
رئي�س الدولة يتلقى التعازي من ال�شلطان هيثم بن طارق بن تيمور اآل �شعيد �شلطان عمان ال�شقيقة يف وفاة فقيد الوطن الكبري ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل   )وام(

•• اأبوظبي-وام:

انتخب املجل�س الأعلى لالحتاد اأم�س بالإجماع �شاحب 
لدولة  رئي�شاً  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 

الإمارات العربية املتحدة.
وعقد املجل�س اجتماعاً اأم�س يف ق�شر امل�شرف باأبوظبي 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي رعاه اهلل.
ح�شر الجتماع .. �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  نهيان و�شاحب  اآل 
ال�شارقة  حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 

و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  الأعلى حاكم عجمان  املجل�س 
الأعلى حاكم  املجل�س  ال�شرقي ع�شو  حمد بن حممد 
الفجرية و�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 

حاكم راأ�س اخليمة.
)التفا�شيل �س3-2(
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حممد بن زايد يتقبل تعازي حممد بن را�شد 
واحلكام يف فقيد الوطن ال�شيخ خليفة

•• اأبوظبي-وام: 

تقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان حاكم اأبوظبي اأم�س التعازي 
يف وفاة فقيد الوطن الكبري ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل من �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
القا�شمي  الدكتور �شلطان بن حممد  ال�شيخ  ال�شمو  حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية و�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال 
�شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 

القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.
)التفا�شيل �س9-6(

املجل�س الأعلى لالحتاد ينتخب حممد بن زايد رئي�شًا للدولة
ملكة بريطانيا:

بن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
حياته  ك��ر���س  زاي����د 
الإم��ارات �شعب  خلدمة 

•• لندن-وام:

امللكة  ب���ري���ط���ان���ي���ا،  م��ل��ك��ة  ن���ع���ت 
خليفة  ال�شيخ  الثانية،  اإليزابيث 
ن��ه��ي��ان رح���م���ه اهلل  اآل  ب���ن زاي�����د 
ك���ر����س ح��ي��ات��ه خلدمة  وق���ال���ت   ،
املتحدة  العربية  الإم���ارات  �شعب 

وعالقته بحلفائها واأ�شدقائها.
واأع����رب����ت م��ل��ك��ة ب��ري��ط��ان��ي��ا، عن 
ح��زن��ه��ا ل�����ش��م��اع ن��ب��اأ وف���اة ال�شيخ 
خليفة بن زايد، وقالت اإنه �شيبقى 
قبل  م����ن  ط����وي����اًل  الأذه����������ان  يف 
اأجل  م��ن  يعملون  ال��ذي��ن  جميع 
والتفاهم  الإقليمي،  ال�شتقرار 

بني الأمم وبني الأديان.
الثانية  اإليزابيث  امللكة  وتقدمت 
�شعب  اإىل  ال����ت����ع����ازي  ب����اأ�����ش����دق 

الإمارات.

جون�سون: 
م�شاهمات  �شيتذكر  العامل 
ال�شيخ خليفة يف املحافظة 
املنطقة ا�شتقرار  على 

•• لندن - وام: 

الربيطاين  ال����وزراء  رئي�س  نعى 
خليفة  ال�شيخ  جون�شون  بوري�س 
بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل الذي 
الول  اأم�س  ربه  ج��وار  اإىل  انتقل 

اجلمعة.
اأ�شعر  ن��ع��ي��ه  يف  ج��ون�����ش��ون  وق����ال 
ب���ح���زن ع��م��ي��ق ل�����ش��م��اع ن���ب���اأ وفاة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
�شيتذكر  ال����ع����امل  اأن  م������وؤك������داً 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  م�����ش��اه��م��ات��ه 

ا�شتقرار املنطقة.
واأعرب رئي�س الوزراء الربيطاين 
ع�����ن ������ش�����ادق امل�����وا������ش�����اة ل���دول���ة 
الإم�����ارات ق��ي��ادة و���ش��ع��ب��اً يف وفاة 

ال�شيخ خليفة بن زايد.

الأوروبيني  امل�شوؤولني  كبار 
ي�������ش���ي���دون ب��خ�����ش��ال 
زاي��د ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

•• بروك�سل-وام:

الحتاد  امل�شوؤولني يف  كب������ار  اأكد 
اأن دولة الإمارات يف  الأوروب���������ي 
زايد  ب��ن  خليف����ة  ال�ش�����يخ  عهد 
حققت  اهلل  رح��م��ه  نهي�����ان  اآل 
النمو والنه�شة ال�شاملة وال�شلم 

وال�شتقرار يف املنطقة.
الأوروب����ي  املجل�س  رئ��ي�����س  وق���ال 
علمنا  ب���ح���زن  م��ي�����ش��ي��ل  �����ش����ارل 
اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  بوفاة 
الأوروبي  الحت��اد  يكرم  نهيان.. 
اأ�شبحت  ال���ت���ي  وق���ي���ادت���ه  اإرث������ه 
الإمارات مبوجبها رائدة التنمية 
امل�شتدامة والتنويع القت�شادي.. 
و�شعب  وحكومة  لقيادة  التعازي 

الإمارات.
املمث�������ل  ق�����������������ال  ج��ان��ب�����������������ه  م���ن 
لل�شوؤون  الأوروب����������ي  الأع���ل���������������ى 
بوريل حزينا  اخلارجية جوزيب 
على وفاة ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان.. لقد لعب دورا اأ�شا�شيا 
ب��ن��اء دول���ة الإم����ارات العربية  يف 
امل���ت���ح���دة ال����ي����وم.. اأف���ك���ارن���ا مع 
الحتاد  يظل   .. الإم���ارات  �شعب 
ب�شراكة  م���ل���ت���زم���اً  الأوروب������������ي 
ق���وي���ة ب���ني الإم��������ارات والحت�����اد 

الأوروبي.
رئي�س  ماكالي�شرت  دف��ي��د  وق���ال 
جل���ن���ة ال���������ش����وؤون اخل���ارج���ي���ة يف 
اأق��دم التعازي  الربملان الأوروب��ي 
ال�شيخ  ب��وف��اة  الإم������ارات  ل�شعب 
نهيان  اآل  زاي��������د  ب�����ن  خ���ل���ي���ف���ة 
اإىل  الإم�����ارات  حت��ول��ت  فبف�شله 
القرارات  واتخذت  اإقليمية  ق��وة 

ال�شجاعة.
اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة  وق�������ال�������ت 
علمنا  احل���زن  ببالغ  البلجيكية 
اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  بوفاة 
نهيان .. خال�س التعازي لأ�شرته 

ول�شعب الإمارات.

رئي�س الدولة يتقبل تعازي قادة الدول ال�شقيقة وال�شديقة يف وفاة فقيد الوطن ال�شيخ خليفة
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تقبل 
»حفظه اهلل« اأم�س تعازي وموا�شاة اأ�شحاب اجلاللة و الفخامة وال�شمو 
قادة الدول ال�شقيقة وال�شديقة وروؤ�شاء الوفود.. يف وفاة فقيد الوطن 

الكبري ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل.
اجلاللة  �شاحب  من  اأبوظبي  العا�شمة  يف  التعازي  �شموه  تقبل  فقد 
ال�شقيقة  عمان  �شلطان  �شعيد  اآل  تيمور  بن  ط��ارق  بن  هيثم  ال�شلطان 
و���ش��اح��ب اجل��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ب��ن احل�����ش��ني ع��اه��ل اململكة 
رئي�س  ال�شي�شي  ال��ف��ت��اح  عبد  فخامة  و  ال�شقيقة  الها�شمية  الأردن���ي���ة 
برهم  الدكتور  الرئي�س  فخامة  و  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 
رئي�س  �شعيد  قي�س  فخامة  و  ال�شقيق  ال��ع��راق  جمهورية  رئي�س  �شالح 
اجلمهورية التون�شية ال�شقيقة والفريق اأول عبد الفتاح الربهان رئي�س 

جمل�س ال�شيادة النتقايل يف جمهورية ال�شودان ال�شقيقة.

كما قدم التعازي..�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شعود بن نايف بن عبد 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ال�شرقية  املنطقة  اأم��ري  �شعود  اآل  العزيز 
ال�شقيقة و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري ح�شام بن �شعود بن عبدالعزيز 
بن  العزيز  عبد  الأم���ري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  الباحة  منطقة  اأم���ري 
الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  و  الطاقة  وزي���ر  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان 
الدكتور عبدالعزيز بن �شطام بن عبد العزيز م�شت�شار خادم احلرمني 
ال�شريفني و �شاحب ال�شمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�شل 
وزير الريا�شة و �شاحب ال�شمو الأمري في�شل بن فرحان وزير خارجية 
اململكة العربية ال�شعودية.. اإىل جانب �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 
بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف مملكة البحرين 
ال�شقيقة وجنله �شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان بن حمد اآل خليفة و�شمو 
ال�شيخ �شباح خالد احلمد ال�شباح رئي�س جمل�س الوزراء ممثل �شاحب 
بن  ال�شيخ جا�شم بن حمد  �شمو  و  ال�شقيقة  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�شمو 
خليفة اآل ثاين املمثل ال�شخ�شي ل�شمو اأمري دولة قطر ال�شقيقة و معايل 

و  ال�شقيق  العراق  جمهورية  وزراء  رئي�س  الكاظمي  م�شطفى  الدكتور 
اللبنانية  اجلمهورية  يف  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ميقاتي  جنيب  معايل 
ال�شقيقة و معايل اأمين بن عبد الرحمن رئي�س الوزراء " الوزير الأول 
معايل  و  ال�شقيقة  ال�شعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  " يف 
و  ال�شقيقة  ال�شورية  العربية  اجلمهورية  رئي�س  ممثل  ع��زام  من�شور 
ال�شقيق  العراق  كرد�شتان  اإقليم  وزراء  رئي�س  ب���ارازاين  م�شرور  معايل 
العراق  جمهورية  يف  النواب  جمل�س  رئي�س  احللبو�شي  حممد  ومعايل 
جمهورية  يف  ال�شيوخ  جمل�س  رئي�س  حم��م��دوف  برييد  ق��ويل  وق��رب��ان 

تركمان�شتان ال�شديقة .
اآل  عائلة  عموم  اإىل  التعازي  اأ�شدق  عن  الوفود  وروؤ�شاء  القادة  واأع��رب 
نهيان الكرام و اإىل �شعب الإمارات يف فقيدهم وراعي م�شريتهم املباركة..
�شائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته ومغفرته ور�شوانه 

ويلهم عائلته و�شعبه جميل ال�شرب وال�شلوان يف امل�شاب اجللل.
)التفا�شيل �س10(

اإثر وفاة ال�شيخ خليفة .. حاكمة طوكيو 
تلغي زيارة لل�شرق الأو�شط وتنعي الفقيد

•• طوكيو-وام:

اأم�س  اأن تبداأ  املقرر  الأو�شط كان من  ال�شرق  اإىل  زي��ارة  األغت معايل يوريكو كويكي حاكمة طوكيو 
وذلك اإثر وفاة املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل الذي انتقل اإىل جوار ربه يوم 

اجلمعة.
يف  الإم��ارات��ي��ة  اليابانية  الربملانية  ال�شداقة  رابطة  رئي�شة  من�شب  تولت  التي   - كويكي  واأ���ش��درت 
اليابان وهي متحدثة باللغة العربية - بيانا با�شم مواطني طوكيو اأعربت فيها عن حزنها على هذه 
اخل�شارة الأليمة وتعاطفها مع �شعب الإمارات .. وقالت : �شنتذكر دائما الإجنازات املتميزة للفقيد 
الراحل ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان يف تعزيز ال�شداقة املبنية على النوايا احل�شنة بني اليابان 

والإمارات.
واأكدت اأن املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان كر�س جهوده منذ فرتة طويلة من اأجل التنمية 
الرا�شخة لدولة الإمارات، ومن اأجل ال�شالم وال�شتقرار يف منطقة ال�شرق الأو�شط، وبف�شل قيادته 
القوية، نحتفل اأي�شا بالذكرى اخلم�شني لتاأ�شي�س العالقات الدبلوما�شية بني الإمارات واليابان هذا 
العام. واختتمت حاكمة »طوكيو« بيانها بالقول : �شنتذكر دائًما اإجنازاته املتميزة يف تعزيز ال�شداقة 
املبنية على النوايا احل�شنة بني اليابان والإم��ارات، موؤكدة اللتزام امل�شتمر حلكومة مدينة طوكيو 

بتطوير العالقات بني البلدين.
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اأخبـار الإمـارات
ال�شحة جتري 220,124 فح�شا ك�شفت عن 352 اإ�شابة 

جديدة بفريو�س كورونا و288 حالة �شفاء 
•• اأبوظبي-وام:

لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�شيا 
املبكر  الدولة بهدف الكت�شاف  الفحو�شات يف  وزي��ادة نطاق 
وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 
اإجراء  الوزارة عن  اأعلنت   .. لهم وعزلهم  19" واملخالطني 
املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  220،124 فح�شا جديدا خالل 

واأحدث  اأف�����ش��ل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على 
تقنيات الفح�س الطبي.

  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع 
نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 352 
امل�شتجد من جن�شيات  اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا  حالة 
خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية 
الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 902،161 

حالة.    واأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي 
املا�شية، وبذلك يبلغ  �شاعة  الأرب��ع والع�شرين  حالة وفاة يف 
عدد الوفيات يف الدولة 2،302 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن 
�شفاء 288 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا امل�شتجد 
"كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها 
وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�شحية  الرعاية 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 885،825 حالة.

ال�شحة تعلن تقدمي 6909 جرعات من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 6،909 جرعات من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�شاعات ال� 24 
املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى اأم�س 24،802،088 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   250.77
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�شعياً اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة 

عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س " كوفيد  - 19" .

املجل�س الأعلى لالحتاد ينتخب حممد بن زايد رئي�شا لدولة الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

انتخب املجل�س الأعلى لالحتاد اأم�س بالإجماع �شاحب 
اآل نهيان رئي�شاً لدولة  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

الإمارات العربية املتحدة.
وعقد املجل�س اجتماعاً اأم�س يف ق�شر امل�شرف باأبوظبي 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 

حاكم دبي "رعاه اهلل".
ح�����ش��ر الج��ت��م��اع .. ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
حاكم ال�شارقة و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد 
النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  الفجرية و�شاحب  الأعلى حاكم 
بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.
اأن���ه مت  ���ش��وؤون الرئا�شة  ب��ي��ان ���ش��ادر م��ن وزارة  وذك���ر 
51 م��ن ال��د���ش��ت��ور ان��ت��خ��اب �شاحب  مب��وج��ب امل����ادة 
بالإجماع  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

رئي�شاً لدولة الإمارات العربية املتحدة خلفاً للمغفور 
له فقيد الوطن ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان.

الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واأك��د 
لالحتاد حر�شهم البالغ على الوفاء ملا اأر�شاه الراحل 
من  ا�شتمدها  ومبادئ  اأ�شيلة  قيم  من  الوطن  فقيد 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س 
الإمارات  دول��ة  مكانة  ر�شخت  والتي  ث��راه،  اهلل  طيب 
والعاملي  الإقليمي  امل�شتويني  على  املتحدة  العربية 

وتعززت اإجنازاتها الوطنية املختلفة.
واأع�����رب امل��ج��ل�����س ع��ن ث��ق��ت��ه ال��ت��ام��ة ب����اأن ���ش��ع��ب دولة 
دوما  وامل��وؤ���ش�����ش��ون  زاي���د  اأراده  كما  �شيبقى  الإم�����ارات 
حار�شاً اأميناً لالحتاد ومكت�شباته على جميع امل�شتويات 
..داعني اهلل عز وجل اأن يوفق �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان وي�شدد خطاه يف خدمة وطنه 

و�شعب الإمارات الكرمي.
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأع���رب  جانبه  م��ن 
اأوله  التي  الغالية  للثقة  تقديره  نهيان عن  اآل  زاي��د 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانه  اإياها 
الأعلى لالحتاد حكام الإم��ارات راجياً املوىل عز وجل 
الأمانة  ه��ذه  م�شوؤولية  حمل  على  ويعينه  يوفقه  اأن 
العظيمة واأداء حقها يف خدمة وطنه و�شعب الإمارات 

الويف.
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اأخبـار الإمـارات
الربملان العربي يبارك ل�»حممد 
بن زايد« انتخابه رئي�شا للدولة

•• القاهرة-وام:

بارك معايل عادل بن عبد الرحمن الع�شومي رئي�س الربملان العربي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان انتخابه رئي�شا للدولة . واأعرب الع�شومي يف ت�شريح له عن متنياته 
لقيادة دولة الإمارات العربية املتحدة بالتوفيق و ال�شداد يف هذه املرحلة املهمة من تاريخها 
ملوا�شلة م�شرية البناء والتطوير و الرخاء التي اأر�شى اأ�شا�شها و �شيد بنيانها الرا�شخ املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" و ا�شتكملها املغفور له ال�شيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رحمه اهلل.

�شيخ الأزهر يبارك ل� »حممد بن زايد« 
انتخابه رئي�شا لالإمارات

•• القاهرة -وام:

اأحمد الطيب  بارك ف�شيلة الإمام الأكرب الأ�شتاذ الدكتور 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شريف  الأزه���ر  �شيخ 
زايد اآل نهيان ثقة �شعب الإم��ارات بانتخابه رئي�شا للدولة 
داعيا املوىل عز وجل اأن يوفقه يف ا�شتكمال م�شرية املغفور 
له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان لتوا�شل دولة الإمارات 

نه�شتها.

ل��ه على �شفحتيه  تدوينه  الأك���رب يف  الإم���ام  وق��ال ف�شيلة 
الر�شميتني على في�شبوك و تويرت : " يف الوقت الذي اأ�شعر 
ال�شيخ حممد بن زايد و  ال�شمو  العزيز �شاحب  باأخي  فيه 
رحمه  خليفة  ال�شيخ  �شنده  و  اأخيه  بفقدان  اجللل  م�شابه 
اهلل فاإنني اأ�ُشُدّ على يديه و اأدعو اهلل اأن يقوي ظهره، وي�شَدّ 
ل�شتكمال  الإم����ارات  ل��دول��ة  وق��ائ��ًدا  رئي�ًشا  ويوفقه  اأزره، 
م�شرية الراحل احلكيم يف خدمة بالده و دينه و اأمته، ون�شر 

العدل و اخلري يف كل مكان".
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان: انتخاب حممد بن زايد رئي�شا للدولة يوؤكد ثقتنا 
املطلقة وتقديرنا الكبري لقيادته احلكيمة وم�شريته الوطنية

حاكم اأم القيوين : حممد بن زايد �شاهم فى تر�شيخ احتاد الإمارات

حاكم ال�شارقة: حممد بن زايد ميثل 
امتدادا للم�شرية احل�شارية واملتطورة لالإمارات

حاكم الفجرية : 
مع حممد بن زايد �شتتحقق الأحالم

حممد بن را�شد : عرفناه قائدا .. وبايعناه رئي�شا 

حاكم راأ�س اخليمة: حممد بن زايد
 رمز عزة الوطن وقائد يجمع على حبه اأبناء الإمارات

وقد مت يف �شورة ح�شارية م�شرقة 
نفخر بها.

�شاحب  انتخاب  اأن  �شموه  واأو�شح 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
م�شرية  ا�شتمرار  يعني  نهيان  اآل 
دولة الحتاد املباركة وهي تنه�س 
واجتماعيا،  واقت�شاديا،  �شيا�شيا 
ولزال  وك��ان  وريا�شيا..  وثقافيا، 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
بن زاي��د اآل نهيان ط��وال م�شريته 
الوطنية احلافلة بجالئل الأعمال 
دور كبري يف نه�شة دولتنا وو�شعها 
ع��ل��ى ط���ري���ق ال���ت���ق���دم والزده�������ار 
ح���ت���ى ������ش�����ارت دول��������ة الإم�����������ارات 
العربية املتحدة علما بني الدول.. 
اأجل  م��ن  كله  فكره  �شموه  وك��ر���س 
الإم��ارات، و�شرب لنا املثل الأعلى 
والوفاء  ال��ع��م��ل  يف  الإخ���ال����س  يف 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وج����دد  ل��ل��وط��ن. 
ل�شاحب  مباركته  عجمان  ح��اك��م 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
التوفيق  دوام  ل��ه  متمنينا  اهلل”، 
الإم����ارات  دول���ة  وال�����ش��داد ول�شعب 
الرفعة والزدهار  املتحدة  العربية 

حتت قيادته احلكيمة.

•• اأم القيوين-وام:

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  انتخاب �شاحب  اأن  القيوين  اأم 
رئي�شا للدولة يعد امتدادا للم�شرية املباركة التى بداأها  الدولة “حفظه اهلل”، 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، وال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان والآباء والقادة املوؤ�ش�شون، واإجنازاتها التنموية واحل�شارية على 
الإن�شانية  �شطرت بحروف م�شيئة على جبني  والتى  واملجالت  ال�شعد  جميع 
نوؤكد  “ اإننا  �شموه  وق��ال  خليفة.  وال�شيخ  زاي��د  لل�شيخ  احلكيمة  القيادة  حتت 
دعمنا ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
منوها مب�شاهمات �شموه فى تر�شيخ احتاد الإم��ارات من منطلق اميانه  اهلل” 
اأن الحتاد هو الدرع الواقي لال�شتقرار والزدهار«. واأ�شاف �شموه اأن الإمارات 
ومن خالل متابعة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اأجنزت 
وال�شعادة  وال�شتقرار  الأم��ن  وحققت  امل�شتدامة  التنمية  من  عالية  معدلت 
ملواطنيها. وقال �شموه اإن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” يويل اهتماما مل�شرية العناية والزدهار ب�شوؤون املواطنني 
رغباتهم  وحتقيق  ولأ���ش��ره��م  لهم  ال�شتقرار  لتوفري  اجل��اد  املخل�س  والعمل 
وتطلعاتهم. واأ�شاد �شاحب ال�شمو حاكم اأم القيوين بالروؤية احلكيمة ل�شاحب 
وجهوده  “حفظه اهلل”  الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو 
الثاقبة فى ما حققته دولة الإم��ارات على  اجلبارة ودعمه الالحمدود وروؤيته 
يحفظ  اأن  القدير  العلى  اهلل  ون�����ش��األ  وال����دويل..  والقليمي  املحلي  امل�شتوى 

•• ال�سارقة-وام:

القا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة.. اأن انتخاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ميثل  للدولة  رئي�شاً  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الإمارات  لدولة  مت�شارع  ب�شكل  واملتطورة  احل�شارية  للم�شرية  امتدادا 
والده  برفقة  �شغره  منذ  نه�شتها  عا�شر  م��ن  فهو  امل��ت��ح��دة  العربية 
بن  خليفة  وال�شيخ  ال��دول��ة  موؤ�ش�س  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
املوؤ�ش�شني و�شاهم يف بناء الدولة واحلفاظ على  اآل نهيان والقادة  زايد 

مكت�شباتها.
ال�ش�مو  ل�شاحب  واحلكيم��������ة  ال�ش��ديدة  الروؤي��������ة  اإن  �ش���������موه  وق�����ال 
وا�ش��������ح  ب�ش�������كل  اأ�ش�������همت  نهي�������ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ش������يخ 
الدائ��������م  ولدعمه  الدول��������ة  حققته�������ا  التي  املنج����زات  يف  جداً  وكبي�����ر 
وتوجيهات��������ه املبا�شرة �ش����������بباً يف ما و�شلت اإلي�����������ه الدول�������ة من مكان�����ة 

مرموق�������ة.
“حفظه  “ نب�������ارك ل�شاحب ال�ش�������مو رئي�س الدول�������ة  واأ�ش����اف �ش�����موه 
والعباد،  للب�������الد  خري  فيه  ملا  وال�شداد  التوفيق  له  اهلل  ون�شاأل  اهلل” 
بي��������د يف خدم���������ة الوطن واحلف������اظ  الدائ�������م يداً  ونوؤك���������د تعا�شدن�����ا 

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�ش���مو  �شاحب  بقي��������ادة  احت��������اده  على 
نهيان«.

•• الفجرية -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم الفجرية اأن اليوم وبانتخاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان “حفظه اهلل” رئي�شا للدولة ، تدخل الإمارات مرحلة تاريخية 
كتابة  يف  ق��دم��ا  معه  ومت�شي  وق��ائ��ده��ا  فار�شها  تعانق  وه��ي   ، ج��دي��دة 
امل�شتقبل ، اليوم جميعنا ، �شنم�شي مع رجل كرمي حمب ومت�شامح وويف 
وطنية  مواقف  ورج��ل  حازما  مثاليا  قائدا  العامل  وعرفه  �شعبه  عرفه 
وقلبه  ال�شاربة  ي��ده  نكون  اأن  عهدا  قطعنا  وق��د  نظريه،  قل  و�شيا�شية 
الكبري ونظرته الثاقبة . واأ�شاف �شموه اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد هوحامي حمى الوطن و�شريكا يف �شناعة الن�شر واأخا لكل من 
عا�س على هذه الأر�س الطيبة ، هو المتداد احلتمي والتاريخي ملدر�شة 
زايد وكلنا فخر وانتماء لهذه املدر�شة التي بنت فاأعلت وكر�شت مفهوم 
اأن الن�شان قبل املكان ، وهكذا عرفت دولتنا قوية منيعة يهابها اجلميع 

ويحبها اجلميع .
وقال �شموه : اليوم �شت�شتمر م�شرية العمل الإن�شاين بكل ثقة ، وياأتي 
هذا النتخاب ليكر�س م�شوار التنمية وحتقيق الأحالم وتكري�س املكانة 
التي تبواأتها الإم��ارات يف عهد الأب املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه وعهد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل... 
كلنا ثقة باأن هذا اليوم التاريخي يف حياة الإمارات والعامل �شيعود على 

امل�شاعر  ال��ك��ث��ري م��ن  ل��ه��ا  ون��ح��م��ل 
ال�شادق،  والإع���������زاز  ال��ف��ي��ا���ش��ة؛ 
هو  �شموه  انتخاب  اأن  اإىل  م�شريا 
وتلك  قيادتنا  جت��اه  علينا  ال��ت��زام 
خ�شلة �شوف تظل مالزمة لنا تربز 
يف كل الأوقات ويف �شتى املنا�شبات، 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�شا للدولة يجد 
ومن  وال��رتح��ي��ب  التاأييد  ك��ل  منا 
ك��اف��ة ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع، وه���و اأقل 
القيادة  لهذه  نقدمه  اأن  ميكن  ما 
بها،  اهلل  اخت�شنا  ال��ت��ي  احلكيمة 

•• عجمان-وام: 

حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ال 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان.. اإن انتخاب 
�شاحب  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
للدولة يوؤكد ثقتنا املطلقة  رئي�شاً 
يف �شموه وتقديرنا الكبري لقيادته 
التي  الوطنية  وم�شريته  احلكيمة 
وو�شعها  دول��ت��ن��ا  ن��ه�����ش��ة  ر���ش��خ��ت 
ع��ل��ى ط���ري���ق ال��ت��ق��دم والزده�������ار، 
الرخاء  من  ملزيد  مبايعته  موؤكدا 
ذلك  يف  م�شتندين  وال���ش��ت��ق��رار، 
اآبائنا املوؤ�ش�شني وعزمية  اإرث  على 

�شعبنا الأبي.
ال�����ش��م��و حاكم  واأ�����ش����اف ���ش��اح��ب 
عجمان اأن هذه اخلطوة تعبري عن 
الإح�شا�س العايل والتقدير العميق 
حكام  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  من 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  جت����اه  الإم��������ارات 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
���ش��م��وه لوطنه  ي��ق��دم��ه  وم����ا ظ���ل 
واهتمام  رع���اي���ة  م���ن  وم��واط��ن��ي��ه 
انتخاب  اأن  �شموه  واأك���د  وحم��ب��ة. 

