
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:28            
الظهر.......    12:14  
الع�رص........   03:14   
املغرب.....   05:36  
الع�صاء......   06:54

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�سيخ الأزهر رئي�س جمل�س حكماء امل�سلمني 
يهنئ رئي�س الدولة بعيد الحتاد الـ 51

•• اأبوظبي-وام:

ال�شريف  الأزه��ر  �شيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  الأك��ر  الإم��ام  ف�شيلة  م  تقَدّ
ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  اإىل �شاحب  بالتهنئة  امل�شلمني  رئي�س جمل�س حكماء 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات و �شعب دولة الإم��ارات مبنا�شبة عيد الحتاد 
ال�51 �شائلاً امل��وىل عز وجل اأن ُي��دمَي على دول��ة الإم��ارات الأم��ن والأم��ان والتقدم 
والزدهار. وبهذه املنا�شبة اأعرب ف�شيلة الإمام الأكر �شيخ الأزهر عن تقديره مل�شرية 
دولة الإمارات العربية املتحدة الرائدة ودور قادتها الأوفياء يف تر�شيخ قيم ال�شلم 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  �س  املوؤ�ِشّ احلكيم  الوالد  نهج  على  ا  �شرياً امل�شرتك  والتعاي�س 
ال�شريف ودولة  الأزه��ر  التي جتمع  الوثيقة  بالعلقات  اآل نهيان رحمه اهلل م�شيدا 
لم والأخوة الإن�شانَيّة  الإمارات العربية املتحدة ما كان له عظيم الأثر يف تعزيز ال�ِشّ

حول العامل.

االإمارات حتتفي بعيد االحتاد الـ 51 باإجنازات نوعية 

رئي�س الدولة: الإمارات بداأت مرحلة جديدة يف تاريخها ..والطموحات الكبرية حتتاج اإىل عزمية اأكرب
حممد بن را�سد: الإمارات �ستم�سي بقيادة حممد بن زايد يف تنفيذ كافة ال�سرتاتيجيات واخلطط التنموية ال�ساملة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
حفظه اهلل اأن بلدنا مرت خلل 
املا�شية مبراحل  اخلم�شني عامااً 
من  الناجحة  رحلتها  يف  ع��دي��دة 
ولكل   .. التمكني  اإىل  التاأ�شي�س 
مرحلة اأهدافها و�شماتها واآليات 
�شيبقى  اهلل  وب��������اإذن   .. ع��م��ل��ه��ا 
الرا�شخ  الإم����������ارات  دول������ة  ن���ه���ج 
وتعزيز  وال���ت���ط���وي���ر  ال���ب���ن���اء  يف 
املكت�شبات والرتقاء بالطموحات 
لتحقيق انطلقه تنموية كرى 
ون���وع���ي���ة يف ك����ل اجل����وان����ب من 
خ����لل ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى جم���الت 
احلديثة  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
تتيحها  التي  الفر�س  وا�شتثمار 
الأجيال  مل�شلحة  امل��ج��الت  ه��ذه 

احلالية وامل�شتقبلية. 
ودعا �شموه - يف كلمته مبنا�شبة 
ع��ي��د الحت����اد ال������ 51 ل��ل��دول��ة - 
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افتتاح   .. الحتاد  عيد  مع  تزامنا 
الطريق الرابط بني �سارعي الإمارات 
اليوم زايــد  بــن  حممد  وال�سيخ 

•• دبي-وام:

تفتتح وزارة الطاقة والبنية 
اجلمعة  ال����ي����وم  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
عيد  مبنا�شبة  دي�شمر   2
للدولة   51 ال�������  الحت��������اد 
�شارع  ب��ني  ال��راب��ط  الطريق 
ال�شيخ  و�����ش����ارع  الإم����������ارات 
حم���م���د ب�����ن زاي�������د وال������ذي 
�شي�شكل حمورااً عموديااً على 

الطرق الحتادية. 
ياأتي افتتاح هذا الطريق يف 
اإطار جهود الوزارة لتطوير 
خمتلف  يف  التحتية  ال��ب��ن��ى 
اإمارات الدولة ل �شيما قطاع 
الطرق مبا يعود بالنفع على 
ال��وط��ن وامل��واط��ن وخمتلف 
الإقت�شادية  ال���ق���ط���اع���ات 
وال�شياحية  والج��ت��م��اع��ي��ة 

والنقل الري وغريها. 
وي�شهم الطريق الذي ي�شل 
كيلومرتا   13 اإىل  ط��ول��ه 
ن��ف��ق��ي ع��ل��ى �شارع  وت��ق��اط��ع 
ان�شيابية  يف  الإم��������������ارات 
كونه  امل������روري������ة  احل�����رك�����ة 
 6000 اأكرث من  ي�شتوعب 

مركبة بال�شاعة. 

نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ / حممد بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل

و�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ /حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل

و�إىل �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت 
  و�إىل �شمو �أولياء �لعهود و نو�ب �حلكام و�إىل �شعب �لإمار�ت �لكرمي و�ملقيمني 

مبنا�شبة عيد �لحتاد �لو�حد و�خلم�شني وكل عام و�أنتم بخري 

عبيد حميد �ملزروعي
رئي�س حترير جريدة �لفجر

الأ�شا�شي  ال��ع��ن��وان  يكون  اأن  اإىل 
م�شاعفة  ه��و  امل��ق��ب��ل��ة  للمرحلة 
اجل��ه��د وال��ع��ط��اء واإع�����لء قيمة 
اأداء  العمل والكفاءة والتفاين يف 
الواجب ..م�شددا على اأن املرحلة 
ومثابرة  ع��م��ل  م��رح��ل��ة  امل��ق��ب��ل��ة 
جم���ال  ول  وت���ن���اف�������س  واإجن����������از 
لأن  ال��رتاخ��ي  اأو  ل��ل��ت��ه��اون  فيها 
اإىل  حت��ت��اج  ال��ك��ب��رية  الطموحات 

عزمية اأكر. 
واأكد �شموه اأن لدى دولة الإمارات 
التحولت  لطبيعة  كاملاً  اإدراك��ااً 
بها من حتديات  وما  من حولها 
وفر�س ونعمل على ا�شتثمار هذه 
الفر�س والتعامل مع التحديات 
ب��ن��ه��ج وا���ش��ح وف��اع��ل و���ش��ام��ل .. 
وقدراتنا  م��واردن��ا  على  ونعتمد 
و����ش���واع���د اأب��ن��ائ��ن��ا وع��ق��ول��ه��م .. 
ون��ت��ع��اون ب�����ش��دق واإي��ج��اب��ي��ة مع 
ونتحرك   .. واأ�شقائنا  اأ�شدقائنا 
يف الإقليم والعامل بوعي لتعظيم 
ونعزز   .. ال��وط��ن��ي��ة  م�����ش��احل��ن��ا 

والتجارية  القت�شادية  �شراكاتنا 
وال�شتثمارية الفاعلة مع خمتلف 
اأهدافنا  خل���دم���ة  ال����ع����امل  دول 
�شيا�شات  ون��ت��ب��ن��ى   .. ال��ت��ن��م��وي��ة 
على  وم�شوؤولة  ومتوازنة  متزنة 

ال�شاحتني الإقليمية والدولية. 
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ���ش��اح��ب ال�شمو 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
م���ك���ت���وم ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال����دول����ة 
ال��������وزراء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
الإمارات  دولة  اأن  اهلل،  رعاه  دبي 
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  �شتم�شي 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن زاي��������د اآل 
"حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
ال�شرتاتيجيات  تنفيذ  يف  اهلل" 
املو�شوعة  وال�شيا�شات  واخلطط 
كافة  يف  امل����ق����ررة  وامل�������ش���روع���ات 
ح�����ق�����ول ال���ت���ن���م���ي���ة ال�������ش���ام���ل���ة، 
جديدة  ب��ن��ج��اح��ات  م�����ش��ت��ب�����ش��رة 
حت��ق��ق��ت واإجن�������ازات اأ���ش��ي��ف��ت يف 
اخلم�شني  م���ن  الأوىل  ال�����ش��ن��ة 

الثانية.   )التفا�شيل �س3-2(

   

حممد بن زايد يوجه ب�سرف حزمة منافع �سكنية 
للمواطنني يف اأبوظبي بقيمة 3 مليارات درهم

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ب�شفته حاكمااً 
لإمارة اأبوظبي .. ب�شرف حزمة منافع �شكنية للمواطنني يف اإمارة اأبوظبي بقيمة اإجمالية 
بلغت ما يقارب ثلثة مليارات درهم ي�شتفيد منها ما يقارب من 1،900 مواطن ومواطنة 

يف الإمارة.
�شداد  من  متوفني  واأ�شر  متقاعدين  واإع��ف��اء  �شكنية  قرو�س  �شرف  املنافع  حزمة  وت�شمل 

م�شتحقات القرو�س ال�شكنية.
وتاأتي دفعة القرو�س ال�شكنية الثالثة لعام 2022 تزامنااً مع فرحة الحتفال بعيد الحتاد 
مليارات   7 يقارب  ما  قيمتها  بلغت  والتي   2022 لعام  ال�شكنية  للحزم  وا�شتكمالاً  ال�51، 
حر�س  من  انطلقااً  وذل��ك   .. ومواطنة  مواطن   4،000 من  اأك��رث  منها  وا�شتفاد  دره��م 
واحلياة  املعي�شة  م�شتويات  وتعزيز  الجتماعي  ال�شتقرار  �شمان  على  الر�شيدة  القيادة 

الكرمية للمواطنني ودورهم يف الإ�شهام يف دفع عجلة التنمية يف املجتمع.
تلبية تطلعات  الدائم على  قيادتنا احلكيمة وحر�شها  اهتمام  التوجيهات  كما جت�شد هذه 
املواطنني واحتياجاتهم وتوفري �شبل العي�س الكرمي ورفاه اأبناء الوطن واأ�شرهم بجانب بناء 

جمتمع متما�شك �شمن بيئة ُتعزز الإ�شهام يف بناء الوطن وتقدمه.

حممد بن زايد يوجه ب�سرف حزمة منافع �سكنية 
للمواطنني يف اأبوظبي بقيمة 3 مليارات درهم

رئي�س الدولة: الإمارات بداأت مرحلة جديدة يف تاريخها ..والطموحات الكبرية حتتاج اإىل عزمية اأكرب
حممد بن را�سد: الإمارات �ستم�سي بقيادة حممد بن زايد يف تنفيذ كافة ال�سرتاتيجيات واخلطط التنموية ال�ساملة 
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اأخبـار الإمـارات

مبنا�سبة عيد االحتاد الــ51: 

رئي�س الدولة: الإمارات بداأت مرحلة جديدة يف تاريخها .. و�ستبقى �سريكًا اأ�سا�سيًا وداعمًا لكل ما يحقق التنمية والتقدم للب�سرية 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة " حفظه 
يف  عديدة  مبراحل  املا�شية  عامااً  اخلم�شني  خ��لل  م��رت  بلدنا  " اأن  اهلل 
رحلتها الناجحة من "التاأ�شي�س" اإىل "التمكني" .. ولكل مرحلة اأهدافها 
الرا�شخ  الإم���ارات  دول��ة  نهج  �شيبقى  وب��اإذن اهلل   .. واآليات عملها  و�شماتها 
لتحقيق  بالطموحات  والرت��ق��اء  املكت�شبات  وتعزيز  والتطوير  البناء  يف 
الرتكيز على  ونوعية يف كل اجلوانب من خلل  تنموية كرى  انطلقه 
جمالت العلوم والتكنولوجيا احلديثة وا�شتثمار الفر�س التي تتيحها هذه 

املجالت مل�شلحة الأجيال احلالية وامل�شتقبلية. 
ودعا �شموه - يف كلمته مبنا�شبة عيد الحتاد ال�� 51 للدولة - اإىل اأن يكون 
واإعلء  والعطاء  اجلهد  م�شاعفة  هو  املقبلة  للمرحلة  الأ�شا�شي  العنوان 
املرحلة  اأن  على  ..م�شددا  الواجب  اأداء  يف  والتفاين  والكفاءة  العمل  قيمة 
اأو  للتهاون  فيها  وتناف�س ول جمال  واإجن��از  ومثابرة  املقبلة مرحلة عمل 

الرتاخي لأن الطموحات الكبرية حتتاج اإىل عزمية اأكر. 
اإدراك���ااً كاملاً لطبيعة التحولت من  اأن ل��دى دول��ة الإم���ارات  واأك��د �شموه 
الفر�س  ه��ذه  ا�شتثمار  على  ونعمل  وف��ر���س  م��ن حت��دي��ات  بها  وم��ا  حولها 
والتعامل مع التحديات بنهج وا�شح وفاعل و�شامل .. ونعتمد على مواردنا 
واإي��ج��اب��ي��ة مع  ب�شدق  ون��ت��ع��اون   .. اأب��ن��ائ��ن��ا وعقولهم  و���ش��واع��د  وق��درات��ن��ا 
اأ�شدقائنا واأ�شقائنا .. ونتحرك يف الإقليم والعامل بوعي لتعظيم م�شاحلنا 
الفاعلة  .. ونعزز �شراكاتنا القت�شادية والتجارية وال�شتثمارية  الوطنية 
مع خمتلف دول العامل خلدمة اأهدافنا التنموية .. ونتبنى �شيا�شات متزنة 

ومتوازنة وم�شوؤولة على ال�شاحتني الإقليمية والدولية. 
وقال �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة اإن التحولت يف العامل خلل ال�شنوات 
الدول  الإقليمي بني  التعاون  تعزيز جميع مظاهر  اأهمية  اأك��دت  الأخ��رية 
ه��و احلال  واح���د كما  ج��غ��رايف  ن��ط��اق  اأو  واح���دة  اإىل منطقة  تنتمي  ال��ت��ي 
بالن�شبة للدول العربية عامة اأو دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
خا�شة حيث متتلك هذه الدول من اإمكانات التقارب والتكامل التي رمبا ل 

تتوفر لغريها يف مناطق العامل الأخرى. 
وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة "حفظه اهلل" مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 51 للدولة .. 
والأبناء..  والأخوات  " الأخوة 

اليوم الوطني احلادي واخلم�شون هو يوم ن�شتح�شر فيه الدرو�س والعر 
باأمل  للم�شتقبل  ونتطلع  وتاأمل..  بوعي  احلا�شر  اإىل  وننظر  م�شى،  مما 
وتفاوؤل وثقة يف اإن القادم، بتوفيق اهلل ثم التخطيط ال�شليم وجهود اأبنائنا 

وحبهم لوطنهم، �شيكون اأف�شل واأكرث اإ�شراقا وعزة. 
اإن اليوم الوطني منا�شبة للفخر والعتزاز والفرحة، وهو يف الوقت نف�شه 
فر�شة ل�شحذ الطاقات، وحتفيز الهمم والعزائم، وجتديد العهد مع النف�س 
والوطن من كل اإماراتي واإماراتية باحلفاظ على �شرحنا التنموي الرائد 
الذي حتول اإىل رمز ومنوذج للنه�شة يف املنطقة وم�شدر للأمل بامل�شتقبل 

املزدهر ل�شعوبها. 
اأعناقنا  اأم��ان��ة كبرية وغالية يف  واأخ��وات��ي،  اأخ���واين   .. الإم����ارات  دول��ة  اإن 
والأحفاد  الأبناء  اإىل  و�شن�شلمها  والأج��داد  الآب��اء  ت�شلمناها من   .. جميعااً 
الذين �شيحملون الراية من بعدنا ليوا�شلوا امل�شرية ويبنوا على ما بنيناه، 
ثابتة  واأرك��ان  را�شخة  اأ�ش�س  من  الأ�شلف  لنا  تركه  ما  على  �شيَّدنا  مثلما 
اأمام الوطن والتاريخ والأجيال املقبلة، احلفاظ على هذه  .. وم�شوؤوليتنا 

الأمانة بكل ما اآتانا اهلل من قوة وجهد وعزمية. 
الأخوة والأخوات والأبناء.. 

" ال�شيخ  التمكني  " مرحلة  اإج��لل قائد  املجيد نتذكر بكل  اليوم  يف هذا 

ل عليهم يف حتقيق اأهدافنا التنموية الكرى خلل العقود  املا�شية، ونعوِّ
القادمة. 

وخلل املرحلة املقبلة، يتعزز دور املراأة الإماراتية يف كل املجالت فل ميكن 
لأي جمتمع يف اأي مكان وزمان اأن يحقق ما ي�شبو اإليه يف اأي ميدان من 

ميادين الرتقاء والنه�شة من دون م�شاركة املراأة. 
كما يرت�شخ العتماد على ال�شباب املتعلم واملوؤهل كونه اأهم عنا�شر الرثوة 
امل�شتقبل .. ويف الوقت  ال�شري نحو  الوطنية، والعامل الأ�شا�شي لل�شبق يف 
كل  من  النرية  والعقول  والكفاءات  للمواهب  جاذبة  بلدنا  �شتظل  نف�شه 
اأنحاء العامل، ومرحبة بكل يد تبني وتبدع، للم�شاهمة يف م�شرية تنميتنا، 

والعمل والعي�س على اأر�شنا يف كرامة وت�شامح وحمبة. 
الأخوة والأخوات والأبناء.. 

الأزم���ات  م��ن  " وغ��ريه��ا   19  - "كوفيد  جلائحة  ال�شلبية  التبعات  رغ��م 
الإقليمية والعاملية، على القت�شاد يف العامل كله، فاإن القت�شاد الإماراتي 
اأخي �شاحب  بقيادة  للحكومة  والواعية  املخل�شة  �� بف�شل اهلل ثم اجلهود 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي �� تقدم بخطى حثيثة اإىل الأمام، وارتفعت لدينا موؤ�شرات 
بامل�شتقبل  والتفاوؤل  القت�شادي  والنمو  التاأثري  وق��وة  العاملية  التناف�شية 
الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  وف��ق  اجلائحة،  قبل  عليه  كانت  عما  وغ��ريه��ا، 
بيئة  املقايي�س، لأن��ه حتقق يف ظل  اإجن��ازااً فريدااً بكل  املتخ�ش�شة، ما يعد 

معاك�شة يف الإقليم والعامل. 
فح�شب  املنطقة  يف  " لي�س  الإم��ارات��ي  " ال�شتثناء  حالة  م��ن  يعزز  وه��ذا 
واإمنا يف العامل كله، ب�شبب قوة الأ�ش�س التي قامت عليها الدولة، وروؤيتها 
اأنواعها،  مبختلف  الأزم��ات  مع  التعامل  يف  وكفاءتها  للم�شتقبل،  ال�شاملة 
للأجيال  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  الأمثل  التوجيه  م��وارده��ا  وتوجيه 

احلالية واملقبلة. 
لدعم  املتاحة  الفر�س  كل  ا�شتثمار  على  العمل  الإم��ارات  دول��ة  و�شتوا�شل 
ويف  الوطني  لأمنها  الإ�شرتاتيجية  الأهمية  ذات  القت�شادية  القطاعات 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  ال��غ��ذائ��ي  والأم����ن  والتكنولوجيا  ال�شناعة  مقدمتها 
وال�شحة وغريها وهي القطاعات التي اأكدت تطورات الأحداث يف العامل 
للحا�شر  التخطيط  يف  الأول��وي��ة  منحها  ���ش��رورة  املا�شية  ال��ف��رتة  خ��لل 

وامل�شتقبل. 
الأخوة والأخوات والأبناء.. 

�شتظل دولة الإمارات �شريكااً اأ�شا�شيااً وداعمااً رئي�شيااً لكل ما ي�شنع التقدم 
وال��ن��م��اء للب�شرية، وي��ع��زز م��ن ق���درة ال��ع��امل على م��واج��ه��ة حت��دي��ات��ه ويف 
والفقر  والأوب��ئ��ة  والأم��را���س  الغذائي  والأم���ن  املناخي  التغري  مقدمتها 

وغريها. 
ال��دول الأط��راف يف  ا�شتثمار موؤمتر  الدولة على  ال�شياق �شتعمل  ويف هذا 
الذي   )  COP 28  ( املناخ  ب�شاأن تغري  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
من  اجلماعي  ال��دويل  للعمل  قوية  دفعة  لإعطاء  املقبل،  العام  ت�شت�شيفه 
اأجل احلفاظ على كوكب الأر�س، والت�شدي للمخاطر املناخية التي غدت 

وا�شحة وماثلة اأمام اأعني اجلميع يف العامل كله. 
وال�شتقرار  ال�شلم  تر�شيخ  اأجل  امل�شتدام من  دوره��ا  الإم��ارات  و�شتوا�شل 
يف املنطقة والعامل، والعمل على حل النزاعات وال�شراعات، اأيااً كان نوعها 
ومكانها ودرجة تعقيدها، من خلل ال�شبل الدبلوما�شية، والتحرك يف كل 
اجتاه لتعزيز فر�س التفاهم واحلوار على ال�شاحتني الإقليمية والدولية، 

والدعوة اإىل الت�شامح والعتدال ونبذ التطرف والتع�شب. 
ج�شدت   ،2022 ب��داي��ة  ال���دويل  الأم���ن  جمل�س  يف  موقعها  ت�شلمت  منذ 
الدولة، مبواقفها ومبادراتها، تطلعات ال�شعوب يف العامل كله نحو التعاون 
يف  املتبقية  الفرتة  خلل  الإيجابي  دوره��ا  و�شتوا�شل  والتنمية،  وال�شلم 

" ال��ذي رح��ل عنا خ��لل ه��ذا العام  "رحمه اهلل  اآل نهيان  خليفة بن زاي��د 
تاركااً يف قلوبنا وقلوب حمبيه يف كل اأنحاء العامل، ذكرى طيبة وعزيزة عن 
م�شريته الطيبة، بعد اأن و�شع ب�شمات ل ميحوها الزمن يف كل �شر من 
اأر�شنا الطيبة، وكان اإىل جانب املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
الإم���ارات ومتتني  دول��ة  بناء  ”طيب اهلل ثراه" يف كل خطوة يف  اآل نهيان 

اأركانها. 
املوؤ�ش�شني  ال��ق��ادة  م��ن  واإخ��وان��ه��م��ا  زاي���د  وال�شيخ  خليفة  ال�شيخ  اهلل  رح��م 
وجزاهم خري اجلزاء ملا قدموه لهذا الوطن و�شعبه، والذي �شيظل نرا�شااً 
وم�شدراَ للإلهام جيلاً بعد جيل .. وحني نتاأمل ما نحن عليه اليوم من 
الثاين  يف  العظام  املوؤ�ش�شون  به  ق��ام  ما  عظمة  ن��درك  ونعمة،  وع��زة  تقدم 
من دي�شمر 1971، وقيمة الوحدة التي تظللنا جميعااً، ونزداد حبااً لهم 

وتقديرااً ملا قاموا به واإ�شرارااً على ا�شتكمال م�شريتهم. 
الأخوة والأخوات والأبناء.. 

ع��دي��دة يف رحلتها  املا�شية مب��راح��ل  ع��ام��ااً  ب��لدن��ا خ��لل اخلم�شني  م��رت 
اأهدافها  م��رح��ل��ة  ول��ك��ل   .." "التمكني  اإىل  "التاأ�شي�س"  م��ن  ال��ن��اج��ح��ة 
و�شماتها واآليات عملها.. وباإذن اهلل �شيبقى نهج الإمارات الرا�شخ يف البناء 
انطلقه  لتحقيق  بالطموحات  والرت��ق��اء  املكت�شبات  وتعزيز  والتطوير 
الرتكيز على جمالت  خ��لل  كل اجلوانب من  ونوعية يف  ك��رى  تنموية 
العلوم والتكنولوجيا احلديثة .. بكل قوة وثقة وطموح، وا�شتثمار الفر�س 
التي تتيحها هذه املجالت مل�شلحة الأجيال احلالية وامل�شتقبلية، وحتقيق 
اأق�شى ا�شتثمار ملواردنا املادية والب�شرية واملعنوية واأف�شله مل�شلحة �شعبنا، 
الدقيق  والتحديد  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  بني  ال�شراكة  وتعميق 
للأولويات التنموية، واإحداث طفرة نوعية يف خمرجات العملية التعليمية 
من خلل الرتقاء بالتعليم كونه �شبيلنا الرئي�س لتحقيق كل ما نرنو اإليه 
اإىل  ي�شتند  اقت�شاد  الدخل، وبناء  اأه��داف وطموحات، وتنويع م�شادر  من 

املعرفة وال�شتدامة. 
الأ�شا�شي  ال��ع��ن��وان  ي��ك��ون  اأن  لب��د  اإل��ي��ه،  ونطمح  ن�شبو  م��ا  ك��ل  ولتحقيق 
للمرحلة املقبلة هو م�شاعفة اجلهد والعطاء، واإعلء قيمة العمل والكفاءة 
واأخ��وات��ي، هي  اأخ���واين   .. املقبلة  املرحلة  اإن   .. ال��واج��ب  اأداء  والتفاين يف 
مرحلة عمل ومثابرة واإجناز وتناف�س، ول جمال فيها للتهاون اأو الرتاخي 

، لأن الطموحات الكبرية حتتاج اإىل عزمية اأكر. 
اإن لدى دولة الإمارات اإدراكااً كاملاً لطبيعة التحولت من حولها وما بها 
مع  والتعامل  الفر�س  ه��ذه  ا�شتثمار  على  ونعمل   .. وفر�س  حتديات  من 
وقدراتنا  م��واردن��ا  على  ونعتمد   .. و�شامل  وفاعل  وا�شح  بنهج  التحديات 
اأ�شدقائنا  م��ع  واإي��ج��اب��ي��ة  ب�شدق  ون��ت��ع��اون   .. وعقولهم  اأبنائنا  و���ش��واع��د 
واأ�شقائنا .. ونتحرك يف الإقليم والعامل بوعي لتعظيم م�شاحلنا الوطنية.. 
ونعزز �شراكاتنا القت�شادية والتجارية وال�شتثمارية الفاعلة مع خمتلف 
اأهدافنا التنموية .. ونتبنى �شيا�شات متزنة ومتوازنة  دول العامل خلدمة 

وم�شوؤولة على ال�شاحتني الإقليمية والدولية. 
الأخوة والأخوات والأبناء.. 

اإن الهتمام باملواطن وفتح كل �شبل التطور والإبداع واإثبات الذات اأمامه، 
كان ول يزال و�شيظل اأولويتنا الأ�شا�شية والق�شوى، ولن ندخر جهدااً من 
اأجل حتقيق هذا الهدف، و�شنوا�شل و�شع وتنفيذ اخلطط والإ�شرتاتيجيات 
كل  اأمامه يف  املتاحة  الفر�س  وتو�شيع  املواطن  تتمحور حول متكني  التي 
املجالت دون ا�شتثناء.. لأن التمكني لي�س �شيا�شة مرحلية ذات اإطار زمني 

حمدد، واإمنا هو توجه ممتد ومنهج عمل م�شتدام. 
روؤيتنا  يف  ا�شتثنائي  باهتمام  يحظون  ال�شباب  ف��اإن  ذل��ك  م��ن  القلب  ويف 
التنمية  ل�شنع  خ��ّلق��ة  طاقة  ميثلون  لأن��ه��م  وم�شتقبلها،  بلدنا  حلا�شر 
ال�شنوات  خلل  الوطني  العمل  ميادين  كل  يف  جدارتهم  واأثبتوا  والتقدم 

ع�شوية املجل�س حتى ترتك ب�شمة اإماراتية - عربية بارزة يف اإحدى اأهم 
موؤ�ش�شات العمل اجلماعي الدويل يف مرحلة من اأ�شعب املراحل التي مرت 

بها الب�شرية عر تاريخها. 
الأخوة والأخوات والأبناء.. 

يف ظل التغريات الإقليمية والدولية املت�شارعة، تدرك دولة الإمارات اأهمية 
تعزيز ال�شراكات العربية - العربية مبا يعود باخلري على ال�شعوب العربية، 
وي�شهم يف ا�شتثمار املوارد والقدرات العربية من اأجل تنمية ي�شتفيد منها 

اجلميع. 
اإن التحولت يف العامل خلل ال�شنوات الأخرية اأكدت اأهمية تعزيز جميع 
اأو  واح��دة  منطقة  اإىل  تنتمي  التي  ال��دول  بني  الإقليمي  التعاون  مظاهر 
اأو دول  العربية عامة  بالن�شبة للدول  نطاق جغرايف واح��د كما هو احل��ال 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية خا�شة؛ حيث متتلك هذه الدول من 
العامل  مناطق  لغريها يف  تتوفر  ل  التي رمبا  والتكامل  التقارب  اإمكانات 

الأخرى. 
وتعمل دولة الإمارات بالتعاون مع اأ�شقائها على تعزيز التكامل العربي على 
امل�شرتكة  امل�شالح  على  وت�شتند  والواقعية  بالفاعلية  تت�شم  جديدة  اأ�ش�س 
الأول،  املقام  يف  وت�شتهدف،  والتنموي،  القت�شادي  التعاون  من  وتنطلق 

رخاء ال�شعوب وتنميتها. 
الأخوة والأخوات والأبناء.. 

ن�شتح�شر اليوم ت�شحيات �شهدائنا الأبرار يف كل املواقع والأزمنة وندعو 
لهم بالرحمة واجلنة، فدماوؤهم الزكية التي �شالت دفاعااً عن دولة الإمارات 
وقيمها ومبادئها، جت�شد ت�شحيات �شعبنا عر التاريخ والتي اأقامت اأركان 

وطننا الغايل على العزة واملجد واملنعة. 
قواتنا  اأن  التاأكيد  اأج���دد  جميعااً،  قلوبنا  على  الغالية  املنا�شبة  ه��ذه  ويف 
الواقي،  ودرع���ه  ال��ق��وي،  ال��وط��ن  ح�شن  و�شتظل  ت���زال  ول  ك��ان��ت  امل�شلحة 
ومدر�شة القيم واملبادئ الوطنية الرا�شخة عر الع�شور، و�شيظل تطويرها 

وحتديثها اأولوية ق�شوى كما كانت على الدوام. 
املجتمع  و�شلمة  ال��وط��ن  اأم��ن  على  ال�شاهرة  الأمنية  قواتنا  نحيي  كما 
والتنمية  للعمل  املنا�شبة  الظروف  وتوفري  واملقيمني  املواطنني  وحماية 
واإخل�س  كبري  جهد  من  يقدمونه  ما  على  منت�شبيها  ون�شكر  والتقدم، 

واحرتافية يف اأداء الواجب. 
الأخوة والأخوات والأبناء.. 

يف هذا اليوم العزيز .. اأب��ارك لأخ��واين احلكام واأولياء العهود، واأدع��و اهلل 
تعاىل اأن يحفظ بلدنا ويدمي عليها الوحدة والوئام واملحبة ويبقيها على 

الدوام رمزااً للتقدم والنه�شة والعزة.. وكل عام واأنتم بخري ". 

الواجب  اأداء  يف  والتفاين  والكفاءة  العمل  قيمة  واإعالء  والعطاء  اجلهد  م�ساعفة  على  يوؤكد  • �سموه 
واأ�سقائنا اأ�سدقائنا  مع  واإيجابية  ب�سدق  ونتعاون   .. وعقولهم  اأبنائنا  و�سواعد  وقدراتنا  مواردنا  على  • نعتمد 

••  اأبوظبي-الفجر:

رفعت اإدارة طريان �سرطة اأبوظبي علم دولة االإمارات العربية 
املتحدة خفاًقا عالًيا يف �سماء اأبوظبي  احتفاال بعيد  االحتاد  
الطائرة  وجابت   ، املتحدة  العربية   االإمـــارات  لدولة  الـ51  
العمودية وهي حتمل علم االإمارات خمتلف املناطق التي تربز 
مبنجزات  االإعتزاز  عن  تعبريًا  العمرانية   النه�سة  من  جانبًا 
ــري والــرفــاه  ــة الــظــافــرة  الــتــي حققت اخل ــادي املــ�ــســرية االحت

الأبنائها.
�سرطة  اإدارة طريان  املرر مدير  �سامل  �سعيد  العميد طيار  واأكد 
اأبوظبي  �سرطة  اهتمام  اإطار  يف  تاأتي  االحتفالية  اأن  اأبوظبي 
منجزات  من  حتقق  مبا  فيها  نعتز  التي  الوطنية  املنا�سبة  بهذه 
�ساهدًا  1971�سيظل  دي�سمرب  من  فالثاين   ، و�سمولية  عمالقة 
خالدًا  تاريخًا  �سنعت  التي  الفريدة  الوحدوية  التجربة  على 
منوذجًا  قادتها  وعزمية  بــاإرادة  وقدمت  مواطن،  كل  به  يفخر 
ُمْلهمًا للعامل اأجمع  فما حققته دولة االإمارات من اإجنازات على 
التي  الر�سيدة  لقيادتنا  الثاقبة  الروؤية  يوؤكد  امل�ستويات  كل 

و�سعت بناء االإن�سان وحتقيق رفاهيته على قمة اأولوياتها.

طريان �سرطة اأبوظبي جتوب �سماء العا�سمة احتفاًل بعيد الحتاد الـ51

الإمارات تدين ب�سدة الهجوم 
الإرهابي يف مقدي�سو 

•• اأبوظبي-وام:

فندقا  ا�شتهدف  ال��ذي  الإره��اب��ي  الهجوم  ب�شدة  الإم����ارات  دول��ة  اأدان���ت 
القتلى  من  عدد  �شقوط  عن  واأ�شفر  مقدي�شو  ال�شومالية  العا�شمة  يف 
اأن  ال��دويل يف بيان لها  اأك��دت وزارة اخلارجية والتعاون  و  واجل��رح��ى.  
دولة الإم��ارات تعرب عن ا�شتنكارها ال�شديد لهذه الأعمال الإجرامية، 
ورف�شها الدائم جلميع اأ�شكال العنف والتطرف والإرهاب التي ت�شتهدف 
زعزعة الأمن وال�شتقرار وتتنافى مع القيم واملبادئ الإن�شانية.  و اأعربت 
الوزارة عن خال�س تعازيها وموا�شاتها لأهايل وذوي ال�شحايا جراء هذه 

اجلرمية النكراء، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني. 

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي 
الذي ا�ستهدف مدر�سة يف اأفغان�ستان 

•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة الإمارات ب�شدة الهجوم الإرهابي الذي ا�شتهدف مدر�شة يف مدينة 
ع�شرات  واإ�شابة  مقتل  عن  واأ�شفر  كابول،  الأفغانية  العا�شمة  �شمال  اأيبك 
الأ�شخا�س، معظمهم من الأطفال.  واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
الأعمال  ال�شديد لهذه  ا�شتنكارها  الإم��ارات تعرب عن  اأن دولة  لها،  بيان  يف 
ت�شتهدف  التي  العنف والإره��اب  اأ�شكال  الدائم جلميع  الإجرامية، ورف�شها 
واأعربت  الإن�شانية.   واملبادئ  القيم  مع  وتتنافى  وال�شتقرار  الأم��ن  زعزعة 
الوزارة عن خال�س تعازيها لل�شعب الأفغاين ال�شديق، ولأهايل وذوي �شحايا 

هذه اجلرمية النكراء، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني. 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
رومانيا بذكرى اليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة كلو�س يوهاني�س رئي�س رومانيا، مبنا�شبة 

ذكرى اليوم الوطني لبلده.
اآل مكتوم نائب رئي�س  كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
تهنئة  اهلل” برقية  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 

مماثلة اإىل فخامة الرئي�س كلو�س يوهاني�س.
تهنئة  برقية  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبعث 

مماثلة اإىل معايل نيكولي ت�شويكا رئي�س وزراء رومانيا.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
اأفريقيا الو�سطى بذكرى يوم اجلمهورية 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة فاو�شتني اأركاجن تواديرا رئي�س جمهورية 

اأفريقيا الو�شطى ،مبنا�شبة ذكرى يوم اجلمهورية لبلده. 
اآل مكتوم نائب رئي�س  كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة 

اإىل فخامة الرئي�س فاو�شتني اأركاجن تواديرا. 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبعث 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة 

اإىل معايل فيليك�س مولوا رئي�س وزراء جمهورية اأفريقيا الو�شطى. 
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اأخبـار الإمـارات

الحتاد للطريان ت�سّلط ال�سوء على الرتاث الغني لالإمارات احتفاًل بعيد الحتاد الـ51 
•• اأبوظبي-وام: 

ت��ع��اون��ت الحت���اد ل��ل��ط��ريان اح��ت��ف��الاً بعيد الحت���اد ال�51 ل��ل��دول��ة ، مع 
اإرث وثقافة الإمارات  عدد من املواهب الإماراتية لت�شليط ال�شوء على 
زرعها  التي  والقيم  املبادئ  من  وامل�شتقاة  ال��واع��دة،  امل�شتقبلية  وروؤيتها 
“طيب اهلل ثراه” وتاأ�ش�س  اآل نهيان  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور 

عليها الحتاد منذ ن�شاأته يف الثاين من دي�شمر عام 1971. 
ا م�شتوحى من فكرة الكتيب،  واأطلقت ال�شركة كتّيباًا رقمياًا وفيديو م�شوراً
اإم���ارة من  ك��ل  ال��ب��ارزة التي متّيز  امل��ع��امل  ا م��ن  ا�شتعر�شت فيهما واح���داً

الإمارات ال�شبع، لت�شرد من خلله جتربة اأحد ال�شيوف القادمني على 
منت الحتاد للطريان. 

قام بتاأليف ق�ش�س الكتيب الكاتبة نادية النّجار مب�شاعدة الكاتبة نورة 
الر�شوم  و�شممت  الإجنليزية،  للغة  برتجمته  ا  اأي�شاً قامت  التي  خ��وري 
من  م�شتوحى  م�شور  فيديو  اإىل  بالإ�شافة  احل��ّم��ادي.  علياء  الفنانة 
فكرة الكتّيب قامت باإخراجه، املخرجة الإماراتية عائ�شة الزعابي، حيث 

�شيعر�س على قنوات التوا�شل الجتماعي للحتاد للطريان. 
ويتوافر الكتّيب ب�شيغته الرقمية عر نظام الرتفيه على منت الطائرة 
ا طباعته مب�شاهمة كرمية من الأر�شيف  يف ق�شم املكتبة. وقد متت اأي�شاً

واملكتبة الوطنية ليوّزع على ال�شيوف امل�شافرين مع الحتاد للطريان يف 
اليوم الوطني للإمارات العربية املتحدة. 

م��ن ���ش��اط��ئ ال��ب��ح��ر ب��رف��ق��ة ف���رق احل��ف��اظ ع��ل��ى احل��ي��اة ال��رم��ائ��ي��ة، يف 
مبتحف  م��روراًا  ال�شاب،  الزائر  رحلة  تبداأ  اأبوظبي  الإماراتية  العا�شمة 
دار  احلكمة"  "بيت  اإىل  و���ش��ولاً  دب��ي،  يف  املعمارية  بعبقريته  امل�شتقبل 
ال�شراعية  ال��داو  مراكب  مع  ليتهادى  ال�شارقة،  يف  وعا�شمتها  الثقافة 
الرتاثية يف عجمان، وتلفحه رائحة اجل�س واحلجر يف ح�شن فلج املعل 
يف اأم القوتني )اأم القيوين( ومن ثم ليحّلق مع امل�شار النزلقي الأطول 
من جبل جي�س، دّرة راأ�س اخليمة، وي�شري مبحاذاة �شمك الوريعي النادر 

على طول وادي الوريعة يف الفجرية. 
ما�شيها  جمال  �شورت  ال�شبع  الإم���ارات  ط��ول  على  امتدت  اآ���ش��رة  رحلة 
اأّل��ف بينها  ال��ذي ل يفل، وال��ذي  وحا�شرها وم�شتقبلها. وعقد الحت��اد 

وارتقى بها نحو النجوم. 
للطريان  الحت��اد  �شتقوم  ال�51  الحت��اد  بعيد  الحتفال  ف��رتة  وخ��لل 
ا لهذه املنا�شبة، ال�شيف  بتوفري قائمة من الأطعمة التي �شممها خ�شي�شاً
الطائرة  مقاعد  و�شتزين  اإم��ارات��ي��ة.  بلم�شة  ال�شعدي  خالد  الإم��ارات��ي 
اليوم  احتفالية  باألوان  الأعمال  الأوىل ودرجة  الدرجة  انتظار  و�شالت 

الوطني يف عامه ال�51 . 

اأكد اأن منوذجنا االإماراتي �سجل �سفحة جديدة يف قوته، ويف فاعلية موؤ�س�ساته، ويف جدارة ت�سريعاته

حممد بن را�سد : الإمارات �ستم�سي بقيادة حممد بن زايد يف تنفيذ ال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات املو�سوعة وامل�سروعات املقررة يف كافة حقول التنمية ال�ساملة 

•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، اأن دولة الإم��ارات �شتم�شي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة 
املو�شوعة  وال�شيا�شات  واخلطط  ال�شرتاتيجيات  تنفيذ  اهلل" يف  "حفظه 
بنجاحات  ال�شاملة، م�شتب�شرة  التنمية  كافة حقول  املقررة يف  وامل�شروعات 

جديدة حتققت واإجنازات اأ�شيفت يف ال�شنة الأوىل من اخلم�شني الثانية. 
"درع الوطن" مبنا�شبة عيد  وقال �شموه - يف كلمة له وجهها عر جملة 
ن�شتقبله بثقة  اليوم، مطلع عام احت��ادي جديد  51 للدولة -  ال�  الإحت��اد 
وتفاوؤل وطموح وعزم على حتقيق اإجنازات وجناحات جديدة، موؤكدا �شموه 
اأن منوذجنا الإماراتي �شجل �شفحة جديدة يف قوته، ويف فاعلية موؤ�ش�شاته، 

ويف جدارة ت�شريعاته، ويف عمق ومتانة التوا�شل بني اأجياله. 
اأن الإم��ارات تتابع  اآل مكتوم  واأك��د �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مبا  اآث��اره��ا  مع  وتتعامل  تطوراتها،  وتر�شد  العاملية،  املتغريات  كثب  عن 
ذاتنا، ومعت�شمني  التنمية، معتمدين على  واإدام��ة  اأمننا وا�شتقرارنا  يعزز 
و�شبكة  والعربية  اخلليجية  �شراكاتنا  مع  ومتفاعلني  وثوابتنا،  مببادئنا 
علقاتنا و�شداقاتنا الدولية، وموؤمنني اأن �شبيل الب�شرية الوحيد للتغلب 
والتعاون  امل�شرتك  العمل  يكمن يف  تواجهها  التي  الكرى  املع�شلت  على 
الآخر  وقبول  الكراهية  العنف، وحماربة  ونبذ  ال�شليمة  الو�شائل  وتغليب 

واحرتام خياراته وثقافته وقيمه. 
وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" : 
الرحيم  الرحمن  اهلل  " ب�شم 
اأيها املواطنون واملواطنات… 

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. 
اأحييكم واأهنئكم بحلول يومنا الوطني احلادي واخلم�شني، واأ�شكر معكم 
املوىل �شبحانه وتعاىل على ما اأفاء به علينا من النعم، واأ�شاأل وجهه الكرمي 

اأن يدمي على وطننا و�شعبنا الأمن وال�شتقرار والتقدم والزدهار. 
ومع كل احتفال بيومنا الوطني تتكثف يف نفو�شنا م�شاعر احلب والتقدير 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  نه�شتنا  وباعث  لوالدنا  والج��لل 
نهيان طيب اهلل ثراه، ومتتد هذه امل�شاعر اإىل رفيق دربه ال�شيخ را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم واإخوانهما اآباء التاأ�شي�س طيب اهلل ثراهم جميعااً. 

واإمكانياته،  له كل جهوده  قلبه، و�شخر  زايد احتادنا يف  ال�شيخ  لقد حمل 
تعظم  عمله  بو�شلة  وكانت  اأرك��ان��ه،  وتوطيد  ق��واع��ده  تر�شيخ  على  و�شهر 
ومعرفيااً  ومعي�شيااً  واقت�شاديااً  علميااً  مواطنينا  ومتكني  وطننا،  ق���درات 

وثقافيااً. 
اإن القواعد واملبادئ ومناهج العمل التي اأر�شاها ال�شيخ زايد واآباء التاأ�شي�س 
مل�شرية  كفلت  التي  وه��ي  وق��رارت��ن��ا،  خططنا  يف  وحت�شر  وعينا  يف  ت�شري 
واملكانة  امل�شموع  وال�����ش��وت  والفاعلية  وال��ت��ق��دم  والجن���از  النجاح  ب��لدن��ا 

الدولية املحرتمة. 
اأيها املواطنون واملواطنات.. 

يف عامنا الحتادي احلادي واخلم�شني فجعنا برحيل رئي�س دولتنا ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان طيب اهلل ثراه اإىل دار البقاء، فاأظهر �شعبنا عمق 
بيتنا  وح��دة  واأك��د من جديد متانة  وق���دره،  اهلل  بق�شاء  وت�شليمه  اإمي��ان��ه 
وم�شاعرنا يف ال�شراء وال�شراء، وتعزز التاأكيد باجتماعنا حول اأخي �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ومبايعته رئي�شا لدولتنا. 
ويف وداع ال�شيخ خليفة ا�شتذكر �شعبنا �شجاياه وحكمته وعطاءاته واإ�شهامه 
الفعال يف م�شرية بناء وتقدم دولتنا، ويف مبايعة ال�شيخ حممد اأكد �شعبنا 
ثقته بقيادته، وزاد اطمئنانااً على احلا�شر وتفاوؤلاً بامل�شتقبل، اأما منوذجنا 
الإماراتي فقد �شجل �شفحة جديدة يف قوته، ويف فاعلية موؤ�ش�شاته، ويف 

يف  الوطنية  وب��ك��وادرن��ا  العمل،  مواقع  كافة  يف  اخلريجني  وبناتنا  اأبنائنا 
 .. والع�شكرية  املدنية  الدقيقة  وال�شناعات  ال��ذرة  وعلوم  الف�شاء،  علوم 
اأبناوؤنا وبناتنا يديرون اليوم حمطة براكة للطاقة النووية، وين�شطون يف 
ال�شناعات الدقيقة، ويتفاعلون باإيجابية مع الذكاء ال�شطناعي، ويقودون 
براجمنا و�شناعاتنا الف�شائية، ويرتادون الف�شاء، وير�شلون م�شبار الأمل 
الوطنية  كوادرنا  اأحدثت  لقد   .. القمر  اإىل  را�شد  وامل�شتك�شف  املريخ،  اإىل 
اأجيالنا ال�شاعدة، وقدمت لها  اأفكار واهتمامات وتوجهات  نقلة نوعية يف 
قدوة حتتذي بها وتلهمها، وتوقد يف نفو�شها �شعلة الطموح، وحتفزها على 

ارتياد اأفاق جديدة واعدة. 
اأيها املواطنون واملواطنات .. 

