم  مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف   - واأ���ش��اف 
ال��ر���ش��ي��دة منذ  ال��ق��ي��ادة  اإن  ال��وط��ن��ي - 
على  حر�شت  ال��وط��ن  راي���ة  ت�شلمت  ان 
الذي  الن�شان  ومتكني  البنيان  تعزيز 
وذلك  وه��دف��ه��ا  التنمية  اأ���ش��ا���س  يعتر 
انبثقت  ان��ط��الق��ا م���ن روؤي�����ة وا���ش��ح��ة 
حتققت  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  خ���ط���ط  ع�����ن 
مبوجبها منجزات ومكت�شبات ل ح�شر 
القت�شادية  التنمية  جم���الت  يف  ل��ه��ا 
يف  امل��ج��الت  من  وغريها  والجتماعية 
احلكيمة  قيادتها  ح��ددت  التي  ال��دول��ة 
وال�شعادة  وال�شتدامة  والبتكار  التميز 
الب�شرية  امل������وارد  وت��ن��م��ي��ة  وال��ت�����ش��ام��ح 
واعد  مل�شتقبل  ال��ع��ب��ور  ب��واب��ة  الوطنية 

واأكرث اإ�شراقا.

وزير العدل: روح الحتاد متثل م�صدر الفخر والعزة

عبدالرحمن العوي�س: اليوم الوطني هو يوم فخر بوطننا واعتزاز مبا حققه من اإجنازات

اأحمد بالهول : م�صرية الحتاد ر�صخت قيم الت�صامح واخلري
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د م��ب��ارك امل���زروع���ي الأم����ني ال��ع��ام للمجل�س 
1971 ميثل  اإن يوم الثاين من دي�شمر عام  اأبوظبي  التنفيذي لإم��ارة 
منا�شبة غالية يف نفو�س اأبناء الإمارات فهو اليوم الذي تاآلفت فيه قلوب 
الإماراتيني ليحققوا اإجنازا عظيما �شيظل عالمة فارقة ونقطة م�شيئة 

يف تاريخ دولتنا بل تاريخ املنطقة ككل.
اأن   - للدولة   46 ال���  الوطني  اليوم  له مبنا�شبة  كلمة  - يف  واأك��د معاليه 
حكمة الآباء املوؤ�ش�شني قادتهم اإىل اليقني باأن مكمن قوتهم يف احتادهم 
ع�شرية  دول���ة  ب��ن��اء  ميكن  ل  واأن���ه  ت��اآزره��م  يف  وح�شانتهم  منعتهم  واأن 

منيعة وجمتمع اآمن م�شتقر اإل اإذا اجتمعوا حتت راية واحدة فجاء احتاد 
الإمارات ليمثل كما قال الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
�شعب الإمارات  وتطلعات  واأماين  لرغبات  عمليا  “ جت�شيدا  اهلل  “رحمه 
وب��ن��اء م�شتقبل  وال��ع��زة  باملنعة  ك��رمي يتمتع  بناء جمتمع ح��ر  ال��واح��د يف 
م�شرق و�شاح ترفرف فوقه راية العدالة واحلق وليكون رائدا ونواة لوحدة 

عربية �شاملة.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت��ويل  م��ع  انطلقت  التي  التمكني  مبرحلة  واأ���ش��اد 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” زمام احلكم والتي 
الدولة تطورا  فيها  �شهدت  والتي  املوؤ�ش�شني  الآب��اء  لنهج  ا�شتكمال  جاءت 
اجليد  والتخطيط  امللهمة  ال���روؤى  خ��الل  م��ن  ال�شعد  خمتلف  يف  كبريا 

ملمو�س  واق��ع  اإىل  تلك اخلطط  ترجمة  على  ال��ق��ادرة  ال��ك��وادر  واخ��ت��ي��ار 
وقرن الأق��وال بالأفعال مبتابعة دوؤوبة من قائدين كبريين هما �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
اأن دول��ة الإم��ارات ما�شية قدما يف م�شريتها وهي  واأك��د معايل املزروعي 
الب�شرية  التنمية  تقارير  بها  ت�شهد  التي  جناحاتها  ثمار  يوم  كل  حت�شد 
ال��دول��ي��ة وك����ان اآخ���ره���ا اع��ت��م��اد م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي الإم���ارات���ي 

كمرجعية عاملية لتح�شني احلكومات.
وقال اإن دولة الإمارات تتطلع نحو حتقيق املزيد و�شول اإىل حتقيق اأهداف 

2021” التي ترنو اإىل اأن جتعل دولة الإمارات واحدة من اأف�شل  “روؤية 
دول العامل بالتزامن مع الحتفال بالذكرى اخلم�شني لليوم الوطني.

يكت�شب  العام  احتفالنا هذا  اإن  التنفيذي  للمجل�س  العام  الأم��ني  واأ�شاف 
اأقره  “ الذي  “عام زايد  ب�  معنى جديدا لأنه �شيكون م�شتهال لحتفائنا 
للتعبري  فر�شة  �شيمثل  وال��ذي   2018 يف  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
“�شانع عاملي  باإرثه اخلالد والقتداء بقيمه وروؤاه فهو بحق  عن فخرنا 

للتغيري” كما و�شفه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان.
وتقدم املزروعي باأ�شمى اآيات التهنئة واأ�شدقها اإىل القيادة احلكيمة واأبناء 
هذه  يعيد  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  �شائال   .. اأر�شها  على  واملقيمني  الإم���ارات 

املنا�شبة على دولتنا احلبيبة وهي تنعم الأمن وال�شالم والزدهار.

اأحمد مبارك املزروعي : اليوم الوطني عالمة فارقة ونقطة م�صيئة يف التاريخ

مدير عام دائرة التنمية بعجمان : اليوم الوطني حدث تاريخي مل�صرية الحتاد 
•• عجمان -وام:

التنمية  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  عي�شى  علي  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
القت�شادية يف عجمان اأن اليوم الوطني يحظى مبكانة خا�شة 

يف قلوب كل مواطن ومقيم على اأر�س الإمارات الطيبة.
انطلقت فيه م�شرية  ال���ذي  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ي��وم  ه��ذا  ون���وه اىل 
اأ�ش�شاً  وا�شعني  اهلل  رحمهم  املوؤ�ش�شني  الآب��اء  بقيادة  الحت��اد 

حجر  كونه  الإن�����ش��ان  ببناء  ت��وؤم��ن  حديثة  دول��ة  لبناء  متينة 
الأ�شا�س والغاية اجلوهرية للتنمية ال�شاملة وامل�شتدامة.

وقال - يف كلمة له مبنا�شبة اليوم الوطني - : نحتفي اليوم 
م�شاعر  و�شط  اإجنازاتنا  م�شتذكرين  الغالية  املنا�شبة  بهذه 
الفخر والعتزاز والنتماء والولء لقيادتنا الر�شيدة ووطننا 
والتطور  النماء  للعامل جتربة متفردة يف  ق��ّدم  ال��ذي  الغايل 

والزدهار .

•• ال�شارقة -الفجر:

الغزال،  خلفان  ح�شة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت 
ال�شارقة �شديقة  التنفيذي ملكتب  املدير 
للطفل: اإن الحتفال باليوم الوطني لهو 
منا�شبة عزيزة علينا، نحتفل بها لنجدد 
م���ن خ��الل��ه��ا ال��ع��ه��د ب��ال�����ش��ري ع��ل��ى نهج 
املوؤ�ش�شني الأوائ��ل لدولة الحتاد،  الآباء 
لدعائم  الأوىل  اللبنات  و�شعوا  ال��ذي��ن 
دولة ع�شرية ناه�شة، جنحت عر اأكرث 
الثاقبة  الروؤية  بف�شل  عقود،  اأربعة  من 
املجتمعي  والتالحم  الر�شيدة،  لقيادتنا 
الفريد، اأن ت�شطر ا�شمها باأحرف من نور 

لالإن�شانية  وتقدم  ال��ع��امل،  دول  كل  بني 
جتربة ُم�شرفة، من البذل والعطاء.

باليوم  نحتفل  ونحن  الغزال:  واأ�شافت 
الوطني ال� 46 لدولة الإمارات العربية 
املتحدة، لبد من التوقف عند البطولت 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ���ش��ه��داء الوطن 
الأمثال،  اأروع  �شربوا  الذين  وال��واج��ب، 
لعزة  ف���داًء  الغالية  ب��اأرواح��ه��م  و���ش��ح��وا 
اأ�شماءهم  و���ش��ط��روا  ال���وط���ن،  و���ش��م��وخ 
ال��زك��ي��ة ع��ل��ى �شفحات  مب����داد دم��ائ��ه��م 
اأنبل الق�شايا، لنوؤكد اأن ذكراهم العطرة 
�شتظل م�شعاًل وطنياً ي�شيء دروب العزة 

والكرامة.

-وام: •• اأبوظبي 
قال �شعادة الدكتور حممد �شليم العلماء وكيل وزارة ال�شحة ووقاية 
املجتمع اإن الحتفال باليوم الوطني ال� 46 للدولة منا�شبة حتمل 
راأ�شها  وعلى  الر�شيدة  الإم��ارات  لقيادة  والمتنان  الفخر  م�شاعر 
“طيب اهلل  اآل نهيان  زايد بن �شلطان  ال�شيخ  املغفور له  موؤ�ش�شها 
ثراه” والآباء املوؤ�ش�شني الذين بنوا نه�شة الدولة وحققوا تطلعات 
ال�شمو  �شاحب  نهجهم  على  و�شار  والحت���اد  ال��وح��دة  نحو  �شعبها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يعاونه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اآل مكتوم يف درب حتقيق تقدم الوطن وازدهاره  حممد بن را�شد 
الدول  ثابتة واثقة وتعزز موقعها �شمن  الإم��ارات خطى  لتخطو 

الأكرث ابتكارا وتقدما.
واأ�شاف - يف كلمة له مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 46 للدولة - اأن 

م�شاعر النتماء وحب الوطن متتزج مع الحتفاء باليوم الوطني 
اأثبتت  حيث  ال��ب��الد  ت�شهدها  ال��ت��ي  امل�شتدامة  التنمية  ملوا�شلة 
ال�شاملة  التنموية  ال�شرتاتيجية  وكفاءة  فعالية  مدى  الإم���ارات 
التي تتبعها يف كل املجالت حتقيقا ل� “ روؤية الإم��ارات 2021 “ 

لتكون يف م�شاف اأف�شل الدول يف العامل.
واأ�شاف العلماء اأن الحتفال باليوم الوطني ياأتي تزامنا مع ذكرى 
الوطن  عن  دفاعا  الذكية  بدمائهم  ج��ادوا  الذين  الوطن  �شهداء 
الإمارات  راي��ة  لتظل  اأج��ل عزته وكرامته  م��ن  اأرواح��ه��م  وق��دم��وا 
ل  الإم���ارات  لأن  تاريخنا  يف  خالدة  ذك��راه��م  وتظل  عالية  خفاقه 
واحت�شان  والتقدير  بالوفاء  تقابلهم  بل  اأبنائها  ت�شحيات  تن�شى 
والعناية  ال��رع��اي��ة  م�شتويات  باأف�شل  لينعموا  كنفها  يف  اأ���ش��ره��م 

املتميزة التي تعك�س اأخالق اأهل الإمارات قيادة و�شعبا.

خدمات  مب�شتوى  الرت��ق��اء  على  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  واأك���د 
اأع���ل���ى امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جودتها  ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة وف���ق 
القطاعات  ك��ون��ه��ا �شمن  الأف�����راد  ت��وق��ع��ات  ل��ت��ف��وق  وا���ش��ت��دام��ت��ه��ا 
للدولة  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  اإىل  وت�شتند  اأول��وي��ة  الأك���رث  احليوية 
وتتما�شى مع ما ت�شهده من تطور يف جميع القطاعات حيث تاأتي 
امل�شتدامة  التنمية  ا�شرتاتيجية  لتحقيق  القيادة  توجهات  لرت�شخ 
املزيد من  اإط��الق  يف  و�شوابيتها  الروؤية  و�شوح  وتوؤكد   2030

امل�شاريع نحو ا�شت�شراف امل�شتقبل ومئوية الإمارات.
وكل  الإم��ارات��ي  وال�شعب  الر�شيدة  القيادة  العلماء  الدكتور  وهناأ 
مزيدا  متمنيا   ..  46 ال����  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  وال��زائ��ري��ن  املقيمني 
التنموي  م�شارها  دعائم  وتر�شيخ  لدولتنا  والزده���ار  التقدم  من 

للحفاظ على مكانتها املرموقة بني الأمم.

وكيل “وزارة ال�صحة” : اليوم الوطني منا�صبة حتمل 
م�صاعر الفخر والمتنان

الدكتورة ح�صة الغزال: الإمارات جنحت عرب اأكرث من اأربعة 
عقود اأن ت�صطر ا�صمها باأحرف من نور بني كل دول العامل

اكد م�ساركة بلده دولة الإمارات ال�سقيقة احتفالتها بهذا اليوم املجيد

وزير الإعالم البحريني : العالقات البحرينية الإماراتية منوذج للوحدة اخلليجية 
•• املنامة-وام:

ال�شيد علي بن حممد الرميحي  رفع �شعادة 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  الإع����الم  ���ش��وؤون  وزي���ر 
اأ�شمى  ال�شيا�شية  للتنمية  البحرين  معهد 
اآيات التهاين والتريكات اإىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة  للقوات 
الإماراتي  ال�شعب  اأب��ن��اء  و  الإم�����ارات  ح��ك��ام 
والأربعني  ال�شاد�س  الوطني  اليوم  مبنا�شبة 
امل�شرية  ان���ط���الق���ة  ذك�����رى  ي�������ش���ادف  ال�����ذي 
ال��ث��اين من  ل��ل��دول��ة يف  الناجحة  الحت��ادي��ة 

دي�شمر عام 1971م.
واأكد وزير �شوؤون الإعالم يف ت�شريح لوكالة 
البحرين  مم��ل��ك��ة  اأن  -وام  الإم������ارات  اأن���ب���اء 
قيادة وحكومة و�شعًبا ت�شارك دولة الإمارات 
ال�شقيقة احتفالتها بهذا اليوم املجيد تقديًرا 
العظيمة  الإم���ارات���ي���ة  الحت���ادي���ة  للم�شرية 
واإجنازاتها  الأ���ش��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ت��ق��ال��ي��ده��ا 
وتاأثريها  واحل�شارية  والعمرانية  التنموية 
الإي���ج���اب���ي يف حم��ي��ط��ه��ا ال��ع��رب��ي وال�����دويل 
الأخوية  ال��ع��الق��ات  وم��ت��ان��ة  بعمق  واع���ت���زاًزا 
منوذًجا  باعتبارها  البلدين  بني  التاريخية 
الأ�شقاء  ب��ني  وال��ت��الح��م  اخلليجية  للوحدة 
على اأ�ش�س من الود والحرتام املتبادل ووحدة 
الدين واللغة والدم وو�شائج الن�شب والقربى 
بحماية  الرا�شخ  واللتزام  امل�شرتك  وامل�شري 

اأمن اخلليج العربي وتقدمه وازدهاره.
الدائم  اململكة  :اع��ت��زاز  الرميحي  اأك���د  كما 

الداعمة  الأخ����وي����ة  الإم����ارات����ي����ة  ب���امل���واق���ف 
التنموية  وم�شريتها  وا���ش��ت��ق��راره��ا  لأم��ن��ه��ا 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ظ���ل  يف  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  ل�شاحب 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه  خليفة 
ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دول����ة الإم�����ارات 
حفظهما اهلل ورعاهما، ا�شتكماًل لنهج القائد 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
واإخوانه  البي�شاء  “طيب اهلل ثراه” واأياديه 
حكام الإمارات يف ن�شرة الأ�شقاء، ون�شر قيم 
العمل  وتعزيز  الإن�شاين،  والتكافل  الت�شامح 

العربي امل�شرتك والت�شامن الإ�شالمي«.
للبلدين  ال�شاخمة  الأخ��وي��ة  الوقفة  وث��م��ن 
والكرامة  ال����ع����زة  م���ي���ادي���ن  يف  ال�����ش��ق��ي��ق��ني 
ال���ذود عن  يف  ال��ب��وا���ش��ل  ج��ن��ودن��ا  وت�شحيات 
ال�شقيقة  اخلليجية  ال�شعوب  و�شالمة  اأم��ن 
ومكت�شباتهم  والإ���ش��الم��ي��ة  العربية  والأم���ة 

التحالف  م�شاركتهما  خ��الل  م��ن  التنموية 
والتحالف  اليمن  ال�شرعية يف  العربي لدعم 
الإ�شالمي الع�شكري ملحاربة الإرهاب بقيادة 

اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.
البحرين  ب���ني  ال���ع���الق���ات  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
خ�شو�شية  ذات  و���ش��ت��ظ��ل  ك��ان��ت  والإم�������ارات 
ف����ري����دة يف ُب���ع���ده���ا ال���ت���اري���خ���ي واجل����غ����رايف 
واحل�شاري وما يجمعهما من روابط �شيا�شية 
واأمنية  وع�شكرية  واجتماعية  واقت�شادية 
م�شرتكة  ع��دي��دة  وقوا�شم  ومتنامية  وثيقة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  احل��ر���س  اإىل  م�����ش��رًيا 
ال��ب��ل��دي��ن وت��ب��ادل املعلومات  ب��ني  الإع���الم���ي 
واخل�������رات ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة يف جم���الت 
الإع�������الم امل���رئ���ي وامل�������ش���م���وع والإل����ك����رتوين 
مب��ا يخدم ه��ذه ال��ع��الق��ات الأخ��وي��ة ويحقق 
وال�شعبني  البلدين  لكال  امل�شرتكة  امل�شالح 

ال�شقيقني.

حممد بن ركا�س : اليوم الوطني منا�صبة لن�صتذكر م�صرية الإمارات 
• اأبوظبي -وام:

اأكد ال�شيخ حممد حمد بن ركا�س العامري ع�شو املجل�س ال�شت�شاري الوطني لإمارة اأبوظبي 
ان ذكرى اليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني منا�شبة لن�شتذكر فيها م�شرية بالدنا واأن اخلري 
الذي وجدناه يف وطننا احلبيب الإمارات جدير بنا اأن ن�شحي ونبذل له كل ما ن�شتطيع من 
قوة لأجله وعلينا واجب وطني واأمانة يجب اأن نوؤديها لت�شتمر الطفرة والنماء يف ربوعها. 
وقال - يف كلمة له مبنا�شبة اليوم الوطني - اإن الثاين من دي�شمر هو اليوم الذي ولدت فيه 
جتربة الإمارات الوحدوية الرائدة التي ا�شتطاعت اأن تواجه كل امل�شاعب والتحديات واأن 
تر�شخ اأركانها وتاأخذ مكانها املتميز يف التاريخ ويف هذه الذكرى نتذكر جميعاً املوؤ�ش�س ال�شيخ 
� القائد واحلكيم الذي و�شع الدعائم الأ�شا�شية  زايد بن �شلطان اآل نهيان � طيب اهلل ثراه 
لبناء هذا الحتاد فاليوم الوطني ميثل لنا كاأبناء الإم��ارات العطاء للوطن وال�شتمرار يف 

م�شرية ونهج �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل«.

العدد 12188 بتاريخ 2017/12/1   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10263  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-حممد جهايجري لالعمال الفنية 
القامة مبا ان املدعي /رفيق مندل قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   18046( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB174733361AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم الحد املوافق 2017/12/17 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12188 بتاريخ 2017/12/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11172  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ام ات�س �شي للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /هاين �شعبان حممد عثمان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   44387( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb178393186ae  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   08.30 ال�شاعة   2017/12/12 املوافق  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12188 بتاريخ 2017/12/1   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10199  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  ار للتجارة العامة  ام  اىل املدعي عليه / 1- ا�س 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  خليل  احمد  /حممدحم�شن  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
  MB177723593AE/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/12/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12188 بتاريخ 2017/12/1   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 2020

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ انعام اهلل نعمت خان - باك�شتاين  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
البالغة 100%  ح�شة اىل ال�شيد/ احمد ح�شن يو�شف ح�شن املازمي - اإماراتي اجلن�شية 51% ح�شة وال�شيد/ عبداهلل 
املجرة  �شما   : التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شة   %49 اجلن�شية  هندي   - �شريف  الدين  ف�شيح  خاجا  �شريف  الدين  ف�شيح 
ملقاولت النجارة امل�شلحة - ترخي�س رقم )731377(  - تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخرين وان�شحاب 
وكيل خدمات وتغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة وتغيري 
، اىل : �شما  ال�شم التجاري وا�شافة الن�شاط وذلك من ال�شم التجاري من : �شما املجرة ملقاولت النجارة امل�شلحة 
املجرة ملقاولت الفنية - ذ م م - والن�شاط من : جنارة م�شلحة ، مقاولت فئة �شاد�شة ، اىل : جنارة م�شلحة ، مقاولت 

فئة �شاد�شة ، �شحي ، التك�شية والر�شيات 
. فقد  العدل  الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

�ش����ت���ة
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مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�س والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة

�صيف بدر القبي�صي: اليوم الوطني لالإمارات يوم لل�صالم والت�صامح والإجنازات وامل�صي قدما يف م�صرية النه�صة ال�صاملة 

•• دبي-وام:

اأم���ني عام  امل��ه��ريي  ب��ن م�شحار  اأح��م��د �شعيد  ���ش��ع��ادة  ق���ال 
الوطني  باليوم  احتفالنا  ان  للت�شريعات”  العليا  “اللجنة 
ال�����ش��اد���س والأرب���ع���ني مي��ّث��ل م�����ش��ه��داً ت��اري��خ��ي��اً مت��ت��زج فيه 
الولء  معاين  فيه  وتتج�شد  واإجنازاتنا  وتطّلعاتنا  غاياتنا 
قّدم  ال��ذي  الغايل،  بوطننا  والع��ت��زاز  والت�شحية  وال��وف��اء 
للعامل اأمنوذجاً تنموياً يحتذى به يف بناء دولة قوية تتبّنى 
التعاي�س ال�شلمي وامل�شاواة والعدل و�شيادة القانون و�شون 
الكرامة الإن�شانية كقيم جوهرية لتحقيق الزدهار والنماء 

والنه�شة.
واأ�شاف املهريي - يف كلمة بهذه املنا�شبة - “ ياأتي الثاين 
التي  املكت�شبات احل�شارية  اأذهاننا  اإىل  من دي�شمر ليعيد 
املوؤ�ش�س  ال��وال��د  دعائمه  اأر���ش��ى  ال��ذي  البناء  متانة  تعك�س 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
والروؤية  احلكيمة  ال�شيا�شة  ظل  يف  اليوم  ويتعزز  ثراه”، 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الثاقبة 

رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 

اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات. 
ب��اأرب��ع��ة ع��ق��ود ون��ّي��ف على  اإذ نحتفي ال��ي��وم  “ اإن��ن��ا،  واك���د 
تاأ�شي�س الحتاد، جندد فخرنا واعتزازنا مبا �شطرته دولتنا 
من �شفحات م�شّرفة تعبق بالإجنازات الوطنية والإن�شانية 
واحد  �شٍف  يف  وقوفنا  موؤكدين  بالبنان،  اإليها  ُي�شار  التي 
خلف القيادة الر�شيدة لإعالء �شاأن الإم��ارات على ال�شاحة 
الدولية كواحة لالأمن والأمان والتطور وال�شتقرار .. ول 
ي�شعنا، يف هذه املنا�شبة اخلالدة التي جت�شد قوة التالحم 
بني ال�شعب والقيادة، �شوى اأن جنّدد العهد على ال�شري قدماً 
تواكب  ت�شريعات  تطوير  الت�شريعي عر  التميز  درب  على 
موقع  اإىل  ب���الإم���ارات  و���ش��وًل  امل�شتقبل،  وحت��اك��ي  الع�شر 

ال�شدارة بني م�شاف الأمم الأكرث تقدماً يف العامل«.