•• راأ�س اخليمة - وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
اآل  اأن انتخاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  حاكم راأ�س اخليمة 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” رئي�شا لدولة الإمارات العربية املتحدة 
من قبل املجل�س الأعلى لالحتاد بالإجماع يوؤكد عمق ثقة املجل�س الأعلى 
و�شعب الإم��ارات بحكمة وروؤية �شموه يف موا�شلة م�شرية اخلري والنماء 
وحتقيق الرخاء وال�شتقرار لدولة الإمارات و�شعبها لتوا�شل بذلك دولة 

الإمارات م�شريتها الحتادية املباركة وتعزز من مكت�شباتها الوطنية.
وقال �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة “ نثق بحكمة وقيادة اأخي �شاحب 
الوالد  ن��رى فيه حكمة  ال��ذي   ، نهيان  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
ثراه،  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س 

حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، ونعاهد �شموه على 
موا�شلة العمل بتفاين واإخال�س خلف قيادته الر�شيدة وروؤيته ال�شديدة 
اأ�شيلة  قيم  على  ترتكز  التي  الحت��ادي��ة  مل�شريتنا  فريدا  منوذجا  لنقدم 
ورا�شخة يف نفو�س اأبناء الإمارات نن�شد من خاللها التقدم والزدهار نحو 
م�شتقبل م�شرق يلبي طموحات ال�شعب وينظر للم�شتقبل بعيون التفاوؤل 

والأمل يف املحافظة على ما حتقق من مكت�شبات يف �شتى املجالت.
وقال �شموه “ ثقتنا م�شتمدة من قوة �شعب الإمارات، والتفافه حول ا�شم 
واإجنازاتها  الحت���ادات  م�شرية  حلماية  وا�شتعداده  الإم���ارات  دول��ة  وعلم 
ال��غ��ايل واقعاً  ال��ع��م��ل لتج�شيد ف��ك��ر وق��ي��م وت��ط��ل��ع��ات وط��ن��ن��ا  وم��وا���ش��ل��ة 
ملمو�شاً، فال�شعاب هي م�شنع الرجال، وال�شدائد هي املحك الذي يظهر 
امل�شرق  غدها  �شناعة  يف  امل�شاهمة  يف  الراغبة  لل�شعوب  احلقيقي  املعدن 

وبناء م�شتقبلها الواعد«.

وعزمية ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل فهو بحق خري خلف 
خلري �شلف.

هذه  قائد  هو  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  “�شاحب  �شموه..  واأ�شاف 
املرحلة املهمة من عمر الحتاد ملوا�شلة م�شرية النجاحات والعطاء، وهو 
خري ربان لقيادة �شفينة الطموح والإجناز نحو اآفاق غري م�شبوقة، ولنا 
�شناعة  يف  اإليها  ن�شتند  ركيزة  وب�شرية  وعزمية  ثبات  من  اأظهره  فيما 
امل�شتقبل”. وقال �شموه اإن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأبناء  ال��ذي يجمع على حبه  ال��وط��ن والقائد  ه��و رم��ز وح��دة وع��زة ه��ذا 
الحتاد  م�شرية  موا�شلة  نحو  قدماً  امل�شي  يف  اإليه  ويعهدون  الإم���ارات، 

املظفرة التي يفخر بها كل من يعي�س على هذه الأر�س الطيبة.
واأ�شاف �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة “ اإننا ويف هذه املرحلة التاريخية 
من م�شريتنا املباركة نوؤكد وقوفنا �شفاً واحدا خلف �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

الأب احلاين والقائد الثاين ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان طيب اهلل 
�شاحب  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  يف  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  انتخب  ث���راه، 
لدولة  رئي�شاً  اهلل”  “حفظه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

الإمارات العربية املتحدة. 
القائد  ه��ذا  مع  اليوم  تاريخها  الإم���ارات مرحلة جديدة يف  دول��ة  تبداأ 
الذي عرفه �شعبه منذ �شنني طويلة.. عرفه قائداً يف ميادين البطولة 
 “ والرجولة.. وعرفه حامياً حلمى الحت��اد.. وبانياً حل�شنه احل�شني 
قواتنا امل�شلحة “، وعرفه موؤ�ش�شاً ملئوية تنموية ر�شخت مكانة دولته بني 
را�شخة  ا�شرتاتيجية  بنى عالقات  عاملياً  الأمم وال�شعوب، وعرفه قائداً 

وقوية لدولته مع �شرق العامل وغربه.
اإن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان هو ظل زاي��د.. وهو 
امتداد زايد.. وهو حامي القيم واملبادئ والركائز التي غر�شها زايد عندما 
م�شوؤولية  اليوم  وتوليه  الإم��ارات،  اإخوانه حكام  مع  الدولة  اأ�ش�س هذه 
للدولة  جديدة  وولدة  ج��دي��دة..  تاريخية  حقبة  ميثل  ال��ب��الد،  رئا�شة 
تنموي  وت�شارع  املجد..  نحو  عظيمة  مب�شرية  فيها  ن�شتب�شر  الحتادية 
�شعب  اأح��ب  لقد  العاملية.  الإم���ارات  دول��ة  وري���ادة  �شيادة  كبري لرت�شيخ 

•• دبي-وام:

قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” .. اإن �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
هو ظل زايد..  “حفظه اهلل”  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  حممد بن 
التي غر�شها  والركائز  وامل��ب��ادئ  القيم  زاي���د.. وه��و حامي  ام��ت��داد  وه��و 
زايد عندما اأ�ش�س هذه الدولة مع اإخوانه حكام الإمارات، وتوليه اليوم 
البالد، ميثل حقبة تاريخية جديدة.. وولدة جديدة  م�شوؤولية رئا�شة 
وت�شارع  املجد..  نحو  عظيمة  مب�شرية  فيها  ن�شتب�شر  الحتادية  للدولة 

تنموي كبري لرت�شيخ �شيادة وريادة دولة الإمارات العاملية.
 وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
�شاحب  ب��الإج��م��اع  ال��ي��وم  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  ان��ت��خ��اب  مبنا�شبة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�شاً لدولة الإم��ارات العربية 

املتحدة..
الإمارات  دول��ة  اأن ودع��ت  دولتنا، وبعد  تاريخ  امل�شهود من  اليوم  يف هذا 

اآل  الإم��ارات منذ �شنوات طويلة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
نهيان، اأحبوه لكرمه، واأحبوه لطيبة نف�شه، وحنوه على �شعبه. لقد راأوه 
�شهداءهم  ويوا�شي  اأبناءهم  ويدعم  ملهوفهم  ويغيث  مري�شهم  يداوي 
ويفكر ويخطط مل�شتقبل اأجيالهم. لقد راأوه يزورهم يف بيوتهم و�شاهدوه 
يحفزهم يف ميادين عملهم وراأوه ي�شتقبلهم يف جمل�شه العامر، و�شهدوا 
معه و�شاهدوا اإطالق م�شاريع تنموية، وتطوير �شناعات جديدة، وبناء 
�شنوات  عرب  رائ��دة  عاملية  �شركات  واإط��الق  وطنية،  اقت�شادية  قطاعات 
طويلة من خدمته لوطنه و�شعبه. واليوم يبايعه ال�شعب.. ويعاهده على 
ال�شمع والطاعة... وينتظم خلفه ليقوده يف م�شرية تاريخية جديدة يف 
الثالث لدولة  بالرئي�س  القادمة  الأجيال  ت�شتب�شر فيها  الإم��ارات  دولة 
منوذجاً  متثل  بدولة  العامل  فيها  وي�شتب�شر  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
جندد  الب�شرية.  كل  للب�شرية  والأخ���وة  اخل��ري  يحمل  م�شتقبلياً  عاملياً 
مباركتنا ل�شموه.. وجندد مباركة ومبايعة �شعب الإم��ارات له.. ون�شاأل 
نحو قمم جديدة  بنا  �شر  له  ونقول  وي�شدده..  ويرعاه  اأن يحفظه  اهلل 
اأجمل واأعظم لدولة الإم��ارات العربية  ونحن بك ومعك نتفاءل بقادم 

املتحدة.

جمل�س الإمارات لالإفتاء ال�شرعي يبارك انتخاب حممد بن زايد رئي�شا للدولة
اهلل” �شوف يوا�شل م�شرية املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اهلل،  رحمهمه  زاي���د  ب��ن  خليف���ة  وال�ش���يخ  ث���راه  اهلل  طيب 
مكان�����ة  تعزز  �شوف  التي  ودبلوما�شيته  وحكمته  برجاحته 
النم�������اذج  لتوا�شل م�شريتها كواح��������دة من  الإمارات  دولة 
التع�������اون  منظمة  يف  الأع�����ش��اء  ال����دول  ب��ني  ال��ف��ري�����������������دة 

الإ�شالمي والعال�������م ب�ش����������������كل عام.
كم�����ا تقدم الأمني العام بالتربيكات اإىل ال�شعب الإماراتي 
على انتخاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
“حفظه اهلل” رئي�شا لدولة الإمارات والتفافه حول قيادته، 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  الكلمة  ب��وح��دة  منوها 

والتفاق والتوافق الذي يعم ديارها.

•• جدة-وام:

الع�����ام  الأم���ني  ط������ه  اإب��راه��ي��م  ح�شني  ال�شيد  م��ع��ايل  رف��ع 
مقام  اإىل  ال��ت��ربي��ك��ات  اأح���ر  الإ�ش�����المي  ال��ت��ع��اون  ملنظمة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ش�يخ  ال�شمو  �شاحب 
لدول�������ة  رئي�شا  انتخاب������ه  مبنا�شبة  اهلل”  “حفظه  الدولة 
�شاحب  اأن  معالي���ه  موؤك������دا  املتح��دة  العربي�����ة  الإم���ارات 
خلري  خلف  خري  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

�شلف.
ال�شمو  اإن �شاحب  اإبراهيم طه  ال�شيد ح�شني  وقال معايل 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

�شلف.  وليكون خري خلف خلري  الإن�شانية جمعاء، 
بيعة م�شتحقة لرجل خدم بلده واأمته منذ نعومة 
اأظ���ف���اره ب��ت��ف��اٍن وك��ف��اءة اإىل ج��ان��ب ال��ق��ائ��د الوالد 
باإخال�س  ث��م  زاي���د  ال�����ش��ي��خ  ل��ه  املغف�����ور  امل��وؤ���ش�����س 
 “ ب��ن زاي���د  وج����دارٍة ع�����ش��داً لأخ��ي��ه ال�شيخ خليفة 

رحمه اهلل “.
 وق����د ���ش��ار ���ش��م��وه ع��ل��ى ن��ه��ج زاي����د يف ح���ب �شعبه 
واحلر�س على رفعة اأمته ومد اأوا�شر التعاون على 

احلق واخلري مع العائلة الإن�شانية جمعاء”.
 واأ�شاف “ اإنَّ بيعتنا ل�شموه وتفوي�س اأمر �شيا�شة 
يف  الغايل  لوطننا  املنيع  احل�شن  هي  اإليه  ال��دول��ة 

التطور  ل�شتمرار  ال�شمان  وه��ي  التحديات،  وج��ه 
واملنَّة.  احلمد  وهلل  دولتنا  به  تنعم  ال��ذي  وال��رخ��اء 
“حفظه  الدولة  ال�شمو رئي�س  واإنَّنا نعاهد �شاحب 
ي���ًدا واح����دًة و���ش��ًف��ا واح���ًدا  ن��ك��ون جميًعا  اأن  اهلل” 
حتت قيادته لتحقي������ق مزيد من الرقي والزدهار 
الإمارات  دول��ة  �شعب  يفتخر  ال��ذي  الغايل  لوطننا 
حملًيا  الر�شيدة  قيادتنا  حققتها  التي  ب��اإلإجن��ازات 
واإقليمًيا، �شائاًل اهلل تعاىل اأن يوفق �شموه واإخوانه 
ال��ب��الد وال��ع��ب��اد واأن  مل��ا فيه خ��ري  احل��ك��ام ويعينهم 
والقادر  ذل��ك  ويل  اإن��ه  والت�شديد  التاأييد  يرزقهم 

عليه«.

•• اأبوظبي-وام:

اآيات  اأ�شمى  رفع جمل�س الإمارات لالإفتاء ال�شرعي 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  انتخاب  مبنا�ش�بة  اهلل” 
العربية  الإم��������ارات  ل���دول���ة  رئ��ي�����ش��اً  ���ش��م��وه  ال���ي���وم 

املتحدة.
املحفوظ  ال�شيخ  بن  عبداهلل  العالمة  معايل  وق��ال 
على  �شموه  نبايع  ��ن��ا  اإنَّ  “ املجل�س:  رئي�س  بيه  ب��ن 
ال�شمع والطاعة لرفعة هذا الوطن الغايل وخدمة 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان واأن يوفقه فى م�شريته ملا فيه 
م�شلحة البالد والعباد.

اآخر  اإىل  زاي��د  بن  حممد  يا  معك  و�شنم�شي  الكثري  باخلري  الب�شرية 
 ... حلمنا  معك  امل�شتقبل..  لم��ت��الك  وا���ش��ت��م��رارا  و�شندا  دعما  ال��ك��ون 

ومعك �شتتحقق الحالم .

اأمني عام التعاون الإ�شالمي : حممد بن زايد خري خلف خلري �شلف
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م�شارات عدة.. كما تظهر جهود يف احلفاظ على فن ال�شقارة وتراثها 
العريق ونقلها اإىل الأجيال احلالية وفق منهجية منظمة ومدرو�شة 

تراعي احلياة الربية واحلفاظ على البيئة.
وحتتل الثقافة مبفهومها ال�شامل جانباً مهماً يف فكر �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة،" حفظه اهلل"، يف اإطار 
روؤيته ال�شرتاتيجية ال�شاملة مل�شتقبل دولة الإمارات، وقد عربَّ �شموه 
ع��ن ج��زء م��ن ه��ذه ال��روؤي��ة بقوله خ��الل ل��ق��اٍء م��ع الفائزين بجائزة 
ال�شيخ زايد للكتاب عام 2016.. " نحن يف دولة الإمارات نعترب العلم 
والثقافة جزءاً ل يتجزاأ من اإرثنا احل�شاري، ومن العملية التنموية، 
تتنكر  اأن  دون  بنف�شها،  الواثقة  املنفتحة  والهوية  الإن�شان  بناء  ومن 

لقيمها واأ�شالتها وتراثها".
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ل�شاحب  الروؤية اخلا�شة  وتنعك�س 
على  �شموه  ي��وؤك��د  حيث  والعلم"،  "الثقافة  ب��ني  جمع  اأن��ه  يف  نهيان 
الرتباط بينهما، وميكن اأن نرى ترجمة وا�شحة لهذه الروؤية املت�شعة 
للثقافة يف املحا�شرات التي ُتعقد يف جمل�س �شموه منذ �شنوات، حيث 
ما  وبقدر  ب��ارزاً،  موقعاً  التكنولوجية  والتطبيقات  العلم  فيها  يحتل 
جند فيها ح�شوراً للق�شايا الفكرية جند ح�شوراً ملحوظاً ملو�شوعات 
املتجددة  والفيزياء والهند�شة احليوية والطاقة  والكيمياء  الطب  يف 
الثقافة  ُيعيد  الت�شور  ال�شطناعي.. وهذا  والذكاء  وعلوم احلا�شوب 
اإىل معناها احلقيقي الذي ي�شمل املعرفة يف كل املجالت، ول يقت�شر 

على الإبداع الأدبي والفني على النحو الذي اأ�شبح �شائداً الآن.
التطور  وراء  نهيان،  اآل  زاي���د  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وي��ق��ف 
الهائل الذي �شهده العمل الثقايف يف دولة الإمارات ويف اإمارة اأبوظبي، 
وعا�شمتها  ال��دول��ة  م��ن  جعلت  التي  ال��ك��ربى  الثقافية  وامل�����ش��روع��ات 
م��رك��ز ال��ث��ق��ل يف ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي، و���ش��اح��ب��ة ال��ت��اأث��ري الأكرب 
واملفكرين  املثقفني  قبلة  املتاألقة  وعا�شمتها  الدولة  واأ�شبحت  فيه، 
واملبدعني العرب يف كل املجالت، يجدون فيها املجال الرحب والأر�س 
اخل�شبة التي ت�شمح لالأفكار اخلالقة بالنمو والنجاح، ويلقون فيها 

الهتمام والحتفاء والتقدير.
وي�شعى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
"حفظه اهلل دائما اإىل اإحياء قيم الدين الإن�شانية النبيلة، وتعزيز روح 
الأخوة بني بني الب�شر، وبروؤيته الثاقبة، وعزميته وحكمته الر�شيدة، 
وجنح "حفظه اهلل" يف مد ج�شور التوا�شل وال�شالم مع جميع قيادات 
الأزمات  من  عدد  فتيل  ون��زع  الت�شامح  ثقافة  ون�شر  العامل،  و�شعوب 
التطرف  اأف��ك��ار  اأم���ام  �شد  حائط  وال��وق��وف  حدتها،  م��ن  والتخفيف 

والت�شدد.
�شاحب  ت�شدر  الت�شامح"،  "عام   2019 ع��ام  الإم���ارات  اإق���رار  ومنذ 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان امل�شهد مبواقفه واأقواله، ومن 
اأبرزها ا�شتقباله اثنني من اأهم القادة الدينيني يف العامل، هما قدا�شة 
الأكرب  الإم���ام  وف�شيلة  الكاثوليكية،  الكني�شة  بابا  فرن�شي�س  البابا 
اللقاء  متخ�س  وق��د  ال�شريف،  الأزه���ر  �شيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور 
الإن�شانية"؛  "وثيقة الأخوة  اأبوظبي على توقيع  العا�شمة  العاملي يف 
لتكون دليال على تعزيز ثقافة الحرتام املتبادل وتفعيل احلوار حول 

التعاي�س والتاآخي بني الب�شر.
ور�شخ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، منهج اإطالق 
املبادرات الإن�شانية من اأر�س الإمارات لن�شر اخلري يف العامل، ومنها 
تخليداً  اأب��وظ��ب��ي؛  يف  الإبراهيمية"  العائلة  "بيت  بت�شييد  توجيهه 
لذكرى الزيارة التاريخية امل�شرتكة لقدا�شة البابا فرن�شي�س والدكتور 
التاآخي  وواق���ع  ال�شلمي  التعاي�س  ح��ال  ع��ن  وت��ع��ب��رياً  الطيب،  اأح��م��د 
"�شندوق  ال��ذي يعي�شه جمتمع دول��ة الإم����ارات، واإط���الق  الإن�����ش��اين 
ال�شلمي  التعاي�س  ثقافة  تعزيز  دعماً جلهود  للتعاي�س"؛  العاملي  زايد 

والأخوة الإن�شانية بني �شعوب العامل.
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يدخر  مل  ومثلما 
خدمة  يف  الإن�شانية"  "فار�س  تفانى  الت�شامح،  قيم  لن�شرا  ج��ه��دا 
�شواء  وال�شديقة،  ال�شقيقة  للدول  العون  وتقدمي  جمعاء  الب�شرية 
والتعاي�س  ال�����ش��الم  م��ع��اين  ب��اإع��الن��ه��ا  ال��ت��ي حتمل  الت��ف��اق��ي��ات  بعقد 
والتعاون ، اأو م�شاهمة حكومة الإمارات وتوجيه هيئة الهالل الأحمر 
الإماراتي وغريها من اجلمعيات اخلريية لتقدمي يد العون لل�شعوب 
املنكوبة من احل��روب اأو من اآث��ار الكوارث والأزم��ات. ول يخفى على 
اأحد الدور الكبري الذي لعبه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" يف تعزيز ت�شدي الإمارات والعامل 
اأ�شهمت جهود �شموه يف ان تكون  وتداعياتها، حيث  "كورونا"  لأزم��ة 
دولة الإم��ارات من اأوائ��ل الدول التي تنجح يف تخطي هذه اجلائحة 
توجيهات  ب��رزت  الوقت  ذات  ويف  التام،  التعايف  اإىل مرحلة  والنتقال 
امل�شاعدات  �شنوف  خمتلف  وار���ش��ال  العون  يد  مد  يف  املبا�شرة  �شموه 

املادية والعينية لالأ�شقاء و الأ�شدقاء خالل اجلائحة.
ويف الإطار ذاته .. تربز مبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
حيث  ع���دة،  دول  يف  الأط��ف��ال  �شلل  م��ر���س  ا�شتئ�شال  على  نهيان  اآل 
ي�شتفيد من حملة الإمارات ملكافحة �شلل الأطفال نحو 400 مليون 
طفل �شنوياً، فيما يعد جهداً عاملياً حلماية الأجيال اجلديدة من هذا 

املر�س.
بيل  وموؤ�ش�شة   2011 ع��ام  يف  �شموه  اأطلقها  التي  امل��ب��ادرة  واأث��م��رت 
منذ  املبادرة  قدمت  حيث  ا�شرتاتيجية،  �شراكة  عن  جيت�س  وميليندا 
خ�ش�س  اأمريكي  دولر  ماليني   310 نحو  قيمتها  مبالغ  اإطالقها 
ا�شتئ�شال �شلل الأطفال يف  167.8 مليون دولر دعماً جلهود  منها 
العامل، اإ�شافة اإىل م�شاهمات اأخرى مل�شلحة التحالف العاملي للقاحات 

والتح�شني.

- رجل ال�شالم..
وحتولت الإمارات بف�شل روؤية وحنكة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، اإىل مركز ثقل حقيقي يف �شناعة القرارات امل�شريية 
واإطالق املبادرات جتاه كافة التحديات التي �شهدتها املنطقة والعامل 

خالل ال�شنوات املا�شية.
وحتفل م�شرية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان باملواقف 
التاريخية التي �شبت يف م�شلحة تعزيز التعاون والت�شامن مع الدول 
العربية ال�شقيقة، والوقوف اإىل جانبها، كما مل يتوانى �شموه عن دعم 
ال�شتقرار الإقليمي والت�شدي لكل التحديات والتهديدات التي مت�ّس 
اأم��ا دوليا فقد   ، املت�شدد  املنطقة ويف مقدمتها الإره��اب والفكر  اأم��ن 
كان �شموه املبادر الدائم لإيقاف ال�شراعات بني الدول، واإخماد الفنت 
واإطفاء النزاعات، وال�شاعي اإىل امل�شاحلات، بحثاً عن ال�شالم العاملي 

و�شعياً حلقن الدماء، وحفظاً لالإن�شان و�شوناً لكرامته.