تعلمون �شخامة التحديات القت�شادية التي واجهها ويواجها العامل جراء 
تعاملنا مع هذه  وق��د   .. الأوك��ران��ي��ة   - الرو�شية  ك��ورون��ا واحل��رب  جائحة 
التحديات ب�شيا�شات واإجراءات حدت من امتداد اآثارها ال�شلبية اإىل بلدنا، 
ووا�شلنا تنفيذ خططنا وم�شاريعنا، وتطوير ت�شريعاتنا مبا يعمق ا�شتدامة 

التنمية ال�شاملة، ويو�شع اقت�شادنا ويزيده تنويعااً. 
ال�شيا�شة  وب�شمنها  ال��غ��ذائ��ي،  ل��لأم��ن  الوطنية  ال�شرتاتيجية  وو�شعنا 
الزراعية والتحول نحو اأمناط زراعية حديثة، واأ�شدرنا قانون التعاونيات 
وحوكمة  لإدارة  حديثة  واأ�شاليب  من��اذج  تبني  اإىل  يف�شي  ال��ذي  اجلديد 
واملهنية،  واملالية  كالرقمية  منها،  جديدة  اأن��واع��ااً  وي�شتحدث  التعاونيات، 
الأ�شواق  اإدراجها يف  �شركات جتارية، ويجيز  اإىل  ويتيح حتويل اجلمعيات 

املالية. 
وب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة امل���وح���دة، ودع����م املنظومة 
 ،2031 لل�شياحة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اأطلقنا  الإماراتية،  ال�شياحية 
اأهم  بني  اليوم  دولتنا   .. الثانية  اخلم�شني  م�شاريع  �شمن  تندرج  والتي 
10 وجهات �شياحية يف العامل، وهدفنا ت�شريع تناف�شيتنا متطلعني اإىل اأن 
ت�شهم ال�شياحة مببلغ 450 مليار درهم يف ناجتنا املحلي الإجمايل للعام 

 .2031
وقد ترافق ذلك كله مع و�شع وتطوير الت�شريعات والأنظمة والإجراءات 

اأينما لزم، ومبا ي�شاهي اأف�شل املمار�شات العاملية. 
حتد اآخر يواجه العامل باأ�شره وب�شمنه دولتنا، هو الحتبا�س احلراري اأو 
املناخ الذي يوؤثر على التنمية القت�شادية، ويغري معدلت الأمطار  تغري 
اأخرى،  ينتج عنها جفاف يف منطقة  ون��درة  فت�شري في�شانات يف منطقة، 

ويزيد الأعا�شري عنفااً، وحرائق الغابات ات�شاعااً، ومياه البحر ارتفاعااً. 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��وع��ي ال��ع��امل��ي ع��ل��ى خم��اط��ر ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، وعقد 
املقرون  الهتمام احلقيقي  اأن  اإل   ،1995 العام  واتفاقات منذ  موؤمترات 
الآثار  ت��زاي��د  م��ع  الأخ���رية  ال�شنوات  يف  اإل  يظهر  مل  تنفيذية  ب��اإج��راءات 

الكارثية للحتبا�س احلراري. 
الذي  الهتمام  املناخ  وق��ت مبكر ق�شية  اأولينا يف  الإم���ارات  دول��ة  نحن يف 
ت�شتحق، وو�شعنا الت�شريعات واأطر العمل واخلطط املعنية بهذه الق�شية، 
وزارة  اإىل  و����ش���ولاً   1975 ال��ع��ام  يف  للبيئة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  م��ن  ب��داي��ة 
التغيري املناخي والبيئة حاليا؛ ويف �شياق اخلطة الوطنية للتغري املناخي 
هدفنا  نحو  ملمو�شة  اإجن����ازات  حققنا  للطاقة،  الإم����ارات  وا�شرتاتيجية 
الطاقة  اإن��ت��اج  وتعظيم  ان��ب��ع��اث��ات(،  )�شفر  املناخي  احل��ي��اد  اإىل  للو�شول 

النظيفة )ال�شم�شية، الذرية، الرياح( بحلول العام 2050. 
درجة  ارتفاع  للحد من  املبذول  ال��دويل  بفعالية يف اجلهد  بلدنا  وت�شهم 
املناخ،  التعامل مع ق�شية  املتقدم، يف  الأر���س، من خلل منوذجنا  ح��رارة 
واإجنازاتنا يف جمال الطاقة النظيفة، وتوفري بيئة العمل املثالية للوكالة 
"م�شدر"،  ملدينة  الدولية  وامل�شاريع  )اآري��ن��ا(،  املتجددة  للطاقة  الدولية 
وال�شراكة ال�شرتاتيجية مع الوليات املتحدة ل�شتثمار 100 مليار دولر 
العام  بحلول  ال��ع��امل  واأرج���اء  البلدين  يف  النظيفة  الطاقة  م�شروعات  يف 

 .2035
وحني ت�شت�شيف بلدنا يف العام املقبل 2023 الدورة 28 ملوؤمتر الأطراف 
يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�شاأن تغري املناخ )COP 28(، �شتوفر للموؤمتر 
يف  امل�شرتكة  الدولية  اجلهود  تعزيز  اإىل  متطلعني  النجاح،  متطلبات  كل 

جدارة ت�شريعاته، ويف عمق ومتانة التوا�شل بني اأجياله. 
وكما د�شن انتقال الراية من ال�شيخ زايد اإىل ال�شيخ خليفة حقبة التمكني، 
فان انتقال الراية اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ف�شجله  والتميز،  وال��ري��ادة  ال�شتدامة  حقبة  اهلل" تعزز  "حفظه  ال��دول��ة 
�شغلها،  التي  املواقع  كل  يف  الكرى  ب��الإجن��ازات  حافل  �شبابه  باكورة  منذ 

وبامل�شوؤوليات اجل�شيمة التي نه�س بها يف املجالني املدين والع�شكري. 
اآل نهيان يف تنفيذ  �شنم�شي بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
يف  املقررة  وامل�شروعات  املو�شوعة  وال�شيا�شات  واخلطط  ال�شرتاتيجيات 
حققناها  ج��دي��دة  بنجاحات  م�شتب�شرين  ال�شاملة،  التنمية  حقول  كافة 

واإجنازات اأ�شفناها يف ال�شنة الأوىل من اخلم�شني الثانية. 
له  �شهد  بنجاح  ك��ورون��ا  جائحة  م��واج��ه��ة  يف  اأداوؤن�����ا  ت��ت��وج  ال�شنة  ه��ذه  يف 
اجلائحة،  اآث��ار  من  للتعايف  يكابد  العامل  ك��ان  وفيما   .. وال���داين  القا�شي 
فاإن دولتنا كانت الأكفاأ والأ�شرع يف جتاوز هذه الآثار، والأكرث توازنااً بني 
�شحة الن�شان وم�شاحله القت�شادية، وهو ما انعك�س يف موؤ�شرات الدولة 
 156 يف  عامليااً  الأول  املركز  دولتنا  حققت  وحيث  والتناف�شية،  التنموية 
موؤ�شرااً مقارنة ب� 121 موؤ�شرااً قبل اجلائحة، وحققت 432 مركزااً �شمن 

الع�شرة الأوائل مقارنة ب� 314 قبل اجلائحة. 
وحني   ،2020 دب��ي  اإك�شبو  معر�س  اإق��ام��ة  م��ن  متكنا  اجل��ائ��ح��ة  ع��ز  ويف 
اأختتم يف نهاية �شهر مار�س املا�شي، كانت فعالياته قد �شجلت على امتداد 
اأ�شهره ال�شتة جناحااً باهرااً فاق كل التقديرات والتوقعات .. واأكدت اأحجام 
امل�شاركات الدولية واأعداد الزوار مكانة دولتنا، وكفاءة قدراتنا التنظيمية. 
ملمو�شااً،  تقدمااً  احلكومي  الأداء  حقق  والنجاحات،  الإجن���ازات  �شياق  ويف 
ووا���ش��ل نهجه يف اع��ت��م��اد اأف�����ش��ل م��ا اأن��ت��ج��ه ال��ع��ق��ل ال��ب�����ش��ري يف جمالت 
ب�شهولة  وامل��ع��ام��لت  امل�����ش��روع��ات  واإجن����از  وامل��ت��اب��ع��ة  والتنفيذ  التخطيط 
و�شرعة واأمن؛ ومت�شي احلكومة قدمااً يف برنامج التحول الرقمي لتطوير 
وتعزيز املنظومة الرقمية احلكومية، ورفع كفاءة ا�شتخدام بنيتها التحتية 
واأ�شولها الرقمية .. وهنا، اأتوجه بال�شكر اجلزيل جلميع موظفي احلكومة 
على ح�شن تنفيذهم للخطط وامل�شاريع، واأداء واجباتهم باإخل�س واإتقان 

واإنكار للذات. 
وا�شتمرارااً لنهج اعتمدناه، اأ�شدرنا يف وقت مبكر ميزانية الحتاد 2023 
ت�شت�شرف  طموحة  وم�شروعات  خطط  على  امليزانية  وت��رك��ز   ،2026  -
اآفاقااً م�شتقبلية جديدة وواعدة، وت�شيف اإىل الإجنازات، وترقي م�شتويات 
التنمية  ق��ط��اع  يتبواأ  ال�شابقة،  ال����دورات  وم��ث��ل  احل��ي��اة،  ونوعية  املعي�شة 
واملنافع الجتماعية الن�شبة الأكر من امليزانية، ويبلغ للعام 2023 ن�شبة 

 .  39.3%
ت�شمن  وم�شاريع  بخطط  الإم���ارات  وبنات  اأبناء  متكني  يف  قدمااً  ومن�شي 
لرت�شيخ  جمل�شااً  فا�شتحدثنا  و�شموليته،  وت��ع��زي��زه  التمكني  ا���ش��ت��دام��ة 
تنمويااً  والقرى  املناطق  كافة  وتطوير  بلدنا،  اأرج��اء  يف  املتوازنة  التنمية 
و�شياحيااً واعتمدنا �شيا�شة جديدة لقرو�س الإ�شكان برنامج متويل يبلغ 
11.5 مليار ردهم، ت�شتفيد منه 12 األف اأ�شرة لل�شنوات اخلم�س املقبلة، 
وي�شارك فيه القطاع اخلا�س وامل�شارف الوطنية، ويتحمل برنامج ال�شيخ 

زايد للإ�شكان الأرباح املرتتبة على القرو�س نيابة عن امل�شتفيدين. 
نظامااً  و�شعنا  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  يف  الوطنية  ك��وادرن��ا  ل��ت��واج��د  وت��ع��زي��زااً 
لتحقيق توطني بن�شبة %2 يف الوظائف املهارية ل�شركات القطاع اخلا�س 
لدعم  وح��واف��ز  اآل��ي��ات  النظام  ويت�شمن   .. واأك��رث  50 موظفااً  ت�شم  التي 
وعقوبات  العمل،  عن  للتعطل  وتعوي�شات  الكوادر،  هذه  وتدريب  توظيف 
على ال�شركات التي ل تلتزم بالنظام .. كما اعتمدنا ت�شريعااً يف �شاأن اإ�شابات 
العمل، حفاظااً على حقوق العمال، وحماية لهم من اإ�شابات واأمرا�س املهن 

املختلفة. 
فريق  وب��ج��ه��ود  ال��دول��ة،  رئي�س  ب��روؤي��ة  وطنية  اأول��وي��ة  التعليم  و�شيبقى 
اأمور  واأولياء  تربوي فاعل، ومبجتمع  عمل حكومي متخ�ش�س، ومبيدان 
م�شاهمني بتن�شئة جيل ي�شل بنا اإىل اآفاق جديدة .. ونحن ن�شري بخطى 
حثيثة يف تطوير التعليم بكل م�شتوياته، ونتابع النتائج الإيجابية لعمليات 
باأداء  واأنا فخور   .. املوؤ�شرات الدولية للتنمية  اآثارها يف  التطوير، ونلم�س 

التعامل مع ق�شية املناخ. 
اأيها املواطنون واملواطنات.. 

�شعد  وعلى  جاحمة  متغريات  ال��ع��امل  م��ع  ن�شهد  ال��ق��رن  ه��ذا  مطلع  منذ 
�شتى .. وبينما يبدو العامل اأكرث تقدمااً بفعل الخرتاعات اجلديدة، واأكرث 
تقاربااً بفعل العتماد املتبادل وو�شائل الت�شال، فاإن النق�شامات فيه تزداد، 
والتدافع على النفوذ وامل�شالح ي�شتعر، وامل�شكلت الإن�شانية الناجمة عن 
النظام الدويل الذي  اأما   .. املناخ تتفاقم  احلروب والأوبئة والفقر وتغري 
ن�شاأ عند نهاية احلرب العاملية الثانية فاإنه يكاد يتفكك، بينما معامل نظام 
ت�شهد حتولت  ومتقدمة  دولاً كرى  اأن  كما  بعد،  تت�شح  دويل جديد مل 
وتفاعلت داخلية ذات اأثر على �شيا�شتها اخلارجية، وهذا بدوره يزيد واقع 

العلقات الدولية تعقيدااً. 
نحن نتابع عن كثب هذه املتغريات، ونر�شد تطوراتها، ونتعامل مع اآثارها 
مبا يعزز اأمننا وا�شتقرارنا واإدامة التنمية يف بلدنا، معتمدين على ذاتنا، 
ومعت�شمني مببادئنا وثوابتنا، ومتفاعلني مع �شراكاتنا اخلليجية والعربية 
و�شبكة علقاتنا و�شداقاتنا الدولية، وموؤمنني اأن �شبيل الب�شرية الوحيد 
امل�شرتك  العمل  يف  يكمن  تواجهها  التي  الكرى  املع�شلت  على  للتغلب 
والتعاون وتغليب الو�شائل ال�شليمة ونبذ العنف، وحماربة الكراهية وقبول 

الآخر واحرتام خياراته وثقافته وقيمه. 
و�شتظل بلدنا حم�شر خري ور�شول �شلم، و�شنعمق مبادراتنا على ال�شعيد 
العربي والعاملي يف جمالت تطوير الأداء احلكومي وا�شت�شراف امل�شتقبل، 
الفقر  ومكافحة  املجتمعات،  ومت��ك��ني  الب��ت��ك��ار،  وحتفيز  امل��ع��رف��ة،  ون�شر 
اإىل  متطلعني  الت�شامح،  قيم  وتعزيز  النظيفة،  الطاقة  ودع��م  وامل��ر���س، 

تعظيم اأثرها، ومطمئنني اإىل تراكم نتائجها الإيجابية. 
اأيها املواطنون واملواطنات.. 

غدااً، مطلع عام احتادي جديد، ن�شتقبله بثقة وتفاوؤل وطموح وعزم على 
ينتظرنا من مهام ج�شيمة  ما  ن��درك  اإجن��ازات وجناحات جديدة،  حتقيق 

تتطلب منا عملاً متقنااً وجهدااً دوؤوبااً، وعطاءاً م�شتمرااً. 
احلفاظ  �شمان  علينا  ال�شناعي،  والذكاء  والتحولت  املتغريات  ويف ع�شر 
على قيمنا وتراثنا وتقاليدنا، وتاأمني التوازن بينها وبني اجلديد امل�شاحب 
للمتغريات، اإن قيمنا ومبادئنا وثوابتنا هي القواعد التي مكنتنا من حتقيق 
الدولية،  املتغريات  الإيجابي مع  التكيف  وتقدمنا، ومكنتنا من  اإجنازاتنا 

�شواء كانت �شيا�شية اأو اقت�شادية، اأم تكنولوجية. 
ثقتي كبرية باأبناء وبنات الإمارات الذين اأثبتوا على مدار الأيام وال�شنني 
لكتابة ف�شول جديدة م�شرقة يف ق�شة  واأكفاء وم�شتعدون  ق��ادرون  باأنهم 

ووطننا الرائعة. 
اأهنئكم اأبناء وبنات وطني بحلول ذكرى هذا اليوم الأغر، واأهنئ معكم اأخي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل 
اأع�شاء املجل�س الأعلى للحتاد حكام  اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ  "، واإخواين 

الإمارات. 
وكل يوم وطني واأنتم ووطننا بخري و�شلم. 

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته". 

التغلب على املع�سالت التي تواجه الب�سرية يكمن يف التعاون وتغليب الو�سائل ال�سلمية ونبذ العنف، وحماربة 
الكراهية وقبول الآخر واحرتام خياراته وثقافته وقيمه 

حاكم ال�سارقة : الإمارات منوذج فريد و�سرح قوي الأركان
•• ال�شارقة-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
اأن  املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة غدت 
ومنوذجااً  �شاملة  نه�شة  ذات  دول��ة 
ف���ري���دااً و����ش���رح���ااً ق����وي الأرك������ان، 
ي��ن��ظ��ر ل��ه��ا ال��ع��امل ن��ظ��رة اح���رتام 
مرموقة  مكانة  وت��ب��واأت  وتقدير، 
ال���دول، نظري م��ا حققته من  ب��ني 
امل�شاف  يف  ج��ع��ل��ت��ه��ا  م��ك��ت�����ش��ب��ات 
كلمة  ذل�����ك يف  ج�����اء  امل���ت���ق���دم���ة.  
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
"درع  جم���ل���ة  اإىل  وج���ه���ه���ا  ال���ت���ي 
ال�  الوطن" مبنا�شبة عيد الحت��اد 
51 فيما يلي ن�شها :  "نحتفي يف 

ثراه"،  اهلل  "طيب  ن���ه���ي���ان  اآل 
رجال  الحت���اد،  موؤ�ش�شي  واإخ��وان��ه 
وهمتهم  وب��ح��ن��ك��ت��ه��م  ع���زمي���ة  ذو 
ب�شريتهم  ون���ور  عقلهم  ورج��اح��ة 
اأقاموا احتادا يجمع ال�شتات وينبذ 
اأر�شوا  ال��ك��ل��م��ة،  وي���وح���د  ال��ف��رق��ة 
ال��دول��ة واأرك��ان��ه��ا و�شيدوا  ق��واع��د 
ب��ه��ا اإىل هام  جم��ده��ا ح��ت��ى ع��ل��وا 

ال�شحاب. 
اأبناء  ب���ذل  وط����وال ه���ذه الأع������وام 
للنهو�س  والنفي�س  الغايل  وطننا 
الأمم،  ب��ني  بها  وال��رق��ي  بدولتهم 
م��ت�����ش��ل��ح��ني ب���ال���ع���ل���م وامل����ع����رف����ة، 
م�شلحة  اأعينهم  ن�شب  ووا�شعني 
وطنهم، فتوالت الإجنازات وحتقق 
ل�شعب الحتاد ما اأراد لهم قادتهم 
وتقدم  واأم���ان  اأم��ن  من  املوؤ�ش�شني 

الثاين من دي�شمر كل عام باليوم 
العربية  الإم���ارات  لدولة  الوطني 
املتحدة ، اليوم الذي �شهد انطلق 
والطموح  ال���ه���م���ة  ع���ال���ي���ة  دول������ة 
م��ت��م�����ش��ك��ة مب��ب��ادئ��ه��ا ودي��ن��ه��ا وما 
حتمله من اإرث ثقايف عظيم حتمل 
 ، للإن�شانية جمعاء  نية طيبة  كل 
حتى غدت دولةاً ذات نه�شة �شاملة 
ومن���وذج���ااً ف���ري���دااً و���ش��رح��ااً قوي 
ال��ع��امل نظرة  ، ينظر لها  الأرك���ان 
اح����رتام وت��ق��دي��ر، وت���ب���واأت مكانة 
م��رم��وق��ة ب���ني ال�����دول ، ن��ظ��ري ما 
يف  جعلتها  مكت�شبات  م��ن  حققته 

امل�شاف املتقدمة. 
ال�شرية  اإىل  ال���ذاك���رة  ب��ن��ا  وت���ع���ود 
العطرة للموؤ�ش�شني الأوائل بقيادة 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 

وازده��ار وتكاتف بني الأبناء وعلم 
ينت�شر يف كافة الأرجاء. 

قلوبنا  على  الغالية  املنا�شبة  بهذه 
التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  نرفع  جميعااً 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  وال��ت��ري��ك��ات 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
"حفظه اهلل"، واإىل  رئي�س الدولة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل" ، واإىل اأ�شحاب ال�شمو 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ 
للحتاد حكام الإمارات، واإىل �شمو 
اأولياء العهود ونواب احلكام وكافة 
مواطنني  م���ن  الإم���������ارات  ���ش��ع��ب 
وم��ق��ي��م��ني م��ت��م��ن��ني ل��ل��وط��ن دوام 

الرفعة والتقدم والزدهار". 

�لعدد 13713 بتاريخ 2022/12/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/افيون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كنرتول
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3685979 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

مدينة العني تتزين يف عيد الحتاد الـ 51 
•• العني - وام: 

انتهت بلدية مدينة العني من تزيني �شوارع املدينة و�شواحيها 
مميزة  ب��ت�����ش��ام��ي��م  ���ش��وئ��ي  وت�����ش��ك��ي��ل  جم�����ش��م  باأكرث1400 
الدوارات  �شملت عدة �شوارع داخلية وخارجية وجمموعة من 

واجل�شور، احتفاءاً وفخرااً بعيد الحتاد ال� 51 للدولة. 
اإدارة الت�شويق والت�شال  وقال �شلطان �شيف ال�شام�شي مدير 
متتاز  ال��ع��ام  لهذا  الحت���اد  عيد  زينة  اإن  البلدية  يف  املوؤ�ش�شي 
اجلمايل  امل�شهد  ي��ع��زز  مب��ا  الإ����ش���اءات  يف  ج��دي��دة  بت�شاميم 
العام للمرافق و مت دمج الت�شكيلت الهند�شية اأثناء الرتكيب 

لإ�شفاء جمالية على مواقع الإ�شاءات. 
واأ�شاف : " متيزت زينة عيد الحتاد ال 51 اأي�شا با�شتخدام 
ال�شاملة  والتنمية  النه�شة  تعك�س  التي  الكلمات  و  العبارات 
التي �شهدتها الدولة يف خمتلف املجالت اإ�شافة اإىل ت�شكيلت 
وجت�شد  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  علم  حتمل  منوعة 
 216 اأكرث من  اإىل جانب تزيني  ال�شموخ والرفعة والعتزاز 
نخلة .  وقدر اأطوال ال�شوارع التي مت تزيينها ب� 135 كيلومرتا 
مق�شمة على 98 كم �شوارع ح�شرية، و37 كم �شوارع خارجية 
هذا  الزينة  فيها  ا�شتخدمت  ال��ت��ي  امل�شاحة  جت���اوزت  ح��ني  يف 
العام 100 كيلومرت توزعت على اأرجاء مدينة العني و �شملت 

الدوارات وال�شوارع الرئي�شية ومداخل املدينة وحدودها باجتاه 
مركز املدينة اإ�شافة اإىل منطقة الهري والفقع والقوع والوقن 
املدينة  مناطق  معظم  لتغطي  والعامرة،  و�شويحان  واخلزنة 

لإدخال البهجة وال�شرور على قلوب جميع فئات املجتمع. 
اأن اجل�شور وال��دوارات تزينت كذلك مبجموعة من  اإىل  ونوه 
املظهر  رائعة  فنية  لوحة  جميعها  لت�شكل  املبهجة  الإ���ش��اءات 
وفائقة اجلمال ما يعك�س مدى فرحة الوطن و�شعب الإمارات 
الت�شكيلت  اأح��ج��ام  اأن  مو�شحاُ   .. واإجن���ازات���ه  الحت���اد  بعيد 
ال�شوئية تراوحت ما بني 2 و 5 اأمتار، با�شتخدام اأجود املواد 

يف جمال الإنارات التجميلية واأكرثها اأمانااً و�شلمة. 

حاكم عجمان : ذكرى عيد الحتاد جت�ّسد م�سرية حافلة بالت�سحيات العظيمة والإجنازات الكبرية 
•• عجمان-وام:

الأعلى  املجل�س  النعيمي ع�شو  را�شد  بن  ال�شيخ حميد  ال�شمو  اأكد �شاحب 
حاكم عجمان، اأن ذكرى عيد الحتاد تعزز روح الحتاد يف نفو�شنا وجت�ّشد 
م�شرية حافلة بالت�شحيات العظيمة والإجنازات الكبرية واملواقف امل�شهودة 

وقوة الإرادة، و�شموخ العزمية ور�شوخ القناعة. 
الإمارات  وفخرنا مبا حققته  اعتزازنا  فيه عن  نعّر  يوم  اإن��ه  �شموه  وق��ال 
وقادتها الكرام و�شعبها العزيز من نه�شة �شاملة حتى غدت منوذجا وحدويا 
الدول،  ب��ني  مرموقة  مكانة  تتبواأ  جعلتها  الأرك����ان  ق��وي  و�شرحا  ف��ري��دا 
وينظر لها العامل نظرة احرتام وتقدير واأعجاب ملا حققته من مكت�شبات 
واإجنازات �شيا�شية واقت�شادية وعلمية وعملية جعلتها يف م�شاف احل�شارات 

الإن�شانية الزاهرة. 
وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان التي وجهها ملجلة "درع الوطن" مبنا�شبة عيد 

الحتاد ال� 51 : 
العربية  الإمارات  لدولة   51 ال�  " يطيب يل مبنا�شبة ذكرى عيد الحتاد 
والعافية  ال�شحة  بدوام  الأمنيات  واأ�شدق  التهاين  باأحر  اأتقدم  اأن  املتحدة 
وال�شعادة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اآل مكتوم  اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد  "حفظه اهلل" واإىل 

التاريخ الإماراتي اإجنازات خليفة وعطاءه وقلبه الكرمي، ن�شاأل اهلل اأن يكرم 
مثواه ويرزقه الفردو�س الأعلى. 

و�شعي  نور وحب خال�س  تاريخ م�شطر مب��داد من  دي�شمر  الثاين من  اإن 
مبارك اإىل منح الإن�شان حقه يف عي�س حياة كرمية على اأر�س طيبة تعطيه 
ويعطيها من بذل وعمل وعلم نافع ووفاء �شادق و�شعي دائم اإىل الرتقاء 
اأم��ام العامل  با�شم الوطن يف كافة جم��الت احلياة واإع���لء راي��ة الإم���ارات 

واإبراز الهوية الوطنية الأ�شيلة والثقافة الإماراتية الفريدة. 
قيادتنا الر�شيدة تفخر ببناة احتاد دولتنا و�شناع نه�شتنا احلديثة وت�شع 
الوطن يف حدقات عيونها، وتخل�س النية يف كل عمل ترجو من ورائه رفعة 
الوطن وعزة املواطن بعزمية ل تلن ويقني ل يتزعزع وثقة مطلقة وعطاء 
وروؤيتهم  حكمتهم  بف�شل  الحت��اد  قيام  منذ  ال��ق��ادة  اأدرك  فقد  يتوقف،  ل 
ال�شديدة اأن الأوطان ل تبنى اإل باأيدي اأبنائها فكان الهدف الأول هو بناء 
الإن�شان وت�شليحه ب�شلح العلم واملعرفة مع حفاظه على قيمه الإ�شلمية 
والعربية وقامت الدولة بتوفري متطلبات احلياة الكرمية للمواطن وتوفري 
ال�شكن ودور التعليم وامل�شت�شفيات احلديثة واخلدمات الجتماعية والثقافية 
حتى يعي�س �شعبنا العزيز يف بيئة �شاحلة للعمل والإبداع والإتقان.  الإحتاد 
اأمانة يف اأعناقنا �شّيده املوؤ�ش�شون و�شانه املخل�شون وعلى خطاهم �شائرون 
لتظل راية الإمارات عالية �شاخمة رمزا للعز والوفاء و�شون كرامة الإن�شان 
وذلك بعون اهلل تعاىل ثم بف�شل القادة واأبناء وبنات الإم��ارات .. وفق اهلل 

" واإىل  " رع��اه اهلل  ال���وزراء حاكم دب��ي  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى للحتاد حكام الإمارات واإىل 
�شعب الإمارات الكرمي راجيا املوىل العلي القدير اأن يعيد علينا جميعا هذا 
اليوم الوطني املجيد وبلدنا تنعم باملزيد من ال�شتقرار والأمن والرخاء. 

نفو�شنا وجت�ّشد م�شرية حافلة  الحت��اد يف  روح  تعزز  الوطني  اليوم  ذك��رى 
بالت�شحيات العظيمة والإجنازات الكبرية واملواقف امل�شهودة وقوة الإرادة، 
اعتزازنا وفخرنا مبا  نعّر فيه عن  القناعة ويوم  العزمية ور�شوخ  و�شموخ 
حققته الإمارات وقادتها الكرام و�شعبها العزيز من نه�شة �شاملة حتى غدت 
منوذجا وحدويا فريدا و�شرحا قوي الأركان جعلتها تتبواأ مكانة مرموقة 
بني الدول، وينظر لها العامل نظرة احرتام وتقدير واأعجاب ملا حققته من 
مكت�شبات واإجنازات �شيا�شية واقت�شادية وعلمية وعملية جعلتها يف م�شاف 
احل�شارات الإن�شانية الزاهرة.  يف عيد الإحتاد لعامنا هذا ن�شتذكر �شرية 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  راأ�شهم  وعلى  املوؤ�ش�شني  اآبائنا 
الوطن  بعده فقيد  وم��ن  ال��دول��ة  وموؤ�ش�س  الحت���اد  ب��اين  ث���راه،  اهلل  طيب 
الغايل ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان - رحمه اهلل - الذي رحل عنا تاركااً 
�شهدتها  �شامية  وم��ب��ادرات  واأع��م��ال  اإجن���ازات  اإرث��ا وطنيااً فريدا من  وراءه 
الدولة يف ظل حكمه وقيادته فقد كان رحمه اهلل رمزا للمحبة والت�شامح 
املودة واخلري  واأكرمهم ومنحهم من  فاأحبوه  �شعبه  اأحب  والعطاء  والكرم 
�شفحات  يف  الوطن  ذاك��رة  ف�شجلت  احلبيبة  بلدنا  على  اهلل  اأنعمه  ال��ذي 

اهلل  وحفظ  ال�شاملة  والنه�شة  التنمية  م�شرية  يف  قدما  للم�شي  قيادتنا 
المارات قيادة وحكومة و�شعبا .. وكل عام واأنتم بخري". 

حاكم الفجرية : الثاين من دي�سمرب تاريخ يوثق احتادنا املتني حتت راية الطموح والعزمية حاكم اأم القيوين: الثاين من دي�سمرب �سطر التاريخ مبداد من نور

حاكم راأ�س اخليمة : الثاين من دي�سمرب ميثل انطالقة م�سرية البناء والنماء 

املقومات  ك��ل  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ع��م��ل��وا 
النطلق  م��ن  لتمكينها  ال��لزم��ة 
تنموية  م�شرية  يف  ال��ق��وة  مبنتهى 
اإحدى  نتاج  باأنها  العامل  لها  �شهد 
التي  ال�����ن�����ادرة  ال�����وح�����دة  جت������ارب 
و�شط  بنجاح  الإب��ح��ار  م��ن  متكنت 
اإىل  و���ش��ولاً  التحديات  م��ن  جملة 

والتقدم لأهل هذه الأر�س الطيبة 
توحيد  ع��ل��ى  ب���ال���ق���درة  م���ره���ون���ة 
اجلهود  وم�����ش��اع��ف��ة  ال�������ش���ف���وف، 
لأج����ل رف��ع��ة ه����ذا ال���وط���ن، فكان 
فيه  �شانده  ال��ذي  ال�شجاع  ال��ق��رار 
���ام الإم�������ارات اآن�����ذاك،  اإخ���وان���ه ح���كَّ
دولة  ب��اإق��ام��ة  اهلل،  رح��م��ة  عليهم 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيوخ  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  اهلل"، 
للحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 

حكام الإمارات الكرام. 
ا�شتثنائي  احت���اٌد  اأن���ه  �شموه  واأك���د 
اأن  للجميع  يحق  نوعية،  وجتربٌة 
اأزمانااً  ويتذاكرُه  به  ليحتفي  يقف 
م��ت��وا���ش��ل��ة، خ��ا���ش��ة ون��ح��ن ن�شهد 

ع��ل��ى ي��د امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زايد 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
والتي  املوؤ�ش�شني،  واإخ��وان��ه  ثراه" 
م�شرية  يف  الأج����ي����ال  ���ش��ت��ت��وارث��ه��ا 
اأخي  النه�شة وبناء الوطن بقيادة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شاحب  واأخ������ي  اهلل"،  "حفظه 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 

املوؤ�ش�س، وحتقق يف عهده اإجنازات 
وا�شحة  ب�����ش��م��ات  وت����رك  م��ه��م��ة، 
�شعبه،  وج��دان  �شتظل حا�شرة يف 
الوطنية  م�شريته  على  و���ش��اه��دة 

اخلالدة. 
واأك�����د ���ش��م��وه اأن دول����ة الإم�����ارات 
ت���اأ����ش���ي�������ش���ه���ا قبل  م���ن���ذ  ح���ق���ق���ت 
ع��ام��ااً منجزات  وخ��م�����ش��ني  واح����د 
ح�شارية  ومكت�شبات  ا�شتثنائية، 
مرموقة  مكانة  تبوء  من  مكنتها 
على امل�شتويني الإقليمي والعاملي، 
وم�شت قدمااً يف تعزيز ح�شورها 
املرتكزات  م��ن  ان��ط��لق��ااً  ال��ع��امل��ي، 

ل�شناعة  ث��اب��ت��ه  ب��خ��ط��ى  وت�����ش��ري 
الغد امل�شرق بثقة وتفاوؤل، وت�شع 
يف  العاملية  اخلارطة  على  الوطن 

خمتلف املجالت. 
واأ�شاف �شموه : ميثل الثاين من 
البناء  م�شرية  انطلقة  دي�شمر 
تاأ�ش�شت على قاعدة  التي  والنماء 
���ش��ل��ب��ة م���ن ق��ي��م امل��ح��ب��ة واخلري 
.. يف  الإم���ارات  �شعب  املتجذرة يف 
املغفور  عطاء  ن�شتذكر  اليوم  هذا 
ل���ه ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د اآل 
الذي  ثراه"،  اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان 
للوالد  التمكني خلفااً  قاد م�شرية 

•• اأم القيوين-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  املعل  را�شد 
من  ال��ث��اين  اأن  القيوين  اأم  ح��اك��م 
دي�شمر عام 1971 �شطر التاريخ 
اأن حول حكام  مب��داد من نور بعد 
الإمارات حلم الأجيال اإىل حقيقة 
اأعوام من  قائمة توجوا بها جهود 
العمل واللقاءات امل�شتمرة لتنطلق 
اأ�ش�شت  جتربة  واأر�شخ  اأجن��ح  معها 

لدولة اأ�شحبت النموذج واملثال . 
وق�����ال ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح���اك���م اأم 
التي وجهها  الكلمة  - يف  القيوين 
اإىل جملة "درع الوطن" مبنا�شبة 
متكنت   -  51 ال�����  الإحت�������اد  ع��ي��د 
زمنية وجيزة،  دولتنا خلل فرتة 
وال�شعوب،  ال����دول  اأع��م��ار  بقيا�س 
م���ن دخ����ول م�����ش��م��ار امل��ن��اف�����ش��ة يف 
الف�شاء  واكت�شاف  علوم  جم��الت 
ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  الطاقة  واإن��ت��اج 
وال����ط����اق����ة ال���ن���ظ���ي���ف���ة امل���ت���ج���ددة 
امل�شاريع ال�شخمة يف  وغريها من 

خمتلف املجالت.
له  املغفور  اأدرك  �شموه:  واأ���ش��اف 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
"طّيب اهلل ثراه" اأن فر�س البقاء 

بر النجاح والتميز. 
ال�شيخ �شعود  ال�شمو  وقال �شاحب 
ن�شتذكر يف عيد   : املعل  را�شد  بن 
امل��غ��ف��ور له  ال�51 ج��ه��ود  الحت����اد 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
بناء  يف  جنح  ال��ذي  اهلل"  "رحمه 
مرموقة  ودول��ي��ة  اإقليمية  مكانة 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
وجعلها يف م�شاف الدول املتقدمة 
عامليااً يف كافة الأ�شعدة واملجالت. 
�شاحب  ..رف�����ع  ك��ل��م��ت��ه  خ��ت��ام  ويف 
اأ�شمى  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م  ال�شمو 
اآي�����ات ال��ت��ه��اين وال���ت���ري���ك���ات اإىل 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شاحب  واإىل  اهلل"  "حفظه 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
اأ�شحاب ال�شمو  اإخوانه  اهلل" واإىل 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ 
للحتاد حكام الإمارات واإىل �شعب 
املقيمني  وجميع  ال���ويف  الإم�����ارات 
اأر�شها مبنا�شبة عيد الحتاد  على 
اهلل  داعيااً  الغالية،  لدولتنا  ال�51 
دولتنا  على  املنا�شبة  يعيد هذه  اأن 

باخلري والرخاء. 

•• الفجرية-وام:

حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 
املجل�س  ال�شرقي ع�شو  بن حممد 
الثاين  اأن  الفجرية،  الأعلى حاكم 
���ا  م����ن دي�������ش���م���ر ي��ج�����ش��د ت���اري���خاً
الغايل،  وطننا  م�شرية  يف  عظيما 
والحتفال به منا�شبٌة وطنية غالية 
على قلوبنا، فبِه ن�شتذكُر الأحلم 
والطموحات التي حتولت اإىل واقع 
ج�ّشدتها  م�شهودة،  وحقيقة  ح��ي، 
الإرادة،  ق����وة  م���ن  ع���ق���ود  خ��م�����ش��ة 
يف  والإخل�س  الواثقة،  والعزمية 
العتية  دولتنا  بها  العمل، جت��اوزت 
ال��ت��ح��دي��ات التي  اأن������واع  خم��ت��ل��ف 
لتتوّحد  ب��امل��ن��ط��ق��ة،  حت���دق  ك��ان��ت 
ال��ق��ل��وب ع��ل��ى ه���ذه الأر�����س وتبداأ 
ا من التطوير والبناء  ا جديداً عهداً
وليكون  ال���ه���م���م،  وا����ش���ت���ن���ه���ا����س 
احت��اد الإم���ارات منوذجا فريٌدا يف 
الإن�شان  وب��ن��اء  والطموح  ال��وح��دة 
وا�شت�شراف م�شتقبله على م�شتوى 

العامل العربي والعامل. 
حاكم  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق��������ال 
ال��ف��ج��رية - يف كلمة وج��ه��ه��ا عر 
مبنا�شبة  الوطن"  "درع  جم��ل��ة 
عيد الحتاد ال� 51 - اإننا يف هذه 
نوؤكد  اجلليلة،  الوطنية  املنا�شبة 
ع��ل��ى م���ب���ادئ الحت������اد ال�����ذي قام 

امل�شبوقة  غ��ري  الإجن������ازات  ال��ي��وم 
ع���ل���ى خمتلف  الإم����������ارات  ل����دول����ة 
موؤ�شراتها  وت����ق����دم  الأ�����ش����ع����دة، 
العاملية،  ال��ت��ق��اري��ر  يف  التناف�شية 
ف��ه��ي ح�����ش��ي��ل��ُة ع���ق���وٍد م���ن الزمن 
ك��ّر���ش��ت ع��ط��اءات��ه��ا ال���لحم���دودة 
لرت�شم  ال���ط���م���وح���ة  وخ���ط���ط���ه���ا 
يف  والعباد  للبلد  التنمية  طريق 

�شتى املجالت احليوية. 
الفخر  ي��غ��م��رن��ا   : ����ش���م���وه  وق������ال 
الحتفالت  ن���رى  ون��ح��ن  وال��ف��رح 
التي ت�شهدها كافة اإمارات الدولة 
وم���ن���اط���ق���ه���ا، ب�����ني ج���ب���ال���ه���ا ويف 
�شواحلها، بوجود  �شحرائها وعلى 
وم�شاركة كافة اأطياف املجتمع، يف 
لنهج  انعكا�ٌس  هو  ح�شاري  ن�شيٍج 
اأ�ش�س  ال���ذي  والتعاي�س  الت�شامح 
التلحم  املتني، ولقوة  له الحت��اد 
وا�شت�شعار  وال�شعب،  القيادة  ب��ني 
البهجة والعتزاز بذكرى تاأ�شي�س 
وق��ي��ام��ه��ا كدولٍة  ال��غ��ال��ي��ة  دول��ت��ن��ا 
تتمتع  ال���ع���امل  دول  ب���ني  ف����ارق����ٍة 

بال�شيادة والرفعة. 
ال�����ش��م��و حاكم  واخ���ت���ت���م ���ش��اح��ب 
نبارك   : ق��ائ��ل  ك��ل��م��ت��ه  ال��ف��ج��رية 
لدولة الإمارات، قيادةاً و�شعباًا، هذه 
عز  اهلل  داع���ني  ال��ع��زي��زة،  املنا�شبة 
وجل اأن يحفظ وطننا، نحو مزيد 

من العز والإجناز والرخاء. 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
بن �شقر القا�شمي، ع�شو املجل�س 
اخليمة،  راأ��������س  ح���اك���م  الأع�����ل�����ى 
اأن ذك����رى ق��ي��ام دول����ة الإم������ارات 
تاريخنا،  يف  خ��ال��دة  حلظة  متثل 
واعتزاز  فخر  بكل  فيها  ن�شتذكر 
املوؤ�ش�شني  للآباء  ال�شلبة  الإرادة 
تاأ�شي�س  يف  ال�����ش��ادق��ة  وج��ه��وده��م 
حققت  وال�����ت�����ي  الحت���������اد  دول��������ة 
جن���اح���ات م��ت��وا���ش��ل��ة ط��ي��ل��ة 51 
بقيادة  اليوم  اأ�شبحت  حتى  عامااً 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
تنمويااً  من���وذج���ااً  اهلل"  "حفظه 
متقدمااً  موقعااً  وتتبواأ  م�شتدامااً، 
ال�شمو  بني الأمم.  وقال �شاحب 
راأ�����س اخل��ي��م��ة - يف كلمته  ح��اك��م 
ال���ت���ي وج��ه��ه��ا ع���ر جم��ل��ة "درع 
الوطن" مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 
51 - نحتفل اليوم بذكرى عزيزة 
على قلوبنا، وحمطة مف�شلية يف 
الروؤية  �شنعتها  دول��ت��ن��ا،  ت��اري��خ 
املغفور  املوؤ�ش�س  للوالد  الطموحة 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
نهيان "طيب اهلل ثراه"، واإخوانه 
احتدت  وال��ت��ي  املوؤ�ش�شون،  الآب���اء 
م���ع ط��م��وح��ات ���ش��ع��ب الإم�������ارات، 
ا�شتثنائية  دول����ة  ل��ل��ع��امل  ل��ت��ق��دم 
ت�شميم  ن���ح���و  ال����زم����ن  ت�������ش���اب���ق 
امل�شافات  وت��خ��ت�����ش��ر  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
النجاحات،  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق 

واملبادئ التي قامت عليها دولتنا، 
يف اإعلء قيم الت�شامح والتعاي�س 
بالثوابت  وال��ت��م�����ش��ك  والن��ف��ت��اح، 
اأبناء  جاهزية  وتعزيز  الوطنية، 
الوطن ومتكينهم من اأداء دورهم 
وموؤ�ش�شاتها  ال����دول����ة  ب���ن���اء  يف 
كفاءة  بكل  م�شوؤولياتهم  وحتمل 
واق���ت���دار.  وق���ال �شموه : يف هذا 
على  بال�شري  العهد  جن��دد  ال��ي��وم 
خطى الآباء املوؤ�ش�شني، متم�شكني 
دولتنا،  مقدرات  �شون  يف  باإرثهم 
ملجتمعنا  احل���ي���اة  ج����ودة  وت��ع��زي��ز 
وم���واط���ن���ي���ن���ا، ب��اع��ت��ب��اره��م ث���روة 
الأهم  والرهان  الوطن احلقيقية 
الواعد  امل�شتقبل  م��لم��ح  ل��ر���ش��م 

مبا يعزز من تناف�شيتنا العاملية. 
وتوجه �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 
التهاين  اآي�����ات  ب��اأ���ش��م��ى  اخل��ي��م��ة 
�شاحب  اأخ���ي���ه  اإىل  وال��ت��ري��ك��ات 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شمو  �شاحب  اأخيه  واإىل  اهلل"، 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل"،  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
ال�شمو  اأ����ش���ح���اب  اإخ����وان����ه  واإىل 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شيوخ 
ل���لحت���اد ح��ك��ام الإم��������ارات، واإىل 
واملقيمني  العزيز  الإم���ارات  �شعب 
داعيااً  الطيبة،  الأر����س  ه��ذه  على 
اهلل عز وجل اأن يدمي على وطننا 
والتقدم،  والأم����ان،  الأم���ن،  نعمة 

والزدهار. 