اأولياء  ال�شيوخ  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب 
ال��ع��ه��ود.. ون����واب احل���ك���ام.. واإىل 
مبنا�شبة  ال��ك��رمي  الإم����ارات  �شعب 
والأربعني  ال�شاد�س  الوطني  اليوم 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
موؤكدا جتديد قيم ال��ولء ، وعهد 
ال���وف���اء ل��ل��وط��ن وق���ادت���ه الأف�����ذاذ 

احلكماء .
باليوم  اإن احتفالنا  �شعادته:  وقال 
بال�شالم  اح���ت���ف���ال  ه����و  ال���وط���ن���ي 
والقيم   ، وال���ت�������ش���ام���ح  وامل���ح���ب���ة 
زرعتها  ال��ت��ي  ال��ع��ل��ي��ا  الإن�����ش��ان��ي��ة 
م�شتوى  ع���ل���ى  ل��ي�����س  الإم�����������ارات 
الإمارات فح�شب بل ويف كل اأً�شقاع 
بالإجنازات  احتفال  وه��و   ، العامل 
احل�شارية  وال��ن��ه�����ش��ة  ال��ع��ظ��ي��م��ة 
مواكبها  انطلقت  ال��ت��ي  ال�شاملة 

ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
الوطنية  والوقفة  الطاهر..  ث��راه 
اأبداها  وامل�شوؤولية التاريخية التي 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
الأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم�����ارات 
و�شعب الإمارات واإميانهم بحتمية 
..وتوحيد  ال��وح��دة  وحلم  الحت��اد 
دول�������ة حت���م���ي حمى  ك��ل��م��ت��ه��م يف 
الوطن وحتقق للمواطن الزدهار 

والرقي والتقدم .
واأ�شاف �شعادته: اإن احتفال �شعب 
الإم���ارات بهذا اليوم هو وقفة عز 
الحتاد  ملوؤ�ش�شي  واإج��الل  وكرامة 
ولكل من اآمن بنهج الوحدة ولكل 
الوطن  راي���ة  اإع���الء  �شاهم يف  م��ن 
وال�شتقرار  ال��رف��اه��ي��ة  وحت��ق��ي��ق 

الحت�����������اِد.. ل���ت���وا����ش���ل الإم��������ارات 
ال��ت��اري��ِخ باأحرف  ك��ت��اب��ة ���ش��ف��ح��اِت 
والتاآلف  وامل���ح���ب���ة  ال�������ش���الم  م����ن 
والت�شامِح.. ولي�شتمَر ركب اخلرِي 
الحتاد  دول��ة  يف  والتنمية  والبناِء 
وروؤيِتها  ق��ي��ادت��ه��ا  ح��ك��م��ة  ظ���ِل  يف 
يعي�س  م�شرق  لغد  ال�شرتاتيجية 
ال�شكينة  اأفياء  حت��َت  الإن�شان  فيه 

والطماأنينة وال�شالِم والرفاهية. 
واخ��ت��ت��م ���ش��ع��ادت��ه :م���ع جت���ذر روِح 
الحت�����اد يف ق��ل��وب��ن��ا ووج������دان كل 
يزداد  �شنة  ك��ّل  واإماراتية  اإم��ارات��ي 
م�شتوى  ويرتفع   ، ال��ولء  من�شوب 
واأ�شبحنا   ، والن��ت��م��اء  الإخ��ال���س 
اإمي����ان����ا  ن����وؤم����ن   - -واحل�����م�����د هلل 
يقينيا اأن قوتنا يف احتادنا، وعزتنا 
لواء  حتت  الن�شواء  يف  وكرامتنا 

•• اأبوظبي – الفجر:

القبي�شي  ب���در  �شيف  ���ش��ع��ادة  رف���ع 
املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي 
والتريكات  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى 
ال�شيخ  ال�شمو  اإىل ح�شرة �شاحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل.. واإىل �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال����������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
دبي.. رعاه اهلل .. و�شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 
الأعلى لالحتاد حكام الإم��ارات .. 

م��ن��ذ ع��ه��د امل���غ���ف���ور ل���ه ب������اإذن اهلل 
ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه و�شول 
اإىل العهد امليمون ل�شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
والتي   ، اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
ح�شارية  نه�شة  لأجن����ح  اأ���ش�����ش��ت 
�شهدها  ال����ع����امل  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 

الع�شر احلديث . 
ال�شاملة  التنمية  اإن  �شعادته  وقال 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول������ة الإم��������ارات 
تزال  وم��ا  ك��ان��ت  امل��ت��ح��دة  العربية 
والإ�شرار  امل��ب��دع  للفكر  انعكا�شا 
وال�شري  والتمكني  النهو�س  على 
ق�����دم�����ا ع����ل����ى ط�����ري�����ق الزده����������ار 
طيبة  ثمرة  اأي�شا  وه��ي  والنماء.. 
زرعتها  ال���ت���ي  امل���ب���ارك���ة  ل���ل���ب���ذرة 
الأي����ادي ال��ط��اه��رة ل��رائ��د الحتاد 

امل��ن��اط��ق وت��ط��وي��ره��ا وت���وف���ري كل 
واخلدمات  ال��ع��ي�����س  م�����ش��ت��ل��زم��ات 
و�شبل الرتفيه، كما تركز البلدية 
املواطن  ال��ب�����ش��ري  ال��ع��ن�����ش��ر  ع��ل��ى 
وامل���وؤه���ل لقيادة  وال���ق���ادر  ال��ف��اع��ل 
دف����ة ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ط���وي���ر.. من 
قدراته  وت��ط��وي��ر  ت��اأه��ي��ل��ه  خ���الل 
اأم��ام��ه للتعبري  امل��ج��ال  ، واإف�����ش��اح 
واإبداعاته،  واأف���ك���اره  ق��درات��ه  ع��ن 
واإ�����ش����راك����ه يف ���ش��ن��ع الإجن��������ازات 
وا�شتطرد   . التنمية  دف��ة  وق��ي��ادة 
�شعادته موؤكدا اأن الإمارات توا�شل 
وحكاية   .. احل�����ش��اري��ة  م�شريتها 
امل�شتحيالت  وحت��دي��ه��ا  ك��ف��اح��ه��ا 
واأبناِئها  قيادِتها  اإرادة  ،فحّولْتها 
تبعث  ����ش���واه���د  و  مم���ك���ن���ات  اإىل 
فجر  منذ  والع��ت��زاز  الفخر  على 

ن�شتثمر  ك��م��ا   ، الإم�������ارات  ل�����ش��ع��ب 
بكل  لتقف  الغالية  املنا�شبة  ه��ذه 
الأبرار  �شهدائنا  ل��دم��اء  الإج���الل 
من  الفداء  مالحم  قدموا  الذين 
املواطن  الوطن وكرامة  اأمن  اأجل 
ول���ل���ذود ع���ن اإجن�������ازات الإم������ارات 

وا�شتقرار �شعبها واأمنه.
ب��ل��دي��ة مدينة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���ار 
امل�شاركة  يف  ت��ت�����ش��رف  اأب���وظ���ب���ي 
بتحقيق اإجن��ازات الوطن وتر�شيخ 
التحتية  وال��ب��ن��ى  امل���راف���ق  دع���ائ���م 
القادرة  بامل�شاريع  التنمية  ورف���د 
املجتمع  ت��ط��ل��ع��ات  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى 
 ، امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  ومتطلبات 
كبرية  خدمية  منظومة  واإط���الق 
ومتطورة ومد الطرقات واجل�شور 
كافة  اإىل  وال���و����ش���ول  والأن�����ف�����اق 

اإمنا  ال��وط��ن  خ��ري  واأن   ، ق��ي��ادت��ن��ا 
املتحدين  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  م��ن  ياأ�تي 
املر�شو�س  ك��ال��ب��ن��ي��ان  ال���واق���ف���ني 
اأجل  وم����ن   ، ال��ت��ح��دي��ات  وج����ه  يف 
يف  ق��دم��ا  وامل�شي   ، ال�شتحقاقات 
طريق الإجنازات ، فكل عام ووطني 
الإمارات م�شتقرا هانئا اآمنا �شخاء 
يف  قدما  ما�شية  وقيادتنا   ، رخ��اء 
والتطوير  وال��ب��ن��اء  اخل��ري  ط��ري��ق 
بحتمية  موؤمنا  متحدا  و�شعبنا   ،
بقيم  ومعت�شما  والحت��اد  الوحدة 

املحبة وال�شالم .

علي البلو�صي: نوؤكد يف نيابة اأبوظبي 
التزامنا بالعمل على �صيادة القانون

•• اأبوظبي -وام:

اأبو ظبي  اعرب �شعادة امل�شت�شار علي حممد البلو�شي النائب العام لإم��ارة 
عن التهاين والتريكات اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  “حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س 
“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  و�شاحب 
الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
لالحتاد حكام الإمارات مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني لدولتنا 
العزيزة. كما تقدم بالتهنئة اإىل اأولياء العهود ونواب احلكام واإىل �شعب دولة 
الإمارات واملقيمني على اأر�شها بهذه املنا�شبة الغالية التي تاأتي بالتزامن 
مع الحتفالت بالذكرى املئوية ملولد والدنا جميعاً وباين احتادنا املغفور 

له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان.

ان   46 ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
غالية  دي�شمر  من  الثاين  ذك��رى 
اخلالد  اليوم  هذا   .. نفو�شنا  علي 
لي�س يف وجدان كل اإماراتي بل كل 
عربي موؤكدا اأن موؤ�ش�س وباين هذه 
الدولة ال�شيخ زايد بن �شلطان ال 
اخوانه  و  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان 
احل���ك���ام امل��وؤ���ش�����ش��ون رح��م��ه��م اهلل 
والتالحم  الوحدة  طريق  اختاروا 
لها  ي�شار  ع�شرية  دول��ة  ليوؤ�ش�شوا 
ق��ب��ل��ة للعامل  ب��ال��ب��ن��ان ول��ت�����ش��ح��ي 

•• عجمان-الفجر:

الفورة  ح�����ش��ن  ع��ل��ي  ����ش���ع���ادة  ق����ال 
عجمان  حمكمة  رئي�س  ال�شام�شي 
احتفالنا  ان  البتدائية  الحتادية 
ب���ذك���رى ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال����� 46 
الذي ي�شادف الثاين من دي�شمر 
من كل عام يعر عن مدي ع�شقنا 
بحب  ال��غ��ايل  ال��وط��ن  لهذا  وحبنا 

�شعبه له ولقيادته الر�شيدة .
كلمة  يف  ال�������ش���ام�������ش���ي  واأ�������ش������اف 

ا�شعد �شعبها ومن اأقام على اأر�شها 
الطاهرة.

لدولة  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  اأن  واأك�����د 
الم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة هو 
منا�شبة مميزة حمفورة يف الذاكرة 
وال���وج���دان .. ي���وم ي��رف��ع ف��ي��ه كل 
مبا  وفخرا  �شموخا  راأ�شه  مواطن 
اأر�����س وط��ن��ه املعطاء  حت��ق��ق ع��ل��ى 
داعيا اهلل العلي القدير اأن يحفظ 
ميتعهم  واأن  الر�شيدة  قيادتنا  لنا 
يجزيهم  واأن  وال��ع��اف��ي��ة  بال�شحة 

مناذج  اأجمل  على  ال�شوء  لن�شلط 
ال����رق����ي احل�������ش���اري والإن�������ش���اين 
والنه�شة  واملكت�شبات  والإجن���ازات 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دولة  احل�����ش��اري��ة 
يفخرون  اأب��ن��اٍء  ب�شواعد  الإم���ارات 
�شبيل  ت���ذرف يف  ع���رق  نقطة  ب��ك��ل 
اأن  م�����ش��ت��ق��ب��ل م�������ش���رق، م���ع���ت���راً 
ملحمة  الإم��ارات��ي  الوطني  ال��ي��وم 
ل�����ش��ع��ب ل يعرف  جن����اح ح��ق��ي��ق��ي��ة 

امل�شتحيل«.
ال���ي���وم  اح����ت����ف����الت  اأن  واأو�������ش������ح 

اليوم الوطني ال� 46 - اأ�شمى اآيات 
�شاحب  اإىل  والتريكات  التهاين 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�شاحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
املنا�شبة  ب���ه���ذه  الإم���������ارات  ح���ك���ام 
دولة  ان  وق��ال   . الغالية  الوطنية 

ذلك الحتاد الذي �شاهم اإيجابيا يف 
ال�شيا�شية والقت�شادية  التحولت 
العربية  املنطقة  يف  والجتماعية 
���ش��ه��دت تغريات  وال���ت���ي  وال���ع���امل 
�شريعة ومطردة كما �شهدت ال� 46 
تالحما  احتادنا  من  املا�شية  �شنة 
ب���ني ق���ي���ادة الدولة  غ���ري م�����ش��ب��وق 
مبتطلبات  الواعي  ال�شعب  واأف��راد 

احلقبة احلالية ».
ورفع ا�شمى اآيات التهاين حلكومة 
و�شعا  ت��دخ��ر  ال��ت��ي مل  الإم��������ارات 
���ش��ع��ب��ه��ا وت����وف����ري كل  اإ�����ش����ع����اد  يف 
للمواطنني  الرغيد  العي�س  �شبل 
بالأمن  ينعمون  مم��ن  وامل��ق��ي��م��ني 
مزيج  يف  وال����ش���ت���ق���رار  وال�������ش���ل���م 

•• اأبوظبي -وام:

عبداهلل  ال����دك����ت����ور  ����ش���ع���ادة  اأك������د 
الوطني  امل���رك���ز  م���دي���ر  امل���ن���دو����س 
الآ�شيوي  الحتاد  رئي�س  لالأر�شاد 
لالأر�شاد اجلوية ان دولة المارات 
وباإرادة  قيا�شي  وقت  ا�شتطاعت يف 
تتقدم  اأن  ال���ت���وق���ع���ات  ك���ل  ف���اق���ت 
يف  ت���ك���ون  واأن  الأوىل  ل��ل�����ش��ف��وف 
طليعة ال��دول املتقدمة واأح��د اأهم 
الدولية  ال�شيا�شات  يف  امل��وؤث��ري��ن 
واحل���ي���اة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��ع��امل مما 
ج��ع��ل راي��ت��ه��ا ت��رت��ف��ع ع��ال��ي��ة بني 

رايات دول ال�شدارة.
ورفع املندو�س - يف كلمة مبنا�شبة 

و�شعادته  بالفرد  اهتمت  الإم���ارات 
م����ن خ�����الل احل����ر�����س ع���ل���ى رفع 
واملعي�شي  الق���ت�������ش���ادي  م�����ش��ت��واه 
..م�شريا اىل ان حكومتنا الر�شيدة 
واجتازت  احلواجز  جميع  حطمت 
ل���ل���و����ش���ول اإىل  ال���ت���ح���دي���ات  ك����ل 
و�شاعدها  ال�شرتاتيجية  اأهدافها 
لأداء مهمتها الرغبة ال�شادقة من 
القوية  والعزمية  الغالية  قيادتنا 
���ش��ع��ب حم��ب ل��وط��ن��ه وموؤيد  م��ن 
ا�شتكمال  على  معا  تعاهدا  لقادته 

م�شرية الزدهار والرخاء.
ال���وط���ن���ي يوم  “ ال���ي���وم  واأ�����ش����اف 
ت���اأ����ش���ي�������س الحت��������اد ���ش��ي��ب��ق��ى هو 
دولتنا  تاريخ  يف  الفارقة  العالمة 

•• ال�شارقة-الفجر:

ق���ال ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف حم��م��د املدفع 
اإن  ال�����ش��ارق��ة  اك�شبو  م��رك��ز  رئي�س 
الثاين من دي�شمر هو يوم جتديد 
الولء و النتماء لقيادتنا احلكيمة 
ال��ت��ي ���ش��ارت ع��ل��ى ن��ه��ج امل��غ��ف��ور له 
اآل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  والدنا 
نهيان و املوؤ�ش�شني الأوائل - طيب 
وتاأكيد على موا�شلة  اهلل ثراهم- 
ب���ذل مزيد  امل�����ش��رية و ال��ت��ط��ور، و 
من اجلهد لتعزيز مكانة الدولة و 
دورها يف الريادة يف �شتى املجالت، 
وم���ن���ا����ش���ب���ة وط���ن���ي���ة مت���ث���ل رم�����زاً 
بني  التالحم  و  الوطنية  للوحدة 

القيادة و �شعب الإمارات.
واأكد اأن احتاد دولة الإمارات اأر�شى 
وم�شرق  واع�����د  م�����ش��ت��ق��ب��ل  دع���ائ���م 
لتجربة تنموية رائدة متكنت من 
والقيادة  ال�شحيح  ال��ن��ه��ج  خ���الل 
احل��ك��ي��م��ة م���ن ت�����ش��ج��ي��ل اإجن�����ازات 

باهرة باأحرف من نور«.
فر�شة  ال��ي��وم  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

ال���وط���ن���ي ه���ي ت��ع��ب��ري ����ش���ادق عن 
الفريدة  باملكانة  والعتزاز  الفخر 
خا�شة  الدولة،  اإليها  و�شلت  التي 
والثقايف  احل�����ش��اري  اإرث��ي��ه��ا  واأن 
اأنحاء  كافة  اإىل  و�شال  العريقني 
امل�شرق  ال��وج��ه  م��ظ��ه��ري��ن  ال��ع��امل 
لدولة اأ�شبحت مركز اإ�شعاع ثقايف 

على م�شتوى العامل.
اآيات  اأ�شمى  اأرف���ع  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
�شاحب  اإىل  والتريكات  التهاين 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شمو  و����ش���اح���ب  اهلل”  “رعاه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
اأ�شحاب  الأعلى للقوات امل�شلحة و 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 
و  الإم���ارات  الأعلى لالحتاد حكام 

اإىل �شعب المارات الويف.

واإىل  امل�������ش���ل���ح���ة،  ل���ل���ق���وات  ال����ع����ام 
اأع�شاء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
ل���الحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الإم���ارات واأول��ي��اء العهود، وجميع 
واملقيمني  الإم������ارات  ���ش��ع��ب  اأب���ن���اء 
على اأر�شها مبنا�شبة اليوم الوطني 
الم�����ارات  دول����ة  ل��ت��اأ���ش��ي�����س  ال�46 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، داع���ي���اً اهلل عز 
اأن يحفظ قيادة و�شعب هذا  وجل 
اأمنه  عليه  وي��دمي  العزيز  الوطن 

وا�شتقراره. 
اإن احتاد  ب��ن مت��ي��م  وق���ال د. ع��ل��ي 
دعائم  اأر������ش�����ى  الإم�����������ارات  دول������ة 

ل�����ش��ع��ب ل يعرف  جن����اح ح��ق��ي��ق��ي��ة 
امل�شتحيل«.

ي�شعنا يف هذا  �شعادته: ل  واأ�شاف 
اليوم اإل اأن ن�شتح�شر بكل م�شاعر 
الفخر والعتزاز �شهداءنا الأبرار، 
ومن  منهم  ن�شتلهم  الذين  اأولئك 
معاين  اأجمل  الغالية  ت�شحياتهم 
املعطاء  ال��وط��ن  ه��ذا  اإىل  النتماء 

وقيادته العظيمة. 
واأ���ش��اف ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور علي بن 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا احلكيمة  ن��وؤك��د  مت��ي��م: 
روح  اأن  ال��غ��ال��ي��ة  املنا�شبة  ه���ذه  يف 
الحت�����اد ال��ت��ي زرع���وه���ا ف��ي��ن��ا هي 

•• اأبوظبي-الفجر:

وجه �شعادة الدكتور علي بن متيم 
مدير عام �شركة اأبوظبي لالإعالم، 
والتريكات  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  و����ش���اح���ب  اهلل،  ح���ف���ظ���ه 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي و�شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

لتجربة  وم�����ش��رق  واع���د  م�شتقبل 
خالل  م��ن  متكنت  رائ���دة  تنموية 
والقيادة احلكيمة  ال�شحيح  النهج 
م����ن ت�����ش��ج��ي��ل اإجن�����������ازات ب���اه���رة 
اأن  اإىل  ن���ور.  م�شرياً  ب��اأح��رف م��ن 
ال�شوء  لن�شلط  فر�شة  اليوم  ه��ذا 
على اأجمل مناذج الرقي احل�شاري 
والإن�شاين والإجنازات واملكت�شبات 
والنه�شة احل�شارية التي حققتها 
دول�����ة الإم���������ارات ب�����ش��واع��د اأب���ن���اٍء 
يفخرون بكل نقطة عرق تذرف يف 
اأن  �شبيل م�شتقبل م�شرق، معتراً 
ملحمة  الإم��ارات��ي  الوطني  ال��ي��وم 

ملوا�شلة  درب����ن����ا  ي�������ش���يء  ق���ن���دي���ل 
م�����ش��رية ال��ب��ن��اء ال��ت��ي ق��اده��ا باين 
ال��وط��ن ورائ���د الحت���اد املغفور له 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن 
ثراه”،  اهلل  “طَيب  ن���ه���ي���ان  اآل 
اإعالمية  كموؤ�ش�شات  واجبنا  ومن 
يف  فقط  لي�س  بفعالية  امل�شاهمة 
العظيم  ال��ي��وم  ه��ذا  فعاليات  نقل 
ع��ل��ى اأف�����ش��ل ن��ح��و مم��ك��ن، ب���ل اأن 
اإع���الم راق  ن��ك��ون مب��ا نقدمه م��ن 
التنمية  من عملية  ج��زءاً  وه��ادف 
ومن الذاكرة الوطنية، التي ت�شكل 

منارة لالأجيال القادمة. 