يف 11 مار�س عام 1961، وهو البن الثالث للمغفور له ال�شيخ زايد 
وقد نهل �شموه من مدر�شة  "طيب اهلل ثراه"،  اآل نهيان  بن �شلطان 
�شنه على  ومتر�س منذ حداثة  "زايد اخلري"  املوؤ�ش�س  القائد  وال��ده 

�شوؤون احلكم والقيادة.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأمت  ع��م��ره،  م��ن  ع�شرة  الثامنة  بلوغه  وعند 
حممد بن زايد اآل نهيان "حفظه اهلل" �شنواته الدرا�شية بني مدينتي 
الدولة  مب��دار���س  الدرا�شية  امل��راح��ل  يف  ت��درج  حيث  واأبوظبي،  العني 

واململكة املتحدة.
اأكادميية  1979 من  عام  تخرج  اإذ  ع�شكرية،  �شموه خلفية  وميتلك 
�شاندهري�شت الع�شكرية امللكية يف اململكة املتحدة حيث تلقى تدريبه 
التكتيكي  والطريان  العامودي  والطريان  املدرعات  �شالح  هناك على 
والقوات املظلية، ومن ثم ان�شم اإىل دورة ال�شباط التدريبية يف اإمارة 

ال�شارقة بدولة الإمارات العربية املتحدة.
و�شغل �شموه منا�شب عدة يف القوات امل�شلحة ، من �شابط يف احلر�س 
الأمريي - قوات النخبة يف دولة الإمارات العربية املتحدة - اإىل طيار 
ت���درج يف ع��دة منا�شب عليا حتى و���ش��ل اإىل  ال��ق��وات اجل��وي��ة، ث��م  يف 

من�شب نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
تطوير  يف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و�شاهم 
القوات امل�شلحة لدولة الإم��ارات، من حيث التخطيط ال�شرتاتيجي 
للدولة،  الدفاعية  ال��ق��درات  وتعزيز  التنظيمي  والهيكل  وال��ت��دري��ب 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  لهما  املغفور  توجيهات  م�شتلهما 
املبا�شرة  توجيهاته  �شاهمت  وقد   ، نهيان  اآل  زاي��د  بن  وال�شيخ خليفة 
الإماراتية موؤ�ش�شة رائدة حتظى  امل�شلحة  القوات  والقيادية، يف جعل 

بتقدير عدد كبري من املوؤ�ش�شات الع�شكرية الدولية.
الت�شريعية  و  ال�شيا�شية،  امل��ن��ا���ش��ب  م��ن  ع����دداً  اأي�����ش��اً  ���ش��م��وه  و���ش��غ��ل 
اأبوظبي  اإم���ارة  عهد  ولي��ة  �شموه  ت��وىل  حيث  للدولة،  والقت�شادية 
2004، واأ�شبح �شموه رئي�شاً للمجل�س التنفيذي يف  يف نوفمرب عام 
دي�شمرب عام 2004، كما اأ�شبح نائباً للقائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
يف يناير عام 2005، كما تراأ�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان املوؤ�ش�شات التالية : جمل�س اأبوظبي للتعليم - �شبتمرب عام 
برنامج  ومكتب   ،2002 العام   - للتنمية  مبادلة  و�شركة   ،2005
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  "الأوف�شت"  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��وازن 
املجل�س  ع�شوية  اأي�شاً  �شموه  ي�شغل  و   ،1992 عام  املتحدة 

الأعلى للبرتول وجهاز اأبوظبي لال�شتثمار.
وك����ان ل�����ش��م��وه دور ف��اع��ل يف امل�����ش��ارك��ة ب��ت��ط��وي��ر اإم����ارة 
اأب���وظ���ب���ي لأك������ر م����ن ث���الث���ة ع���ق���ود ����ش���ه���دت حت����وًل 
�شموه  عن  وُع��رف  مت�شارعاً..  واجتماعيا  اقت�شادياً 
اأنه  للعهد، على  ولياً  تعيينه  منذ فرتة طويلة من 
القوة املوجهة وراء املبادرات العديدة التي �شاهمت 
اأب��وظ��ب��ي وحتفيز  اإم����ارة  اأم���ن  يف تدعيم وت��ع��زي��ز 
واإر�شاء  فيها،  القت�شادي  الن�شاط  وتنويع  منو 
نه�شتها التعليمية والثقافية وال�شياحية، هذا 
حققتها  التي  العمرانية  الطفرة  عن  ف�شال 
اأو  امل��واط��ن��ني  اإ���ش��ك��ان  الإم�����ارة ع��ل��ى م�شتوى 
وال�شحية  اخلدمية  املن�شاآت  م�شتوى  على 

والرتفيهية وغريها من املجالت.
وعلى امل�شتوى الحتادي.. �شاهمت الروؤية 
الثاقبة ل�شموه وقيادته احلكيمة يف نه�شة 
الإم��ارات احلديثة وتر�شيخ مكانتها  دولة 
كوجهة عاملية مثالية يف خمتلف الأ�شعدة، 
وتعد مظلة الأمن وال�شتقرار والزدهار 
امل�شتدامة والرفاه الجتماعي،  والتنمية 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ر���ش��خ��ه��ا ���ش��اح��ب  ال��ت��ي 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان واح����دة من 
اأه��م واأب��رز اإجن���ازات التي تخدم الوطن 
وعطائه  و�شعيه  عمله  وتعك�س  واملواطن، 
املو�شول ليال نهارا من اأجل رفعة ومكانة 

الإمارات و�شكانها.
زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ويوؤمن �شاحب 
هو  الوطن  اأبناء  تعليم  يف  ال�شتثمار  اإن  نهيان  اآل 
اأمل وم�شتقبل هذا الوطن، ومن  ا�شتثمار لنهم  اأغلى 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  متيز  �شموه  حر�س  املنطلق  ه��ذا 
ال��وط��ن��ي��ة م���ن خ���الل ت��وف��ري اأح�����دث و���ش��ائ��ل التعليم 
والبحث العلمي لرفد م�شرية الوطن باأف�شل خمرجات 

التعليم املواكب للتطور احل�شاري العاملي.
للحكومات  العاملية  القمة  خ��الل  �شموه  كلمة  ت��زال  ول 
دولة  يف  فا�شلة  تاريخية  مرحلة  ت�شكل   2015 عام  يف 
الإمارات، والتي ر�شم �شموه من خاللها مالمح جديدة 
والبتكار  امل��ع��رف��ة  على  يرتكز  ال���ذي  ال��دول��ة  لقت�شاد 
وال�شتثمار يف الإن�شان باعتباره الروة احلقيقة التي ل 
تن�شب.. وقد �شرعت تلك الكلمة اأبواب الثقة مب�شتقبل 
الوطن، وحولت هواج�س اخلوف من نفاد النفط والغاز 

بعد 50 عاماً اإىل تفاوؤل اأو�شع بامل�شتقبل.
ال�شيا�شية  ����ش���م���وه،  م�����ش��وؤول��ي��ات  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
ودولة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  والق��ت�����ش��ادي��ة  والت�شريعية 
البيئة برعاية واهتمام  الإم��ارات ب�شكل ع��ام.. حظيت 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  كبريين 
اآل نهيان، حيث تعد الق�شايا البيئية واحدة من اأهم 
اأولوياته على ال�شعيدين الر�شمي وال�شخ�شي، اإذ قام 
�شموه بقيادة جهود حثيثة حلماية ال�شقور وطيور 
الإمارات  دول��ة  داخ��ل  العربي  املها  وظباء  احلبارى 
وخارجها، كما كان له دور حموري يف تاأ�شي�س هيئة 
البيئة باأبوظبي واأعلن �شموه يف يناير 2008 عن 
منح حكومة اأبوظبي 15 مليار دولر مل�شلحة مبادرة 
البديلة  ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف  ع��امل��ي��اً  ال���رائ���دة  "م�شدر" 
واملتجددة، واملطور الأول لهذه املدينة املتكاملة واخلالية 

متاماً من النفايات والنبعاثات الكربونية.
الكائنات  املحافظة على  تواجه جهود  التي  للتحديات  واإدراك��اً 
احلية، اأمر �شموه، بتاأ�شي�س �شندوق متخ�ش�س يعنى بتقدمي الدعم 
اأكانت  �شواء  احلية،  الكائنات  على  باملحافظة  �شلة  ذات  مبادرات  لأي 
اأو م��ب��ادرات من�شقة ت�شري على  اأم��راً حم��دداً  م��ب��ادرات فردية تتناول 

•• اأبوظبي-وام:

14 مايو  امل���واف���ق  اأم�������س  ب��اي��ع��ت الإم��������ارات، 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  و���ش��ع��ب��ي��ا  ر���ش��م��ي��ا   ،2022
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
لدولة  رئ��ي�����ش��ا  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
الإم������ارات وق���ائ���داً مل�����ش��ريت��ه��ا و���ش��ط اإمي���ان 
عميق بقدرة �شموه على حمل الراية وموا�شلة 

م�شرية العزة والتنمية والبناء املجيدة.
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
قائد  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
تاريخي من طراز رفيع، �شنع الفارق على 
امل�����ش��ت��وى امل��ح��ل��ي، و���ش��ط��ر اإجن�����ازات ي�شار 
اإليها بالبنان على م�شتوى تعزيز ال�شلم 
ون�شر  وال����ع����امل،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  والأم������ن 
ال�شلمي  والتعاي�س  الت�شامح  مفاهيم 
من  ورائ����دا  واملجتمعات،  الأدي����ان  ب��ني 
على  واخل��ريي  الإن�شاين  العمل  رواد 

م�شتوى العامل.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ول���د 
اآل  ب���ن زاي�����د 
ن����ه����ي����ان 

حممد بن زايد.. م�شرية رئي�س ولد قائدا حممد بن زايد.. م�شرية رئي�س ولد قائدا 



األحد    15  مايو    2022  م   -    العـدد   13543  
 Sunday     15   May   2022   -  Issue No   13543

06

اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يتقبل تعازي حممد بن را�شد واحلكام يف فقيد الوطن ال�شيخ خليفة

•• اأبوظبي-وام: 

تقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان حاكم اأبوظبي اأم�س 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  الكبري  الوطن  فقيد  وف��اة  التعازي يف 
"رحمه اهلل" من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
"رعاه اهلل" و�شاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  ال�شارقة  حاكم 
حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي 
القيوين و�شاحب  اأم  الأعلى حاكم  املجل�س  املعال ع�شو  را�شد  بن  �شعود 
ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 
اخليمة. واأعرب �شموهم عن خال�س التعازي واملوا�شاة اإىل اأجنال الفقيد 
الإم��ارات بوفاة فقيد الوطن  الكرام واإىل �شعب  اآل نهيان  وعموم عائلة 
"رحمه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ورفعته  ع��زه  م�شرية  وراع���ي 
من   - اأب��وظ��ب��ي  يف  امل�شرف  ق�شر  يف   - ال��ت��ع��ازي  �شموه  تقبل  كما  اهلل". 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير املالية و�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 
بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان و�شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال 
نائب حاكم  املعال  را�شد  ال�شيخ عبداهلل بن  القيوين و�شمو  اأم  ويل عهد 
اأم القيوين و�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد 
راأ�س اخليمة. كما قدم التعازي .. ال�شيوخ والوزراء وكبار امل�شوؤولني من 

مدنيني وع�شكريني وجموع املعزين يف وفاة الفقيد.
الإن�شان  احلكيم  القائد  يتغمد  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  اإىل  اجلميع  وتوجه 

والإ�شالمية  العربية  والأم��ت��ني  الوطن  فقيد  والإح�����ش��ان  اخل��ري  ورج��ل 
والإن�شانية جمعاء بوا�شع رحمته ور�شوانه وي�شكنه ف�شيح جناته ويجزيه 
خري اجلزاء ملا قدم ل�شعبه واأمته خالل م�شرية عقود من العطاء واخلري 
يلهم  اأن  تعاىل  امل��وىل  ..�شائلني  ال��وج��دان  يف  خ��ال��دة  �شتظل  تتوقف  مل 
اجلميع جميل ال�شرب وال�شلوان يف هذا امل�شاب اجللل "واإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون".
تقبل التعازي اإىل جانب �شموه .. �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
اآل  حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و�شمو ال�شيخ �شيف بن حممد اآل 
نهيان و�شمو ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
�شلطان  زايد بن  اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد  نهيان بن 
�شيف بن  ال�شيخ  �شمو  والفريق  والإن�شانية  نهيان لالأعمال اخلريية  اآل 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ 
طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني و�شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو 
اآل نهيان  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  اآل نهيان و�شمو  ال�شيخ ذياب بن زايد 
نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ عمر بن  ال��دويل و�شمو  والتعاون  وزير اخلارجية 
نهيان لالأعمال  اآل  �شلطان  زايد بن  اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  نائب 
اخلريية والإن�شانية و�شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم و�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة و�شمو ال�شيخ 
حممد بن خليفة اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي و�شمو ال�شيخ خالد بن 
حممد بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س 
مكتب اأبوظبي التنفيذي ومعايل ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل 
نهيان م�شت�شار ال�شوؤون اخلا�شة يف وزارة �شوؤون الرئا�شة وال�شيخ حممد 

بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان.
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة يتقبل تعازي قادة الدول ال�شقيقة وال�شديقة يف وفاة فقيد الوطن ال�شيخ خليفة

اأن  ت��ع��اىل  امل����وىل  ���ش��ائ��ل��ني  اهلل".. 
ي��ع��ي��ن��ه ع��ل��ى ح��م��ل ه����ذه الأم���ان���ة 
العظيمة واأن يوفقه و ي�شدد خطاه 

ملا فيه اخلري ل�شعبه واأمته.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ���ش��اح��ب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
لإخوانه  تقديره  �شكره  جزيل  عن 
الفخامة  و  اجل����الل����ة  اأ�����ش����ح����اب 
وال�����ش��م��و وامل����ع����ايل مل���ا اأب�������دوه من 
دولة  جت��اه  �شادقة  اأخ��وي��ة  م�شاعر 
م�شابهم..  يف  و�شعبها  الإم������ارات 
ب��ال�����ش��ك��ر لتهنئته  ل��ه��م  ت��وج��ه  ك��م��ا 
بانتخابه رئي�شا للدولة متمنيا لهم 
ول�شعوبهم  والعافية  ال�شحة  دوام 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة وب��ل��دان��ه��م م���زي���دا من 
ينعموا  واأن  والزده���������ار  ال���ت���ق���دم 

بالأمن وال�شتقرار.

ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل 
ال�شيخ خالد  �شمو  و  الدولة  رئي�س 
بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�شو 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
و  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب  رئي�س 
نهيان  ب��ن  �شخبوط  ال�شيخ  معايل 

اآل نهيان وزير دولة.
ك����م����ا ه�����ن�����اأ اأ������ش�����ح�����اب اجل����الل����ة 
ال�شقيقة  ال����دول  ق���ادة  وال��ف��خ��ام��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  وال�شديقة..�شاحب 
اآل نهيان مبنا�شبة  حممد بن زايد 
الإم����ارات..  ل��دول��ة  رئي�شا  انتخابه 
موؤكدين اأن �شموه اأهل لهذه الثقة 
الغالية وم�شوؤوليتها فقد نهل من 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  حكمة 
اآل نهيان القائد املوؤ�ش�س و  �شلطان 
"رحمه  خليفة  ال�شيخ  مدر�شة  من 

و تقبل التعازي اإىل جانب �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
ال�شيخ  �شمو   .. م��ن  ك��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
�شمو  و  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س 
بن  �شعيد  ال�شيخ  �شمو  و  اأب��وظ��ب��ي 
زايد اآل نهيان ممثل حاكم اأبوظبي 
و ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب��ن زايد 
الوطني  الأم��ن  م�شت�شار  نهيان  اآل 
اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
وزير �شوؤون الرئا�شة و �شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د 
اخلارجية والتعاون الدويل و �شمو 
خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

ال�شقيقة و معايل م�شرور بارازاين 
كرد�شتان  اإق���ل���ي���م  وزراء  رئ���ي�������س 
ال���ع���راق ال�����ش��ق��ي��ق وم���ع���ايل حممد 
النواب  جمل�س  رئي�س  احللبو�شي 
العراق وقربان قويل  يف جمهورية 
ب��ريي��د حم��م��دوف رئ��ي�����س جمل�س 
تركمان�شتان  جمهورية  يف  ال�شيوخ 

ال�شديقة .
القادة وروؤ���ش��اء الوفود عن  واأع��رب 
اأ�شدق التعازي اإىل عموم عائلة اآل 
اإىل �شعب الإمارات  نهيان الكرام و 
م�شريتهم  وراع�������ي  ف���ق���ي���ده���م  يف 
امل��ب��ارك��ة..���ش��ائ��ل��ني امل���وىل ع��ز وجل 
رحمته  ب��وا���ش��ع  الفقيد  يتغمد  اأن 
عائلته  ويلهم  ور�شوانه  ومغفرته 
وال�شلوان يف  ال�شرب  و�شعبه جميل 

امل�شاب اجللل.

حمد اآل خليفة و�شمو ال�شيخ �شباح 
خالد احلمد ال�شباح رئي�س جمل�س 
الوزراء ممثل �شاحب ال�شمو اأمري 
دولة الكويت ال�شقيقة و �شمو ال�شيخ 
جا�شم بن حمد بن خليفة اآل ثاين 
دولة  اأمري  ل�شمو  ال�شخ�شي  املمثل 
الدكتور  م��ع��ايل  و  ال�شقيقة  قطر 
وزراء  رئ��ي�����س  ال��ك��اظ��م��ي  م�شطفى 
جمهورية العراق ال�شقيق و معايل 
رئ���ي�������س جمل�س  م���ي���ق���ات���ي  جن���ي���ب 
اللبنانية  اجل��م��ه��وري��ة  يف  ال�����وزراء 
عبد  ب��ن  اأمي���ن  م��ع��ايل  و  ال�شقيقة 
الوزير   " ال����وزراء  رئي�س  الرحمن 
اجلزائرية  اجلمهورية  " يف  الأول 
و  ال�شقيقة  ال�شعبية  الدميقراطية 
رئي�س  ممثل  ع��زام  من�شور  معايل 
ال�شورية  ال���ع���رب���ي���ة  اجل���م���ه���وري���ة 

الباحة  منطقة  اأم���ري  عبدالعزيز 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري عبد 
عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  ب��ن  العزيز 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  و  ال��ط��اق��ة  وزي�����ر 
عبدالعزيز  الدكتور  الأم��ري  امللكي 
بن �شطام بن عبد العزيز م�شت�شار 
خ��������ادم احل�����رم�����ني ال�������ش���ري���ف���ني و 
����ش���اح���ب ال�������ش���م���و امل���ل���ك���ي الأم�����ري 
عبدالعزيز بن تركي الفي�شل وزير 
الأمري  ال�شمو  �شاحب  و  الريا�شة 
خارجية  وزي���ر  ف��رح��ان  ب��ن  في�شل 
اإىل  ال�����ش��ع��ودي��ة..  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 
جانب �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
���ش��ل��م��ان ب���ن ح��م��د اآل خ��ل��ي��ف��ة ويل 
ال��ع��ه��د رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء يف 
وجنله  ال�شقيقة  البحرين  مملكة 
بن  �شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شمو 

اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة 
ال�شي�شي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ف��خ��ام��ة  و 
العربية  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
ال�شقيقة و فخامة الرئي�س الدكتور 
جمهورية  رئ���ي�������س  ����ش���ال���ح  ب���ره���م 
ال�����ش��ق��ي��ق و ف��خ��ام��ة قي�س  ال���ع���راق 
التون�شية  �شعيد رئي�س اجلمهورية 
الفتاح  عبد  اأول  والفريق  ال�شقيقة 
ال�شيادة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال���ربه���ان 
ال�شودان  ج��م��ه��وري��ة  يف  الن��ت��ق��ايل 

ال�شقيقة.
ال�شمو  التعازي..�شاحب  ق��دم  كما 
ب����ن نايف  ����ش���ع���ود  امل���ل���ك���ي الأم�������ري 
اأمري  ���ش��ع��ود  اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب���ن 
املنطقة ال�شرقية يف اململكة العربية 
ال�شعودية ال�شقيقة و�شاحب ال�شمو 
بن  �شعود  ب��ن  ح�شام  الأم���ري  امللكي 

•• اأبوظبي-وام:

تقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
"حفظه اهلل" اأم�س تعازي وموا�شاة 
الفخامة  و  اجل����الل����ة  اأ�����ش����ح����اب 
ال�شقيقة  ال������دول  ق�����ادة  وال�����ش��م��و 
وال�����ش��دي��ق��ة وروؤ����ش���اء ال���وف���ود.. يف 
ال�شيخ  الكبري  ال��وط��ن  فقيد  وف���اة 
رحمه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 

اهلل.
ف���ق���د ت���ق���ب���ل ����ش���م���وه ال����ت����ع����ازي يف 
م���ن �شاحب  اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���ش��م��ة 
طارق  بن  هيثم  ال�شلطان  اجلاللة 
عمان  �شلطان  �شعيد  اآل  تيمور  بن 
امللك  اجل��الل��ة  و�شاحب  ال�شقيقة 
عبد اهلل الثاين بن احل�شني عاهل 
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الإمارات يف عهد خليفة .. اإجنازات نوعية عانقت الف�شاء
•• اأبوظبي-وام:

عانقت ط��م��وح��ات دول���ة الإم����ارات 
خليفة  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  عهد  يف 
اهلل"  "رحمه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 

امل���ري���خ ومن  م����دار  اإىل  ال��و���ش��ول 
املرة الأوىل، بعدما متكن "م�شبار 
الإم����ارات  م�����ش��روع  �شمن  الأمل" 
9 فرباير  يف  امل��ري��خ  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
الو�شول  م��ن   2021 ال��ع��ام  م��ن 

ع�����ن�����ان ال�����ف�����������ش�����اء، وجن�����ح�����ت يف 
حت��ق��ي��ق اإجن���������ازات ع���امل���ي���ة ب�����ارزة 
العاملي  ال�شباق  اإىل  دخولها  عقب 
واأ�شبحت  ال��ف�����ش��اء،  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
خ��ام�����س دول���ة يف ال��ع��امل تنجح يف 

كما  بنجاح.  الأح��م��ر  الكوكب  اإىل 
اأجنزت الدولة اأول مهمة اإماراتية 
ماأهولة اإىل الف�شاء، واأ�شبح هزاع 
املن�شوري يف �شبتمرب 2019 اأول 
رائد ف�شاء اإماراتي، ورائد الف�شاء 
ي��زور حمطة  ال��ذي  الأول  العربي 
يف  اإن�شائها  منذ  الدولية  الف�شاء 

العام 1998.
دولة  دخ��ل��ت   ،  2014 ال��ع��ام  ويف 
ال�شباق  ر���ش��م��ي  ب�����ش��ك��ل  الإم�������ارات 
الف�شاء  ل����ش���ت���ك�������ش���اف  ال����ع����امل����ي 
ال�شيخ  اإع�������الن  ع����رب  اخل�����ارج�����ي، 
"رحمه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اهلل" ع��ن اإن�����ش��اء وك��ال��ة الإم����ارات 
للف�شاء، وبدء العمل على م�شروع 
لإر�شال اأول م�شبار عربي واإ�شالمي 
عمل  فريق  بقيادة  املريخ،  لكوكب 
ا�شتك�شافية  رح���ل���ة  يف  اإم�����ارات�����ي 
يف  الأح��م��ر  للكوكب  ت�شل  علمية 

العام 2021.
وق��د ج��اء ه��ذا الإع���الن التاريخي 
منعطفاً  لي�شكل  الإم����ارات  ل��دول��ة 
ت��ن��م��وي��اً يف م�����ش��رية ال���دول���ة عرب 
الف�شاء  تكنولوجيا  دخولها قطاع 
وب�������دء ال���ع���م���ل ع���ل���ى ب����ن����اء راأ�������س 
ب�����ش��ري، يف جمال  اإم����ارات����ي  م����ال 
يف  وامل�شاهمة  الف�شاء  تكنولوجيا 
زيادة املعرفة الب�شرية فيما يخ�س 
ا���ش��ت��ك�����ش��اف ال���ف�������ش���اء اخل���ارج���ي 

والأجرام ال�شماوية البعيدة.
انطلقت  الإع����������الن،  ه�����ذا  وم���ن���ذ 
دولة الإم��ارات يف م�شرية اإجنازات 
ا�شتك�شاف  جم����ال  يف  م��ت��الح��ق��ة 
الف�شاء اخلارجي ر�شخت مكانتها 

العاملية البارزة يف هذا القطاع .
ومر م�شروع الإم��ارات ل�شتك�شاف 
املبادرة  الأمل"،  "م�شبار  امل��ري��خ 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأعلنت عنها قيادة الدولة الر�شيدة 
بتحديات   ،2014 يوليو   16 يف 
بكل  ت���خ���ط���ي���ه���ا  يف  جن������ح  ج����م����ة 
ق��ي��م��ة م�شافة  و���ش��ك��ل��ت  ب���ل  ث��ق��ة 
وكالة  واأ���ش��رف��ت  امل�����ش��روع.  مل�شرية 
الإجراءات  للف�شاء على  الإم��ارات 
لتنفيذ  ال����الزم����ة  وال���ت���ف���ا����ش���ي���ل 
حممد  مركز  ت��وىل  فيما  امل�شروع 
 "MBRSC" بن را�شد للف�شاء
على  والإ�����ش����راف  التنفيذ  عملية 
ت�شميم  ع��م��ل��ي��ة  م����راح����ل  ك���اف���ة 
اإىل  الأم��ل  م�شبار  واإر�شال  وتنفيذ 

الف�شاء.
و���ش��م��ل��ت ه����ذه ال��ت��ح��دي��ات اإجن����از 
املهمة الوطنية التاريخية لت�شميم 

�شنوات   6 خ��الل  امل�شبار  وتطوير 
احتفالت  م��ع  و���ش��ول��ه  ل��ي��ت��زام��ن 
اخلم�شني،  الحت���اد  بعيد  ال��دول��ة 
يف حني اأن املهام الف�شائية املماثلة 
ي�����ش��ت��غ��رق ت��ن��ف��ي��ذه��ا م���ا ب���ني 10 
ع��ام��اً، حيث جنح   12 اإىل  اأع����وام 
ف��ري��ق م�����ش��ب��ار الأم�����ل مب���ا �شمن 
ك�����وادر وط��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة ال��ك��ف��اءة يف 
امل�شروع  �شهد  كما  ال��ت��ح��دي.  ه��ذا 
حتديات تتعلق بكيفية نقل امل�شبار 
اليابان  يف  الإط�����الق  حم��ط��ة  اإىل 
جائحة  ت��ف�����ش��ي  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن 
"كوفيد  امل�شتجد  كورونا  فريو�س 
اإعادة جدولة  اإىل  19" بالإ�شافة 
موعد اإطالق امل�شبار �شمن "نافذة 
الإطالق" التي كانت فقط من 15 
يوليو وحتى 3 اأغ�شط�س 2020، 
امل�شروع  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  ومت��ك��ن 
الوطنية  ال��ك��وادر  م��ن  نخبة  وه��م 
ال�����ش��اب��ة م���ن جت�����اوز ج��م��ي��ع هذه 
و�شول  عالية،  بكفاءة  التحديات 
بو�شول  ال��ت��اري��خ��ي  الإجن�����از  اإىل 
امل�����ش��ب��ار اإىل ال��ك��وك��ب الأح���م���ر يف 

فرباير 2021.
الدولة  اإجن���ازات  م�شرية  وت��ع��ززت 
ب��ج��ه��ود بارزة  ال��ف�����ش��اء،  يف ق��ط��اع 
ت��ع��م��ل يف هذا  ل���ك���ف���اءات وط��ن��ي��ة 
ال��ق��ط��اع، ح��ي��ث اأط��ل��ق��ت الإم����ارات 
�شات"،  "خليفة   2018 ع���ام  يف 
�شنع  اإم���ارات���ي  �شناعي  قمر  اأول 
ال�����دول�����ة وب�����اأي�����دي  ب���ال���ك���ام���ل يف 
100 يف  اإم���ارات���ي���ني  م��ه��ن��د���ش��ني 
املائة. كما اأطلقت الدولة مبادرات 
نوعية وطموحة يف قطاع الف�شاء، 
عن   2020 �شبتمرب  يف  واأع��ل��ن��ت 
ل�شتك�شاف  ع��رب��ي��ة  م��ه��م��ة  اأول 
ا�شرتاتيجية  �شمن  وذل��ك  القمر 
ب��ن را���ش��د للف�شاء  م��رك��ز حم��م��د 
واأعلنت   ،  "2031  -  2021"
عن   2021 اأك���ت���وب���ر  يف  اأي�������ش���ا 
الف�شاء  جم���ال  يف  ج��دي��دة  مهمة 
ف�شائية  م��رك��ب��ة  ب���ن���اء  ت��ت�����ش��م��ن 
مقدارها  رح��ل��ة  ت��ق��ط��ع  اإم���ارات���ي���ة 
3.6 مليار كيلومرت ت�شل خاللها 
كويكبات  و���ش��ب��ع  ال���زه���رة  ك���وك���ب 
وتنفذ  ال�شم�شية  املجموعة  �شمن 
كويكب  اآخ��ر  على  تاريخياً  هبوطاً 
خم�س  ت�شتمر  التي  رحلتها  �شمن 
�شنوات، وجرى يف اأبريل من العام 
اجلاري الإعالن عن اإطالق مهمة 
ف�شائية جديدة طويلة الأمد اإىل 
حمطة الف�شاء الدولية متتد اإىل 

اأ�شهر.  6
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يف الدعوى رقم 2021/581 جتاري جزئي 
حمكمة الفجرية الإحتادية الإبتدائية 

اإىل املدعي عليه الأول : �شركة �شكاي ويز للنقليات العامة ، واملدعي عليه الثاين : �شالح الدين حممد 
جميل ، واخل�شم املدخل : حممد عبداهلل حممد علي الدويب الزيودي 

اأبوظبي  / م�شرف  املدعي  الإحتادية مرفوعة من  الفجرية  دعوة مقامة �شدكم مبحكمة  هناك  اأن  مبا 
الإ�شالمي حتت الرقم اأعاله وحيث اأنني اخلبري املنتدب لهذه الق�شية ، فاإنني اأدعوكم �شخ�شيا اأو بوا�شطة 
بعد  الثالثة  ال�شاعة   2022/5/23 املوافق  الإثنني  يوم  الثاين  اخلربة  اجتماع  حل�شور  معتمد  وكيل 

الظهر و�شوف يكون الجتماع مرئي من خالل برنامج مايكرو�شوفت تيمز علي الرابط 
https://teams.live.com/meet/9576865849480

وعليكم احل�شور يف املوعد املحدد اأعاله اأو من ينوب عنكم قانونا مع اإح�شار ن�شخة من امل�شتندات التي 
ترغبون يف تقدميها للخبري.