حمدان بن حممد: الإمارات تتقدم بثبات يف طريق الإجنازات وتقدم منوذجًا ُملهمًا للدول �سانعة امل�ستقبل
•• دبي-وام:

اآل  اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
م�شروعها  تنفيذ  يف  ما�شية  الإم����ارات  دول��ة  اأن 
التنموي الطموح الذي بداأ قبل اأكرث من خم�شة 
عقود على يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
املوؤ�ش�شني،  ثراه” والآب��اء  اهلل  “طيب  نهيان،  اآل 
واحتدت  الإم�����ارات  �شعب  اإرادة  ت��وح��دت  عندما 
العلم  اأ�شا�شها  حديثة  دول���ة  ب��ن��اء  على  كلمتهم 
واملعرفة وغايتها الريادة يف �شنع م�شتقبل يليق 
بطموحاتها واتخذت و�شيلتها اإىل ذلك ال�شتثمار 
التميز  مقومات  بكل  واإم����داده  الإن�����ش��ان  بناء  يف 
تدعمها  �شاملة  تنمية  ق��واع��د  لتعزيز  وال�شعي 

اإجنازات نوعية يف �شتى املجالت.
وقال �شموه - يف كلمة له وجهها عر جملة "درع 

الوطن" مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 51 للدولة - : "رفع الآباء املوؤ�ش�شون يف الثاين 
من دي�شمر قبل اأكرث من خم�شة عقود َعلَم الإمارات اإيذانااً مبيلد دولة فتية 
وال�شتقرار  الرخاء  وغايتها  الريادة  بروؤية هدفها  الهمم  رايتها  توحدت حتت 
ل�شعب اختار اأن تكون التنمية الطريق الذي ي�شلكه نحو غٍد يحمل اخلري لوطن 
َوَثق يف قدرات اأبنائه، و�شخر لهم كل املعطيات التي ت�شمن لهم امتلك زمام 
امل�شتقبل وحتقيق الريادة فيه، وهو ما نراه يتحقق من حولنا اليوم باإجنازات 

نوعية تت�شدر بها دولتنا موؤ�شرات التناف�شية العاملية يف خمتلف املجالت".
واأ�شاف: "بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اآل مكتوم  اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد  "حفظه اهلل"، ومتابعة 
وبدعم  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
الإم����ارات،  ُح��ّك��ام  ل��لحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اإخوانهما 
وبتلحم �شعبها وا�شطفافهم وراء قيادته الر�شيدة نوا�شل م�شرية الإجنازات 
ون�شنع امل�شتقبل الذي ناأمله لوطننا.. ونزيد من اإ�شهامنا يف حتقيق غٍد اأف�شل 

للمنطقة والعامل".
وقال �شموه: "انطلقااً من الثوابت الرا�شخة التي تاأ�ش�س عليها بنيان احتادنا، 
تنطلق دولة الإمارات العربية املتحدة اليوم يف خم�شينية يت�شاعف فيها العمل 
ويزدهر فيه البتكار لرت�شيخ دعائم نه�شتها التنموية داخليااً مب�شاريع عملقة 

الوطن  �شالح  حتقيق  هدفها  نوعية  وم��ب��ادرات 
البيئات  اأف�����ش��ل  وتهيئة  امل��واط��ن،  ���ش��اأن  واإع����لء 
اجل����اذب����ة وال���داع���م���ة ل����لإب����داع وامل���ب���دع���ني من 
نطاق  تو�شيع  عن  ف�شلاً  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
اإدراكها  عر  وعامليااً،  اإقليميااً  الإيجابي  تاأثريها 
التي  الدولية  الق�شايا  جتاه  مل�شوؤوليتها  الواعي 
وبروابط  معاجلتها،  يف  اجلهود  ت�شافر  تتطلب 
اأ�شا�س  على  ال��ع��امل  دول  باأغلب  جمعتها  وثيقة 
املتبادل،  والتقدير  والثقة  الح���رتام  م��ن  را���ش��خ 
هدفها  �شراكات  تعميق  نحو  امل�شرتك  وال�شعي 
حتقيق جناح يعود باخلري والفائدة على خمتلف 

اأطرافها".
ا�شم  اأن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأك����د 
الإم������ارات ك���ان و���ش��ي��ظ��ل رم����زااً ل��ل�����ش��لم والوئام 
النهج  اأ�شا�س  �شّكلت  التي  القيم  والت�شامح، وهي 
به  وم�شت  تاأ�شي�شها،  منذ  ال��دول��ة  َتِبَعته  ال��ذي 
ِلها  وحتمُّ الآخ��ري��ن  جت��اه  بامل�شوؤولية  ال�شعور  يف  ب��ه  يحتذى  من��وذج  تقدمي  يف 
بكل ترحاب واأمانة جتاه املجتمعات الأقل حظااً من التنمية، فكانت امل�شاعدات 
املجتمعات حول  الداعمة لتلك  العاملية  التنموية يف �شدارة اجلهود  الإماراتية 
العامل، وعلى مدار �شنوات عديدة، ليتحول ا�شم الإمارات اإىل رمز للخري اأينما 

حّل ين�شر اأ�شباب ال�شعادة والطمئنان ويبعث على الأمل والتفاوؤل.
ِنَعم وما منحه  " نحمد اهلل على ما اخت�س به على دولتنا من   : وق��ال �شموه 
للإمارات من مميزات يف مقدمتها �شعب اأبّي معطاء وقيادة ل تر�شى اإل باملركز 
الأول بديلاً يف �شباق التميز الذي ل ترى له خطااً للنهاية، و�شباب طموح مدرك 
مل�شوؤوليته جتاه وطنه والتي مي�شي يف حتملها مبداد من الولء لهذه الأر�س 
الطيبة والنتماء لقيادتها التي مل تدخر جهدااً يف اإر�شاء الأ�ش�س اللزمة لإعداد 
�شبابها ومتكينهم من ت�شّدر ال�شفوف يف م�شرية البناء والتطوير، و�شخرت يف 
واجلامعات  املدار�س  له  فهياأت   .. الإمكانات  كل  الواعد  م�شتقبله  اإع��داد  �شبيل 
واملوؤ�ش�شات العلمية وا�شتقطبت اأف�شلها على م�شتوى العامل .. لتظل الإمارات 
منوذجااً عامليااً ملهمااً يف التنمية وا�شت�شراف امل�شتقبل وال�شتعداد له بال�شتثمار 
اجليد يف بناء الإن�شان"، داعيااً املوىل عّز وجّل اأن يدمي على دولة الإمارات رفعتها 
واأمنها وا�شتقرارها واأن ي�شدد خطى قيادتها الر�شيدة على دروب اخلري والنماء، 

م والزدهار". واأن ُينِعم على �شعب الإمارات مبزيد من اأ�شباب التقدُّ
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 دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى تنظم احتفالها بعيد الحتاد على �ساطئ خور كلباء
  •• كلباء-الفجر :  

مكتب  رئي�س  نائب  القا�شمي  �شقر  بن  هيثم  ال�شيخ  بح�شور 
ال�شواحي  �شوؤون  دائرة  كلباء احتفلت  ال�شارقة يف  �شمو حاكم 
والقرى بعيد الحتاد احلادي واخلم�شني بحفلها الذي اأقامته 
كلباء .   خ��ور  �شاطئ  على  كلباء  خ��ور  �شاحية  جمل�س  مقابل 
ح�شر احلفل ال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي ع�شو املجل�س 
ال�شواحي  ���ش��وؤون  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال�����ش��ارق��ة  لإم����ارة  التنفيذي 
والدكتور  ال�����ش��وي��دي  ���ش��امل  ب��ن  وامل�����ش��ت�����ش��ار  خمي�س  وال��ق��رى 
عبداهلل بلحيف النعيمي  وروؤ�شاء واأع�شاء جمال�س ال�شواحي 

من  ولفيف  واأع��ي��ان  املدينة  كلباء  مدينة  يف  البلدي  واملجل�س 
املدعوين وعدد كبري من اأهايل املدينة .  

بال�شلم الوطني للدولة بداأ الحتفال الذي عر عن الفرحة 
الكبرية حللول اليوم الوطني واألقى ال�شيخ ماجد بن �شلطان 
هناأ  كلمة  وال��ق��رى  ال�شواحي  ���ش��وؤون  رئي�س  دائرة  القا�شمي 
دولتنا  احتفالت  مبنا�شبة  الإم���ارات  و�شعب  احلكيمة  القيادة 
لتاأ�شي�س  احل��ادي  واخلم�شني  الوطني  اليوم  بذكرى  احلبيبة 

وقيام دولة المارات العربية املتحدة . 
واأعرب عن فخره واعتزازه بهذه املنا�شبة الوطنية التي جندد 
من خللها العهد والولء والنتماء لوطننا احلبيب ولقيادتنا 

وعزمية  اإ�شرارا  لنا  ت�شكل  املنا�شبة  هذه  موؤكدا  اأن  الر�شيدة، 
كبرية ملوا�شلة نهج حتقيق الجنازات يف خمتلف املجالت مبا 
يتما�شى  ومبا  ال�شعد،  كافة  يف  املرموقة  لدولتنا  املكانة  يعزز 
المارات  لقيادة  ال�شديدة  والتوجيهات  الثاقبة  ال��روؤي��ة  م��ع 
احلكيمة التي ننطلق منها لرتجمة خططنا  وطموحاتنا اىل 

ار�س الواقع . 
بعدها جرى تقدمي عر�س مدر�شي ملدر�شة فيكتوريا الدولية 
يف ال�شارقة فرع كلباء ثم تابع احل�شور اأوبريت ) درة الأزمان 
التي  والطفرة  التقدم  مظاهر  ج�شد  وال���ذي  درة  ال�شرق(  يف 
بعام  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  م��ن��ذ  ب��احت��اده��ا  الم�����ارات  حققتها 

ويل عهد عجمان : النموذج الوحدوي الإماراتي ما زال يبهر ويده�س العاملويل عهد ال�سارقة : يف عيد الحتاد نحتفي بعزة وافتخار مبا حققته دولتنا من اإجنازات

ويل عهد الفجرية: عيد الحتاد امتداد تاريخي لأ�سالة اأر�سنا وطريقنا نحو امل�ستقبل

ويل عهد اأم القيوين : الثاين من دي�سمرب منا�سبة وطنية خالدة يف نفو�س اأبناء الإمارات 

ويل عهد راأ�س اخليمة: يف عيد الحتاد ت�سمو هاماتنا فخرا مبا حققناه من اإجنازات تاريخية على مدار 5 عقود 

•• ال�شارقة-وام:

قال �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة تعود 
واخلم�شني  الواحد  الحت��اد  عيد  ذك��رى  علينا 
ل���دول���ت���ن���ا وال�������ذي ن��ح��ت��ف��ي م����ن خ���لل���ه بكل 
دولتنا طوال  احت���اد  واف��ت��خ��ار مب��ا حققه  ع��زة 
ه���ذه امل�����ش��رية ال��ت��ي ���ش��ه��دت - ورغ����م خمتلف 
واأ�شبحت  الإجن���ازات  الكثري من   - التحديات 
الإم������ارات دول����ة من��وذج��ي��ة حت��ت��ل ال��ك��ث��ري من 
، مما  امل��وؤ���ش��رات  ال��ع��ال��ي��ة يف خمتلف  امل���رات���ب 
العاملية  امل��ك��ان��ة  ه��ذه  ال��دول��ة  ا�شتحقاق  ي��وؤك��د 

والثقة الدولية التي تتميز بها.
التي وجهها عر  وفيما يلي ن�س كلمة �شموه 
جملة “درع الوطن” مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 

:  51
والذي   ، لدولتنا  واخلم�شني  الواحد  الحت��اد  عيد  ذك��رى  علينا  تعود   "
ط��وال هذه  دولتنا  احت��اد  وافتخار مبا حققه  ع��زة  بكل  نحتفي من خلله 
الإجنازات  من  الكثري   - التحديات  خمتلف  ورغ��م   - �شهدت  التي  امل�شرية 
يف  العالية  املراتب  الكثري من  دول��ة منوذجية حتتل  الإم���ارات  واأ�شبحت   ،
العاملية والثقة  املكانة  ا�شتحقاق الدولة هذه  املوؤ�شرات ، مما يوؤكد  خمتلف 
الدولية التي تتميز بها. ونحن نحتفل بعيد الحتاد لبد لنا اأن نتذكر القادة 
حكمتهم  كانت  ومن   ، الحت��اد  لهذا  القوي  الأ�شا�س  و�شعوا  من  املوؤ�ش�شني 

هي العلمة الفا�شلة يف تاريخ الإمارات ، بعد 
املبا�شر  ال�شديدة ودعمهم  ف�شل اهلل وروؤيتهم 
حتقق للدولة ما اأرادوه من اأمن واأمان وتطور 
بالعلم  يتحلى  و�شعب   ، امل��ج��الت  خمتلف  يف 
 ، ومبادئه  بقيمه  ويتم�شك   ، واملهارة  واملعرفة 

و�شمعة عاملية ي�شهد لها القا�شي والداين.
اأبنائها  ب���ج���ه���ود  وب���ن���ت  الإم�����������ارات  مت���ي���زت 
احلكومي  العمل  يف  رائ���دة  منظومة  وبناتها 
العلمي  وال��ب��ح��ث  والق��ت�����ش��اد  والج��ت��م��اع��ي 
لها  وك��ان��ت   ، والرقمي  التكنولوجي  والتقدم 
امل��ج��الت ومل  الكثري م��ن  ال��ري��ادة وال�شبق يف 
يكن ليتحقق هذا التميز لول الروؤية الوا�شحة 
املخل�س  وال��ع��م��ل  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ومتابعة 

ل�شعب الإمارات من مواطنني ومقيمني.
اأهنئ مبنا�شبة عيد الحتاد الواحد واخلم�شني 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اهلل" و  "حفظه  الدولة  رئي�س 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و 
املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الأعلى حاكم ال�شارقة واأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات ، و�شمو اأولياء العهود 
ونواب احلكام وكافة ال�شيوخ وعموم �شعب الإمارات الويف ، داعيااً اهلل �شبحانه 
وتعاىل اأن يدمي على دولتنا الأمن والأمان والتقدم والزدهار واأن مين على 

قيادتنا الر�شيدة مبوفور ال�شحة والعافية".

•• عجمان-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
عهد عجمان اأن احتفالنا بعيد الحتاد هو اأبلغ 
�شور الوفاء والتقدير للمغفور له ال�شيخ زايد 
اآل نهيان" طيب اهلل ثراه" وجيل  بن �شلطان 
فريدا  اإم��ارات��ي��ا  منوذجا  اأ�ش�شوا  الذين  الآب���اء 

للوحدة مازال يبهر ويده�س العامل.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة ���ش��م��وه ال��ت��ي وج��ه��ه��ا عر 
ال�  "درع الوطن" مبنا�شبة عيد الحتاد  جملة 

: ن�شها  يلي  فيما   51
" ميثل اليوم الثاين من دي�شمر من كل عام 
ب��ارزة ومميزة يف تاريخ دول��ة الإمارات  علمة 
فيه  اأعلن  ال��ذي  اليوم  ذل��ك  املتحدة،  العربية 
عن ميلد الحتاد وارتفع علم الإمارات عاليا 

املنا�شبة  ه��ذه  يف  وي�شعدين  الأمم،  ب��ني  خفاقا 
الغالية على قلوبنا جميعا اأن اأرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتريكات اإىل مقام 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة " حفظه اهلل" 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأخيه �شاحب  واىل 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي " رعاه اهلل" واىل اأ�شحاب ال�شمو 
ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى للحتاد حكام الإمارات، واإىل �شعب الإمارات 
الكرمي. اإن احتفالنا باليوم الوطني هو اأبلغ �شور الوفاء والتقدير للمغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه" وجيل الآباء الذين 
اأ�ش�شوا منوذجا اإماراتيا فريدا للوحدة مازال يبهر ويده�س العامل، والفخر 
وتر�شيخ معاين  ا�شتثنائية  اجن��ازات  �شامخ حقق  باإجنازات وطن  والعتزاز 
اأجيالنا احلالية التي تنعم بثماره وخرياته ما يحفزهم  الحتاد يف نفو�س 

على التم�شك بالحتاد خيارااً وحيدااً ل بديل عنه.
الفخر  الأج��ي��ال مبزيد من  تتوارثه  ب��اٍق  اإرث جيل الحت��اد �شوف يظل  اإن 
والعتزاز ويف ذلك اأبلغ التقدير واأ�شمى الحرتام لكل الذين وهبوا لنا هذا 
الإجناز، ولقد من اهلل على دولتنا الغالية برجال خمل�شني ا�شطفاهم اهلل 
حلمل الراية والتم�شك بقيم الآباء والأجداد ونحن واثقون متام الثقة من 
اأن هذا اجليل والأجيال اللحقة جتد يف قيادتنا الر�شيدة الأ�شوة احل�شنة 

والثقة املطلقة يف بلوغ هذا الوطن كل غاياته 
وحتقيق اأق�شى طموحاته.

املوؤ�ش�شني وروؤيتهم  البعيدة للآباء  اإن النظرة 
من  جعلت  للم�شتقبل  وا�شت�شرافهم  العميقة 
الحت����اد ط��ري��ق��ا ل ب��د م��ن ال�����ش��ري ف��ي��ه حتى 
واليوم  ال��غ��اي��ات،  وُت�����درك  الأه������داف  تتحقق 
عطاء  والتقدير  والعتزاز  الفخر  بكل  نتذكر 
اأعطت لهذه الأر�س  �شابقة  اأجيال  وت�شحيات 
الكثري و�شنعت جتربة وحدوية فريدة لمثيل 
البلدان عن حتقيقها،  الكثري من  لها عجزت 
الحتاد  من��وذج  با�شتمرار  ذل��ك  على  زادت  ب��ل 
اإجنازات  وحتقيق  ومتا�شكا  و�شلبة  قوة  بكل 
جعلت  قيا�شية  زمنية  ف��رتة  يف  وكبرية  كثرية 

من الإمارات بلدا ي�شار اليه بالبنان.
وقد ا�شتطاعت الدولة الحتادية وبتوفيق من 
اهلل احداث نه�شة مباركة من خلل ما حتقق 
والعلمية  والتعليمية  ال�شيا�شية  امل��ج��الت  كافة  يف  ح�شارية  منجزات  من 
والقت�شادية وال�شحية والجتماعية والإ�شكانية حتى الو�شول اىل الف�شاء 
اأمنا،  اأك��رث  اأج��م��ع جتعل حياته  ال��ع��امل  عاملية يحتاجها  م��ب��ادرات  وت��ق��دمي 

واأمانا، وا�شتقرارا، و�شعادة.
املعتدلة  ب�شيا�شتها  الأ�شدقاء  اأعجاب  ونالت  الأ�شقاء  حمبة  بلدنا  وحازت 
العامل عامة وعاملنا  التي ي�شهدها  الأح��داث  وجنوحها لل�شلم و�شط خ�شم 
العربي والإ�شلمي خا�شة، فقد كانت الإمارات ول تزال ب�شيا�شتها املعتدلة 
ومواقفها  الثابتة  ومبادئها  املرنة  الن�شطة  الفاعلة  ودبلوما�شيتها  املتزنة 
املعلنة الوا�شحة تقوم بدور كبري وموؤثر وايجابي اإقليميا ودوليا يف ا�شتتباب 
وقت  يف  اجلميع  م�شاعدة  ويف  ال�شتقرار  وا�شتدامة  ال�شلم  ون�شر  الأم��ن 
الكوارث والأزمات مبختلف اأنواعها دون تع�شب لدين، اأو عرق، اأو طائفة، 

او لون.
اإننا اإذ ن�شتقبل عاما جديدا من احتاد دولتنا الغالية فاإن هذا يعني ا�شتمرار 
م�شرفة  اإجن��ازات  وحتقيق  و�شموليتها  التنمية  وا�شتدامة  املباركة  امل�شرية 
دائما يف  الإم��ارات  والعاملية جتعل  والقليمية  املحلية  امل�شتويات  كافة  على 

ال�شدارة ويف مقدمة الدول وال�شعوب.

•• الفجرية -وام: 

ب��ن حممد  ب��ن ح��م��د  ال�شيخ حم��م��د  �شمو  ق���ال 
عيد  يف  نحتفي  ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل  ال�����ش��رق��ي 
الرا�شخة  بالقيم  ال��ع��ام وك��ل ع��ام  الحت���اد ه��ذا 
ال��ت��ي اأ���ش�����س ل��ه��ا احت����اد الإم�������ارات، حت���ت راية 
بروؤيٍة  امل�����ش��رتك،  وامل�شري  والتعا�شد  ال��وح��دة 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  للمغفور  حكيم  ون��ه��ٍج  واع��ي��ة 
واإخوانه  ث��راه،  اهلل  نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن 
املوؤ�ش�شني الأوائل، الذين بذلوا جهوداًا خمل�شة 
وعطاءاً لحمدود يف رحلة التطور والبناء نحو 
امل�شتقبل، ويف �شبيل اأن تقطف الأجيال املتعاقبة 
وتوا�شل  اأف�����ش��ل،  بغٍد  وتنعم  الطيبة،  ثمارها 

م�شريتها بروح الطموح والإ�شرار.
ال��ت��ي وج��ه��ه��ا عر  ���ش��م��وه - يف كلمته  واأ����ش���اف 

ال�  الحت���اد  عيد  مبنا�شبة  الوطن"  "درع  جملة 
51 - ونحن نحتفل بهذه املنا�شبة الوطنية العزيزة، نوؤكد على اأ�شالة احتادنا 
ول  امل�شتحيل  تعرف  والتي ل  املعطاءة،  اأر�شنا  يف  ال�شاربة  وج��ذوره  القوي، 
ا ل�شعوب املنطقة والعامل على اأن الوحدة طريق  تعرتُف به، لتكون مثالاً حياًّ

الزدهار، والعزمية ال�شادقة �شبيُل الرفعة والإجناز.
وفيما يلي ن�س �شمو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ..

احلادي  الحت��اد  بعيد  نحتفل  ونحن  والع��ت��زاز  الفخر  م�شاعر  متلوؤنا   "
واخل��م�����ش��ني ل���دول���ة الإم�������ارات، ون�����ش��ت��ذك��ُر م���راح���ل ح��ا���ش��م��ة م����ّرت يف عمر 
دولتنا الغالية، واإجنازات عظيمة لزالت جتود بها م�شرية النه�شة والنماء، 
عام،  وك��ل  العام  ه��ذا  الحت��اد  والرفعة. يف عيد  املجد  بها نحو قمم  وترتقي 

لها احتاد  اأ�ش�س  التي  الرا�شخة  بالقيم  نحتفي 
الإمارات، حتت راية الوحدة والتعا�شد وامل�شري 
للمغفور  حكيم  ون��ه��ٍج  واع��ي��ة  ب��روؤي��ٍة  امل�شرتك، 
اآل نهيان طيب اهلل  له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ثراه، واإخوانه املوؤ�ش�شني الأوائ��ل، الذين بذلوا 
ج���ه���وداًا خم��ل�����ش��ة وع���ط���اءاً لحم�����دود يف رحلة 
اأن  �شبيل  ويف  امل�شتقبل،  نحو  وال��ب��ن��اء  التطور 
تقطف الأجيال املتعاقبة ثمارها الطيبة، وتنعم 
الطموح  ب��روح  م�شريتها  وتوا�شل  اأف�شل،  بغٍد 

والإ�شرار.
وِنَعم، وقد مّن اهلل علينا  ب��لُد خرٍي  اإَنّ بلدنا 
بقيادٍة حكيمٍة تفانت يف خدمة الوطن، وكّر�شت 
اأولوياتها يف بناء الإن�شان ومتكينه على جميع 
امل�شتويات، بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، واأ�شحاب 
واأبنائها  ال��ك��رام،  الإم�����ارات  ح��ك��ام  ل��لحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو 

املخل�شني، الذين يحملون ا�شم الإمارات عالياًا باإجنازاتهم امل�شرفة.
احتادنا  اأ�شالة  على  نوؤكد  العزيزة،  الوطنية  املنا�شبة  بهذه  نحتفل  اإذا  واإننا 
ول  امل�شتحيل  تعرف  والتي ل  املعطاءة،  اأر�شنا  يف  ال�شاربة  وج��ذوره  القوي، 
ا ل�شعوب املنطقة والعامل على اأن الوحدة طريق  تعرتُف به، لتكون مثالاً حياًّ

الزدهار، والعزمية ال�شادقة �شبيُل الرفعة والإجناز.
ال�51،  الحت��اد  بعيد  ومقيمني  و�شعبها مواطنني  الإم��ارات  نبارك حلكومة 

داعني اهلل عز وجل اأن يدمي على بلدنا الأمان والرخاء وال�شتقرار".

•• اأم القيوين-وام: 

اأكد �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعل 
دي�شمر  من  الثاين  اأن  القيوين  اأم  عهد  ويل 
اأبناء  ن��ف��و���س  يف  خ��ال��دة  وط��ن��ي��ة  منا�شبة  ي��ع��د 
الإم�����ارات والح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم ه��و تخليد 
وبداية  التنموية  ب���الإجن���ازات  حافلة  مل�شرية 
بالنماء  واع����د  مل�شتقبل  م��ت��ج��ددة  لن��ط��لق��ة 
ت��وؤم��ن بقدرات  ق��ي��ادة ر�شيدة  والزده����ار حت��ت 
م�شتقبل  ل�شنع  واإ���ش��راره��م  و�شغفهم  اأبنائها 

م�شرق وحتقيق الطموحات والأهداف . 
وقال �شموه - يف كلمته التي وجهها عر جملة 
 51 ال�  الحتاد  عيد  مبنا�شبة  الوطن"  "درع 
دولة  لقيام   51 ال���  بالذكرى  اليوم  نحتفل   -
لحتادنا،  املباركة  النطلقة  ذك��رى  الحت���اد، 

ال����ذي اأع��ل��ن ع��ن��ه يف ال��ث��اين م��ن دي�����ش��م��ر عام 
1971 بقيادة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
واملحبة  الوطنية  باللحمة  تفي�س  �شليمة  ق��اع��دة  على  نه�شته  بنى  حيث 
بالجنازات  ذكر  اأينما  الإم��ارات  اإ�شم  لريتبط  ال�شادقة،  والإرادة  والعطاء 

العظيمة وبقيم التعاي�س والت�شامح النبيلة بني خمتلف الثقافات. 
بن  ال�شيخ خليفة  له  املغفور  : يف عهد  القيوين  اأم  �شمو ويل عهد  واأ�شاف 
زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" حققت الدولة قفزات تنموية ح�شد املواطنون 
الرفاهية  ب��ج��ان��ب  املعي�شة  م�شتوى  يف  وارت���ق���اءاً  واط��م��ئ��ن��ان��ااً  اأم��ن��ااً  ث��م��اره��ا 
فر�س  من  ل�شعبها  القيادة  وفرته  ملا  نتيجة  وهي  احلياة  وج��ودة  وال�شعادة 

وتعدد  ال��ف��ر���س  وت��ك��اف��وؤ  وال��ت��دري��ب  التعليم 
القدرات  ب��ن��اء  يف  اإ���ش��اف��ة جلهودها  اخل��ي��ارات 
وت�شييد  الطاقات  وح�شد  باملهارات،  والرتقاء 
اخلدمات  وت��وف��ري  امل��ت��ط��ورة،  التحتية  البنى 
الرعاية  وتقدمي  امل�شتوى،  رفيعة  احلكومية 

الجتماعية ال�شاملة . 
ولفت �شموه اىل اأن م�شرية النجاح التي اأبهرت 
القيادة  لتوا�شل تطورها لول  العامل مل تكن 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
والتميز  والإن���ت���اج  ال��ع��م��ل  يف  دول��ت��ن��ا  لت�شتمر 
بينها  حت��ول  اأن  معوقات  لأي��ة  ت�شمح  اأن  دون 
وبني اقتحامها ملجالت تنموية غري م�شبوقة 
با�شم  و�شلت  وم��ب��ادرات  وم�شاريع  ب��اإجن��ازات 
الإم��ارات اإىل العاملية ورفعت رايتها خفاقة يف 

اأرقى املحافل الدولة. 
التهاين  اآي��ات  باأ�شمى  املعل  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  وتقدم 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتريكات 
الدولة "حفظه اهلل" واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اهلل" واإىل  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الإمارات  حكام  ل��لحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب 
املقيمني  ال��ويف وجميع  الإم��ارات  العهود واإىل �شعب  واأولياء  ون��واب احلكام 
على اأر�شها مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 51 لدولتنا الغالية، داعيااً اهلل اأن يعيد 

هذه املنا�شبة على دولتنا باخلري والرخاء. 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  ال�شيخ حممد  �شمو  ق��ال 
يف  نتطلع  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�شمي 
ع��ي��د الحت�����اد احل�����ادي واخل��م�����ش��ني للدولة 
ت�شطري م�شرية جديدة  بطموح متجدد نحو 
والنوعية  ال��رائ��دة  الوطنية  الإجن�����ازات  م��ن 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  قيادة �شاحب  حتت 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
بثقة  تخطو  �شموه  ورعاية  بدعم  ف��الإم��ارات 
ازده��ارا وتقدما، وتتقدم  اأك��رث  نحو م�شتقبل 
بثبات نحو مقعد الريادة العاملية يف املجالت 
كافة .  واأ�شاف �شموه - يف كلمته التي وجهها 
عيد  مب��ن��ا���ش��ب��ة  الوطن"  "درع  جم��ل��ة  ع���ر 
الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  يف   -  51 ال���  الحت���اد 

ال��غ��ال��ي��ة ت�شمو ه��ام��ات��ن��ا ف��خ��را واع���ت���زازا مبا 
اإىل  بثقة  ونتطلع  ع��ق��ود   5 م���دار  ع��ل��ى  ت��اري��خ��ي��ة  اإجن�����ازات  م��ن  حققناه 
ومنوذجا  والإرادة  للعزمية  عنوانا  دائما  الإم���ارات  دول��ة  لتبقى  امل�شتقبل 
�شعود  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  كلمة  يلي ن�س  ب��ارزا.  وفيما  تنمويا  عامليا 
" نرفع يف عيد الحت��اد احل��ادي واخلم�شني لدولة  بن �شقر القا�شمي..  
الإمارات اأ�شمى اآيات التهاين والتريكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال�شمو  �شاحب  اهلل" و  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
املجل�س  اأع�����ش��اء  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل”  “رعاه 
دولة  و�شعب  الإم��ارات  الأعلى للحتاد حكام 
بهذه  اأر�شها  على  كافة  واملقيمني  الإم����ارات 
عاما   51 وم���رور  الغالية  الوطنية  املنا�شبة 

على جتربتنا الوحدوية الرائدة. 
الغالية  الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  يف  ن�شتذكر 
الحتاد  دعائم  اأر�شوا  ال��ذي  املوؤ�ش�شني  القادة 
ا�شتثنائية  تنموية  جت��رب��ة  ب��ن��اء  يف  وجن��ح��وا 

ي�شار لها بالبنان يف العامل اأجمع. 
للدولة  واخلم�شني  احل���ادي  الحت���اد  عيد  يف 
م�شرية  ت�شطري  نحو  متجدد  بطموح  نتطلع 
الرائدة  ال��وط��ن��ي��ة  الإجن�������ازات  م���ن  ج���دي���دة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  حتت  والنوعية 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
نحو  بثقة  تخطو  �شموه  ورع��اي��ة  بدعم  املتحدة  العربية  اهلل" ف��الإم��ارات 
اأكرث ازده��ارا وتقدما، وتتقدم بثبات نحو مقعد الريادة العاملية  م�شتقبل 
يف املجالت كافة .  ويف هذه املنا�شبة الوطنية الغالية ت�شمو هاماتنا فخرا 
واعتزازا مبا حققناه من اإجنازات تاريخية على مدار 5 عقود ونتطلع بثقة 
اإىل امل�شتقبل لتبقى دولة الإمارات دائما عنوانا للعزمية والإرادة ومنوذجا 

عامليا تنمويا بارزا ". 

•• دبي-وام:

بعيد  احتفاءاً  تذكارية  طوابع  الإمارات" اإ�شدار  بريد  "جمموعة  اأعلنت 
م�شرية  وانطلق  الحت��اد  قيام  لذكرى  تخليدااً   ، للدولة  ال�51  الحت��اد 
املحافل  جميع  يف  الإم���ارات  دول���ة  راي�����ة  رف����عت  والتف�����وق  التمي����ز  من 

الدولية. 

ترمز  بت�شاميم  خمتلفة  اإ���ش��داراٍت  خم�شة  التذكارية  الطوابع  وت�شمل 
اإىل تراث الإمارات وامل�شرية الريادية التي تعك�س عراقة املا�شي وحتتفي 

ر بعلئم امل�شتقبل الزاهر.  باإجنازات احلا�شر وتب�شِّ
وتتوفر الطوابع التذكارية اجلديدة ابتداءاً من 2 دي�شمر 2022 عر 
www.emiratespostshop. متجر بريد الإمارات الإلكرتوين

ae اأو من خلل مراكز �شعادة املتعاملني ل� "بريد الإمارات" يف الدولة. 

جمموعة بريد الإمارات ت�سدر طوابع تذكارية مبنا�سبة عيد الحتاد الـ51 
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات حتتفي بعيد الحتاد الـ 51 باإجنازات نوعية تفتح اأبواب امل�ستقبل الواعد 
•• اأبوظبي-وام:

حتتفي دول��ة الإم��ارات اليوم بعيد 
بالفخر  مو�شحة   51 ال���  الحت���اد 
وال��ع��زة مب��ا حققته م��ن اإجن����ازات 
مرحلتي  خلل  فارقة  ومكت�شبات 
"التاأ�شي�س" و "التمكني"، ومفعمة 
موا�شلة  ع��ل��ى  وال���ع���زم  ب��ال��ط��م��وح 
امل�شرية حتت قيادة �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

رئي�س الدولة "حفظه اهلل". 
خطواتها  الإم�����������ارات  ووا�����ش����ل����ت 
الزاهر،  امل�شتقبل  ن��ح��و  ال��واث��ق��ة 
منوذجااً   2022 ع���ام  يف  و���ش��ك��ل��ت 
املجالت  ك��اف��ة  ف��ري��دا يف  ت��ن��م��وي��ااً 
ال���������ش����ي����ا�����ش����ي����ة والق�����ت�����������ش�����ادي�����ة 
والثقافية  والعلمية  والجتماعية 
جن����اح  ق�������ش���ة  �����ش����ط����رت  اأن  ب����ع����د 
تداعيات  جت�����اوز  يف  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
اإىل نهجها  جائحة كورونا م�شندة 
والإدارة  التخطيط  يف  ال�شتباقي 

والبتكار. 
ن�شقها  ع��ل��ى  الإم������ارات  وح��اف��ظ��ت 
التناف�شية  تقارير  يف  الت�شاعدي 
بنيتها  ت��ط��وي��ر  وت��اب��ع��ت  ال��ع��امل��ي��ة، 
اأعمال  ���ش��ه��دت  فيما  الت�شريعية، 
للجتماعات  ال���راب���ع���ة  ال��������دورة 
الإم���ارات  دول��ة  حلكومة  ال�شنوية 
وطنية  وم�شاريع  مبادرات  اإط��لق 
متعددة  جم��������الت  يف  ط���م���وح���ة 
والعي�س  الرفاهية  حتقيق  غايتها 
الكرمي للمواطنني واملقيمني على 

اأر�س الدولة. 
ح�شورها  م��ن  الإم������ارات  وع����ززت 
ريادتها  م��وؤك��دة  ال��ف��اع��ل،  ال����دويل 
ال��ف�����ش��اء، كما  ال��ع��امل��ي��ة يف ق���ط���اع 
للحتاد  العامة  امليزانية  اعتمدت 
ب���اإج���م���ايل   2026  -  2023
درهم،  مليار   252.3 م�شروفات 
العديد  ح��ق��ق��ت  ذل���ك  م�����وازاة  ويف 
ال�شرتاتيجية  ال���ق���ط���اع���ات  م���ن 
جناحات  ال����دول����ة  يف  واحل���ي���وي���ة 

باهرة. 

الـــبـــنـــيـــة الـــتـــ�ـــســـريـــعـــيـــة 
والتنظيمية  

تطوير  م�شرية  الإم����ارات  وا�شلت 
والتنظيمية  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  بنيتها 
كبري  ع��دد  ا�شت�شدار  على  وعملت 
الحتادية  والقوانني  املرا�شيم  من 
وال���ق���رارات ال��وزاري��ة ال��ه��ادف��ة اإىل 
و�شلمته  امل��ج��ت��م��ع  اأم�����ن  ت��ع��زي��ز 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وم��وا���ش��ل��ة 
مبادئ  واإر�������ش������اء  والج���ت���م���اع���ي���ة 
يف  والكفاءة  وال�شفافية  امل�شوؤولية 

خمتلف الأجهزة احلكومية. 
2022 قرار �شاحب  وبرز يف عام 
"حفظه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
اهلل" ب�شاأن معاملة اأبناء املواطنات 
الدولة  يف  امل��ق��ي��م��ني  الإم���ارات���ي���ات 
للمواطنني  املقررة  ذاتها  باملعاملة 
وال�شحة،  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع���ي  يف 
بقانون  املر�شوم  �شموه  اأ�شدر  كما 
 2022 ل�شنة   25 رق���م  احت����ادي 
ال�شناعة،  وتنمية  تنظيم  �شاأن  يف 
ب�شاأن  احت���ادي  بقانون  وم��ر���ش��وم��ااً 
�����ش����وؤون  "وزارة  م�����ش��م��ى  ت���غ���ي���ري 
"ديوان  م�����ش��م��ى  اإىل  الرئا�شة" 
بقانون  وم���ر����ش���وم���ا  الرئا�شة"، 
�شوؤون  "مكتب  ب��اإن�����ش��اء  احت�����ادي 
دي����وان  يف  واملجتمع"  امل���واط���ن���ني 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ال��رئ��ا���ش��ة، ووج����ه 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" باإعادة 
الدخل  ذوي  دع���م  ب��رن��ام��ج  هيكلة 
امل��ح��دود ورف���ع امل��ي��زان��ي��ة م��ن 14 

مليار درهم اإىل 28 مليار درهم. 
ب�����دوره اأع���ل���ن جم��ل�����س ال������وزراء يف 
هيكلي  ت��غ��ي��ري  ع���ن   2022 ع����ام 
التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  رئ��ي�����ش��ي 
وحتديث  �شاملة  مبراجعة  ووج��ه 
للقطاع  والت�شريعات  لل�شيا�شات 
املجل�س  واع���ت���م���د   .. ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
يف  للريا�شة  جديد  قانون  اإ���ش��دار 
الوطنية  وال�شرتاتيجية  الدولة، 
للقت�شاد الرقمي، واإن�شاء جمل�س 
الإمارات للقت�شاد الرقمي، واأقر 

ن��ظ��ام ال��ت��اأم��ني ���ش��د ال��ت��ع��ط��ل عن 
التوطني  م�شتهدفات  ورفع  العمل 
القطاع  يف  امل��ه��اري��ة  ال��وظ��ائ��ف  يف 
املئة  يف   10 ل����  و����ش���ول  اخل���ا����س 
التفرغ  واإج������ازة   ،2026 ع���ام  يف 
احلكومة  يف  العاملني  للمواطنني 
الراغبني يف اإدارة اأعمالهم احلرة، 
كما اعتمد املجل�س �شيا�شة جديدة 
لقرو�س الإ�شكان الحتادي، واإن�شاء 
البيئي،  للعمل  الإم�����ارات  جمل�س 
لل�شحة  الوطنية  اللجنة  واإن�����ش��اء 
العليا  "اللجنة  اإن�����ش��اء  و  ال��ع��ام��ة، 

للتحول الرقمي احلكومي". 

تعزيز حقوق العمال 
اأكر  اأح����د   2022 ال���ع���ام  و���ش��ه��د 
واأ������ش�����م�����ل ع����م����ل����ي����ات ال���ت���ح���دي���ث 
والتطوير على املنظومة الت�شريعية 
والتنظيمية املعنية بحقوق العمال 
يف دول������ة الإم�����������ارات، وذل������ك عر 
اإ�شدار العديد من الت�شريعات بني 
وزارية  وق��رارات  بقوانني  مرا�شيم 
من اأبرزها املر�شوم بقانون احتادي 
ب�شاأن عمال   2022 ل�شنة   9 رقم 
اخلدمة امل�شاعدة، واملر�شوم بقانون 
 2022 ل�شنة   13 رق���م  احت����ادي 
التعطل عن  ���ش��د  ال��ت��اأم��ني  ب�����ش��اأن 
ال��ع��م��ل، وق����رارات جمل�س ال���وزراء 
واأمرا�س  ال��ع��م��ل  اإ���ش��اب��ات  ب�����ش��اأن 
املهنية  وال�شلمة  وال�شحة  املهنة، 
وحماية  ال��ع��م��ال��ي��ة،  وال�����ش��ك��ن��ات 
الأج��ور، وتنظيم اإج��راءات تفتي�س 
منازعات  جل��ن��ة  واإن�������ش���اء  ال��ع��م��ل، 
العمل اجلماعية، وتنظيم اإجراءات 

املنازعات وال�شكاوى العمالية. 

منظومة االإقامة والزيارة 
وب�����داأت الإم�������ارات اع��ت��ب��ارا م���ن 3 
منظومة  تطبيق  امل��ا���ش��ي  اأك��ت��وب��ر 
تاأ�شرية حمدثة مثلت نقلة نوعية 
يف جم��ال دخ��ول واإق��ام��ة الأجانب 
والعامل،  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
جديدة  اأن���واع  املنظومة  وت�شمنت 
الإق���ام���ات مب��زاي��ا وت�شهيلت  م��ن 
ك����ب����رية، وم�����ن اأب�����رزه�����ا الإق����ام����ة 
اخل�����ش��راء ال��ت��ي ت�����ش��م��ل 3 اأن����واع 

فر�س تنموية واقت�شادية يف قرى 
ال����دول����ة، ف��ي��م��ا اأق�����رت زي�����ادة دعم 
رواتب املواطنني يف كل من القطاع 
اخل��ا���س وامل�����ش��ريف، وذل���ك بهدف 
احلفاظ وا�شتقطاب اأكر عدد من 
الباحثني عن عمل من املواطنني. 

ح�سور دويل  
2022 ح�شور  ال��ع��ام  ب��رز خ��لل 
اأه�����م  الإم��������������ارات يف  وم���������ش����ارك����ة 
ويف  الدولية  والفعاليات  الأح��داث 
الأطراف  الدول  موؤمتر  مقدمتها 
الإطارية  املتحدة  الأمم  باتفاقية 
الذي   )COP27( امل��ن��اخ  لتغري 
ال�شيخ خلل الفرتة  عقد يف �شرم 

من 6 اإىل 18 نوفمر املا�شي. 
و���ش��ارك��ت دول����ة الإم������ارات يف قمة 
ب����ايل  ال���ع�������ش���ري���ن يف  جم����م����وع����ة 
باإندوني�شيا، التي عقدت يف الفرتة 
املا�شي  نوفمر   16 اإىل   15 من 
التعايف  معااً  "التعايف  �شعار:  حتت 
وفد  خ����لل  م���ن  اأقوى"،  ب�����ش��ك��ل 
املعايل  اأ�شحاب  امل�شتوى من  رفيع 

الوزراء. 
مميزا  ح�شورا  الإم���ارات  و�شجلت 
77 للجمعية  اأعمال ال��دورة ال�  يف 
ال���ع���ام���ة ل�����لأمم امل���ت���ح���دة، خلل 
�شبتمر   26 اإىل   20 من  الفرتة 

املا�شي يف نيويورك. 
القمة  الإم���ارات يف  دول��ة  و�شاركت 
ع�شرة  ال��ث��ام��ن��ة  ال��ف��ران��ك��وف��ون��ي��ة 
جربة  ج��زي��رة  ا�شت�شافتها  ال��ت��ي 
التون�شية يومي 19 و20 نوفمر 

املا�شي. 
ويف �شياق مت�شل وا�شلت الإمارات 
املرتبطة  الإجن�������������ازات  م�������ش���رية 
بانتخابها اأو فوز كفاءاتها الوطنية 
املوؤ�ش�شات  ع�����ش��وي��ة  اأو  ب��رئ��ا���ش��ة 
وال���ه���ي���ئ���ات الأمم����ي����ة وال���دول���ي���ة، 
الإم���ارات مهامها يف  با�شرت  حيث 
الإن�شان  ح��ق��وق  جمل�س  ع�شوية 

للفرتة 2022 - 2024. 
املا�شي  الإم��ارات يف مار�س  وتولت 
رئا�شة جمل�س الأمن الدويل حيث 
الأولوية يف عملها لأجندة  منحت 
العاملي،  والأم�����ن  وال�����ش��لم  امل�����راأة 

الزهرة  ك��وك��ب  اإىل  ا���ش��ت��ك�����ش��اف��ي��ة 
املجموعة  يف  ال��ك��وي��ك��ب��ات  وح�����زام 

ال�شم�شية. 
االإ�سكان 

املواطنني"  "اإ�شكان  ملف  وحظي 
ا�شتثنائية،  بعناية   2022 عام  يف 
جمموعة  الإم�����ارات  �شهدت  حيث 
التي  وامل�����ب�����ادرات  ال�����ق�����رارات  م���ن 
اأ���ش��ه��م��ت يف ر���ش��م خ���ارط���ة طريق 
مل�����ش��ت��ق��ب��ل قطاع  امل���ع���امل  وا���ش��ح��ة 

الإ�شكان احلكومي يف الدولة. 
واأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
"حفظه اهلل"، يف 5 يونيو املا�شي، 
املنح  ب��ا���ش��ت��ك��م��ال ج��م��ي��ع ط��ل��ب��ات 
الإ�شكانية لل�شنوات ال�شابقة، �شمن 
للإ�شكان"،  زايد  ال�شيخ  "برنامج 
عر مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س 
درهم،  مليار   2.3 مببلغ  ال��دول��ة، 
تعزيز  �شمّوه على  اإط��ار حر�س  يف 
للمواطنني،  الأ����ش���ري  ال���ش��ت��ق��رار 
وحتقيق  الكرمية،  احلياة  وتوفري 

�شعادتهم. 
واعتمد جمل�س الوزراء يف 9 مايو 
لقرو�س  ج��دي��دة  �شيا�شة  امل��ا���ش��ي 
الإ�شكان احلكومي الحتادي تهدف 
للقرو�س  ال��ت��م��وي��ل  ت���وف���ري  اإىل 
ال�شراكة  خ����لل  م���ن  الإ���ش��ك��ان��ي��ة 
وامل�شارف  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  م���ع 
امل�شتهدفات  ي��دع��م  مب��ا  الوطنية، 
النتظار  ف��رتة  بتقلي�س  املرتبطة 

للطلبات. 
التمويل  ب���رن���ام���ج  وي�������ش���ت���ه���دف 
ال�شيا�شة  �����ش����وء  يف  الإ�����ش����ك����اين 
األ���ف قرار   13 اإ����ش���دار  اجل���دي���دة 
املقبلة  ���ش��ن��وات  للخم�س  اإ���ش��ك��اين 
بتكلفة   "  2026  -  2022  "
وتلبية  دره��������م،  م���ل���ي���ار   11.5
ملواطني  امل�شتقبلية  الح��ت��ي��اج��ات 
الدولة، والتي تهدف مبجملها اإىل 
تعزيز ال�شتقرار الأ�شري وحتقيق 
والآمنة  الكرمية  واحلياة  الرخاء 

للمواطنني. 
امل��ح��ل��ي، مي�شي  امل�����ش��ت��وى  وع���ل���ى 
بال�شرعة  املواطنني  اإ�شكان  قطار 
الق�شوى، حيث �شهد العام اجلاري 

وتاأ�شرية  الإقامات،  اأو  الفئات  من 
وتاأ�شرية  العمل  فر�س  ا�شتك�شاف 
ال�شتثمارية  الفر�س  ل�شتك�شاف 
ل�شتقطاب  الأع������م������ال  وف����ر�����س 
اأو  ب������دون ����ش���ام���ن  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
م�شت�شيف داخل الدولة، كما وفرت 
املنظومة املحدثة للتاأ�شريات مزايا 
ومزايا  الذهبية  للإقامة  جديدة 
الأ�شرة، كما  اأف��راد  لإقامة  جديدة 
اأتاحت املنظومة املحدثة تاأ�شريات 
وخيارات  لأغ��را���س  للدولة  دخ��ول 
جديدة ومتعددة للراغبني يف زيارة 
ال��دول��ة مب��دد زي���ارة م��رن��ة وقابلة 
وبدون  ع��ام،  اإىل  وت�شل  للتمديد 
يف  م�شت�شيف  اأو  �شامن  ا���ش��رتاط 

الدولة. 