ع�شرات  ي��ج��م��ع  واح������د  ون�������ش���ي���ج 
اجلن�شيات والثقافات .

“ اننا ونحن نحتفل باليوم  وق��ال 
فاإن  والأرب��ع��ني  ال�شاد�س  الوطني 
ت�شهد  وال��ت��ي  احل��ال��ي��ة  التوجهات 
فيها  والتي مت�شي  عظيما  تطوراً 
الدولة كانت نتاجا طبيعيا لالإرادة 
تكاتف  وال�شعب يف  للدولة  القوية 
الدولة  اإىل  ب��ن��ا  و���ش��ل  واإن����دم����اج 
الذكية واإىل تر�شيخ فكرة الو�شول 
الإم��ارات على  واإىل و�شع  للمريخ 
خ��ري��ط��ة الب��ت��ك��ار يف ال���ع���امل وما 
حت��ق��ق م���ن اإجن��������ازات م���ا ه���و اإل 
وروؤية  حكيمة  لتوجيهات  جت�شيد 

واعية لقيادتنا الر�شيدة«.

اأمني عام »اللجنة العليا للت�صريعات« : الثاين من 
دي�صمرب يج�صد قوة التالحم بني القيادة وال�صعب

رئي�س حمكمة عجمان الحتادية البتدائية: 
اليوم الوطني يوم يرفع فيه كل مواطن راأ�صه �صموخًا وفخرًا

�صيف حممد املدفع: يوم جتديد الولء و النتماء لقيادتنا احلكيمة علي بن متيم: واجبنا مبا نقدمه من اإعالم هادف اأن نكون جزءًا من عملية التنمية وبناء الذاكرة الوطنية

مدير »الوطني لالأر�صاد« : الإمارات اجتازت كل التحديات لتحقيق اأهدافها ال�صرتاتيجية

مدير عام �صندوق اأبوظبي للتنمية : الإمارات منوذج للرقي والعطاء
•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  �شندوق  ع��ام  مدير  ال�شويدي  �شيف  حممد  �شعادة  اأك��د 
للتنمية اإن دولة الإمارات اأ�شبحت بف�شل جهود القيادة الر�شيدة 
منوذجا يف الرقي والتقدم والزدهار ومثال يحتذى بني الأمم يف 

البذل والعطاء والت�شامح واحرتام الآخرين.
اإن الإم��ارات حققت  وقال - يف كلمة له مبنا�شبة اليوم الوطني - 
على مدى العقود املا�شية قفزات تنموية كبرية يف خمتلف املجالت 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية. 
ال�شاملة كما  التنمية  الر�شيدة بتحقيق  القيادة  اهتمام  اإىل  واأ�شار 
اأولت بناء الإن�شان وتعليمه وتثقيفه اهتماما خا�شا، وعملت على 

متكني املواطن ليكون قادرا على حمل الأمانة وامل�شوؤولية ومتابعة 
م�شرية الآباء والأجداد.

الدول  ت��ق��دم  تقي�س  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  امل���وؤ����ش���رات  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  وذك����ر 
ت��ل��ك الإجن������ازات، وت�شنف دول���ة الإم�����ارات كواحدة  ت��ت��ح��دث ع��ن 
والبتكار  التناف�شية  على  املبنية  العاملية،  الق��ت�����ش��ادات  اأه��م  م��ن 
التحتية  البنية  ج��ودة  يف  متيزها  اإىل  بالإ�شافة  والتكنولوجيا، 
وغريها  املال  راأ���س  اأ�شواق  وكفاءة  والت�شالت  واملطارات  واملوانئ 
من القطاعات القت�شادية التي حققت تقدما ملمو�شا .. م�شريا 
اإىل اأن هذه النتائج توؤكد للجميع اأن القيادة الر�شيدة حري�شة على 
تتبنى نهج التميز والبتكار لنقل بلدنا اإىل م�شاف الدول الرائدة 

يف خمتلف املجالت.

مدير عام مكتب اأبوظبي التنفيذي: الإمارات �صورة م�صرقة من �صور الحتاد
•• اأبوظبي-وام : 

اأن  اأبوظبي التنفيذي  اأكد �شعادة الدكتور حممد را�شد الهاملي مدير عام مكتب 
46 عاما املا�شية ما كانت  ال�  الإجن��ازات التي �شهدتها دولة الإم��ارات على مدى 
لتتحقق لول اجلهود والعمل الدوؤوب والت�شحيات العظيمة التي �شطرها الرعيل 
الأ�ش�س  من  اتخذت  التي  الر�شيدة  قيادتنا  نهجهم  على  و���ش��ارت  لالحتاد  الأول 
“ طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الوالد  خطها  التي  والثوابت 
وهو  الإن�شان  عماده  مزدهر  مل�شتقبل  ميهد  وطريقا  را�شخا  منهجا   “ ث��راه  اهلل 
الرثوة احلقيقية التي ا�شتثمرت واآمنت فيها قيادة الدولة. واأ�شاف - يف كلمة له 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 46 للدولة - اأن دولة الإمارات بوحدتها املتميزة جتتمع 
دوما على اخلري واملحبة والأمل يف منوذج نادر للدولة الع�شرية املتجددة والتي 

اأ�شبحت اأيقونة يحتذى بها على م�شتوى العامل و�شورة م�شرقة من �شور الحتاد 
الذي تتجلى فيه اأ�شمى قيم املحبة واملودة والإخاء الذي ل حدود له.

ورفع الهاملي - بهذه املنا�شبة - اأ�شمى اآيات التهاين والتريكات اإىل مقام �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �شاحب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو 
دولة  �شعب  واإىل  العهود  واأولياء  الإم��ارات  حكام  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء 
اأن يرعى جهود  �شائال اهلل عز وجل   ..  46 ال�  الوطني  اليوم  الإم���ارات مبنا�شبة 
يعيد  واأن  والرخاء  املزيد من اخلري  �شعب الحت��اد يف  لتحقيق طموحات  القيادة 

هذه املنا�شبة العزيزة عليهم مبوفور ال�شحة والعافية.

اأ�شمى اآيات التهاين والتريكات اإىل 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح��اك��م  ال�������وزراء 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

ج����دارة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  حم��اول��ت��ن��ا 
اأب��ن��اء زاي���د ال��ق��ائ��د الذي  اأن ن��ك��ون 
حا�شرا  الغياب  �شنوات  رغم  م��ازال 
كاأرقى  الأر�����س  ���ش��ع��وب  �شمائر  يف 
باخلري  النا�شعة  لالإن�شانية  �شورة 
�شعادة  واع��رب  والعدالة«.  والعطاء 
العري  ���ش��ع��ي��د  ي��و���ش��ف  امل�����ش��ت�����ش��ار 
بالتاأكيد  املقام  ه��ذا  يف  ت�شرفه  عن 
لقيادتنا و�شعبنا، الت�شميم يف دائرة 
اجلهد  ب��ذل  موا�شلة  على  الق�شاء 

•• اأبوظبي-وام:

�شعيد  يو�شف  امل�شت�شار  �شعادة  ق��ال 
ال���ع���ري وك��ي��ل دائ�����رة ال��ق�����ش��اء يف 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  اأب��وظ��ب��ي 
بتجديد  كلماتي  اأ�شتهل   “ ال46 
قيادتنا  واإىل  الغايل  لوطننا  الولء 
وا�شمي  �شخ�شيا  با�شمي  احلكيمة 
اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية وموظفي 
ونرفع  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الق�شاء  دائ���رة 

ال�شاد�س  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
بالتهنئة  ن��ت��ق��دم  ك��م��ا  والأرب����ع����ني، 
اإىل اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات واىل 
واإىل  احلكام  ون��واب  العهود  اأول��ي��اء 

دولة الإمارات �شعبا وحكومة ».
ال��ع��ام نحتفل  “ ويف ه���ذا  وا����ش���اف 
ب��ي��وم��ن��ا ال���وط���ن���ي ب���ال���ت���زام���ن مع 
زايد”،  ع����ام   ..2018“ اإع������الن 
يف  ك���رى  م�����ش��وؤول��ي��ة  يحملنا  مم���ا 

املمار�شات  اأف�����ش��ل  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
الق�شائية وفق اأعلى املعايري العاملية 
مبا يحقق ا�شتقرار الوطن وي�شاهم 
وامل�شاواة  ال��ع��دل  اأرك�����ان  اإر����ش���اء  يف 
و�شيادة القانون يف عا�شمة الحتاد، 
م�شتنريين يف ذلك بتوجيهات �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�شوؤون الرئا�شة رئي�س دائرة الق�شاء 

يف اأبوظبي.

يو�صف العربي : م�صممون يف دائرة الق�صاء على موا�صلة اجلهد للو�صول اإىل اأف�صل املمار�صات الق�صائية
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اأخبـار الإمـارات
دائرة التعليم واملعرفة : الإمارات حققت نه�صة ح�صارية 

ر�صخت مكانتها اإقليميًا ودوليًا
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل الدكتور علي را�شد النعيمي رئي�س دائرة التعليم واملعرفة اأن يوم 
الثاين من دي�شمر هو يوم فارق يف تاريخ الوطن وال�شعب الإماراتي ونقطة 
وتنموية  ح�شارية  نه�شة  وحتقيق  احلديثة  ال��دول��ة  لتاأ�شي�س  الن��ط��الق 
�شملت جميع جمالت احلياة ومكنتها من اأن تتبواأ مكانة مرموقة اإقليميا 

ودوليا.
والأربعني  ال�شاد�س  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  كلمته  يف   - معاليه  وت��وج��ه 
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اإىل �شاحب  والتقدير  ال�شكر  بكل   - للدولة 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل« 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 

الإمارات متمنياً لدولة الإمارات املزيد من التقدم والرخاء.
واأ�شار معاليه اإىل اأن التعليم يف دولة الإم��ارات �شهد نقلة نوعية يف البيئة 
من  ان��ط��الق��اً  وج��ودت��ه  التعليمي  باملحتوى  م��ت��زاي��داً  واه��ت��م��ام��اً  امل��در���ش��ي��ة 
توجيهات قيادتنا الر�شيدة وحر�شها على توفري تعليم راق ومتميز لإعداد 

جيل واعد وقادر على الإ�شهام يف بناء القت�شاد املعريف.

�صعيد بن حممد: اليوم الوطني تر�صيخ جلهود الإمارات املتميزة يف كل الأ�صعدة 
•• العني-وام:

اأكد ال�شيخ الدكتور �شعيد بن حممد اآل نهيان اأن ر�شالة دولة المارات 
العربية املتحدة منذ تاأ�شي�شها على يد الأب والقائد املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان كانت و�شتظل ر�شالة �شالم وحمبة وت�شامح 
وتعاون على ما فيه اخلري للب�شرية جمعاء وان ما تقوم به الدولة من 
جهود متميزة على خمتلف ال�شعدة وما تطلقه من م�شاريع خريية 
ت�شب  وج��دوا  اينما  للمحتاجني  الكرمية  احلياة  توفري  اىل  تهدف 
القيادة  دولتنا يف ظل  اختارته  ال��ذي  النهج  تر�شيخ هذا  جميعها يف 
الوطني -  باليوم  له مبنا�شبة الحتفال  وق��ال - يف كلمة  الر�شيدة. 
واعتزازنا  فخرنا  ن�شجل  اجلليلة  املنا�شبة  بهذه  احتفالنا  خ��الل   :

باملنجزات احل�شارية الفريدة وال�شواهد الكبرية التي ار�شت قاعدة 
فيه  وتتج�شد  والنماء  اخل��ري  م�شرية  فيه  تتوا�شل  وط��ن  يف  متينة 
بلدهم حتى  رفعة  وتفانوا يف  ل�شعبهم  اخل�شوا  لقادة  الوفاء  معاين 

اأ�شبحت لهم مكانة مرموقة بني المم وال�شعوب يف العامل قاطبة.
من  ن�شتلهم  منا�شبة  الوطني  اليوم  بذكرى  الحتفال  اإن  واأ���ش��اف 
خاللها العر والدرو�س من �شرية القائد ال�شيخ زايد الذي ا�شتطاع 
قواعد  ي�شع  ان  وجل  عز  باهلل  الرا�شخ  وباإميانه  وب�شريته  بحنكته 
منها  نقتب�س  التي  وثوابته  منطلقاته  وي�شيد  ال�شامخ  البناء  ه��ذا 
الغد  يف  اليه  نتطلع  ما  مالمح  بها  ون�شت�شرف  حا�شرنا  لنا  لتنري 
من التقدم والرقي يف �شعينا الدائم لكل ما �شاأنه رفعة هذا الوطن 

ورفاهيته وكرامة املواطن.

م�صلم بن �صامل بن حم العامري : الحتاد منا�صبة غالية ن�صتمد منها القوة والعزمية لل�صري يف الطريق اإىل امل�صتقبل

حممد م�صلم بن �صامل بن حم العامري :مع ذكرى الحتاد املجيد اأبناء الإمارات يوؤكدون ولءهم وحمبتهم لوطنهم وقيادتهم الر�صيدة 

�شامل  ال�شيخ م�شلم بن  �شعادة  اأكد 
ب��ن ح��م ال��ع��ام��ري ع�����ش��و املجل�س 
ال�شت�شاري لإمارة ابوظبي ، رئي�س 
اأن  اإدارة جمموعة بن حم  جمل�س 
الحتفال باليوم الوطني ال�شاد�س 
غالية  منا�شبة  للدولة  والأرب��ع��ني 
القوة  م��ن��ه��ا  ن�شتمد  ق��ل��وب��ن��ا  ع��ل��ى 
اإىل  الطريق  يف  لل�شري  والعزمية 
امل�شتقبل.   وق��ال �شعادته يف كلمة 
له بهذه املنا�شبة الوطنية :نحتفل 
واأم��ل بالذكرى  بكل فخر واعتزاز 
احتاد  لقيام  والأرب��ع��ني  اخلام�شة 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
وه�������ي ذك��������رى خ�����ال�����دة وع����زي����زة 
الوطن  اأب��ن��اء  �شمري  يف  حم��ف��ورة 
القيم  م��ن��ه��ا  ون�����ش��ت��ل��ه��م  ال����غ����ايل، 
اأر�شاها  التي  العليا  واملثل  واملبادئ 
ال�شرح  ل��ه��ذا  امل��وؤ���ش�����ش��ون  ال���ق���ادة 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،  �شلطان 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانه   ،
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
اتخذوا  ال���ذي���ن  الإم��������ارات  ح���ك���ام 
القرار  ذل���ك  وت��وف��ي��ق��ه  اهلل  ب��ع��ون 

وتعليمية  وعمرانية  واقت�شادية 
مناحي  ويف  و���ش��ي��اح��ي��ة،  وزراع���ي���ة 
متنام  اهتمام  ظل  يف  كافة  احلياة 
تعتره  ال�����ذي  الإن�������ش���ان  ب��ق��ي��م��ة 
احلقيقية  ال���رثوة  العليا  قيادتنا 
ف��ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت���اأم���ني ال��رع��اي��ة له 
وت��وف��ري احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة ب��ك��ل ما 
الب�شري  العن�شر  باعتبار  تتطلبه 
ال������ق������وة احل���ق���ي���ق���ي���ة وال����رك����ي����زة 
النه�شة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  الأ����ش���ا����ش���ي���ة 

احل�شارية ال�شاملة للبالد .
ت�شحيات  اأن  ع��ل��ى  ن���وؤك���د  ف��اإن��ن��ا 
الإمارات  اأب��ن��اء  البوا�شل  �شهدائنا 
باملوقف  واع���ت���زازاً  ف��خ��راً  ت��زي��دن��ا 
ال��ت��اري��خ��ي ل���دول���ة الإم��������ارات مع 
وهي  العربي  التحالف  اإخوانها يف 
ال��ت��ي ع����ودت اجل��م��ي��ع دائ���م���اً على 
والنفي�س  بالغايل  دائ��م��اً  جت��ود  اأن 

دفاعاً عن احلق واملبداأ.
اإن الإحتفالت والفرحة التي ت�شود 
اأن��ح��اء دول��ة الإم����ارات توؤكد  كافة 
ع��ل��ى م����دى ال��ت��الح��م وال���رتاب���ط 
والتفافهم  الإم�������ارات  اأب���ن���اء  ب���ني 
مل�شاعرهم  قيادتهم وترتجم  حول 

الحتاد  �شرح  بت�شييد  التاريخي 
على اأ���ش�����س وق��واع��د را���ش��خ��ة، كان 
لها الأثر العميق يف تعزيز التنمية 
امل��واط��ن علمياً  وب��ن��اء  امل�����ش��ت��دام��ة 

ومعرفياً وتقنياً.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وا�شل  وقد 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل امل�شرية اخلرية 
ب���ال���ت���اآزر مع  ال���ط���ري���ق  ذات  ع��ل��ى 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اإخ���وان���ه 
الأع����ل����ى حكام  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء 
الدولة  ت����ب����واأت  ح��ت��ى  الإم���������ارات 
الدول  م�����ش��اف  يف  ال��ب��ارز  مكانها 
يحتذى  مثال  واأ�شبحت  املتقدمة 
ب��ه ل���دول ال��ع��امل اأج��م��ع ، ك��م��ا اأن 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اآل نهيان، حفظه اهلل، يعتر  زايد 
بحق خري خلف خلري �شلف، وحمل 
اقتدار،  بكل  الحت���اد  دول���ة  اأم��ان��ة 
بالوطن  الرت���ق���اء  ع��ل��ى  وح���ر����س 

واملواطن يف �شتى املجالت. 
اإننا نفخر ونعتز مبا حققته دولة 
الرثوات  ت�شخري  “الحتاد” عر 
اجتماعية  ن���ه�������ش���ة  اإر�������ش������اء  يف 

والوطن  ال��ق��ائ��د  ال�����ش��ادق��ة جت���اه 
اأب���ن���اء الإم������ارات  اأن  وت���وؤك���د ع��ل��ى 
بانتمائهم  واح���د  رج��ل  قلب  على 
وولئ��ه��م ل��دول��ة الإم����ارات يف ظل 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  القيادة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  اال�شيخ 

رئي�س الدولة حفظه اهلل.
اليوم  ب����ذك����رى  اح���ت���ف���ال���ن���ا  وم�����ع 
نحيي  ف���اإن���ن���ا   .46 ال�����  ال���وط���ن���ي 
امل�شلحة  وق��وات��ن��ا  جي�شنا  اأب���ط���ال 
ونوؤكد اعتزازنا مبا قدمه �شهداوؤنا 
الأبرار يف مالحم البطولة والفداء 
العظيم  ب�شعبنا  اع��ت��زازن��ا  يكر  و 
والوفاء  العطاء  يف  يتناف�س  ال��ذي 

يف اأيام ال�شدة والرخاء. 
واأ�شاف: ننتهز هذه املنا�شبة ونرفع 
والتريكات  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�شاحب  اأخ��ي��ه  واإىل  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س 
رعاه  دب��ي،  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 
�شاحب  الأم���ني  ع��ه��ده  وويل  اهلل، 

•• العني-الفجر:

م�شلم  حممد  الدكتور  ال�شيخ  اأكد 
ب��ن ���ش��امل ب��ن ح��م ال��ع��ام��ري نائب 
اأمني عام منظمة )ام�شام( بالمم 
اإدارة  املتحدة، نائب رئي�س جمل�س 
جمموعة بن حم اأن اأبناء الإمارات 
يوؤكدون ولءهم وحمبتهم لوطنهم 
وق��ي��ادت��ه��م ال��ر���ش��ي��دة وي����وؤك����دون 
اإ����ش���راره���م ع��ل��ى ب���ذل امل���زي���د من 
ا�شتكمال م�شرية  اأجل  العطاء من 
اخل����ري ال���ت���ي ح��م��ل��ه��ا الأول�������ون يف 
بناء وطن عامر بالقلوب ال�شادقة 
وال�شواعد القوية والإرادة التي ل 
تلني يف كل يوم يتجدد عطاء وولء 
الذي  الوطن  لهذا  الإم��ارات  اأبناء 
يفخرون به اأينما كانوا وعاما بعد 
بقلوب  العطاء  �شفينة  عام مت�شي 
�شادقة خلف قيادة وعدت فاأعطت 
و�شدقت ومل تبخل هو وطن فيه 
التالحم  �شور  اأروع  القادة  اأعطى 

والعطاء واملحبة املتبادلة. 
مبنا�شبة  ل�����ه  ك���ل���م���ة  يف  وق���������ال 
اح����ت����ف����الت ال�����وط�����ن ب���ال���ذك���رى 

لالإمارات  وج��ع��ل  م�شرفاً  ت��اري��خ��اً 
م�شيء،  ب��واق��ع  يقر  را�شخاً  كياناً 
�شياًء  اأك�����رث  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  وي��وؤ���ش�����س 
ظل  يف   - اهلل  ب������اإذن   - وازده���������اراً 
ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئ��ي�����س ال����دول����ة ال���ق���ائ���د الأع���ل���ى 
><حفظه  امل�������ش���ل���ح���ة  ل����ل����ق����وات 