 للتوا�صل / اأحمد م�صطفى حممود طاحون 
خبري م�صريف ، رقم 665

موبايل : 971505277475+   
ahmed.m.tahoun@gamil.com

اإجتماع خربة م�صرفية
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 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة  
برقم املحرر 2022/0036530

رقم  هوية  بطاقة  وحتمل  اجلن�شية  اإماراتية   - احلو�شني  ابراهيم  علي  احالم   : املخطرة 
)784198327402685(

العنوان : ال�شارقة - الرحمانية 7  - هاتف رقم )0506363384( 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�شية  اإماراتي   - احلو�شني  علي  اإبراهيم  علي  حممد   : اإليه  املخطر 

)784198725090942(  وعنوانه : ال�شارقة - املوافجة - رقم هاتف )0502070600(  
املو�شوع : عزل من الوكالة 

اإ�شارة للوكالة املحررة ل�شاحلكم بتاريخ )2021/3/18( وامل�شدق عليها من ال�شيد الكاتب العدل 
قانون  من   )955( املادة  لن�س  وعمال   )SH20210311A08497( برقم  ال�شارقة  باإمارة 

املعامالت املدنية رقم )5( ل�شنة )1985( واملعدل بالقانون رقم )1( ل�شنة )1987(. 
ت�شلمك  تاريخ  من  اعتبارا  اعاله  اإليها  امل�شار  الوكالة  من  بعزلكم  مبوجبه  نخطركم  فاإننا   ، لذلك 
يجوز  ول  لغية  تكون  مبوجبها  لكم  املمنوحة  وال�شالحيات  ال�شلطات  جميع  فاإن  وعليه  العالن 
قد  عليها  املرتتبة  واحلقوق  والواجبات  وال�شلطات  ال�شالحيات  جميع  وان  الوكالة.  بهذه  التعامل 

فقدت حجيتها اعتبارا من تاريخ ا�شتالمك هذا الإخطار يعترب لغيا. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13543 بتاريخ 2022/5/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 251/2022/211 تنفيذ عقاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1158/2021 عقاري جزئي، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)635804.5 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : فريوز ابراهيم ومن ميثله قانونا حممد حنيف  
ه��ات��ف رقم   -  302 �شقة   - ب��ل��وك ب  بو�شقر  بناية   ،  104 ���ش��ارع   - ال��ق��ره��ود  - منطقة  دي���رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 

 info@fahadadvocates.com  : اإلكرتوين  بريد   3289393656 مكاين   042560738
املطلوب اإعالنه : 1 - ميمون ديفيلومبنت�س )�س.م.ح( - �شفته : منفذ �شده   

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 635804.50 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 Date 15/ 5/ 2022  Issue No : 13543

Notification by publication to the defendants and the joined adversary to attend 
a banking expert meeting in case No. 581/2021 Commercial Partial

Fujairah Federal Court of First Instance
To the first defendant : Sky-Ways General Transporting Company
And the second defendant : Salah Al-Din Muhammad Jamil
And the joined adversary : Muhammad Abdullah Muhammad Ali Al-Duwaib Al Zeyoudi 
Since there is a lawsuit filed against you in the Fujairah Federal Court by the 
claimant/ Abu Dhabi Islamic Bank under the number mentioned above, and since I 
am the delegated expert for this case, I invite you to attend, personally or through 
an authorized agent, the second expert meeting on Monday, 23/5/2022 at 3 PM. 
The meeting will be held by video conferencing on Microsoft Teams app via the link: 
https://teams.live.com/meet/9576865849480. You, or your legal representative, must 
be present on the date specified above, along with a copy of the documents you wish 
to submit to the expert.
Contact : Ahmed Mustafa Mahmoud Tahoun
Banking expert, No. 665
Mobile: +971505277475
ahmed.m.tahoun@gmail.com
(signature appears)

 Banking Expert Meeting

70472
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خليفة بن زايد .. رائد التمكني وامل�شاركة ال�شيا�شية

املراأة يف عهد خليفة بن زايد .. قفزات فارقة لبنة الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

بن  خليفة  ال�شيخ  له  املغفور  الوطن  فقيد  عهد  يف  ال��ربمل��اين  العمل  �شهد 
زايد اآل نهيان "رحمه اهلل " نقلة نوعية على م�شتوى الأداء والتاأثري على 
الحتادي  الوطني  املجل�س  خاللها  انتقل  والرقابي  الت�شريعي  ال�شعيدين 
اإىل مرحلة التمكني التام لي�شبح ركيزة اأ�شا�شية يف �شناعة القرار و�شريكا 

فاعال يف �شناعة م�شتقبل دولة الإمارات.
و�شكل برنامج التمكني ال�شيا�شي الذي اأطلقه الراحل الكبري يف عام 2005، 
خارطة الطريق نحو تفعيل دور املجل�س الوطني الحتادي ومتكينه ليكون 
�شلطة م�شاندة ومر�شدة وداعمة لل�شلطة التنفيذية، واأن يكون جمل�شاً اأكرب 
قدرة وفاعلية والت�شاقاً بق�شايا الوطن وهموم املواطنني، واأن ترت�شخ من 

خالله قيم امل�شاركة ونهج ال�شورى من خالل م�شار متدرج منتظم.
الإمارات  �شهدت  نهيان،  اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  له  املغفور  وخ��الل عهد 
تنظيم 4 دورات انتخابية لع�شوية املجل�س الوطني الحتادي تكر�س خاللها 

نهج ال�شورى الذي طاملا متيزت به دولة الإمارات.
واأقيمت النتخابات الأوىل للمجل�س الوطني الحتادي يف دي�شمرب 2006 
وذلك وفقاً لقرار رقم /3/ ل�شنة 2006 ال�شادر عن رئي�س الدولة، وبناًء 
حّدد  ال���ذي   2006 ل�شنة   /4/ رق��م  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  ق���رار  على 

طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات يف املجل�س الوطني الحتادي.
ع�شواً،   6،595 الإم����ارات  لكافة  النتخابية  الهيئات  اأع�����ش��اء  ع��دد  وب��ل��غ 
املجل�س  لع�شوية  املرت�شحني  ع��دد  وب��ل��غ  الإم�����ارات،  جميع  على  م��وزع��ني 

الوطني الحتادي من كافة اإمارات الدولة 456 مر�شحاً.
ومتت عملية الت�شويت ب�شكل اإلكرتوين، وا�شتخدمت تقنيات احلا�شب الآيل 

لت�شجيل وتخزين بيانات املر�شحني والناخبني، والتحقق من هويتهم.
�شهدت فوز  النتخابات، حيث  بارز يف هذه  الإماراتية ح�شور  للمراأة  وكان 
تعيني  مت  كما  النتخاب،  خ��الل  من  املجل�س  بع�شوية  اإماراتية  اأم��راه  اأول 
 2006 ع��ام  امل���راأة  �شغلت  وبذلك  الإم���ارات،  قبل حكام  ثمان ع�شوات من 

ت�شعة مقاعد يف املجل�س الوطني الحتادي، اأي بن�شبة 22.5 يف املائة، وهي 
من اأعلى الن�شب عاملياً.

24 من  ي��وم  يف  ج��رت  ال��ت��ي  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  انتخابات  ومت��ث��ل 
�شبتمرب 2011م التجربة الثانية، واإحدى املراحل املهمة يف برنامج التمكني 
ال�شيا�شي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ومت فيها زيادة كبرية ل�شريحة 

املواطنني امل�شاركني يف اختيار ممثليهم يف املجل�س الوطني الحتادي.
وبلغ عدد اأع�شاء الهيئات النتخابية /135،308/ اأع�شاء، فيما بلغ العدد 
الأويل للمر�شحني /469/ من بينهم 85 مر�شحة، موزعني على اإمارات 
الدولة، وتوزعت قائمة الناخبني يف كل اإمارة بن�شبة %54 ذكور، و46 % 
التوا�شل  ملواقع  املر�شحني  ا�شتخدام   2011 عام  انتخابات  و�شهدت  اإن��اث. 
الناخبني،  وخماطبة  النتخابي،  للرتويج  بوك،  وفي�س  تويرت  الجتماعي 
على  انتخابيا  م��رك��زا   13 يف  الإل��ك��رتوين  الت�شويت  نظام  اعتماد  مت  كما 
م�شتوى الدولة ويف النتخابات الثالثة عام 2015 طبقت عملية الت�شويت 
املبكر للمرة الأوىل يف الدولة و�شوًل ليوم النتخاب الذي جاء يف 3 اأكتوبر، 
وهو  ناخباً،  األ��ف   224 نحو  اإىل  النتخابية  الهيئات  اأع�شاء  ع��دد  وارتفع 
48 يف  ن�شبته  ما  امل��راأة منها  الت�شويت، ومثلت  لهم  ع��دد من يحق  ن�شف 

املائة.
ب��ل��غ عدد  ن��اخ��ب��اً، فيما  األ��ف��ا و157   79 امل�����ش��ارك��ني  ال��ن��اخ��ب��ني  وب��ل��غ ع���دد 
كما  الإم���ارات،  جميع  من  مر�شحاً   330 النتخابي  ال�شباق  يف  املر�شحني 

متيزت النتخابات مب�شاركة كبرية من قبل كبار ال�شن.
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ق��رار  �شكل   2019 ع��ام  ويف 
بتمثيل املراأة منا�شفة مع الرجل يف املجل�س الوطني الحتادي نقطة حتول 

فارقة يف م�شرية دعم املراأة الإماراتية.
و�شهدت انتخابات املجل�س يف ذلك العام زيادة بن�شبة 48.5 يف املائة يف عدد 
على  املواطن  ي��ربز حر�س  ما  وه��و  ال�شابقة،  ال��دورة  مع  مقارنة  امل�شوتني 
امل�شاهمة بفاعلية يف عملية �شنع القرار والرتقاء بالعمل الربملاين يف دولة 

الإمارات.

•• اأبوظبي -وام:

اإطار  اهلل" يف  "رحمه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  له  املغفور  حر�س 
ا�شرتاتيجية امل�شروع النه�شوي الذي اأطلقه على متكني املراأة الإماراتية يف 

جميع املجالت وعلى امل�شتويات كافة لتكون �شريكاً فاعاًل يف بناء الوطن.
و�شجل التاريخ قائمة من التحولت الفارقة يف م�شرية املراأة الإمارتية خالل 
جمل�س  يف  امل��راأة  متثيل  تنامي  اأهمها  ع��دة  م�شتويات  على  له  املغفور  عهد 
الوزراء، وح�شولها على ن�شف مقاعد املجل�س الوطني الحتادي "الربملان" 
وتقدمها يف موؤ�شرات التوارن بني اجلن�شني عامليا، وم�شاواة اأجرها بالرجال، 
وتعزيز ح�شورها يف قطاع الأعمال والعلوم، وم�شاركتها يف اأبرز القطاعات 
ال�شرتاتيجية كالف�شاء والطاقة النظيفة واإتاحة املجال اأمامها لاللتحاق 
باخلدمة الوطنية ب�شكل اختياري، واإطالق جوائز توثق اإجنازات املراأة مثل 
جائزة ال�شيخة �شم�شة بنت �شهيل للن�شاء املبدعات، واإ�شدار قرار بتعيني اأول 
قا�شية يف دولة الإم��ارات، وتعيني اأول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة الق�شاء 
نهيان  اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  له  املغفور  اأبوظبي. ومنذ تويل  اإم��ارة  يف 
مقاليد احلكم يف عام 2004، وا�شل قطار متكني ابنة الإم��ارات م�شريته 
ب� "ال�شرعة الق�شوى" ليدخل يف وقت قيا�شي اإىل نادي ال� 20 الكبار عاملياً 
ا�شرتاتيجي  خم���زون  على  م�شتنداً  اجلن�شني  ب��ني  ال��ت��وازن  م�شتوى  على 
الإماراتية خالل  امل��راأة  التي حققتها  واملكت�شبات  والعوامل  الإجن��ازات  من 

ال�شنوات املا�شية.

- التمثيل احلكومي..
اأوىل املحطات التي ارتكز عليها جناح املراأة الإماراتية يف عهد ال�شيخ خليفة 
"رحمه اهلل" هي الثقة بقدراتها وكفاءتها والتي تعرب عنها ن�شبة متثيلها يف 
اأع�شاء  27.5 يف املائة من اإجمايل  احلكومة الإماراتية والتي و�شلت اإىل 
9 مقاعد وزاري��ة، ويعد ذلك من اأعلى  جمل�س ال��وزراء، حيث ت�شغل امل��راأة 

املعدلت العاملية.

- املراأة والربملان..
تعد جتربة املراأة الإماراتية �شمن اأف�شل التجارب العاملية خا�شة بعد اأن ، 
كفل لها القانون احل�شول على ن�شف عدد مقاعد املجل�س الوطني الحتادي 
منا�شفة مع الرجل وقد كان لهذا التحول التاريخي تاأثري اإيجابي مبا�شر 
على م�شار التنمية يف دولة الإمارات من خالل �شمان م�شاركة املراأة الكاملة 

والفعالة يف ال�شلطة الت�شريعية والرقابية .

وا�شتطاعت الإمارات بهذا القرار اأن تتخطى دول املنطقة والكثري من دول 
العامل يف متكني املراأة وتعزيز م�شاركتها يف احلياة ال�شيا�شية.

- املراأة والأجور..
اهلل"،  "رحمه  خليفة  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  اأ���ش��دره  ال��ذي  للمر�شوم  وتنفيذا 
بداأت الإمارات منذ دي�شمرب 2020 تطبيق امل�شاواة يف الأجور بني الرجال 
والن�شاء يف القطاع اخلا�س يف حال القيام بذات العمل اأو الأعمال ذات القيمة 
املت�شاوية، واإىل جانب امل�شاواة يف الأجور، ين�س القانون الإماراتي على اإلغاء 
والعمل يف  الليل  �شاعات  العامالت يف  الن�شاء  املفرو�شة على  القيود  جميع 
الوظائف ال�شاقة ، كما ل ي�شمح القانون ل�شاحب العمل باإنهاء خدمة املراأة 
العاملة اأو اإنذارها ب�شبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز 
بني املوظفني يف احل�شول على الوظائف والرتقي، كما يحظر التمييز بني 

اجلن�شني يف الأعمال ذات املهام الوظيفية الواحدة.

- املراأة والعلوم.
حققت املراأة الإماراتية يف عهد فقيد الوطن ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
"رحمه اهلل" ح�شورا مميزا يف ميدان العلوم املتقدمة م�شجلة اأرقاما عاملية 
النووية  الطاقة  قطاع  املثال  �شبيل  على  ومنها  املجالت  بع�س  يف  قيا�شية 
الذي ت�شل ن�شبة متثيل املراأة الإماراتية فيه اإىل 20 يف املائة من اإجمايل 
تفر�س  فيما  عامليا،  الن�شب  اأعلى  من  واح��دة  ُتعد  والتي  العاملة  القوى 
يف  لفتا  ح�شورا  ت�شجل  حيث  الف�شاء  قطاع  يف  بقوة  نف�شها  الإم��ارات��ي��ة 
اأبرز م�شاريع هذا القطاع ويف مقدمتها م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ 
"م�شبار الأمل"، الذي يتميز مب�شاركة ن�شائية هي الأعلى عاملياً بن�شبة 34 

يف املائة من فريق العمل.

- املراأة والأعمال..
مكانتها  لرت�شيخ  م�شبوق  غ��ري  دعما  الكبري  ال��راح��ل  عهد  يف  امل���راأة  نالت 
الإناث  ت�شكل  املثال  �شبيل  املختلفة، وعلى  الأعمال  وح�شورها يف قطاعات 
اليوم يف دولة الإمارات ما ن�شبته 64 يف املائة من العاملني يف قطاع التعليم، 
والن�شبة ذاتها من اإجمايل الأطباء واملمر�شني والفنيني يف القطاع ال�شحي، 

و31 يف املائة من اإجمايل العاملني يف ن�شاط املالية والبنوك والتاأمني.
ويبلغ عدد ال�شركات املرخ�شة واململوكة من قبل ن�شاء 80 األفاً و25 �شركة، 
فيما �شكلت املراأة 21.5 يف املائة من املنا�شب الإدارية، و32.5 يف املائة من 

العاملني يف املهن التخ�ش�شية.
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اأخبـار الإمـارات

عمار النعيمي : حممد بن زايد يدعم
 اأركان نه�شتنا ويعزز مكانتنا بني الكبار

ويل عهد ال�شارقة : حممد بن زايد اأمني الوطن و�شنده الدائم 
ب�ش�جاعته ومواقف�ه وفكره وروؤيت�ه احلكيم�ة يف كاف�ة امليادين

عبداهلل بن �شامل القا�شمي: حممد بن زايد الأب 
والقائد احلري�س على كافة �شوؤون الدولة وال�شعب

ويل عهد راأ�س اخليمة: بقيادة حممد بن 
زايد تتوا�شل م�شرية تنمية وازدهار الوطن

ويل عهد اأم القيوين : روؤية حممد بن زايد 
�شتقود الإمارات اإىل م�شتقبل م�شرق و مزدهر

خالل تهنئته لرئي�س الدولة 

عي�شى بن زايد: روؤية حممد بن زايد تقود الوطن اإىل الريادة العاملية

والكرم والفكر امل�شتنري واحلكمة.
اأن  ك��ث��ريا  “ اإن��ن��ا نحمد اهلل  ���ش��م��وه..  وق���ال 
تاأ�شي�س  يف  بذلت  التي  املخل�شة  اجلهود  كل 
الدولة وامل�شرية املباركة التي قدم يف �شبيلها 
الإخال�س  وب��ذات  تتوا�شل  والنفي�س  الغايل 
�شاحب  ب��ق��ي��ادة  وامل��ث��اب��رة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  وروح 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
واأخيه �شاحب ال�شمو  “حفظه اهلل”  الدولة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل”  “رعاه 
ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام 

الإمارات.
واأ�شاف �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي 
دولتنا  بناة  وتوقر  جتل  الر�شيدة  قيادتنا  اأن 
و���ش��ن��اع ن��ه�����ش��ت��ن��ا وت�����ش��ع دائ���م���ا ال���وط���ن يف 
ح��دق��ات ع��ي��ون��ه��ا، وتخل�س ال��ن��ي��ة يف ك��ل ع��م��ل ت��رج��و م��ن ورائ����ه رفعة 
الوطن وعزة املواطن بعزمية ل تلني، وعطاء ل يتوقف يف بناء الدولة 

والإن�شان«.
حتت  اإ�ش�راق�ا  الأك��ر  امل�ش�������تقبل  نح������و  من�شي  اإننا   “ �ش�����موه  وق�������ال 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ش��يخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  القيادة 
الأم�ور  جمي�ع  يف  التوفي����ق  �ش���موه  يه���ب  اأن  الكري���م  اهلل  �ش�������ائال 
الأمن  نعم�����ة  الإم��ارات  يدي����م على  واأن  امل�ش����وؤولية  ويعين�ه على حتمل 

و الزده���ار«.

•• عجمان-وام: 

النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  ق���ال 
ال�شمو  انتخاب �شاحب  اإن  ويل عهد عجمان 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل”، رئي�شا للدولة من قبل اخوانه 
اأع�����ش��اء املجل�س  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، يوؤكد حر�شنا 
واعتزازنا وفخرنا  املوؤ�ش�شني  الآب��اء  نهج  على 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب 
وما  تقدير عميق  له من  وما نحفظه  نهيان 
واأدوار  خ��ال��دة  م��واق��ف وطنية  م��ن  ل��ه  ن�شهد 
من  ال�شنوات  م��ر  على  بها  يقوم  ظ��ل  مميزة 

اأجل الوطن واملواطن.
واأكد �شموه اأن انتخاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�شا للدولة ير�شخ 

اأرك���ان  وي��دع��م  ال��ت��ن��م��وي��ة  اإجن�����ازات م�شريتنا 
اخلم�شني  ع��ام  يف  ل�شيما  الكبار  ب��ني  مكانتنا  وي��ع��زز  ال��رائ��دة  نه�شتنا 
حيث نتطلع لنكون الأف�شل عامليا، م�شتندين على اإرث اآبائنا املوؤ�ش�شني، 

وقيادتنا التي ت�شنع الإجنازات.
بالفخر  ي�شعر  ال��ب��الد  ه��ذه  يف  ومقيم  م��واط��ن  ك��ل  اأن  �شموه  واأ���ش��اف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شخ�شية  بها  تت�شم  التي  ال�شيم  جتاه  والعتزاز 
حممد بن زايد اآل نهيان ، ويدرك اأ�شباب املكانة التي له يف نفو�س النا�س، 
فما اأن يذكر ا�شم �شموه حتى ت�شتح�شر الأذهان مكارم الأخالق واجلود 

را�شد النعيمي: حممد بن زايد خري من يحمل راية البالد
واملقيم  املواطن  اإ�شعاد  الأول  فهمه  ي�شتحق،  ملن  الفر�س 

والرتقاء بالإمارات يف �شتى املجالت.
واأ�شاف “ اأننا نوؤمن بروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
له  متمنني  �شديد،  فكر  �شاحب  فهو  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
التوفيق والنجاح مبا ينفع �شعبه ووطنه ويوؤ�ش�س لأعوام 

قادمة من الزدهار املتوا�شل«.
اإن   “ بالقول  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  واختتم 
ف�شاحب  خفاقة  عالية  �شتبقى  ال�شاخمة  الحت���اد  راي��ة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان �شيوا�شل م�شرية 
اأ�ش�شها والدانا ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، واأكملها 
ال�شيخ خليفة بن زايد “ رحمهما اهلل “، و�شيعززها باإذن 
اآل نهيان فهو  اهلل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

اأيقونة لالإبداع ورمز لالإن�شانية ».

•• عجمان-وام:

قال ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
القدم  لكرة  الإم��ارات  احتاد  رئي�س  بعجمان  والتخطيط 
اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” خري من يحمل راية البالد، فقد 
امتداد  وه��و  وال��ع��ط��اء،  والتطوير  للخري  رم���زاً  عهدناه 

ال�شيخ زايد وع�شد ال�شيخ خليفة “ رحمهما اهلل ».
اأن �شاحب ال�شمو  واأكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان الذي انتخب اليوم رئي�شاً 
ل��دول��ة الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة، ه��و رج��ل الإجن���ازات 
وقائد ا�شتثنائي ا�شتطاع على مدار اأعوام طويلة اأن يحفر 

ا�شم الإمارات يف كافة املحافل، ويدعم وي�شاند ويوؤمن باأبناء الوطن ومينح 

الأمني العام ملجل�س التعاون: حممد بن زايد قائد ملهم مل�شتقبل م�شرقالهيئة الوطنية حلقوق الإن�شان تبارك انتخاب حممد بن زايد رئي�شا للدولة
من  والوطن،  �شموه  على  يفيء  واأن  به،  نهتدي  ونربا�شاً  �شنداً  ويبقيه 
في�س اآلئه وجزيل عطائه ونعمه، اأمناً ل يبلى ورخاًء ل ينفد وعزاً ل 
يتبدد، واأن يوفقه وي�شدد خطاه اإىل ما فيه �شالح دولة الإمارات العربية 

املتحدة«.
اأولها  “ نبارك للوطن ول�شعب الإم��ارات، الثقة الكبرية التي  واأ�شاف 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد، حّكام الإمارات، بانتخاب 
املجل�س بالإجماع، �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�شاً 

لدولة الإمارات العربية املتحدة..
 ون�شاأل اهلل العلي القدير اأن يوفقه ويوؤيده بن�شره وتوفيقه، واأن يدفع 
بامل�شرية احلقوقية والإن�شانية للوطن الغايل لتحقيق مزيداً من النمو 

والرقي والزدهار«.

•• اأبوظبي-وام:

رفع �شعادة مق�شود كروز، رئي�س الهيئة الوطنية حلقوق الإن�شان، اأزكى 
التربيكات ملقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
مبنا�شبة اإطاللة العهد اجلديد للبيعة املنتخبة  الدولة “حفظه اهلل”، 
العربية  الإم���ارات  لدولة  رئي�شاً  احلكم  �ُش�ّدة  وتوليه  ل�شموه،  املباركة 

املتحدة.
رئي�س  نائبة  ونيابًة عن  با�شمي،  العزيزة  املنا�شبة  بهذه  “ نبارك  وق��ال 
الهيئة، واأع�شاء جمل�س اأمناء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�شان، انتخاب 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�شا للدولة م�شفوعة 
ب�شادق البتهال اإىل اهلل عزوجل اأن يحفظ لنا �شموه بعنايته ورعايته، 

الرائد وتعزز منجزاتها  منا ت�شتكمل دورها  “حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س 
ومكت�شباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات اإىل امل�شتقبل كنموذج تنموي وريادي 
يحظى باإحرتام واعجاب العامل. واأ�شاد معايل الأمني العام، بالدعم الكبري 
الذي يوليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد للم�شرية املباركة ملجل�س 
قادة  وال�شمو  اجلاللة  ا�شحاب  واإخ��وان��ه  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
دول املجل�س لتحقيق اأهداف املجل�س ولتعزيز التكامل اخلليجي وترجمة 
توجيهاتهم وتطلعات مواطني دول املجل�س يف كل ما يعزز الأمن والإ�شتقرار 
لدولة  التهاين  اأ�شدق  العام عن  الأم��ني  وال��رف��اه. وعرب معايل  والتنمية 
الإمارات العربية املتحدة قيادة و�شعبا داعيا املوىل عز وجل اأن يدمي الأمن 
والرخاء والإ�شتقرار يف ظل القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واإخوانه حكام الإمارات واأن 

يحفظ الإمارات و�شعبها ويدمي رفعتها وعزها.