 االجتماعات ال�سنوية 
ال�شنوية  الج���ت���م���اع���ات  مت���ي���زت 
التي  الإم����������ارات  دول������ة  حل���ك���وم���ة 
نوفمر  و23   22 ي��وم��ي  ع��ق��دت 
الدولة  ق��ي��ادات  بح�شور  اجل���اري، 
�شخ�شية   500 م������ن  واأك�����������رث 
وم�شوؤول حكومي حملي واحتادي، 
باإطلق عدد من املبادرات الوطنية 
الفارقة مثل روؤية "نحن الإمارات 
موؤ�شرات  ت�شمنت  التي   "2031
اأب����رزه����ا رف����ع الناجت  وط��ن��ي��ة م���ن 
املحلي الإجمايل اإىل 3 تريليونات 
درهم، وزيادة �شادرات الدولة غري 
درهم،  مليار   800 اإىل  النفطية 
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  ق��ي��م��ة  ورف����ع 
تريليونات   4 اإىل  الإم����ارات����ي����ة 
درهم، وو�شع الإمارات بني اأف�شل 
التنمية  موؤ�شر  يف  عامليااً  دول   10
ال��دول��ة يف  م��رك��ز  ورف���ع  الب�شرية، 
موؤ�شر الأمن الغذائي لتكون �شمن 
املركز  وحتقيق  دول،   10 اأف�����ش��ل 
الت�شريعات  عامليااً يف تطوير  الأول 
ال�شتباقية للقطاعات القت�شادية 
اجلديدة، اإ�شافة اإىل رفع م�شاهمة 
القطاع ال�شياحي يف الناجت املحلي 

الإجمايل اإىل 450 مليار درهم. 
اإطلق  عن  الجتماعات  واأ�شفرت 
بقيمة  الإمارات"  "قرى  م�شروع 
خلق  ي�شتهدف  ال��ذي  دره��م  مليار 

الف�شاء  �شناعة  قطاع  يف  العاملية 
اأولوية  ب���ات  ال����ذي  وا���ش��ت��ك�����ش��اف��ه، 
التنموية  اخل���ط���ط  يف  رئ��ي�����ش��ي��ة 

امل�شتقبلية للدولة. 
الرنامج  الإم�����������ارات  واأط����ل����ق����ت 
ال�شطناعية  ل��لأق��م��ار  ال��وط��ن��ي 
�شرب  "�شرب" لتطوير  ال��ّراداري��ة 
م��ن الأق��م��ار ال���ّراداري���ة، ي�شهم يف 
ر���ش��د امل��ت��غ��ريات ال��ت��ي ت��ط��راأ على 

كوكب الأر�س. 
تاأ�شي�س  ع���ن  الإم��������ارات  واأع���ل���ن���ت 
متخ�ش�س  ا�شرتاتيجي  ���ش��ن��دوق 
الدولة،  ال��ف�����ش��اء يف  ق��ط��اع  ل��دع��م 
3 م��ل��ي��ارات دره�����م، يعمل  ب��ق��ي��م��ة 
على توفري امل��وارد املالية وحوكمة 
ي����ت����واءم م����ع توجه  اإدارت�����ه�����ا مب����ا 
ال��دول��ة ن��ح��و اإي��ج��اد ح��ل��ول بديلة 
وتنمية  امل�شاريع  لتمويل  ومبتكرة 

القطاع. 
الإمارات  ف��ازت  املا�شي  يونيو  ويف 
املتحدة  الأمم  جل���ن���ة  ب���رئ���ا����ش���ة 
للف�شاء  ال�����ش��ل��م��ي  ل��ل���ش��ت��خ��دام 
اأكر  "كوبو�س" اإح��دى  اخل��ارج��ي 
والتي  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف  ال��ل��ج��ان 

ت�شم يف ع�شويتها 100 دولة. 
اأبريل املا�شي  واأعلنت الإم��ارات يف 
اإطلق مهمة جديدة طويلة الأمد 
اإىل حمطة الف�شاء الدولية متتد 
اإىل 6 اأ�شهر، التي ت�شكل اأول مهمة 
حمطة  اإىل  الأم���د  طويلة  عربية 
رائد  ويخو�شها  الدولية  الف�شاء 
�شتنطلق  ح��ي��ث  اإم����ارات����ي،  ف�����ش��اء 
املهمة التي تبلغ مدتها 6 �شهور يف 

ربيع عام 2023. 
الإمارات  ت�شجل  اأن  املرتقب  وم��ن 
اليوم اإجنازا عامليا جديدا يف قطاع 
امل�شتك�شف  اإط�����لق  م���ع  ال��ف�����ش��اء 
اإىل  ع��رب��ي��ة  م��ه��م��ة  اأول  را����ش���د، يف 
ال����راب����ع����ة على  ال���ق���م���ر، وامل���ه���م���ة 

م�شتوى العامل. 
ويوا�شل "م�شبار الأمل الإماراتي" 
املريخ  ك��وك��ب  ل�شتك�شاف  مهمته 
فارقة،  ع��ل��م��ي��ة  جن���اح���ات  حم��ق��ق��ا 
الإم�������ارات قدما  يف ح���ني مت�����ش��ي 
ف�شائية  مركبة  �شنع  م�شروع  يف 
رحلة  يف  ل���لن���ط���لق  اإم����ارات����ي����ة 

والأم������ن امل���ن���اخ���ي، وال���ت���ع���اون بني 
العربية،  ال���دول  وجامعة  املجل�س 
التطورات  معاجلة  اإىل  بالإ�شافة 
الأخرية ب�شاأن الق�شايا الأمنية يف 

جميع اأنحاء العامل. 
الإم���ارات بع�شوية جمل�س  وف��ازت 
الدويل  امل���دين  ال��ط��ريان  منظمة 
الثالثة  ال���ف���ئ���ة  ع����ن  "الإيكاو" 
كما   ،2025  -  2022 لل�شنوات 
املتحدة  الأمم  برئا�شة جلنة  فازت 
للف�شاء  ال�����ش��ل��م��ي  ل��ل���ش��ت��خ��دام 
اأكر  اأح���د  "كوبو�س"،  اخل��ارج��ي 

اللجان يف الأمم املتحدة. 
للرنامج  جديد  عاملي  اإجن���از  ويف 
ال���ن���ووي ال�����ش��ل��م��ي الإم����ارات����ي فاز 
الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
النووية  للطاقة  الإم��ارات  ملوؤ�ش�شة 
ا  ��ا جديداً رئ��ي�����شاً احل���م���ادي  حم��م��د 
للم�شغلني  ال���دول���ي���ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 

النوويني. 

التناف�سية العاملية 
حققت دولة الإمارات نتائج مميزة 
للعام  العاملية  التناف�شية  جمال  يف 
�شبتمر  ���ش��ه��ر  ول��غ��اي��ة  اجل������اري، 
عامليا  الأول  املركز  احتلت  املا�شي 
 ،2022 ل��ل��ع��ام  م��وؤ���ش��را   156 يف 
وحققت املراكز اخلم�شة الأوىل يف 
�شمن  جاءت  فيما  موؤ�شرا،   288
يف  ع��امل��ي��ااً  الأوىل  ال��ع�����ش��ر  امل���راك���ز 

موؤ�شرا.   432
وت�شّدرت الإمارات، للعام ال�شاد�س 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ال�����ت�����وايل،  ع���ل���ى 
الأو������ش�����ط و����ش���م���ال اإف���ري���ق���ي���ا، يف 
للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب  تقرير 
العاملية 2022، ال�شادر عن مركز 
للمعهد  التابع  العاملي،  التناف�شية 
ال��دويل للتنمية الإداري��ة، مبدينة 
ال�شوي�شرية، حيث حافظت  ل��وزان 
الدولة على ريادتها يف املركز الأول 
اإق��ل��ي��م��ي��ااً يف ال��رتت��ي��ب ال���ع���ام، ويف 

املركز ال� 12 عامليااً. 

الف�ساء  
حققت الإمارات خلل عام 2022 
ريادتها  ر���ش��خ��ت  ن��وع��ي��ة  اإجن�����ازات 

املالية  الع��ت��م��ادات  م��ن  جمموعة 
ال�شخمة لهذا القطاع احليوي يف 
كل من اإم��ارة ابوظبي واإم��ارة دبي 
�شملت  ال�شارقة،  اإم��ارة  جانب  اإىل 
وتو�شعة،  و���ش��ي��ان��ة  ب��ن��اء،  ق��رو���س 
وه�������دم واإع����������ادة ب����ن����اء، وق����رو�����س 
����ش���راء م�����ش��اك��ن ج����اه����زة، واإع���ف���اء 
م��ت��وف��ني وم��ت��ق��اع��دي��ن م���ن ذوي 
ال��دخ��ل امل���ح���دود م��ن ���ش��داد باقي 

امل�شتحقات. 

ال�سحة 
ب��اإل��غ��اء كافة  �شكل ق���رار الإم����ارات 
الحرتازية  والإج�������راءات  ال��ق��ي��ود 
" اعتبارااً  "كوفيد19-  ب�  اخلا�شة 
 2022 ن���وف���م���ر   7 ت����اري����خ  م����ن 
ي�شنف  اأن  مي��ك��ن  م��ه��م��ااً  حت�����ولاً 
ملنظومة  تام  �شبه  انت�شار  اأنه  على 
م���واج���ه���ة ال����وب����اء يف ال����دول����ة ويف 
م��ق��دم��ت��ه��ا ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ح��ي على 
اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي دام����ت م���ا يقارب 

الثلثة اأعوام. 
الإج����راءات  م��ن  جمموعة  ولعبت 
ال�شحية  ات��خ��ذت��ه��ا اجل��ه��ات  ال��ت��ي 
يف الدولة دورا حا�شما يف الو�شول 
مواجهة  يف  ال�شعيدة  النهاية  اإىل 
كوفيد19- ومنها تاأ�شي�س وتاأهيل 
امل�شت�شفيات ودور الرعاية ال�شحية 
التي  ب��الإم��ك��ان��ات كافة  وت��زوي��ده��ا 
ت�����ش��اع��ده��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع اأية 
واإج����راء  حمتملة،  اإ���ش��اب��ة  ح���الت 
الفحو�شات الطبية اللزمة لأكر 
ع���دد م��ن ال�����ش��ك��ان، وت��وف��ري اأن���واع 
للك�شف  الفحو�شات  م��ن  متعددة 
مراكز  واإق���ام���ة  كوفيد19-،  ع��ن 
الدولة،  مناطق  كافة  يف  الفح�س 
اأن���واع  خم�س  اع��ت��م��اد  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
من اللقاحات لتطعيم الأفراد �شد 
الإمارات  ت�شدرت  حيث  الفريو�س 
دول العامل يف ن�شب تلقي جرعتي 
ريادته  تاأكيد على  اللقاحات.  ويف 
ال�شحي  ال��ق��ط��اع  ح��ق��ق  ال��ع��امل��ي��ة، 
عامليا يف  الأول  املركز  الإم���ارات  يف 
الحتاد  من  املقدمة  اجلوائز  عدد 
ال�����دويل ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات، ب��ع��د اأن 
11 جائزة، مبا يعادل  ح�شل على 
الحت����اد  ج���وائ���ز  م���ن   37.9%
بلغت  التي  للم�شت�شفيات،  ال��دويل 
على  موزعة  متنوعة  جائزة   29
جائزة،  ك��ل  يف  رئي�شية،  ف��ئ��ات   7
والف�شية  الذهبية  هي:  فئات،   3

والرونزية. 

فعاليات ومنا�سبات  
جن����ح����ت الإم��������������ارات خ�������لل ع����ام 
للفعاليات  زخم  اإع��ادة  يف   2022
اأر�شها  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ن��ا���ش��ب��ات 
جائحة  ق��ب��ل  م���ا  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل 
تنظيم  �شهدت  حيث  بعد  ك��ورون��ا 
املعار�س  و  امل��وؤمت��رات  من  العديد 
"القمة  مثل  الدولية  البطولت  و 
 ،"2022 ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
واملوؤمتر العاملي للأخوة الإن�شانية، 
للطريان  اأب����وظ����ب����ي  وم����ع����ر�����س 
اأب���وظ���ب���ي  و"اأ�شبوع   ،2022
ومعر�س   ،"2022 ل��ل���ش��ت��دام��ة 
وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول 
جديدتني  ون�شختني  "اأديبك"، 
واأبوظبي  ال�����ش��ارق��ة  معر�شي  م��ن 
ال����دول����ي����ني ل���ل���ك���ت���اب، وامل���ن���ت���دى 
احلكومي  ل���لت�������ش���ال  ال���������دويل 
العاملية  وال���ق���م���ة  ال�������ش���ارق���ة،  يف 
ومعر�س  الأخ�������ش���ر،  ل��لق��ت�����ش��اد 
اأبوظبي،  يف  الفرو�شية  و  ال�شيد 
الع�شرات  وغ��ريه��ا  وال��ك��وجن��ر���س 
م���ن الأح������داث وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
احل�شور  و  امل�����ش��ارك��ني  ا�شتقطبت 

من خمتلف دول العامل. 
الذي  دب��ي   2020 اإك�شبو  وحقق 
املا�شي  اأب���ري���ل  اأع��م��ال��ه يف  اخ��ت��ت��م 
 24 �شجل  اأن  ب��ع��د  ب��اه��را  جن��اح��ا 
زيارة،  األف و967  مليونا و102 
دولة،   192 من  ال���زوار  وا�شتقبل 
بوعدها  الإم��������ارات  ب��ذل��ك  ل��ت��ويف 
من  ا�شتثنائية  ن�شخة  ت��ق��دمي  يف 

احلدث الدويل. 
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اأخبـار الإمـارات

مكتوم بن حممد : ال�سيخ زايد قاد رحلة مباركة جعلت الإمارات يف م�ساف الأمم املتح�سرة اإن مل تكن قدوة لها

عبداهلل بن �سامل القا�سمي : الإمارات مثال رائد يف بنيان الدول والأمم وقدوة يحتذى بها يف خطط التنمية

ونعاهد قادتنا و�شعبنا على اأن نكون 
عند ح�شن ظنهم، واأ�شاأل املوىل عز 
وج���ل اأن ي���دمي ع��ل��ي��ن��ا ن��ع��م الأم���ن 
ي�شد  واأن  والزده������ار،  وال���ش��ت��ق��رار 
�شعبنا  واأب��ن��اء  قادتنا  ويوفق  اأزرن���ا، 

اإىل ما يحب وير�شى.
وال�����������ش�����لم ع���ل���ي���ك���م ورح�����م�����ة اهلل 

وبركاته«.

الإمارات تدعو لتعزيز التعاون الدويل من اأجل تنمية القطاع ال�سياحي العاملي ب�سيا�سات مبتكرة وم�ستدامة 
الوطني.  ولفت  راف��دااً مهمااً للقت�شاد  باعتباره  ال�شياحي  القطاع 
ال�شياحية،  التنمية  يف  عامليااً  ال��رائ��دة  الإم���ارات  جتربة  اإىل  معاليه 
ومن  الإط��ار،  هذا  الدولة يف  ا�شتحدثتها  التي  املبادرات  م�شتعر�شااً 
بينها حملة “اأجمل �شتاء يف العامل” والتي حققت ناجحااً باهرااً على 
م�شتوى اإمارات الدولة، لت�شبح اأكر حملة من نوعها ترز خيارات 
ال�شياحة الداخلية املتنوعة يف خمتلف اأنحاء الإمارات، حيث جنحت 
الن�شخة الأوىل من احلملة يف دعم اإيرادات املن�شاآت الفندقية لت�شل 
األف �شائح حملي، فيما حققت   950 اإىل مليار دره��م، وا�شتقطاب 
دي�شمر  منت�شف  م��ن  ب���داأت  وال��ت��ي  احلملة  م��ن  الثانية  الن�شخة 
2021 وحتى نهاية يناير 2022 اإيرادات بقيمة 1.5 مليار درهم 

وجذبت اأكرث من 1.3 مليون �شائح حملي خلل 45 يومااً. 

جهود  دع��م  يف  امل��ح��وري  ل���دوره  العاملية،  للقت�شادات  الأ�شا�شية  الركائز 
التنمية القت�شادية والجتماعية امل�شتدامة للعديد من دول العامل، خا�شة 
�شت�شمن منو  التي  الواعدة  ال�شتثمارية  الفر�س  العديد من  واأنه يحمل 

وا�شتدامة القت�شاد العاملي يف مواجهة التحديات الراهنة وامل�شتقبلية«. 
على  الإم����ارات  حافظت  املا�شية،  الع�شر  ال�شنوات  م��دى  “على  واأ���ش��اف: 
اأكرث من  12 وجهة يف العامل، وجنحت يف ا�شتقطاب  اأف�شل  مكانتها بني 
10 مليني زائر �شنويااً، واليوم ي�شاهم القطاع ال�شياحي باأكرث من 177 
الإ�شغال  ن�شبة  تعد  كما  للدولة،  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  دره��م  مليار 
نزلء  وبلغ عدد   ،72.8% عامليااً مبعدل  الأعلى  الدولة بني  الفندقي يف 
عام  م��ن  الأول  الن�شف  خ���لل   42% من��و  بن�شبة  م��ل��ي��ون   12 ال��ف��ن��ادق 
2022، وا�شتطاعت الإمارات اأن حتتل املرتبة الأوىل على م�شتوى ال�شرق 

•• الريا�س-وام: 

تراأ�س معايل عبد اهلل بن طوق املري، وزير القت�شاد، وفد دولة الإمارات 
امل�شارك يف فعاليات الدورة الثانية والع�شرين من القمة العاملية للمجل�س 
ال�شعودية خلل  العربية  اململكة  يف  التي عقدت  وال�شياحة  لل�شفر  العاملي 

الفرتة من 28 نوفمر املا�شي اإىل 1 دي�شمر اجلاري.
القيادة  بتوجيهات  الإم�����ارات  دول���ة  “اإن   : املنا�شبة  ب��ه��ذه  معاليه  وق���ال 
للدولة، وتعزيز  ال�شياحي  املنتج  �شوطااً كبريااً يف تطوير  الر�شيدة، قطعت 
بنيتها التحتية ال�شياحية، متا�شيااً مع م�شتهدفاتها للخم�شني املُقبلة الأمر 
الذي �شاهم يف تعزيز مكانتها على خريطة ال�شياحة العاملية، وجعلها من 
اأهم الوجهات ال�شياحية العاملية.. وننظر اإىل قطاع ال�شياحة باعتباره اأحد 

الأو�شط يف موؤ�شر التناف�شية ال�شياحية العاملي لعام 2021، ونتطلع 
خلل املرحلة املقبلة اإىل تعظيم م�شاهمةذلك القطاع احليوي«. 

وا�شتعر�س معاليه جتربة الإمارات الرائدة التي اأدت اإىل حتقيقها 
الآن  التعايف من جائحة كورونا ودخولها  اأ�شرع ح��الت  واح��دة من 
امل�شتويات  ف��اق  وال��ذي  الوطني  للقت�شاد  امل�شتدام  النمو  مرحلة 
 ٪3.8 بن�شبة  من��وااً  مبوجبها  �شجل  والتي  اجلائحة،  قبل  امل�شجلة 
يف عام 2021، متجاوزااً توقعات املوؤ�ش�شات الدولية اإىل حد كبري، 
فر�س  اإىل  التحديات  حولت  وكعادتها  الإم���ارات  دول��ة  اأن  مو�شحااً 
خلل  لل�شياح  امل�شتقبلة  املنطقة  دول  اأوىل  ت��ك��ون  اأن  م��ن  مكنتها 
الوقائية  والتدابري  الإج��راءات  19، وذلك بف�شل  جائحة كوفيد- 
ا�شتدامة  وتعزيز  �شيوفها،  و�شلمة  �شحة  ل�شمان  اتخذتها  التي 

حاكم ال�شارقة، واإىل اأ�شحاب ال�شمو 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��ي��وخ 
و�شمو  الإم����������ارات،  ح���ك���ام  ل���لحت���اد 
وكافة  احلكام،  ون��واب  العهود  اأولياء 
على  واملقيمني  وامل��واط��ن��ني  ال�شيوخ 
الحتاد  عيد  مبنا�شبة  الدولة  اأر���س 
احل����ادي واخل��م�����ش��ني، داع��ي��ااً اهلل عز 
الأم��ن والأمان  اأن يدمي علينا  وجل 

والتطور �شنوات مديدة.

بالأمن  ي��ع��ي�����س  و���ش��ع��ب��ه��ا  م��ت��ق��دم��ة 
بالعلم  وي��ت��م��ت��ع  وال����ع����زة  والأم��������ان 
واحلياة  اخلدمات  واأف�شل  واملعرفة 

الكرمية.
مت�شي  الإم�������ارات  اأن  ���ش��م��وه  واأك�����د 
امل�شتقبل  ن����ح����و  ث����اب����ت����ة  ب���خ���ط���ى 
م�شتوى  على  التقدم  يف  لل�شتمرار 
كافة الأ�شعدة والقطاعات، ولتحقق 
امل���زي���د م���ن الإجن��������ازات ال���ت���ي تلبي 

والتريكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
واإىل  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دبي 
ال�شمو  �شاحب  واإىل  اهلل”،  “رعاه 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 

مثالاً رائ��دااً يف بنيان ال��دول والأمم، 
ولت�شبح قدوة يحتذى بها يف خطط 

التنمية.
بالنجاح  الحتفاء   : �شموه  واأ���ش��اف   
امل��م��ي��ز لحت����اد دول��ت��ن��ا ي��اأخ��ذن��ا اإىل 
القادة  ف��ي��ه��ا  ات��ف��ق  ال��ت��ي  ال���ب���داي���ات 
واح��دة مفادها  كلمة  املوؤ�ش�شون على 
بروؤية  الر�شني والن��ط��لق  الحت��اد 
وا�����ش����ح����ة جل���ع���ل الإم������������ارات دول����ة 

ال��ط��م��وح��ات ال��ع��ال��ي��ة، وت���وؤك���د على 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  ا���ش��ت��ث��م��ار  جن����اح 
ال�شثمار  ت��ع��ده��م  ال���ت���ي  ب��اأب��ن��ائ��ه��ا 
امل�شتقبل  وره�����ان  والأه������م  الأغ���ل���ى 
لقيادة الإمارات بنجاح ومتيز اأجيال 

بعد اأجيال.
ال�شيخ  �شمو  تقدم  كلمته،  ختام  ويف 
�شلطان  ب�����ن  �����ش����امل  ب�����ن  ع�����ب�����داهلل 
التهاين  اآي������ات  ب��اأ���ش��م��ى  ال��ق��ا���ش��م��ي 

مب�شاعر   -  51 ال������  الحت�������اد  ع���ي���د 
بعيد  ن��ح��ت��ف��ل  والع������ت������زاز  ال���ف���خ���ر 
لدولة  واخلم�شني  احل���ادي  الحت���اد 
امل���ت���ح���دة، التي  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
حققت خلل م�شريتها تنمية �شاملة 
مرتا�شة  دول��ة  وبنت  نوعية،  ونقلة 
وقيمها  مبادئها  اأ�شا�شها  ال�شفوف 
الأكفاء،  اأبناوؤها  واجنازاتها  النبيلة، 
وطموحاتها تعانق ال�شحاب لت�شرب 

•• ال�شارقة -وام:

�شامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
الإم������ارات مثال  دول����ة  اأن  ال�����ش��ارق��ة 
رائد يف بنيان الدول والأمم، وقدوة 

يحتذى بها يف خطط التنمية.
وقال �شموه - يف كلمته التي وجهها 
مبنا�شبة  الوطن”  “درع  عر جملة 

دولة الإمارات الغالية بهذه املنا�شبة 
ال�شعيدة.

نحتفل يف هذا اليوم املبارك مب�شرية 
الوطن وجمده الزاهي منذ الثاين 
ونفخر   ،1971 دي�������ش���م���ر  م����ن 
جعلوا  خمل�شني  ل��ق��ادٍة  بانتمائنا 
اأعينهم  ن�شب  ورفعته  الوطن  ع��زة 
لتحقيق  والنفي�س  ال��غ��ايل  وب��ذل��وا 
ال�����ري�����ادة ع���ل���ى ك����اف����ة الأ�����ش����ع����دة، 
الذين  املوؤ�ش�شني  الآب���اء  ون�شتذكر 
اأج�شادهم وبقيت منجزاتهم  رحلت 
ووعينا  ف��ك��رن��ا  يف  دائ���م���ااً  ح��ا���ش��رةاً 

و�شمائرنا.
نتذكر اليوم بتقدير واإجلل ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
دولتنا الذي اختاره اهلل اإىل جواره 

ليكون  �شبيلنا  ه��و  ذل���ك  ال��ع��ظ��ي��م، 
النموذج الإماراتي اأكرث قوة وتاألقااً 

وتوهجااً.
تفي�س نف�شي اليوم مب�شاعر الفخر 
مثلما  وق��ادت��ن��ا  بوطننا  والع���ت���زاز 
اأبناء  ب��ذل��ك ج��م��ي��ع  ي��ف��خ��ر وي��ع��ت��ز 
ه����ذا ال���وط���ن .. ومت��ت��ل��ئ اأرواح���ن���ا 
عزةاً باملكانة ال�شامية التي اأحرزتها 
وترتيبها  ال��ع��امل،  دول  ب��ني  دولتنا 
التنمية  م�����وؤ������ش�����رات  يف  امل����ت����ق����دم 
وبدورها  ال���دول���ي���ة،  وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
ومنوذجها  ال����ف����اع����ل،  الإن���������ش����اين 
التنموي املتفوق الذي يبعث ر�شالة 
اأمل ورجاء ملنطقتنا وعاملنا العربي، 
اإىل  املتطلعة  النامية  ال���دول  وك��ل 

م�شتقبل اأف�شل.

وتوهجااً. وفيما يلي ن�س كلمة �شمو 
را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ 

اآل مكتوم :
» ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احل���������ادي  ال�����وط�����ن�����ي  ي�����وم�����ن�����ا  يف 
اإىل  بالتهنئة  اأت��وج��ه  واخل��م�����ش��ني، 
ال�������ش���ي���خ حممد  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شاحب  اأخيه  واإىل  اهلل”،  “حفظه 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اأ�شحاب  اإخ���وان���ه���م���ا  واإىل  اهلل”، 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 
الأع���ل���ى ل���لحت���اد ح��ك��ام الإم������ارات 
�شعب  واأه��ن��ئ  جميعااً،  اهلل  حفظهم 

م�شاف الأمم املتح�شرة اإن مل تكن 
ق�����دوةاً ل��ه��ا. و����ش���وف ت��ب��ق��ى م�شرية 
امل�شيئة  و�شريتهم  املوؤ�ش�شني  الآباء 
اأب����ن����اء وبنات  ب���ه  ي��ه��ت��دي  ن���را����ش���ااً 

الإمارات والأجيال القادمة.
ونعمنا  الحت��اد  ولدنا يف كنف  لقد 
ونعاهد  وم����ب����اه����ج����ه،  ب����خ����ريات����ه 
بنهج  م��ل��ت��زم��ني  ن��ب��ق��ى  اأن  ال���وط���ن 
ق��ادت��ن��ا وث��واب��ت��ه��م وم��ب��ادئ��ه��م، واأن 
م�شريتهم  م���ن  وج��ه��ت��ن��ا  ن�����ش��ت��م��د 
قيمنا  ت����ك����ون  واأن  وع�����ط�����اءه�����م، 
واأولوياتنا مبنّيةاً على �شدق الولء 
العام،  ال�شالح  وت��وخ��ي  والن��ت��م��اء، 
اأف�شل  اإىل  والتطلع  العمل،  واإتقان 
الأجمل  النهائية  وال�شورة  النتائج 
التاريخ  ه��ذا  متثيل  على  والأق����در 

القادمة.  والأجيال  الإمارات  وبنات 
وقال �شموه - يف كلمته التي وجهها 
عر جملة “درع الوطن” مبنا�شبة 
عيد الحتاد ال� 51 - ولدنا يف كنف 
الحتاد ونعمنا بخرياته ومباهجه، 
ملتزمني  نبقى  اأن  الوطن  ونعاهد 
ومبادئهم،  وثوابتهم  قادتنا  بنهج 
م�شريتهم  من  وجهتنا  ن�شتمد  واأن 
قيمنا  ت����ك����ون  واأن  وع�����ط�����اءه�����م، 
واأولوياتنا مبنّيةاً على �شدق الولء 
العام،  ال�شالح  وت��وخ��ي  والن��ت��م��اء، 
اأف�شل  اإىل  والتطلع  العمل،  واإتقان 
الأجمل  النهائية  وال�شورة  النتائج 
التاريخ  ه��ذا  متثيل  على  والأق����در 
ليكون  �شبيلنا  ه��و  ذل���ك  ال��ع��ظ��ي��م، 
النموذج الإماراتي اأكرث قوة وتاألقااً 

م�شرية  بعد  امل��ا���ش��ي  م��اي��و  �شهر  يف 
حافلة بالإجنازات، وزاخرة بالعطاء 
لوطننا و�شعبنا.. ون�شاأل اهلل العلي 
رحمته،  وا���ش��ع  يتغمده  اأن  القدير 

واأن يجعله يف فردو�شه الأعلى.
ونتذكر اليوم بفخر واعتزاز الوالد 
اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
ن��ه��ي��ان وع�����ش��ده ال�����ش��ي��خ را���ش��د بن 
الإم���ارات  وح��ك��ام  مكتوم،  اآل  �شعيد 
ال��ذي��ن اأط��ل��ق��وا يف م��ث��ل ه���ذا اليوم 
اأحد اأعظم الإجنازات الوحدوية يف 
زايد رحمه  ال�شيخ  ليتوىل  التاريخ، 
اهلل قيادة رحلٍة مباركة تنطلق من 
اإىل الوحدة ال�شاملة، ومن  القبلية 
بداياٍت متوا�شعة اإىل نه�شٍة �شاملة 
وريادة ح�شارية جعلت الإمارات يف 

•• دبي-وام:

بن حممد  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأن  امل��ال��ي��ة 
اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
مباركة  رح��ل��ٍة  ق��ي��ادة  ت���وىل  ثراه” 
الوحدة  اإىل  ال��ق��ب��ل��ي��ة  م��ن  تنطلق 
متوا�شعة  ب��داي��اٍت  وم��ن  ال�شاملة، 
وري��ادة ح�شارية  �شاملة  نه�شٍة  اإىل 
الأمم  م�شاف  يف  الإم�����ارات  جعلت 
لها  ق�����دوةاً  ت��ك��ن  اإن مل  امل��ت��ح�����ش��رة 
م�شرية  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  ..م�������ش���ريا 
امل�شيئة  و�شريتهم  املوؤ�ش�شني  الآباء 
�شوف تبقى نرا�شااً يهتدي به اأبناء 

�سلطان بن اأحمد القا�سمي: نحتفي يف عيد الحتاد بيوم عظيم خلد انطالقة دولتنا

حمدان بن زايد : عيد الحتاد احلادي
 واخلم�سون احتفاء مب�سرية حافلة بالإجنازات 

طحنون بن حممد: الحتفال بعيد الحتاد الـ 51 
تعبري عن فخرنا واعتزازنا مبا حتقق من اإجنازات مباركة 

باملزيد التقدم والزدهار واأن يدمي 
علينا نعمة الأمن والأمان«.

زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأك����د 
قدمااً  مت�شي  الإم���ارات  اأن  نهيان  اآل 
اختطه حل�شد  ال��ذي  النهج  تعزيز  يف 
الإن�شانية  للمبادئ  والتاأييد  الدعم 
العاملية من خلل مبادراتها التنموية 
ل�شحايا  امل�������ش���ت���م���رة  وم�������ش���ان���دت���ه���ا 
العامل  ح����ول  وال����ك����وارث  ال���ن���زاع���ات 
امل��ح��ل��ي��ة فقط  ب�����ش��اح��ت��ه��ا  ت��ك��ت��ف  ومل 
ب��ل ام��ت��دت ي��د اخل���ري وال��ع��ط��اء اإىل 
وتوا�شي  لتعني  املعمورة  اأرج���اء  كافة 
مكان  ك��ل  يف  وامل��ح��روم��ني  ال�شعفاء 
الدعم  وت��ق��دم  امل��ن��ك��وب��ني  اأزر  وت�����ش��د 
املادي واملعنوي لهم دون منة اأو تف�شل 

وامل��ت��ق��دم��ة. ون��ح��ن ن��ح��ت��ف��ل بهذا 
اأهمية  ن�شت�شعر  الوطنية  املنا�شبة 
وعمق منجزات الحتاد الذي بني 
وحكمة  واإخل�شها  النوايا  بطيب 
ف��ف��ي ظ����روف �شعبة   ، امل��وؤ���ش�����ش��ني 
وحت��دي��ات كبرية واأخ��ط��ار م��ن كل 
جانب احتد الآب��اء وو�شعوا لبنات 
بنيان الوطن ، فتاأ�ش�شت املوؤ�ش�شات 
 ، وامل�شت�شفيات  امل��دار���س  وبنيت   ،
والت�شريعات  الأن��ظ��م��ة  وو���ش��ع��ت 

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
اأ�شحاب  واإىل   ، ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
اأع�شاء  الإم�������ارات  ح��ك��ام  ال�����ش��م��و 
و�شمو   ، ل��لحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س 
احلكام  ون�������واب  ال���ع���ه���ود  اأول�����ي�����اء 
�شعب  وع���م���وم  ال�����ش��ي��وخ  وك���اف���ة   ،
الوطني  اليوم  مبنا�شبة  الإم���ارات 
، راجيااً املوىل  احل��ادي واخلم�شني 
تعاىل اأن يعيد علينا هذه املنا�شبة 

الإمارات العربية املتحدة يف عامها 
احلادي واخلم�شني ، لنحتفي بيوم 
التي  دولتنا  انطلقة  خلد  عظيم 
ر���ش��م��ت ل��ه��ا ط��ري��ق��ااً وا���ش��ح��ااً نحو 
التقدم يف طريق احل�شارات وبناء 
الروؤية  بف�شل  ، وحققت  الأجم��اد 
الوا�شحة واملتابعة املبا�شرة للقيادة 
اأبنائها  وعزمية  وجهود  الر�شيدة 
وبناتها الإجن��ازات املتتالية ، حتى 
اأ�شبحت يف م�شاف الدول الرائدة 

للعامل اأجمع كفاءتهم و مهاراتهم 
التحديات  وقدرتهم على مواجهة 
كافة. اأرفع اأ�شمى اآيات التهاين اإىل 
مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شاحب  واإىل   ، اهلل”  “حفظه 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
واإىل �شاحب ال�شمو  “رعاه اهلل” ، 

الوا�شحة  الروؤية  بف�شل  وحققت 
للقيادة  امل����ب����ا�����ش����رة  وامل����ت����اب����ع����ة 
اأبنائها  وعزمية  وجهود  الر�شيدة 
وبناتها الإجن��ازات املتتالية ، حتى 
اأ�شبحت يف م�شاف الدول الرائدة 

واملتقدمة.
التي  �شموه  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
الوطن”  “درع  وجهها عر جملة 

: مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 51 
» تاأتينا ذكرى عيد الحتاد لدولة 

وال�شركات  امل�����ش��ان��ع  واف��ت��ت��ح��ت   ،
ارتقت  ح��ت��ى  الأدوار  وت��ك��ام��ل��ت   ،

الإمارات اإىل اأعلى امل�شتويات.
����ش���ت���ت���وا����ش���ل امل���������ش����رية امل���ب���ارك���ة 
لدولتنا بجهود اأكر لي�س للتطور 
وال����ت����ق����دم والزده�����������ار ف��ح�����ش��ب ، 
حققته  ما  على  للمحافظة  واإمن��ا 
واحد  طيلة  مكت�شبات  من  الدولة 
ذلك  وك��ل   ، اأي�شااً  عاما  وخم�شني 
اأثبتوا  الذين  الوطن  اأبناء  يقوده 

•• ال�شارقة-وام:

قال �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 
حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن 
ال�����ش��ارق��ة ن��ح��ت��ف��ي يف ذك����رى عيد 
الحت��اد لدولة الإم��ارات يف عامها 
عظيم  بيوم   ، واخلم�شني  احل��ادي 
ر�شمت  التي  دولتنا  انطلقة  خلد 
لها طريقااً وا�شحااً نحو التقدم يف 
طريق احل�شارات وبناء الأجماد ، 

بل تعتر ذلك جزءا من واجبها جتاه 
عاملها الذي تعي�س فيه. 

ولفت �شموه اإىل التقدير العاملي الذي 
الدول  الإم����ارات م��ن قبل  ب��ه  حتظى 
على  الإن�شانية  واملنظمات  وال�شعوب 
�شوء التقارير الدولية الأخرية التي 
ت�شطلع  التي  اجلهود  حجم  اأظهرت 
الإن�شانية  امل��ج��الت  يف  الإم����ارات  بها 
والتنموية وو�شعتها يف مقدمة القوى 
اخلرية كونها اأكر مانح للم�شاعدات 
بدخلها  مقارنة  والتنموية  الإن�شانية 

القومي على م�شتوى العامل. 
زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  وتقدم 
اآل نهيان يف ختام كلمته بالتهنئة اإىل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإىل  اهلل”  “رعاه 
ال�����ش��ي��وخ اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
ل���لحت���اد ح���ك���ام الإم���������ارات واأول����ي����اء 
الإم������ارات ومن  ���ش��ع��ب  واإىل  ال��ع��ه��ود 
عز  اهلل  داع��ي��ا   .. اأر���ش��ه��ا  ع��ل��ى  يقيم 
امل��ن��ا���ش��ب��ة علينا  ه���ذه  ي��ع��ي��د  اأن  وج���ل 

جمعيا باخلري والعزة والفخر. 

ا�شتهلها  م��ب��ارك��ة  م�����ش��رية  ���ش��م��ن 
له  املغفور  بقيادة  املوؤ�ش�شون  الآباء 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
اجتمعت  ح��ي��ث  ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب 
ال��ق��ل��وب و ال�����روؤى واأث���م���رت دولة 
التنمية  يف  فريدا  ومن��وذج��ا  قوية 
مرموقة  م��ك��ان��ة  ت��ب��واأت  ال�شاملة 

بني دول العامل. 

الحتادية  امل�����ش��رية  اأن  ���ش��م��وه  واأك����د 
احلكيمة  ال����ق����ي����ادة  ب��ف�����ش��ل  ت���ت���ع���زز 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل” 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
دبي “رعاه اهلل” واإخوانهما اأ�شحاب 
ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى 

للحتاد حكام الإمارات. 
واأ�شاف �شموه اأن طموح دولة الإمارات 
ل ح��دود له وميتد من الأر���س حتى 
ا�شرتاتيجية  خ����لل  م���ن  ال��ف�����ش��اء 
حكومية مبتكرة ومتكاملة ل�شت�شراف 
م�شتقبل القطاعات احليوية بالدولة 
مئوية  ن���ح���و  ال���ف���ري���دة  رح��ل��ت��ه��ا  يف 
اإىل  2071 ..لف��ت��ا �شموه  الإم���ارات 
اأن عيد الحت��اد ميثل منا�شبة مهمة 
حققتها  التي  ب��الإجن��ازات  للحتفال 
البناء والتطوير  الدولة خلل رحلة 
الإقت�شادية  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
والعلمية..  والثقافية  والإجتماعية 
هذه الإجنازات اأك�شبت الدولة مكانة 
مرموقة بني الأمم ما يج�شد �شواب 
وطموحها  احل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي�����ة 

للبناء على هذه املكت�شبات . 

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زايد 
احل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
الظفرة اأن عيد الحتاد الذي نحتفل 
ب���ه يف ال���ث���اين م���ن دي�����ش��م��ر م���ن كل 
ن�شتذكر  م��ه��م��ة  ف��ر���ش��ة  مي��ث��ل  ع����ام 
ال���ذي �شكل  ال��ي��وم  م��ن خللها ذل��ك 
ق���ب���ل 51 ع���ام���ا ع���لم���ة ف����ارق����ة يف 
تاريخ الوطن وال�شعب فكان الأ�شا�س 
امل��ت��ني ل��ق��ي��ام دول����ة الم������ارات والتي 
ال�شيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���ش�����س  ق���اده���ا 
“طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د 
بروؤية  املوؤ�ش�شني  واإخوانه  اهلل ثراه” 
دولة  ت��اأ���ش��ي�����س  م��ن  مكنتهم  حكيمة 
النه�شة  مقومات  كل  متتلك  حديثة 

احل�شارية والتنموية. 
عر  وجهها  كلمة  يف   - �شموه  وق���ال 
عيد  مبنا�شبة  الوطن”  “درع  جملة 
اإن   - اخل��م�����ش��ني  احل�������ادي  الحت�������اد 
الدولة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  الإجن���������ازات 
خلل م�شرية البناء والتنمية �شملت 
جميع جمالت احلياة ونرى نتائجها 
اليوم من خلل املكانة الرفيعة التي 
على  حتققها  اأن  ال��دول��ة  ا�شتطاعت 

ال�شعيدين العربي والدويل. 

واأ����ش���اف ���ش��م��وه : “ ن�����ش��ت��ذك��ر يف 
الوطن  فقيد  ال�51  الحت��اد  عيد 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  الغايل 
على  ال��ذي عمل  اهلل  نهيان رحمه 
اأن تتبواأ الإم��ارات مكانة مرموقة 
بني دول العامل و جعلها يف م�شاف 
امل��ت��ق��دم��ة مب��ا متتلكة من  ال����دول 
اإم��ك��ان��ي��ات واجن������ازات ي�����ش��ه��د لها 
اأن  اأجمع”.  واأو�شح �شموه  العامل 
اإمنا  ال�51  احتفالنا بعيد الحتاد 
هو تعبري عن فخرنا واعتزازنا مبا 
حتقق من اإجن��ازات مباركة خلل 
ودافع  حافز  هو  و  املا�شية  الفرتة 
امل�شتقبل  دائ��م��ا يف  اإل��ي��ه  نتطلع  مل��ا 
م���ن ت��ق��دم وازده������ار ورخ�����اء حتت 
بقيم  اآمنت  قيادة  و  حكيمة  قيادة 
واآمال  تطلعات  و  املوؤ�ش�شني  الآب��اء 
نحو  الإم�����ارات  �شعب  وط��م��وح��ات 
الغايل.   لوطننا  م�شرق  م�شتقبل 
واأ�شار �شموه اإىل اأن دولة الإمارات 

العربية املتحدة بف�شل اهلل وحكمة 
القيادة الر�شيدة جنحت يف حتقيق 
روؤاه������ا خ����لل ال��ع��ق��ود امل��ا���ش��ي��ة و 
روؤيتها  حتقيق  اإىل  بثبات  تخطو 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة م����ن خ�����لل اإط�����لق 
 ”2031 الإم�����ارات  “نحن  روؤي���ة 
ن��ح��و ق��م��م ج��دي��دة خ���لل العقود 

اخلم�شة القادمة باإذن اهلل. 
املوؤ�شرات  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار 
الإم���ارات  حققتها  التي  التنموية 
خلل هذا العام دليل جناح الروؤية 
اأن���ه���ا ح�شيلة  م���وؤك���دا  ال��ط��م��وح��ة 
املخل�شني  لأبنائها  عظيمة  جهود 
وا���ش��ت��ث��م��اره��ا يف ب��ن��اء الإن�������ش���ان و 
تزويده مبقومات التميز والريادة.  
ودع����ا ���ش��م��وه امل����وىل ع���ز وج����ل اأن 
و  و�شعبها  الإم����ارات  دول��ة  يحفظ 
على  املقيمني  و  الر�شيدة  قيادتها 
عليها  ي��دمي  واأن  الطاهرة  اأر�شها 

الأمن وال�شتقرار والزدهار.