اهلل<<
حتقق  م����ا  ك����ل  اإىل  ن���ظ���رن���ا  واإذا 
اليوم،  ب��ه��ذا  نحتفل  مل���اذا  �شندرك 
ومل�����اذا ن��ع��ت��ز ب���ه ون��ع��ت��ره عالمة 
دولتنا، ففي هذا  ت��اري��خ  ف��ارق��ة يف 
بال�شعادة  ق��ل��وب��ن��ا  مت��ت��ل��ئ  ال���ي���وم 
فقد  والع��ت��زاز،  بالفخر  ونفو�شنا 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  اأ�شبحت 
بف�شل  ث���م  اهلل  ب��ف�����ش��ل  امل���ت���ح���دة 
لقيادتنا  الثابتة  الواثقة  اخلطى 
الر�شيدة دولة ي�شار اإليها بالبنان، 
ك��ت��ج��رب��ة وح���دوي���ة ف���ري���دة ، كما 
ي����زداد مبرور  اأن احت���اد الإم�����ارات 
ق��وًة و�شالبًة ومعه يزداد  الأع��وام 

خري البالد ومناوؤها .
فقد ا�شتطاع املغفور له ال�شيخ زايد 

ال�شاد�شة والأربعني لقيام الحتاد: 
اإن ال���ث���اين م���ن دي�����ش��م��ر م���ن كل 
اأبناء  والتفاف  العطاء  يتجدد  عام 
احلكيمة  قيادتهم  خلف  الإم���ارات 
البناء  م�شرية  ل�شتكمال  بيد  ي��دا 
وال��ت��ط��وي��ر وال��ن��م��اء ال��ت��ي طالت 
ك��ل اأرج���اء الإم����ارات وال��ت��ي اأر�شى 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  دع��ائ��م��ه��ا 
اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 

ثراه«. 
يف كل عام يف هذه املنا�شبة، ن�شتذكر 
وعلى  ل��دول��ت��ن��ا،  املوؤ�ش�شني  الآب����اء 
تعاىل  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  راأ�شهم 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
بروؤيتهم  الذين   ، ث��راه،  طيب اهلل 
يف  الإم���ارات  �شاأن  رفعوا  ال�شديدة 
والدولية،  العربية  املحافل  كافة 
وجهودهم  ل��ل�����ش��ع��اب  وب��ت��ح��دي��ه��م 
امل��ث��م��رة غ��دت دول���ة الحت���اد واحة 
الأمن والأمان، وحولوا احللم اإىل 
اليوم  يعي�شها  ملمو�شة،  حقيقة 
هذه  على  واملقيمني  املواطنني  كل 

الأر�س احلبيبة .
اأن الحت����اد �شنع  ك��م��ا  واأ����ش���اف:   

اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �شلطان  ب��ن 
املجل�س  اأع�شاء  اإخ��وان��ه  مع  ث��راه، 
الأعلى حكام الإمارات، خالل فرتة 
طفرة  يحققوا  اأن  ق�شرية،  زمنية 
ال�شعد،  جميع  على  هائلة  نوعية 
مكانة  تتبواأ  الدولة  هذه  جعل  ما 

مرموقة بني الأمم وال�شعوب .
وهذه املكانة التي تتمتع بها دولتنا 
ال����دويل مل  امل�����ش��ت��وى  الفتية ع��ل��ى 
ت�����اأت م���ن ف������راغ، ب���ل ج�����اءت وفق 
خطط علمية، واجن��ازات ملمو�شة 

على اأر�س الواقع .
واخ��ت��ت��م ���ش��ع��ادت��ه : ن��دع��و اهلل عز 
وجل اأن يدمي احتاد اإماراتنا ، واأن 
ي��ح��ف��ظ ل��ن��ا دول��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة واأن 
يدمي علينا الرخاء والأمن يف ظل 
ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ورعاه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�شاحب   ، اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

األ  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
و  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
اأع�شاء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
ل���الحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الإم�����ارات  ���ش��ع��ب  واإىل  الإم�������ارات، 
واأن  قادتنا  يحفظ  اأن  و  احلبيبة 
م�شرية  تعزيز  يف  خطاهم  ي�شدد 
لتحقيق  ال�شاملة  والتنمية  البناء 
واملكت�شبات  الإجن����ازات  م��ن  امل��زي��د 
اأب��ن��اء هذا  وتطلعات  اأم��اين  ويلبي 

الوطن املعطاء.

نائب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���الإحت���اد حكام 
اإماراتنا  ت��وا���ش��ل  واأن  الإم������ارات، 
احلبيبة تاألقها وتقدمها يف جميع 
امل��ج��الت اإق��ل��ي��م��ي��اً ودول���ي���اً يف ظل 
املوىل  ���ش��ائ��اًل   . الر�شيدة  قيادتنا 
عّز وجّل اأن يتقبل �شهداءنا الأبرار 
مع ال�شديقني والنبيني والأخيار، 
ال��ع��اج��ل على  ب��ال�����ش��ف��اء  واأن مي���ّن 

م�شابينا..اإنه جميب الدعاء. 

عبداهلل بن حممد اآل حامد : احتادنا يحمي 
اإجنازاتنا ومكت�صباتنا من كل الأطماع

حممد بن نهيان بن ركا�س : روح اأج�صادنا هي روح الحتاد 

اأحمد النعيمي : اليوم الوطني يحظى 
مبكانة خا�صة يف نفو�صنا

الرئي�س التنفيذي لـ »�صحة«: الحتاد م�صرية 
عطاء �صطرها زايد اخلري ور�صمها التاريخ

•• اأبوظبي-وام:

قال معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س دائرة 
ال�شحة باأبوظبي اإن الحتاد هو التطور يف كافة املجالت 
وهو القوة التي حتفظ النعمة التي ْمَن اهلل بها علينا وهو 
الأط��م��اع، وهو  ك��ل  اإجن��ازات��ن��ا ومكت�شباتنا م��ن  م��ا يحمي 

املحبة التي جتمعنا حكاماً و�شعباً.
وتقدم معاليه - يف كلمة مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 46 - 
باأ�شمى اآيات التهاين والتريكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل 
“ و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
واإىل  الإم���ارات  حكام  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم 
�شعب دولة الإم��ارات مواطنيها ومقيمها، متمنيا للوطن 
م��زي��داً م��ن النجاحات والإجن����ازات يف ظ��ل ق��ي��ادة حكيمة 

و�شعب حمب غيور يعمل من اأجل رفعة وطننا الغايل.

•• العني-الفجر:

ق���ال ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ن��ه��ي��ان بن 
دي�شمر  من  الثاين  ي��وم  اأن  ركا�س 
من كل عام بات حمطة �شنوية يلتقي 
فيها اأبناء دولة الإمارات ي�شتذكرون 
يف  وال��ب��ن��اء  العطاء  م��ن  ع��ام��اً   46
م�شرية بناء دولة الحتاد التي اأ�ش�س 
ل��ه��ا ورع���اه���ا امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل. 
امل��دى وجعلنا  الرايات جتتاح  ع��ادت 
اإم����ارات اخلري  ي��ا  موعد املجد غ��دا 
وينهد  البحر  ي�شرخ  اأب��واب��ه��ا  على 
بالفطرة  ان��ت��م��اء  ل��ل��وط��ن  ال�����ش��دى 
يف  الق�شم  ولقادتنا  ال���ولء  ولكيانه 
امتداد  واإماراتي  والت�شحية  البذل 

���ش��ج��ره اخلري  ي��ن�����ش��ب  ل��ع��ط��اء ل 
زاي��د طيب اهلل ثراه  ال�شيخ  غر�شها 
و���ش��ق��اه��ا ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة واإخ���وان���ه 
ح��ك��ام الإم�����ارات وج��ن��ي م��ن خريها 

والوطنية   ، بها  تظلل  ممن  الكثري 
والإخال�س  باجلهد  العطاء  رد  هي 
يف العمل وعلى خارطة الوطن ر�شم 
املواطن اآيات الوطنية بكل جمالتها 
مت�شلحا بعلمه قبل ذخريته وولءه 
الوطن  اإن  مثبتا  ا�شت�شهاده  ي�شبق 
اأعظم غاياته  واأمنه  اأغلى ما ميلك 
وتكمل امل�شرية بتكاتف اإفراد املجتمع 
واملادي  الفكري  الغزو  بحمايته من 
الأجيال  يف  وامل���ب���ادئ  ال��ق��ي��م  وزرع 
والقادة  للوطن  ال���ولء  ه��ان  ال��ق��ادم 
كيان  الوطن  وان  يخرتق  ل  ح�شنا 
نعي�شه ولي�س �شعارات نرددها حفظ 
اهلل الإمارات وكل عام ونحن نفاخر 

بها بني الأمم.

•• عجمان-وام:

اأكد ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي 
حاكم  ال�������ش���م���و  �����ش����اح����ب  مم����ث����ل 
واملالية  الداري���ة  لل�شوؤون  عجمان 
 46 الوطني  باليوم  الحتفال  اأن 
تاأ�شي�س  ذك���رى  اأذه��ان��ن��ا  اإىل  يعيد 
الحتاد عندما توحدت اإرادة الآباء 
امل��وؤ���ش�����ش��ني و����ش���دق ع��زم��ه��م على 
تاريخا  �شطرت  فتية  دولة  تاأ�شي�س 
م�شرقا يحق لكل اإماراتي اأن يفخر 
ب�����ه، ت���ل���ك امل��ن��ا���ش��ب��ة ال���ت���ي حتظى 
تذكرنا  نفو�شنا  يف  خا�شة  مبكانة 
ب���الإجن���ازات واجل��ه��ود ال��ت��ي بذلها 
اأب��ن��اء وب��ن��ات الإم����ارات حتى حتقق 
ال�شمود  من  ومتكن  الوحدة  حلم 

يف وجه كافة التحديات.
ب����ن حميد  اأح����م����د  وق������ال ال�����ش��ي��خ 
اليوم  مبنا�شبة  كلمته  يف  النعيمي 
46 »اإن���ن���ا ن��ح��ر���س من  ال��وط��ن��ي 

على  الوطنية  املنا�شبة  هذه  خالل 
للوطن  النتماء  روح  عن  التعبري 
وال�����ولء ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة التي 
اإ�شعاد  ���ش��ب��ي��ل  يف  ج��ه��دا  ت��دخ��ر  ل 
واحل��ف��اظ على  الإم��ارات��ي  ال�شعب 

مكت�شباته«.
واأك����د ع��ل��ي ال��ع��م��ل جميعا ك��ل من 
رفعة  يف  ال��ف��ع��ال  لالإ�شهام  موقعه 
الوطني  ف��ال��ي��وم  دول��ت��ن��ا ومن���وه���ا، 
الحتاد  لقيام  ذك��رى  جم��رد  لي�س 
اأر�س  على  را�شخة  حقيقة  ه��و  ب��ل 
الإماراتي  ال�شعب  فيها  قام  الواقع 
اأنه  ل��ل��ع��امل  اأث��ب��ت  بطولية  ب�����اأدوار 
ق������ادر ع���ل���ى حت��ق��ي��ق الإجن��������از تلو 
التنموية  خ��ط��ط��ن��ا  ���ش��م��ن  الآخ�����ر 

الطموحة.

•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي  الرئي�س  ال��درم��ك��ي  را���ش��د  مطر  ال��دك��ت��ور  اأك���د 
يوم  اأن   “ �شحة   “ ال�شحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ل�شركة 
�شعب  ل��وح��دة  عظيما  تاريخا  يعتر  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين 
الإرادة  فيه  التقت  وال��ع��امل  املنطقة  يف  ا�شتثنائيا  وح��دث��ا 

والعزمية قبل اأن يتوحد امل�شري والهدف.
واأ�شاف - يف كلمة له مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 46 للدولة 
- اأن ذلك اليوم كتب مبداد من ذهب وت�شحية وبناء وتنمية 
ونه�شة فاليوم الوطني لي�س جمرد احتفالية فح�شب بل 
هو م�شرية عطاء �شطرها زايد اخلري ور�شمها التاريخ يف 
املوؤ�ش�شني  الآب��اء  باإجنازات  العامل  لنباهي  �شفحاته  اأبهى 
الحتادية  للم�شرية  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��رك��ائ��ز  اأر����ش���وا  ال��ذي��ن 
واإرادتهم  بعزمهم  الوطن  لهذا  وال�شموخ  العزة  ور�شموا 
واإميانهم بقوة الحتاد حتى اأ�شبحت �شريتهم وجتربتهم 
درو�شا تنهل منها الأجيال يف وطن يفخر مبا�شيه ويتباهى 

بحا�شره وي�شت�شرق امل�شتقبل ب�شواعد اأبنائه.

اإن يف ه��ذه الأي���ام متر علينا ذك��رى وطنية عظيمة  وق��ال 
وط��ن يف  وم�����ش��رية  �شعب  ف��رح��ة  فيها  قلوبنا مت��ت��زج  على 
رحاب دولة اخلري والعطاء حاملة بني اأركانها كل مفاهيم 
الوطنية والنتماء.  واأكد الدرمكي اأن يوم الحتاد ي�شكل 
فخرا لكل اإماراتي غيور يعزز هويتنا فنفتخر بالإجنازات 
ي�شكل �شورا  الر�شيدة كما  التي ر�شمتها قيادتنا  العظيمة 
ل��ل��وف��اء اأب����دع يف و���ش��ع رك��ائ��زه��ا ال��ق��ائ��د وامل��وؤ���ش�����س باين 
النه�شة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب 
والعطاء  ب��ال��وف��اء  وال����ولء  العهد  فيها  ثراه” جن��دد  اهلل 
للوطن ولقيادته . واأ�شار اإىل اأنه يف هذا اليوم يقف وطننا 
الغايل �شفا واحدا لالحتفاء باإجنازات 46 عاما يف ملحمة 
والرتابط  ال��ت��الح��م  م��ع��اين  اأج��م��ل  تعك�س  غالية  وطنيه 
دروب  ق��دم��ا يف  امل�شي  وق��ي��ادت��ه وحتثنا على  ال��وط��ن  ب��ني 
العمل  على  العزم  خاللها  من  نوؤكد  حيث  والرخاء  املجد 
اأن  على  قيادتها  دول��ة حر�شت  وم�شاعفة اجلهود يف ظل 
امليادين وعلى جميع الأ�شعدة حتى  رفاهية �شعبها يف كل 

اأ�شبح الإمارات اليوم منوذجا فريدا يحتذى به .

مدير عام »خليفة الإن�صانية« : الفكر اخلالق للقيادة عزز مكانة الإمارات على ال�صعيدين الإقليمي والدويل
•• اأبوظبي-وام:

رفع �شعادة حممد حاجي اخلوري 
خليفة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
لالأعمال  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الإن�����ش��ان��ي��ة اأ���ش��م��ى اآي�����ات ال���ولء 
�شاحب  م���ق���ام  اىل  وال����ع����رف����ان 
اآل  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 

بهذه  كلمة  يف   - اخل����وري  وق���ال 
باليوم  الح��ت��ف��ال  ان   - املنا�شبة 
ذكرى  اىل  ب��ن��ا  ي��رج��ع  ال��وط��ن��ي 
عندما  الإم�����ارات  دول���ة  تاأ�شي�س 
املوؤ�ش�شني  الآب����اء  اإرادة  ت��وح��دت 
و�شدق عزمهم على تاأ�شي�س دولة 
�شطرت تاريخياً م�شرقا يحق لكل 

اإماراتي اأن يفخر به.
التنموية  ال��ن��ه�����ش��ة  اأن  واأك�������د 
املتميزة  والإجن��������ازات  ال�����ش��ام��ل��ة 

الإقليمي والدويل.
وقال ان احتاد دولة الإم��ارات مل 
الإم����ارات  ل�شعب  خ��ري  ف���األ  يكن 
مهما  دورا  ل��ع��ب  واإمن����ا  فح�شب 
و�شديقة  �شقيقة  دول  تنمية  يف 
ا���ش��ت��ح��ق��ت ف��ي��ه الإم���������ارات لقب 
العاملي  ال�شعيد  على  مانح  اأك��ر 
لأنها  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق��ب��ل  م���ن 
ت��وؤم��ن ب����اأن ال���دول���ة ال��ق��وي��ة هي 
ل�شعبها  ال�����ش��ع�����ادة  حت��ق��ق  ال���ت���ي 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ح��اك��م دب��ي »رع���اه اهلل« و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
واخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
حكام الإمارات ومواطني الدولة 
مبنا�شبة  اأر�شها  على  واملقيمني 

. اليوم الوطني ال� 46 

تعك�س  ال��دول��ة  يف  حتققت  ال��ت��ي 
الفكر اخلالق والرغبة الطموحة 
ت�شلحت  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة  وال��ه��م��م 
والتفاف  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ب��ه��ا 
وعزميتهم  الأوف�����ي�����اء  اأب���ن���ائ���ه���م 
ال�������ش���ادق���ة ال���ت���ي ت���رج���م���ت اإىل 
وم�شروعات  ح�شارية  اإجن����ازات 
وعلى  امل��ي��ادي��ن  ك��اف��ة  يف  �شخمة 
ج��م��ي��ع امل�����ش��ت��وي��ات، م���ا ع���زز من 
ال�شعيدين  الإم��ارات على  مكانة 

تنمية  يف  اإي��ج��اب��ي��اً  دوراً  وتل�عب 
وا�شتحقت  ال��ف��ق��رية  امل��ج��ت��م��ع��ات 
عربياً  الأوىل  امل���راك���ز  اح���ت���الل 
منظمة  اإع����الن  بح�شب  وع��امل��ي��اً 
والتنمية  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون 
قائمة  الغالية  دولتنا  ت�شدر  عن 
الدول الأكرث عطاًء على م�شتوى 
امل�شاعدات  ت���ق���دمي  يف  ال����ع����امل 
التنموية الإن�شانية لعام 2016 

ن�شبة اإىل دخلها القومي.

حمد الغفلي : اليوم الوطني 
عالمة بارزة يف تاريخ الإمارات 

•• اأبوظبي-وام :

ق���ال ���ش��ع��ادة ح��م��د ب���ن غ��ل��ي��ط��ة ال��غ��ف��ل��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
ال�شكرتري اخلا�س ل�شاحب ال�شمو حاكم عجمان اإن الثاين من دي�شمر من 
كل عام ميثل عالمة بارزة ومميزة يف تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة. 
واأ�شاف : يف هذا اليوم تاأ�ش�شت معامل الحتاد وتر�شخت ف�شائل التاآزر وروح 
التعاون بني اأبناء �شعبنا الويف والذي ا�شتطاع من خالله قادته حتقيق وحدة 
دول��ة قوية جتمع  اأن�شاء  �شبيل  واجهتها يف  التي  ال�شعاب  كل  را�شخة حتدت 
وتوحد الفكر واجلهد لتحقيق النه�شة يف كافة املجالت. ونوه - يف كلمة له 
مبنا�شبة اليوم الوطني - اإنه يف هذا اليوم تاأ�ش�شت معامل الحتاد وتر�شخت 
ف�شائل التاآزر وروح التعاون بني اأبناء �شعبنا الويف والذي ا�شتطاع من خالله 
قادته حتقيق وحدة را�شخة حتدت كل ال�شعاب التي واجهتها يف �شبيل اأن�شاء 
املجالت  كافة  النه�شة يف  لتحقيق  واجلهد  الفكر  وتوحد  قوية جتمع  دولة 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية وال�شحية والتعليمية والإ�شكانية .

وكيل دائرة ال�صحة بالإنابة : حا�صر 
المارات ي�صهد على اإجنازات عظيمة

•• اأبوظبي -وام : 

قال حممد الهاملي، وكيل دائرة ال�شحة بالإنابة ان �شعب المارات �شيبقى 
�شعباً واحداً يف ظل دولة قوية تنظر اإىل ما�شيها بفخر وتعمل مل�شتقبلها 
بطموح، وي�شهد حا�شرها على اإجنازات عظيمة حتققت يف ظل قيادة ر�شيدة 
وطنه  خلدمة  بجهد  ي�شعى  حمب  متفان  و�شعب  البناء  م�شرية  ا�شتكملت 
ورفعته. واأ�شاف مبنا�شبة اليوم الوطني » ففي يوم الحتاد ال� 46، اأتقدم 
باأ�شمى اآيات التهاين والتريكات ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  و�شاحب 
الإمارات  حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
متمنني لهذا الوطن مزيداً من النجاح والتقدم، وجندد من عزميتنا علي 

موا�شلة اجلهود لرفعته يف جميع املحافل املحلية والعاملية.