•• الريا�س-وام:

ملجل�س  العام  الأم��ني  احل��ج��رف،  مبارك  ف��الح  نايف  الدكتور  معايل  رف��ع 
الأمانة  من�شوبي  جميع  وبا�شم  با�شمه  العربية،  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون 
�شاحب  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اأ�شمي  وبعثاتها،  ومكاتبها  العامة 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
عن  م��ع��رباً  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  رئي�شا  انتخابه  مبنا�شبة 
اإميانه باأن م�شرية الإمارات العربية املتحدة �شتم�شي بثبات وقوة يف �شوء 
كقائد  الدولة،  رئي�س  انتخاب  به  حظي  ال��ذي  والجماع  ال�شل�س  الإنتقال 
ملهم مل�شتقبل م�شرق، فخري خلف خلري �شلف. واأكد معايل الأمني العام 
اأن دولة الإمارات العربية املتحدة وهي تبداأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية 
يف م�شريتها املباركة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

•• اأبوظبي -وام: 

ال�شمو  اإىل �شاحب  بالتهنئة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عي�شى  �شمو  توجه 
داعيا املوىل  ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 

عز وجل اأن يوفق �شموه وي�شدد خطاه يف خدمه وطنه و�شعبه.
وقال �شموه “ نبايع رئي�س دولتنا �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان “حفظه اهلل” ونعاهده على ال�شمع والطاعة، فروؤية �شموه املتفردة 

وتوجيهاته ال�شديدة �شتقود دولة الإمارات اإىل م�شتقبل م�شرق ومزدهر«.
واأكد �شمو ال�شيخ عي�شى بن زايد اآل نهيان اأن دولة الإمارات ر�شخت مكانتها 

الوطنية  اإجنازاتها  و�شطرت  وال��دويل،  الإقليمي  امل�شتويني  على  الرائدة 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  روؤي��ة  بف�شل 
وقد توا�شلت امل�شرية وانطلقت رحلة التمكني والتنمية  “طيب اهلل ثراه”، 

برعاية املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان “ رحمه اهلل ».
واأ�شاف �شموه اأن دولة الإمارات مت�شي قدما نحو اآفاق اأرحب من التنمية 
والتقدم والزده��ار بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، موؤكدا اأن روؤية �شموه ال�شت�شرافية للم�شتقبل 
يف  العاملية  الريادة  اإىل  الدولة  �شتقود  الوطني  العمل  يف  البارزة  وجهوده 

املجالت كافة وتعزز من رخاء وا�شتقرار اأبناء الوطن.

•• ال�سارقة-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي 
نائب حاكم ال�شارقة اأن انتخاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ش��اً ل��دول��ة الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��اإج��م��اع اأع�����ش��اء امل��ج��ل�����س الأعلى 
لالحتاد يوؤكد دور �شموه الريادي والتاريخي يف خدمة 
الذي عمل به �شموه طيلة حياته  الوطن والإخال�س 

من اأجل تعزيز اأ�ش�س الحتاد وحمايته.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  “ ك���ان ولزال  ���ش��م��وه  وق����ال 
حممد بن زايد اآل نهيان الأب والقائد احلري�س على 

كافة �شوؤون الدولة و�شعب الإم��ارات مبتابعته وكرمه 
الوالد  من  تعلمه  ما  تعك�س  والتي  النبيلة  ومواقفه 
“طيب اهلل  اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املوؤ�ش�س 

ثراه«.
�شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  واأ���ش��اف 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ل�شاحب  ن��ب��ارك   “ القا�شمي 
يف  والتي�شري  التوفيق  ل��ه  اهلل  ون�شاأل  اهلل”  “حفظه 
ونوؤكد  وت��ق��دم،  م��ن خ��ري  ل��ل��دول��ة  م��ا حتقق  موا�شلة 
حتت  الوطن  لرفعة  دائ��م  ب�شكل  متعا�شدين  وقوفنا 
ق���ي���ادة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 

نهيان«.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
اأن دولة  راأ�����س اخل��ي��م��ة  ع��ه��د  ال��ق��ا���ش��م��ي ويل 
جديدة  مرحلة  نحو  قدما  مت�شي  الإم����ارات 
ومتفردة من التنمية والزدهار والتقدم حتت 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة 
وقال  اهلل«.  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
�شموه : “ نبايع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
ون��ع��اه��ده ع��ل��ى ال����ولء والإخ���ال����س، ف�شموه 

•• اأم القيوين-وام: 

را�شد  ب��ن  �شعود  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
املعال ويل عهد اأم القيوين اأن انتخاب �شاحب 
 “ ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
حفظه اهلل “ رئي�شا للدولة يعرب عن التقدير 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  يكنه  ال��ذى 
الإم����ارات ل�شموه وما  ل��الحت��اد حكام  الأع��ل��ى 
و  رع��اي��ة  م��ن  ق��دم��ه ولي����زال لوطنه و�شعبه 

اهتمام و حمبة.
�شاحب  “ نبايع   : ل��ه  كلمة  يف  �شموه  ق��ال  و 

�شبيل خدمة  تاريخيا يف  ي��وؤدي دورا  قائد فذ 
الوطن ورعاية اأبنائه، وم�شرية �شموه احلافلة 
اأجل  م��ن  ت��ت��وا���ش��ل  و�شعبه  ل��وط��ن��ه  ب��ال��ع��ط��اء 
اأركان الحتاد وحتقيق الريادة العاملية  تعزيز 
امل���ج���الت ك��اف��ة ». واأ����ش���اف �شمو  ل��ل��دول��ة يف 
ل�شاحب  “ ن��ب��ارك   : راأ����س اخليمة  ويل عهد 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ون�شاأل املوىل عز وجل  “حفظه اهلل”  الدولة 
التوفيق ل�شموه يف موا�شلة ما حققته الدولة 
من اإجن��ازات عاملية ب��ارزة وتنمية وتقدم على 

ال�شعد كافة«.

ال نهيان  زاي�����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و 
رئي�س الدولة ونثق بروؤاه املتفردة وتوجيهاته 
ال�����ش��دي��دة ال��ت��ى ���ش��ت��ق��ود دول����ة الإم������ارات اإىل 

م�شتقبل م�شرق ومزدهر«.
ل�شاحب  القيوين  اأم  عهد  وىل  �شمو  ب��ارك  و 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
امل���وىل عز  داع��ي��ا   .. “ “ حفظه اهلل  ال��دول��ة 
ملوا�شلة  يوفقه  اأن  و  �شموه  يحفظ  اأن  وج��ل 
ق��ي��ادة م�����ش��رية اخل���ري وال��ن��م��اء بحكمته على 
النهج الذى يعزز دعائم نه�شة دولة الإمارات 

ومكت�شباتها ويحقق طموحات �شعبه الكرمي.

�شلطان بن اأحمد القا�شمي: حممد بن زايد خري 
من يكمل م�شرية قائد التاأ�شي�س و�شرية قائد التمكني

�شقر غبا�س: حممد بن زايد خري خلف خلري �شلف 
وحتقيق  ال��وط��ن��ي��ة  م��ك��ت�����ش��ب��ات��ن��ا 
ع���ل���ى ط���ري���ق تقدم  الإجن����������ازات 
ال���وط���ن و���ش��ع��ادة امل���واط���ن وب���اأن 
�شبيل  يف  ونفي�س  غ��اٍل  ك��ل  نبذل 

رفعة الوطن.
املجل�س  حر�س  معاليه  اأك��د  كما 
القيام  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي الحت�����ادي 
والت�شريعية  الد�شتورية  مبهامه 
املنظومة  يف  دوره  ي����ع����زز  مب����ا 
يف  وامل�شاهمة  الوطنية  التنموية 
وُيلبي  ال�شاملة  النه�شة  م�شرية 
ط����م����وح����ات ال�������ش���ع���ب وال����ق����ي����ادة 
الدوؤوب  ون�شاطه  دوره  ويوا�شل 
الدولة  خ��ط��ط  يف  امل�����ش��اه��م��ة  يف 
الوطنية  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات���ه���ا 
ويقدم كل ما هو اأف�شل لتحقيق 
م�شلحة الوطن واملواطن وتعزيز 

مكانة الدولة عامليا.

وجل اأن يوفقه ويعينه على حمل 
العظيمة  الأمانة  هذه  م�شوؤولية 
وطنه  خ���دم���ة  يف  ح��ق��ه��ا  واأداء 

و�شعبه«. 
واأكد معاليه على موا�شلة العمل 
�شموه  ق����ي����ادة  حت����ت  وال����ع����ط����اء 
الر�شيدة من اأجل املحافظة على 

•• ال�سارقة - وام:

اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د ب���ن �شلطان 
اأن  ي��درك  اجلميع  اأن  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” هو خري من يكمل م�شرية قائد 
التاأ�شي�س و�شرية قائد التمكني رحمهما اهلل و�شتكون 

الإمارات يف عهده اأكر رقياً وتطوراً ومناًء.
ال�ش���يخ  ال�ش���مو  �شاحب  وجه������ود  دور  اأن  واأ�ش�����اف 
ك��اف��ة املجالت  ���ش��م��ل��ت  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
على  وال���ع���ط���وف  احل���ن���ون  الأب  ف��ه��و  وال���ق���ط���اع���ات 

ال���وط���ن وترابه،  اأ�����ش����رار  ع��ل��ى  جم��ت��م��ع��ه، والأم������ني 
وال���داع���م ل��ك��ل امل���ب���ادرات وامل�����ش��روع��ات، واحل��ك��ي��م يف 

قراراته ومواقفه.
وق����ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د ب��ن �شلطان 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  ن��ب��ارك   “ القا�شمي 
“حفظه اهلل” وندعو اهلل عز وجل اأن يوفقه فى كل 
ما يحب وير�شى يف خدمة الوطن والأمتني العربية 
بال�شحة  ع��م��ره  يف  ومي��د  يحفظه  واأن  والإ���ش��الم��ي��ة 
اأ�ش�شها  التي  امل�شرية  ا�شتمرار  على  ونوؤكد  والعافية، 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  حتت  القادة 

زايد اآل نهيان«.

ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
داعيا  اهلل”،  “حفظه  ال���دول���ة 
اأن يحفظ �شمّوه  املوىل عز وجل 
واأن يوفقه ملوا�شلة قيادة م�شرية 
والنماء والتطور بحكمته  اخلري 
يعزز  ال��ذي  النهج  على  ال�شديدة 
الغايل  وط���ن���ن���ا  ن��ه�����ش��ة  دع����ائ����م 
طموحات  وي��ح��ق��ق  وم��ك��ت�����ش��ب��ات��ه 
�شعبه الويف. وقال معاليه “ نهنئ 
بانتخاب  الحت��اد  و�شعب  اأنف�شنا 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
“حفظه اهلل”  اآل نهيان  بن زايد 
رئ��ي�����ش��ا ل���دول���ة الإم�������ارات وعلى 
اإياها  اأوله  ال��ت��ي  الكبرية  الثقة 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخ��وان��ه 
لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء 
امل��وىل عز  حكام الإم���ارات، راجياً 

••اأبوظبي - وام:

رئي�س  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  اأك���د 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي اأن 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
خلري  خلف  خ��ري  اهلل”  “حفظه 
���ش��ل��ف، ف�����ش��م��وه ق���ائ���د ن��ه��ل من 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  معني 
“ ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
“ وُج��ب��ل على ح��ب الوطن  ث���راه 
من  والبذل  والعطاء  واملواطنني 
ورفاهية  الإم�������ارات  رف��ع��ة  اأج����ل 

�شعب الحتاد الكرمي .
غبا�س  ���ش��ق��ر  م���ع���ايل  واأع���������رب 
عن  ونيابة  نف�شه  ع��ن  بالإ�شالة 
اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي 
عن عميق ثقة املجل�س يف القيادة 

•• ال�سارقة-وام:

قال �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة 
اإن انتخاب املجل�س الأعلى لالحتاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
رئي�شاً للدولة يوؤكد قيادة �شموه ال�شديدة، فهو اأمني الوطن و�شنده  الدولة “حفظه اهلل”، 
امليادين حملياً  كافة  لها  �شهدت  التي  وروؤيته احلكيمة  وفكره  ب�شجاعته ومواقفه  الدائم 

وعاملياً.
واأ�شاف �شموه اأن املنجزات التي حتققت للدولة طوال م�شريتها ل تكاد تخلو واحدة منها 
اآل نهيان فهو من تربى على يد ال�شيخ  من ب�شمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
زايد بن �شلطان اآل نهيان موؤ�ش�س الدولة و�شاهم خالل عمله مع قادة الدولة للنهو�س بها 

وحتقيق ريادتها.
وقال �شموه “ نبارك ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وندعو اهلل جل يف عاله 
ونوؤكد  �شلف،  اأمانة وم�شوؤولية كبرية فهو خري خلف خلري  به من  اأن يوفقه يف ما كلف 
�شاحب  قيادة  ظل  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأج��ل  من  املخل�س  العمل  موا�شلة 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان«.
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مكتب/ اإبراهيم احلو�شني للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره
ومبزيد من احلزن والأ�سى 

نتقدم  بخال�س العزاء و�سادق املوا�ساة اإىل
�ساحب ال�سمو ال�سيخ

 حممد بن زايد اآل نهيان
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 

و�ساحب ال�سمو ال�سيخ

 حممد بن را�شد اآل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«

واإىل اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 
وعموم اآل نهيان الكرام

يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل فقيد  الإمارات 
والأمتني العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا ال�سرب وال�سلوان
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

وكيل  لوتاه  ه��الل  ط��ارق  �شعادة  نعى 
وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 
اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ خليفة  الحت���ادي 
نهيان "رحمه اهلل " ، الذي انتقل اإىل 

جوار ربه اأم�س الأول.
اأن دول��ة الإم����ارات فقدت قائد  واأك���د 
التمكني، فقد  الوطن وملهم م�شرية 

�شهدت الدولة يف عهده ويف كثري من 
والتقدم،  والتطور  النه�شة  املجالت 
التمكني  ب��رن��ام��ج  خ��الل  م��ن  ل�شيما 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال�����ذي ح��ق��ق��ت الإم�������ارات 
متميزة  ومكانة  نوعية  قفزة  بف�شله 

عربيا وعامليا.
حزينة  الإم������ارات  اإن  ���ش��ع��ادت��ه  وق����ال 
دائما  �شعى  ال��ذي  ف��راق قائدها،  على 
والإ�شالمية  العربية  القيم  لرت�شيخ 

وال�شفات  امل��ب��ادئ  بجانب  الأ���ش��ي��ل��ة، 
الإن�شانية النبيلة، فكان رمزا للعطاء، 
وللت�شامح وال�شالم، والأخوة والإيثار. 
واأ�شاف : " ما يخالج �شدورنا اليوم 
اإذ  بالكلمات،  عنه  نعرب  اأن  م��ن  اأك��رب 
متالأ قلوبنا م�شاعر احلزن والفقد اأملا 
لفراق من كان �شندا وعونا لنا ك�شعب 
ال�شعوب  م���ن  ول��ك��ث��ري  ال���وط���ن  ه����ذا 
الأخ��������رى يف اأن����ح����اء ال����ع����امل، وك����ان 

الوالد  واإرث  العطاء  مل�شرية  ام��ت��دادا 
امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي���د بن 

�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".

•• القاهرة - تون�س -وام:

نعت الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية العرب، فقيد الأمة ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان "رحمه اهلل".

تلقت   - لها  بيان  يف   - العرب  الداخلية  وزراء  ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة  وذك��رت 
الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية العرب بحزن بالغ واأ�شى عميق نباأ وفاة 

املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل".
اأ�شاف البيان : اإزاء هذه الفاجعة الأليمة التي فقدت بها دولة الإمارات العربية 
الذين  التمكني  مرحلة  ق��ادة  من  ف��ذا  وق��ائ��دا  العظام،  زعمائها  اأح��د  املتحدة 
جعلوا منها منوذجا يحتذى يف التقدم والنماء، كما فقدت بها الأمة العربية 
والدفاع عن  اأنف�شهم خلدمتها  ن��ذروا  الذين  ال��ربرة  اأبنائها  اأحد  والإ�شالمية 
ق�شاياها العادلة، فاإنه ل ي�شع الأمانة العامة للمجل�س، اإل اأن تتوجه باأ�شدق 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  قيادة  اإىل  املوا�شاة  م�شاعر  واأخل�س  القلبية  التعازي 
املتحدة الر�شيدة، واإىل ال�شعب الإماراتي العزيز، مبتهلة اإىل اهلل جل وعال اأن 
يتغمد الفقيد بوا�شع الرحمة والر�شوان واأن ي�شكنه الفردو�س من اجلنان، واأن 

يلهمهم جميعاً جميل ال�شرب وال�شلوان، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ع��ل��ي  امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
ال��ب��ل��و���ش��ي ال���ن���ائ���ب ال����ع����ام لإم������ارة 
العربية  الإم��ارات  اأن دول��ة  اأبوظبي 
له  املغفور  برحيل  ف��ق��دت  امل��ت��ح��دة، 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
ا�شتثنائياً،  ق���ائ���داً  اهلل"،  "رحمه 

و����ش���ع ت��ن��م��ي��ة ال����وط����ن وازده��������اره 
وال���رف���اه���ي���ة ل�����ش��ع��ب��ه، ع���ل���ى راأ������س 
واهتمامه  ب���رتك���ي���زه  الأول�����وي�����ات، 
ارتباطاً  الأك���ر  القطاعات  بتنمية 
النا�س، وحر�شه على مد يد  بحياة 
اأرجاء  يف  للجميع  وامل�شاندة  العون 

املعمورة.
ال�شيخ  له  املغفور  اإن  �شعادته  وق��ال 

"رحمه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ل��ن��ا ج��م��ي��ع��اً يف  م���ث���اًل  ك����ان  اهلل"، 
والعمل  اخل��ري،  وعمل  الوطن  حب 
ال��������دوؤوب، وحت��ق��ي��ق الإجن��������ازات .. 
اأن  عظمت،  مهما  للكلمات،  ولي�س 
القائد  ل��رح��ي��ل  ع���ن ح��زن��ن��ا  ت���ع���رّب 
اإ�شمه خالداً يف  امللهم الذي �شيبقى 
.. تغمد اهلل  ال��غ��ايل  ت��اري��خ وط��ن��ن��ا 

فقيد الوطن بوا�شع رحمته وعظيم 
مغفرته، واألهمنا ال�شرب وال�شلوان.

•• اأبوظبي -وام:

بن  �شلطان  ب��ن  ع��ب��داهلل  م��ع��ايل  نعى 
املغفور  ال��ع��دل  وزي���ر  النعيمي  ع���واد 
له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان " 
" ، الذي وافته املنية  طيب اهلل ثراه 

اأم�س الأول اجلمعة.
وقال معاليه : " بقلوب موؤمنٍة بق�شاِء 
والأ�شِى،  احل���زِن  وببالغ  وق���دره،  اهلِل 
خليفة  ال�شيخ  ال��وط��ن  فقيد  ننعني 
اإن دولة الإمارات  اآل نهيان،  بن زايد 
حياته  كر�س  ا�شتثنائيا  قائدا  فقدت 
و�شموخه،  ال���وط���ن  رف��ع��ة  اأج����ل  م���ن 
متكني  م�شوؤولية  عاتقه  على  وحمل 
مكت�شباتها  وت��ع��زي��ز  الإم�����ارات  دول���ة 
���ش��ارت مثاًل  امل��ج��الت حتى  يف كافة 
يحتذى بني جميع الدول والأمم " .

وزارة  با�شم  النعيمي  م��ع��ايل  وت��ق��دم 
واملوا�شاة  ال���ع���زاء  ب��خ��ال�����س  ال���ع���دل 

و�شعبها  الإم������ارات  دول����ة  ق��ي��ادة  اإىل 
الطيبة  اأر�����ش����ه����ا  ع���ل���ى  وامل���ق���ي���م���ني 
والعامل اأجمع، راجيا املوىل عز وجل 
اأن يتغمد فقيد الوطن ال�شيخ خليفة 
ب��وا���ش��ع رحمته  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
يلهمنا  واأن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  واأن 

جميعا ال�شرب وال�شلوان.

ال�شيخ خليفة بن حممد  نعى معايل 
العام  الأم�����ني  ن��ه��ي��ان،  اآل  خ��ال��د  ب���ن 
الكوارث  ملواجهة  العربي  لل�شندوق 
والأزمات، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
-باإذن  ل��ه  املغفور  التطوعية،  واج��ب 
اهلل- ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
الذي انتقل اإىل جوار ربه اأم�س الأول 

اجلمعة 13 مايو 2022.
وقال: فقدت دولة الإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة، اأح���د اأب����رز رّواد ال��ع��ط��اء يف 
جم���ال الإن�����ش��ان��ي��ة وال��ع��م��ل اخلريي 
والإ�شالمية  العربية  الأوط���ان  جت��اه 
الفقيد  وال����ع����امل����ي����ة..  والإق���ل���ي���م���ي���ة 
بالعمل  اآمن  الكبري  والراحل  الغايل 
بناء  يف  وف��ع��اًل  ق��وًل  فكان  التطوعي 
التاريخية  وامل��واق��ف  اخل��ري  اإم����ارات 
الأجيال  جميع  ت�شتذكره  اخل��ال��دة، 
ك��ق��ائ��د ع��ظ��ي��م وزع���ي���م ح��ك��ي��م وهب 
اإجنازاته  و���ش��ت��ب��ق��ى  ل���ب���الده،  ح��ي��ات��ه 
الإم���ارات  لرحلة  ين�شب  ل  ام��ت��داداً 

امل�شتمرة.
ال�شمو  �شاحب  اإىل  نتقّدم  واأ���ش��اف: 

نهيان،  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
وعموم  اهلل-   الدولة -حفظه  رئي�س 
اآل ن��ه��ي��ان ال���ك���رام، و���ش��ع��ب الإم����ارات 
والإ�شالمية  ال���ع���رب���ي���ة  وال�������ش���ع���وب 
ب�شادق العزاء واملوا�شاة، �شائاًل املوىل 
بوا�شع  الفقيد  يتغّمد  "عز وجل" اأن 
جناته  ف�����ش��ي��ح  ي�����ش��ك��ن��ه  واأن  رح��م��ت��ه 
ال�شرب  الإم�������ارات  ���ش��ع��ب  ي��ل��ه��م  واأن 

وال�شلوان.

•• اأبوظبي-وام:

ال��دك��ت��ور مغري خمي�س  ق��ال م��ع��ايل 
اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  اإن  باأبوظبي 
باراً  " ك���ان  اهلل  " رح��م��ه  ن��ه��ي��ان  اآل 
بوطنه و�شعبه، يحمل يف قلبه وعقله 
م��رياث ال��وال��د ال��راح��ل ال�شيخ زايد 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان " ط��ي��ب اهلل 
ثراه "، من حيث الإخال�س واملثابرة 
بناء وطن  واملوا�شلة والإ�شرار على 
�شهدنا  فقد  الأمم،  ب��ني  مكانته  ل��ه 
مرحلة التمكني التي اأطلقها الفقيد 
2005، وال��ت��ي م��ن خاللها  يف ع��ام 
م�شتويات  اأع���ل���ى  ال���دول���ة  ت�����ش��درت 
الزده���������ار وال���ت���ط���ور وال���ن���م���و غري 
الدكتور  م��ع��ايل  واأ����ش���اف  امل�����ش��ب��وق. 
" لقد كان  مغري خمي�س اخلييلي : 
ال�شيخ خليفة " رحمه اهلل " خمل�شاً 
ل��روؤي��ة وال����ده ح��ت��ى ب��ات��ت الإم����ارات 
الدول  بالبنان بني  اإليها  ُي�شار  دولة 
بعد  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  املتقدمة 

ر����ش���م م���الم���ح م�����ش��ت��ق��ب��ل م���زده���ر، 
ظن  ُح�شن  عند  فكان  زاٍه،  وحا�شر 
خري  على  الأم��ان��ة  اأدى  فقد  �شعبه، 
وجه، بعد اأن و�شع الإمارات يف قلوب 
العامل اأجمع، مبا قدمه من خ�شال 
اإن�شانية، وموا�شفات قائد فذ، خدم 
وطنه بكل حب فاأحبه وطنه و�شعبه 
.. رحم اهلل اأبا �شلطان الذي �شيظل 
منارة اإن�شانية تنري �شمري الإن�شانية 

جمعاء.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  الإن�شان،  الوطنية حلقوق  الهيئة  رئي�س  ك��روز،  �شعادة مق�شود  نعى 
اأم�س  " ، الذي انتقل اإىل جوار ربه،  "رحمه اهلل  اآل نهيان،  خليفة بن زايد 

الأول اجلمعة.
اآل نهيان الكرام و�شعب  اأ�شرة  واأعرب عن اأحّر التعازي و�شادق املوا�شاة اإىل 

الإمارات.
وقال : " مبزيد من احلزن والأ�شى وت�شليماً بق�شاء اهلل وقدره، ننعى ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان، كان "رحمه اهلل" له الأثر الأكرب يف نه�شة حقوق 
الإن�شان التي ت�شهدها دولة الإمارات العربية املتحدة، كما كان املعزز لدعائم 
الوطنية  الهيئة  اإن�شاء  اأب��رزه��ا  وم��ن  الإن�شان،  حقوق  على  القائم  املجتمع 

حلقوق الإن�شان، وت�شكيل جمل�س اأمناء الهيئة، يف عهده امليمون ".
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ خليفة  ال��ق��ل��وب برحيل  " خ��ّي��م احل���زن على  واأ����ش���اف: 
ال��ذي ك��ان على الدوام  ال��راح��ل الكبري، وه��و  ن��ه��ي��ان.. ول��ن نن�شى م��واق��ف 
"عز  املوىل  �شائاًل  بها اجلميع..  ي�شرت�شد  التي  الإن�شانية  �شاحب احلقوق 
وجل" اأن يتغّمد الفقيد بوا�شع رحمته، وي�شكنه ف�شيح جناته، وُيلهم عموم 
واإّنا  "اإنا هلل  وال�شلوان..  ال�شرب  الإم���ارات، جميل  و�شعب  الكرام،  نهيان  اآل 

اإليه راجعون".
واأكد اأن ما حققته دولة الإمارات من اإجنازات يف جمال حقوق الإن�شان، ما 
كانت لتتحقق لول اإميان ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، "رحمه اهلل" بحق 
الإماراتية، والتي جاءت  الأر�س  اإن�شان مقيم على  الإماراتي، وكل  الإن�شان 
ا�شتكماًل للم�شرية ذاتها التي بناها القائد املوؤ�ش�س، املغفور له ، ال�شيخ زايد 
وطنية  اإجن���ازات  اأنها  اإىل  م�شرياً  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
خال�شة، ا�شتطاعت الدولة اأن حتقق درجة متقدمة من تطبيق الإجراءات 

واملمار�شات التي تعزز من منظومة حقوق الإن�شان واحلريات العامة.
اآل نهيان، قّدم الكثري لوطنه واأ�شهم يف  اأن ال�شيخ خليفة بن زايد  اأكد  كما 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  لتكون  ع�شرية،  حقوقية  ح�شارة  تعزيز 
الإمارات  اأن  اإىل  الإن�شان، م�شرياً  ُيحتذى يف جمال حقوق  رمزياً  اأمنوذجاً 
ما�شية بعزم يف �شيا�شة تعزيز وحماية حقوق الإن�شان، ويف تاأمني امل�شتقبل 
الزاهر لبناء جمتمع ت�شوده مبادئ احرتام حقوق الإن�شان و�شون احلريات 

العامة.