•• العني-وام:

رف�����ع ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط���ح���ن���ون بن 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
التهاين  اأح�����ر  ال���ع���ني  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�شاحب  اإىل  الأم���ن���ي���ات  واأ�����ش����دق 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  -حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  -و���ش��اح��ب 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي -رعاه اهلل -و اإخوانهما 
اأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ح��ك��ام الإم�����ارات 
مبنا�شبة  الإم��������ارات  ���ش��ع��ب  واإىل 
ال�51.  وق��ال �شموه  عيد الحت��اد 
ما  اإن  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ه  كلمة  يف 
و�شلت اإليه دولة الإمارات العربية 
املتحدة من تطور و ازده��ار خلل 
على  وا���ش��ح  دليل  املا�شية  العقود 
اإخل�س اأبنائها و عطائهم امل�شتمر 
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•• اأبوظبي-وام:

ق����ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه�����زاع ب���ن زاي���د 
املجل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  اآل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي نحيي 
ذك�����رى ع��ي��د الحت������اد وق����د طوينا 
من  اخل��م�����ش��ني  ب��ع��د  الأول  ال���ع���ام 
تاأ�شي�س احتاد دولة الإمارات وبداأنا 
فيه  نقرتب  جديد  لعام  ال�شتعداد 
اأك���رث ف��اأك��رث م��ن حتقيق الأه���داف 
رحلتها  يف  ل��ل��دول��ة  ال�شرتاتيجية 

التنموية واحل�شارية املجيدة.
واأ�شاف �شموه - يف كلمة وجهها عر 
عيد  الوطن" مبنا�شبة  "درع  جملة 
ن�شتقبل  ون��ح��ن   -  51 ال����  الحت����اد 
بالفر�س،  م��ل��ي��ئ��ااً  ج����دي����دااً  ع����ام����ااً 
حت���دون���ا ال��ع��زمي��ة والإ�����ش����رار على 
م��وا���ش��ل��ة ت�����ش��در الإم������ارات يف ظل 

ال�شيخ حممد  ال�شمو  قيادة �شاحب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الإجن�����ازات  ���ش��ج��ّل  اهلل"،  "حفظه 
اأثبتت الدولة  النا�شع، وقد  العاملية 
خ���لل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ق��درت��ه��ا على 
اآث�����ار جائحة  ال��ت��ع��ايف ال��ك��ام��ل م���ن 
، و حتقيق قفزه كبرية   19 كوفيد 
خمتلف  يف  التنموية  امل��وؤ���ش��رات  يف 
امل���ج���الت و الأ���ش��ع��دة ، ����ش���واءاً على 
امل�����ش��ت��وى ال��وط��ن��ي اأو الإق��ل��ي��م��ي و 
ال������دويل ، الأم������ر ال�����ذي ي����دل على 
قوة القت�شاد الإماراتي وا�شتعداده 
ل�شغل دور اأكر على ال�شاحة العاملية 

خلل ال�شنوات املقبلة. 
ال�شيخ  �شمو  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 

هزاع بن زايد اآل نهيان .. 
وقد  الحت���اد  عيد  ذك��رى  نحيي   "
طوينا العام الأول بعد اخلم�شني من 

تاأ�شي�س احتاد دولة الإمارات وبداأنا 
فيه  نقرتب  جديد  لعام  ال�شتعداد 
اأك���رث ف��اأك��رث م��ن حتقيق الأه���داف 
رحلتها  يف  ل��ل��دول��ة  ال�شرتاتيجية 
التنموية واحل�شارية املجيدة. وهو 
العام الذي وّدعنا فيه بكل اأ�شى قائد 
بن  خليفة  ال�شيخ  التمكني  مرحلة 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “رحمه 
مع  ج��دي��دااً  ع��ه��دااً  وا�شتقبلنا  اهلل”، 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى للحتاد  ان��ت��خ��اب 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
"حفظه اهلل" رئي�شااً  نهيان  اآل  زايد 
ب���ذل���ك مرحلة  ل��ت��ن��ط��ل��ق  ل���ل���دول���ة، 
تنموية جديدة، عززت فيها الإمارات 
امل�����ش��ت��وي��ات كافة،  ع��ل��ى  اإجن���ازات���ه���ا 
الرائد  القيادي  ح�شورها  ور�شخت 

على م�شتوى املنطقة والعامل. 
الولء  عهود  جن��دد  املنا�شبة  وبهذه 

ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  للقيادة 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
و  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
حكام  ال�شمو  اهلل" واأ�شحاب  "رعاه 
اأنها منا�شبة ن�شتذكر  الإمارات، كما 
فيها ب��ك��ل ف��خ��ر م�����ش��رية واإجن����ازات 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
اآل نهيان “رحمه اهلل ”، الذي حمل 
الأمانة بعد املغفور له الأب املوؤ�ش�س 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
دولة  لت�شبح   ،" ث��راه  اهلل  طيب   "
الإم���ارات يف زم��ن قيا�شي يف طليعة 
موؤ�شرات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال���ع���امل  دول 

التنمية واحل�شور والتاأثري. 
مليئااً  ج���دي���دااً  ع���ام���ااً  ن�شتقبل  واإذ 

بالفر�س، حتدونا العزمية والإ�شرار 
ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ت�����ش��در الإم�����ارات يف 
ظ��ل ق��ي��ادة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان، �شجّل  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
الإجن������ازات ال��ع��امل��ي��ة ال��ن��ا���ش��ع، وقد 
املا�شي  ال��ع��ام  خ��لل  ال��دول��ة  اأثبتت 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��ايف ال��ك��ام��ل من 
، و حتقيق   19 اآث��ار جائحة كوفيد 
قفزه كبرية يف املوؤ�شرات التنموية يف 
خمتلف املجالت و الأ�شعدة ، �شواءاً 
الإقليمي  اأو  الوطني  امل�شتوى  على 
و ال����دويل ، الأم����ر ال���ذي ي���دل على 
قوة القت�شاد الإماراتي وا�شتعداده 
ل�شغل دور اأكر على ال�شاحة العاملية 

خلل ال�شنوات املقبلة. 
ال�شياق  ه������ذا  يف  ذك�������ره  وج�����دي�����ر 
التفاقات التي وقعتها دولة الإمارات 
خ���لل 2022 م��ع ع���دد ك��ب��ري من 

الدول يف خمتلف املجالت، ونخ�س 
ال�شراكة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ب��ال��ذك��ر 
القت�شادية ال�شاملة مع اإندوني�شيا، 
الهند،  مع  مماثلة  اأخ��رى  واتفاقية 
الأخ���رى مع  م��ن التفاقيات  وع��دد 
وتركيا  وف��رن�����ش��ا  ورو���ش��ي��ا  ال�����ش��ني 

واإ�شرائيل وغريها من الدول. 
وق��������د ت����رج����م����ت ه��������ذه احل����ي����وي����ة 
 ،2022 خلل  الكبرية  الإماراتية 
بزيارات الدولة التي قام بها �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن زاي����د 
"حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شقيقة  عمان  �شلطنة  اإىل   ، اهلل" 
ال�شقيقة  العربية  م�شر  وجمهورية 
وجمهورية فرن�شا ال�شديقة ورو�شيا 
وجمهورية  ال�����ش��دي��ق��ة  الحت���ادي���ة 
عن  ف�شلاً  ال�شديقة،  اإندوني�شيا 
ا�شتقبلهم  ال��ذي��ن  العامليني  ال��ق��ادة 

تدّل  جميعها  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ���ش��م��وه 
ممثلة  للدولة  البارز  احل�شور  على 
على  الدولة  رئي�س  ال�شمو  ب�شاحب 
على  خافيااً  ولي�س  العاملية،  ال�شاحة 
اأحد الدور املحوري لدولة الإمارات 
يف ال�شعي اإىل حّل النزاعات وحتقيق 
العاملي،  وال�شلم  الأمن وال�شتقرار 
الرو�شية  الأزم�������ة  خ����لل  ل���ش��ي��م��ا 
ال��ت��ي امتدت  الأوك���ران���ي���ة احل��ال��ي��ة 
ك��اف��ة بقاع  اإىل  ال��ك��ب��رية  ت��اأث��ريات��ه��ا 

الأر�س. 
العزيزة  الوطنية  املنا�شبة  ب��ه��ذه  و 
لنقدم  الفر�شة  ننتهز  قلوبنا  على 
التريكات  واأج��م��ل  التهاين  اأط��ي��ب 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  اإىل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
اأخيه  واإىل  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 

را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإىل  اهلل"  "رعاه 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��ي��وخ 
ونوابهم  الإم������ارات  ح��ك��ام  ل��لحت��اد 
اأهل  جميع  واإىل  ال��ع��ه��ود،  واأول���ي���اء 
ومقيمني،  مواطنني  م��ن  الإم����ارات 
متمنني لوطننا عامااً جديدااً حافلاً 

بالإجنازات واخلري والعطاء". 

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ �شيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية، اأن 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
الإمارات  حكام  واإخوانه  نهيان  اآل 
منذ  ثراهم" حر�شوا  اهلل  "طيب 
بداية تاأ�شي�س احتاد الإمارات، على 
اأن يرتبط اإ�شم الدولة بالإجنازات 
والعطاء  والإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��ظ��ي��م��ة 

اللحمدود. 
وقال �شموه - يف كلمته التي وجهها 
عر جملة "درع الوطن" مبنا�شبة 
واخلم�شني  احل���ادي  الحت���اد  عيد 
�شيدي  املجد  راي��ة  يحمل  اليوم   -
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الإمارات  لتنطلق  اهلل"،  "حفظه 

ت��اري��خ��ي��ة جديدة  م��رح��ل��ة  ن��ح��و 
مهابةاً  وت����ط����ورااً،  ازده��������ارااً  اأك�����رث 
احلكيمة  وب��روؤي��ت��ه  قائدها  بهيبة 
ال�شتثنائية  وق���ي���ادت���ه  ال��ث��اق��ب��ة، 
التنمية  م�شرية  لتوا�شل  ال��ف��ّذة، 
وتر�شخ  ال�������ش���ام���ل���ة،  وال���ن���ه�������ش���ة 
الإقليمي  امل�شتويني  على  مكانتها 

يف  الوطنية،  باإجنازاتها  والعاملي 
اأمانااً  اأكرث  طريقها نحو م�شتقبٍل 
ونهٍج  ث��اب��ت��ة  ب��خ��ط��ىاً  واإ�����ش����راق����ااً، 
العاملية  ريادتها  وحتقق  م��ت��وازن، 
الوطني  ال��ت��لح��م  اإىل  م�����ش��ت��ن��دةاً 
الفريد بني القيادة واملواطنني، يف 
م�شهٍد يج�ّشد كل يوٍم روح الحتاد 
واملقيمني  الوطن  اأبناء  نفو�س  يف 

على اأر�شها الطيبة. 
حكومة  مت�شي   : �شموه  واأ���ش��اف 
الر�شيدة  القيادة  بروؤية  الإم��ارات 
والرفعة،  التميز  م��ن  م��زي��ٍد  نحو 
بروؤية طموحة ل تعرف امل�شتحيل، 
وم�شاريع  ري�����ادي�����ة،  وم������ب������ادرات 
ت�شت�شرف  ن��وع��ي��ة،  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
احلياة  ج�����ودة  وت���ع���زز  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
للمجتمع الإماراتي، وحتقق مزيدااً 
من املنجزات، مما جعل الإمارات يف 
مبختلف  املتقدمة  ال��دول  م�شاّف 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  اجلوانب 
وهي  واحل�����ش��اري��ة،  والجتماعية 
ت��رت��ق��ي مب��ك��ان��ت��ه��ا امل��ت��ق��دم��ة على 

�شّلم التناف�شية الدولية. 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ال���ف���ري���ق  واخ���ت���ت���م 
ن��ه��ي��ان كلمته  اآل  زاي����د  ب��ن  ���ش��ي��ف 
املجيد،  ال���ي���وم  ه����ذا  يف   : ق���ائ���ل 
وخم�شني  اإح���دى  مب�شي  نحتفي 
ع���ام���ااً ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����س احت����اد دولة 
مب�شتقبٍل  ث��ق��ة  وك��ل��ن��ا  الإم�������ارات، 
تتلحق فيه الإجنازات وتتعاظم، 
بقيادتها  �شاخمةاً  الإم��ارات  لتبقى 
و�شعبها  ال�شتثنائية  التاريخية 
الويف، وروؤاها الإ�شرتاتيجية، التي 
يكون الإن�شان فيها حمور التنمية 
ال�����ش��ام��ل��ة وع���م���اده���ا، مب���ا يحقق 
م����زي����دااً م���ن ال���ت���ط���ور والزده�������ار 
وللمواطنني  ل��ل��وط��ن  وال����رف����اه 

وللأجيال القادمة. 

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
الثاين  اأن  ال��رئ��ا���ش��ة  دي�����وان  وزي����ر 
بداية  ه��و   ،1971 دي�����ش��م��ر  م��ن 
حتول تاريخي؛ توّحدت فيه الكلمة 
الإم�����ارات  دول����ة  ف��ك��ان��ت  والإرادة، 
من  به  تنعم  وم��ا  املتحدة،  العربية 
ا�شتقرار �شيا�شي، وازدهار اقت�شادي 
وعلقات خارجية، متتّد عر قارات 
�شراكات  م��ن  اأ�ش�شته  وم��ا  ال��ع��امل، 
ن��اج��ح��ة، قائمة  اإق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة 
والتعاون  الع���ت���دال  م���ب���ادئ  ع��ل��ى 
والح�����رتام املُ��ت��ب��ادل، وت��ع��زي��ز قيم 
ال���ت�������ش���ام���ح وال���������ش����لم واحل���������وار، 

وحتقيق امل�شالح امل�شرتكة. 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ك��ل��م��ة  ذل����ك يف  ج����اء 
ن��ه��ي��ان التي  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ش��ور 

الوطن"  "درع  جملة  ع��ر  وجهها 
فيما يلي ن�شها : 

الوطنية  امل���ن���ا����ش���ب���ة  ه������ذه  يف   "
ي�شّرفني  ��ا،  ج��م��ي��عاً علينا  ال��ع��زي��زة 
واأ�شمى  التهنئة  بخال�س  اأتقدم  اأن 
�شاحب  م���ق���ام  اإىل  ال������ولء  اآي������ات 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان،  اآل 
اهلل"، وهو يقود دولتنا، يف ثقة نحو 
لثوابت  ا  تر�شيخاً امل�شتقبل،  اإم��ارات 
نه�شة �شاملة ودولة �شاخمة اأر�شى 
دعائمها، املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، 
ورف���ع ق��واع��ده��ا، امل��غ��ف��ور ل��ه باإذن 
اهلل فقيد الوطن ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان، داعني اأن يتغّمد اهلل 
ب��ال��رح��م��ة وامل��غ��ف��رة ال��راح��ل��ني من 
اأخل�شوا  ال��ذي��ن  امل��وؤ���ّش�����ش��ني  اآب��ائ��ن��ا 
وطنهم،  رفعة  يف  وتفانوا  ل�شعبهم 

التهنئة  و����ش���ادق  ال��ت��ق��دي��ر  وواف����ر 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
ال���دول���ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء، 
واإخوانه  اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
اأع�شاء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���لحت���اد، حكام 

الإمارات، حفظهم اهلل. 
 ،1971 دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  اإن 
ال�������ذي ي��ح��ت��ف��ل ���ش��ع��ب��ن��ا ب����ذك����راه 
احل����ادي����ة واخل��م�����ش��ني ال����ي����وم، هو 
توّحدت  ت���اري���خ���ي؛  حت����ول  ب���داي���ة 
دولة  فكانت  والإرادة،  الكلمة  فيه 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وما 
�شيا�شي،  ا���ش��ت��ق��رار  م���ن  ب���ه  ت��ن��ع��م 
وازده�����������ار اق���ت�������ش���ادي وع����لق����ات 
العامل،  ق��ارات  خارجية، متتّد عر 
اإقليمية  �شراكات  م��ن  اأ�ش�شته  وم��ا 
قائمة على مبادئ  ناجحة،  ودولية 
الع����ت����دال وال���ت���ع���اون والح������رتام 
الت�شامح  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز  املُ���ت���ب���ادل، 
وال�شلم واحلوار، وحتقيق امل�شالح 

امل�شرتكة. 
ل��ق��د اأث����م����رت امل�������ش���رية الحت���ادي���ة 
�شنةاً  وخم�شني  اإح���دى  م��دى  على 
و�شيا�شية  اقت�شادية  اإجن���ازات  عن 

م�شهودة،  واج��ت��م��اع��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة 
مُيكنه  مب��ا  الإن�����ش��ان  ب��ن��اء  اأعظمها 
الدولة؛  بناء  يف  ب��دوره  القيام  من 
التنمية  ع���م���ل���ي���ة  يف  والإ������ش�����ه�����ام 
ت�شهدها  التي  ال�شاملة  امل�شتدامة 
وثقافتها،  هويتها  و�شون  ال��دول��ة، 
لقواعد حا�شر مزدهر وغٍد  اإر�شاءاً 

م�شرق. 
ويف ه�����ذا ال����ي����وم ال���وط���ن���ي، ال����ذي 
امل�شرية  تفا�شيل  ف��ي��ه  ن�شتح�شر 
اخلالدة  وال�شرية  لدولتنا  املباركة 
للآباء، ندعو اهلل اأن يحفظ لدولتنا 
رئي�شها وقائد م�شريتها، واأن ُي�شّدد 
على درب احلق خطاه، واأن يكتب له 
التوفيق والنجاح يف قيادة م�شريتنا 
واأن  ل�شعبنا،  الكرمية  احلياة  نحو 
مُي��ّك��ن��ن��ا م���ن ����ش���ون ���ش��ي��ادة واأم����ن 

وطننا الغايل. 
وكل عام واأنتم بخري". 

•• اأبوظبي -وام:

زايد  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
التنفيذي  املجل�س  نهيان ع�شو  اآل 
اليوم  " اإن���ن���ا   : اأب���وظ���ب���ي  لإم������ارة 
وقوة  تقدمااً  ال��وح��دة  ثمار  جنني 
وا���ش��ت��ق��رارااً وط��م��وح��ااً ل ح��دود له 
.. وقال" نفخر مبا حققناه يف كل 
ملزيد  ون�شتعد  التنموية  امل��ج��الت 
من الريادة خلل ال�شنوات املقبلة 
ل�شاحب  احلكيمة  ال���روؤى  ظ��ل  يف 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

اهلل". 
له  ك��ل��م��ة  - يف  ����ش���م���وه  واأ������ش�����اف 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 51 - .. 
الإم���ارات �شنعت معجزة  دول��ة  اإن 
ت��ن��م��وي��ة ي�����ش��ار اإل��ي��ه��ا ب��ال��ب��ن��ان يف 

لنف�شها  وحجزت  والعامل  املنطقة 
وال�شبق  وال��ت��م��ي��ز  ال���ري���ادة  م��ك��ان 
والعاملي  الإقليمي  امل�شتويني  على 
لغريها  اإل�����ه�����ام  م�������ش���در  وغ�������دت 
يف حت��ق��ي��ق ال��ن��ه�����ش��ة وال���ت���ق���دم يف 

خمتلف املجالت. 
بهذه  �شموه  كلمة  يلي ن�س  وفيما 

املنا�شبة.. 
ال��ث��اين م��ن دي�شمر يومااً  ُي��ع��د   "
جم��ي��دااً يف ت��اري��خ دول���ة الإم����ارات 
مليلد  ي��وؤرخ  لأن��ه  املتحدة  العربية 
دول�����ة ع��رب��ي��ة ا���ش��ت��ط��اع��ت خلل 
واح����د وخ��م�����ش��ني ع��ام��ااً ف��ق��ط من 
معجزة  ت�����ش��ن��ع  اأن  ال���زم���ن  ع��م��ر 
ت��ن��م��وي��ة ي�����ش��ار اإل��ي��ه��ا ب��ال��ب��ن��ان يف 
لنف�شها  وحتجز  وال��ع��امل  املنطقة 
وال�شبق  وال��ت��م��ي��ز  ال���ري���ادة  م��ك��ان 
والعاملي  الإقليمي  امل�شتويني  على 

لغريها  اإل�����ه�����ام  م�������ش���در  وت����غ����دو 
يف حت��ق��ي��ق ال��ن��ه�����ش��ة وال���ت���ق���دم يف 

خمتلف املجالت. 
 ،1971 ال���ي���وم م���ن ع���ام  يف ه���ذا 
ح���ق���ق امل���غ���ف���ور ل����ه ال�������ش���ي���خ زاي����د 
املوؤ�ش�شني  ال���ق���ادة  م���ن  واإخ����وان����ه 

الأ�ش�س  وو����ش���ع���وا  ال���وح���دة  ح��ل��م 
القوية لنه�شتنا وتقدمنا.. واليوم 
جنني ثمار الوحدة.. تقدمااً وقوة 
وا���ش��ت��ق��رارااً وط��م��وح��ااً ل ح��دود له 

�شوى الف�شاء. 
الغالية،  الوطنية  املنا�شبة  هذه  يف 
نفخر مبا حققناه يف كل املجالت 
قوانا  ون�شتنفر  ون�شتعد  التنموية 
ملزيد من النهو�س والريادة خلل 
الروؤى  ظ��ل  يف  املقبلة..  ال�شنوات 
احلكيمة والثاقبة ل�شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" الذي 
واملتعلم  املوؤهل  ال�شباب  باأن  يوؤمن 
هو  العلم  واأن  التقدم،  اأ�شا�س  ه��و 
واملناف�شة  النه�شة  نحو  الطريق 
التقدم  م�����ش��م��ار  يف  احل��ق��ي��ق��ي��ة 

العاملي. 

املغفور  على  اليوم  ه��ذا  نرتحم يف 
له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
“رحمه اهلل” الذي ترك اإرثااً ثريااً 
من العمل واجلهد والعطاء لأجل 
دول��ة الإم���ارات واأهلها وندعو اهلل 
ت��ع��اىل اأن ي��ج��ازي��ه خ���ريااً ع��ل��ى ما 
ل��ل��وط��ن ع��ل��ى م���دى �شنوات  ق���دم 

طويلة. 
يف ه��ذا ال��ي��وم امل��ب��ارك اأرف���ع اأ�شمى 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  التهنئة  اآي���ات 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اهلل"  "حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه 
ل���لحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الإمارات واإىل �شعب دولة الإمارات 
اهلل  داع��ي��ااً  اأر���ش��ه��ا  على  واملقيمني 
على  ي����دمي  اأن  وت���ع���اىل  ���ش��ب��ح��ان��ه 

بلدنا العزة والتقدم والرخاء ". 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  عي�شى  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  اأن  ن��ه��ي��ان 
امل��ت��ح��دة وه���ي حت��ت��ف��ل ب��ع��ي��د الحت���اد 
احلادي واخلم�شني اإمنا حتتفي بعقود 
التاريخية  واملحطات  الإجن���ازات  من 
املخل�س  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ع��م��ل  احل��اف��ل��ة 
واإعلء  ال��وط��ن  ه��ذا  لرفعة  ال����دوؤوب 

رايته خفاقة عالية بني الأمم. 
مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف   - �شموه  وق���ال 
ع��ي��د الحت����اد احل����ادي واخل��م�����ش��ني - 
نحتفل اليوم والإم��ارات اأكرث ازدهارا 
وت���ط���ورا ورف��ع��ة وت��ق��دم��ا والإم�����ارات 
موؤ�شرات  م��ن  كثري  يف  عامليا  الأوىل 
املوؤ�ش�شي  والإجن����از  احلكومي  الأداء 
وهو ما يعد ح�شاد عمل دوؤوب لأبناء 
م�شرية  ���ش��م��ن  امل��خ��ل�����ش��ني  ال���وط���ن 
قواعدها  و�شع  التي  املباركة  العطاء 

اهلل"  "رحمهم  امل���وؤ����ش�������ش���ون  الآب�������اء 
املغفور  ب����اين دول����ة الحت�����اد  ب��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له 
وحدت  روؤى  وفق  ثراه"  اهلل  "طيب 
القلوب ود�شنت دروب اخلري واحتدت 
اجلميع  لي�شبح  الأي����ادي  اأج��ل��ه��ا  م��ن 
واح��دة وقلبا واحدا  يدا  قيادة و�شعبا 

اأث���م���رت غ��را���ش��ه��ا احت�����ادا ف��ت��ي��ا قويا 
امل��ب��ه��رة ع��ام��ا بعد  يحقق الإجن�����ازات 
والنماء  اخلري  م�شرية  لتتوا�شل  عام 
والعطاء بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
يقود  ال�����ذي  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
واقتدار  حكمة  ب��ك��ل  ال��وط��ن  �شفينة 
املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  نهج  موا�شل 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له 

ثراه".  اهلل  "طيب 
واأكد �شموه اأن دولة الإمارات توا�شل 
خطاها   51 ال�������  الحت��������اد  ع���ي���د  يف 
وقلبها  ع���م���اده���ا  وال���ت���ي  ال��ع��م��لق��ة 
الإن�������ش���ان وت��ن��م��ي��ة الأوط��������ان �شمن 
را�شخة  واأ���ش�����س  متناغمة  م��ن��ظ��وم��ة 
لوزارات الدولة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها 
العمل  ���ش��ال��ح  ج��م��ي��ع��ه��ا يف  ل��ت��ن�����ش��ب 
الوطني مبجالته املتنوعة وقطاعاته 
خم�شة  ع��ق��ودا  م�شت�شرفة  التنموية 

ال�شعادة  تتوا�شل فيها م�شرية  مقبلة 
وال���رف���اه���ي���ة وال���ك���رام���ة لأب����ن����اء هذا 

الوطن. 
واخ����ت����ت����م �����ش����م����وه ك���ل���م���ت���ه ق����ائ����ل : 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  اأرف�����ع  اأن  "ي�شعدين 
التهاين  اآيات  اأ�شمى  الغالية  الوطنية 
ل��ق��ائ��د م�����ش��رية الوطن  وال��ت��ري��ك��ات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل"  "رعاه  دبي 
ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى 
و�شعب  الإم�����������ارات  ح���ك���ام  ل����لحت����اد 
هذه  على  واملقيمني  ال���ويف  الإم����ارات 
اأن يدمي  ..داعيا اهلل  الطيبة  الأر���س 
ع��ل��ى ال���وط���ن ن��ع��م��ة الأم�����ن والأم�����ان 

والزدهار يف ظل قيادتنا الر�شيدة".

•• اأبوظبي-وام:

ب��ن زايد  ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون  ق���ال �شمو 
الوطني  الأم����ن  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  اآل 
عيد  الإم�������ارات حت��ت��ف��ي يف  دول����ة  اإن 
الحتاد الواحد واخلم�شني بتجربتها 
ال��وح��دوي��ة ال���رائ���دة وال��ف��ري��دة التي 
����ش���ه���دت ع���ل���ى م������دار خ��م�����ش��ة عقود 
العاملية  الإجن����������ازات  م����ن  حم���ط���ات 
ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة حت��ق��ق��ت ب��ف�����ش��ل روؤي���ة 
ل���ه ال�شيخ  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���ش�����س  ال��ق��ائ��د 
زايد بن �شلطان اآل نهيان" طيب اهلل 
” نتطلع بطموح  “.. واأ�شاف :  ثراه 
اإىل م�شرية  واإ�شرار  متجدد وعزمية 
جديدة من الإجن��ازات النوعية حتت 
قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل".  واأك��د �شموه يف كلمة مبنا�شبة 
دولة  اأن  للدولة  ال�51  الحت���اد  عيد 

الإمارات جنحت منذ قيام الحتاد يف 
اإر�شاء دعائم جتربة تنموية ا�شتثنائية 
واليوم  يحتذى  عامليا  من��وذج��ا  باتت 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ي��ادة  حت��ت  ننطلق 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 
�شوب  اهلل"  ”حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
املجالت  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ري���ادة  دروب 

ا�شت�شرافية فريدة  روؤية  كافة بف�شل 
من قائد ملهم". 

هذه  يف  " ن�����ش��ت��ذك��ر  ����ش���م���وه  وق������ال 
الغالية على قلوبنا  املنا�شبة الوطنية 
املغفور  التمكني  م�شرية  قائد  جميعا 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ل��ه 
حتت  ت����ع����ززت  ال����ت����ي  اهلل"  "رحمه 
قيادته جناحاتنا واإجنازاتنا التنموية 
"رحمه اهلل" الأم��ان��ة بكل  فقد حمل 

اإخل�س وحب للوطن". 
واأك��د �شموه اأن دول��ة الإم��ارات ت�شعى 
حت���ت ق���ي���ادة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئي�س 
حتقيق  اإىل  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
وتطلعاتها  ال��وط��ن��ي��ة  م�شتهدفاتها 
التنموية و�شتظل رعاية اأبناء الوطن 
قيادة  اأول��وي��ات  ���ش��دارة  ومتكينهم يف 
الدولة الر�شيدة لتبقى دولة الإمارات 
والتقدم  ل���ل���ري���ادة  من����وذج����ا  دائ����م����ا 

والرخاء يف العامل اأجمع. 

•• اأبوظبي-وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ خ��ال��د  اأك���د �شمو 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
زاي�����د ال��ع��ل��ي��ا لأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م اأّن 
م�شرية ال��ت��ق��ّدم وال��رف��ع��ة والزده���ار 
اهلل  بف�شل  تتوا�شل  الحت��اد  لدولة 
بدعم  ثم  وتوفيقه،  وتعاىل  �شبحانه 
الثاقبة  وال���روؤي���ة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
ق��ي��ادة م�شرية  ي��وا���ش��ل  اهلل" ال����ذي 
اآف�����اق م�شيئة  ن��ح��و  ال���غ���ايل  وط��ن��ن��ا 
من النماء، والتطّور يف كافة مناحي 

احلياة. 
مبنا�شبة  كلمة  يف   - �شموه  واأ���ش��اف 
عيد الحتاد ال� 51 - ويف تلك املنا�شبة 

الوطنية عيد الحتاد، نتذكر الرعيل 
�شيوخنا  ال��ع��ظ��ام  ق��ادت��ن��ا  م��ن  الأول 
من  ب��اأح��رف  التاريخ  �شطروا  الذين 
لكنهم  كثرية  حتديات  واج��ه��وا  ن��ور، 

جنحوا يف اإر�شاء الركائز التي جعلت 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  من 
ال���ي���وم، اإح����دى اأف�����ش��ل ال��وج��ه��ات يف 

العامل، 
وق����ال اإن��ن��ا يف ع��ي��د الحت����اد ال���� 51 
اأر�شى  التي  قوته  من  العر  ن�شتلهم 
ق��واع��ده��ا ال��وال��د امل��غ��ف��ور ل��ه تعاىل 
 “ نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
ت�شبح  لكي  وثابر  ثراه”،  اهلل  طيب 
الإمارات دولة قوية ومنوذج يحتذى 
يف الحت��اد، و�شار على نهجه املغفور 
له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان “ 
رحمه اهلل ”، لتكون الإمارات اأف�شل 
مثال على التعاي�س ال�شلميوالت�شامح 
الإن�����ش��اين وامل�����ش��اواة والح����رتام بني 
بجميع  ال��ت��ع�����ش��ب  ون���ب���ذ  اجل���م���ي���ع، 

اأ�شكاله. 

هزاع بن زايد : الإمارات تر�سخ ح�سورها القيادي الرائد على م�ستوى املنطقة والعامل 

�سيف بن زايد : الإمارات تنطلق نحو مرحلة تاريخية جديدة اأكرث ازدهارا وتطورا 

من�سور بن زايد : الثاين من دي�سمرب بداية حتول 
تاريخي توحدت فيه الكلمة والإرادة 

حامد بن زايد : جنني اليوم ثمار الوحدة..تقدمًا وقوة وا�ستقرارًا وطموحًا ل حدود له 

عي�سى بن زايد : نحتفي بعيد الحتاد الـ51 و الإمارات اأكرث ازدهارا وتطورا ورفعة وتقدما 

طحنون بن زايد : نتطلع بطموح متجدد اإىل م�سرية 
جديدة من الإجنازات النوعية حتت قيادة رئي�س الدولة 

خالد بن زايد : يف عيد الحتاد الـ 51 نتذكر الرعيل الأول 
من قادتنا العظام الذين �سطروا التاريخ باأحرف من نور 

•• ال�شارقة-الفجر : 

�شعادة  يرافقه  اجلامعة  رئي�س  الطريفي  جمال  الأ���ش��ت��اذ  �شعادة  بح�شور 
الأ�شتاذ الدكتور عواد اخللف ، مدير اجلامعة القا�شمية، احتفلت  اجلامعة 
القا�شمية وعلى مدار عدة فاعليات باليوم الوطني احلادي واخلم�شني لقيام 

الحتاد .  
اأرجاء  ازدان��ت  اأن  بعد   ، الطلبة  �شوؤون  الحتفالت من خلل عمادة  ب��داأت 
احل���رم اجل��ام��ع��ي ب��اأع��لم ال��دول��ة ال��ت��ي انتظمت يف م�شهد رائ���ع ع��ر  عن 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  الر�شيدة والنتماء لدولة  للقيادة  الولء  معاين 
التابعة  لأكادميية  املو�شيقية  ال��ف��رق��ة  تقدمتها  للطلبة  م�شرية  تبعها   ،
العلوم ال�شرطية وفريق برزة دراجني الإمارات ونادي ال�شارقة لل�شقارين 

ب�شقورهم ال�شاخمة . 
كما �شارك يف امل�شرية اأع�شاء الهيئتني الأكادميية والإدارية والطلبة و�شهدت 
واحلرف  القرية  الرتاثية  اأجنحة  مع  وقفات  ثم  املتاحف  حافلة  انطلق 
اليدوية ، اإ�شافة لأجنحة الطلب والطالبات ومعار�شهم الفنية امل�شاحبة 

يف قاعات العر�س يف مدخل م�شرح  اجلامعة . 
من  لآي���ات  عطرة  ب��ت��لوة  الحتفالية  الفقرات  ب���داأت  اجلامعة  م�شرح  ويف 
الذكر احلكيم، واأتبعت بفيلم وثائقي عن تطور م�شرية الحتاد ،  وبعد ذلك 
األقى الأ�شتاذ الدكتور عواد اخللف مدير اجلامعة كلمة رفع فيها اأ�شمى اآيات 
التهاين والتريكات اإىل قيادة الدولة الر�شيدة و�شعبها  واأ�شار يف كلمته اإىل 
العامل مبكانة  اأبهرت  واإرادة  اإجن��ازات حتققت  املنا�شبة من  ما حتمله هذه 
اأرادها  اأن دولة الإم��ارات التي  ،  موؤكدااً  امليادين  الإم��ارات وريادتها يف كافة 

املغفور له ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه زايد واإخوانه حكام الإم��ارات، ترتكز 
على اأمنوذجا فريدا يف  الت�شامح  واملحبة والتعاي�س ال�شلمى واحلر�س على 

م�شلحة الإن�شان و�شعادته .  
اأنغام  على  �شيقا  عر�شا  اخلا�شة  الأهلية  املدر�شة  طالبات  قدمت     بعدها 
عدد من الأغاين الوطنية، ثم قدم طلبة القا�شمية اأن�شودة وطنية  بعنوان 
"اهلل يا دار زايد"، كما ت�شمن احلفل لوحة فنية رائعة وق�شيدة من �شاعرة 

القا�شمية الطالبة طيبة جليل بعنوان" احتاد الدرر ." 
وت�����ش��م��ن ال���رن���ام���ج الح���ت���ف���ايل م��ع��ر���ش��ا ل��ل��ف��ن��ون ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة وال�شور 
عر�س  اإىل  بالإ�شافة  املوهوبني،  اجلامعة  طلبة  اإنتاج  من  الفوتوغرافية 
اأ�شالة  ال��ذي عر عن  ال�شعبي   لوحات يف حب الإم���ارات من خ��لل الركن 
الرتاث الإماراتي وعراقته .   وتوا�شلت احتفالت اجلامعة القا�شمية باليوم 

ملعايل  �شعرية  اأ�شبوحة  تنظيم   خ��لل  م��ن  واخلم�شني  احل���ادي  الوطني 
ال�شابق  املناخي  والتغري  البيئة  وزي��ر  بلحيف  النعيمي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
والنتماء  الفخر  معاين  وتتناول  الإجن���از(  )رحلة  بعنوان  ج��اءت  والتي   ،
اجلامعة  مدير  اخللف  ع��واد  الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  بح�شور  �شعادة  ل��لإم��ارات 
القا�شمية وعدد من اأع�شاء الهيئتني الأكادميية والإدارية والطلبة ولفيف 
من املدعوين .  ثم جرى تقدمي فقرة ا�شتعرا�شية من طلبة مدر�شة املعرفة 
ال�شمو  �شاحب  حب  يف  بق�شيدة  الفقرات  وتوا�شلت  كما  اخلا�شة  الدولية 
" األقتها الأ�شتاذة اإميان احلمودي  حاكم  ال�شارقة بعنوان" يف حب �شلطان 
، واختتم احلفل بعدد من امل�شابقات الثقافية قدمها الفنان ناجي خمي�س 
فقرة  الأبجدية" مب�شاركة  " فخر  اأغنية  النقبي  علي  الأ�شتاذ  قدم   بعدها 

الفر�شان احلربية .  

اجلامعة القا�سمية حتتفي بعيد الحتاد بفعاليات متنوعة
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•• اأبوظبي-وام: 

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
رحلتنا  يف  ن��ن��ط��ل��ق  اأن����ن����ا  ال��������دويل 
خل��م�����ش��ني ع���ام���ا ج���دي���دة م���ن عمر 
الوحدوية  وجتربتنا  الفتية  دولتنا 
ال��ف��ري��دة ، ون��ح��ن اأك���رث ق���وة ومنعة 
واأ�شد عزما للم�شي قدما نحو تعزيز 
ريادتنا العاملية ، وت�شطري املزيد من 
حتت  اخل��ال��دة  الوطنية  الإجن�����ازات 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  قيادة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 

الدولة "حفظه اهلل". 
ك��ل��م��ة وجهها  - يف  ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 
مبنا�شبة  الوطن"  "درع  جملة  ع��ر 
معا  نحتفي   -  51 ال���  الحت���اد  عيد 
واخلم�شني  احل�����ادي  الحت�����اد  ب��ع��ي��د 
عازمني على حتقيق م�شرية جديدة 
الرائدة  احل�شارية  الإجن����ازات  م��ن 
�شاحب  م����ن  ورع����اي����ة  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 

املتحدة  العربية  ف��الإم��ارات   ، نهيان 
جتربة  �شاحبة  دائما  و�شتظل  كانت 
نحو  منذ  ب��داأت   ، ا�شتثنائية  تنموية 
حتقيق  اأجل  من  وتتوا�شل  عقود   5
غاياتها واأهدافها يف اأن تكون واحدة 

من اأف�شل دول العامل. 

وفيما يلي ن�س كلمة �سموه بهذه 
املنا�سبة .. 

عاما  خلم�شني  رحلتنا  يف  ننطلق   "
الفتية  دول���ت���ن���ا  ع��م��ر  م���ن  ج���دي���دة 

وجتربتنا الوحدوية الفريدة ، ونحن 
اأكرث قوة ومنعة واأ�شد عزما للم�شي 
العاملية  ت��ع��زي��ز ري��ادت��ن��ا  ن��ح��و  ق��دم��ا 
، وت�����ش��ط��ري امل���زي���د م���ن الإجن������ازات 
الوطنية اخلالدة حتت قيادة �شيدي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل". 
احلادي  الحت����اد  بعيد  م��ع��ا  نحتفي 
واخل��م�����ش��ني ع���ازم���ني ع��ل��ى حتقيق 
م�������ش���رية ج����دي����دة م����ن الإجن���������ازات 

بتوجيهات  ال�����رائ�����دة  احل�������ش���اري���ة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  ورع��اي��ة 
حممد بن زايد اآل نهيان ، فالإمارات 
دائما  املتحدة كانت و�شتظل  العربية 
 ، ا�شتثنائية  تنموية  جتربة  �شاحبة 
وتتوا�شل  ع��ق��ود   5 نحو  منذ  ب���داأت 
واأهدافها  غاياتها  حتقيق  اأج��ل  م��ن 
دول  اأف�شل  م��ن  واح���دة  تكون  اأن  يف 

العامل. 
الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  يف  ن�شتذكر 
ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا ج��م��ي��ع��ا قائد 

ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  التمكني  م�شرية 
"رحمه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
قيادته  حت����ت  ازدان��������ت  ال���ت���ي  اهلل" 
التي  ال��ب��ارزة  ب���الإجن���ازات  م�شريتنا 
دون���ه���ا ال���ت���اري���خ ب���اأح���رف م���ن ن����ور ، 
اإخ��ل���س وتفان  بكل  الأم��ان��ة  وحمل 
القائد  �شطرها  خ��ال��دة  م�شرية  بعد 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�س 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه". 

قيادة  حت��ت  الإم�����ارات  دول���ة  تنطلق 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
ن��ح��و ع��ق��ود ج��دي��دة م��ن الإجن�����ازات 
تفوقها  م����ن  ت���ع���زز  ال���ت���ي  امل���ت���ف���ردة 
، وتوؤكد  امل��ج��الت كافة  وري��ادت��ه��ا يف 
على مكانتها البارزة كاأر�س للفر�س 

وحتقيق الإجنازات النوعية. 
ر�شالة  �شتبقى  ال���دوام  على  ر�شالتنا 
، وقيمنا  للعامل  واأم���ل وخ��ري  ���ش��لم 
والتعاي�س  الت�شامح  قيم   ، الرا�شخة 
ركائز  �شتبقى  الإن�����ش��ان��ي��ة  والأخ�����وة 
كل  مع  وعملنا  م�شاعينا  يف  اأ�شا�شية 

ي��ت��ط��ل��ع اإىل حت��ق��ي��ق الزده������ار  م���ن 
اأرجاء  �شتى  يف  امل�شتدامة  والتنمية 

املعمورة". 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة اآل 
نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي لإمارة 
اأبوظبي اأن الثاين من دي�شمر �شيظل 
باقيا يف ذاكرة الزمن جيل بعد جيل 
وهو اليوم الذي �شهد قيام احتاد دولة 
اأيدى  املتحدة على  العربية  الإم��ارات 
القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه 
" واإخوانه الآباء املوؤ�ش�شني " رحمهم 

اهلل ". 
ل����ه يف عيد  ك��ل��م��ة  ����ش���م���وه يف  وق������ال 
الحتاد ال�51 :" تغمر دولتنا الفتية 
اأف��راح عارمة  يف هذه الأي��ام امل�شهودة 
الوطن  رب��وع  ال��ويف يف  يعي�شها �شعبنا 
على  ال��ع��زي��زة  املنا�شبة  ه��ذه  ك��اف��ة يف 
اإيذانا  ك��ان��ت  وال���ت���ي  ق��ل��وب��ن��ا ج��م��ي��ع��ااً 
والعطاء  والفخر  العز  دول��ة  مبيلد 
اأعظم  اأي��دى ثلة من  والزده���ار على 
�شموه  اأ�شاف  و    ." الرجال  واأخل�س 
: " واإذ نحتفل بهذه املنا�شبة الوطنية 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  نعاهد 

الدولة"  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
قدما  امل�������ش���ي  ع���ل���ى   " اهلل  ح���ف���ظ���ه 
متاآزرين  م��ت��ح��دي��ن  ق���ي���ادت���ه  حت����ت 
والزده���ار  النماء  م��ن  م��زي��دا  غايتنا 
والأمان  الأم��ن  الغايل موئل  لوطننا 
لتتوا�شل م�شريته الوحدوية املتفردة 
ع��امل��ي��ا وال��ت��ي اأ���ش��ح��ت م��ث��ل يحتذى 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  م��اآث��ر  م�شتذكرين 
زاي���د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ال��ت��ي ل 
تبارح اأذهاننا والذي قاد ال�شفينة اإىل 

ووا�شلها  انطلقتها  منذ  الأم���ان  بر 
لدولتنا  ووف������اء  وح����ب  اأم����ان����ة  ب��ك��ل 
ال�شيخ  له  املغفور  بعده  ومن  و�شعبها 
خليفة بن زايد اآل نهيان " رحمه اهلل 
التمكني مر�شخا  قاد مرحلة  " الذي 
اأركان دولة الحتاد التي يقودها بكل 
حكمة و اقتدار �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الدولة حفظه اهلل لتظل راية الحتاد 
م�شريتها  ول��ت�����ش��ت��م��ر  خ��ف��اق��ة  ع��ال��ي��ة 
امل��ظ��ف��رة حم��اط��ة ب��ق��ل��وب ���ش��ع��ب ويف 

حمب لدولته وقيادته املخل�شة . 
وقال �شموه يف ختام كلمته : " وبهذه 
اأتقدم  اجل��ل��ي��ل��ة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإىل 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه  اهلل  حفظه 
وكل  الكرمي  و�شعبنا  الإم���ارات  حكام 
ال�شادقة  القلبية  بالتهنئة  املقيمني 
�شائل اهلل تعاىل اأن يدمي علينا نعمته 
يف  الوطن  ه��ذا  م�شرية  تتوا�شل  واأن 
اأج��ل مزيد من  �شموه من  ظل قيادة 
وال�شعادة  التقدم والرفاهية والرخاء 

ل�شعبنا الكرمي". 

•• اأبوظبي-وام:

بن  خليفة  ال�شيخ  م��ع��ايل  ق��ال 
نهيان،  اآل  خ���ال���د  ب���ن  حم��م��د 
الأمني العام لل�شندوق العربي 
مل��واج��ه��ة ال���ك���وارث والأزم������ات، 
واحٌد  ُي��ع��ّد  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  اإن 
الوطنية،  املنا�شبات  اأغ��ل��ى  م��ن 
التاأ�شي�س  معنى  جت�ّشد  والتي 
والتمكني والتنمية والت�شحية 
اأجل  والإخ��ل���س، من  والوفاء 
الوطن واحلياة الكرمية ل�شعب 

الوطن.
وه��ن��اأ م��ع��ال��ي��ه ق��ي��ادة الإم�����ارات 

و�شعبها،  ال���ر����ش���ي���دة  وح���ك���وم���ت���ه���ا 
ال�51  الحت���������اد  ع���ي���د  مب���ن���ا����ش���ب���ة 
للدولة، موؤكدااً اأنه يوم فرح وابتهاج، 
احّتد فيه القادة املوؤ�ش�شون قبل 51 
عامااً لبناء وطن ت�شّدر اليوم املراكز 

الأوىل بني دول العامل الأكرث تقدمااً 
واأمنااً وا�شتقرارااً و�شعادةاً وحت�شرااً.