حنيف القا�صم :الإمارات جتربة وحدوية فريدة 
•• دبي-وام: 

اأكد معايل الدكتور حنيف ح�شن 
ال��ق��ا���ش��م رئ��ي�����س م���رك���ز جنيف 
حلقوق الن�شان واحلوار العاملي 
م���ن خالل  الم�������ارات  دول����ة  اأن 
حققت  ال����وح����دوي����ة  جت��رب��ت��ه��ا 
قوامها  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه���داف���ا 
وال�شعب  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  التالحم 
�شملت  التي  التنموية  وامل�شرية 

كل الأ�شعدة .
ك��ل��م��ة له  ال��ق��ا���ش��م - يف  وق�����ال 
مبنا�شبة اليوم الوطني - يف هذا 
الوطن  فيه  الذي يحتفل  اليوم 
امل�شتمرة  التاريخية  مب��ب��ادرت��ه 
اأن حجم تلك الجن���ازات تعدت 

حدود الفكر والطموح ايل واقع 
م��ك��ان��ة مرموقة  ي��ح��ق��ق  ع��م��ل��ي 
ل����دول����ة الم���������ارات وخ���ا����ش���ة يف 
الن�شانية  ل���الأع���م���ال  ري���ادت���ه���ا 
العديد  يف  بتنفيذها  تقوم  التي 
امل�شلحة  ال��ن��زاع��ات  مناطق  م��ن 

املنكوبة  امل��ن��اط��ق  م���ن  وغ���ريه���ا 
حتي  الطبيعية  للكوارث  نتيجة 
للتنمية  م��رادف��ا  ا�شمها  ا�شبح 
الجتماعي  والتطور  امل�شتدامة 
واحل�شاري. وا�شاف : نتذكر يف 
هذا اليوم الآباء القادة املوؤ�ش�شني 
ون������ق������در ع����زمي����ت����ه����م ال����ق����وي����ة 
ووطنيتهم  ال�شادقة  وارادت��ه��م 
القوي  وال���ت���زام���ه���م  ال��را���ش��خ��ة 
الريادية  قيادتهم  متثلت  والتي 
بن  زاي��د  ال�شيخ  وفكر  حكمة  يف 
�شلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه 
و انعك�شت علي حتقيق الهداف 
التي ق��ام م��ن اجلها الحت���اد يف 
ب���ن���اء جم��ت��م��ع م��ت��م��ا���ش��ك ينعم 

باخلري والتنمية .
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النائب العام للدولة : اليوم الوطني يبعث ال�صعور بالفخر اأننا اأبناء املوؤ�ص�صني العظماء
•• اأبوظبي-وام:

قال �شعادة امل�شت�شار الدكتور حمد �شيف ال�شام�شي النائب العام للدولة 
املجيد  الوطني  ال��ي��وم  ع��ام يتجدد  ك��ل  ال��ث��اين م��ن دي�شمر م��ن  ان��ه يف 
والنتماء  ال��ولء  وي��ج��ددون  الوطن  الإم���ارات معنى  دول��ة  اأبناء  ليعي�س 
على  تبعث  التي  املنا�شبة  جالل  وي�شت�شعرون  والأر���س  ولالأهل  للقيادة 
ال�شعور بالفخر باأننا اأبناء املوؤ�ش�شني العظماء ومن نبت هذه الأر�س التي 
باركها اهلل ف�شارت واحة لالأمن وال�شالم والرخاء لأبنائها ومن يحلُّون 
و�شعت  التي  الدولة  هذه  واح�ة  يف  املقيمني  �شعادة  اأي�شا  وتتجدد  عليها 

بطيبها و�شماحة اأهلها جن�شيات العامل اأجمع.

ان معجزة قيام  ال�46 للدولة  الوطني  اليوم  واأ�شاف يف كلمة مبنا�شبة 
الحتاد تبقى يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة جذوة متوهجة ت�شقل 
اإجنازات ل تنتهي لهذه الدولة ال�شاعدة دوما اإىل كل اأفق يف كل جمال 
يحقق رف���اه اأب��ن��ائ��ه��ا وي��ر���ش��خ اأجم���اده���ا.. ل���ذا ك��ان��ت ك��ل ح��ك��وم��ة تولت 
امل�شوؤولي�ة حتت قيادة املوؤ�ش�س العظيم املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ال�شمو  الأم��ان��ة �شاحب  ت��ويل  بعده خلفه يف  وم��ن  نهيان رحم�ه اهلل  اآل 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ت�شع لبنة يف 
بناء �شرحها ال�شامخ بعزمية ل تلني تبتغي ا�شتمرار الإجنازات والبناء 

دون توقف ليبقى العال دائما غايتها.
واأكد ان النيابة العامة كانت دائما حا�شرة يف م�شرية الإجنازات باعتبارها 

لبنة يف بناء الدولة و�شلطاتها ترنو اإىل تطوير دائم وت�شعى اإىل حتقيق 
كل ما ينفع النا�س وميكث يف الأر�س م�شتهدفة حتقيق اأعلى م�شتويات 
وتدريب  ت��اأه��ي��ل  ع��ن  ت��وق��ف  دون  ال��ع��دال��ة  املتعاملني يف جم���ال  خ��دم��ة 
اأع�شائها وجهازها الإداري مع مراعاة امل�شتجدات فيما يتعل�ق بالقوانني 

واجلرائم دوليا واإقليميا وحمليا.
انقطاع  دون  مازالت م�شتمرة  العامة  النيابة  البناء يف  ان م�شرية  وق��ال 
لتحقيق املزيد وفق تخطيط قائم على اأ�ش�س علمية وعملية متا�شيا مع 
اخلطة ال�شرتاتيجية للحكومة الحتادية وروؤيته�ا حتى 2021 .. اإنها 
م�شرية دولة بكل طاقاتها وابنائها ت�شعى نحو العلى وت�شري على خطى 
قائد  ظ��ل  يف  واإخال�شهم  وتفانيهم  عزمهم  ت�شتلهم  املوؤ�ش�شني  الآب���اء 

يتفانى يف بناء بلده واإع�زاز مواطنيه.
واأ�شاف النائب العام للدولة » كل الأمنيات ال�شادقة والتهاين ال�شامية 
بهذه املنا�ش�بة العزيزة على قلوبنا اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه اهلل » واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ  زايد 
الوزراء  ورئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
اآل  ال�شيخ حممد بن زاي��د  ال�شمو  » واإىل �شاحب  » رع��اه اهلل  حاكم دبي 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم 
داعيا  الإم��ارات..  الأعلى لالحتاد حكام  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب 
اهلل تعاىل اأن يحف�ظ بالدنا دائما عالية هامتها خفاقة رايتها واأن يعيد 

هذا العيد على وطننا بكل تقدم وخري ورخاء.

امللحقية الثقافية ال�صعودية : الإمارات تعي�س ف�صاءات �صامقة متثل ترجمة حقيقية للطفرة احل�صارية
•• اأبوظبي-وام: 

الثقافية  بامللحقية  الثقافية  ال�شوؤون  مدير  امل�شعودي  حممد  الدكتور  اأكد 
الأندية  على  وامل�شرف  ال��دول��ة  ل��دى  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفارة  يف 
الطالبية ال�شعودية اأن النه�شة والزدهار يف وطننا الثاين الإمارات تعي�س 

ف�شاءات �شامقة متثل ترجمة حقيقية للطفرة احل�شارية التي تعي�شها.
وقال يف ت�شريح له مبنا�شبة اليوم الوطني ال�46 للدولة ان لكل من ميعن 
اأوجده  النظر يف م�شرية اإحت��اد الإم��ارات العريقة يختزلها يف تاريخ عظيم 
زايد  امل�شتقبل  وعمق  والتطوير  والتخطيط  الإن�شان  وبناء  التنمية  رج��ل 
اخلري طيب اهلل ثراه مبا ي�شمن توفري حياة عادلة م�شتقرة لكل من يعي�س 
الع�شر  واملقيم مع حت��ولت  امل��واط��ن  يتناغم  كي  ا�شتثناء  دون  الإم���ارات  يف 

وتطوراته.
واأ�شاف » من وطن �شعودي نبع من اأر�شه النور، حتلق طيور تاآخيه وحبه 
نابعة من قلب  بن�شوة فرح وفخر  الإماراتي اخلالد،  الفرح  �شماء  النقي يف 
باأحرف �شاغها احللم  والإخ��اء  والنبل  تعلم من عروقه »اخل�شراء« احلب 

القادة، و�شعبان كرميان، وجذور �شاربة يف عروق  امل�شرق وال�شياء، �شنعها 
ومن  وال��وف��اء،  التوا�شجية  رواب���ط  معانيها  ون�شدت  ودم���ا،  ن�شبا  ال��ت��اأري��خ 
اأبناء زايد  العز والإخ��اء،  اإم��ارات  اإخ��اء واإهابا، بتهنئة  منا�شبة غالية نتقدم 
اأبنائه،  ومتا�شك  و�شالمه،  بتميزه  �شامخ  بالعطاء،  متاألق  بوطن  الأع���زاء؛ 

واحتاد حكامه يف يومهم الوطني ال�شاد�س والأربعني«.
ممتدة  تاأريخية،  اأخوية  وتوا�شجية  عميقة،  ثابتة  لعالقات  تاأكيدا   « وق��ال 
را�شخة، دالة وبعمق الأخوة على اأن م�شرية العالقات ال�شعودية - الإماراتية 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عليها  اأكد  كما  »التواأمة«  وبقوة  م�شتمرة 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة مرارا 
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  لدى  اخلا�شة  املكانة  مع  وتت�شامى  تلتقي 
�شلمان يحفظه اهلل وويل عهده الأمري حممد بن �شلمان، احلري�شان دوما 

على م�شلحة اإخوانهم يف الإمارات وم�شتقبلهم امل�شريي امل�شرتك«.
املظفرة  وبالنجاحات  ال��وط��ن��ي،  بيومها  الإم����ارات  ف��رح  ج���ذوة  م��ع  وت��اب��ع.. 
املتوالية للتحالف ال�شعودي الإماراتي، وتوافقهما ال�شرتاتيجي وامل�شريي، 
الأزلية  العالقة  عمق  اأم��ام  �شوكتها  تنك�شر  »بائ�شة«  حتديات  مع  واأخ���رى 

ب��ني ال��ب��ل��دي��ن؛ ح��ق ل��ن��ا اأن ن��ع��ر ع��ن فرحتنا ب���روح الحت����اد ال���� 46 حيث 
الأخوية  القيم  معاين  اأ�شمى  موطدة  وتاألقها  ح�شورها  الإم���ارات  توا�شل 
والإن�شانية والثقافية، لن�شابق الزمن مبا يليق مببادرات اأحبتنا يف الإمارات 
امل�شاعر  اإىل غدق  الإم���ارات«  »نحب  دائما  ك�شعوديني  ونبقى  ب�شور معرة، 

وم�شاحاتها يف كل بيت �شعودي واإماراتي، لتتاأ�شل بروؤى اأخوية حكيمة.
تاأل  مل  الإم���ارات  يف  ال�شعودية  الثقافية  امللحقية  اأن  اإىل  امل�شعودي  واأ���ش��ار 
املا�شي  �شبتمر  يف  الوطني  بيومنا  الإم��ارات��ي  الحتفاء  مقابلة  يف  جهدا 
بوفاء �شعودي واجب عر عنه ال�شعوديون من خالل فعاليات متعددة اأكرث 
ال�شارقة  اأك��ر من�شة عاملية مبعر�س  اأقيمت يف  ن��دوة كرى  باإطالق  ب��داأت 
الإماراتية  ال�شعودية  العالقات  اأي��ام، وكانت عن  ال�36 قبل  للكتاب  الدويل 
ل�شعراء  �شعرية  باأم�شيات  وكذلك  ال�شعودي،  باجلناح  الثقايف  ال�شالون  يف 
موؤخرا،  ال�36  دورت��ه  يف  ال��دويل  ال�شارقة  مبعر�س  واإم��ارات��ي��ني  �شعوديني 
الإخاء  اأوا���ش��ر  يج�شد  فريد  �شعري  تالحم  يف  البلدين  ب��اأجم��اد  بها  تغنوا 

وعرى الرتابط الوثيق.
وقال اأن الهيئة الإدارية للطلبة ال�شعوديني بالإمارات قامت بعدة احتفالت 

اإ�شافة  املنا�شبة،  بهذه  بها  يدر�شون  التي  الإم��ارات��ي��ة  اجلامعات  جميع  يف 
الهمم يف  الإن�شاين لأ�شحاب  بالبعد  اهتمامهم  يوؤكد  كامل  ليوم  اإىل حفل 
ال�شارقة، وكذلك يوم للرتاث لطالب ذوي الحتياجات اخلا�شة يف العني، 
وكذلك مب�شرية �شعودية طالبية �شخمة يف دبي مبنطقة ال�شتي ووك يقابله 
#�شعب_ ها�شتاق  اإن�شاء  مع  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  يف  هائل  تفاعل 

واحد46، وم�شاركة وفد �شعودي كبري م�شارك يف »كرنفال الثقافات« بدبي، 
وكذلك عرو�س قدمها فريق الغو�س ال�شعودي »�شدى الأعماق« بطريقتهم 
والتي  اململكة،  داخ��ل  واملتعددة  الكبرية  الحتفالت  غري  واملميزة،  اخلا�شة 
ال�شعودية  ق���ادة  ب��ني  ال��ت��الح��م  وم���دى  ال�شقيقني  البلدين  ع��الق��ة  جت�شد 

والإمارات و�شعبيها الكرام.
الثقافية  بامللحقية  الثقافية  ال�شوؤون  امل�شعودي مدير  الدكتور حممد  واأكد 
الأخ��وي بني  الرتابط  اإن  الدولة  ال�شعودية لدى  العربية  اململكة  �شفارة  يف 
الأ�شقاء  فرحة  من  يوم  كل  يزيد  والإم���ارات  ال�شعودية  ال�شقيقني  البلدين 
بيومهم الوطني؛ انطالقا بل ا�شتكمال ل�شعار تبنيناه يف امللحقية الثقافية 

بالإمارات من �شنني »وطن ي�شكن يف ذاتي.. �شعودي اإماراتي«.

مبارك ال�صام�صي : اليوم الوطني لقيام الحتاد يوم عزة للوطن وفخر باإجنازاته   
•• ال�شارقة _ الفجر:

ال�شام�شي  را���ش��د  م��ب��ارك  اأع����رب 
مدير بلدية احلمرية عن اعتزاز 
واإماراتيه  اإم����ارات����ي  ك���ل  وف��خ��ر 
بذكرها  اأر����ش���ه���ا  ع��ل��ى  وامل���ق���ي���م 
العربية  الم��������ارات  دول�����ة  ق���ي���ام 
ال�شاد�س  ع���ام���ه���ا  يف  امل����ت����ح����دة 
الفرحة  ت�شطره  وم��ا  والأرب��ع��ني 
تعك�س  وط���ن���ي���ه  م�������ش���اع���ر  م�����ن 
ال�����ش��ع��ادة م��ا ق��ام��ت ب��ه الإم����ارات 

اإن�شان على  اأر�س المارات.
وا�شار ال�شام�شي اإىل اأن الحتفال 
ب��ذك��رى ت��اأ���ش��ي�����س الحت����اد ميثل 
اأ�شمى  جت�����ش��د  وط��ن��ي��ة  م��ن��ا���ش��ب��ة 
مالمح التعا�شد والعزة والإميان 
والوحدة  ال����ولء  ب��ق��ي��م  ال��را���ش��خ 
الوطنية يف دول��ة الإم��ارات لفتاً 
ي�شكل  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم  اأن  اإىل 
ل�شتذكار  ت���اري���خ���ي���ة  حم���ط���ة 
م���ا ح��ق��ق��ت��ه دول����ة الإم�������ارات من 

الإجنازات واملكت�شبات امل�شّرفة.

ومتك�شبات عظيمة  اإجن��ازات  من 
وه��ن��اأ ال��ق��ي��ادة و���ش��ع��ب الم����ارات 
بتلك املنا�شبة الغالية. واأ�شار اإىل 
لدولة  ال�46  الوطني  ال��ي��وم  اأن 
الإم�������ارات مي��ث��ل  ذك����رى جت�شد 
الفخر  م��ف��اه��ي��م  م�����ش��م��ون��ه��ا  يف 
والعزة وال��ولء للوطن واأن��ه يوم 
باإجنازاته   والفخر  ال��وط��ن  ع��زة 
ف�����ش��اًل ع��ن اأن��ه��ا م�����ش��رية عامرة 
والأجداد  الآب���اء  اإجن���ازات  حتكي 
وما قدمته القيادة الر�شيدة لكل 

الدكتور مطر حممد النعيمي : 2 دي�صمرب در�س تاريخي لأ�صمى معاين القوة والتالحم والفكر احلكيم 

�صامل بن حممد النقبي :يوم الحتاد منا�صبة وطنية ل�صتح�صار 
الجنازات والفخر بالقيادة الر�صيدة 

•• العني  -الفجر: 

دي�����ش��م��ر مل يعد  م��ن  ال��ث��اين  اإن 
دولة  لقيام  �شنوية  ذك��رى  جم��رد 
الإم�����ارات ، ب��ل ه��و در����س تاريخي 
ي������رز اأ�����ش����م����ى م����ع����اين ال�����ق�����وة و 
، الذي  التالحم و الفكر احلكيم  
زايد  ال�شيخ  القائد  الوالد  اأ�ش�شه 
– رحمه  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
اهلل - ، وا�شتكمل م�شريته العطرة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
رئي�س   – ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
، و اخوانه  – حفظه اهلل   الدولة 
ح���ك���ام الإم�����������ارات ، ل�����رنى دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة مزدهرة 

امل���واط���ن الم����ارات����ي ك���اأح���د اأكرث 
�شعادة  و  رف��اه��ي��ة  ال��ع��امل  ���ش��ع��وب 
، و ي��ح��ف��ل ج��م��ي��ع م���ن ي��ع��ي�����س يف 
دول����ة الإم������ارات م��ن م��واط��ن��ني و 
الأمان  و  ب��الأم��ن  زوار  و  مقيمني 
مق�شد  جعلها  مم��ا  الطماأنينة  و 

لالإقامة و الزيارة .
كموؤ�ش�شات  ال��ي��وم  ن��ق��دم��ه  م��ا  اإن 
قيادتنا  ح��ك��م��ة  ب��ف�����ش��ل  اأف������راد  و 
الر�شيدة التي تعلمنا منها الكثري، 
و اح��ت��ف��ال��ن��ا ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي هو 
اح��ت��ف��ال بقيمة دول���ة الإم�����ارات و 

فخر بانتمائنا اإليها.
دي�����ش��م��ر جندد  م����ن  ال����ث����اين  يف 
الغالية  لدولتنا  النتماء  و  الولء 

باإجنازاتها.
اأربعون  و  ب�شتة  نحتفل  اليوم  اإننا 
عاماً من الحتاد ، قدمت خاللها 
دولة الإمارات اأمثلة يحتذى بها يف 
جميع املجالت العلمية و الثقافية 
و ال��ع��م��ران��ي��ة و ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة و 
ذلك  ع��ل��ى  ي�����ش��ه��د  و   ، ال�����ش��ح��ي��ة 
م��ك��ان��ة دول����ة الإم�������ارات ب���ني دول 
التقارير  اأه�������م  ح�������ش���ب  ال����ع����امل 

ال�شنوية العاملية.
ل��ق��د ���ش��ه��دت دول����ة الإم������ارات اإىل 
ج����ان����ب ال����ت����ط����ور ال�����ع�����م�����راين و 
العن�شر  ت���ط���ور   ، ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
كبري  ب�شكل  �شاهم  ال��ذي  الب�شري 
يعي�س  ال��ي��وم  و   ، لوطنه  ب��ال��وف��اء 

اأن  ، ع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  و 
نقدم  و  الوطن  لهذا  اأوفياء  نبقى 
راي��ة الحتاد  كل جهد حتى تبقى 
اأتقدم  فاأنني  هنا  من  و   ، �شاخمة 
التريكات  و  ال��ت��ه��اين  ب��اأ���ش��م��ى  
ملقام �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان – رئي�س 
الدولة – حفظه اهلل -  و �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئي�س  – نائب  مكتوم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  و 
-  ويل عهد  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اب���وظ���ب���ي 
للقوات امل�شلحة ، و اإخوانهم حكام 

•• ال�شارقة –الفجر:

النقبي  ب���ن حم��م��د  ����ش���امل  اأك�����د 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
�شوؤون  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال�����ش��ارق��ة 
بحكومة  وال�����زراع�����ة  ال���ب���ل���دي���ات 
دولة  ق��ي��ام  ذك����رى  اأن  ال�����ش��ارق��ة 
الم�������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل���ت���ح���دة 
اخلا�شة  الح���ت���ف���الت  وت��ن��ظ��ي��م 
ال�شاد�س  الوطني  اليوم  مبنا�شبة 
والأرب��ع��ني ل��دول��ة الإم����ارات يعد 
فيها  ي�شتح�شر  وطنية  منا�شبة 

الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
ال�شمو  و����ش���اح���ب  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
م���ك���ت���وم ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال����دول����ة، 
ال��������وزراء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  رع���اه  دب��ي 
ال�����ش��ي��خ ال����دك����ت����ور ���ش��ل��ط��ان بن 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
ال�شارقة   حاكم  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى 
واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��الحت��اد حكام 
الإمارات واأولياء العهود وال�شيوخ 

الإماراتي  ال�شعب  اأب��ن��اء  جميع 
اأر�شها  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني  ال��ط��ّي��ب 
واملتك�شبات  الجن�����ازات  امل��ع��ط��اء 

العظيمة التي حتققت. 
الدولة  احت����اد  اأن  اإىل  واأو�����ش����ح 
الر�شيدة  ب���ال���ق���ي���ادة  ف���خ���ر  ه����و 
جهودها  وتعا�شدت  تكامل  التي 
اأبناء  نفو�س  الحت��اد يف  لرت�شيخ 

الوطن .
وت����ق����دم ال��ن��ق��ب��ي ب���اأ����ش���م���ى اآي�����ات 
مقام  اإىل  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

ال����ويف  الإم������������ارات  ����ش���ع���ب  واإىل 
املباركة  اأر���ش��ه��ا  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني 
ال�شاد�س  الوطني  اليوم  مبنا�شبة 

والأربعني لدولة الحتاد.
املتنوعة  الحتفال  اأن  اإىل  واأ�شار 
تن�شر  التي  املختلفة  والفعاليات 
مبكانة  احتفاًء  متثل  ال��دول��ة  يف 
اإن�شان  واأهميته لدى كل  الحتاد 
على اأر�س فقد وفرت هذه الأر�س 
ال���غ���ال���ي���ة ج��م��ي��ع ���ش��ب��ل ال���راح���ة 
ملواطنيها  ح����دود  ب���ال  وال��ع��ط��اء 
الفعاليات  وت��ع��ك�����س  وامل��ق��ي��م��ني 

الم��ارات و اأولياء العهود الكرام ، 
كما اأهنئ �شعب الإم��ارات و جميع 

من يف دولتنا الغالية .

الرئي�شية الولء الوطني للقيادة 
والوطن .