•• دبي - وام: 

العام  املدير  الطاير  اأكد معايل مطر 
امل��دي��ري��ن يف هيئة  ورئ��ي�����س جم��ل�����س 
اأن دولة  ب��دب��ي  ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت 
الإم������ارات ف��ق��دت ب��رح��ي��ل امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
وا�شل  ح��ك��ي��م��اً  ق���ائ���داً  اهلل"  "رحمه 
حمل الأمانة التي و�شعت على عاتقه 
موؤ�ش�س  م���ن  ت��ع��ل��م��ه  مب���ا  م��ت�����ش��ل��ح��ا 
ال���دول���ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
التمكني  مرحلة  يف  الإم����ارات  ليقود 
ح���ي���ث ك���ر����س ح���ي���ات���ه خل���دم���ة دول����ة 

الإمارات العربية املتحدة و�شعبها.
وق����ال ال��ط��اي��ر : ان��ط��ل��ق امل��غ��ف��ور له 
يف  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اإدارت������ه ل��رئ��ا���ش��ة ال���دول���ة مب���ا تعلمه 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�س  م��ن 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ثراه" ومبا ورثه من عزمية الرجال 
ال��ك��ب��ار واأ����ش���اف ل���ه م���ن خ��ربت��ه من 
الكبرية  الإجن�������ازات  ف��ك��ان��ت  احل���ي���اة 
�شاهد على  رئا�شته خري  خالل فرتة 
عبقريته و�شالبته ومعدنه الأ�شيل. 
واأ�شاف الطاير : ي�شعب علينا ح�شر 
قيادة  حت��ت  حتققت  التي  الإجن����ازات 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  له  املغفور 
رعايته  بف�شل  اهلل"  "رحمه  ن��ه��ي��ان 
اأر�س  للوطن واأبنائه فما حتقق على 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���ن  ال����واق����ع 
اإجنازا  يعد  والعمرانية  والجتماعية 
املعجزة  اأن  اإل  املقايي�س  بكل  ف��ري��دا 
وتطوير  ب��ن��اء  يف  احل��ق��ي��ق��ي��ة مت��ث��ل��ت 
ق���درات الإن�����ش��ان م��ن خ��الل ت�شليحه 
وال���ث���ق���اف���ة وجميع  وال���ف���ك���ر  ب��ال��ع��ل��م 

دفع  يف  للم�شاهمة  امل��ع��رف��ة  ���ش��ن��وف 
عجلة البناء والتنمية ..م�شرياً اإىل اأن 
دولة الإم��ارات حققت بف�شل القيادة 
خليفة  ال�شيخ  ل��ه  للمغفور  احلكيمة 
بن زايد مكانة مرموقة على امل�شتوى 
العاملي يف خمتلف املجالت كما انتهج 
الفقيد �شيا�شة حكيمة يف اإدارة ال�شوؤون 
اخلارجية لدولة الإم��ارات تقوم على 
مبادئ ح�شن اجلوار واحرتام املواثيق 
لالأ�شقاء  ال���ع���ون  ي���د  وم����د  ال���دول���ي���ة 
العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  والأ�شدقاء 

لرفع معاناتهم من منطلق اإن�شاين.
بخال�س  الطاير  مطر  معايل  وتقدم 
ال��ع��زاء و���ش��ادق امل��وا���ش��اة اإىل �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان حاكم اأبوظبي واإخوانه واأجنال 
نهيان  اآل  واإىل عموم  الراحل  الفقيد 
���ش��ع��ب دول����ة الإم������ارات  ال���ك���رام واإىل 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  وف����اة  يف 
املوىل  اهلل" ..���ش��ائ��ال  "رحمه  ن��ه��ي��ان 
بوا�شع  ال��ف��ق��ي��د  يتغمد  اأن  وج���ل  ع��ز 
ويلهم  جناته  ف�شيح  وي�شكنه  رحمته 
ال�شرب  الإم���ارات  �شعب  وجميع  اأهله 

وال�شلوان.

•• اأبوظبي -وام:

ن��ع��ى ���ش��ع��ادة ي��ون�����س اخل�����وري وكيل 
وزارة املالية املغفور له ال�شيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان " رحمه اهلل " .
موؤمنة  " ب��ق��ل��وب   : ���ش��ع��ادت��ه  وق�����ال 
نتقدم  وق�����دره،  ب��ق�����ش��اء اهلل  را���ش��ي��ة 
مقام  اإىل  وامل��وا���ش��اة  ال��ع��زاء  بخال�س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي،  اإمارة  اآل نهيان، حاكم  زايد 
الإمارات  دول��ة  و�شعب  قيادة  وعموم 
والإ�شالمية  ال���ع���رب���ي���ة  والأم�����ت�����ني 
والعامل اأجمع قائد الوطن املغفور له 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اليوم  نفتقد  اهلل"..  "رحمه  ال��دول��ة 
وروؤيته  بحكمته  �شطر  ملهماً  ق��ائ��داً 
اإجن�������ازات غ���ري م�����ش��ب��وق��ة، واأجم������اداً 
�شكلت حمطات فارقة يف تاريخ دولة 
امل�شتمر  ب��دع��م��ه  واأ���ش��ه��م  الإم�������ارات، 

عجلة  دف��ع  يف  الر�شيدة  وتوجيهاته 
احلكومي،  امل��ايل  القطاع  يف  التنمية 
اأف�شل  �شمن  الدولة  مكانة  وتر�شيخ 
دول العامل.. رحم اهلل ال�شيخ خليفة 
بوا�شع  وت��غ��م��ده  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
واأ���ش��ك��ن��ه ف�شيح  رح��م��ت��ه وم��غ��ف��رت��ه، 

جناته.. واإنا هلل واإنا اإليه راجعون".

•• ال�سارقة - وام:

نعى ال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعية ال�شارقة اخلريية ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
الأول  اأم�س  رب��ه  اإىل ج��وار  انتقل  "طيب اهلل ثراه" ال��ذي 

اجلمعة .
اإن الإم���ارات فقدت رم��زا من رموزها وقائدا ملهما  وق��ال 
ل��ي��وم ح��زي��ن لي�س على دول���ة و�شعب  وم��وؤث��را وف���ذا واأن���ه 
والإ�شالمية  العربية  الأم��ت��ني  على  ب��ل  فح�شب  الإم����ارات 
ماآثر  من  العديد  ثراه" له  اهلل  "طيب  فالفقيد   ، جمعاء 
اخل���ري ال��ت��ي ورث��ه��ا ع��ن ال��وال��د امل��وؤ���ش�����س ال�شيخ زاي���د بن 

�شلطان اآل نهيان "رحمه اهلل " حيث كان ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان خري خلف خلري �شلف و كّر�س جهوده وعمره 
يف خدمة اأبناء الوطن من خالل العديد من املبادرات التي 
�شملت جميع مواطني الدولة واملقيمني على اأر�س الإمارات 
البلدان  م��ن  الكثري  لتجول  عطائه  م�شرية  ام��ت��دت  كما 
الإخاء  م��واق��ف  التاريخ  ل��ه  ين�شى  ول��ن  وامل��ع��وزة  ال�شقيقة 
ال�شعوب  جانب  اإىل  العطاء  وبنهج  بالإن�شانية  امل�شفوعة 

املت�شررة حول العامل.
اإل ما ير�شي ربنا ورحم اهلل فقيدنا  " ل نقول  واأ�شاف : 
ال�شرب  جميعا  واألهمنا  قلوبنا  على  ورب��ط  دولتنا  وق��ائ��د 

وال�شلوان ".

•• اأبوظبي-وام:

حرم  ال�شويدي  خليفة  اأح��م��د  بنت  خولة  ال�شيخة  �شمو  نعت 
�شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني 
بن  ال�شيخ خليفة  له  " املغفور  والثقافة  للفن  " خولة  رئي�شة 
زايد اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " الذي وافته املنية اأم�س الأول 

اجلمعة.
و قالت �شموها اإن الإمارات توّدع قائداً تاريخياً ملهماً يف حب 
وقلبه  بحكمته  ع��رف  والعطاء  العمل  يف  والإخ��ال���س  ال��وط��ن 
اإذ  باأ�شره  ال��ع��امل  تت�شع  ن���ادرة  واإن�شانية  للخري  املحب  الكبري 
طوال  الإن�����ش��اين  بالعطاء  حافلة  م�شرية  ال��وط��ن  فقيد  �شطر 

ع��ق��ود ���ش��اب��ق��ة وغ��ر���س اخل���ري داخ���ل الإم������ارات وخ��ارج��ه��ا من 
التي ن�شرها يف كل مكان وعمل  اأعماله و�شواهد اخلري  خالل 
لأبناء  ليرتك  املقدمة  يف  دائماً  الإم���ارات  لتكون  اإخال�س  بكل 
الإم��ارات اإرثاً من الإجن��ازات �شيبقى على الدوام م�شدر اإلهام 
جمد  دع��ائ��م  تر�شيخ  يف  وال��ت��ف��اين  العمل  كيفية  يف  ل��الأج��ي��ال 
الوطن وال�شهر على اإعالء �شاأنه يف �شتى املحافل وعلى خمتلف 

ال�شعد.
رحل  ال�شويدي  خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�شيخة  �شمو  وقالت 
 " " رحمه اهلل  اآل نهيان  عنا املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد 
ولكن ذكراه العطرة �شتظل دائماً حا�شرة يف قلوبنا .. رحم اهلل 
فقيد الوطن واأ�شكنه ف�شيح جناته.. واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون.

خولة ال�شويدي: نودع قائدا تاريخيا ملهما يف حب الوطن�شقر بن حممد القا�شمي : الإمارات فقدت قائدا ملهما له العديد من ماآثر اخلري على م�شتوى العامل

وزير العدل: ال�شيخ خليفة قائد 
ا�شتثنائي ر�شخ رفعة الإمارات و�شموخها 

خليفة بن حممد: الإمارات فقدت 
اأحد اأبرز رّواد العطاء والإن�شانية

مغري اخلييلي: ال�شيخ خليفة بن 
زايد خدم وطنه فاأحبه �شعبه

مق�شود كروز: خليفة بن زايد له الأثر 
الأكرب يف نه�شة حقوق الإن�شان بالإمارات

مطر الطاير : خليفة بن زايد قائد حكيم 
كر�س حياته لرفعة الإمارات و�شعبها

النائب العام لإمارة اأبوظبي : ال�شيخ خليفة قائد 
ا�شتثنائي حر�س على مد يد العون وامل�شاندة للجميع

طارق لوتاه: الإمارات فقدت 
ملهم م�شرية التمكني

جمل�س وزراء الداخلية العرب 
ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد

يون�س اخلوري : خليفة قائد ملهم �شطر 
بحكمته اإجنازات غري م�شبوقة

الهيئة الوطنية امل�شرية 
لل�شحافة تنعى ال�شيخ 

خليفة بن زايد
•• القاهرة -وام:

نعت الهيئة الوطنية امل�شرية لل�شحافة ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
"رحمه اهلل" الذي اأم�شى حياته يف خدمة دولة الإمارات والدفاع عن 
بيان  يف  الهيئة   وقالت  والإ�شالمية.  العربية  والأمتني  وطنه  ق�شايا 
لها اأم�س الأول اإن العامل العربي والإ�شالمي لن ين�شى مواقف الفقيد 
يف  املنطقة  دول  جت��اه  احلافل  تاريخه  م��دار  على  ال�شجاعة  الوطنية 
موا�شاتها  و�شادق  تعازيها  بخال�س  الهيئة  وتقدم  املختلفة.  ق�شاياها 
حلكومة و�شعب الإمارات يف م�شابها اجللل وخ�شارتها العظيمة، داعية 
املوىل عز وجل اأن يتغمده بخال�س رحمته ومغفرته واأن ي�شكنه ف�شيح 

جناته، واأن يلهم �شعب الإمارات ال�شرب وال�شلوان.
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات منوذج للتنوع القت�شادي يف عهد خليفة

تريليونا درهم .. زيادة يف قيمة اأ�سواق املال املحلية يف عهد خليفة

اأ�شواق املال الإماراتية .. مراآة الزدهار القت�شادي يف مرحلة التمكني

•• اأبوظبي - وام:

التنوع  " ، على قيادة  "رحمه اهلل  اآل نهيان،  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  حر�س 
ال�شتثمار  باأهمية  خا�شاً  اهتماماً  اأوىل  حيث  الإم��ارات،  لدولة  القت�شادي 
يف امل�شادر القت�شادية املتنوعة، والنخراط يف الفر�س العاملية امل�شتحدثة، 
رواد  وكبار  للم�شتثمرين  اآمنة  اقت�شادية  كوجهة  ال��دول��ة  مكانة  وتر�شيخ 

الأعمال.
ومتكنت الدولة خالل ال�شنوات ال� 18 املا�شية، من التحول اإىل منوذج عاملي، 
على �شعيد التنويع القت�شادي، عرب املبادرات وال�شرتاتيجيات والإجراءات 
التي مت اإطالقها وتبنيها، من اأجل تعزيز م�شاهمة كل القطاعات يف الزدهار 

القت�شادي، اإ�شافة اإىل م�شاهمة النفط، و�شناعاته املختلفة.
وا�شتطاع القت�شاد الوطني تنويع م�شادره ، وهو ما توؤكده الأرقام امل�شجلة 
يف  والتجزئة  اجلملة  لتجارة  امل�شافة  القيمة  منت  حيث  املا�شي،  العام  يف 
الناجت املحلي بالأ�شعار الثابتة بن�شبة %14.1 باملقارنة مع العام 2020، 
وبن�شبة 8.1 % عن العام 2019،، كما حقق قطاع ال�شناعات التحويلية 
العام  ع��ن   10.1% وبن�شبة   2020 ال��ع��ام  ع��ن   7.5% بلغ  ك��ب��ريا  من��وا 
2019 مما يثبت جناح اخلطط ال�شرتاتيجية التي انتهجتها حكومة دولة 

الإمارات لتطوير القطاع ال�شناعي وحتفيز ال�شناعة الوطنية.
و�شاهمت الأن�����ش��ط��ة ال��ع��ق��اري��ة ك��ذل��ك يف دع��م الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي وحققت 
العام  مع  باملقارنة  الثابتة  % بالأ�شعار   5.7 ق��دره  من��وا   2021 العام  يف 

.2019 العام  % عن   8.6 وبن�شبة   2020
كما ان�شمت اأن�شطة املالية والتاأمني اإىل قائمة النمو امل�شطرد حيث حققت 
واخلدمات  الإقامة  ن�شاط  حقق  بينما   ،2021 العام  يف   3.7% بلغ  منوا 
اأعلى  بذلك  % حمققة   21.2 اإىل   2021 العام  ن�شبة منوه يف  الغذائية 
ن�شبة منو ي�شهدها هذا القطاع املرتبط بال�شياحة خالل عام واحد، كما حقق 
2021 ن�شبة منو جتاوزت  ن�شاط ال�شحة واخلدمات الجتماعية يف العام 

.2020 العام  عن   13.8%
وحققت الإمارات �شل�شلة من النجاحات املتوا�شلة نتيجة للجهود الداعمة 
الأوىل  املرتبة  يف  ال��دول��ة  ت�شنيف  مت  حيث  القت�شادي،  التنوع  ل�شيا�شات 
عربياً واإقليمياً وال� 15 عاملياً يف موؤ�شر »كريين« للثقة يف ال�شتثمار الأجنبي 

املبا�شر، متفوقة بذلك على عدد من القت�شادات العاملية الكربى.
املا�شي،  »الأونكتاد« للعام  العاملي  املبا�شر  وح�شب تقرير ال�شتثمار الأجنبي 
جاءت الإمارات يف املرتبة الأوىل عربياً واإقليمياً و15 عاملياً من حيث قدرتها 
ا�شتثمارات  الإم���ارات  جذبت  حيث  املبا�شر،  الأجنبي  ال�شتثمار  ج��ذب  على 

اأجنبية مبا�شرة ت�شل قيمتها اإىل 19.9 مليار دولر لتت�شدر املرتبة الأوىل 
عربياً، كما احتلت املرتبة الأوىل على م�شتوى منطقة غرب اآ�شيا م�شتحوذة 
البالغة  املنطقة  ه��ذه  اإىل  ال����واردة  التدفقات  اإج��م��ايل  م��ن   54.4% على 
ال�شرق  م�شتوى  على  اأي�شاً  الأوىل  املرتبة  يف  وجاءت  دولر،  مليار   36.5
تدفقات  اإج��م��ايل  من   40.2% على  م�شتحوذة  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر الواردة اإىل هذه املنطقة.
ال��روة ال�شيادية الرائدة يف دولة الإم��ارات معاً يف �شدارة  وب��رزت �شناديق 
املنطقة، حيث بلغ جمموع الأ�شول اخلا�شعة لإدارتها 1.4 تريليون دولر، 
جهاز  وه��ي  الإم�����ارات،  دول���ة  م��ن  �شيادية  �شناديق  خم�شة  اأف�شل  و�شنفت 
»اأدي��ا«، وموؤ�ش�شة دبي لال�شتثمارات احلكومية، و�شركة  اأبوظبي لال�شتثمار 
الإمارات  وجهاز  القاب�شة،  التنموية  اأبوظبي  و�شركة  لال�شتثمار،  مبادلة 
لال�شتثمار من بني اأف�شل 20 �شندوقاً يف قائمة اأف�شل 100 �شندوق ثروة 

�شيادية، وفقاً لتقرير معهد �شناديق الروة ال�شيادية.
وحققت الدولة بروؤى ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، "رحمه اهلل "، بف�شل 
الإجن��ازات القت�شادية مواقع متقدمة على �شعيد التجارة العاملية �شهدت 
بها املنظمات الدولية املتخ�ش�شة، وعلى راأ�شها منظمة التجارة العاملية التي 
�شنفت الإمارات يف املركز ال� 20 عاملياً لقائمة الدول املُ�شدرة لل�شلع، واملوقع 

الت�شدير  اإع���ادة  يف  عاملياً  والثالثة  لل�شلع،  امل�شتوردة  ال��دول  قائمة  يف  ذات��ه 
وال���واردات  لل�شادرات  �شوق  اأه��م  الإم���ارات  لت�شبح  عربياً،  الأوىل  واملرتبة 
ال�شلعية على م�شتوى دول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا والدول العربية.

ا�شتثمرت  ال��واع��دة،  القت�شادية  القطاعات  يف  ال�شتثمار  م��ن  وان��ط��الق��اً 
نحو  اإىل  ال�شتثمارات  و�شل حجم  الف�شاء، حيث  الإم���ارات يف قطاع  دول��ة 
اأن�شطة قطاع الف�شاء، حيث �شاهمت الأن�شطة  22 مليار درهم يف خمتلف 
الف�شائية اقت�شادياً يف حتقيق 3 م�شتهدفات رئي�شة، تت�شمن تعزيز مكانة 
العوائد  حتقيق  على  القائم  الف�شائي  لالقت�شاد  اإقليمية  من�شة  ال��دول��ة 
ال�شيا�شات  العلمية، وتطوير  الفائدة  الف�شائية ذات  الأن�شطة  الربحية من 
دعم  يف  اخلا�س  القطاع  و�شركات  الأع��م��ال  رواد  دور  وتعزيز  والت�شريعات، 

برنامج الإمارات الف�شائي.
وتوؤكد هذه الأرقام واملنجزات، على جناح دولة الإمارات يف اإجناز روؤية ، ال�شيخ 
" ، �شمن حمور التنوع القت�شادي  " رحمة اهلل  اآل نهيان،  خليفة بن زايد 
والتي ارتكزت على 3 اأ�ش�س رئي�شة، تت�شمن توفري البيئة الت�شريعية املتوافقة 
الأثر  ذات  الواعدة  القت�شادية  الفر�س  ودرا�شة  القت�شادية،  التغريات  مع 
ال�شرتاتيجي امل�شتدام، اإ�شافة اإىل تنويع خيارات الدولة وا�شتثماراتها، مبا 

ي�شمن ا�شتمرارية م�شتويات النمو والزدهار القت�شادي.

•• اأبوظبي-وام:

منت قيمة اأ�شواق املال املحلية يف عهد املغفور له 
اهلل"،  "رحمه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال�شركات  راأ���ش��م��ال  قيمة  لتبلغ   846% بن�شبة 
ودبي  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �شوقي  املدرجة يف 
اجلمعة  الأول  اأم�������س  ت�������داولت  ب��ن��ه��اي��ة  امل�����ايل 
مقابل  دره��م،  ترليون   2.296 نحو  مايو   13
242.5 مليار درهم يف نهاية تداولت 3 نوفمرب 

درهم. ترليون   2.053 بزيادة   ،2004
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  عهد  ويف 
نهيان "طيب اهلل ثراه" .. ارتفعت قيمة راأ�شمال 
ال�شركات املدرجة يف �شوق اأبو ظبي لالأوراق املالية 
من 153.6 مليار درهم يف نوفمرب 2004 اإىل 
 ،2022 مايو   13 يف  دره��م  ترليون   1.868
املدرجة  لل�شركات  ال�شوقية  القيمة  ارتفعت  كما 
88.89 مليار دره��م يف  امل��ايل من  يف �شوق دب��ي 
نوفمرب 2004 اإىل 427.4 مليار درهم بنهاية 

تداولت اأم�س الول.

وخالل عهد املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
اأ�شهم ال�شركات املدرجة يف  نهيان .. قاربت قيمة 
اأ�شواق الأوراق املالية نحو 2.5 ترليون درهم يف 
اأبريل املا�شي، و�شجلت اأ�شواق املال املحلية بنهاية 
الأوىل  للمرة  قيا�شية  م�شتويات  املا�شي  ال�شهر 
يف ت��اري��خ��ه��ا، اإذ جت���اوز ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق 
10166 نقطة، و�شوق دبي حاجز  املالية حاجز 

.3720
باملواعيد  العمل  مت   2022 يناير  من  واعتباراً 
من  اجلمعة  اإىل  الثنني  من  للتداول  اجل��دي��دة 
بعد  وذل��ك  ع�شراً   3 وحتى  �شباحاً   10 ال�شاعة 
اأن كان عمل الأ�شهم من الأحد اإىل اخلمي�س من 

العا�شرة �شباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.
و�شهدت اأ�شواق املال املحلية يف عهد فقيد الوطن 
احلكومية  ل��ل�����ش��رك��ات  الإدراج���������ات  م���ن  ال��ك��ث��ري 
يف  اأحدثها  ك��ان  كبرية  �شوقية  وبقيم  واخلا�شة 
املايل،  دبي  �شوق  �شهد  حيث  املا�شي،  اأبريل   12
ك��ه��رب��اء ومياه  اأ���ش��ه��م هيئة  ت����داول  ق���رع ج��ر���س 
"ديوا" التي اأ�شبحت �شركة م�شاهمة عامة،  دبي 

�شركة  اأكرب  لت�شيح   ،"DEWA" الرمز  حتت 
م��درج��ة يف دب���ي م��ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة وث���اين اأكرب 

اأويل على م�شتوى  اإدراج يف املنطقة، واأك��رب طرح 
اإىل  لل�شركة  ال�شوقية  القيمة  لتقفز  الإم����ارات، 

الدقائق  خ����الل  دره����م  م��ل��ي��ار   150 م���ن  اأك����ر 
الأوىل للتداول.

م����راآة حقيقية  الإم��ارات��ي��ة  امل���ال  اأ����ش���واق  و�شكلت 
خالل  القت�شادية  للتطورات  مبا�شراً  ومقيا�شاً 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  له  املغفور  عهد 
"طيب اهلل ثراه" والتي حملت عنوان "التمكني"، 
ك��م��ا ���ش��ه��دت اأ����ش���واق الأ���ش��ه��م امل��ال��ي��ة ارت��ف��اع��اً يف 
عدد  يف  كبرية  وزي���ادة  وال�شيولة  الثقة  م��ع��دلت 

ال�شركات املدرجة خالل ال�18 عاماً املا�شية.
ومزيدا  م�شتمراً  تطوراً  املالية  الأ�شواق  وحققت 
اإثبات  يف  الإم�����ارات  اإذ جنحت  الإي��ج��اب��ي��ات،  م��ن 
باعرتاف  العاملية  الأ�شهم  خريطة  على  مكانتها 
"مورغان �شتانلي" و"�شتاندرد اآند بورز" يف العام 
موؤ�شر  اإىل  املحلية  املال  اأ�شواق  لرتتقى   2014

الأ�شواق النا�شئة.
 2000 ع����ام  م���ن  ف���رباي���ر  ���ش��ه��ر  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
القانون الحت��ادي رق��م /4/ ل�شنة  اإ���ش��دار  �شهد 
لالأوراق  الإم��ارات  و�شوق  هيئة  باإن�شاء   2000
املالية وال�شلع، وذلك يف خطوة بالجتاه ال�شحيح 

واأ�شدرت   .. وتنظيمها  التداول  عمليات  لتقنني 
 2000 لعام   /14/ رق��م  ق��رار  القت�شاد  وزارة 
ب��ان��ط��الق ���ش��وق دب���ي امل���ايل يف م��ار���س م��ن نف�س 
العام، وكذلك �شدور القانون رقم /3/ يف اإمارة 
اأبو ظبي باإن�شاء �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية يف 

نوفمرب من عام 2000.
وعملت اأ�شواق املال املحلية خالل عهد املغفور له 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
يعزز  املالية  ل���الأوراق  ا�شتثماري  �شوق  خلق  على 
امل�شتثمرين  حماية  وي�شمن  الوطني،  القت�شاد 
م���ن امل��م��ار���ش��ات ال�����ش��ارة وي��ح��ق��ق اأع���ل���ى درج���ات 

ال�شيولة.
التنفيذي  املجل�س  ق���رر   ،2005 دي�شمرب  ويف 
لإم����ارة دب��ي حت��وي��ل ���ش��وق دب��ي امل���ايل اإىل �شركة 
8 مليارات درهم،  م�شاهمة عامة براأ�شمال قدره 
ومت طرح ن�شبة %20 من راأ���س املال مبا يعادل 
1.6 مليار درهم لالكتتاب العام، ويعد �شوق دبي 
املايل اأول �شوق مايل يتم طرح اأ�شهمه لالكتتاب 

العام يف ال�شرق الأو�شط.

باك�شتان تعلن احلداد وتنكي�س الأعالم ثالثة 
اأيام على وفاة ال�شيخ خليفة بن زايد

•• اإ�سالم اآباد-وام:

ملدة  الأع��الم  وتنكي�س   ، الوطني  احل��داد  الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  اأعلنت 
ثالثة اأيام ، حدادا على فقيد الوطن املغفور له �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "رحمه اهلل" .
" تقرر اإع��الن احل��داد الوطني يف جميع اأنحاء  وقالت حكومة باك�شتان يف بيان 
البالد، وتنكي�س الأعالم ، ملدة ثالثة اأيام، حدادا على وفاة ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان "رحمه اهلل " وذلك من 13 - 15 مايو اجلاري" .