واأك����د اأن ال��ث��اين م��ن دي�����ش��م��ر كل 
ع�����ام، ي����وم ي���رتّق���ب���ه ك���ل اإم����ارات����ي، 
وم���ق���ي���م ت����رع����رع ع���ل���ى ث�����رى هذه 
ُت��رْف��رف فيه  الأر���س الطيبة، حيث 

الأع��لم وُت�شاء فيه الأن��وار، وتنرث 
فيه الورود والرياحني، حيث ُيجدد 
م�شريتنا،  لقائد  وال��ع��رف��ان  ال���ولء 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان، رئي�س دولة الإمارات 
اهلل"،  "حفظه  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وك��ل ع��ام وك��ل ي��وم وق��ائ��دن��ا و�شعب 

الإمارات بخري و�شحة وهناء.
ال�شفحات  الحت��اد،  بعيد  وا�شتذكر 
وال���ت���اري���خ اخل���ال���د لقائد  امل�����ش��رق��ة 
له  املغفور  الإم����ارات،  نه�شة  وب��اين 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ   ،
ثراه"، الذي �شان تراث  اهلل  "طيب 
الحتاد  منجزات  وحمى  الإم����ارات، 
ومكت�شباته، والذي �شار على ُخطاه، 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
ب�شماٍت  ت��رك  ال���ذي  اهلل"،  "رحمه 
اآثارها  مي�شح  لن  ووطنية  اإن�شانية 
خالدةاً  لتبقى  ط���ال،  مهما  ال��زم��ن، 
هذا  ل��رثى  الن��ت��م��اء  معاين  ت�شطر 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

قال معايل ال�شيخ عبدامللك بن كايد 
القا�شمي امل�شت�شار اخلا�س ل�شاحب 
يوم  اإن  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو 
الثاين من دي�شمر من كل عام يعد 
منا�شبة للتلحم بني القيادة و�شعب 
الإمارات و ذكرى نحتفل فيها دائما 
باجنازات دولتنا وم�شريتها احلافلة 
الدوؤوب  املخل�س  الوطني  بالعمل 
ل��رف��ع��ة ه���ذا ال��وط��ن واإع����لء رايته 

خفاقة عالية بني الأمم. 
كايد  بن  عبدامللك  ال�شيخ  اأ�شاف  و 
عيد  مبنا�شبة  كلمته  يف  القا�شمي 
اخلري  م�����ش��رية  اإن  ال�51  الحت����اد 
تتوا�شل  لدولتنا  والنماء  والعطاء 
ال��ي��وم وك��ل ي��وم بثقة واأم���ل وبدعم 
ورعاية من القيادة الر�شيدة للدولة 
احلبيبة  دول���ت���ن���ا  اأ����ش���ح���ب  ح���ت���ى 

والنه�شة  والتطور  للفخر  منوذجا 
ال�شاملة . 

الإم��������ارات  اأب����ن����اء  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
اأ�ش�شه  ال����ذي  ب���الحت���اد  ي��ف��ت��خ��رون 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه واإخوانه الآباء 
لدولتنا  ر�شخوا  ال��ذي��ن  املوؤ�ش�شون 

العظيمة  بالإجنازات  �شجل حافل 
وو�����ش����ع����وا ب��ح��ك��م��ت��ه��م وروؤي����ت����ه����م 
القوية  لبنات دولة الحتاد  الثاقبة 
ول  مثلت  التي  الثابتة  ومرتكزاتها 
القوي لتطور دولتنا  الأ�شا�س  تزال 
احل��ب��ي��ب��ة وت��ط��ل��ع��ه��ا ال����واث����ق نحو 

امل�شتقبل امل�شرق. 
بن  عبدامللك  ال�شيخ  معايل  رف��ع  و 
التهاين  اآيات  اأ�شمى  القا�شمي  كايد 
وال���ت���ري���ك���ات ب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة اإىل 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
واإخوانهما  اهلل  رع����اه  دب����ي  ح��اك��م 
اأ���ش��ح��اب ال�شمو ح��ك��ام الم����ارات و 
اأولياء العهود ونواب احلكام و�شعب 

الإمارات. 

•• دبي -وام:

اأكد �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن 
دبي  جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  را�شد 
الحتاد  بعيد  الحتفال  اأن  الريا�شي 
هو منا�شبة يجدد فيها �شعب الإمارات 
كل عام اإ�شراره على موا�شلة م�شرية 
مناء وِعز بداأها الآباء املوؤ�ش�شون قبل 
بحكمة  اليوم  ويقودها  عقود،  خم�شة 
واقتدار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اأخيه  م��ن  مبتابعة  اهلل”،  “حفظه 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
اإخوانهما  من  وبدعم  اهلل”،  “رعاه 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��و  اأ����ش���ح���اب 
الأع����ل����ى ل���لحت���اد ح���ك���ام الإم��������ارات، 

وب��اإخ��ل���س وت��ف��اين اأب��ن��اء الإم����ارات 
�شتى  يف  نوعيااً  تفوقااً  اأث��ب��ت��وا  ال��ذي��ن 

جمالت التطوير. 
وقال �شموه " يف هذه املنا�شبة الغالية، 
الغايل وقيادتنا  العهد لوطننا  جندد 
اجلهود  م���وا����ش���ل���ة  ع���ل���ى  ال���ر����ش���ي���دة 
م���ن اأج����ل ا���ش��ت��ك��م��ال م���ا ب�����داأه الآب����اء 
املوؤ�ش�شون من اإجنازات �شتظل نرا�شااً 
حتقيق  نحو  �شعينا  يف  به  نهتدي  لنا 
اأكرث  اآمالنا وتطلعاتنا نحو م�شتقبل 
الواجب  حقه  وطننا  ل��ن��ويّف  اإ���ش��راق��ااً 
رئي�س  ���ش��م��و  ون����ّوه  جميعا".   علينا 
جمل�س دبي الريا�شي يف هذه املنا�شبة 
بالتطور والزدهار الكبري الذي طال 
ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���ش��ي يف دول���ة الحتاد، 
حيث �شهدت الريا�شة الإماراتية على 
تطورااً  املا�شية  عامااً  اخلم�شني  مدار 
�شريعااً �شواء على م�شتوى اإر�شاء البنى 

عاملية  الريا�شية  واملن�شاآت  التحتية 
ا�شت�شافة  م��ن  تبعها  وم���ا  امل�����ش��ت��وى 
خمتلف  يف  العاملية  ال��ب��ط��ولت  اأك���ر 
الريا�شات، وكذلك على �شعيد ح�شد 
الذي  الوقت  والبطولت، يف  الألقاب 

ال�شباب  ال��دول��ة جم��ال  اأح��اط��ت فيه 
والهتمام  ال��ع��ن��اي��ة  ب��ك��ل  وال��ري��ا���ش��ة 
الإم����ارات  دول���ة  لتف�شح  والت�شجيع، 
خارطة  على  متميزة  مكانةاً  لنف�شها 

الريا�شية الإقليمية والعاملية. 
واأكد �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد 
"عيد الحتاد  اأن  اآل مكتوم  بن را�شد 
واإرادتنا  واإ�شرارنا  لحتادنا  رمز  هو 
التطوير  م�������ش���رية  ا���ش��ت��ك��م��ال  ع���ل���ى 
العريقة  ب���ت���ق���ال���ي���دن���ا  م��ت��م�����ش��ك��ني 
غر�شها  ال����ت����ي  الأ����ش���ي���ل���ة  وق���ي���م���ن���ا 
العزم  عاقدين  النفو�س،  يف  اأج��دادن��ا 
ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل ك��ل ال�����ش��ع��اب ومواجهة 
على  واث��ق��ة  بخطى  التحديات  ك��اف��ة 
والرفاهية  والتطور  الزده��ار  طريق 
رفعته  الإم����ارات  ل�شعب  يحقق  ومب��ا 
ويدعم  مكت�شباته  ح��م��اي��ة  وي�شمن 
خمتلف  يف  اإجن��������ازات��������ه  م����ق����وم����ات 

�شمو  والقطاعات." واختتم  املجالت 
رئي�س جمل�س دبي الريا�شي بالتاأكيد 
�شيظل  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  اأن  على 
على الدوام تاريخااً ن�شحذ فيه الهمم 
لنطلقة  ال���ط���اق���ات  م��ع��ه  ون��ح��ف��ز 
واآم����ال عري�شة  ب��ط��م��وح��ات  ج��دي��دة 
احلديثة  دول���ت���ن���ا  ب���ن���اء  ل���ش��ت��ك��م��ال 
ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت خ���لل ف���رتة وجيزة 
بت�شدرها  ال���ع���امل  دول  ط��ل��ي��ع��ة  يف 
التنموية"..  امل��وؤ���ش��رات  م��ن  ال��ع��دي��د 
املجيد  اليوم  هذ  اأن  اإىل  �شموه  لفتااً 
���ش��ي��ظ��ل ال��ف��ر���ش��ة ال��ت��ي ي��ج��دد فيها 
ال��وف��اء والولء  اأب��ن��اء الإم����ارات عهد 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة و���ش��ع��ب��ن��ا الأب����ّي، 
الأ�شيلة  الوطنية  ثوابتنا  موؤكدين 
والتي ت�شكل الركيزة التي يزداد معها 
و�شموخااً  ر�شوخااً  دولتنا  احت��اد  �شرح 

على الدوام. 

•• دبي-وام: 

اأحمد بن حممد بن  ال�شيخ  اأك��د �شمو 
دبي  جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  را���ش��د 
دي�شمر  الثاين من  ي��وم  اأن  ل��لإع��لم 
وقلوب  عقول  يف  دوم���ااً  �شيبقى  ت��اري��خ 
اأب���ن���اء الإم���������ارات، جن����دد ف��ي��ه ال����ولء 
لقيادتنا  وال��ع��ه��د  ل��ل��وط��ن  والن��ت��م��اء 
الر�شيدة باأن نعمل جاهدين للحفاظ 
ع���ل���ى م���ك���ت�������ش���ب���ات ال�����وط�����ن و����ش���ون 
وامل�شي قدمااً  به  والنهو�س  مقدراته، 

يف م�شرية التطور والتنمية.
وق����ال ���ش��م��وه " ون��ح��ن ن��ح��ت��ف��ل بعيد 
الحت�����اد احل�����ادي واخل��م�����ش��ني، نرفع 
اإىل  والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ام 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
"حفظه اهلل" و �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
واإخوانهما  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
���ام الإم������ارات، جمددين  ُح���كَّ ل��لحت��اد 
عهد الوفاء والولء لقيادتنا الر�شيدة 
اإعلء  �شبيل  يف  ج��ه��دااً  تدخر  ل  التي 
وتعزيز  مبادئه  وتر�شيخ  الحت��اد  قيم 
مرتكزاته". واأ�شاف �شموه " ن�شتذكر 
يف هذه املنا�شبة الغالية، وبكل اإجلل 
وتقدير، اإجناز اآبائنا املوؤ�ش�شني الذين 
اإخل�س  بكل  الحت���اد  لبنات  و���ش��ع��وا 
لتاأ�شي�س  وال��ن��ف��ي�����س  ال���غ���ايل  وب���ذل���وا 
�شرٍح �شامٍخ ونهٍج وا�شٍح كان الإن�شان 
ف��ي��ه ال�����رثوة احل��ق��ي��ق��ي��ة، وم����ا قدمه 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  لهما  املغفور 
اآل  �شعيد  را�شد بن  اآل نهيان، وال�شيخ 
واإخوانهما  ثراهما،  اهلل  طّيب  مكتوم، 
الآب�������اء امل���وؤ����ش�������ش���ني، م���ن ع���ط���اء غري 
�شنظل  نفي�س  وط��ن��ي  واإرث  حم����دود 

دولتنا  ع��ل��ى  ل�شونه  ج��اه��دي��ن  نعمل 
تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  ن���ال���ت  ال���ت���ي  ال��ف��ت��ي��ة 
اح��رتام العامل وتقديره". ون��ّوه �شمو 
ال�شيخ اأحمد بن حممد بدور الإعلم 
النماء  م�شرية  مواكبة  يف  الإم���ارات���ي 
ال���ت���ي ب������داأت ب��ب�����ش��رية ُب���ن���اة الحت����اد 

بحكمة  وازده����رت  حلقاتها  وات�شلت 
قيادتنا الر�شيدة وتوجيهاتها ال�شديدة 
املعطاء..  �شعبها  و���ش��واع��د  وب��ع��ق��ول 
املباركة  م�شريتها  الإم���ارات  لتوا�شل 
ن��ح��و امل�����ش��ت��ق��ب��ل، ح��ي��ث ك����ان الإع����لم 
الوطني حا�شرااً يف قلب امل�شهد �شريع 
ب��ه الإم����ارات  ال��ت��ط��ور وال���ذي انتقلت 
خ����لل ن�����ش��ف ق����رن م���ن ال���زم���ان من 
دروب  تتلم�س طريقها يف  نا�شئة  دولة 
قّدم  ُملِهم  عاملي  من��وذج  اإىل  التنمية 

مفاهيم جديدة ومتطورة للتنمية.
املتقدمة  امل�شتويات  اأن  �شموه  واأو�شح 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول������ة الإم�����������ارات يف 
�شمن  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�شية  م��وؤ���ش��رات 
املتعلقة  خا�شة  املجالت،  من  العديد 
كثمرة  ج�������اءت  امل�������ش���ت���ق���ب���ل،  ���ن���ع  ب�������شُ
تطوير  قيمة  ر�شخت  ل�شرتاتيجيات 
الإن�شان كمحور اأ�شا�شي للتنمية، حيث 
اهتمت الدولة بالتعليم والتكنولوجيا 

للقت�شاد  ال��داع��م��ة  البيئة  وخ��ل��ق��ت 
وال�شتثمار، واأّهلت الكوادر املتخ�ش�شة 
ووفرت  املبدعة  الطاقات  وا�شتقطبت 
اأداء  ل��ت��ط��وي��ر  ال����لزم����ة  الإم����ك����ان����ات 
اأعلى  اإىل  ب���ه  وال��ن��ه��و���س  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
بذلك مراكز عاملية  لتتبواأ  امل�شتويات، 
متقدمة �شمن العديد من القطاعات. 
واأخ���ت���ت���م ���ش��م��و رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
جتربة  "�شتظل  ب���ال���ق���ول:  ل���لإع���لم 
الحت����اد الإم���ارات���ي���ة م��ت��ف��ردة بف�شل 
الإمارات  اأب��ن��اء  تلحم  من  ميزها  ما 
الحتاد  �شرح  اإع��لء  على  واإ�شرارهم 
اإىل  الإم���ارات  با�شم  ب��اإجن��ازات و�شلت 
عنان  اإىل  ذل��ك  بل وجت���اوزت  العاملية، 
م�شاف  اإىل  دولتنا  بان�شمام  ال�شماء، 
اإجنازات  امل�شتك�شفة للف�شاء...  الدول 
مل تكن لتتحقق لول قيام هذا الحتاد 
املبارك الذي وفر �شمانات التفوق يف 

خمتلف امليادين".

عبداهلل بن زايد : ننطلق يف رحلتنا لـ 50 عاما جديدة من عمر دولتنا الفتية اأكرث قوة ومنعة 

حممد بن خليفة : الثاين من دي�سمرب �سيظل 
خالدا يف ذاكرة الزمن جيال بعد جيل 

خليفة بن حممد: عيد الحتاد اأغلى منا�سبة وطنية  

عبدامللك بن كايد القا�سمي: حتتفل دولتنا يف عيد الحتاد 
الـ51 مب�سرية حافلة بالعمل الوطني املخل�س الدوؤوب 

من�سور بن حممد: »عيد الحتاد منا�سبة يوؤكد فيها �سعب الإمارات 
اإ�سراره على موا�سلة م�سرية مناء وِعز بداأها الآباء املوؤ�س�سون« 

اأحمد بن حممد: بحكمة قيادتنا الر�سيدة وبعقول و�سواعد �سعبها 
املعطاء.. توا�سل الإمارات م�سريتها املباركة نحو  امل�ستقبل 

•• اأبوظبي - وام : 

مبنا�شبة  احتفال  الثقافية  العوي�س  علي  بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  نظمت 
عيد الإحتاد ال� 51 لدولة الإمارات م�شاء اأم�س الأول يف  املجمع الثقايف 
باأبوظبي برعاية وح�شور معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 

الت�شامح والتعاي�س . 
اأمناء  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اجل��ا���ش��م  �شليمان  ال��دك��ت��ور  احل��ف��ل  ح�شر 
موؤ�ش�شة �شلطان بن علي العوي�س الثقافية وعدد من ال�شخ�شيات  العامة 

واملثقفني واجلمهور . 
وقدمت فرقة "اأورنينا" العربية للرق�س امل�شرحي خلل احلفل عرو�شا 
ولوحات راق�شة �شردت تاريخ الإمارات وحا�شرها  ب�شورة فنية مبتكرة .  

ب����داأ احل��ف��ل ب��ال�����ش��لم ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم������ارات ث��م ت��وال��ت اللوحات 
زاي��د  بن  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  الأب  ماآثر  م�شتح�شرة  التعبريية 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه "ومن ثم انتقل العر�س ب�شورة فنية 
التي  والبيئة  الجتماعية  الإم��ارات��ي  ال�شعب  اأ�شالة  ليج�شد  تعبريية 

احت�شنت املوؤ�ش�شني الأوائل . 

 العوي�س الثقافية حتتفل بعيد 
الحتاد الـ 51 

•• اأبوظبي -وام:

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  اأك��د 
اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س، اأن 
الحتفال بعيد الحتاد يحمل دللت 
من  الكلمة  حتمله  م��ا  بكل  تاريخية 
ب��اإجن��ازات وطن،  لأن��ه يحتفي  معنى، 
الر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة  فيه  ت�شافرت 
لكي  املثابر،  �شعبنا  واآم���ال  جهود  م��ع 
ت���ق���دم ل��ل��ع��امل ����ش���ورة رائ���ع���ة لوطن 
وب��ذل اجلهود،  والأم��ل  العمل  يعتمد 
الإن�شانية  بالأخوة  اإميانه  جانب  اإىل 
كقيم  ال�شلمي  والتعاي�س  والت�شامح 
و�شعار  اجلميع،  مع  تعامله  يف  ثابتة 

دائما للإجناز يف املجالت كافة.
مبنا�شبة  ك��ل��م��ة  يف   - م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
عيد الحتاد ال� 51 - : “ اإننا يف عيد 
الحتاد ، اإمنا نعر عن فخرنا الكبري 
جتاه بلدنا الإمارات ، كما نتذكر بكل 
�شكٍر وتقديٍر وامتنان الدور الأ�شا�شي 
واملوؤ�ش�س  للقائد  كله  ذلك  حتقيق  يف 
احلكيم املغفور له الوالد ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان ”طيب اهلل ثراه" 
الذي امتلك روؤية وا�شحة للم�شتقبل، 

وحكمته  الوطنية،  ثقافته  م��ن  تنبع 
الرائدة،  الدولة  هذه  واأ�ش�س  الثاقبة 
واأن�������ش���اأ ه���ذا الحت�����اد ال��ن��اج��ح، وكان 
امل�شوؤولية،  حتمل  يف  وق��دوة،  منوذجااً 

والتفاين يف خدمة الوطن".
“ ك���ان امل��غ��ف��ور ل��ه الوالد  واأ����ش���اف : 
العادل،  احل��اك��م  م��ث��ال  زاي����د،  ال�شيخ 
والأب الرحيم، احلري�س على حتقيق 
الرخاء وال�شتقرار والزدهار يف ربوع 
رجالاً  بالب�شر،  واه��ت��م  ك��اف��ة  ال��وط��ن 
���ش��واء، يف تعليمهم  ون�����ش��اءاً ع��ل��ى ح���ٍد 
وا�شتقرارهم  ووظ��ائ��ف��ه��م  و�شحتهم 
الأ�شري، ورخائهم الجتماعي، مبا يف 
ذلك ، بناء جمتمع املعرفة ، وحتقيق 
اجلميع  ورعاية   ، امل�شتدامة  التنمية 
يف  للرجل  ك�شريك  امل��راأة  دور  وتاأكيد 
والعمل   ، وال��ت��ع��م��ري  ال��ب��ن��اء  م�����ش��رية 
ال�شلمية  اإي��ج��اد احل��ل��ول  ال��دائ��م على 
كل  ويحر�س   ، العامل  يف  لل�شراعات 
اأن ت��اأخ��ذ الإم�����ارات  احل��ر���س ، ع��ل��ى 
ب��ه��ا ع��ل��ى خريطة  ال���لئ���ق  م��وق��ع��ه��ا 
اليوم  ه����ذا  " يف   : وذك����ر   .” ال���ع���امل 
ال��ت��اري��خ��ي يف ح��ي��ات��ن��ا ج��م��ي��ع��ا، نعتز 
للمغفور  التاريخية  بالقيادة  ونفتخر 

له موؤ�ش�س الدولة، ومبا ن�شهده نتيجة 
قيم  من  العزيزة،  اإماراتنا  يف  لذلك، 
جعلت  متوا�شلة،  واإجن���ازات  را�شخة، 

منها دولة ناجحة بكل املقايي�س".
" اإننا يف عيد الحتاد  وقال معاليه : 
بالقيادة   ، اأي�����ش��ااً  ونفتخر  نعتز  اإمن���ا 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب   ، احل��ك��ي��م��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
تعلمنا  ال���ذي  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
الوطن  ل�شالح  وال��ع��ط��اء  ال��ب��ذل  منه 
والإن�����ش��ان��ي��ة ج��م��ع��اء واأخ���ي���ه �شاحب 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
"رعاه  ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي  جم��ل�����س 
اهلل"�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة،  را�شد 
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي ، 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا 
الأع���ل���ى للحتاد  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء   ،
، ح��ك��ام الإم�����ارات ، نعتز ب��دوره��م يف 
الوطن،  يف  والزده���ار  التقدم  حتقيق 
رفعة  اأج��ل  من  املتوا�شلة  وبجهودهم 
الإم���ارات، يف كل القطاعات وخمتلف 

املجالت " .
 ، احلكيمة  قيادتنا  بف�شل  اأن���ه  واأك���د 
الإمارات  وبنات  اأبناء  ق��درات  وبف�شل 
 ، دولتهم  تكون  اأن  على  احلري�شني   ،
دائمااً ، يف املقدمة والطليعة ، بني دول 
، وكذلك بف�شل ما حتظى به  العامل 
دول��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة م��ن ت��اري��خ جم��ي��د ، 
وتراث وطني وعربي واإ�شلمي خالد 
،وم��ك��ان��ة دول��ي��ة ب�����ارزة، وق����وة ناعمة 
جتعلها دائما يف الطليعة، وما يتوافر 
واثقة  ونظرة  را�شخة،  موؤ�ش�شات  من 
بالأمل  ن�شعر  اإمن���ا   ، امل�شتقبل  ن��ح��و 

وال��ت��ف��اوؤل، وب��اأن��ن��ا اأم���ام اآف���اق وا�شعة 
املثمر،  ال��وط��ن��ي  للعمل   ، وم��ت��ج��ددة 
الإم���ارات احلبيبة  اأن دول��ة  اإىل  لفتا 
تقوم على الوحدة والتعاي�س واحرتام 
دائمااً  ال��ع��امل  اإىل  وت��ر���ش��ل  اجل��م��ي��ع، 
بالقول والفعل ر�شائل �شلم وحمبة، 
تتج�شد يف منوذج الإم��ارات الرائد يف 

الت�شامح والتقدم والنماء .
وقال معاليه :" يف عيد الحتاد فر�شة 
مثالية نوؤكد من خللها على تلحمنا 
الر�شيدة  ق���ي���ادت���ن���ا  خ���ل���ف  ال���وط���ن���ي 
كما  والإن�شانية،  بالتعاي�س  واإمياننا 
بعيد  احتفالنا  اأن  على  ك��ذل��ك  ن��وؤك��د 
الحت�����اد اإىل ج���ان���ب م���ا ي��ح��م��ل��ه من 
اإماراتي على  فرحة واعتزاز لدى كل 
اأر�س هذا الوطن العزيز، فاإنه يحمل 
ر���ش��ال��ة ت��ط��ال��ب اجل��م��ي��ع ب���اأن يبذلوا 
الوطن  اأج��ل هذا  اجلهد والفكر، من 
و�شلمته  واأم���ن���ه  اأب��ن��ائ��ه  وت���لح���م   ،
خلق،  ف��ك��ر  خ���لل  م��ن  وم�شتقبله، 
م��ث��م��رة وع��ط��اء ل يتوقف،  وم��ع��رف��ة 
معرا عن فخره واإع��زازه مبا تقدمه 
قيادتنا الر�شيدة من جهد وعطاء من 

اأجل م�شتقبل الإمارات واأبنائها".

نهيان بن مبارك : يف عيد الحتاد نوؤكد على تالحمنا الوطني 
خلف قيادتنا الر�سيدة واإمياننا بالتعاي�س والإن�سانية
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س جمل�س القيادة الرئا�سي اليمني يزور جامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي 

وتنوعها  اختلفها  على  التقت  هند�شية  وت�شاميم  فنون 
الثقافات  ان�����ش��ج��ام  ج��م��ال  لتعك�س  اجل��ام��ع،  ت�شميم  يف 

وتناغمها يف عمل اإبداعي واحد. 
كتاب  م��ن  ن�شخة  فخامته،  اإه���داء  مت  ال��زي��ارة،  ختام  ويف 
ال�شيخ  اإ���ش��دارات مركز جامع  اأح��د  “ف�شاءات من نور” 
وال�شور  اللقطات  م��ن  ع���ددا  ي�شم  ال���ذي  ال��ك��ب��ري،  زاي���د 
اخلا�شة بجائزة “ف�شاءات من نور” للت�شوير ال�شوئي 
التي ينظمها املركز ب�شكل دوري، وترز جماليات العمارة 
من  ن�شخة  اإهدائه  اإىل  بالإ�شافة  اجلامع،  يف  الإ�شلمية 
كتاب “بيوت اهلل” الذي يتناول تاريخ اجلوامع يف التاريخ 

الإ�شلمي مبا فيها جامع ال�شيخ زايد الكبري. 

العبيديل؛ مدير عام  الدكتور يو�شف  ي�شطحبهم �شعادة 
مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري يف قاعات اجلامع واأروقته 
ر���ش��ال��ة اجل��ام��ع احل�شارية  اخل��ارج��ي��ة، وت��ع��رف��وا ع��ل��ى 
الداعية للتعاي�س والت�شامح والنفتاح على الآخر؛ املنبثقة 
من ماآثر وقيم الوالد املوؤ�ش�س، والدور الكبري الذي يقوم 
به مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري يف التعريف بالثقافة 
بني  احل�شاري  التوا�شل  وتعزيز  ال�شمحة،  الإ�شلمية 

خمتلف الثقافات وال�شعوب حول العامل. 
واطلع فخامته والوفد املرافق على تاريخ تاأ�شي�س ال�شرح 
الكبري، وجمالياته وما يحويه من مقتنيات فريدة، واأروع 
من  الع�شور  مر  على  الإ�شلمية  احل�شارة  به  ج��ادت  ما 

•• اأبوظبي-وام:

زار فخامة الدكتور ر�شاد العليمي رئي�س جمل�س القيادة 
الرئا�شي يف اجلمهورية اليمنية ال�شقيقة والوفد املرافق، 
الر�شمية  زيارته  وذلك �شمن  الكبري،  زايد  ال�شيخ  جامع 
للدولة.  وا�شتهل فخامته والوفد املرافق اجلولة بزيارة 
���ش��ري��ح امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل نهيان 
له  ب��ال��دع��اء  اجل��م��ي��ع  ت��وج��ه  ح��ي��ث  ثراه”،  اهلل  “طيب 
بالرحمة واملغفرة، م�شتذكرين اإرثه ونهجه احلكيم الذي 
بني  وال�شلم  والتعاي�س  الت�شامح  ثقافة  تعزيز  يف  اأ�شهم 
خمتلف �شعوب العامل.  وجتول فخامته والوفد املرافق، 

موزة بنت مبارك : عيد الحتاد يوم فخر مبنجزات الوطن وريادته  •• اأبوظبي-وام: 

الدكتورة موزة بنت  ال�شيخة  اأك��دت 
رئ��ي�����ش��ة جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
اأن احتفالت  املباركة  اإدارة موؤ�ش�شة 

التقدم  بب�شارات  حمملة  العام  ه��ذا  تاأتي  ال�51  الحت��اد  بعيد  ال��دول��ة 
اخلم�شني  نحو  الدولة  انطلقة  مع  تتزامن  فهي   ، والنماء  والزده���ار 
من  خم�شون   ، وال��ري��ادة  والتميز  والفخر  ال��ع��زة  م��ن  خم�شون  املقبلة، 
التي تتجلى  ال�شادقة  والإرادة  العزمية  ، خم�شون من  الوطني  العطاء 

فيها اأ�شمى معاين الوفاء والعطاء للوطن والقيادة. 
الحتاد  عيد  احتفالت  اإن  مبارك  بنت  م��وزة  ال�شيخة  الدكتورة  وقالت 
منا�شبة جندد فيها تعبرينا عن الولء والنتماء للوطن والقيادة ، ونقف 
التاريخ  ، درو���س �شجلها  فيها عند درو���س خالدة من الوحدة والحت��اد 
بحروف من نور يف �شجل منجزات الب�شرية لقائد وزعيم جعل من رفاه 
اليوم  ه��ذا  يف   ، وغاية  وهدفااً  ر�شالة  كافة  والب�شرية  بل   ، واأمنه  �شعبه 
ال�شيخ زايد  الوالد  املغفور له  املوؤ�ش�س  القائد  اإجللاً لفكر وروؤية  نقف 
املوؤ�ش�شون  الذي جنح واخوانه  “طيب اهلل ثراه”  اآل نهيان  بن �شلطان 

للحتاد حكام الإم��ارات ، عاقدين العزم والإرادة على موا�شلة م�شرية 
الدولية يف جميع  التناف�شية  ملوؤ�شرات  الإم��ارات و�شدارتها  دول��ة  ري��ادة 
املجالت. وقالت “ يف هذا اليوم جندد المتنان والوفاء ل�شمو الوالدة 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�س  والطفولة  للأمومة  الأعلى 
م�شرية  نه�شة  �ش�����بيل  يف  تاريخية  جهودااً  بذلت  التي  الإمارات”  ”اأم 
هذه  اأم��ام  امل�شتقبل  اآف������اق  وفتح  الطفولة،  ورعاية  الأ�شرة  وبناء  امل��راأة 
اإىل  جنبااً  الوطني  العمل  م�شرية  ت�شدرن  اللئي  الن�شائية  القيادات 
جنب مع الرجل يف ملحمة خال����دة من بناء دول������ة الحت������اد وتقدمها 

وازدهارها«. 
اليوم  فرحة  اأن  مبارك  بنت  م��وزة  الدكتورة  ال�شيخة  الدكتورة  واأك��دت 
اأكيدااً  وع��زم��ااً  ب��الأم��ل،  روح��ااً جديدة مفعمة  دائ��م��ااً  فينا  تبعث  الوطني 
على موا�شلة العطاء، والتفاين وم�شاعفة اجلهد والعمل �شعيااً لإعلء 

يف تد�شني منوذج فريد لوحدة الوطن واحتاده على اخلري وال�شتقرار 
والنماء والزدهار باإخل�س وعزمية �شادقة واإ�شرار. 

واأ�شافت “ يف هذا اليوم نرى منجزات الوطن تعلو يومااً بعد يوم ، ونرى 
رايته خفاقة يف عنان ال�شماء ، ونلم�س على اأر�س الواقع ذلك النموذج 
البارز يف بناء الن�شان وال�شتثمار يف الب�شر، يف هذا اليوم تت�شدر كلمة 

الفخر قامو�شنا”. 
اأن هذا الفخر يتوا�شل كل يوم و يج�شد الواقع يف حياتنا  واأ�شارت اإىل 
والإقليمية  املحلية  ال�شعد  كافة  على  وري��ادة  وابتكارااً  اإب��داع��ااً  اليومية 
والدولية ، يف هذا اليوم يجدد اأبناء وبنات الوطن اللتفاف حول قيادتنا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف  ممثلة  الر�شيدة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
“رعاه اهلل” واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى 

ملكت�شباته  و���ش��ون��ااً   ، ال��وط��ن  راي����ة 
املزدهر  لغده  وتعزيزااً   ، احل�شارية 
يف جميع جمالت التنمية الوطنية 
وتاأهيله  الإن�������ش���ان  ب��ن��اء  اأج����ل  م���ن 
واغتنام  امل�شتقبل  حتديات  ملواجهة 
والعلوم  والف�شاء  الفلك  م��ن  احليوية  القطاعات  يف  والتميز  فر�شة 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اإىل  والطبية  ال�شحية 
الغذائي،  الأم���ن  م��ن  ال�شرتاتيجية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ب��ال��ري��ادة  وم����رورااً 
والطاقة املتجددة والنظيفة اىل حماية البيئة واملوارد الطبيعية وكذلك 
تطور ومنو القت�شاد الوطني وغريها من القطاعات التي ت�شكل ركيزة 
يف  املتمثل  الزده���ار  توفري  يف  النهاية  يف  ت�شب  وال��ت��ي  الحت���اد  نه�شة 

احلياة الكرمية للمواطنني واملقيمني ولكل زائر اإىل وطننا الغايل. 
وقالت اإن م�شرية الحتاد �شتظل بف�شل اهلل وبالروؤية الثاقبة ل�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف رفعة 
 ، املتقدمة  الأمم  الوطن يف �شدارة  ي��وم من مكانة  ُتعلي كل   ، وازده���ار 
ال�شلم  للب�شرية  ، وحت��م��ل  ال��ع��امل  رب���وع  وال���ش��ت��ق��رار يف  الأم���ن  تن�شر 

والأخوة الإن�شانية والت�شامح واحرتام الإن�شان دون متييز. 

زكي ن�سيبة : عيد الحتاد يوم جميد من تاريخ دولتنا

�سلطان بن طحنون : الإمارات بقيادة حممد بن زايد�سعيد بن طحنون : 51 عامًا من الإجنازات العظيمة 
 توا�سل تقدمها بخطى واثقة نحو امل�ستقبل

حممد بن نهيان بن ركا�س : 51عاما من العز والعطاء 

اأمينة الطاير: عيد الحتاد .. اأكرث من ن�سف قرن من العزة و ال�سموخ والبناء 

اإبراهيم اآل علي: عيد الحتاد عالمة م�سيئة يف تاريخ اإماراتنا واملنطقة والعامل العربي 

عطائه  ال��ت��اري��خ  م�شرية  �شيخّلد 
العامل  دول  خمتلف  �شملت  ال��ت��ي 

للم�شي  اليوم  تتوا�شل  امل�شرة  اإن 
التجربة  ه����ذه  اإك����م����ال  يف  ق���دم���ا 
التي  الرائدة  الوطنية  الوحدوية 
الوطنية  والقيم  املفاهيم  كر�شت 
ل��دى اأب��ن��اء ال��دول��ة والرت��ق��اء بهم 
الكرمي  ال��ع��ي�����س  ���ش��ب��ل  وت����وف����ري 
ال���ت���ي بنيت  ال�����ش��ام��ل��ة  وال���رع���اي���ة 
ع��ل��ى اأ���ش�����س وط��ن��ي��ة ، ل��ق��د �شهدت 

“ طيب اهلل  اآل نهيان  بن �شلطان 
خليفة  ال�شيخ  ب��ع��ده  وم��ن  ثراه” 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان “ رح��م��ه اهلل 
اإجنازاته  ال��دول��ة  ال��ذي �شهدت   “
يف  ال�شامية  وم��ب��ادرات��ه  واأع��م��ال��ه 
ظ���ل ح��ك��م��ه وق���ي���ادت���ه و����ش���ار على 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  نهجهما 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
قّدم  ال��ذي  “حفظه اهلل”  الدولة 
للعامل منوذجااً متفردااً يف القيادة 
التي تعتر املواطن الرثوة الأغلى 
التنموية  الوطن  م�شرية  وجوهر 
احل�������ش���اري���ة.  واأك������د م��ع��ال��ي��ه اأن 
ي��وم م�شهود  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين 
م��ن اأي���ام دول���ة الإم����ارات العربية 
امل���ت���ح���دة ح��ي��ث رف���ع���ت ف��ي��ه راي���ة 
الإحتاد عالية خفاقة يف �شماء هذا 
البناء  م�شرية  وانطلقت  ال��وط��ن 
والتطوير جت�شيدااً لروؤية قيادتنا 
جوهرها  الإن�������ش���ان  ت��ع��ت��ر  ال���ت���ي 

و�شعادته غايتها. 

اأن قيام دول��ة الإحت���اد، مل ياأِت  واأك���د 
م���ن ف�����راغ، ب���ل ك���ان ����ش���رورة وطنية 
متليها الظروف يف وقت كانت حتيط 
دولية  و�شراعات  حتديات  مبنطقتنا 
مواجهتها  ي��ج��ب  ك����ان  واإق���ل���ي���م���ي���ة، 
وم�شاحلنا  وج���ودن���ا  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
الوطنية، وا�شتمرار ر�شالتنا الإن�شانية 
“ زايد”  ن����داء  ف��ك��ان  واحل�������ش���اري���ة، 
التحديات  ي��واج��ه  الحت���اد  ق��ي��ام  اإىل 
احل�شاري،  ال��ت��ط��ور  رك���ب  وي���واك���ب 
يوم  �شباح  ف��ك��ان  الإرادات،  فتلقت 
ال��ث��اين م��ن دي�����ش��م��ر، م��ي��لد تاريٍخ 
وحدوي  عربي  فجر  لنبلج  جديد، 

اأ�شيل.

“ وه��ا نحن اليوم وبعد م�شي  وق��ال 
م���رح���ل���ة من  دخ���ل���ن���ا يف  ع����ام����ااً،   51
التطور والنماء والبناء لت�شتمر رحلة 
العطاء حتت مظلة قيادتنا الر�شيدة، 
هياأ اهلل حلمل ر�شالتها ورايتها، رجال 
اآم���ن���و ب����اهلل وال����وط����ن ،ف���ك���ان���وا خري 
الراية  ، فقد حمل  �شلف  خلف خلري 
ال�شيخ خليفة بن زايداآل نهيان رحمه 
واقتدار،  واإخ��ل���س  اأم��ان��ة  بكل  اهلل، 
احل�شاري  الإرث  ه��ذا  على  ليحافظ 

الوطني.
واأ�شاف “ نحن اليوم، وبعون وبف�شل 
م��ن اهلل، من�شي ق��دم��ااً يف ظ��ل قيادة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل”،  “رعاه 
حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
دولتنا م�شريتها  لتوا�شل   ، الإم��ارات 
، وت��ت��ب��واأ م��واق��ع ال��ق��ي��ادة وال���ري���ادة، 
ل��ت��ك��ون يف مقدمة  ال���زم���ن،  وت�����ش��اب��ق 

الدول الأكرث منوااً وتطورااً”.
امل��وؤ���ش�����ش��ون، وبارك  ق��ادت��ن��ا  رح���م اهلل 
الر�شالة  تاأدية  ملوا�شلة  قادتنا  يف  لنا 
الإمارات  دول��ة  لتبقى  الراية،  وحمل 

وطن الأمان والأمان وال�شلم.

وامل�شعفني  والإط����ف����اء  وال�����ش��رط��ة 
وط�������واق�������م ال������دع������م وال�������ط�������وارئ 
�شكره  ع��ن  جزيل  معربا  وغ��ريه��م 
معاليه  واأك��د  جلهودهم .   وتقديره 
اأن بناء الأوطان ل يت�شّنى اإل ببناء 
فخر  م��ك��ت��ب  و�شي�شتمر  الإن�����ش��ان 
الدعم  ب��ت��ق��دمي  م��ل��ت��زم��ا  ال���وط���ن 
الأمامية  لبطال  اخلطوط  الدائم 
املجتمع .   يف  الهام  ب��دوره��م  اإمي��ان��ا 
بن  �شلطان  ال�شيخ  م��ع��ايل  ق���دم  و 
بعيد  ت��ه��ان��ي��ه  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
و�شعب  احلكيمة  للقيادة  الحت���اد 
اأر�شها،  على  واملقيمني  الإم����ارات 
ال�شعادة  دوام  ل��ل��ج��م��ي��ع   متمنيا 

والزدهار . 

فهي  و�شرح  تف�شيل  اإىل  حتتاج  ل 
نف�شها  ع��ن  تتحدث  واحل��م��د اهلل  
القا�شي  ب���اع���رتاف  ال���ع���امل  اأم�����ام 
والداين بالدور الرائد والإيجابي 
التنمية  يف  دول��ت��ن��ا  ت��ل��ع��ب��ه  ال����ذي 
لن  التي  العزيزة  دولتنا  ال�شاملة 
حقها  اإيفاءها  احل��روف  ت�شتطيع 
ولكن �شجل التاريخ ي�شرق بلمعان 
ومع  وال��ي��وم  الذهبية.  اإجن��ازات��ه��ا 
الحتاد  لقيام   51 الذكرى  جتدد 
ندعو اهلل القدير اإن يتغمد املغفور 
ب��اإذن اهلل �شمو ال�شيخ زاي��د بن  له 
وجزاه  برحمته  نهيان  اآل  �شلطان 
ع���ن ���ش��ع��ب��ه ووط���ن���ه خ���ري اجل����زاء 
واأن يبارك لنا يف قيادتنا الر�شيدة 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل واإخوانه اأ�شحاب ال�شمو 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ 
الأم��ارات ويوفقهم  للحتاد حكام 

ملا فيه خري للبلد والعباد .

ودوره يف تعزيز مكانة الإمارات بني 
“نفتخر  واأ����ش���اف:  العامل .»   دول 
اليوم بالحتفاء بعيد الحتاد حتت 
ال�شيخ  ال�شمو  قائدنا �شاحب  راية 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
وال����ذي  اهلل”  ال����دول����ة،   ”حفظه 
واملبادئ  الأ���ش��ي��ل��ة  ال��ق��ي��م  يج�شد 
بلدنا  عليها  تقوم  التي  الرا�شخة 
مواطنو  ب��اأن��ن��ا  ف��خ��وري��ن  وجتعلنا 
بهذه  اأ���ش��ار  و  البلد  العظيم .»   ه��ذا 
اخلطوط  اأبطال  دور  اإىل  املنا�شبة 
الأم��ام��ي��ة ال��ذي��ن ق��دم��وا خدمات 
كبرية ملجتمعنا خا�شة خلل فرتة 
ت�شافر  خلل  كورونا  من  جائحة 
الطبية  ال���ط���واق���م  اأف�������راد  ج���ه���ود 

الفتيه   دولتنا  يف  التنمية  م�شرية 
الأ�شعدة  خمتلف  ع��ل��ى  اإجن�����ازات 
والأمنية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال����ع����م����ران����ي����ة 
والإن�����ش��ان��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن مناحي 
ترمي  ال����ت����ي  امل���خ���ت���ل���ف���ة  احل����ي����اة 
اأعلى م�شتوى ممكن من  لتحقيق 
الوطن  لأب���ن���اء  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة 
الطيبة.  اأر���ش��ه��ا  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني 
واإذا ما حاولنا اأن نح�شى منجزات 
لأن  اأب����دا  ن�شتطيع  ف��ل��ن  الحت����اد 
ظل  يف  قليله  �شنوات  يف  حتقق  ما 
، فقد  باملعجزة  اأ�شبه  كان  الحت��اد 
كافة  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ح��دي��ث  �شمل 
الدولة  وان��ت��ق��ل��ت  احل��ي��اة  م��راف��ق 
املدنية  احل��ي��اة  من��ط  اإىل  بكاملها 
واملوؤ�ش�شات احلديثة فنعم املواطن 
بالتنمية  ال���دول���ة  اأم������ارات  ك��ل  يف 
اخلدمات  م���ن  رف��ي��ع  ومب�����ش��ت��وى 
اإن الجنازات   . امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف 
�شعبنا  بها  ينعم  التي  واملكت�شبات 

و�شمو اأولياء العهود ونواب احلكام 
داعيااً  ال������ويف،  الإم���������ارات  و���ش��ع��ب 
ي���دمي على  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل 
وال�شتقرار  الأم��ن  الإم���ارات   دولة 
وال������رخ������اء ل���ت���ح���ق���ق م�����زي�����دااً من 
الرفاهية  لتعزيز  والتطور  النمو 
وال�����ش��ع��ادة جل��م��ي��ع اأف�����راد جمتمع 
 الإم���������ارات .  و اأع�����رب م��ع��ال��ي��ه عن 
ا من  اأم��ن��ي��ات��ه ب��ع��اٍم ي��ح��م��ل م���زي���داً
و�شعبه  للوطن  وال��رخ��اء  الزده���ار 
ال�شيخ  له  املغفور  ماآثر  م�شتذكرا 
“رحمه  نهيان  اآل  بن  زايد  خليفة 
العام  ه��ذا  “ فقدنا  وق���ال:  اهلل”، 
اإن�شانيااً  ورائ�������دااً  ع��ظ��ي��م��ااً  ق����ائ����دااً 
كر�س حياته خدمة ل�شعبه، والذي 

اإىل  وولء  وف���اء  كلمة  اأ���ش��ج��ل  اأن 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
واأخ��ي��ه �شاحب  حفظة اهلل ورع���اه 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��ح حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
واإخوانهما  اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الأم�����ارات 
م��ق��رون��ة ب���اأ����ش���دق  ال��ت��ه��اين ايل 
يحتفل  ال������ذي  الأم����������ارات  ���ش��ع��ب 
الوطنية  وموؤ�ش�شاته  ق��ي��ادت��ه  م��ع 
ذكرى  قلوبنا  على  غالية  بذكرى 
العزيزة  ل��دول��ت��ن��ا  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
طليعة  يف  ال��دول��ة  اأ�شبحت  لقد   .
وباتت  املتقدمة  الع�شرية  ال��دول 
ع��لم��ة ب�����ارزه ع��ل��ى ت��ق��دم ال���دول 
حكيمة  �شيا�شة  م��ن  اأن��ت��ج��ت��ه  مب��ا 
ل�شاحب  احلكيمة  القيادة  بف�شل 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل.  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 

•• اأبوظبي-وام : 

اأك�����د م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون 
دولة  اأن  الوطن  فخر  مكتب  اإدارة 
ال�شمو  ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب  الإم������ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد   ال�شيخ 
اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
را�شخة  ب��خ��ط��ى  ت��ق��دم��ه��ا  ت��وا���ش��ل 

وواثقة نحو م�شتقبل مزدهر . 
وتقدم معاليه يف كلمة له مبنا�شبة 
ال��واح��د واخلم�شني  ع��ي��د الحت����اد 
�شاحب  اإىل  التهاين  اآي��ات  باأ�شمى 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة واإخ���وان���ه 
الإم�����ارات  ح��ك��ام  ال�����ش��م��و   اأ�شحاب 

••العني-الفجر:   

ب���ن نهيان  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  اأ�����ش����اد 
ال���ث���اين من  ي���وم  اأن   ، ب���ن رك���ا����س 
دي�شمر م��ن ك��ل ع��ام ب��ات حمطة 
���ش��ن��وي��ة ي��ل��ت��ق��ي ف��ي��ه��ا اأب���ن���اء دولة 
عاما   51 ي�����ش��ت��ذك��رون  الإم������ارات 
وال���ب���ن���اء يف م�شرية  ال��ع��ط��اء  م���ن 
اأ�ش�س لها  التي  دول��ة الحت��اد  بناء 
ورع��اه��ا امل��غ��ف��ور ل��ه – ب����اإذن اهلل- 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  �شمو 
– ال���ذي و�شع  ن��ه��ي��ان رح��م��ه اهلل 
ب��ن��ج��اح هذه  لبنة الحت����اد م��وق��ن��ا 
التي  الفريدة  التاريخية  التجربة 
ر�شخت جذورها يف اأر�س الإمارات 
اأبناءها  ���ش��واع��د  ع��م��اده��ا  الطيبة 
امل��خ��ل�����ش��ني ال���ذي���ن ت���ع���اون���وا على 
و�شحذوا  الحت�����اد  دع���ائ���م  اإر����ش���اء 
هممهم لريى النور وليكون قدوه 
ي��ح��ت��ذى ب��ه��ا ع��ل��ى م���ر ال�����ش��ن��ني ، 
ويطيب يل وبهذه املنا�شبة املجيدة 

ال�����ش��ام��ل��ة وا���ش��ت��ك��م��ال م�����ش��رية بناء 
الدولة« . 