رئي�س املحكمة الحتادية العليا : جناح 
جتربة دولة الحتاد لفت اأنظار العامل

•• اأبوظبي -وام:

بن  حم��م��د  امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
املحكمة  رئ���ي�������س  ال�����ب�����ادي  ح���م���د 
الحتفال  ان  ال��ع��ل��ي��ا  الحت����ادي����ة 
46 تقت�شي  ال����  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
وتقدير  واع���ت���ب���ار  ت����اأم����ل  وق���ف���ة 
للبنيان  الأول  امل��وؤ���ش�����س  جل��ه��ود 
له  املغفور  لدولة الحت��اد  الرا�شخ 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » 

طيب اهلل ثراه » .
ال��ب��ادي - يف كلمة مبنا�شبة  وق��ال 
جتربة  جن��اح  ان   - الوطني  اليوم 
التنمية  حتقيق  يف  الحت���اد  دول���ة 
ال�����ش��ام��ل��ة وامل���ت���وازن���ة ع��ل��ى كافة 
اأن���ظ���ار العامل،  ل��ف��ت  ال�����ش��ع��د ق���د 
النا�شئة  الدولة  ت�شل  واأن  خا�شة 
اإليه  و���ش��ل��ت  م��ا  1971اإىل  ع���ام 
م��ن ت��ق��دم وازده����ار ، وه��و م��ا كان 
وحكمة  ج����ه����ود  ل������ول  ل��ي��ت��ح��ق��ق 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان واأخيه املغفور له ال�شيخ 
اآل مكتوم وجهود  �شعيد  را�شد بن 
امل��خ��ل�����ش��ني م���ن ح���ك���ام الإم������ارات 
و�شعوا  مم��ن  املخل�شني  واأبنائها 
ال��ب��ن��اء ال��را���ش��خ ل���دول���ة الحت����اد، 
وال�����ذي ك����ان ل���ه اأث�����ره الأك�����ر يف 
ازده��������ار ال����وط����ن وت���ق���دم���ه، مما 
منوذجا  التجربة  ه��ذه  م��ن  جعل 
ف��ري��دا ي��ح��ت��ذي ب��ه ع��ل��ى م�شتوى 
واأ�شار  وال��ع��امل.  العربية  املنطقة 
البادي  ح��م��د  حم��م��د  امل�����ش��ت�����ش��ار 

الدولة  �شهدته  الذي  التطور  اإىل 
موؤكداً  الحت������اد،  م�����ش��رية  خ����الل 
والأربعني  ال�شاد�شة  ال��ذك��رى  اأن 
ل��الحت��اد ت��اأت��ي وال���دول���ة يف ركاب 
اأن  بعد  والنماء  والتطور  ال��ري��ادة 
جعلت  �شخمة،  اجن���ازات  حتققت 
الإمارات تتبواأ مكانة متميزة بني 
دول العامل املتقدمة، وذلك بف�شل 
جهود القيادة الر�شيدة وما قدمته 
لإن�شان  حقيقي  ودع��م  رعاية  من 

هذه الأر�س الطيبة.
ال����دول����ة  اه����ت����م����ام  اإىل  وت�����ط�����رق 
الدولة  �شكان  ب��ني  العدالة  بن�شر 
م���ن م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني، حيث 
الق�شائية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ن��اء  �شكل 
الدولة  وق��ام��ت  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  حم����وراً 
بتبني  ال��ع��دل  وزارة  خ���الل  وم���ن 
�شلك  لتطوير  وم�����ش��اري��ع  خ��ط��ط 
اأعينها  ن�����ش��ب  وا���ش��ع��ة  ال��ق�����ش��اء، 
بالق�شاء  لت�شل  اأهدافها  حتقيق 
الإماراتي اإىل م�شتويات متقدمة ، 
تتما�شى مع اعرق واأرقى التجارب 
م�شرية  ان  �شعادته  وق��ال  العاملية. 
قد  الإم����ارات  والق�شاء يف  ال��ع��دل 
تزامنت  حقيقية  نه�شة  ���ش��ه��دت 
46 م���ن عمر  ال�����  ال�����ش��ن��وات  م���ع 
الحت��اد، كما �شهدت تطورا كبريا 
احلديثة  الق�شائية  مرافقها  يف 
والتي  ال��دول��ة،  اأن��ح��اء  املنت�شرة يف 
اأرقى  مع  يتوافق  مبا  اإن�شاوؤها  مت 
اأكرث  يف  ال�شائدة  والنظم  املعايري 
دول العامل تقدما مبجال الأنظمة 

الرتكيز  ان�شب  وق��د  الق�شائية، 
م��ن ق��ب��ل ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
تطوير الكوادر العاملة يف ال�شلك 
اإميانها  م��ن  ان��ط��الق��ا  الق�شائي، 
باأن الإن�شان هو العن�شر الأ�شا�شي 
يف معادلة الإجناز والنجاح، فكيف 
بالعدالة  م��ن��وط��اً  الأم����ر  ك���ان  اإذا 
ال���ت���ي ه���ي اأ����ش���ا����س احل���ك���م، حيث 
ال�شلطة  ال��دول��ة لأع�����ش��اء  وف���رت 
املطلوبة  الإمكانات  كل  الق�شائية 
راي����ة  اإع�������الء  يف  م��ه��ام��ه��م  لأداء 
ال��ع��دال��ة، ك��م��ا اأن��ع��ك�����س ذل���ك على 
�شهدته  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري  ال���ت���ط���ور 
تتميز  التي  الق�شائية  اخل��دم��ات 

بجودة الأحكام و�شرعة الجناز.
وبهذه املنا�شبة الغالية رفع �شعادته 
اإىل  وال��ت��ري��ك��ات  التحية  خال�س 
مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  و����ش���اح���ب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي »رع�����اه اهلل« 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ 
اأولياء  �شمو  واإىل  الإم���ارات،  حكام 
يف  ال�شامي  دوره��م  مثمناً  العهود 
ورفعة  ونه�شته  الوطن  �شبيل عز 

�شاأنه بني جميع دول العامل.

العدد 12188 بتاريخ 2017/12/1   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2019
وال�شيد/  باك�شتاين اجلن�شية   ، راجا حممد  كليم خان  راجا حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
، باك�شتاين اجلن�شية  يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتهم  �شاي�شتا �شليم حممد �شليم مريزا 
البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ جلي�س فيجايان فاريكابالفو نيلكوناتيل - هندي اجلن�شية وال�شيدة/ 
املالب�س   خلياطة  اجليد  املقا�س   / امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  هندية   - �شرييان  كانا�شاناتو  فال�شاما 

الن�شائية - والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )724290( 
الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  . فقد  العدل 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 2018

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شاميد كوتامبات بارامبو - هندي  اجلن�شية يرغب 
عبدالرحمان  ال�شيد/  اىل  ح�شة    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ثاليكا�شريي كونحامد - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة املهنية : م�شبغة الركة اجلديدة 
- ترخي�س رقم )624283( - تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر وان�شحاب 

وكيل خدمات ودخول وكيل  خدمات جديد عليها. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 2017

الإمارات    - احلمريي  غامن  ال  غامن  خليفة  نا�شر  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرتخي�س  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
�شريلنكا للخ�شروات والفواكه ترخي�س جتارية رقم 504042 اىل ال�شيد/ ان�شار بوتو 
برامبيل - هندي اجلن�شية - ويرغب بتغيري �شكل قانوين : من موؤ�ش�شة فردية / اىل 

وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12188 بتاريخ 2017/12/1   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 2016

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ بابتي�شت د�شا نوربريت د�شا - هندي  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيد/ مينا نارايانان الكابان - 
ال�شارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ش�شت  العافية  امل�شماة / مطعم  هندية اجلن�شية يف الرخ�شة 

رخ�شة رقم )625694( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12188 بتاريخ 2017/12/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2599  مدين جزئي              

م   م  ذ  ���س  ل��ل��ت��ج��ارة -  ان��رتن��ا���ش��ي��ون��ال  اآي  ب��ي  ���ش��ي  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
اأقام  قد  نيتوندا   اي�شاجنا  ايريني  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ )100000 درهم( والفائدة  %9 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  املطالبة حتى  تاريخ  من 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/12/14  ال�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12188 بتاريخ 2017/12/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2215  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�شركة وي�شت كو�شت لتجميع النفايات - ذ م م  جمهول 
م  م  ذ   - العامة  للمقاولت  م��ارك  �شيتي  �شركة  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
وميثله / مارون وديع مطر - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )17.179.699 درهم( �شامال التعوي�س عن ال�شرار 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
  2017/12/18 املوافق   الثنني   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.   ال�شداد  وحتى 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

�شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  د�شن 
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي،  �شقر  بن 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  اخليمة، 
والدائم  اجل��دي��د  امل��ق��ر   ، ل���الإم���ارة 
مل��وؤ���ش�����ش��ة ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن �شعود 
يف  يقع  ال��ذي  الإن�شانية،  القا�شمي 
نطاق مركز راأ�س اخليمة للمعار�س، 
اأعلن  ح���ني  ، يف  ال��ن��خ��ي��ل  مب��ن��ط��ق��ة 
وم�شروع  جديدة  مبادرة  عن  �شموه 
جم��ت��م��ع��ي- وط���ن���ي، ه���و ع���ب���ارة عن  
مناطق  يف  ال�شيافة”  “جمال�س 
لتعزيز جهود عمل اخلري  الإم���ارة، 
لتوجيهات  وترجمة   ، ان�شاين  كنهج 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  وروؤي��ة �شاحب 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي،  �شقر  ب��ن 
الأعلى، حاكم راأ�س اخليمة، ودعمه 
اخلريي  وللعمل  للموؤ�ش�شة  الكبري 

والإن�شاين ب�شورة وا�شعة .
 م���را����ش���م اف���ت���ت���اح امل����ق����ر اجل���دي���د 
املهند�س  ح�������ش���ره���ا  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة، 
�شقر  ب��ن  �شلطان  ب��ن  �شامل  ال�شيخ 
دائ����رة الطريان  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
وال�شيخ  اخل���ي���م���ة،  ب����راأ�����س  امل�����دين 
حم��م��د ب��ن ك��اي��د ال��ق��ا���ش��م��ي، رئي�س 
وال�شيخ  القت�شادية،  التنمية  دائرة 
ارحمه بن �شعود بن خالد القا�شمي، 
وح�شد من ال�شيوخ واأع�شاء املجل�س 
الوطني الحت��ادي وروؤ���ش��اء ومدراء 
وامل�شوؤولني  احل��ك��وم��ي��ة  ال����دوائ����ر 
واأع�شاء  وامل��ه��ت��م��ني  وال�شخ�شيات 
والعاملني  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 

فيها.

وب���ع���د ق�����س ���ش��م��و ويل ع��ه��د راأ�����س 
التقليدي”  “ال�شريط  اخل��ي��م��ة 
امل�شوؤولني  التقى  اجل��دي��د،  للمبنى 
وتبادل  والأه�������ايل،  وال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
العمل  اأهمية  ح��ول  احلديث  معهم 
الإن�شانية،  امل�شاريع  وقيمة  اخلريي 
والوطنية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  واخل���دم���ات 
والإن�شانية التطوعية، التي تقدمها 
املوؤ�ش�شة. ثم اطلع �شموه على مرافق 
م�شيدا  واأق�������ش���ام���ه،  اجل���دي���د  امل��ق��ر 
باملبنى وخدماته ومرافقه وال�شوية، 
واأثنى على جهود  التي �شيد عليها. 
جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة، برئا�شة اأحمد 
فيها،  العاملني  وجميع  الأع��م��ا���س، 
الإن�شانية،  اخل��دم��ات  متيز  م��وؤك��دا 
الوطنية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
للمواطنني،  ال��ت��ط��وع��ي��ة  اخل���ريي���ة 

فيما يعمل اأع�شاء جمل�س الإدارة يف 
املوؤ�ش�شة تطوعا، جمتهدين يف فعل 

اخلري.
واأط����ل����ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم���م���د بن 
جمال�س  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
ال�شيافة، الأوىل من نوعها يف راأ�س 
اخليمة، وتنت�شر يف خمتلف مناطق 
ام��ت��داده��ا اجلغرايف،  الإم�����ارة، ع��ر 
 ،”2018 زاي�����د  “عام  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
للمواطنني،  يوميا  اأب��واب��ه��ا  لتفتح 
وبامل�شوؤولني  ب�����ش��م��وه  وجت��م��ع��ه��م 
اخليمة،  راأ������س  يف  ال���ق���رار  و���ش��ن��اع 
املختلفة،  م��ن��ا���ش��ب��ات��ه��م  وحت��ت�����ش��ن 
فيما ت�شتقبل املنا�شبات الجتماعية 
وال����وط����ن����ي����ة، وت�������ش���ع ع���ل���ى راأ�������س 
املواطنني،  ���ش��م��ل  ج��م��ع  اأول��وي��ات��ه��ا 
والرتابط  الوطنية  اللحمة  وتعزيز 

املجتمعي، وو�شع حلول للم�شكالت، 
وتلبية  امل���واط���ن���ني،  ت���واج���ه  ال���ت���ي 
احتياجاتهم،  وت���وف���ري  م��ط��ال��ب��ه��م 
مل���ق���رتح���ات���ه���م، خالل  والإ�����ش����غ����اء 
وامل�شوؤولني  ���ش��م��وه  م���ع  ل��ق��اءات��ه��م 
املجال�س  ���ش��ق��ف  حت���ت  الإم�������ارة،  يف 

اجلديدة.
ووج��ه �شمو ويل عهد راأ���س اخليمة 
امل���وؤ����ش�������ش���ة ب���ت���ع���زي���ز ت���ع���اون���ه���ا مع 
الوطنية،  املوؤ�ش�شات  من  نظرياتها 
وامل�شوؤوليات  الخ���ت�������ش���ا����س  ذات 
توفري  حقل  يف  العاملة  امل�شرتكة، 
امل�شاكن احلديثة وبنائها للمواطنني، 
مطالبا  ال��دول��ة،  اإم����ارات  مبختلف 
بتطوير  امل��وؤ���ش�����ش��ة  يف  امل�������ش���وؤول���ني 
وتر�شيخ  ج�����دي�����دة،  ع���م���ل  ب����رام����ج 
ال�شراكة مع املوؤ�ش�شات الوطنية ذات 

الخت�شا�س.
�شعود  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  واأك��د 
للمواطنني  ح��دي��ث��ه  يف  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
الفتتاح،  وامل�شوؤولني خالل مرا�شم 
خدماتها  واأطلق  املوؤ�ش�شة  اأن�شاأ  اأن��ه 
18 ع����ام����ا، وب������داأت  ق���ب���ل ح������وايل 
ونطاق  حم����دودة  ب��خ��دم��ات  حينها 
بالتو�شع  لح���ق���ا  ل���ت���اأخ���ذ  ����ش���ي���ق، 
والتطور تدريجيا، باإ�شافة خدمات 
اأن  وم�����ش��اري��ع ج��دي��دة، م�����ش��ريا اإىل 
والعمل  اخلري” والإح�شان  “اأبواب 
اأغلق  وك��ل��م��ا  ت��غ��ل��ق،  ل  الإن�������ش���اين 
اآخ��ر على م�شراعيه،  ب��اب  ب��اب فتح 
م�شددا على اأننا “�شن�شتمر يف العمل 
تعاليم  وف��ق  والإن�شاين”،  اخل��ريي 
ديننا احلنيف، وترجمة لنهج “زايد 
اخلري”، ويف اإط��ار روؤي��ة وتوجيهات 

قيادة الدولة الر�شيدة.
فعاليات  خ����الل  ����ش���م���وه،  وت����راأ�����س 
ت��د���ش��ني امل��ب��ن��ى، ظ��ه��ر اأم�������س، اأول 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  مل��ج��ل�����س  اج���ت���م���اع 
مقرها  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  الإن�����ش��ان��ي��ة 
جمل�س  اأع�����ش��اء  بح�شور  اجل��دي��د، 
�شموه  اأ�ش�شها  التي  املوؤ�ش�شة،  اإدارة 
الجتماع  ومت��ح��ور  م،   1999 ع��ام 
حول فعاليات املوؤ�ش�شة وخطة عملها 

يف “عام زايد 2018«.
رئي�س  الأع����م����ا�����س،  اأح���م���د  واأ�����ش����ار 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة ال�شيخ حممد 
التي  الإن�شانية،  القا�شمي  �شعود  بن 
ون��ف��ذت م�شاريع  خ��دم��ات��ه��ا  ق��دم��ت 
منزل  اآلف   3 م��ن  لأك����رث  ���ش��ي��ان��ة 
تاأ�شي�شها،  م��ن��ذ  م��واط��ن��ة،  واأ����ش���رة 
اأن  اإىل  ع�����ام�����ا،   18 م�������دار  ع���ل���ى 

املرحلة الأوىل من م�شروع جمال�س 
تق�شي  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  يف  ال�شيافة 
باإن�شاء 3 جمال�س، حتددت مواقعها 
م��وؤخ��را، وان��ت��ه��ت اإج�����راءات م��ا قبل 
بنائها  عمليات  و�شتنطلق  ال��ب��ن��اء، 
املناطق  يف  منها  اإث���ن���ان  ي��ق��ع  ف����ورا، 
اجلنوبية م��ن الإم����ارة، وال��ث��ال��ث يف 
املناطق ال�شمالية، لفتا اإىل حتديد 
يف  اجل��دي��دة  املجال�س  بقية  م��واق��ع 
“جمل�س  ك���ل  وي���ق���ع  وق����ت لح�����ق. 
�شيافة” يف الإم��ارة مبوقع يتو�شط 
عددا من املناطق، ليخدم اأهايل تلك 

املناطق اإجمال.
واأع����رب اأح��م��د الأع��م��ا���س ع��ن بالغ 
ال�شيخ  ل�����ش��م��و  وال���ت���ق���دي���ر  ال�����ش��ك��ر 
اإن�شائه  ن��ظ��ري  ���ش��ع��ود،  ب���ن  حم��م��د 
وخدماتها،  فكرتها  وتبني  املوؤ�ش�شة 
واإ����ش���راف���ه احل��ث��ي��ث وال������دوؤوب على 
عملها، ودعمه املتوا�شل لها منذ 18 
الإن�شاين  العمل  اأن  معترا  ع��ام��ا، 
واملجتمعي  وال��ت��ط��وع��ي  واخل�����ريي 
الر�شيدة  قيادتنا  ع���روق  يف  ي��ج��ري 
اإجمال،  الإم���ارات  واأب��ن��اء  و�شيوخنا 

اجلديد  امل��ق��ر  تد�شني  اأن  مو�شحا 
التطوعية،  اخل���ريي���ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
بفكرة ومكرمة من  النور  راأت  التي 
�شمو ويل عهد راأ�س اخليمة، واإن�شاء 
يندرجان  ال�شيافة”،  “جمال�س 
“عام  يف  املوؤ�ش�شة  فعاليات  اإط��ار  يف 
زاي�����د  و”عام   ”2017 اخل�������ري 

.»2018
“جمال�س  اأن  الأع�����م�����ا������س  وب������ني 
اخليمة  راأ������������س  يف  ال�شيافة” 
كبري  الأول  ن���وع���ني،  اإىل  ت��ن��ق�����ش��م 
وفقا  اأ�����ش����غ����ر،  وال�����ث�����اين  احل����ج����م، 
حل��ج��م امل��ن��ط��ق��ة، ال���ت���ي ي��ق��ع فيها 
مو�شحا  �شكانها،  وع��دد  ويخدمها، 
اأن كل جمل�س ي�شكل مبنى متكامل، 
متنوعة،  م����راف����ق  ع���ل���ى  وي�����ش��ت��م��ل 
املن�شودة  اخل��دم��ات  خمتلف  وي��ق��دم 
للمواطنني.  اخلدمية  املجال�س  يف 
ال�شيافة”  “جمال�س  وت�������ش���م 
جم��ل�����س ا���ش��ت��ق��ب��ال، وجم��ل�����س طعام 
كبري، وحجرتني للخدمات، مواقف 
م���ن خدمات  و����ش���واه���ا  ل��ل�����ش��ي��ارات، 
لأفراح  اأب��واب��ه��ا  و�شت�شرع  وم��راف��ق، 

بجانب  واأت�����راح�����ه�����م،  امل����واط����ن����ني 
احت�شان  املتمثل يف  الوطني،  دورها 
راأ�������س  ع���ه���د  ����ش���م���و ويل  ل������ق������اءات 
مع  الإم���ارة  يف  وامل�شوؤولني  اخليمة 

املواطنني.
وال�شخ�شيات  امل�������ش���وؤول���ون  واأ����ش���اد 
مرا�شم  �شهدوا  الذين  وامل��واط��ن��ون، 
اف���ت���ت���اح امل���ق���ر اجل����دي����د والإع�������الن 
ال�شيافة”  “جمال�س  م��ب��ادرة  ع��ن 
للموؤ�ش�شة،  اجل����دي����دة  وامل�������ش���اري���ع 
خالل لقائهم املفتوح مع �شمو ويل 
الطيبة  بالثمار  اخليمة،  راأ���س  عهد 
وخدماتها  املوؤ�ش�شة  لعمل  واليانعة 
والنتائج  الآن،  حتى   1999 منذ 
جت�شدت  ال��ت��ي  امل��ل��م��و���ش��ة،  العملية 
املواطنني  م�����ش��اك��ن  يف  ح��ي��ا  واق���ع���ا 
اإىل  اأف�����ش��ى  م��ا  ال��ي��وم��ي��ة،  وحياتهم 
لالأهايل،  ال�شكنية  بالبيئة  الرتقاء 

من اأبناء مناطق راأ�س اخليمة.
ال�شيخ  ���ش��م��و  الأع���م���ا����س  واأه�������دى 
حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 
درعا تذكاريا خا�شا ومعرا، يحمل 

�شعار املوؤ�ش�شة اخلريية.

•• ابوظبي-الفجر:

وا�شلت مراكز  وال�شعادة   الفرحة  و�شط مظاهر 
امارات  املعرفة يف خمتلف  وتنمية  الثقافة  وزارة 
التي   46 ال���  الوطني  باليوم  احتفالتها  الدولة 
ت�شتمر حتى الرابع من دي�شمر بتنظيم ع�شرات 
و  غنائية  حفالت  ب��ني  تنوعت  وال��ت��ي  الفعاليات 
عرو�س فلكلورية عاملية وفنون �شعبية ومعار�س 
واأن��ا���ش��ي��د وق�شائد  واأه����ازي����ج  ف��ن��ي��ة وج����داري����ات 
�شعرية وطنية �شدح بها ال�شعراء  بجانب العديد 
من  الفعاليات املعرة عن احلب والولء للوطن. 