•• طوكيو-وام: 

اليابان  وزراء  رئي�س  كي�شيدا  فوميو  اأع��رب معايل 
عن ح�����زنه وتعازيه لدولة الإم��ارات بوفاة املغفور 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ل��ه 

ثراه".
واأ�شاد معاليه مبناقب الفقيد الكبري التي �شاهمت 
يف تقدم الدولة وخا�شة على ال�شعيد القت�شادي، 
ال�شرق  يف  وال���ش��ت��ق��رار  ال�شالم  لأج��ل  ومب�شاعيه 
الأو����ش���ط، وب���الح���رتام ال��ك��ب��ري ال����ذي ي��ح��ظ��ي به 
ب���الده مع  ت��ع��اط��ف  ..م���وؤك���دا  ال����دويل  يف املجتمع 

الأليم.  م�شابهم  لتجاوز  و�شعباً  ق��ي��ادة  الإم����ارات 
وقال رئي�س وزراء اليابان - يف بيان له - ل ي�شعني 
ال���ع���زاء ح����دادا ع��ل��ى وفاة  ب��خ��ال�����س  اأت���ق���دم  اأن  اإل 
املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، "رحمه 
اهلل"، وبا�شم حكومة اليابان و�شعبها، اأود اأن اأعرب 
دولة  حلكومة  والتعازي  املوا�شاة  اآي��ات  اأ�شمى  عن 

الإمارات و�شعبها.
واأ�شاف : منذ توليه من�شبه يف عام 2004، لعب 
القت�شادية  التنمية  يف  مهما  دورا  خليفة  ال�شيخ 
والج��ت��م��اع��ي��ة ل��دول��ة الإم������ارات ولأج����ل ال�شالم 
وال�شتقرار يف منطقة ال�شرق الأو�شط ..م�شريا اإىل 

اأنه منذ اأن زار اليابان ب�شفته ويل عهد اأبوظبي يف 
اأعطى اهتماماً   ،1970 ام  اأو�شاكا  اإك�شبو  معر�س 
اليابان، وخا�شة  لتعزيز عالقات بالده مع  خا�شاً 

يف جمال الطاقة.
ال�شيخ خليفة بن  املغفور له  اأن وفاة  واأك��د معاليه 
زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" - الذي حظي باحرتام 
كبري يف املجتمع الدويل - هي خ�شارة كبرية لي�س 
ولك������ن  املتحدة  العربية  الإم������ارات  ل�شعب  فقط 
ا للم������جتمع الدويل .. وقال : اليابان تتعاطف  اأي�شً
وتقف دائما مع �شعب الإمارات للتغلب على احلزن 

العميق بهذا امل�شاب الكبري.

رئي�س وزراء اليابان يعزي بوفاة ال�شيخ خليفة بن زايد
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اأخبـار الإمـارات

مرات  5 تت�ساعف  اخلارجية  والتجارة   .. خليفة  ال�سيخ  عهد  يف  لالإمارات  املحلي  الناجت  % منو   87

الإمارات �شمن 1052 موؤ�شرًا عامليًا م�شتحوذة على املركز الأول يف 152 موؤ�شرًا
•• اأبوظبي-وام: 

خليفة  ال�شيخ  ل��ه،  امل��غ��ف��ور  عهد  يف  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  املحلي  ال��ن��اجت  �شهد 
ال�شيا�شات  ب��وج��ود  م��ت��وا���ش��اًل،  ث���راه، من���واً  ن��ه��ي��ان، طيب اهلل  اآل  زاي���د  ب��ن 
القت�شاد  ملنظومة  اأوله  ال���ذي  اخل��ا���س  واله��ت��م��ام  وامل���ب���ادرات  وال��ربام��ج 
الوطني، وبوجود املتابعة احلثيثة التي عززت من م�شتويات النمو والتنوع 
" رحمه اهلل" ،  ازده���اراً يف عهده  الإم��ارات��ي  القت�شاد  و�شهد  القت�شادي. 
لالقت�شاد  املتوا�شل  التطور  على  برهنت  التي  والإح�شاءات  الأرق��ام  دللته 
الوطني وكفاءته يف التعامل مع املتغريات وامل�شتجدات القت�شادية املتنوعة. 
 87% بن�شبة  الثابتة/  /بالأ�شعار  لالإمارات  الإجمايل  املحلي  الناجت  ومنا 
اإىل 1.49 تريليون درهم بنهاية 2021، مقابل 727 مليار درهم بنهاية 

عام 2004، بح�شب بيانات املركز الحتادي للتناف�شية والإح�شاء.
بني  ال�شمي  املحلي  الناجت  قيمة  يف  املحققة  الزيادة  اأن  البيانات  واأظهرت 
الزيادة  بلغت  فيما  درهم،  مليار   946 من  اأكر  بلغت  و2021   2004
املحققة يف قيمة الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للفرتة نف�شها ما يزيد 
عن 695.5 مليار درهم، فيما بلغ معدل منو ح�شة الفرد من الناجت املحلي 

/بالأ�شعار الثابتة/ نحو 7.9%.
واأظهرت بيانات املركز الحتادي للتناف�شية والإح�شاء ارتفاع الناجت املحلي 
الإجمايل للدولة /بالأ�شعار الثابتة/ يف نهاية عام 2004 اإىل 797 مليار 

درهم بنمو %9.6 عن العام 2003.
ومنا الناجت املحلي الإجمايل /بالأ�شعار الثابتة/ اإىل 835.7 مليار درهم 
بنهاية 2005 بزيادة %4.9، واإىل 917.9 مليار درهم بنهاية 2006 
 ،3.2% 2007 بنمو  947 مليار درهم يف عام  %9.8، وح��وايل  بن�شبة 

ونحو 977.4 مليار درهم يف عام 2008 بنمو 3.2%.
وبلغ حجم الناجت املحلي الإجمايل /بالأ�شعار الثابتة/ يف العام 2009 نحو 
2010 تريليون  العام  %5.2، ليتجاوز يف  بانخفا�س  926 مليار درهم 
درهم بنمو %14.9، موا�شاًل الزيادة يف العام 2011 اإىل 1.13 تريليون 

درهم وبنمو 6.9%.
 %  4.5 2012 بن�شبة  ومنا الناجت املحلي الإجمايل للدولة خالل العام 
لي�شل اإىل 1.19 تريليون درهم، ليتجاوز ما قيمته 1.24 تريليون درهم 
يف عام 2013 بنمو %5.1، وحوايل 1.3 تريليون درهم يف العام 2014 
2015 ما يزيد عن  %4.4. وبلغ الناجت املحلي الإجمايل يف العام  بنمو 
1.37 تريليون درهم بنمو %5.1، وحوايل 1.41 تريليون درهم يف عام 
بنمو   2017 العام  يف  درهم  تريليون   1.44 ونحو   ،3% بنمو   2016

.2.4%
واأو�شحت البيانات اأن العام 2018 �شجل منواً يف الناجت املحلي الإجمايل 
بن�شبة %1.2 لي�شل اإىل 1.46 تريليون درهم، وحوايل 1.51 تريليون 
الإجمايل  املحلي  الناجت  وبلغ حجم   .3.4% بنمو   2019 العام  دره��م يف 
درهم  تريليون   1.44 يقارب  ما   2020 العام  بنهاية  الثابتة/  /بالأ�شعار 

لي�شل   3.8% بن�شبة   2021 نهاية  النمو يف  ليعاود   ،4.8% بانخفا�س 
اإىل 1.492 تريليون درهم.

واأظهرت البيانات اأن العام 2010 ت�شدر املرتبة الأوىل يف معدلت النمو 
القت�شادي م�شجاًل ن�شبة %14.9، فيما حاز العام 2019 املركز الأوىل 
الناجت  قيمة  دره��م  تريليون   1.51 من  اأك��ر  حمققاً  التمكني  �شنوات  يف 

املحلي الإجمايل.
له  املغفور  حكم  ف��رتة  خ��الل  النفطية  غري  اخلارجية  التجارة  وت�شاعفت 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، بن�شبة 518 % لت�شل اإىل 1.77 تريليون 
2004، وفق  بنهاية عام  287 مليار درهم  2021، مقابل  بنهاية  درهم 

بيانات املركز الحتادي للتناف�شية والإح�شاء.
اأن حجم التجارة اخلارجية غري النفطية بنهاية العام  واأو�شحت البيانات 
2004 بلغ 287 مليار درهم لريتفع اإىل 361 مليار درهم يف عام 2005 

ونحو 415.8 مليار درهم يف عام 2006.
بلغ قرابة  للدولة  2007 حجم جتارة خارجية غري نفطية  العام  و�شجل 
 2008 عام  يف  درهم  مليار   789 قرابة  اإىل  لريتفع  درهم،  مليار   553

وحوايل 940.5 مليار درهم يف عام 2009.
و�شهد العام 2010 جتاوز التجارة اخلارجية غري النفطية للدولة حاجز 
من  لأكر  لرتتفع  الدولة،  تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  درهم  تريليون   1.1
يف  درهم  تريليون   1.46 وحوايل   ،2011 عام  يف  درهم  تريليون   1.32

عام 2012.
ويف عام 2013، جتاوزت التجارة اخلارجية غري النفطية للدولة ما قيمته 
1.5 تريليون درهم، موا�شلة ال�شتقرار فوق هذا امل�شتوى لتحقق ما قيمته 
1.53 تريليون درهم يف عام 2014، واأكر من 1.5 تريليون درهم بنهاية 
2016، ونحو  1.51 تريليون دره��م يف ع��ام  2015، وم��ا يزيد عن  ع��ام 
درهم  تريليون   1.53 من  واأكر   ،2017 عام  يف  درهم  تريليون   1.52

يف عام 2018.
وبنهاية 2018، تخطت التجارة اخلارجية غري النفطية لدولة حاجز 1.6 
تريليون درهم، فيما �شجلت ما قيمته 1.4 تريليون درهم يف العام 2020، 
لت�شعد بنمو 26.5 % اإىل اأكر من 1.77 تريليون درهم وبزيادة قيمتها 

.2021 عام  خالل  درهم  مليار   372.3
وعلى �شعيد املوؤ�شرات التناف�شية، تواجدت الإمارات خالل مرحلة التمكني 
للدولة – فرتة حكم املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان من 2004 
- 2022 يف نحو 1052 موؤ�شراً عاملياً للتناف�شية لتتبواأ بنهاية العام املا�شي 
العامل يف  5 دول حول  اأف�شل  152 موؤ�شرا، و�شمن  املركز الأول عاملياً يف 

موؤ�شراَ.  425 يف  عاملياً  دول   10 اأف�شل  قائمة  و�شمن  موؤ�شرا،   274
وال�شحة  والتعليم  والقت�شاد  احلكومة  قطاعات  املوؤ�شرات  هذه  وت�شمنت 
الب�شري،  امل��ال  راأ���س  املتقدمة،  التكنولوجيا  ال��دويل،  والتعاون  واخلارجية 
تنمية  امل��ن��اخ��ي،  وال��ت��غ��ري  البيئة  والأم����ان،  الأم���ن  ب��ني اجلن�شني،  ال��ت��وازن 

املجتمع، الطاقة والبنية التحتية، املالية وال�شرائب، الإقامة.

الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي .. نقلة نوعية يف م�سرية قطاع الطاقة بالدولة

ب���راك��ة .. اإجن�از ت��اريخ�ي حتق��ق يف عه��د خليف��ة

النبعاثات  م��ن  اخل��ال��ي��ة  ال��ك��ه��رب��اء 
ال���ك���رب���ون���ي���ة، وحت����د م���ن اأك�����ر من 
خ����م���������س م�����الي�����ني ط������ن م������ن ه����ذه 
تاريخي  اإجن��از  وذلك يف  النبعاثات، 
جعل م��ن دول���ة الإم����ارات الأوىل يف 
الكهرباء  تنتج  التي  العربي  ال��ع��امل 
الطاقة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
 � �شهراً   12 من  اأق��ل  وبعد  النووية، 
اأي يف مار�س 2022 - بداأت املحطة 

مبادرة  اأه����داف  حتقيق  يف  ال��ك��ب��رية 
للحياد  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الإم��������ارات 

املناخي 2050.
وح��ر���س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ خليفة 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال���ك���ادر ال��ب�����ش��ري العامل  ع��ل��ى دع���م 
اأكر  �شارك  حيث  براكة،  منطقة  يف 
م�شروع  يف  اإم����ارات����ي   2000 م���ن 
ب��راك��ة ع��ل��ى م���دى ال�����ش��ن��وات الع�شر 

ال�شديقة  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن  م��ي��غ��اواط 
من   25% يغطي  م��ا  وه���و  للبيئة 

احتياجات الدولة من الكهرباء.
النووي  ال���ربن���ام���ج  دور  وي���ت���ج���اوز 
براكة،  وحمطات  الإماراتي  ال�شلمي 
ح��ج��ر الأ����ش���ا����س ل��ل��ربن��ام��ج، توفري 
حيث  للبيئة،  ال�����ش��دي��ق��ة  ال��ك��ه��رب��اء 
�شناعية  تطوير قطاعات  ي�شاهم يف 
اإم��������داد حملية  و���ش��ل�����ش��ل��ة  ج����دي����دة 

للطاقة  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة  حققت 
ال���ن���ووي���ة وال�������ش���رك���ات ال��ت��اب��ع��ة لها 
اإجن������ازات ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة اأح���دث���ت نقلة 
ن��وع��ي��ة يف ق���ط���اع ال��ط��اق��ة يف دول���ة 
الإم�������ارات والق��ت�����ش��اد ب�����ش��ك��ل عام، 
الأمر الذي �شاهم يف ت�شريع خف�س 
الطاقة  لقطاع  الكربونية  الب�شمة 
النبعاثات  م����ن  احل�����د  وب����ال����ت����ايل 
امل�شاهمة  ج���ان���ب  اإىل  ال��ك��رب��ون��ي��ة 

التجاري  الت�شغيل  براكة  يف  الثانية 
الكهرباء  كمية  من  لت�شاعف  اأي�شاً 
تنتجها  ال���ت���ي  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال�����ش��دي��ق��ة 
حجم  م��ن  اأي�����ش��اً  ولت�شاعف  ب��راك��ة 
الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة ال��ت��ي حتد 
منها، وبذلك تكون موؤ�ش�شة الإمارات 
ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة ق���د ق��ط��ع��ت اأكر 
هدفها  لتحقيق  امل�شافة  ن�شف  م��ن 
املتمثل يف اإنتاج ما ي�شل اإىل 5600 

املا�شية ما اأ�ش�س لقاعدة ب�شرية من 
الكفاءات الوطنية يف الطاقة النووية 
ت�شكل ركيزة رئي�شية لالنطالق نحو 

امل�شتقبل .
ب�����دء اأوىل  امل���ا����ش���ي،  ال����ع����ام  و����ش���ه���د 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب���راك���ة  حم���ط���ات 
باإمارة  الظفرة  منطقة  يف  ال�شلمية 
لتنتج  ال��ت��ج��اري،  الت�شغيل  اأب��وظ��ب��ي 
من  ميغاواط   1400 اإىل  ي�شل  ما 

•• اأبوظبي -وام:

وا�شرتاتيجية  ت��اري��خ��ي��ة  اإجن������ازات 
الربنامج  م�شرية  يف  حتققت  ك��ربى 
ال���ن���ووي ال�����ش��ل��م��ي الإم����ارات����ي، منذ 
جعلت   ،2008 ال��ع��ام  يف  انطالقته 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  من 
التي  ال���ع���رب���ي  ال����ع����امل  يف  الأوىل 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  م�����ش��روع��اً  متتلك 
مرحلة  يف  املحطات  متعدد  ال�شلمية 
الريادية  مكانتها  وتر�شخ  الت�شغيل، 
املميزة  جهودها  �شعيد  على  العاملية 
املناخي  التغري  ظ��اه��رة  م��واج��ه��ة  يف 
متهيداً للو�شول اإىل احلياد املناخي 

بحلول عام 2050.
اأ�شدره  مب��ر���ش��وم  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  ف��م��ن��ذ 
زايد  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
دي�شمرب  يف  اهلل،  رح��م��ه  ن��ه��ي��ان،  اآل 
الإمارات  موؤ�ش�شة  حر�شت   2009
تنفيذ  ع����ل����ى  ال�����ن�����ووي�����ة  ل���ل���ط���اق���ة 
بتطوير  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
النووية وفق  للطاقة  �شلمي  برنامج 
واأعلى  املحلية  ال��رق��اب��ي��ة  املتطلبات 
بال�شالمة  اخلا�شة  العاملية  املعايري 
وعدم  وال�شفافية  واجل���ودة  والأم���ن 

النت�شار النووي.
الزمن،  وخ��الل نحو عقد فقط من 

ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى م���ع���اي���ري ع���امل���ي���ة، اإىل 
جانب الدور الأهم املتمثل يف تطوير 
الكفاءات  من  متميزة  علمية  قاعدة 
الإماراتية املتخ�ش�شة يف هذا القطاع 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي امل��ت��ق��دم وال��ت��ي تعترب 
وب��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة من 

اأهم الروات التي ميتلكها الوطن.
الربنامج  ي���ق���وم  ذل�����ك،  ج���ان���ب  اإىل 
ال���ن���ووي ال�����ش��ل��م��ي الإم����ارات����ي بدور 
حم����وري يف حت��ق��ي��ق ال���ش��ت��دام��ة يف 
من  اث��ن��ت��ني  ت�شغيل  ف��ب��ع��د  ال���دول���ة، 
حم��ط��ات ب��راك��ة ع��ل��ى ن��ح��و جت���اري، 
م�شاهم  اأك�����رب  امل���ح���ط���ات  اأ���ش��ب��ح��ت 
من  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الب�شمة  خف�س  يف 
دولة  ���ش��واء يف  القطاعات  ك��اف��ة  ب��ني 
حيث  ع��م��وم��اً،  املنطقة  اأو  الإم����ارات 
من املتوقع اأن تنتج اأكر من 85% 
يف  للبيئة  ال�شديقة  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن 
اأبوظبي، واأن ت�شهم يف خف�س  اإم��ارة 
لقطاعي  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن���ب���ع���اث���ات 
بن�شبة  الإم������ارة  وامل����اء يف  ال��ك��ه��رب��اء 
بينما   ،2025 العام  بحلول   50%
الأرب����ع فور  ب��راك��ة  �شتحد حم��ط��ات 
22.4 مليون  ت�شغيلها بالكامل من 
كل  الكربوينة  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  ط��ن 
التي  النبعاثات  يعادل  ما  ع��ام، وهو 

تنتجها 4.8 مليون �شيارة.

التناف�شية والإح�شاء: اإيرادات الفنادق تت�شاعف 24 مرة يف عهد خليفة
•• اأبوظبي- وام:

املغفور  الدولة خالل عهد  الفنادق يف  اإي��رادات  ت�شاعفت 
له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل من 1.11 
مليار   28.13 اإىل   ،2004 ال��ع��ام  بنهاية  دره��م  مليار 
درهم بنهاية العام 2021، بح�شب بيانات املركز الحتادي 

للتناف�شية والإح�شاء.
وخالل عهد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان- رحمه اهلل- 
جتاوز عدد نزلء الفنادق يف الدولة بنهاية العام املا�شي، 
نزيل  مليون   6.225 مقابل  نزيل  مليون   19.237

بنهاية عام 2004.

واأظهرت بيانات تقرير التناف�شية والإح�شاء لفرتة عهد 
ت�شاعف   - اهلل  رحمه  نهيان-  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
عدد الليايل الفندقية اإىل اأكر من 77 األف ليلة مقابل 
املقارنة، كما ت�شاعف عدد  األف ليلة خالل فرتة   16.4
وعدد  فندقاً،   359 مقابل  فندقاً   1144 اإىل  الفنادق 
غرفة   37693 مقابل  193913غرفة  اإىل  ال��غ��رف 

فندقية.
وخالل عهد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان -رحمه اهلل- 
ال�شياحة  �شناعة  فارقة يف  اإىل عالمة  الإم���ارات  حتولت 
العاملية، لتدخل قائمة الدول ال�20 الكبار يف هذا القطاع 

على م�شتوى العامل �شمن موؤ�شرات تناف�شية ال�شياحة.

وحازت فنادق فئة ال�5 جنوم على 60 فندقاً بطاقة بلغت 
غرفة.  16075

فندقاً   63 جن��وم  ال�4  فئة  الفنادق  ع������دد  بل�����غ  في������ما   
ف��ن��ادق فئة  ع��دد  واإج��م��ايل  8912 غ��رف��ة،  بلغت  بطاقة 
 12706 باإجمايل  فندقاً   236 بلغ  جنوم  و3  و2   1

غرفة.
نحو  5 جنوم  فئة  الفنادق  اإجمايل  بلغ   2021 وبنهاية 
235 فندقاً باإجمايل 70465 غرفة ، وفنادق فئة ال�4 
غرفة،   54294 بلغت  بطاقة  فندقاً   258 بعدد  جنوم 
فيما بلغ اإجمايل فنادق فئة 1 و2 و3 جنوم 339 فندقاً 

باإجمايل 34184 غرفة.
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اأخبـار الإمـارات

الطاقة يف عهد خليفة ..روؤية م�شتقبلية وم�شاريع م�شتدامة
با�شت�شافة  الإم������������ارات  ف�������ازت 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م��ق��ر 
امل��ت��ج��ددة »اي��ري��ن��ا« وه��ي منظمة 
يف  البلدان  تدعم  دولية  حكومية 
انتقالها اإىل م�شتقبل من الطاقة 
املن�شة  وه���ي مت��ث��ل  امل�����ش��ت��دام��ة، 
كما  ال���دويل،  للتعاون  الأ�شا�شية 
ولل�شيا�شات  لالمتياز  تعد مركزاً 
واملعارف  وامل����وارد  والتكنولوجيا 
املالية يف جمال الطاقة املتجددة. 
واأ�شدر رحمه هلل، قانون تاأ�شي�س 
الهيئة الحتادية للرقابة النووية، 
امل�شوؤولة  الرقابية  لت�شبح اجلهة 
كما  ال��ن��ووي،  القطاع  تنظيم  عن 
موؤ�ش�شة  تاأ�شي�س  ق��ان��ون  اأ���ش��در 
الإمارات للطاقة النووية، مد�شنا 
ال�شلمي  النووي  الربنامج  بذلك 
ال���ه���ادف لإن���ت���اج ال��ك��ه��رب��اء ودعم 
وتوفري  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
العديد من فر�س العمل ملواطني 

دولة الإمارات.
تد�شني  اهلل، مت  ويف عهده رحمه 
»م�������ش���در«وال���ت���ي متثل  م���دي���ن���ة 
منخف�س  م�������ش���ت���دام���اً  ����ش���روع���اً 
اإن�����ش��اء �شركة  ك��م��ا مت  ال��ك��رب��ون، 
امل�شتقبل  ل���ط���اق���ة  اأب����وظ����ب����ي 
تاأ�ش�شت  وال��ت��ي  "م�شدر"، 
عاملية  ���ش��رك��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
الطاقة  رائ���دة يف جم���ايَل 
امل�����ت�����ج�����ددة وال����ت����ط����وي����ر 

اإن�شاء  مت  كما  الو���ش��ط،  وال�شرق 
الغاز  ل�شناعات  اأب��وظ��ب��ى  �شركة 
للغر�س  /ج���ا����ش���ك���و/  امل����ح����دودة 
م�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  مت  ك��م��ا  ن��ف�����ش��ه، 
الغاز ونقله  للغاز لنتاج  خمتلفة 
اىل مواقع ا�شتخدامه فى امل�شانع 
وحتلية  الطاقة  توليد  وحمطات 
رئا�شة  ت���ول���ي���ه  وخ������الل  امل�����ي�����اه. 
منذ  للبرتول،  الأع��ل��ى  للمجل�س 
ال�شيخ خليفة  دع��م   ،1988 ع��ام 
ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، رح��م��ه اهلل، 
ت���ط���وي���ر قطاع  وج����ه����ود  خ���ط���ط 
القدرات  وزي�����ادة  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط 
م�شاعي  ودع�����م  ف��ي��ه  الن��ت��اج��ي��ة 
�شركة برتول اأبوظبي الوطنية " 
اأدنوك " ل�شتثمار موارد الطاقة 
مبا ي�شمن حتقيق قيمة م�شتدامة 
حيث  و�شعبها،  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
ا�شتطاعت دولة الإمارات اأن متثل 
النفط  �شوق  يف  ا�شتقرار  عن�شر 
ال��ع��امل��ي، ودول����ة رائ����دة يف جمال 
الطاقة  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ا����ش���ت�������ش���راف 
حلول  واإي��ج��اد  م�شادرها  وتنويع 
الذي  ال��وق��ت  يف  ل��ه��ا،  م�شتدامة 
�شعت فيه اإىل ال�شتثمار الأف�شل 
النفط  م���ن  مل����وارده����ا  والأم����ث����ل 

والغاز.
املا�شية،   18 ال�  ال�شنوات  وخالل 
منجزاتها  "اأدنوك"  وا����ش���ل���ت 
جمموعة  ب��و���ش��ف��ه��ا  ال���ن���وع���ي���ة، 

كمية كبرية من الطاقة للمنازل 
احلكومية  وامل��ن�����ش��اآت  وال�����ش��رك��ات 
مع تقليلها للب�شمة الكربونية يف 
اهلل  رحمه  عهده  و�شهد  ال��دول��ة. 
اأبوظبي«،  »ن���ور  حم��ط��ة  ت��د���ش��ني 
للطاقة  م�����ش��ت��ق��ل��ة  حم��ط��ة  اأك����رب 
لت  �شكَّ العامل، حيث  ال�شم�شية يف 
اآمناً  م�������ش���دراً  اأب���وظ���ب���ي«  »ن�����ور 
للطاقة  وُم�����ش��ت��دام��اً  وم���وث���وق���اً 
باأحدث  ب��ال���ش��ت��ع��ان��ة  امل���ت���ج���ددة، 
وت�شتخدم  التقنية.  الب��ت��ك��ارات 
املحطة اأنظمة اآلية فائقة التطور 
بعد  اع���ت���م���اده���ا  مت  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��ف، 
�شاملة.  تف�شيلية  درا���ش��ة  اإج���راء 
 1،400 امل����ح����ط����ة  وت���ت�������ش���م���ن 
للتنظيف  الآل���ي���ة  الأن��ظ��م��ة  م���ن 
امل����اء، تقطع  ا���ش��ت��خ��دام  دون  م��ن 
مرتني  كيلومرت   800 م�شافة 
الألواح  ماليني  لتنظيف  يومياً 
ا�شتمرارية  ل�����ش��م��ان  ال�شم�شية 

عملها باأعلى كفاءة ممكنة.
واإمي����ان����اً م���ن ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
زايد اآل نهيان، رحمه اهلل، باأهمية 
قطاع  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ا���ش��ت�����ش��راف 
املعنية  اجل��ه��ات  عملت  ال��ط��اق��ة، 
ال�شرتاتيجيات  اإط������الق  ع��ل��ى 
وامل����������ب����������ادرات وال����������������روؤى ال���ت���ي 
امل�شتقبل،  متطلبات  مع  تتواكب 
ح���ي���ث اأط���ل���ق���ت دول������ة الإم��������ارات 
 2050 للطاقة  ا�شرتاتيجيتها 