وت��اب��ع “ يف ه���ذا ال��ي��وم جن���دد عهَد 
لقيادته  وال����وف����اء  ل��ل��وط��ن  ال������ولء 
الر�شيدة ونوؤكد التفافنا حول رايته، 
يف م�شرية التقدم والرقي والزدهار، 
ون�شاأل اهلل العلي القدير اأن يحفظ 
دولتنا احلبيبة واأن يعيد ذكرى هذا 
اليوم على وطننا الغايل وعلى قيادة 
الدولة و�شعبها باملزيد من الزدهار 

والتقدم واخلري”. 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  دبي  حاكم 
حكام الإمارات و�شعبها الويف مبنا�شبة 
اإح���ت���ف���الت ال���ب���لد ب��ع��ي��د الحت������اد.  و 
تاريخ  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  اإن  ق��ال��ت 
عزيز لذكرى خالدة نقول فيها للعامل 
جميعا  اهلل  بحبل  ..اعت�شمنا  اأج��م��ع 
.. اإخ�����وة يف م�����ش��رية احت����اد الإم�����ارات 
ال��وط��ن��ي احل�شاري  ال��ت��لق��ي  من���وذج 

النه�شة  م�شرية  يف  م�شاركة  الغالية 
املباركة وال�شتدامة بثقة عالية«. 

الثاين  اأن  اإىل  اأمينة  ال�شيخة  ونوهت 
ي���وم���ا مميزا  ���ش��ي��ظ��ل  م����ن دي�����ش��م��ر 
والعزمية  العظيمة  بالإرادة  للحتفاء 
القوية واحلكمة التي حتلى بها املغفور 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه 
املوؤ�ش�شون  والآب���اء  ثراه”  اهلل  “طيب 
لإر���ش��اء دع��ائ��م ال��دول��ة واجل��ه��ود التي 
بذلها اأبناء الوطن ما اأ�شهم يف نه�شتها 
حتى  واجتماعيا  اقت�شاديا  وتطورها 

اأ�شبحت يف م�شاف الدول املتقدمة. 

لأع���ظ���م جت��رب��ة وح���دودي���ة ���ش��ه��د لها 
العامل اأجمع بالتفرد.  و لفتت اإىل اأن 
2 دي�شمر ق�شة احتاد ووف��اء خال�س 
بني القيادة الر�شيدة والوطن الغايل و 
اأبنائه الذين اأكدوا على مر الأزمنة اأن 
الإمارات قيادة و�شعبا النموذج الأمثل 
للأمم وال�شعوب املتح�شرة.. واأ�شافت 
:” بكل فخر ح�شدت املراأة الإماراتية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
رفيعة  مكانة  وت��ب��واأت  عديدة  مكا�شب 
ب���واب���ات التمكني  وح��ق��ق��ت ذات���ه���ا م���ن 
ل��ل��م��راأة واأ���ش��ب��ح��ت يف دولتنا  ال��را���ش��خ 

�شعيد رحمه  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  ال��وف��اء 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال��ت��م��ك��ني  وف���ار����س  اهلل 
اآل نهيان رحمه اهلل واملعطاء  زايد  بن 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  م��ك��ت��وم  ال�����ش��ي��خ 
احتاد  وداع��م��ي  وموؤ�ش�شي  اهلل  رح��م��ه 
الإمارات رحمهم اهلل جميعا واأ�شكنهم 
ال�شيخة  واأ����ش���اف���ت  ج���ن���ات���ه«.   ف�����ش��ي��ح 
عن  بالأ�شالة  اأنها  لها  كلمة  يف  اأمينة 
ع�شوات  اأخ��وات��ه��ا  ع��ن  ون��ي��اب��ة  نف�شها 
جمعية  اأ������ش�����رة  و  الإدارة  جم���ل�������س 
اأ�شمى  ت��رف��ع  دب��ي  الن�شائية  النه�شة 
وال��ت��ري��ك��ات ل�شاحب  ال��ت��ه��اين  اآي����ات 

•• دبي-وام:

اأكدت ال�شيخة اأمينة بنت حميد الطاير 
رئي�شة جمعية النه�شة الن�شائية بدبي 
الإمارات  اأن  الإدارة  جمل�س  رئي�شة   -
ك��ل��ه��ا حت��ت��ف��ل ب��ع��ي��د الحت������اد ال 51 
العزة  ق����رن م���ن  ن�����ش��ف  اأك�����رث م���ن  و 
“ نرتحم  وق��ال��ت  ال�شموخ  و  والرفعة 
يف ه��ذا اليوم وك��ل ي��وم على روح باين 
العظيم  اإم��ارات��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة واحت���ادن���ا 
العرب  ح��ك��ي��م  اخل�����ري  زاي������د  ال�����ش��ي��خ 
را�شد  درب��ه  ورفيق  ثراه”  اهلل  “طيب 

املنا�شبة  ه��ذه  اإن   -  51 ال���  الحت���اد 
دللٍت،  احل��ب��ي��ب��ة  ل��دول��ت��ن��ا  حت��م��ل 
وت�شليُط  ع��ن��ده��ا  ال���ت���وق���ُف  ي��ج��ب 
من  حققته  ملا  اأبعادها  على  ال�شوء 
 ، ك��اف��ة  ��ُع��د  ال�����شُّ ن��ق��لت نوعية على 
منوذج  اإىل  الإم�����اراُت  حت��ول��ت  حتى 
ي���ح���ت���ذى ب����ه يف ال���ب���ن���اء والرت����ق����اء 
التعاي�س  ويف  وال�شتقرار،  والأم���ان 
بني  والت�شامح  واحل�شاري  ال�شلمي 
هذه  اأن  م��وؤك��دا  الثقافات..  خمتلف 
يف  م�شيئة  ع��لم��ةاً  ت�شكل  املنا�شبة 

والعامل  وامل��ن��ط��ق��ة  اإم���ارات���ن���ا  ت��اري��خ 
العربي . 

واأ�شاف : “اأننا اليوم يف ظل القيادة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال��ر���ش��ي��دة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
واإخ���وان���ه  اهلل”،  “حفظه  ال���دول���ة 
اأع�شاء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و  اأ����ش���ح���اب 
ل����لحت����اد حكام  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س 
الإم��ارات الذين حملوا هذه الأمانة 
قدما  من�شي  اق��ت��دار،  بكل  الكبرية 
التنمية  يف  اأه��داف��ن��ا  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 

ال��ت��ي بذلها  ب����الإجن����ازات واجل���ه���ود 
يتحقق  الإم���ارات حتى  وبنات  اأب��ن��اُء 
ال�شمود  من  ويتمكن  الوحدة،  حلُم 
يف وج���ه ال��ت��ح��دي��ات ك��اف��ة، وه���و ما 
ي��ج��ع��ل��ن��ا ن��ح��ر���س م���ن خ����لل هذه 
عن  التعبري  على  الوطنية  املنا�شبة 
روح النتماء للوطن والولء لقيادته 
التي ل تدخر جهدااً يف �شبيل اإ�شعاد 
ال�����ش��ع��ب الإم���ارات���ي واحل���ف���اظ على 

مكت�شباته ومقدراته. 
عيد  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ك��ل��م��ة  يف   - وق������ال 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  اإب��راه��ي��م  امل�شت�شار  القا�شي  اأك��د 
علي ع�شو جمل�س الإمارات للإفتاء 
الحتاد  بعيد  الحتفال  اأن  ال�شرعي 
تاأ�شي�شه  ذك��رى  اأذه��ان��ن��ا  اإىل  يعيد   ،
عندما توحدت اإرادُة الآباء املوؤ�ش�شني، 
دولة  تاأ�شي�س  على  عزُمهم  و���ش��دق 
يحق  م�شرقااً  ت��اري��خ��ااً  �شطرت  فتية 

لكل اإماراتي اأن يفخر به. 
تذكرنا  امل���ن���ا����ش���ب���ة  ت���ل���ك  واأ������ش�����اف 

اأر�شه،  على  ومقيمني  م��واط��ن��ني 
نبذل جميعنا الغايل والنفي�س يف 
وتطوره  و���ش��م��وخ��ه  رف��ع��ت��ه  �شبيل 
مرور  اإىل  م��ن��وه��ا   .. وتقدمه” 
51 عامااً من الإجنازات العظيمة 
ال�شحراء  م���ن  ب�����داأت  وامل�����ش��رف��ة 
و�شت�شتمر  امل��ري��خ  اإىل  و���ش��ل��ت  و 
عامااً   51 ت���ع���اىل..  اهلل  مب�شيئة 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  حلم  م��ن 

•• اأبوظبي-وام:

�شعيد  الدكتور  ال�شيخ  رفع معايل 
اآيات  اأ�شمى  نهيان  اآل  بن طحنون 
�شاحب  اإىل  والتريكات  التهاين 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل” 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما 
ونوابهم  العهود  واأولياء  الإم��ارات 
و���ش��ع��ب الإم������ارات مب��ن��ا���ش��ب��ة عيد 
الحت���اد ال������ 51 ل��دول��ة الم���ارات 
احلبيبة.  و قال معاليه يف كلمة له 
: “ نهنئ اأنف�شنا اأولاً لكوننا جزءا 
م���ن ه���ذا ال���وط���ن امل��ع��ط��اء، وبكل 
العام  اإىل  ب��و���ش��ول��ن��ا  ن��ع��ت��ز  ف��خ��ر 
الغايل،  احت��ادن��ا  عمر  م��ن  ال�51 
و�شعبا  حكومة  و  قيادة  متكاتفني 

اأحمد بن حميد النعيمي : 51 عامًا من الإجنازات املُبِهرة 

ب���الإجن���ازات املُ��ب��ِه��رة ال��ت��ي حققتها 
دول�����ة الإم���������ارات ع��ل��ى م�����دار 51 
عامااً من البناء والتطوير يف �شّتى 
املجالت، مما جعلها مثالاً ح�شاريااً 

•• عجمان-وام:

ب����ن حميد  اأح����م����د  ال�������ش���ي���خ  رف������ع 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
ح��اك��م ع��ج��م��ان ل��ل�����ش��وؤون الإداري�����ة 
واملالية، اأ�شمى التهاين اإىل �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل”  “رعاه 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
الإمارات واإىل �شعب المارات الويف 
مبنا�شبة عيد الحتاد ل�51 موؤكدااً 
للحتفاء  ع��ظ��ي��م��ة  م��ن��ا���ش��ب��ة  اأن�����ه 

املجتمعات  ن��ه�����ش��ة  يف  ُم�������ش���رق���ااً 
والتعاي�س  الت�شامح  ق��ي��م  واإع����لء 
وال�شعادة فيها.  وقال ال�شيخ اأحمد 
“ نحتفي،  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب����ن 
ال���ي���وم، ب��ال��ن��ج��اح��ات امل��م��ي��زة التي 
عقود  خم�شة  ع��ر  دولتنا  حققتها 
زةاً  مرِكّ  ، امل��ي��ادي��ن  يف  النه�شة  م��ن 
بناء  جوهَر  باعتباره  الإن�شان  على 
مها. واإذ نعي�س،  الأوطان، و�شّر تقُدّ
حا�شرااً  ال���ك���رمي،  ال���وط���ن  ه���ذا  يف 
زاهيااً، فاإن ما و�شلنا اإليه يعود اإىل 
احلكيمة  لقيادتنا  املُلهمة  ال��روؤي��ة 
�شني  املوؤ�ِشّ الآب���اء  درب  تنتهج  التي 
اإماراتنا  احت��اد  �شرح  اأر�شوا  الذين 
نحو موا�شلةاً م�شرية العطاء لبناء 

م�شتقبل اأكرث ازدهارااً«. 

•• اأبوظبي-وام:

اأنور ن�شيبة امل�شت�شار  قال معايل زكي 
الثقايف ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
 .. الإم��ارات  الأعلى جلامعة  الرئي�س 
نقف اليوم بكل �شموخ وكرياء ونحن 
نحتفل مبرور 51 عامااً، لذلك اليوم 
املجيد من تاريخ دولتنا، عندما اأُعلن 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ق���ي���ام  ع���ن 
دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  امل��ت��ح��دة، �شباح 

من العام 1971.
واأ�����ش����اف م��ع��ال��ي��ه “ ه����ذا ال���ي���وم، مل 
يومااً  بل  التاريخ،  يومااً عابرااً يف  يكن 
القادة  ���ش��اغ��ه��ا  وم���ع���اين  دللت  ل���ه 
املوؤ�ش�شون، وروؤية طموحة من املغفور 
العربية  الم����ارات  دول���ة  موؤ�ش�س  ل��ه 
و�شرح  ن��ه�����ش��ت��ه��ا  وب������اين  امل���ت���ح���دة، 
قلوبنا  يف  اخلالد  الراحل  ح�شارتها، 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ووج��دان��ن��ا،  وعقولنا 

�شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.
وقال “ الثاين من دي�شمر، كان حلمااً، 
القادة  اجتمع  عندما  حقيقة،  وب���ات 
و�شاغوا  اخل����ري،  لإم������ارات  ال�����ش��ب��ع��ة 
�شعوبهم،  م�����راد  وح���ق���ق���وا  ب��ي��ان��ه��م، 
باأن  امل�شتقبل،  اآف����اق  ن��ح��و  وت��ط��ل��ع��وا 
تكون لهم دول��ة واح��دة، وعلم واحد، 
التاريخ  يكتب  وق��ائ��د  واح���د،  ون�شيد 

باأحرف من النور”.
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•• اأبوظبي-وام : 

ال�51  اأن ذكرى عيد الحت��اد  اأكد معايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحت��ادي 
للدولة حتل علينا ونحن نرفع هامتنا  مكللني مب�شرية حافلة بالإجنازات الكبرية عنوانها 
الإم����ارات مت�شي  بخطى  دول��ة  واأن  احلكيمة،  وال��ق��ي��ادة  ال�شعب  ب��ني  والتلحم  الحت���اد 
مدرو�شة نحو م�شتقبل م�شرق وا�شعة ن�شب اأعينها ال�شتثمار يف بناء الإن�شان الإماراتي 
ومتكينه واأمنه ورفاهيته  و�شعادته وريادته.بال�شافه ايل اإنحيازها نحو ا�شتمرار التعاون 
مع كل دول العامل الباحثة عن ال�شلم والتقدم والعدل واحرتام  احلق يف احلياة الكرمية .  
املنا�شبة  " اإننا يف هذه   - 51 للدولة  ال�  وق��ال معاليه - يف كلمة مبنا�شبة عيد الحت��اد 
الوطنية الغالية ن�شتذكر بكل فخر واعتزاز  عظيم ف�شل القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه" والآب��اء املوؤ�ش�شني الذين عقدوا العزم  على 

ت�شييد �شرح الحتاد ال�شامخ وتر�شيخ الثوابت والقيم الأ�شيلة، والتي ت�شري على ُخطاها 
قيادتنا ، ويتم�شك بها �شعب  الحتاد، والتي كانت، ومازالت، طريق النجاح الذي حققت 

من خلله دولة الإمارات املكانة اللئقة بها بني اأف�شل دول  العامل ." 
واأ�شاف معاليه " بهذه املنا�شبة الغالية على قلوبنا جميعا وبالنيابة عن اأع�شاء املجل�س 
الوطني الحتادي وممثلي �شعب  الحتاد جندد العهد والولء للوطن والقيادة الر�شيدة 
على اأن نظل جميعا على قلب رجل واحد حمبة وعمل واإخل�شا لوطننا  ولقيادة اأخل�شت 
كل الإخل�س للوطن ولل�شعب، كما نرفُع، يف هذه الأياِم الغالية علينا جميعااً، اأ�شمى اآيات 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  والتريكات  اإىل �شاحب  التهنئة 
"حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب  رئي�س الدولة رئي�س 
حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اهلل" واأ�شحاب  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
الإمارات واإىل �شعب  الحتاد الأ�شيل .. متمنيني من اهلل عز وجل اأن يدمي نعمة الأمن 

والأمان وال�شتقرار والتقدم والفرحة على وطننا الإمارات ." 
واأكد معاليه اأن هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا تاأتي ودولتنا توا�شل خطواتها 
الواثقة الرائدة و تقدم للعامل منوذجا  ح�شاريا وتنمويا متفردا على امل�شتويات وال�شعد 

كافة، نحو م�شتقبل م�شرق اأ�شا�شه ابناء المارات و الثوابت الوطنية وقيم  المارات . 
كما اأكد اأن املجل�س الوطني الحتادي يعاهد �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة و�شعب الإمارات 
احلكيمة  القيادة  روؤي��ة  لرتجمة  املوقرة  مع  حكومتنا  طاقاته  بكل  العمل  �شيوا�شل  ب��اأن 
طموحات  قيادتنا  وحتقيق  الوطنية  امل�شرية  لتعزيز  �شامل  وط��ن��ي  عمل  منهج  �شمن 
الر�شيدة وتطلعات �شعبنا العزيز و�شيانة املكت�شبات التي حتققت يف كافة اأرجاء الدولة، 
داعيا املوىل تعاىل اإىل ان يدمي  ما حتقق من تقدم وازدهار يف كل بقعة من اأر�س الوطن 
الغايل واأن يحفظ قيادة الإمارات و�شعبها الكرمي، لتظل دائمااً راية  الوطن خفاقة عالية 

ب�شموخ وفخر يف �شماء العز والكرامة . 

�سقر غبا�س: الإمارات حتتفي يف عيد الحتاد الـ 51 مب�سرية ح�سارية وتنموية متفردة   

•• اأبوظبي -وام: 

ق�������ال م�����ع�����ايل حم����م����د ب�����ن اأح����م����د 
ل�شوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  ال�����ب�����واردي 
اإن ع��ي��د الحت������اد احل����ادي  ال����دف����اع 
يف  الأوىل  حمطتنا  هو  واخلم�شني، 
م�شوار اخلم�شينية الثانية، من عمر 
دولتنا  تتكىء  حيث  املبارك،  احتادنا 
على اإرث �شخم من الإجنازات التي 
الأوىل،  اخلم�شينية  خ��لل  حتققت 
كل  يف  املجد  �شطور  كتابة  وتوا�شل 

عام بل يف كل يوم من اأيام تاريخها.
واأ�شاف معاليه - يف كلمة مبنا�شبة 

اأنعم  اإن اهلل   -  51 ال���  عيد الحت���اد 
ع��ل��ى ���ش��ع��ب الإم��������ارات ب��ق��ي��ادة فذة 
والب�شرية،  احل��ك��م��ة  م���ن  مت��ت��ل��ك 
الإقليمي  والتقدير  الح��رتام  وم��ن 
واإرث  ال���ن�������ش���ح  وم������ن  وال������������دويل، 
املا�شي  ال��ف��ط��ري وجت�����ارب  ال���وع���ي 
لبناء  يوؤهلها  ما  احلا�شر،  وخ��رات 
بتجربتنا  وال��ت��ح��ل��ي��ق  ج��دي��د  جم���د 
اآف����اق واع�����دة، حيث  اإىل  الحت���ادي���ة 
اإم���������ارات اخلري  ن���ت���اب���ع ج��م��ي��ع��ااً يف 
وال���ع���ط���اء حت���ت ظ���ل ق���ي���ادة �شيدي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد  زايد 

“ حفظه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
واقتدار،  وثبات  بثقة  ” مت�شي  اهلل 
املكانة  م���ن  امل���زي���د  اك��ت�����ش��ب��ت  وق����د 
لعبااً  وباتت  ال�شرتاتيجي،  والثقل 
حتقيق  ي�شع  موؤثرااً  ودوليااً  اإقليميااً 
الأمن وال�شتقرار يف خمتلف اأرجاء 
على  ويعمل  عينيه،  ن�شب  ال��ع��امل، 
اإ�شرار، من خلل  حتقيق ذلك بكل 
دبلوما�شية  وجهود  واعية  حتركات 
تريد  ت�شتهدف  دوؤوب����ة  وحت��رك��ات 
حولنا  من  العامل  وطماأنة  الأزم���ات 
والقلق،  التوتر  م�شببات  ك��ل  ب�شاأن 
اأم��ن الطاقة وغ��ري ذل��ك، ونزع  م��ن 

اإىل  دائ��م��ااً  وال�شعي  ال��ت��وت��رات  فتيل 
ن�شر اخلري والعطاء.

الإم���ارات عامه  احت��اد  وتابع يطوي 
رمزااً  ب��ات  وق��د  واخلم�شني  احل���ادي 
ل��ل��ق��وة ال��ن��اع��م��ة اإق��ل��ي��م��ي��ااً ودول���ي���ااً، 
واأيقونة الأوط��ان على �شعيد القيم 
وامل�����ب�����ادىء، ح��ي��ث ب���ات���ت الإم�������ارات 
وال��ت�����ش��ام��ح وج���ه���ان ل��ع��م��ل��ة واح����دة 
ل ي��ذك��ر اأح��ده��م��ا م��ن دون الآخ���ر، 
لكل  قبلة  اخل��ري  اإم���ارات  واأ�شبحت 
وم�شتقبل  اأف�����ش��ل  ب��واق��ع  احل��امل��ني 
يحلم  فالكل  وا�شتقرارااً،  اأمانااً  اأكرث 
باأن ي�شارك اأبناء الإمارات واملقيميني 

اأر�شها ال�شعادة التي يتقا�شمها  على 
اجلميع على هذه الأر�س الطيبة.

املوؤ�ش�شني  الآباء  واإرادة  اأن روح  واأكد 
التي تغلبوا بها على حتديات البقاء 
�شنوات  خ����لل  ال�����ش��ع��ب،  وال����واق����ع 
التاأ�شي�س الأوىل لدولتنا الفتية، هي 
ت��زال ت�شري يف  ال��روح ذاتها التي ل 
دماء اأبناء �شعبنا الغايل اليوم، وهي 
الروح ذاتها التي ن�شتلهم منها هذه 
كل  وراء  تقف  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  الإرادة 
م��احت��ق��ق ع��ل��ى اأر�����س الإم������ارات من 
جناحات واإجنازات، وهي اأي�شااً الروح 
ذاتها التي ن�شطف بها خلف قيادتنا 

الوطن  �شفينة  تقود  التي  الر�شيدة 
بحكمة واقتدار، و�شط ظروف واأنواء 
عاتية متوج بها البيئة ال�شرتاتيجية 
م�شارات  وت�شت�شرف  ودوليااً،  اإقليميااً 
الأح��������داث والأزم����������ات، وت���ب���ذل كل 
ت��ع��زي��ز مكت�شبات  اأج����ل  م��ن  اجل��ه��د 
ب�شجاعة  متم�شكة  املجيد،  احت��ادن��ا 
ال�شيا�شات  ون���ب���ل  ال����ق����رار  ات����خ����اذ 
املوؤ�ش�شني  الآب����اء  ل�شجل  ا�شتكمالاً 
التي  التاريخية،  ومواقفهم  امل�شرف 
نعتز بها، يف دعم الأ�شقاء والأ�شدقاء 

يف اأوقات الأزمات وال�شدائد.
وقال يف الذكرى احلادية واخلم�شني 

لتاأ�شي�س احتادنا املجيد نرفع اأ�شمى 
اآيات التهاين والتريكات اإىل �شيدي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد  زايد 
� حفظه  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شيدي �شاحب   � اهلل 
م��ك��ت��وم نائب  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
واإخوانهم  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��و  اأ����ش���ح���اب 
الأع��ل��ى ح��ك��ام الإم�����ارات، واإىل قادة 
امل�شلحة،  قواتنا  ومنت�شبي  و�شباط 
ال����غ����ايل،  الإم�������������ارات  ����ش���ع���ب  واإىل 

ونعاهدكم جميعااً اأن يكون رفع راية 
المارات عالية خفاقة هدفنا الدائم 
الذي ل نحيد عنه، واأن يكون الولء 
واأر����ش���ن���ا منهاج  ل��ق��ي��ادة  والن���ت���م���اء 

عملنا الرا�شخ.

•• اأبوظبي -وام:

اأك�����د م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ال���رك���ن حمد 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ث��اين  حممد 
من  ال����ث����اين  اأن  امل�����ش��ل��ح��ة  ال����ق����وات 
دي�شمر هو يوم الفخر الوطني، يوم 
جتديد الولء والنتماء لرتاب وطن 

ي�شري حبه يف عروقنا.
مبنا�شبة  كلمة  يف   - معاليه  واأ�شاف 
عيد الحت��اد ال��� 51 - يف ه��ذا اليوم 
التجربة  ه��ذه  درو���س  جميعااً  نتاأمل 
ا�شتغرق  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  ال��وح��دوي��ة 
واملتخ�ش�شون  واخل���راء  الباحثون 
يف درا���ش��ت��ه��ا ك���ث���ريااً، وخ���رج���وا منها 
ب���درو����س ل حت�����ش��ى، اج��ت��م��ع��ت كلها 

ع��ل��ى ع��ب��ق��ري��ة ال���ق���ي���ادة ال���ت���ي متتع 
بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  القائد  بها 
�شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه” 
اأرادها  اإم����ارات اخل��ري كما  ، وه��اه��ي 
ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����س، ت����زداد ���ش��م��وخ��ااً يف 
ذكرى تاأ�شي�شها احلادية واخلم�شني، 
الأوىل  اخلم�شينية  من  انتقلت  وقد 
ا�شتثنائية  جن����اح����ات  اإرث  حت���م���ل 
اأقدامها  وو�شعت  ك��رى،  واإجن���ازات 
ا�شرتاتيجي  وتخطيط  وثبات  بثقة 
واعية  م�شتقبلية  ا�شت�شرافية  وروؤي��ة 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  قيادة  ظل  يف 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 

رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
من  الأول  ال����ع����ام  ن���ه���اي���ة  يف  وق������ال 

الإمارات  لدولة  الثانية  اخلم�شينية 
العربية املتحدة، ونحن نرى موؤ�شرات 
ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور حت��ل��ق ���ش��ري��ع��ااً نحو 
املجالت  يف  العاملية  التناف�شية  قمم 
وقيادتنا  ���ش��ع��ب��ن��ا  ي��ح��ت��ف��ل  ك����اف����ة، 
ال��وط��ن��ي احلادي  ب��ال��ي��وم  ال��ر���ش��ي��دة 
الإجنازات  من  عام  بعد  واخلم�شني، 
ال��ن��وع��ي��ة ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ي����رز من 
بينها نقطة م�شيئة يف تاريخ احتادنا 
ال���غ���ايل، ح���ني ت���وىل احل��ك��م �شيدي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
 � امل�شلحة� حفظه اهلل  الأعلى للقوات 
يف انتقال موؤ�ش�شي �شل�س لل�شلطة يف 
خطوة حظيت باإعجاب وتقدير دويل 

م���وروث���ااً ملوؤه  واإق��ل��ي��م��ي، وع��ك�����ش��ت 
يف  احلكم  ور���ش��ادة  والن�شج  احلكمة 

دولتنا الفتية.
واأ����ش���اف ح��ي��ث ب����داأت ب��ت��ويل �شموه 
تاريخ  وف���ري���دة يف  م��رح��ل��ة ج���دي���دة 
الإم������ارات احل���دي���ث، ل��رتت��ق��ي معها 
الأح���لم وال��ط��م��وح��ات، ال��ت��ي ترتكز 
بال�شتثمار  احل��داث��ة  مقومات  على 
والطاقات  والف�شاء  التكنولوجيا  يف 
واملناخي،  البيئي  والعمل  امل��ت��ج��ددة 
والتعاي�س  الت�شامح  ق��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ 
و�شعوبه  ال��ع��امل  دول  م��ع  وال��ت��ع��اون 
اأبهرت  �شيا�شة خارجية  وتبني  كافة، 
بناء  على  الفائقة  بقدرتها  اجلميع 
اجل�شور وت�شفري امل�شاكل والتوا�شل 

م��ع اجل��م��ي��ع، اإق��ل��ي��م��ي��ااً ودول���ي���ااً، من 
اإط���ار  ا���ش��ت��ث��ن��اء، وذل����ك ك��ل��ه يف  دون 
"مبادئ  لوثيقة  وملهم  ج��اد  تنفيذ 
خارطة  مت���ث���ل  ال���ت���ي  اخلم�شني"، 
قيادتنا  ر�شمتها  ا�شرتاتيجية  طريق 
الر�شيدة ومت�شي يف تنفيذها ب�شكل 
والإ����ش���رار  ال��ق��وي��ة  الإرادة  ي��ج�����ش��د 
وال����ع����زم ع��ل��ى ب���ل���وغ ت��ل��ك الأه������داف 
الطموحة، التي تبداأ جميعها وتنتهي 

عند �شعادة ورفاه �شعبنا الغايل.
جناح  م���ق���وم���ات  اأح�����د  اأن  واأو�����ش����ح 
قدرة  يف  يتمثل  الإحت��ادي��ة  جتربتنا 
قيادتنا الر�شيدة على توفري جممل 
وال���ت���ط���وي���ر، و�شون  ال��ب��ن��اء  رك���ائ���ز 
الوطنية وحت�شينها بدرع  املكت�شبات 

اأمني يحمي البناء وي�شهم يف عملية 
التنمية ال�شاملة بكل كفاءة واقتدار، 
فقواتنا امل�شلحة ، التي حتظى بعناية 
�شيدي  ل�����دن  م����ن  ف���ائ���ق���ة  ورع�����اي�����ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
ح�فظه   - امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
للولء  رم�����زااً  و���ش��ت��ظ��ل  ك��ان��ت   - اهلل 
والنتماء والتطور والتم�شك بالقيم 
واملبادىء التي ت�شكل جزءااً ل يتجزاأ 
فهي  الر�شني،  الحت��ادي  البناء  من 
منجزات  ل�شون  الفقري  "العمود 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول����ة 
كما  وا�شتقرارها"  اأم��ن��ه��ا  وح��م��اي��ة 

و�شفها �شموه.

ال���ي���وم الأغ������ر، نرفع  وق�����ال يف ه����ذا 
خ��ال�����س ال��ت��ه��اين وال��ت��ري��ك��ات اإىل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  مقام 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ال����دول����ة 
و�شيدي   - اهلل  ح�����ف��ظ��ه   - امل�����ش��ل��ح��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ا�شحاب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل"،  "رعاه 
حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
الإمارات، وجندد العهد لهم و�شعبنا 
والنتماء  ال���ولء  يبقى  ب���اأن  ال��غ��ايل 
تبقى  واأن  ع��م��ل��ن��ا،  ورك���ي���زة  م��ن��ه��اج 
قواتنا امل�شلحة ركيزة مل�شرية نه�شتنا 

دماء  وي�شخ  منجزاتنا  ي�شون  ودرع 
الوطن،  �شرايني  جميع  يف  الوطنية 
وت�شحية،  جهد  ك��ل  نبذل  اأن  وعلى 
عملت  واأجيال  باأجيال  م�شرت�شدين 
م��ن اأج���ل رف��ع��ة ���ش��اأن الإم�����ارات واأن 
تبقى رايتها عالية خفاقة، واأن يبقى 

وطننا �شاخمااً عزيزااً اأبيااً.

البواردي: احتاد الإمارات بات رمزًا للقوة الناعمة اإقليميًا ودوليًا

رئي�س الأركان: الثاين من دي�سمرب يوم جتديد الولء والنتماء لرتاب وطن ي�سري حبه يف عروقنا

•• اأبوظبي -وام: 

ق����ال م��ع��ايل ���ش��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د فرج 
فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية 
دي�شمر  م���ن  ال���ث���اين  اإن  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
جميعااً،  قلوبنا  على  ع��زي��زة  منا�شبة 
ففيه نحتفل بعقود م�شت من الإجناز 
الوطني  العمل  م��ن  حافلة  وم�شرية 
واإننا  الوطنالغايل،  لرفعة  املخل�س 
جندد البيعة يف هذا اليوم على امل�شري 
الإمارات  نحو م�شتقبل م�شرق لأبناء 
والتنمية  والزده�����ار  ال��ن��م��اء  ع��ن��وان��ه 
امل�����ش��ت��دام��ة، ون�����ش��ت�����ش��رف م��ن خلله 

مزيدااً من النجاحات والإجنازات. 
بقيادة  الإم����ارات  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل”،  “رعاه 
ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى 
حكام الإمارات، وا�شلت م�شرية البناء 
والتطوير والزدهار والرخاء لتت�شدر 

التناف�شية  م���وؤ����ش���رات  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال��لئ��ق بني  وت��ت��ب��واأ مكانها  ال��ع��امل��ي��ة 

الأمم املتطورة. 
اأن الثاين من دي�شمر  واأك��د معاليه، 
ن�شتذكر  الوطن،  ذاك��رة  يف  را�شخ  يوم 
ا�شتطاعت  ف��ت��ي��ة،  دول�����ة  احت�����اد  ف��ي��ه 
خلل فرتة زمنية وجيزة، ل تتعدى 
ن�شف قرن من الزمن، حتقيقالريادة 
ال���ع���امل���ي���ة وامل�����زي�����د م����ن الإجن���������ازات 
ا�شمها  لي�شبح  وال��ت��م��ي��ز،  وال��ت��ف��وق 
كافة عر  الدولية  املحافل  ي��رتدد يف 
الإن�شانية  واإ�شهاماتها  الفاعل  دورها 
الطموحة  واإجن��ازات��ه��ا  واحل�����ش��اري��ة 
قطاعات  �شيما  ل  امل��ج��الت،  �شتى  يف 
والإ�شكان  التحتية  والبنية  الطاقة 
لتوا�شل  امل��ن��اخ��ي،  وال��ع��م��ل  وال��ن��ق��ل 
املوؤ�ش�شني،  الآب��������اء  م�������ش���رية  ب���ذل���ك 
وامل�شي قدمااً نحو امل�شتقبل امل�شرق يف 

الحتفال  واأن  الر�شيدة،  قيادتنا  ظل 
هذا العام يحمل يف ثناياه الكثري من 

الزدهار والتطور والرفعة. 
ب�����ن حممد  ورف��������ع م����ع����ايل ����ش���ه���ي���ل 
اأ�شمى  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه  امل�����زروع�����ي، 
مقام  اإىل  والتريكات  التهاين  اآي���ات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة، حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اهلل،واأخ����ي����ه 
مكتوم،نائب  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي، رعاه اهلل، واأ�شحاب ال�شمو 
اأع�شاء املجل�س الأعلى للحتاد حكام 
واملقيمني  الإم���ارات  و�شعب  الإم���ارات 
عز  اهلل  �شائلاً  الطيبة،  اأر���ش��ه��ا  على 
قيادة  والإم����������ارات  ي��ع��ي��ده  اأن  وج����ل 
وحكومة و�شعبااً تنعم باخلري والتقدم 

والزدهار. 

•• دبي-وام: 

قال معايل الدكتور عبد الرحمن بن 
عبد املنان العور، وزير املوارد الب�شرية 
ال�51  ع��ي��د الحت�����اد  وال���ت���وط���ني، يف 
للدولة نحتفل يف دولة المارات بهذه 
وكلنا  قلوبنا  على  ال��ع��زي��زة  املنا�شبة 
ثقة باحلا�شر، وبامل�شي قدما بتفاوؤل 
ر�شمت  ال���ذي  امل�شتقبل  ن��ح��و  وث��ب��ات 
ا�شرتاتيجية  احل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ن��ا  ل���ه 
لتحقيقها،  وا�شحة  واأهدافا  طموحة 
اأر�شاها  ال��ت��ي  ال��ث��واب��ت  م��ن  منطلقة 
املغفور  نه�شتها  وب���اين  الأم���ة  حكيم 
نهيان،  اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له 
املوؤ�ش�شون،  والآب����اء  ث���راه،  اهلل  طيب 

عهد  يف  حتققت  التي  املنجزات  وم��ن 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  له  املغفور 

نهيان، رحمه اهلل".

ورفع معاليه يف كلمة له بهذه املنا�شبة، 
اىل  والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل”، 
اأع�شاء املجل�س الأعلى للحتاد حكام 
الإم��ارات، و�شعب الم��ارات واملقيمني 

على اأر�شها.
واأ���ش��اف " جن��دد يف ه��ذا ال��ي��وم عهد 
الر�شيدة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  وال�����ولء  ال���وف���اء 
العمل  م���وا����ش���ل���ة  ع���ل���ى  ون���ع���اه���ده���ا 
التي  العاملية  ال��ري��ادة  على  للحفاظ 

املجالت  �شتى  يف  الإم�����ارات  حت��رزه��ا 
العامل  اأن���ظ���ار  حم��ط  دول��ت��ن��ا  لتبقى 
ال�شبل  ت���وف���ري  يف  ق����دم����ااً  ومت�������ش���ي 
النه�شة  م�����ش��رية  ل���دف���ع  ال�����ش��ام��ن��ة 
دولتنا  م��ك��ان��ة  وت��ر���ش��ي��خ  ال�����ش��ام��ل��ة 
ك���وج���ه���ة ح��ا���ش��ن��ة ل��ن��خ��ب��ة امل���واه���ب 
خلق  يف  للم�شاهمة  والعاملية  املحلية 

اقت�شاد معريف تناف�شي".
هذا  ع��ل��ى  ���ش��ائ��ري��ن  " �شنبقى  وق����ال 
ال���ن���ه���ج، ون���ذك���ر اأن��ف�����ش��ن��ا والأج����ي����ال 
اللحقة من بعدنا باأن طموحاتنا يف 
حدود  حتدها  ل  املعطاء  الوطن  ه��ذا 
حكمة  بف�شل  امل�شتحيل  ت��ع��رف  ول 
قيادتنا الر�شيدة وهمة و�شواعد اأبناء 

المارات".

•• اأبوظبي-وام: 

اأّكد معايل خالد حممد بالعمى، حمافظ م�شرف الإمارات 
العربية املتحدة املركزي، اأن الحتفال بعيد الحتاد الواحد 
دولة  مب�شرية  اح��ت��ف��اٌء  ه��و  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  واخلم�شني 
اأبنائها،  وعزمية  الر�شيدة،  قيادتها  بحكمة  للعامل  اأثبتت 

جناحها امل�شتمر على الأ�شعدة كافة.
وقال معاليه اإن الإرادة العظيمة التي حتلى به املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان والآباء املوؤ�ش�شون "طيب 
برئا�شة  الر�شيدة،  للقيادة  الثاقبة  وال��روؤي��ة  ثراهم"،  اهلل 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الدولة "حفظه اهلل"، كانت الركيزة الأ�شا�شية لبناء دولة 

قوية تتمتع بنظام مايل را�شخ، ُي�شهم يف موا�شلة التنمية 
امل�شتدامة، وقد جتّلى ذلك باإجنازاتها على كافة امل�شتويات 

والتي بلغت عنان الف�شاء.
واأ�شاف " يف هذه املنا�شبة العزيزة على قلوبنا، جُندد العهد 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  والوفاء لقائد م�شريتنا �شاحب 
ول�شاحب  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
“رعاه اهلل”، ولأ�شحاب  رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
الإم��ارات، ونعاهدهم  الأعلى حّكام  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
على موا�شلة حتقيق النجاحات وبلوغ الطموحات، لتبقى 
دولة الإمارات يف م�شاف الدول املتقّدمة يف جميع املجالت 

على م�شتوى العامل".

•• اأبوظبي -وام:

رف��ع��ت م��ع��ايل ���ش��ارة بنت يو�شف الأم����ريي، وزي���رة دولة 
للتعليم العام والتكنولوجيا املتقدمة اأ�شمى اآيات التهاين 
والتريكات اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، واإخوانهما اأ�شحاب 
واملقيمني  الإم���ارات  �شعب  واإىل  الإم���ارات،  حكام  ال�شمو 

على اأر�شها مبنا�شبة عيد الحتاد الواحد واخلم�شني.
واأكدت معاليها بهذه املنا�شبة اأنه يف عيد الحتاد ن�شتذكر 

م�شرية البناء والعطاء التي ر�شخ اأركانها الآباء املوؤ�ش�شون 
والقيادة الر�شيدة وبف�شلهم حتولت دولة الإم��ارات اإىل 
والتنمية  والنجاح  للتقدم  يحتذى  ومثال  ملهم  من��وذج 
امل�شتدامة القائمة على الإن�شان و كانت الدافع الأ�شا�شي 

للرتقاء بوطننا على مدار العقود اخلم�شة املا�شية.
وقالت : “ نحتفل اليوم باإجنازات وطنية وعاملية وبف�شل 
الروؤية ال�شت�شرافية للم�شتقبل من�شي بثقة وداأب  هذه 
نبارك  امل��ق��ب��ل��ة..  ع��ام��ااً  للخم�شني  طريقنا  يف  واإ����ش���رار 
للجميع بهذه املنا�شبة الغالية وندعو اهلل اأن يعيدها على 
والنجاح  باخلري  اأر�شها  على  واملقيمني  و�شعبنا  قيادتنا 

والتميز والإجناز وامل�شتقبل الواعد ”.

•• دبي-وام :  

اأكد معايل حممد عبد اهلل القرقاوي 
اأن دولة  ال��وزراء  وزي��ر �شوؤون جمل�س 
الإمارات حتتفي بعيد الحتاد ال�51، 
وقد انطلقت بثقة  يف مرحلة جديدة 
مرتكزة  امل�شتقبل،  نحو  رحلتها  م��ن 
وت���اري���خ غ��ن��ي بقيم  اإرث ع��ري��ق  ع��ل��ى 
الواحد،  والفريق  والتكامل  ال��وح��دة 
 وعلى توجهات قيادية تتج�شد يف روؤية 
2031" الطموحة  الإمارات  "نحن 
املعامل  وا�شحة  منهجية  متثل  التي 
الدوؤوب  ال�شعي  املقبل،  وتوؤكد  للعقد 
لإحداث وقيادة تغيري اإيجابي ينعك�س 

باخلري على حياة النا�س . 
ال��ق��رق��اوي يف ت�شريح  وق���ال حم��م��د 

اإن  ال�51  الحت������اد  ع��ي��د  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ال�شمو  الإم��ارات بقيادة �شاحب  دولة 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 
 رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي   "رعاه اهلل"، 
من  حققته  مب��ا  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  حتتفي 
منجزات وقفزات نوعية خلل ن�شف 
قرن منذ تاأ�شي�شها، اأ�شهمت يف اإحداث 
واإجن���ازات غري  �شاملة،  ث��ورة  تنموية 
امل�شتقبل  م�شبوقة، وهي مت�شي نحو 
ب��خ��ط��ى واث����ق����ة م�����ش��رت���ش��دة ب�����روؤى 
ه��دف��ه��ا  الو�شول  ط��م��وح��ة  ق���ي���ادي���ة 

خمتلف  يف  عامليااً  الأوىل  امل��راك��ز  اإىل 
الإمارات  دول��ة  اأن  واأ���ش��اف  املجالت .  
من  الر�شيدة  قيادتها  ب��روؤي��ة  متكنت 
الدول،  ب��ني  املتقدم  موقعها  تر�شيخ 
اأف�����ش��ل  دول  ب��ني  ال��ري��ادي��ة  ومكانتها 
حكومية  جت���رب���ة  وط������ورت  ال����ع����امل، 
الإن�شان  حم��وره��ا  متفردة  واإن�شانية 
مب�شتويات  الرت���ق���اء  الأول  وه��دف��ه��ا 
تطلعاته  من  حتويل  ومتكينه  حياته 
حممد  م���ع���ايل  وت����وج����ه  واق�������ع .   اإىل 
وجمتمع  لقيادة  بالتهنئة  القرقاوي 
دولة الإمارات بهذه املنا�شبة الوطنية 
التي حتمل قيمة �شامية يف نف�س كل 

 فرد يف جمتمع دولة الإمارات . 