اأبوظبي
حيث �شهدت فعاليات مركز اأبوظبي الثقايف التي 
التا�شعة  وح��ت��ى  اخلام�شة  ال�شاعة  م��ن  انطلقت 
انطلقت  التي  غفري  جماهريي  ح�شور  م�����ش��اءاً  
تبعها  ح�شه  الإم��ارات��ي��ة  للمطربة  غنائي  بحفل 
جمموعة من العرو�س الفلكلورية ملجموعة من 
الدولة الوربية وال�شيوية ثم جمموعة عرو�س 
من  جمموعة  ذل��ك  بعد  وتبعها  ال�شعبية  الفرق 
ع���رو����س ط���الب م���دار����س اأب���وظ���ب���ي  ف��ي��م��ا �شهد 
والكالت  الإماراتية  للمنتجات  ال�شعبي  ال�شوق 
ال�شعبية وركن احلناء تفاعل كبري من اجلمهور 
ك��م��ا ح���ر����س احل�����ش��ور ع��ل��ى م�����ش��اه��دة معر�س 
ال�شيارات الكال�شيكية والتقاط ال�شور التذكارية 
وال����ذي ���ش��م جم��م��وع��ة م��ن ان���در ال�����ش��ي��ارات كما 
الفنانة  ت�شرف عليه  والتي  املر�شم احلر  ا�شتقبل 
الإم���ارات���ي���ة خ��ل��ود اجل���اب���ري ح�����ش��ور ك��ب��ري من 
الط��ف��ال وح��ر���ش��ت ال��ف��ن��ان��ة ع��ل��ى ر���ش��م جدارية 
الوان  وت�شم  الم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ا�شالة  ع��ن  تعر 

العلم وكان للم�شابقات الثقافية حظ كبري حيث 
�شارك  والتي  امل�شابقات  من  العديد  امركز  نظم 

فيها كافة افراد ال�شرة من الطفال والكبار.
فيما ن��ظ��م م��رك��ز ال��ظ��ف��رة ال��ث��ق��ايف ال��ع��دي��د من 
غنائية  وح��ف��ل  ال��ي��ول��ة  ع��رو���س  منها  الفعاليات 
فيلم  ع��ر���س  ب��ج��ان��ب  ال�شعبية  ال��ف��ن��ون  ع��رو���س 

ت�شجيلي عن م�شرية الحتاد ومراحل التطور.
ك���م���ا ن���ظ���م امل����رك����ز ك���رن���ف���ال اجل����ال����ي����ات ال����ذي 
الهندية  مل��ج��م��وع��ة م���ن ج��ال��ي��ات  ���ش��م ع���رو����س 
وامل�شرية  وال�شودانية   والفلبينية  والباك�شتانية 
م�شاركة  اهمية  املركز  يغفل  ومل  والفل�شطينية 
الألعاب  ���ش��م  رك���ن خ��ا���س  ل��ه��م  الط���ف���ال فنظم 
ومر�شم حر و ر�شم على الوجوه بجانب عرو�س 
جمموعة من ال�شخ�شيات  الكرتونية كما حر�س 
حيث  املجتمع  �شرائح  كافة  م�شاركة  على  املركز 
نظم املركز مبادرة م�شرية وطن من خالل و�شع 
م�شتمرة  باأفالم  املركز  مبنى  اأعلى  عر�س  �شا�شة 
عن الحت��اد للجمهور اخلارجي كل ذلك بجانب 
قرية اإمارات اخلري  والتي  �شمت  اأكالت �شعبية 
البيئات  ورك��ن  حنة  ر�شم  رك��ن  و  �شعبية  واأل��ع��اب 
ومقهى  وال�������ش���ح���راوي���ة  وال����زراع����ي����ة  ال��ب��ح��ري��ة 
جمموعة  قدم  م�شرح  تراثي  وا�شتوديو  الرتاثي 

من املواهب ال�شعرية والغنائية.
من  متنوعة  جمموعة  عجمان  مركز  ق��دم  فيما 
الن�����ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا  46 
ما  الوطنية  منتجاتها  لعر�س  حكومية  موؤ�ش�شة 
بني  تراثية و زراعية و اقت�شادية  وذلك لتعزيز 
امل��وؤ���ش�����ش��ات يف الرامج  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وت��ق��وي��ة 
انطالق  وك��ان��ت  الحت���اد  مظلة  حت��ت  املجتمعية 

جابت  والتي  الأم��ان  عجمان  مب�شرية  الفعاليات 
اأرجاء عجمان وت�شمنت عدد كبري من ال�شيارات 
احلديثة وال�شيارات كال�شيكية والدراجات تالها 
ال�شحب(  ه��ام  ف��وق   ( بعنوان  تنظيم فقرة  وط��ن 
والتي �شارك فيها 46 ر�ّشام من الطلبة املوهوبني 
لر�شم �شورة ترمز عن روح الحتاد  حتت ا�شراف 
مبادرة  املركز  نظم  كما  العو�شي  ابراهيم  الفنان 
)وط���ن���ي يف ع��ي��ون الآخ���ري���ن ( وه���ي ع���ب���ارة عن 
تخ�شي�س كل يوم فعالية  لفئه معينه على �شبيل 
املثال يوم لأ�شحاب الهمم ، ويوم لالأطفال ويوم 
للجاليات  وي���وم  واأ���ش��ره��م  الأج��ن��ب��ي��ة  للجاليات 
العربية ويوم للعوائل ويكون حتت م�شميات معينه 
لالأزياء  اإماراتية  مل�شممة  معر�س  بجانب  وذلك 
قارئاً  كن  للكتاب  ومعر�س  والوطنية  التقليدية 
بعنوان  “برزه  ذل��ك  بعد  املركز  نظم  ثم  متميزاً  
�شعادة وطن وهي جل�شة حوارية �شمت عدد من 
عن  للتحدث  واملثقفة  الع��الم��ي��ة  ال�شخ�شيات 
ال�شخ�شيات  �شبيل يف نفو�س  مو�شوع معني على 
الوطنية وتركت اأثره  كل ذلك  بجانب جمموعة 
بعد  تبعها  وثقافية  عمل  وور����س  امل�شابقات  م��ن 
�شمايل  فرقة  قدمها  الوطن” التي  “حلن  ذل��ك 

الإماراتية  وفرقة  العجائب الإماراتية.
اأم القيوين

ام���ا ع��ن م��رك��ز اأم ال��ق��ي��وي��ن ف�����ش��م  ال��ع��دي��د من 
وا�شعة  مب�شاركة  الوطنية  الرامج  و  الفعاليات 
م���ن خم��ت��ل��ف امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ح��ل��ي��ة و الحت���ادي���ة 
امل���رك���ز م���ب���ادرة م�شاريع  اف��ت��ت��ح  ب��ال��دول��ة ح��ي��ث 
امل�شاريع البداعية والبتكارية  ال�شباب لإ�شحاب 
فنية  ع��رو���س  بجانب  ال�شباب  م�شاريع  ول��دع��م 

ال�شعبية بجانب جمموعة من  الفنون  جلمعيات 
امل�شرح اخل��ارج��ي ،  امل��دار���س على  عرو�س ط��الب 
كما ا�شتقبل امل�شرح عرو�س فلكلورية متنوعة  و 
من  جمموعة  وتنظيم  الم��ارات��ي  ال�شيف  مطبخ 
ور�س فنية متنوعة وعرو�س  اجلاليات وبرنامج 

اللعاب التعليمية وجدارية التلوين.
راأ�س اخليمة

براأ�س  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  وعن 
املتميزة  الفعاليات  م��ن  جمموعة  اأع���د  اخليمة 
على مدى اأيام الحتفال باليوم الوطني بح�شور 
قيادات من خمتلف اجلهات احلكومية والدوائر 
اأبرزها  ب����الإم����ارة،  اخل��ا���ش��ة  واجل���ه���ات  امل��ح��ل��ي��ة 
بالتعاون م��ع جمموعة  ال��وط��ن  اأوب��ري��ت يف ح��ب 
من مدار�س راأ�س اخليمة وقرية )اإمارات اخلري( 
�شميم مدينة م�شغرة حتتوي على معامل �شهرية 
لأرك���ان عن كل  داخلياً  ال��دول��ة مق�شمة  لإم���ارات 
فعاليات  عليه  ت��ع��ر���س  وم�����ش��رح  ب��ال��دول��ة  اإم����ارة 
والفلكلور  ال�شعبية  الفرق  وعرو�س  الحتفالت 
ال��ك��رت��ون��ي��ة وم�����ش��ارك��ات اجلهات  وال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
وعرو�س الفلكلور ومعار�س فنية وركن املبدعني 
ال�شغار وال��ذي  يحتوي على العديد من الور�س 
اليدوية وغريها من  والأ�شغال  واملعرفية  الفنية 
الور�س العملية على اأن يكون اإنتاج اأعمال الور�س 
خ��ا���ش��ة ب��ع��ام اخل���ري وع���ام زاي���د ب��ج��ان��ب عرو�س 
وخليجية  عربية  خمتلفة  لدول  العاملي  الفلكلور 
واج��ن��ب��ي��ة ك��م��ا ق���دم امل���رك���ز ع���دد ك��ب��ري لعرو�س 
الفنون  جمعيات  ع��رو���س  بجانب  فنية  وف��ق��رات 
ال�شعبية ومل ويغفل املركز  دور الأفالم الت�شجيلية 
التي حتكي عن م�شرية الحتاد بجانب كبري من 

امل�شابقات الثقافية والرتاثية والتي حققت اإقبال 
كبري من كافة اجلن�شيات العربية والجنبية.

م�سايف
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  نظم  فيما 
يف م�شايف  جمموعة من الفعاليات �شمت عر�س 
العاملي  للعديد من الدول  الفلكلور  من عرو�س 
وقدمت  امل��رك��ز  م�شرح  على  والأوروب��ي��ة  العربية 
وال�شتعرا�شات  العرو�س  م��ن  جمموعة  ال��ف��رق 
والتي لقت  دولهم   فلكلور  املعرة عن  والزي���اء 
والكبار من  الط��ف��ال  م��ن  كبري  اإق��ب��ال  العرو�س 
تنوع  على  امل��رك��ز  ح��ر���س  كما  اجلن�شيات  جميع 
منطقة  ملدار�س  واوبريت  املركز  فقدم  الفعاليات 
م�شايف، كما حر�س املركز على زيادة عدد الن�شطة 
املركز  اع��ج��اب  اجل��م��ه��ور فنظم  امل��ق��دم��ة  لتنال 
واحة الإب��داع والفنون عبارة عن ور�س يومية يف 
الفنون  تتناول موا�شيع خمتلفة يف  الفن  جمال 
والبداع ت�شتهدف جميع افراد املجتمع و مبادرة 
يتم  كبري  بحجم  عر�س  �شا�شة  وه��و  ال��دار  علوم 
تناول موا�شيع عديدة عن الحت��اد مبعدل  فيها 
م��و���ش��وع ك���ل ي����وم ع��ل��ى م����دى اح���ت���ف���الت اليوم 
يت�شمن عر�شاً  والذي  الرتاثي  والركن  الوطني 
حياً  وع��ر���ش��اً  امل��ا���ش��ي،  يف  امل�شتخدمة  ل�����الأدوات 
وامل�شغولت  التقليدية،  بالطرق  الطعام  لطهي 

اليدوية وال�شناعات التقليدية. 
والغو�س  ال�شيد  لأدوات  ع��ر���ش��اً  يت�شمن  ك��م��ا 
ال�شحراء  واأهل  اجلبال  اأهل  ومقتنيات  القدمية 
عدد  فيه  ���ش��ارك  املنتجة  ل��الأ���ش��ر  معر�س  وال���ر 
كبري من اجلهات احلكومية واخلا�شة بالإ�شافة 
الرتاثية  اخليمة  بجانب  املنتجة  ال�شر  لبع�س 

املركز  يغفل  ومل   ، امل��رك��ز  زوار  ا�شتقطبت  ال��ت��ي 
العام  واجل��م��ه��ور  ل��الأط��ف��ال  الثقافية  امل�شابقات 
، وا���ش��ت��دي��و )�شلفي  ل��الأط��ف��ال  ، وامل��ر���ش��م احل���ر 

وطن(.
الفجرية

املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  حظي  فيما 
الفعاليات   م���ن  ح��اف��ل  ب��رن��ام��ج  ال��ف��ج��رية   يف  
وال��ع��رو���س امل��ت��ن��وع��ة  اجل���اذب���ة ل��ل��ج��م��ه��ور منها 
م�����ش��رية وط��ن��ي��ة ام��ت��دت م��ن ال���دي���وان مب�شاركة 
اجل��م��ه��ور ال��ع��ام و امل��دار���س واجل��ه��ات الحتادية 
واملحلية يف الإمارة وجابت انحاء المارة بجانب 
العر�س اجلماعي كما حر�س املركز على م�شاركة 
الأخرى  الأق�����ش��ام  ومر�شى  التال�شيميا  املر�شى 
وامل�شابقات  البولي�شية  للكالب  ع��ر���س  بجانب 
يتم من  التي  الطفل  والرتاثية وواح��ة  الثقافية 
خاللها ر�شم على الوجوه ، املر�شم احلر ، عرو�س 
وعرو�س  لالأطفال  متنوعه  عرو�س  البالونات، 

ال�شخ�شيات الكرتونية.
دبا الفجرية

الفجرية  بتنظيم قرية  الثقايف بدبا  املركز  فيما قام 
اإمارة اخلري وهي من�شة احتفالية جتميع بني الرتاث 
واحلداثة عند م�شلى العيد يف دبا الفجرية، تت�شمن 
ردهة اجيال لالأطفال واأركان م�شاركة وم�شرح خارجي 
وتت�شمن عرو�س الفرق ال�شعبية واجلاليات، وعرو�س 
الرفق الع�شكرية وعرو�س الكالب البولي�شية وعمليات 
ويت�شمن  امل��دين  الدفاع  اإدارة  مع  بالتعاون  مداهمة 
كما  الكرتونية  �شخ�شيات  وعرو�س  مطعام  �شاحنات 
نظم املركز اأي�شا جدارية لليوم الوطني و ركن �شعادة 

وطن ومن�شة ال�شحة وحملة  للترع بالدم.

لتعزيز التوا�سل املجتمعي 

ويل عهد راأ�س اخليمة يطلق »جمال�س ال�صيافة «

و�سط ح�سور وتفاعل من اجلمهور 

مراكز » الثقافة « حتتفل باليوم الوطني الـ 46  بفعاليات عديدة ومبتكرة ومتنوعة 

•• الظفرة -الفجر:

املرفاأ،  زاي��د،  مدينة  من  كل  يف  الظفرة  منطقة  مبدن  واملتنزهات  العامة  احلدائق  �شهدت 
والأ�شر  ال���زوار  م��ن  ك��ب��رياً  ح�شوراً  ليوا  مدينة  يف  املنا�شبات  و�شالة  دمل��ا،  ال�شلع،  غياثي، 
والأطفال للم�شاركة يف احتفالت بلدية منطقة الظفرة باليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني 

لحتاد وطننا الغايل.
فرحة  عن  تعر  والتي  املتنوعة  والفنية  والرتاثية  الوطنية  بالفقرات  اجلمهور  وا�شتمتع 
عرو�س  الحتفال  وت�شمن  الر�شيدة.  وقيادتنا  للوطن  وال���ولء  الوطني  باليوم  اجلميع 
الورق  على  وت��ل��وي��ن  ال��وج��ه  على  ور���ش��م  ت��راث��ي��ة،  كرتونية  و�شخ�شيات  واأل��ع��اب  م�شرحية 
وم�شابقات ثقافية متنوعة مت خاللها توزيع هدايا على الأطفال وجوائز على الفائزين، ومت 

خالل الفعاليات تقدمي خدمات للم�شاركني واحل�شور.  

وتتوا�شل احتفالت البلدية التي انطلقت يوم 29 نوفمر حتى الثالث من �شهر دي�شمر، 
ومع اعتدال اجلو زاد عدد احل�شور باحلدائق التي تزينت بت�شكيالت فنية رائعة مبنا�شبة 

اليوم الوطني لحتاد دولة المارات العربية املتحدة.
وحتر�س بلدية منطقة الظفرة على جتهيز الأماكن التي تقام عليها الفعاليات والحتفالت 
واملما�شي  احل��ارات  وحدائق  العامة  باحلدائق  تهتم  كما  والثقافية،  والجتماعية  الوطنية 
ولت�شفي  الريا�شة  ملمار�شة  وم�شاحة  لل�شكان  متنف�شاً  تعتر  التي  واملتنزهات  وال�شواطئ 
وال�شواطئ  احل���ارات  وح��دائ��ق  العامة  احل��دائ��ق  م��ن  العديد  ت�شم  التي  امل��دن  على  ج��م��اًل 
البيئة  �شحة  على  للمحافظة  اخل�شراء  امل�شطحات  ن�شر  يف  بدورها  ت�شهم  والتي  اخلالبة 
و�شالمتها.  وت�شعى بلدية منطقة الظفرة لتقدمي خدمات مميزة وبجودة عالية انطالقاً 
من روؤيتها الرامية اإىل توفري نظام بلدي ذو كفاءة عاملية يحقق التنمية امل�شتدامة املن�شودة 

ويعزز معايري جودة احلياة يف اإمارة ابوظبي.

ح�صور كبري لحتفالت بلدية منطقة الظفرة باليوم الوطني ال�صاد�س والأربعني 



    

 
اكت�صفت خيانة زوجها على ان�صتغرام

اكت�شفت طبيبة اأ�شنان رو�شية خيانة زوجها اأثناء ت�شفحها ح�شاب 
لغرفة  �شوراً  �شاهدت  بعدما  اإن�شتغرام،  موقع  على  اأخ��رى  ام��راأة 

نومها على املوقع عن طريق ال�شدفة. 
بينما كانت تت�شفح ح�شاب امراأة اأخرى تدعى فالدا اأبراموفيت�س 
على اإن�شتغرام، راأت يوليا اأغرانوفيت�س �شورة التقطت من نافذة 

غرفة نومها حتمل عنوان "اأ�شواء املدينة". 
وبعد تفح�س ح�شاب املراأة بعناية، عرثت يوليا على �شور لزوجها 

على احل�شاب ما زاد الأمر �شوءاً واأثار حنقها وغ�شبها عليه.  
ع��ادي��اً، وكنت  ك��ان �شباحي  ���ش��ان بطر�شرع:  م��ن  ي��ول��ي��ا،  وق��ال��ت 
اأت�شفح اإن�شتغرام ب�شكل ع�شوائي، وفجاأة راأيت �شورة التقطت من 
نافذة غرفة نومي. وعندما زرت ح�شاب املراأة التي ن�شرت ال�شورة 
لالهتمام  املثرية  ال�شور  من  العديد  على  عرثت  اإن�شتغرام،  على 

ومن بينها �شورة لزوجي.
ح�شابها  الأخ��رية  اأقفلت  ف��الدا،  غرميتها  يوليا  واجهت  اأن  وبعد 
اإن�شتغرام حتا�شياً لأي م�شاكل، ما دفع يوليا ملواجهة زوجها  على 
اأن تف�شح ع�شيقته  الأم��ر قبل  بادئ  باملراأة يف  اأنكر عالقته  الذي 
اأمره على مواقع التوا�شل الجتماعي.  ومل يعرف اإن كانت يوليا 
تعاطف  على  اأنها ح�شلت  اإل  زوج��ه��ا،  �شد  اإج���راء  اأي  اتخذت  قد 
الكثري من املتابعني بعدما ن�شرت ق�شتها كاملة على اأحد مواقع 

التوا�شل، بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور الريطانية. 

يقفزان اإىل طائرة يف اجلو
يف حتد مده�س، اأظهر ت�شجيل م�شور يحب�س الأنفا�س حلظة قيام 
مغامرين بالطريان ببزات ذات اأجنحة وقفزهما من جبل مرتفع 

اإىل طائرة اأثناء حتليقها. 
اجلبال  اأح��د  اأعلى  رافيت، من  فين�س  ورفيقه  فونغني  فريد  قفز 
اأثناء  �شغرية  ط��ائ��رة  اإىل  ل��ل��دخ��ول  منهما  حم��اول��ة  يف  املرتفعة 
القفزة  الفرن�شيان هذه  املغامران  نفذ  وقد  ال�شماء.   حتليقها يف 
من فوق جبل تابع ل�شل�شلة جبال الأل��ب، بعد اأن قاما باأكرث من 
بوفيري وم�شاعده  فيليب  الطيار  100 قفزة جتريبية، مب�شاعدة 
ييفي�س رو�شي. وبعد تدريبات �شاقة، قرر املغامران تنفيذ املحاولة 
اخلطرة من فوق جبل جنغفراو يف �شوي�شرا. وظهرت الطائرة وهي 
حتوم يف ال�شماء قبل اأن تنخف�س اإىل الأ�شفل لتمكن املغامرين من 
تنفيذ مهمتهما بنجاح. وبالفعل جنح فين�س من دخول الطائرة 
اأوًل قبل اأن يتبعه رفيقه فريد دون اأن ي�شاب اأي منهما باأذى، وفق 

ما ورد يف �شحيفة ديلي مريور الريطانية. 