ب�شكل  الع����ت����م����اد  ع������دم  ق�������ررت 
التقليدية  امل�����ش��ادر  على  رئي�شي 
النفط  ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي  ل��ل��ط��اق��ة 
والغاز، مما ي�شاعد على احلد من 
كما  البيئة،  على  اجلانبية  الآث��ار 
�شعت الدولة اإىل تاأهيل جيل من 
املوارد الب�شرية والكوادر املواطنة، 
دولية  و�شراكات  اتفاقات  وعقدت 
ل��ت��ب��ن��ي اأف�����ش��ل امل���م���ار����ش���ات، مما 
م�شتدامة  ح��ل��ول  تبني  يف  �شاهم 
دولة  وحققت  املتجددة.  للطاقة 
املنجزات  الإم��ارات جمموعة من 
ط����وال ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، منها 
ال�10  حلول دول��ة الإم����ارات ف��ى 
الكبار عاملياً يف 20 موؤ�شراً رئي�شاً 
العاملية  التناف�شية  موؤ�شرات  من 
والبنية  الطاقة  بقطاع  اخلا�شة 
وفقاً   ،2021 ل���ع���ام  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
للتناف�شية  الحت������ادي  ل��ل��م��رك��ز 
الراحل  اهتمام  وكان  والإح�شاء. 
ال��ك��ب��ري ب��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة، ق��د بداأ 
اإب����ان توليه  ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ات،  خ���الل 
اأبوظبي،  اإم����ارة  يف  العهد  ولي���ة 
م�شنع  اأول  اأبوظبي  اأن�شاأت  حيث 
لت�شييل الغاز عرب �شركة ابوظبى 
ف��ى عام  امل��ح��دودة  ال��غ��از  لت�شييل 
ت�شدير  م�شنعها  ليبداأ   1973
 1977 عام  لليابان  امل�شال  الغاز 
دول����ة  اأول  الم����������ارات  ول���ت���ك���ون 
اخلليج  فى  امل�شال  للغاز  م�شدرة 

حيث  امل�����������ش�����ت�����دام،  ال�����ع�����م�����راين 
يف  امل�شاهمة  ال�شركة  ا�شتهدفت 
ال���ري���ادي لدولة  ال�����دور  ت��ر���ش��ي��خ 
الطاقة  ق��ط��اع  ���ش��م��ن  الإم������ارات 
تنويع  دع���م  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��امل��ي، 
فيها  والطاقة  القت�شاد  م�شادر 
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى الأجيال  ي��ع��ود  مب��ا 
ال�����ق�����ادم�����ة. وق�����ام�����ت »م�������ش���در« 
متجددة  طاقة  م�شاريع  بتطوير 
منطقة  يف  جت��اري��ة  ج����دوى  ذات 
اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
البتكار  ودعم  العاملية،  والأ�شواق 
النظيفة،  التكنولوجيا  جمال  يف 
تتخ�ش�س  م��ن�����ش��ات  وف����رت  ك��م��ا 
لتحفيز  والأع�����م�����ال  امل���ع���رف���ة  يف 
املزيد من النمو يف قطاع الطاقة 
النظيفة،  وال��ت��ق��ن��ي��ات  امل��ت��ج��ددة 
وب��ال��ت��ايل خ��ل��ق م�����ش��ادر اي����رادات 
ج���دي���دة ل���دول���ة الإم���������ارات على 
ناحيتها،  وم���ن  ال��ط��وي��ل.  امل����دى 
للطاقة  ب����راك����ة  حم���ط���ة  ت�����ش��ك��ل 
منطقة  يف  ال�����ش��ل��م��ي��ة  ال���ن���ووي���ة 
�شمن  تاأثرياً  امل�شاريع  اأك��ر  اأح��د 
جهود الدولة، حيث يوفر امل�شروع 
مبفاعالته الأربعة املتقدمة عند 
الت�شغيل التام 5600 ميجا وات، 
اأي ما يعادل %25 من احتياجات 
الدولة من الكهرباء، حيث يوؤدي 
هذا امل�شروع دوًرا اأ�شا�شًيا يف تنويع 
م�شادر الطاقة يف الدولة و�شيوفر 

متكاملة من ال�شركات املتخ�ش�شة 
التي متار�س عملياتها الت�شغيلية 
النفط  ق��ط��اع  ك��اف��ة جم����الت  يف 
وال��غ��از، مب��ا يف ذل��ك ال�شتك�شاف 
والتخزين  والإن���ت���اج  وال��ت��ط��وي��ر 
اإىل  و���ش��وًل  وال��ت��وزي��ع،  والتكرير 
ت���ط���وي���ر جم���م���وع���ة وا����ش���ع���ة من 

املنتجات البرتوكيماوية.
الكبري،  ال�����راح�����ل  ت�����ويل  وب����ع����د 
مقاليد احلكم يف الدولة، �شهدت 
دول����ة الإم�������ارات ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
جم����ال ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة، عرب 
امل�شاريع  م����ن  ال���ع���دي���د  اإن���������ش����اء 
اهلل،  رحمه  د�شن  حيث  النوعية، 
للطاقة   »1 »����ش���م�������س  م�������ش���روع 
ميثل  وال���ذي  امل��رك��زة.  ال�شم�شية 
اإجنازاً بارزاً �شمن روؤية الإمارات 
اقت�شادها  ت��ن��وي��ع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وم�����وارده�����ا م���ن ال���ط���اق���ة، حيث 
والتزامها  الإم����ارات  حر�س  اأك��د 
املتميزة  مكانتها  على  باحلفاظ 
للطاقة،  رئي�شاً  م��زوداً  باعتبارها 
وذل���ك م��ن خ���الل ت��و���ش��ي��ع نطاق 
الطاقة  ق��ط��اع  لي�شمل  ري��ادت��ه��ا 

املتجددة.
الدولية  للجهود  وت��ق��دي��راً 
لدولة الإمارات يف الطاقة 
امل�����ت�����ج�����ددة، وجت�������ش���ي���داً 
ل���ل���ت���ق���دي���ر والح�����������رتام 
ال���ع���امل���ي ل���ه���ذه اجل���ه���ود، 

•• اأبوظبي-وام:

جنحت دول��ة الإم��ارات يف حتقيق 
قطاع  يف  م��رم��وق��ة  عاملية  مكانة 
ن��ت��ي��ج��ة لدعم  ال���ط���اق���ة، وذل������ك 
امل��غ��ف��ور ل����ه، ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
اهلل،  رح����م����ه  ن����ه����ي����ان،  اآل  زاي�������د 
الكبري  ال��راح��ل  ل��روؤى  وجت�شيداً 
ح������ول اأه����م����ي����ة ال����ط����اق����ة وت���ن���وع 
وا���ش��ت��ه��دف��ت جهود  م�������ش���ادره���ا. 
دولة الإم��ارات يف جمال الطاقة، 
���ش��م��ان ح�����ش��ول اجل��م��ي��ع بتكلفة 
الطاقة  خ���دم���ات  ع��ل��ى  م��ي�����ش��ورة 
احلديثة املوثوقة، وحتقيق زيادة 
املتجددة  الطاقة  كبرية يف ح�شة 
الطاقة  م�����ش��ادر  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن 
م�شاعفة  اإىل  بالإ�شافة  العاملية، 
كفاءة  يف  للتح�شن  العاملي  املعدل 

ا�شتخدام الطاقة.
ولعب قطاع الطاقة دوراً هاما يف 
واخلارجية  الداخلية  ال�شيا�شات 
اكت�شاف  ومنذ  الإم����ارات،  ل��دول��ة 
ال���ن���ف���ط وال����غ����از ق���ب���ل اأك������ر من 
الدولة  اأ���ش��ب��ح��ت  ق�����رن،  ن�����ش��ف 
الطاقة  اأ���ش��واق  يف  رئي�شيا  ع�شوا 
مهما  دوراً  تلعب  وه���ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
اأ�شواق  يف  ال���ش��ت��ق��رار  حتقيق  يف 
ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي. وح��ر���ش��ت دولة 
�شيا�شة  ات���خ���اذ  ع��ل��ى  الإم���������ارات، 
حيث  الطاقة،  م�شادر  يف  التنوع 

موحدة  خ��ط��ة  اأول  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 
ل��ل��ط��اق��ة يف ال���دول���ة ت�����وازن بني 
وال�شتهالك،  الإن����ت����اج  ج��ان��ب��ي 
العاملية،  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  والل���ت���زام���ات 
مريحة  اقت�شادية  بيئة  وت�شمن 
ال���ق���ط���اع���ات،  ل��ل��ن��م��و يف ج���م���ي���ع 
رف����ع كفاءة  وت�����ش��ت��ه��دف اخل��ط��ة 
واملوؤ�ش�شي  ال��ف��ردي  ال���ش��ت��ه��الك 
م�شاهمة  ورف����ع   ،40% بن�شبة 
ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة يف اإج���م���ايل 
الدولة  يف  املنتجة  الطاقة  مزيج 
%50، وحتقيق  %25 اإىل  من 
درهم  مليار   700 يعادل  توفري 

حتى عام 2050.
بعني  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  وت�����اأخ�����ذ 
للطلب  ���ش��ن��وي��اً  الع���ت���ب���ار من�����واً 
النبعاثات  وخف�س   ،6% يعادل 
ال���ك���رب���ون���ي���ة م����ن ع��م��ل��ي��ة اإن���ت���اج 
خالل   70% بن�شبة  ال��ك��ه��رب��اء 
واإجماًل،  املقبلة.  الثالثة  العقود 
لدولة  ال�����ب�����ارزة  امل���ك���ان���ة  ت����اأت����ي 
الإم��ارات يف �شوق الطاقة العاملي 
احلكيمة  ل��ل��روؤي��ة  نتيجة  ال��ي��وم، 
اآل نهيان،  لل�شيخ خليفة بن زايد 
الدولة  تكت�شب  حيث  اهلل،  رحمه 
وتقديراً  ع��امل��ي��اً  اح���رتام���اً  ال��ي��وم 
خ�����ا������ش�����اً م������ن ال�����������دول وك������ربى 
جمال  يف  ال���ع���ام���ل���ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
الطاقة، بوجود امل�شاريع النوعية 

والروؤى بعيدة املدى.
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•• اأبوظبي-وام: 

�شهدت الريا�شة الإماراتية على مدار اأكر من 17 عاما، طفرة حقيقية على 
خمتلف امل�شتويات يف عهد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان- رحمه اهلل- الذي 

وافته املنية اأم�س الأول اجلمعة.
ونالت الريا�شة الإماراتية يف عهد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل، 
اهتماماً وا�شعاً يتالءم مع النه�شة احلقيقية التي �شاحبت كل اأفرع احلياة يف 
الدولة ، وكانت ترجمة ل�شرتاتيجية القيادة يف البحث عن التميز والتطور 

لوطن يقبل التحدي، ول يعرتف بكلمة امل�شتحيل.
و���ش��ه��دت ال��ري��ا���ش��ة الإم��ارات��ي��ة خ��الل ع��ه��ده- رح��م��ه اهلل -ع�����ش��را مزدهرا 
البطولت  وا�شت�شافة  بالألقاب  التتويج  �شعيد  على  وال��ري��ادة  التمكني  يف 
العاملية،  وال�شمات  املعايري  ذات  الريا�شية  املن�شاآت  واإقامة  وتطوير  وتدعيم 
اأث���رت احل��ي��اة الريا�شية يف دول���ة الإم����ارات ونالت  وك��ذل��ك ال��ق��رارات ال��ت��ي 

التقدير الدويل ب�شكل هائل.
ومنذ انتخابه رئي�شا لدولة الإمارات يف الثالث من نوفمرب 2004 عقب وفاة 
"طيب اهلل ثراه" ، كانت  اآل نهيان  وال��ده املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
الدولة وا�شرتاتيجية  واأهميتها يف خطط تطوير وتنمية  للريا�شة مكانتها 

اإ�شعاد مواطنيها واملقيمني بداخلها.
واأ�شبحت الإمارات من الدول املتقدمة يف جمال رعاية ال�شباب والريا�شيني، 
ال�شيخ  بتوجيهات  امل�شاعدة،  ال��ع��وام��ل  ك��ل  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  وف��رت  اأن  بعد 
خليفة بن زايد رحمه اهلل ، لإميانه باأهمية عن�شر ال�شباب، باعتباره الروة 

احلقيقية يف بناء الوطن وم�شتقبله.
البنية  مد  بني  ما  الدولة  يف  الريا�شية  بالناحية  الهتمام  اأ�شكال  وتعددت 
الأ�شا�شية املهمة يف خمتلف الإمارات واإقامة املن�شاآت واملرافق التي تخدم قطاع 
احرتافية  بنظم  الريا�شة  دعم  بني  وما  �شواء  حد  على  والبطولة  املمار�شة 
الريا�شة والريا�شيني وحتفز  وقوانني ولوائح ت�شاهم يف الرتقاء مب�شتوى 
نحو  وال�شعي  الريا�شة  ممار�شة  على  الإم���ارات  دول��ة  داخ��ل  املقيمني  جميع 

املناف�شة النزيهة والقوية يف خمتلف الريا�شات.
ورعايتها  امل��واه��ب  تنمية  على  اهلل-  رحمه  ع��ه��ده-  يف  ال��دول��ة  حر�شت  كما 
ودعمها يف خمتلف املراحل ال�شنية وا�شتقدام جمموعات من اأف�شل املدربني 
الداخل  يف  اخل���ربة  واكت�شاب  الح��ت��ك��اك  �شبل  وت��وف��ري  واخل����رباء  العامليني 

واخلارج.
الفر�شة  اإتاحة  على  اهلل  رحمه  عهده  يف  الإم��ارات��ي��ة  احلكومة  حر�شت  كما 
اأمام  ملمار�شة الريا�شات الن�شائية وتوفري فر�س الحتكاك لتمهيد الطريق 
الفر�شة  اأتيحت  وك��ذل��ك  الدولية  البطولت  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  م�شاركة 
امل�شابقات الريا�شية فلم يعد  اأمام املقيمني ومواليد الإم��ارات للم�شاركة يف 

ن�شاطهم الريا�شي قا�شرا على املمار�شة بعيدا عن قطاع البطولة.
باأ�شحاب  واخل��ا���س   2006 ع��ام  يف   29 برقم  ال�شادر  القانون  �شاهم  كما 

الهمم يف التاأكيد على الهتمام البالغ من قيادتنا الر�شيدة ب�"فر�شان الإرادة 
فئات  ب��ني  دون متييز  لهم  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  ت��وف��ري  والتحدي" م��ن خ��الل 

املجتمع.
وعلى مدار ال�شنوات املا�شية ، �شهدت الريا�شة الإماراتية العديد من مالمح 

هذا التطور الريا�شي.
اأك��ر من  "وام" ع��ددا من ه��ذه املالمح على  اأن��ب��اء الإم���ارات  وتر�شد وكالة 

�شعيد ومنها..

البنية الأ�سا�سية واملن�ساآت الريا�سية..
على مدار ال�شنوات املا�شية ، قدمت دولة الإمارات يف عهد ال�شيخ خليفة بن 
والتي  العاملي  امل�شتوى  ذات  املن�شاآت  -العديد من  نهيان -رحمه اهلل  اآل  زايد 

تزخر بها خمتلف الإمارات.
ومل تقت�شر �شهادة جناح وتقدير هذه املن�شاآت والبنية الأ�شا�شية على عباراة 
نالت  واإمنا  العاملية  الريا�شة  نالتها من كبار م�شوؤويل  التي  والثناء  الإ�شادة 
�شهادة جناح اأكر واقعية بح�شول الإم��ارات على حق ا�شت�شافة العديد من 

البطولت يف خمتلف الألعاب وذلك على امل�شتويني القاري والعاملي.
ومن اأبرز املن�شاآت الريا�شية التي �شيدت اأو نالت ن�شيبا كبريا من التحديث 

والتطوير يف ال�شنوات املا�شية كانت..
مدينة زايد الريا�شية : بعد عقود من تاأ�شي�شها وافتتاحها ر�شميا يف 1982 
، خ�شعت مدينة زايد الريا�شية يف اأبو ظبي لعمليات تطوير وحتديث كبرية 
لتواكب التغريات التي طراأت على املعايري القارية والعاملية خا�شة واأن املدينة 
، التي تبلغ م�شاحتها 12 مليون قدم ، ت�شم اأكر من من�شاآة منها ا�شتاد كرة 
القدم الذي يت�شع لأكر من 43 األف م�شجع وكذلك جممع مالعب التن�س 

و�شالة التزلج.
واإىل جانب البطولت التي ا�شت�شافتها مدينة زايد يف املا�شي ، �شاهمت هذه 
التطويرات يف ا�شت�شافتها لأكر من بطولة يف ال�شنوات املا�شية مثل كاأ�س 
اخلليج العربي يف 2007، وكاأ�س اآ�شيا لكرة القدم يف 2019، وكاأ�س العامل 

لالأندية يف اأكر من ن�شخة وكاأ�س العامل لل�شباب عام 2003 .
ملعب حممد زايد يف نادي اجلزيرة باأبو ظبي: هذا ال�شتاد الذي مت ت�شييده 
 2006 عامي  يف  وحتديث  جتديد  لعمليتي  خ�شع   ،  1980 يف  وافتتاحه 
ا�شت�شافة  األ��ف م�شجع و�شارك يف   40 اأك��ر من  �شعته  تبلغ  و2009 حيث 

العديد من البطولت منها كاأ�س ملعب 2019 .
ملعب هزاع بن زايد يف العني : تبلغ �شعته 25 األف م�شجع ، ومت افتتاحه يف 
مبوا�شفات عاملية مميزة جتعله من اأف�شل ا�شتادات العامل. ويتميز   2014

اإعادة ت�شميم يف  اآل مكتوم بنادي الن�شر: خ�شع هذا ال�شتاد لعملية  ملعب 
اإطار حتديث �شامل قبل اإعادة افتتاحه يف 2019 .

املرافق  ب��اأح��دث  والو�شل  الأه��ل��ي  و�شباب  ال�شارقة  اأن��دي��ة  تطوير  اأي�شا  مت 
والتقنيات احلديثة ل�شت�شافة البطولت العاملية.

التطوير  للعديد من عمليات  املدينة  : خ�شعت هذه  الريا�شية  دبي  مدينة 
لتظل مواكبة   2004 افتتاحها يف  وم�شتمر منذ  ب�شكل منتظم  والتحديث 
لأحدث الطرز واملعايري العاملية. و�شيدت املدينة على م�شاحة 50 مليون قدم 
للكريكيت  ريا�شية متنوعة منها ملعب عاملي  مربع وت�شم من�شاآت ومرافق 
ف��ن��ادق وم��راف��ق خدمية  اإىل جانب  وال��رج��ب��ي واجل��ول��ف  وم��الع��ب للهوكي 

خمتلفة.
املهمة واحلديثة حيث مت و�شع حجر  الريا�شية  املن�شاآت  : من  زايد  جممع 

الأ�شا�س يف 2014 لت�شييده على م�شاحة تزيد على 178 األف مرت مربع.
حلبة يا�س : اأ�شبحت حلبة يا�س لل�شباقات من اأبرز حلبات ال�شباق يف العامل 
فعاليات  �شمن  للغاية  املهمة  ال�شباقات  اأحد  �شنويا  ت�شت�شيف  لكونها  نظرا 
الحتاد  ج��ائ��زة  �شباق  وه��و  فورمول1-  ���ش��ي��ارات  ل�شباقات  ال��ع��امل  بطولة 
للطريان الكربى. ويجتذب هذا ال�شباق مع احللبة اهتماما عامليا كبريا كونه 

اجلولة اخلتامية يف البطولة العاملية.
حتفة  ويعترب   2010 اأك��ت��وب��ر  يف  املجمع  ه��ذا  افتتاح  مت   : ح��م��دان  جممع 
هائلة  عاملية  اإ�شادات  املجمع  ون��ال   ، املقايي�س  بكل  عاملية  وريا�شية  معمارية 
على هام�س البطولت العديدة التي ا�شت�شافها ومنها بطولة العامل يف دبي 

عام 2010 .
�شباقات  م�شمار  اأك��رب  افتتاح  مت  دب��ي:  يف  امل�شامري  وحتفة  م��ي��دان  مدينة 
رائ��ع حيث  عاملي  ويتميز بطراز   ، دبي  العامل مبدينة ميدان يف  للخيول يف 
تن�س  وقاعات عر�س ومالعب  للخيول  ومتحفا  فندقا �شخما  املن�شاأة  ت�شم 

وجولف ما يجعل "حتفة امل�شامري" اأيقونة ريا�شية عاملية متكاملة.
و�شمات  مبعايري  ويتمتع   2013 يف  افتتاحه  مت   : للدراجات  دب��ي  م�شمار 
عاملية جتعله مق�شدا لأبرز جنوم ريا�شة �شباقات الدراجات يف العامل ومقرا 

لبطولت كبرية.
الألقاب والإجنازات : وبعدما تاأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم اإىل مونديال 
القدم  اآ�شيا لكرة  اأبطال  العني بلقب دوري  نادي  1990، وفاز  ايطاليا عام 
بن  اأحمد  ال�شيخ  ف��وز   2004 يف  الإم���ارات  ريا�شة  �شهدت   ،2003 ع��ام  يف 
ح�شر اآل مكتوم مبيدالية ذهبية يف الرماية بدورة الألعاب الأوملبية يف اآثينا 
لتكون اأول ميدالية ذهبية لالإمارات يف تاريخ م�شاركاتها بالدورات الأوملبية ، 
وتوالت اإجنازات الريا�شة الإماراتية يف خمتلف الريا�شات ومنها فوز املنتخب 
الإماراتي بلقب كاأ�س اخلليج العربي مرتني يف 2007 بالإمارات و2013 
عام  ال�شعودية  اآ�شيا يف  بكاأ�س  القدم  لكرة  ال�شباب  وفوز منتخب  بالبحرين. 
بلندن   2012 اأوملبياد  يف  الأوملبي  الإماراتي  املنتخب  وم�شاركة   ،  2008
الأوملبية،  بالدورات  القدم  كرة  م�شابقة  لالإمارات يف  الأوىل  امل�شاركة  لتكون 
اأف�شل لعب  بجائزة  الإماراتي  واملنتخب  الأهلي  اأحمد خليل مهاجم  وفوز 
التايل  العام  "عموري" يف  الرحمن  2015 ثم فوز عمر عبد  لعام  اآ�شيا  يف 

مبا�شرة بنف�س اجلائزة.
لالأندية  العامل  بطولة  يف  الف�شية  وامليدالية  الثاين  باملركز  العني  فاز  كما 

ب��الإم��ارات ع��ام 2018 بعد ع��ام واح��د من ف��وز اجلزيرة الإم��ارات��ي باملركز 
الرابع يف نف�س البطولة بن�شخة 2017 . وعلى �شعيد ا�شت�شافة البطولت 
من  وثقة  تقدير  حمل  املا�شية  ال�شنوات  م��دار  على  الإم���ارات  دول��ة  كانت   ،
الهيئات والحتادات الريا�شية الدولية بف�شل ما متتلكه من قدرات تنظيمية 

ومن�شاآت ذات طرز عاملية.
الكيانات  من  العديد  يف  ممثال  ال��دويل  املجتمع  ثقة  بهذا  الإم���ارات  ونالت 
اخلا�س  والأومل��ب��ي��اد  "فيفا"  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل  الحت���اد  مثل  الريا�شية 
والكاراتيه  وامل��ب��ارزة  واجلوجيت�شو  للجودو  ال��دول��ي��ة  والحت����ادات  ال���دويل، 
1، والفرو�شية  وال��رج��ب��ي ورف���ع الأث��ق��ال وال��رال��ي��ات و���ش��ب��اق��ات ال��ف��ورم��ول 
وال�شباق، ف�شال عن كل الحتادات القارية ، ما جعلها ت�شت�شيف العديد من 

البطولت مثل..
كاأ�س اآ�شيا لكرة القدم 2019 .

2009 و2010 و2017 و2018  كاأ�س العامل لالأندية خم�س مرات يف 
و2021 لت�شبح اأكر الدول ح�شول على حق ا�شت�شافة هذه البطولة بعد 

اليابان التي احت�شنت البطولة وفكرتها منذ البداية.
بطولة العامل للجوجيت�شو جلميع الفئات ال�شنية يف عام 2019 .

اأ�شبحت اأبوظبي عا�شمة للعبة اجلوجيت�شو يف العامل، حيث ا�شت�شافت ب�شكل 
�شنوي العديد من البطولت يف خمتلف الفئات والأوزان والأعمار، ما اأهلها 

لتنظيم اأكرب بطولت اجلوجيت�شو العاملية.
كبرياً  اهتماماً  الفرو�شية  -ريا�شة  اهلل  -رحمه  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  اأوىل 
حملياً وعاملياً، ومت التوجيه بتنظيم العديد من الفعاليات والبطولت داخل 
الدولة وخارجها، �شواء كانت �شباقات اخليول العربية الأ�شيلة، اأو بطولت 

القدرة والتحمل، اأو جمال اخليل، اأو قفز احلواجز.
مثلت �شباقات كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�شيلة، 
وكاأ�س دبي العاملي، ومهرجان �شباقات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، وكاأ�س �شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك الدولية للقدرة لل�شيدات عالمة فارقة يف تاريخ �شباقات اخليول 
يف العامل، اإذ تعد الأكرب حجماً وقيمة للجوائز، اإ�شافة اإىل تنوع انت�شارها يف 

خمتلف امل�شامري وميادين اخليل العاملية، واإقامتها ب�شكل م�شتمر.

ا�ست�سافة الأوملبياد اخلا�س العاملي يف 2019 .
ا�شت�شافة بطولة العامل لالألعاب القتالية "يو اإف �شي" يف عدة ت�شخ اعتبارا 

من عام 2010.
فورمول1-  �شيارات  ل�شباقات  العامل  لبطولة  اخلتامي  ال�شباق  ا�شت�شافة 

�شنويا منذ 2009 .
املا�شية العديد من بطولت العامل  ا�شت�شافت الإم��ارات على مدار الأع��وام 
البدنية  ال�شباحة واملبارزة والكاراتيه والقوة  العامل مثل  يف معظم ريا�شات 

والرماية، واجلولف، والكريكيت، و املواي تاي القتالية.

الريا�شة الإماراتية يف عهد خليفة.. متكني وريادة واإجنازات
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نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات
اإىل مقام �ساحب ال�سمو 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 

مبنا�سبة الثقة الغالية التى اأوله اإياها اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 
املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات

بانتخابه رئي�سًا لدولة الإمارات العربية املتحدة
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يوفق �سموه ملا فيه اخلري للوطن و�سعبه 

.. وجندد عهد الولء والوفاء 
لقيادة �سموه الر�سيدة وخدمة �سعب الإمارات

عبداجلليل يو�شف دروي�س واأولده