جزيرة حتت �صيطرة الن�صاء 
العامل، مع  اأ�شتونيا كغريها من اجل��زر يف  تبدو هذه اجلزيرة يف 
اأجواء مميزة، وم�شاحات �شا�شعة من الأرا�شي اخل�شراء البديعة، 
لكن ما مييزها عن غريها، اأن العن�شر الأنثوي يغلب عليها ب�شكل 

وا�شح.
موقف  اأي  البلطيق  بحر  يف  كينهو  ج��زي��رة  يف  الن�شاء  متلك  ول 
البع�س،  ذه��ن  اإىل  ي��ت��ب��ادر  اأن  كما ميكن  ال��رج��ال،  ع��دائ��ي جت��اه 
ولكن لي�س لديهن خيار اآخر، �شوى اأداء كافة الأعمال يف اجلزيرة 

باأنف�شهن، وذلك لغياب الذكور لأ�شهر طويلة.
حيث  ق��رون،  منذ  اجل��زي��رة  يف  امل�شوؤوليات  كافة  الن�شاء  وتتحمل 
ت��رب��ي��ة الأط���ف���ال، وال��ع��م��ل يف  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ي��د،  يعملن يف 
التعامل مع م�شائل احلكم والإدارة، بح�شب  احلقول، ناهيك عن 

موقع اأوديتي �شنرتال.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ابتكار اأن�صجة لع�صلة القلب التالفة
طّور باحثون اأن�شجة ع�شلية ا�شطناعية ميكن زرعها مكان اأن�شجة القلب التالفة لدى من اأ�شيبوا باأزمات قلبية. 
وتوّفر هذه الطريقة حاًل مل�شكلة تلف اأن�شجة القلب التي ل يقوم اجل�شم باإ�شالحها مثلما يفعل مع اأن�شجة اأخرى 
عندما تتعّر�س لإ�شابات اأو جروح. ول توّفر العالجات احلالية زراعة اأن�شجة اأخرى ناجحة لعدم قيام هذه الأن�شجة 

البديلة باإر�شال وا�شتقبال اإ�شارات كهربية ت�شمن ا�شتمرار خفقان القلب.
وتعتر اخلطوة التي جنح يف اإجنازها فريق من الباحثني من جامعة ديوك الأمريكية نقلة كبرية يف جراحة القلب، 

وُيتوّقع اأن توفر حاًل عالجياً ذكياً حلوايل 12 مليون اإن�شان حول العامل.
اإىل احلد من  القلبية  الأزم��ات  الناجت عن  القلب  اأن�شجة  تلف  املتوفرة حلالة  العالجات  الآن، تهدف جميع  واإىل 

اأعرا�س ال�شرر، لأن هذه الأن�شجة ت�شبح ميتة ول ي�شتطيع اجل�شم جتديدها مّرة اأخرى بعد التلف.
ا�شطناعية  باأخرى  التالفة  الأن�شجة  ا�شتبدال  فعند  للم�شكلة،  رائعاً  ح��اًل  اجلديدة  العالجية  الطريقة  وتقّدم 

ت�شتطيع اإر�شال وا�شتقبال الإ�شارات الكهربية مثل الأن�شجة الأ�شلية ل يحدث ت�شارب يف عملية خفقان القلب.
ومتتاز الأن�شجة الذكية اجلديدة عن حماولت البتكار ال�شابقة باأنها اأ�شغر حجماً، واأجنح يف جعل ع�شلة القلب 

تعمل ب�شكل �شليم بكل خ�شائ�شها الهيكلية والكهربية.
ويعتقد الباحثون اأنه يف وقت قريب ميكن اأن يكون العالج اجلديد جاهزاً لال�شتخدام على قلوب الب�شر.
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منر يهاجم جمهور ال�صريك 
بعد  ال�شينية،  القرى  اإح��دى  هاجم منر متوح�س ح�شداً من اجلمهور يف 
اأن متكن من اخلروج من قف�شه، خالل عر�س �شعبي لل�شريك، مما ت�شبب 

باإ�شابة طفلني بجروح طفيفة.
ويف مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التوا�شل الجتماعي، يظهر النمر، 
املكان، و�شط حالة  الهرب من  اإىل  �شارعوا  الذين  املتفرجني،  وهو يهاجم 
من الرعب والفو�شى، يف الوقت الذي حاول مدرب النمر ال�شيطرة عليه 

واإعادته اإىل القف�س من جديد، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الريطانية.
وقالت تقارير اإعالمية حملية يف ال�شني، اإن النمر قم بع�س طفلني خالل 
هجومه على اجلمهور، ومت نقلهما اإىل امل�شت�شفى على الفور، وحل�شن احلظ 
كانت جراحهما طفيفة، وخرجا من امل�شت�شفى بعد تلقي العالج املنا�شب. 
وجرى العر�س يف قرية نريفني �شمايل ال�شني، يوم 25 نوفمر اجلاري، 
القرية،  ت�شهدها  ال��ت��ي  الحتفالية  امل��ظ��اه��ر  م��ن  جمموعة  �شمن  وذل���ك 
واأ�شارت التحقيقات، اإىل اأن القف�س مل يتم تاأمينه ب�شكل جيد عندما وقع 
احلادث. وتاأتي هذه احلادثة، بعد اأيام قليلة، من تعر�س رجل م�شن لع�شة 
اأن يفقد معها ذراع��ه، عندما كان يحاول  منر يف �شرك و�شط ال�شني، كاد 
اإنقاذ الرجل، عر �شرب  اإطعام احليوان املفرت�س، ومتكن املتفرجون من 

النمر بع�شي خ�شبية طويلة، قبل اأن ينقل ال�شحية اإىل امل�شت�شفى.

طيف خميف يباغت �صائحًا 
خميف  �شبح  ظهور  اخلا�شة،  بكامريته  الريطانيني  ال�شياح  اأح��د  ر�شد 
للت�شوق يف  اأ�شفل مركز  تقع  التي  الكهوف  يف مدينة  كهفاً  ت�شويره  اأثناء 

مدينة نوتنغهام الريطانية. 
كان توين فريغ�شون )32 عاماً( يقوم برحلة اإىل مدينة نوتنغهام برفقة 
�شديق زار خاللها موقعاً �شياحياً يدعى " مدينة الكهوف"، عندما فوجئ 

ب�شبح خميف يرتدي ثوباً يعود للقرن ال�شابع ع�شر يطوف يف املكان. 
حيث  بكامريته،  املكان  بت�شوير  توين  ب��داأ  املخيف،  الطيف  اكت�شاف  وبعد 

ا�شتطاع ر�شد الطيف وهو يتجول بجانب اأحد اجلدران يف الظالم. 
وقال فريغ�شون معلقاً على احلادث: "كنت اأزور املكان مثل اأي �شائح اآخر، 
ومل اأتوقع روؤية اأي �شيء غري اعتيادي. كان ال�شبح يحمل فانو�شاً ويرتدي 

مالب�س ل تنتمي اإىل ع�شرنا احلا�شر".
املكان عر  غ��ادر  املخيف،  لل�شبح  ث��وان من م�شاهدتي  "بعد عدة  واأ�شاف: 
اجلدار م�شدراً �شوتاً غريباً، فذهبت لتفقد املكان للتاأكد من عدم وجود 

اأي �شخ�س، وبالفعل مل اأعرث على اأحد".
وقد ن�شر فريغ�شون مقطع فيديو يظهر الواقعة التي ر�شدها يف مدينة 
�شبكات  على  امل��ي��الدي،  التا�شع  ال��ق��رن  اإىل  تاريخها  ي��ع��ود  ال��ت��ي  ال��ك��ه��وف 
يف  ورد  ما  وف��ق  كبري،  م�شاهدات  ع��دد  على  وح�شل  الجتماعي  التوا�شل 

�شحيفة مريور الريطانية. 

�صجن قر�صان انرتنت 14 عامًا 
ب�شجن  اأم��ري��ك��ي��ة،  حمكمة  ق�شت 
رو�شي من قرا�شنة الإنرتنت ملدة 
اح��ت��ي��ال��ه على  ب�����ش��ب��ب  14 ع���ام���اً، 
ماليني   9 قيمته  مبلغ  يف  ب��ن��وك 
قر�شنة،  ب����رن����ام����ج  ع�����ر  دولر 
احتيال  ع�����ش��اب��ة  م���ع  وم�����ش��ارك��ت��ه 
 50 عر الإنرتنت يف مبلغ قيمته 

مليون دولر.
رومان  بحق  ال�شجن  حكم  و�شدر 
لإدانته  �شيليزنيف  فالرييفيت�س 
دعوى  يف  اأم�����وال  اب���ت���زاز  تهمة  يف 
اأخرى  رفعت بولية نيفادا وتهمة 
م�شريف  احتيال  لرت��ك��اب  بالتاآمر 

يف دعوى رفعت يف جورجيا.
واأقر �شيليزنيف بالذنب يف هاتني 
بح�شب   ، ���ش��ب��ت��م��ر  يف  ال��ت��ه��م��ت��ني 

وزارة العدل الأمريكية.
وفيما يتعلق بق�شية نيفادا، قالت 
وزارة العدل الأمريكية اإن اأن�شطة 
خ�شائر  يف  ت�����ش��ب��ب��ت  ���ش��ي��ل��ي��زن��ي��ف 
مليون   50 م��ن  ب��اأك��رث  ل�شحاياه 
دولر، وهو مقدار التعوي�س نف�شه 
الذي ُطلب منه �شداده. كما اأمرت 
املحكمة �شيليزنيف بدفع اأكرث من 

مليوين دولر يف ق�شية جورجيا.

�صائق فورميول ي�صابق فهدًا
قام �شائق ل�شيارات ال�شباق بتجربة 
فريدة من نوعها عر اإجراء �شباق 
قبيل  ال�شريعة،  ال��ف��ه��ود  اأح���د  م��ع 
الفورميول  ���ش��ب��اق��ات  م��و���ش��م  ب���دء 
قريباً  �شتقام  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة 
�شائق  خ���ا����س  ك����ون����غ.   ه���ون���غ  يف 
ال��ف��ورم��ي��ول ج���ان اإي���ري���ك فرغن 
الأ�شرع  احل��ي��وان  مع  ن���ادراً  حتدياً 
يف ال��ع��امل ع��ر اإج����راء ���ش��ب��اق بني 

�شيارته واأحد الفهود. 

فيل يقتل مدربه ده�صًا
تايلند،  يف  وا�شعة  ب�شعبية  يحظى  فيل  اأق���دم 
ب�����ش��ب��ب م�����ش��ارك��ت��ه يف ال���ع���دي���د م���ن الأف�����الم 
والإعالنات التجارية، على �شحق مدربه حتى 

املوت، حتت اأنظار زوجته يف حديقة حيوان.
وفارق �شوم�شاك ريانغنرتن احلياة يف حديقة 
حيوان �شيانغ ماي، بعد اأن دا�شه فيل ذكر يبلغ 
اإك�شايت"،  "فالي  يدعى  عاماً   32 العمر  من 
من  ليتمكن  ح�����راً،  وت���رك���ه  اأط��ع��م��ه،  اأن  ب��ع��د 
ديلي  �شحيفة  ح�شب  وال���ش��ت��ح��م��ام،  ال�����ش��رب 
اإعالمية  ت��ق��اري��ر  وذك���رت  الريطانية.  ميل 
ي�شري  ك����ان  ري��ان��غ��ن��رتن  ال�����ش��ي��د  اأن  حم��ل��ي��ة، 
بخرطومه  �شربه  عندما  الفيل،  عن  مبتعداً 
ب�����ش��رب��ات متتالية،  و���ش��ح��ق��ه  ن��ح��وه،  وج��ذب��ه 
ا�شتمرت 5 دقائق، قبل اأن يتمكن احلرا�س يف 
احلديقة، من ال�شيطرة على الفيل الغا�شب، 
اأط����ن����ان. وو�شف   5 ي���زي���د وزن�����ه ع���ن  ال�����ذي 
حلديقة  بالنيابة  املدير  موانغمان،  وويت�شاي 
باأنه  ري��ان��غ��ن��رتن  ال�شيد  م��اي  �شيانغ  ح��ي��وان 
خبري يف التعامل مع الفيلة، لكن الفيل خرج 
عن ال�شيطرة، وهاجم مدربه بهذه الطريقة.

يحفر ا�صمه على كبد املر�صى !  
باأ�شرار  بالت�شبب  تتعلق  تهماً  بريطاين  ج��راح  ي��واج��ه 
ج�شدية فعلية للمر�شى، بعد الك�شف عن حفره لالأحرف 
الأوىل من ا�شمه على كبد املر�شى، اأثناء اإجراء العمليات 
اجلراحية. واتهم الطبيب ال�شت�شاري �شيمون برامنهال 
امراأة  ا�شمه، على كبدي  الأوليني من  ، بحفر احلرفني 
اأث��ن��اء عمله يف م�شت�شفى  وذل���ك   ،2013 ع��ام  ورج���ل، يف 
امللكة اإليزابيت مبدينة برمنغهام، الذي عمل فيه كجراح 
باأي  الت�شبب  برامنهال  ونفى  عاماً.   12 مدى  على  كبد 
�شرر ج�شدي للمري�شني، لكنه �شي�شطر اإىل املثول اأمام 
القادم،  دي�شمر   11 ي��وم  برمنغهام،  يف  ال��ت��اج  حمكمة 
وي�شتخدم  ال��ري��ط��ان��ي��ة.  م��ي��ل  دي��ل��ي  �شحيفة  بح�شب 
اجلراحون غاز الأرغون عادة لإيقاف نزيف الكبد، خالل 
العمليات اجلراحية، كما ي�شتخدم لت�شليط ال�شوء على 
الغاز  هذا  ي�شكل  ول  عليها.  العمل  يجري  التي  املناطق 
اأذى للكبد، وعادة ما تختفي الآثار الناجتة عنه  م�شدر 
الأحرف  اأن  اكت�شفت  امل��ر���ش��ى،  اإح���دى  لكن  ال��وق��ت،  م��ع 
كبدها،  على  ت��زال حمفورة  ل  اجل���راح،  ا�شم  الأوىل من 
للم�شت�شفى. وبعد هذه احلادثة،  روتينية  اأثناء مراجعة 
اتهم برامنهال بالت�شبب باأذى ج�شدي دائم للمري�شة يف 
9 نوفمر 2013، ومن ثم مري�س اآخر بعد ذلك باأربعة 
اأ�شهر يف 21 اأغ�شط�س من نف�س العام. واأوقف برامنهال 
عن العمل، قبل اأن ي�شطر اإىل ال�شتقالة يف  عام 2014، 

بانتظار مثوله اأمام املحكمة.

يطلب يد حبيبته يف حمطة وقود 
قد ل تكون حمطة الوقود مكاناً مثالياً لطلب الزواج، اإل 
اأن هذا ال�شاب الأمريكي، قرر التقدم بطلب ال��زواج من 

حبيبته، يف حمطة الوقود التي التقيا فيها اأول مرة.
عندما  وق��ود  حمطة  غ��ورف��ري  كريغ  اأور  لورا  والتقت 
ك��ان��ت يف ط��ري��ق��ه��ا اإىل ال��ع��م��ل، وجت���اذب���ت م��ع��ه اأط����راف 
احل��دي��ث، ع��ن��دم��ا ك���ان يعمل خ��ل��ف ال�����ش��ن��دوق، ق��ب��ل اأن 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��وق��ع  ع��ل��ى  ���ش��دي��ق��ني  ي�شبحا 
في�س بوك، وتطورت العالقة بينهما اإىل تبادل الر�شائل 
الذي  كريغ  قرر  �شهر،   16 وبعد  الهاتف.  على  الن�شية 
يعمل يف حمطة الوقود منذ 5 �شنوات، ويدر�س لي�شبح 
معلماً للرتبية البدنية، اأن املكان الأمثل لتقدمي عر�س 
لورا  على  فيها  التقى  التي  املحطة،  نف�س  ه��و  ال����زواج، 

للمرة الأوىل، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.

اأفعى تخنق رجاًل اأمام �صقيقته
ل��ق��ي رج���ل ت��اي��ل��ن��دي ح��ت��ف��ه ب��ع��د اأن خ��ن��ق��ت��ه اأف���ع���ى برية 
�شخمة، ح�شرها داخل جرة، ولكنها انق�شت عليه، وقتلته 
حتت اأنظار �شقيقته. واأم�شك �شاوان تابكايل بالأفعى، التي 
ي�شل طولها اإىل نحو 21 قدماً، بينما كانت تتجول حول 
ال�شباح  �شاعات  يف  �شوكوثاي،  مقاطعة  يف  العائلة،  منزل 
الأوىل من يوم ال�شبت املا�شي. وبعد اأن اأم�شك بها ح�شرها 
داخل جرة، ولكنها ا�شتطاعت حترير نف�شها، وهاجمته يف 
اليوم نف�شه، بعد ان قفزت يف اجتاه راأ�س �شاوان، ثم ع�شته 
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ترامب يحتفل باإ�صاءة 
�صجرة عيد امليالد

اح���ت���ف���ل ال���رئ���ي�������س الأم����ري����ك����ي، 
اإ�شاءة  مبرا�شم  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
الوطنية  امل����ي����الد  ع���ي���د  ����ش���ج���رة 
الواقعة  العامة  اإليب�س  بحديقة 
احتفال  الأبي�س، يف  البيت  خلف 
بويز"  ب��ي��ت�����س  "ذا  ف��ري��ق  اأح���ي���اه 

الغنائي.
ت����رام����ب يف الح���ت���ف���ال  وراف��������ق 
�شوياً  ل��ي��ق��وم��ا  ق��ري��ن��ت��ه م��ي��الن��ي��ا 
باإ�شاءة ال�شجرة يف تقليد �شنوي 

متبع منذ 95 عاماً. 
اأعياداً  الأمريكي  الرئي�س  ومتنى 
ت�شيء  اأن  قبل  للجميع  �شعيدة 
ميالنيا عقب عد تنازيل، �شجرة 
الكري�شما�س البالغ طولها ثمانية 
تزينت  وال����ت����ي  ون�������ش���ف  اأم����ت����ار 

بالأ�شواء ال�شفراء والزرقاء. 
بويز  بيت�س  ف��ري��ق  ب���داأ  وب��ع��ده��ا، 
اأع�شائه  م����ن  ي��ت��ب��ق  مل  ال������ذي 
امل��وؤ���ش�����ش��ني ����ش���وى م���اي���ك لف، 
لأعياد  تقليدية  اأغ��ن��ي��ات  اأداء  يف 
امل���ي���الد، يف اح��ت��ف��ال ���ش��ارك��ت به 
اأي���������ش����اً جم���م���وع���ة اأخ��������رى من 

املغنيني. 
قدمت  الأوىل  ال�����ش��ي��دة  وك���ان���ت 
زينة عيد امليالد بالبيت الأبي�س 
اأنها  واأك��دت  املا�شي  الإثنني  ي��وم 
�شعداء  ب���ارون  وجنلهما  وزوج��ه��ا 
احتفالت  اأول  ب��ق�����ش��اء  ل��ل��غ��اي��ة 
الرئا�شة  مب���ق���ر  ك���ري�������ش���م���ا����س 

الأمريكية.

ي�صرب زوجته عن كل اإعجاب على في�س بوك
�شتخ�شع �شيدة يف الأورغواي لعملية جراحية 
لل�شرب  تعر�شت  اأن  بعد  وجهها،  بناء  لإع���ادة 
التي  العجابات  ب�شبب  زوجها،  يد  امل��رح على 
تلقتها على ئموقع التوا�شل الجتماعي في�س 
املا�شي،  الأ���ش��ب��وع  يف  ال�شرطة  ومتكنت  ب���وك. 
اأن  بعد   ، اأورتيغوزا  كاميلي  اأدولفينا  اإنقاذ  من 
يف  غالينو  هريبريتو  بيدرو  زوجها  احتجزها 
وكان  يومي،  ب�شكل  على �شربها  واعتاد  املنزل، 
ال�شرطة  عثور  ل��دى  بالكامل،  م�شوهاً  وجهها 

عليها، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.
يهاجم  ك��ان  ال��زوج  اإن  اأدولفينا،  وق��ال حمامي 
زوج��ت��ه وي�����ش��رب��ه��ا ب��ع��ن��ف، يف ك��ل م���رة تتلقى 
في�س  على  تن�شرها  التي  ال�شور  على  اإع��ج��اب��اً 
يتفاعل فيها  م��رة  وك��ان ي�شربها يف كل  ب��وك، 

اأحد اأ�شدقائها مع من�شورتها على املوقع.
ومل يكتف بيدرو بذلك، بل ا�شتطاع اأن ي�شيطر 

على �شفحة زوجته يف في�س بوك بالكامل، وبداأ 
ين�شر �شورها، ومن ثم يقوم بلكمها وركلها، عن 
كل اإعجاب على هذه ال�شور. مما جعل الرعب 
ي�شيطر على اأدولفينا، مع كل اإ�شعار تتلقاه من 

في�س بوك.
ومل يكن اأ�شدقاء اأدولفينا على في�س بوك على 
�شيعر�شها  باأن كل تفاعل مع من�شوراتها،  علم 
يف  قما�شة  ي�شع  ال���زوج  وك���ان  امل���رح.  لل�شرب 
فمها، حتى مينعها من ال�شراخ خالل �شربها.

ومل تنج اأدولفينا من هذا اجلحيم، اإل عندما 
ا�شطر والد الزوج، للجوء اإىل ال�شرطة، بعد اأن 
كاد اآخر هجوم تعر�شت له اأن يت�شبب مبقتلها. 
ال�شرطة  له  ووجهت  ال��زوج،  على  القب�س  ومت 
ت��ه��م��ة ال�����ش��روع ب��ال��ق��ت��ل، وق���د ي���واج���ه عقوبة 
ال�شجن ملدة ت�شل اإىل 30 عاماً، يف حال ثبوت 

التهم املوجهة �شده.

غوميز ُتبكي اجلمهور اأثناء 
ت�صلم جائزتها

ح�شدت النجمة  �شيلينا غوميز  جائزة "�شيدة العام"، ومنحت هذه اجلائزة التقديرية 
 Billboard" من قبل النجمتني  راي�شا  و اإيلي فانينغ ، وذلك خالل حفل توزيع جوائز

الأول. اأم�س  يوم  اأجنلو�س  لو�س  يف  املقام   ،"Women Of The Year
وانهارت غوميز بالبكاء على خ�شبة امل�شرح، بعد اأن توجهت بال�شكر ل�شديقتها فران�شا 
وتقديرها  وج��ه��ت كالمها  اجل��ائ��زة،  تلقيها  وع��ن��د  ل��ه��ا،  بكليتها  ت��رع��ت  ال��ت��ي  ري�����ش��ا، 
و�شكرها اإىل �شديقتها التي �شحت بحياتها من اأجلها، وتقول غوميز والدموع تنهمر 
من عينيها: "اأعتقد اأن فران�شا يجب اأن حت�شل على هذه اجلائزة، لقد اأنقذت حياتي.. 

اأ�شعر اأنني حمظوظة ب�شكل ل ي�شدق".
واأ�شافت: "اأريد اأن يدرك النا�س اأنني اأحرتم املن�شة الجتماعية التي لدي، لأنني كنت 

اأدرك اأين اأود اأن اأكون جزءا من �شيء عظيم، اأردت اأن ي�شعر النا�س باأف�شل حال".