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد حممد احلمريي  قال معايل 
الأمني العام لديوان الرئا�شة " حتّل 
علينا الذكرى ال� 51 لعيد الحتاد 
وكلنا ثقٌة بامل�شتقبل العظيم لدولة 
ظّل  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
قائُد  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
التقدم واحل�شارة ويف هذه  م�شرية 
املنا�شبة الوطنّية الغالية، نتقدم اإىل 
التهاين  اآي��ات  باأ�شمى  �شموه،  مقام 
بعاٍم  الأمنيات  واأ�شدق  والتريكات 
جديٍد ملوؤه الإجنازات والنجاحات، 
�شاحب  اإىل  م��و���ش��ول��ة  وال��ت��ه��ن��ئ��ة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 

اأع�شاء  ال�����ش��م��و  واأ����ش���ح���اب  اهلل"، 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم������ارات، 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزير ديوان الرئا�شة. واأ�شاف معاليه 
“ مُتثلُّ ذكرى عيد الحتاد منا�شبةاً 
جل��م��ي��ع م��واط��ن��ي دول�����ة الإم������ارات 

للقيادة  وال��ط��اع��ة  ال���ولء  لتجديد 
ال��ر���ش��ي��دة، والح��ت��ف��ال مب��ا حتمله 
هذه الذكرى من معاٍن وقيم نبيلة 
ُتظهر قدرة اأبناء الوطن على جتاوز 
التحّديات،  وت��خ��ّط��ي  ال�����ش��ع��وب��ات 
وا�شتعدادهم  بوطنهم،  واعتزازهم 
ال�����دائ�����م ل��ل��ع��م��ل ب����ج����ّد وت����ف����ان يف 
يف  لبلدهم  ال���ري���ادة  حتقيق  �شبيل 
وميادين  التنمية  جم��الت  خمتلف 
معاليه  واأك���د  والرفاه”.  الزده����ار 
اأّن الإجنازات احل�شارية، وامل�شاريع 
الإن�شانية  والأع����م����ال  ال��ت��ن��م��وي��ة، 
ال��ت��ي ج��ع��ل��ت ا���ش��م دول����ة الإم������ارات 
للحتاد  ورم�������زااً  ل��ل��ت��ف��وق،  م���ن���ارة 
الإن�شانية،  والأخ��ّوة  لل�شلم  وواح��ة 
حتّققْت على مدى العقود اخلم�شة 
املا�شية بف�شل الروؤية ال�شت�شرافية 
للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
"طيب اهلل ثراه"، والذي  اآل نهيان 

، قائُد  ���ش��ار ع��ل��ى ن��ه��ج��ه ب���اإخ���ل����سٍ
خليفة  ال�شيخ  "التمكني"  مرحلة 
"رحمه اهلل" ،  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
واليوم، ت�شتمر هذه امل�شرية املباركة 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الإم������اراُت  ل��ُت��ق��ّدم  اهلل"،  "حفظه 
ُي��ح��ت��ذى يف بناء  ل��ل��ع��امِل من���وذج���ااً 
الفرد وتاأهيله، والنهو�س باملجتمع، 
ال���دول���ة وحفظ  وت��ن��م��ي��ة اق��ت�����ش��اد 
ومّد  �شيادتها،  ع��ن  وال��دف��اع  اأمنها 
واإر�شاء قيم  العون للمحتاجني،  يد 
حول  وال�شلم  والتعاي�س  الت�شامح 
القدير،  ال��ع��ل��ّي  ن�����ش��األ اهلل  ال��ع��امل. 
واأْن  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  يحفظ  اأْن 
وواأخواننا  الوطن  اأب��ن��اء  على  ُينعَم 
وتوفيقه،  ف�شله  ب��ك��رمِي  املقيمني 
والأم������ان  الأم������ن  ن��ع��م  ي����دمي  واأْن 

واخلري والرخاء.

�سهيل املزروعي: عيد الحتاد منا�سبة عزيزة لنجدد البيعة على امل�سري نحو امل�ستقبل 

وزير املوارد الب�سرية والتوطني: نعاهد القيادة الر�سيدة على موا�سلة العمل للحفاظ على الريادة العاملية

�سارة الأمريي: يف عيد الحتاد الـ51 .. الإمارات توا�سل م�سرية البناء و العطاءحمافظ امل�سرف املركزي: عيد الحتاد احتفاٌء مب�سرية دولة اأثبتت للعامل جناحها على الأ�سعدة كافة

حممد القرقاوي: الإمارات ترتكز على اإرث عريق وتنطلق بثقة يف رحلة �سناعة امل�ستقبل

اأحمد حممد احلمريي: عيد الحتاد منا�سبًة لتجديد الولء والطاعة للقيادة الر�سيدة
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اأخبـار الإمـارات

حمد املدفع: عيد الحتاد منا�سبة 
ُمثّلى ِلرت�سيخ قيم النتماء الوطني

•• اأبوظبي-وام : 

املدفع  عبدالرحمن  حمد  م��ع��ايل  اأك���د 
عيد  اأن  ال��رئ��ا���ش��ة  دي����وان  يف  امل�شت�شار 
قيم  ِل��رت���ش��ي��خ  ُم��ث��ّل��ى  منا�شبة  الحت����اد 
مكارم  ال��وط��ن��ي،  وا�شتح�شار  الن��ت��م��اء 
اهلل،  رحمهم  املوؤ�ش�شني  الآب��اء  وخ�شال 
ا�شتَبق  ال����ذي  ال���ش��ت�����ش��رايف  وِف���ك���ره���م 
ا من  نوعه،  ا فريداً �س احتاداً ع�شره واأ�شَّ
باأ�شالته،  ��ا  ع��ري��قاً مت��ا���ُش��ِك��ه،  يف  ���ا  ق���ويًّ
بحا�شره  ا  وواع�������داً ب��ت��اري��خ��ه  ��ا  ُم�����ش��ّرفاً

وم�شتقبله . 
واأ�شاف معاليه - يف كلمة مبنا�شبة عيد 
بهذه  ال��ي��وم  نحتفل   -  51 ال����  الحت����اد 

الإم��ارات من  ق يف  وكلنا فخر مبا  حتقَّ وقلوبنا،  نفو�شنا  الغالية على  الذكرى 
اإجنازاٍت ي�شهد اجلميع بقيمتها، وكلنا اعتزاز ِبدولتنا التي تتبّواأ مكانةاً مرموقةاً 
ا  ا، بف�شل القيادة الر�شيدة التي ل تّدخر جهداً ماً ا وتقدُّ بني الأمم، واأكرث  ازدهاراً
يف �شبيل ِرفعِة الوطن و�شمان الرخاء للمواطنني واملقيمني .  وقال على الدرب 
الأداء  موؤ�ّشرات  يف  وال�شدارة  البناء،  م�شرية  الر�شيدة  القيادة  توا�شل  نف�شه، 
اأعُينها  احلكومي والإجناز املوؤ�ش�شي  وال�شتقرار الجتماعي، حيث ت�شع ُن�شَب 
رئي�شيًّا يف  ا  ذل��ك حم���وراً اأم��ن��ه وج���ودة حياته، وجَعلت  امل��واط��ن و�شمان  اإ���ش��ع��اَد 

 مبادراتها وخططها وبراجمها التنموية . 

فار�س املزروعي: الحتفال بعيد الحتاد منا�سبًة لتثمني 
جهود قيادتنا واأبناء دولتنا على اإجنازات 5 عقود ما�سية 

اأحمد جمعة الزعابي: يف عيد الحتاد الـ51 ي�سري 
وطننا العزيز بخطى واثقة على درب التميز والريادة

وزارة القت�ساد: عيد الحتاد منا�سبة وطنية حتفزنا على بذل املزيد من اجلهد ل�ستكمال م�سرية التنمية

دولة  دع��ائ��م  ر���ّش��خ��وا  ال��ذي��ن  اهلل، 
قوية، اآمنة ومتطورة ع�شرية. 

واأ�شاف معاليه - يف كلمة مبنا�شبة 
عيد الحتاد ال� 51 - يف هذه املنا�شبة 

ال��ع��زي��ز ِب��خ��ط��ى واث��ق��ة وث��اب��ت��ة على 
ويوا�شل  وال�����ري�����ادة،  ��ز  ال��ت��م��يُّ درب 
م�������ش���ريت���ه احل���������ش����اري����ة ال�����زاخ�����رة 
ب���الإجن���ازات وال��ن��ج��اح��ات، يف تنفيذ 
مبتكرة  ت��ن��م��وي��ة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 

م��ن��ا���ش��ب��ةاً ل��ت��ث��م��ني وت��ق��دي��ِر جهود 
دولتنا  واأب���ن���اء  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
اإم�����اراُت  احل��ب��ي��ب��ة ع��ل��ى م��ا حققته 
اخل����ري م���ن اإجن���������ازاٍت ع��ل��ى مدى 
ال���ع���ق���ود اخل��م�����ش��ة امل���ا����ش���ي���ة، وما 
�شرعْت فيه من برامج وم�شروعات 
وتر�شيخ  ازده��اره��ا  ل�شماِن  ك��رى 
مكانتها الريادّية يف اخلم�شني �شنةاً 
املقبلة، ُمعتمدةاً على �شواعد اأبنائها 
املُ��خ��ل�����ش��ني، وُم��ع��ّول��ة ع��ل��ى تكاتف 

جمتمعها وتنوعه وت�شامنه. 
وق���ال م��ع��ال��ي��ه : “ ن��رج��و م��ن اهلل 
قادتنا،  يف  يبارك  اأْن  القدير  العلّي 
����ش���ع���ب���ن���ا، وي�������دمي على  وي���ح���ف���ظ 
وال�شتقرار  اخل����ري  ن��ع��م  وط��ن��ن��ا 

والزدهار”. 

اأي�شا ماآثر وخ�شال املغفور له ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل، 
�شِهدت  ال��ذي  التمكني  مرحلة  قائد 
يف  �شاملة  نه�شةاً  ع��ه��ده  يف  ال��دول��ة 
وباتت  وامل��ج��الت،  القطاعات  جميع 
املُ�شتثمرين  ل��ك��ب��ار  اأوىل  ِوج����ه����ةاً 
وال�شركات العاملية، ومنارةاً اقت�شادية 

وثقافية«.
املنا�شبة  ه���ذه  :” يف  م��ع��ال��ي��ه  وق���ال 
ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا ال���ت���ي تبعث 
بالفخر  الإح�������ش���ا����س  ن��ف��و���ش��ن��ا  يف 
النتماء  ق���ي���م  جن�����دد  والع������ت������زاز، 
للقيادة  وال�������ولء  ال���غ���ايل  ل��ل��وط��ن 
ل��ب��لدن��ا بالرفعة  ال��ر���ش��ي��دة، داع���ني 
والتقدم والزده��ار واأن يدمي عليها 
وعلى مواطنيها نعم الأمن والأمان 

وال�شعادة وال�شتقرار«.

الوطنية العزيزة على قلوبنا، جُنّدد 
عهد الولء ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
واثقنَي   ، اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
وفخوريني  راأي���ه،  و���ش��داد  بحكمته 
اإىل  ي�شتند  ال���ذي  ال��ق��ومي  بنهجه 
خمزوٍن وافٍر من اخلرة واحلنكة، 
ويعتمد على روؤية وا�شحٍة لتطوير 
الإن�شان  وب��ن��اء  ال���دول���ة،  وحت��دي��ِث 
الإم���ارات���ي امل��وؤّه��ل، واحل��ف��اظ على 
القت�شاد،  تناف�شية  ودع��م  الهوية، 
وتعزيز ح�شور الإم��ارات يف امل�شهد 
الدويل بو�شفها قوِة �شلٍم ومنارة 
ريادتها  وحتقيق  وت�شامٍح،  تعاي�ٍس 

يف خمتلف جمالت التنمية. 
الحتاد  بعيد  الحتفال  اأن  واأو�شح 

وم�شتدامة يف �شتى املجالت، بقيادة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�شموه  نظرة  ووف��ق  نهيان،  اآل  زاي��د 
الثاقبة و�شيا�شاته احلكيمة، الهادفة 
وحتقيق  املواطنني  اإ�شعاد  اإىل  ��ا  دوماً
امل�شتقبل  اآف�����اق  وف���ت���ِح  ت��ط��ّل��ع��ات��ه��م، 
اأم��ام��ه��م. واأ����ش���اف :” اأننا  ال��واع��د 
املجيدة،  الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  يف 
ن�شتح�شر الذكرى العِطرة للمغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 
ث�������راه، وج���م���ي���ع الآب������اء  ���ب اهلل  ط���يَّ
املوؤ�ش�شني رحمهم اهلل، الذين �شاغوا 
وجعلوه  وامل��واط��ن،  الوطن  تطلعات 
ك��ي��ان��ااً واح������دااً ه���و دول����ة الإم������ارات، 
اإقليميًّا  ا ُيحتَذى  التي متّثل منوذجاً
ودوليًّا، وحمّل اإطراء وثناٍء واإعجاب 
من قبل �شعوب العامل .. و ن�شتذكر 

•• اأبوظبي - وام:

املزروعي  قال معايل فار�س حممد 
الرئا�شة احتفاءاً  امل�شت�شار يف ديوان 
لدولتنا  ال�51  الحت��������اد  ب���ع���ي���د 
التهنئة  اآي��ات  اأ�شمى  نرفع  الغالية، 
�شاحب  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ري���ك���ات 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ���وان���ه  اهلل”، 
اأع�����ش��اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى للحتاد 
الإم��ارات، م�شتذكرين بفخٍر  حكام 
واع���ت���زاز م�����ش��رية ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
اهلل  “ ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
ثراه” والآباء ُبناة الحتاد، وال�شيخ 
نهيان، رحمهم  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

•• اأبوظبي-وام:

الزعابي  جمعة  اأح��م��د  م��ع��ايل  رف���ع 
دي���وان  يف  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  م�شت�شار 
التهاين  اآي�������ات  اأ����ش���م���ى  ال���رئ���ا����ش���ة 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتريكات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
و�شاحب  اهلل”،  “حفظه  ال���دول���ة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل”، 
الأع���ل���ى للحتاد  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء 
حكام الإمارات، و�شمو اأولياء العهود، 

وال�شعب الإماراتي.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه يف ك��ل��م��ة ل���ه يف عيد 
وطننا  ي�����ش��ري   “  : ال�51  الحت�����اد 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي ”رعاه 
اأ�شحاب ال�شمو  واإخوانهما  اهلل” 

توفري �شبل العي�س الكرمي لأبناء 
اأر�شها  على  واملقيمني  الإم���ارات 
ال���ط���ي���ب���ة. واأ������ش�����اف م��ع��ال��ي��ه “ 

والزدهار  النمو  م�شرية  توا�شل 
ب��ط��م��وح��ات اأك�����ر ت��ت��ن��ا���ش��ب مع 
التي  ال�شخمة  الإجن���ازات  حجم 
العقود  م����دار  ع��ل��ى  تنفيذها  مت 
وامل�شتهدفات  ال�شابقة  اخلم�شة 
اإىل  ت�������ش���ع���ى  ال����ت����ي  ال���ط���م���وح���ة 
لرت�شيخمكانتها  حت���ق���ي���ق���ه���ا، 
مف�شلة  وج������ه������ةاً  امل������رم������وق������ة 
ورواد  وامل���واه���ب  ل��ل���ش��ت��ث��م��ارات 
الأع������م������ال واأ�����ش����ح����اب الأف����ك����ار 
�شدارتها  وت���ع���زي���ز  اخل�����لق�����ة، 
التناف�شيةالقت�شادية  ملوؤ�شرات 
و�شمان  وع����امل����ي����ااً،  اإق��ل��ي��م��ي��������������������ااً 
ا�شتدامة منو وازده��ار اقت�شادها 

الوطني.

ل��ت��ظ��ل راي����ة الوطن  الإم����ارات����ي، 
خفاقة عالية يف املحاف����ل الدولية 

وبني الأمم«.
الدكتور  م��ع��ايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
ث��اين ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي، وزير 
دول������ة ل���ل���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة اإن 
غالية  م��ن��ا���ش��ب��ة  الحت�������اد  ع���ي���د 
حت���ف���زن���ا ع���ل���ى ب�����ذل امل����زي����د من 
م�شرية  ل�����ش����ت����ك����م����ال  اجل�����ه�����د 
�شهدتها  ال��ت��ي  ال���رائ���دة  التنمية 
اخلام�شة  ال��ع��ق��ود  ع��ل��ى  ال���دول���ة 
خللها  م��ن  جن��دد  كما  املا�شية، 
ال����وح����دة وال���ت���لح���م حت���ت راي���ة 
الوطن والولء والطاعة للقيادة 
الر�شيدة، التي مل تدخر جهدااً يف 

الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شيوخ 
حكام الإمارات«. 

اليوم م�شريتنا  “ ن�شتذكر  وق��ال 
بالعطاء  احل����اف����ل����ة  ال���وط���ن���ي���ة 
املحلية  والإجن��������ازات  وامل��ك��ا���ش��ب 
ون�شتلهم  والعاملية،  والإقليمية 
م�شاعر الفخر والعزة مبا حققته 
الدولة من ازدهار وتطور، وبناء 
اق��ت�����ش��اد وط���ن���ي ق�������وي ورا����ش���خ، 
املوؤ�شرات  م���ن  ال��ع��دي��د  وري������ادة 
اإقليميااً وعامليااً، وذلك  التناف�شية 
ال�شت�شرافية  ال����روؤي����ة  ب��ف�����ش��ل 
واجلهود  ال���ر����ش���ي���دة،  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 
والإخل�س  امل�شرتكة،  الوطنية 
ال�������ش���ع���ب  لأب�������ن�������اء  ال����ع����م����ل  يف 

ا�شتطاعت دولة الإمارات حتقيق 
اق��ت�����ش��ادي��ة ع��ل��ى جميع  ط���ف���رة 
تو�شيع  ووا����ش���ل���ت  امل�������ش���ت���وي���ات، 
حول  التجاريني  �شركائها  �شبكة 
على  اإيجابيااً  انعك�س  م��ا  ال��ع��امل، 
جتارتنا اخلارجية غري النفطية 
مبا يرتجم الروؤية ال�شت�شرافية 
الثاقبة للقيادة الر�شيدة، والعمل 
املتوا�شل لأبناء الإمارات من اأجل 
للدولة  ال��ري��ادي  ال���دور  تر�شيخ 
العاملي،  القت�شاد  خريطة  على 
وتعزيز مكانتها يف م�شاف الدول 

املتقدمة«.
بروؤية  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  واأك����د 
الر�شيدة،  ق��ي��ادت��ه��ا  وت��وج��ي��ه��ات 

م�شتهدفات  وف������ق  امل������ج������الت، 
وم���������ش����اري����ع اخل���م�������ش���ني ع����ام����ااً 

املقبلة..
روؤي��ة وطنية طموحة   ويف �شوء 
راق���ي���ة، لتكون  وق��ي��م ح�����ش��اري��ة 
الإمارات الوجهة الأوىل املف�شلة 
املنطقة وعلى  والعمل يف  للعي�س 
امل�������ش���ت���وى ال����ع����امل����ي، وم������ن ه���ذا 
العمل  العهد على  املنطلق جندد 
امل�شرية  ل���ش��ت��ك��م��ال  والج���ت���ه���اد 
بقيادة  ال��غ��ايل  لوطنا  التنموية 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “حفظه 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 

•• اأبوظبي-وام:

ب���ن طوق  ق����ال م��ع��ايل ع��ب��د اهلل 
اإن عيد  امل����ري، وزي���ر الق��ت�����ش��اد 
وطنية  منا�شبة  ي�شكل،  الحت���اد 
غ��ال��ي��ة وع���زي���زة ع��ل��ى ق��ل��وب كل 
اأر�س  ع��ل��ى  مقيم  وك���ل  اإم���ارات���ي 
الإم��ارات، نحتفل فيها بالذكرى 
الواحد واخلم�شني لقيام احتادنا، 
ال���ذي اأر���ش��ى دع��ائ��م��ه امل��غ��ف��ور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

“طيب اهلل ثراه«.
واأ�شاف معاليه “ مت�شي الدولة 
من  ج���دي���دة  �شل�شلة  اإىل  ق���دم���ااً 
�شتى  يف  ال���ري���ادي���ة  الإجن���������ازات 

�سعيد الطاير: ا�سم الإمارات اأ�سحى رئي�س جمل�س اإدارة الهالل الأحمر : جتربة الدولة الحتادية �ستظل �سفحة خالدة
مرادفًا للتميز والزدهار وا�ست�سراف امل�ستقبل

وزير العدل : ت�سريعات منوذجية �ساهمت يف كفاءة اجلهاز 
الق�سائى وحتقيق التنمية امل�ستدامة للخم�سني عاما القادمة 

حممد احل�سيني: الإمارات ت�سري بخطى 
ثابتة لكتابة ف�سل جديد من ف�سول جناحها

واإجن��ازات��ه��ا م�شدر فخر  وال��ع��امل، 
لكل مواطن ومقيم .  واأ�شاف معايل 
الطاير يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة 
دبي،  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  “يف   :
نفتخر ب��اأن��ن��ا ج���زء م��ن الإجن����ازات 
لدولة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ك��ان��ة  ال��ت��ي  تعزز 
الإم��ارات عر العديد من امل�شاريع 
املبتكرة  وامل�������ب�������ادرات  ال���ع���م���لق���ة 
حتقيق  يف  فاعل  ب��دور  ت�شهم  التي 
مكانة  وتر�شيخ  امل�شتدامة   التنمية 
والأعمال  للمال  عامليا  مركزا  دب��ي 
الأخ�شر،  والق��ت�����ش��اد  وال�����ش��ي��اح��ة 
ل��ه��ذا  الوطن  بانتمائنا  م��دف��وع��ني 
الر�شيدة،  للقيادة  وولئ��ن��ا  املعطاء 
قوة  الحتاد”  “روح  م�شتلهمني 
تدفعنا لبذل ق�شارى جهدنا ليبقى 
علم دولة الإمارات  عاليااً خفاقااً على 
الحتاد  ب��ن��اة  لأرواح  وف���اءاً  ال����دوام، 
القيادة  وتوجيهات  لروؤية  وحتقيقااً 

الر�شيدة .» 

املحاكم  واأن�شئت  العامة،  وال��واج��ب��ات 
الحتادية والنيابات العامة الحتادية 
وحت��������ددت اخ���ت�������ش���ا����ش���ات���ه���ا وولي������ة 
دورا  ال���ع���دل  وزارة  ول��ع��ب��ت  ق�����ش��اه��ا، 
الت�شريعية  البنية  ت��ط��وي��ر  يف  ب����ارزااً 
وموا�شلة  ال��ع��امل��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  مل��واك��ب��ة 
الإم����ارات  وج��ع��ل  التنموية  النه�شة 
مدينة للفر�س ووجهة عاملية للحياة 
“ �شتعمل  والعمل وال�شتثمار.  وقال 
عاما  اخل��م�����ش��ني  ن��ح��و  ال���ع���دل  وزارة 
التقنيات  توظيف  خلل  من  القادمة 
النا�شئة يف جمال القانون با�شتحداث 
الت�شريعات واإطلق امل�شاريع التحولية 
الذكية التي تواكب املتغريات وحتقق 
املتعامل  رح��ل��ة  وت�����ش��ه��ل  ال���ش��ت��دام��ة 
الق�شائي  ك��ف��اءة اجل��ه��از  وت��ع��زز م��ن 
وتر�شم  ي��ق��دم��ه��ا،  ال��ت��ي  واخل����دم����ات 
والنماء،  التطور  من  جديدة  مرحلة 
وت�شهم يف حتديد امل�شار ال�شرتاتيجي 
وتر�شيخ  احل���ق���وق  وح���ف���ظ  ل���ل���دول���ة 
واحرتام  الإن�شانية  والأخ��وة  العدالة 

الهوية الوطنية. 

ل��لحت��اد ح��ك��ام الإم������ارات و�شمو 
اأولياء العهود، مبنا�شبة الحتفال 
بعيد الحتاد  ال� 51 ، داعيااً املوىل 
اأن ي�����ش��دد خ��ط��اه��م ملا  ع����ّز وج����ّل 
الإمارات  لدولة  دائمااً  فيه اخلري 

و�شعبها . 
اليوم  ن��ع��ي�����س  ن���ح���ن   “  : وق������ال 
م����رح����ل����ة ج�����دي�����دة ن���خ���ط���و من 
خللها بثقة نحو مئوية الإمارات 
م��ت�����ش��ل��ح��ني ب���ال���ع���م���ل ال���������دوؤوب 
الوطن  اأبناء  واملتوا�شل  ب�شواعد 
لنعمل  احلكيمة،  قيادتنا  وحت��ت 
طموحات  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  ����ش���وي���ااً 
روؤى  تلبي  ج��دي��دة  وم�شتهدفات 
وتر�شخ  حكومتنا  ال�شت�شرافية، 
لأبنائنا،  م�شتدام  م�شتقبل  لبناء 
الغد  اأج��ي��ال  فيه  تعي�س  م�شتقبل 
حياة اأ�شعد يف بيئة اأف�شل وفر�س 
اأكر  وتوا�شل اأقوى واأكرث تاأثريااً 
مع العامل، ولتكون دولة الإمارات 

اأكرث البلدان تقدمااً وتطورااً ». 

ثراهم،  طيب  اهلل  املوؤ�ش�شون  الآب��اء 
م�شرية  الر�شيدة  قيادتنا  وتوا�شل 
ا�شم  اأ���ش��ب��ح  حتى  والتنمية  ال��ب��ن��اء 
للتميز  م����رادف����ااً  الإم���������ارات  دول�����ة 
وا���ش��ت�����ش��راف  و�شناعة  والزده�������ار 
الدولة  جتربة  واأ�شبحت  امل�شتقبل 
املنطقة  و����ش���ع���وب  ل������دول  م��ل��ه��م��ة 

الوالد  وب��ف�����ش��ل  وج����ل،  ع���ز  اهلل  م���ن 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
ال��ذي تفرد  “طيب اهلل ثراه”  نهيان 

بحكمته ونظرته ال�شت�شرافية. 
باأنه  ال���ع���دل  واأ�����ش����اف م���ع���ايل وزي�����ر 
اأول����ت احلكومة  وم��ن��ذ ق��ي��ام الحت����اد 
و�شيادة  الق�شائي  بالعمل  اله��ت��م��ام 
املوؤقت  ال���د����ش���ت���ور  ف�����ش��در  ال���ق���ان���ون 
واحلريات  احل��ق��وق  لينظم  ل��ل��دول��ة 

�شاحب  اإىل  والتريكات  التهاين 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
“حفظه  الدولة  رئي�س  اآل  نهيان 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و  اهلل” 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
اهلل”  “رعاه  ح��اك��م  دبي  ال�����وزراء 
واإخوانهما اأع�شاء املجل�س الأعلى 

•• دبي -وام : 

الطاير،  حممد  �شعيد  معايل  رف��ع 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي اأ�شمى اآيات 
اإىل  �شاحب  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان، 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  و �شاحب 
را�شد اآل مكتوم، نائب  رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
رعاه اهلل، واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى للحتاد  اأع�����ش��اء 
حكام  الإمارات، و�شمو اأولياء العهود 
واإىل مواطني دولة  ون��واب احلكام، 
الإمارات العربية املتحدة واملقيمني 
ال��ط��ي��ب��ة  مبنا�شبة  اأر����ش���ه���ا  ع���ل���ى 
واخلم�شني،  ال��واح��د  الحت���اد  عيد 
احتادنا  عظمة  فيه  ن�شت�شعر  ال��ذي 
ال�������ش���ام���خ ال������ذي اأر������ش�����ى ق���واع���ده 

•• اأبوظبي-وام:

ت���ق���دم م���ع���ايل ع���ب���داهلل ���ش��ل��ط��ان بن 
ال���ع���دل با�شم  ال��ن��ع��ي��م��ي وزي�����ر  ع�����ّواد 
املوظفني  وجميع  الق�شائية  ال�شلطة 
والعاملني يف الوزارة باأخل�س التهاين 
ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل  والتريكات 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�شاحب  واإىل  اهلل”،  “حفظه  الدولة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
“رعاه  جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي 
واإىل اإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو  اهلل”، 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، 
عيد  مبنا�شبة  ال��ع��ه��ود  اأول��ي��اء  و�شمو 

الحتاد الواحد واخلم�شني. 
لنا يف  ع��ام��ااً   51 ال���  اإن  وق��ال معاليه 
املتحدة كانت  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
علمة فارقة يف كل ما مت حتقيقه من 
اإجن���ازات وم��راك��ز متقدمة يف تقارير 
تعزيز  يف  �شاهمت  العاملية  التناف�شية 
مكانة الإم���ارات دول��ي��ااً، وذل��ك بف�شل 

••اأبوظبي- وام : 

ق�����ال م����ع����ايل حم���م���د ب����ن ه����ادي 
لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  احل�شيني 
بذكرى  ال����ي����وم  ن��ح��ت��ف��ل  امل���ال���ي���ة 
مبرور  جميعااً  قلوبنا  على  غالية 
واحد  وخم�شني عامااً على تاأ�شي�س 
الآباء  و�شع  التي  الإم����ارات  دول��ة 
اأ�ش�شها  املوؤ�ش�شون “رحمهم اهلل”، 
اجلماعة  روح  ف���ي���ن���ا  وغ����ر�����ش����وا 
والرغبة  والإ�����ش����رار   والعزمية 

الدائمة بالتطور والتعلم . 
ت�شري  الإم�������ارات  دول����ة  اأن  واأك�����د 
ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة ن��ح��و ك��ت��اب��ة ف�شل 
جناحها،  ف�������ش���ول  م�����ن  ج����دي����د 
ل�شتكمال  وع���زم  بثقة  وم��ا���ش��ي��ة 
لتحقيق  امل�������ش���رية  والن�����ط�����لق 
الإمارات  “نحن  اجلديدة  روؤيتها 
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وتقدم معاليه - يف كلمة مبنا�شبة 
بخال�س   -  51 ال����  الحت����اد  ع��ي��د 

الفريق املري: الثاين من دي�سمرب و�سع حجر االأ�سا�س مل�سرية البناء والتطور

�سرطة دبي تهنئ قيادة و�سعب دولة الإمارات بعيد الحتاد الـ 51
 51 ال���  الحت���اد  بعيد  الح��ت��ف��ال  واملقيمني مبنا�شبة  امل��واط��ن��ني  وك��اف��ة  العهود 
املنا�شبة، قال معايل الفريق عبد اهلل  لدولة الإم��ارات العربية املتحدة. وبهذه 
اإن عيد الحتاد هو منا�شبة للحتفاء  خليفة املري، القائد العام ل�شرطة دبي، 
بيوم تاريخي �شهد ميلد دولة الإمارات العربية املتحدة وو�شع حجر الأ�شا�س 
لنطلقه م�شرية حافلة بالعطاء والتنمية والنمو والبناء والتطور واحلداثة 
املتقدمة يف  الدولة  51عامااً يف م�شايف  بعد  الإم��ارات  اأ�شبحت  اأن  اإىل  و�شولاً 
1971 توحدت  ع��ام  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  وق��ال معاليه:” يف  امل��ج��الت.  كافة 
الراية والراأي والقوة والعزمية واأ�شمى معاين الوحدة والحتاد بجهود املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، رحمه اهلل، والقادة املوؤ�ش�شني التي تكاثفت 

بيئة  يف  وال�شكينة  والأم���ان  بالأمن  ينعمون  اجلن�شيات  خمتلف  من  وُمقيمني 
من  النابعة  والرتاحم  وامل��ودة  واملحبة  الت�شامح  معاين  اأ�شمى  ت�شودها  وطنية 
قيمنا العربية والإ�شلمية الأ�شيلة. وختم معايل الفريق املري “ اإن الثاين من 
دي�شمر هو التاريخ الأغلى والأعز على قلوب جميع الإماراتيني الذين توحدوا 
حتت لواء راية واحدة، وعلم واحد، ونحن يف القيادة العامة ل�شرطة دبي عاهدنا 
اهلل ونعاهد قيادتنا الر�شيدة اأن نبقى اجلنود الأوفياء والأبناء البارين لوطننا 
الغايل ولقيادتنا احلكيمة التي قادت دولتنا من عهد الحتاد اإىل عهد الإجناز 
نحو  ال�شاعية  ال�شعوب  لكافة  اإل��ه��ام  م�شدر  الإم����ارات  م��ن  وجعلت  والزده����ار، 

حتقيق الإجنازات والريادة العاملية.

•• دبي-الفجر: 

دبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  تتقدم 
اإىل  الأم��اين  واأجمل  التهاين  باأ�شدق 
مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل، 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهلل، اإىل اإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات واأولياء 

نوعية  اإجن����ازات  وح��ق��ق  ال�شماء،  ع��ن��ان  وطموحاته  راي��ت��ه  عانقت  وط��ن  لبناء 
واأ�شاف  والإن�شاين«.   والتعليمي  واحلياتي  والتنموية  املعماري  ال�شعيد  على 
ُيحتذى  للعامل مثلاً  اأن تقدم  51 عامااً  الإم��ارات خلل  معاليه:” ا�شتطاعت 
الر�شيدة  للقيادة  املُلهمة  ال��روؤي��ة  واأهمية  والحت���اد،  الوحدة  تر�شيخ  اأهمية  يف 
الإمارات  �شهدت  اأن  النتائج  فكانت  معااً،  والبنيان  الإن�شان  يف  ا�شتثمرت  التي 
ارتفاع م�شتويات العلم والتعليم والرفاهية واحلياة الكرمية للمواطنني، ومنوااً 
خمتلف  من  ال��زوار  ت�شتقطب  باتت  التي  واملعامل  العمران  يف  النظري  منقطع 
الر�شيدة،  الوحدة والحتاد وروؤية قيادتنا  العامل«. وتابع معاليه: بف�شل  بقاع 
اأ�شعد �شعوب العامل، وجمتمع الإم��ارات من مواطنني  فاإن �شعب الإم��ارات هو 

الأ���ش��ق��اء و الأ���ش��دق��اء يف ك��ل مكان 
عمليات  الإم�����������ارات  ق������ادت  ح���ي���ث 
التطوير  و  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
هدفها  املعمورة  اأرج���اء  عمت   التي 
تعزيز الت�شامن من �شعوب العامل 
ت��وف��ري احلياة  امل��خ��ت��ل��ف��ة وغ��اي��ت��ه��ا 

الكرمية لكل اإن�شان . 
واأكد اأن م�شرية الإمارات الحتادية 
ت��ت��ع��زز ح��ال��ي��ا، وحت��ق��ق امل���زي���د من 
امل����ج����الت  امل���ك���ت�������ش���ب���ات يف ج���م���ي���ع 

ال�شعوب  ق�������ش���اي���ا  م����ع  ال�������ش���ري���ع 
الإن�����ش��ان��ي��ة ، وع�����ززت وج���وده���ا يف 
العديد  ع��ر  امل�شطربة   ال�شاحات 
الإن�شانية  الهيئات  و  املنظمات  من 
الإماراتية التي حتمل لواء الدولة 
وجت�شد القيم الفا�شلة و  الأهداف 
املعطاء  الإم����ارات  لإن�����ش��ان  النبيلة 
املنظمات هيئة  ه��ذه  راأ����س  وع��ل��ى   ،
ال��ه��لل الأح��م��ر الإم���ارات���ي، التي 
تعزيز  يف  ب���دور  حم���وري  ت�شطلع 
م��ك��ان��ة ال����دول����ة الإن�������ش���ان���ي���ة على 
الدولية،  و  الإقليمية  ال�شاحتني 
وذل����ك ع��ر م��ا ت��ن��ف��ذه م��ن برامج 
اإن�شانية وم�شاريع  خريية وتنموية 

يف خمتلف اأنحاء العامل . 
نحيد  لن  “ اإننا  املزروعي  واأ�شاف 
دولة  اختطته  ال���ذي  ال��ط��ري��ق  ع��ن 
الر�شيدة  وق���ي���ادت���ه���ا  الإم�����������ارات 
امل��ح��ت��اج��ني  ،  و  ال�شعفاء  مل��ن��ا���ش��رة 
ومبادئها  لقيمها  اأوف��ي��اء  و�شنظل 
الإن�شان  اأجل خري  التي جاءت من 

وحتقيق حلمه يف العي�س الكرمي .» 

والقت�شادية  والتنموية  ال�شيا�شية 
والج��ت��م��اع��ي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة، وذلك 
للقيادة  ال��ث��اق��ب��ة  ال���روؤي���ة  ب��ف�����ش��ل 
التي  احلكيمة  و�شيا�شتها  الر�شيدة 
عززت مكانة الدولة  اإقليميا وعامليا 
اخلرية  القوى  طليعة  يف  وجعلتها 
منجزاتها  خ����لل  م���ن  ال���ع���امل  يف 

احل�شارية والإن�شانية . 
الأزم��������ات  خ�������ش���م  “ يف  واأ������ش�����اف 
اأ���ش��ب��ح��ت �شمة  ال���ت���ي  الإن�����ش��ان��ي��ة 
ت�شعى  ال���ع�������ش���ر  ه������ذا  يف  ب���������ارزة 
الإماراتي،  الأح��م��ر  ال��ه��لل  هيئة 
ال�شيخ  �شمو  وم��ت��اب��ع��ة   بتوجيهات 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
رئي�س  الظفرة،  منطقة  يف  احلاكم 
اآثارها على  حياة  الهيئة للحد من 
وتخفيف  وامل��ت�����ش��رري��ن  ال�����ش��ح��اي��ا 
وطاأتها قدر الإمكان عر ما تقدمه 
من دعم وم�شاندة للدول ال�شقيقة 

وال�شديقة وال�شعوب  املنكوبة . 
هذا  ال���دول���ة مت��ي��زت يف  اإن  وق����ال 
جتاوبها  بف�شل  الإن�����ش��اين،  امل��ج��ال 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل .«  

ت�شريح  يف  امل�����زروع�����ي  واأ������ش�����اف 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ع���ي���د الحت�������اد ال������ 51 
للدولة، اأن عظمة جتربة الإمارات 
متيزها  يف  ت���ك���م���ن  الحت�������ادي�������ة 
اأبناء  نفو�س  ور�شوخها يف   وتفردها 
الوطن، و تركت ب�شماتها وا�شحة 
الإقليمية  و  املحلية  ال�شعد  على 
الإجناز  اأن  هذا  موؤكدا  الدولية،  و 
الفكر  ل��ول  يتحقق  اأن  ل��ه  ك��ان  م��ا 
املغفور  نهج  يف  املتاأ�شل  ال��وح��دوي 
ل����ه ال�����وال�����د ال�������ش���ي���خ زاي�������د ال����ذي 
اأ�شحاب  مبعاونة  اإخوانه  ا�شتطاع 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��و 
للحتاد حكام الإمارات، اأن يوؤ�ش�س 
����ش���رح الإم��������ارات ال����وح����دوي على 
قواعد ثابتة  ومتينة ت�شتع�شي على 
نوازع الفرقة و ال�شتات ، وانعك�شت 
وح������دة ال����دول����ة اإي���ج���اب���ا ع���ل���ى كل 
الدوائر ومرافق الدولة وموؤ�ش�شات 
وف��ريا عم   املجتمع، وتدفق خريها 

•• اأبوظبي-وام : 

م�شلم  حمدان  الدكتور  معايل  اأكد 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل�����زروع�����ي، 
الإماراتي،  الأح��م��ر  ال��ه��لل  هيئة 
اأن جتربة الدولة الحتادية  �شتظل 
���ش��ف��ح��ة خ���ال���دة يف ك��ت��اب الإجن����از 
و الإع��ج��از الإم���ارات���ي، ال���ذي دونه 
ال�شيخ  املوؤ�ش�س  ال��وال��د  ل��ه  املغفور 
“طيب  اآل  نهيان  �شلطان  بن  زاي��د 
اهلل ثراه “ مبداد العزمية و العمل 
الذات  ون��ك��ران  التجرد  و  ال�شر  و 
الأهداف  و  الغايات  بلوغ  اأج��ل  من 

الكرى . 
اإليه دولتنا من  اإن ما �شارت  وقال 
وحدة ومتا�شك كان بل �شك ثمرة 
يانعة جلهود كبرية وخطوات واثقة 
�شارها الفقيد،  ويوا�شلها من بعده 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
را�شد  اآل مكتوم،  بن  ال�شيخ حممد 
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اأخبـار الإمـارات
عمر �سلطان العلماء: عيد الحتاد فر�سة لالحتفاء باإجنازات الدولة وجتديد العهد مبوا�سلة رحلة التنمية والبناءنورة الكعبي : عيد الحتاد منا�سبة غالية على قلوب جميع اأبناء الدولة   

•• اأبوظبي- وام:

ن��ورة بنت حممد الكعبي، وزي��رة الثقافة   قالت معايل 
على  غالية  منا�شبة  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  اإن  وال�شباب 
انطلق م�شرية  ذكرى  فهو  الدولة،  اأبناء  قلوب  جميع 
وطن قادها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهّيان، 
لتتاأ�ش�س  احل��ّك��ام  اإخ��وان��ه  و�شانده  بها  ث��راه،  اهلل  طّيب 
وامل�شّيدة  وطموحاتهم،  باأبنائها  القوية  الحت��اد  دول��ة 
ال�شتثمار  بالإن�شان  اأعينها  ن�شب  ت�شع  قيادة  ب��روؤي��ة 
التي  الأه��م  ال��رثوة  باعتباره  وفكره  بعلمه  والنهو�س 

متتلكها الدولة .
روؤية طموحة  املنا�شبة يف ظل  "تاأتي  واأ�شافت معاليها 

والتنمية،  البناء  م�شرية  وت�شتكمل  امل�شتقبل  ت�شت�شرف 
وال�شباب نحر�س على مواكبة  وزارة  الثقافة  ونحن يف 
احلراك  ودع���م  لدولتنا  التنموية  التطلعات  خمتلف 
ال����ذي ي��ع��ت��ر رك���ي���زة يف  م�شرية  ال��ث��ق��ايف والإب����داع����ي 
ال��ن��ه�����ش��ة، وم���ن خ���لل ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��دي��د م���ن املبادرات 
يف  رّواده  ودع��م  الإب���داع  رعاية  م�شلحة  يف  ت�شّب  التي 
اأمل  بكل  املقبلة  املرحلة  اإىل  نتطلع  الإم����ارات،  ونحن 
ال�شمو  �شاحب  قيادة  ظل  يف  وطموح  وعزمية  وت��ف��اوؤل 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان  رئي�س الدولة “حفظه 
اأولوياتها تعزيز  اإن�شانية ت�شع يف  اهلل”، بروؤية ور�شالة 
ال��دول��ة �شمن موؤ�شرات  وت��دع��م مكانة  الحت���اد  اأرك���ان 

 التناف�شية العاملية  ." 

•• دبي-وام : 

اأكد معايل عمر �شلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  والق��ت�����ش��اد  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
ال���   51 لدولة  اأن عيد الحت���اد  ُب��ع��د،  ع��ن  العمل 
الإمارات يج�شد معاين الفخر والعتزاز بالوطن 
خلل  حتقيقها  مت  التي  ب��الإجن��ازات  والحتفاء 
اخلم�شني عامااً املا�شية  من تاريخ دولة الإمارات، 
منذ التاأ�شي�س على اأيدي الآباء املوؤ�ش�شني الذين 
اأ�ش�س  على  الحت��اد  لقيام  الأوىل  اللبنة  و�شعوا 
والطموحات  الآم����ال  لتحقيق  را���ش��خ��ة  ومتينة 
وقال  املجالت .   خمتلف  يف  ال�شاملة  والتنمية 

الدولة  احتفالت  العلماء مبنا�شبة  �شلطان  عمر 
اإن هذا اليوم ميثل فر�شة   ،51 ال�  بعيد الحتاد 
عن  الر�شيدة  والتعبري  للقيادة  ال��ولء  لتجديد 
الن���ت���م���اء ل���ه���ذه الأر�������س ال��ط��ي��ب��ة، والن���ط���لق 
بعزمية واإ�شرار نحو امل�شتقبل، وفق روؤية "نحن 
الإم����ارات  "مئوية  2031"  واأه����داف  الإم����ارات 
الطموحة  وال����روؤي����ة  ال��ن��ه��ج  وع��ل��ى   ،"2071
واأدوات  وامل��ع��رف��ة  ب��ال��ع��ل��م  مت�شلحني  ل��ق��ي��ادت��ن��ا، 
امل�شتقبل  والتكنولوجيا احلديثة ملوا�شلة م�شرية 
فر�س  اإىل  التحديات  وحت��وي��ل  والبناء  التنمية 
لتحقيق الإجنازات والزدهار ال�شامل مبا  ي�شمن 

الرفعة والريادة لدولة الإمارات . 

احلكمة والإخال�س 
جوهر الحتاد

فقيهي  ع���ب���دال���غ���ف���ور  الأ�����ش����ت����اذ  ق�����ال 
اأب������رز جت����ار دب�����ي، ويجمع  وه����و م���ن 
رائع،  ب��ت��وازن  والثقافة  ال��ت��ج��ارة  ب��ني 
ق��ال:ل��ق��د ع���زز الحت����اد م��ك��ان��ة دولة 
اإقليميا  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
وع��امل��ي��ا ، مب���ا ح��ق��ق��ت��ه م���ن اإجن�����ازات 
وقد  قيا�شي،  زم��ن  يف  ولف��ت��ة  �شاملة 
توج معر�س اإك�شبو 2020 الذي نظم 
موؤخرااً هذه الإجن��ازات بال�شكل الذي 

كر�س املكانة احل�شارية للإمارات. 
اإن احلكمة والإخل�س هما  واأ�شاف: 

جوهر الحتاد.

اأ�سواق الإمارات تن�سط 
مع عطلة عيد الحتاد 51

ال���رزاق �شديق  ق��ال الأ���ش��ت��اذ عبد 
خلل  ين�شط  ال�شوق  اإن  اخلاجة: 
ويحفز   ، الحت��������اد  ع���ي���د  ع���ط���ل���ة 
امل�����زي�����د م�����ن ال����ت����ج����ار وال�������ش���ي���اح 
فر�س  ع��ن  بحثا  دب��ي  اإىل  للقدوم 
من  وال�شتفادة  ال��ت��ج��اري،  العمل 
ال�شتجمام ال�شياحي، ويفتح الباب 
ال�شترياد  ف���ر����س  م����ن  ل��ل��م��زي��د 
مبا  الت�شدير  واإع���ادة  والت�شدير، 
واأنتم  ع����ام  وك����ل  ي��ن��ف��ع اجل��م��ي��ع، 

بخري.

العتماد على النف�س 
اأ�سا�س النجاح

قال الأ�شتاذ حممود حممد الدلل: 
اأبنائنا  م�شاعر  تنمية  علينا  يجب 
عن  والبعد  النف�س،  على  بالعتماد 
جتارب  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  التكالية، 
الآب���اء والأج����داد، وال��ت��زام ال�شلوك 
يف  القيم  ه��ذه  وا�شتثمار  الفا�شل، 
والعمل   ، الحت��اد  م�شرية  موا�شلة 
م���ن اأج����ل رف��ع��ة ال���وط���ن، وحتقيق 
وازدهاره.ورفع  وا�شتقراره  تقدمه 
اآيات  اأ�شمى  الحت��اد  عيد  مبنا�شبة 

التهاين لقيادتنا احلكيمة .

عيد الحتاد م�سدر 
فخر واعتزاز

�شريف  حم���م���د  الأ������ش�����ت�����اذ  ق������ال 
اطلعه:  و�شعة  بقراءاته  املعروف 
الواحد  الحت��اد  بعيد  احتفالنا  اإن 
بالفخر  اح��ت��ف��اء  ه���و  واخل��م�����ش��ني 
وف���خ���ر   ، والإجن�����������������ازات  وال�����ع�����ز 
قواعد  اأر���ش��وا  ال��ذي��ن  باملوؤ�ش�شني 
ح�شارية  دول�����ة  وب���ن���وا  الحت�������اد، 
ال����دول����ة  م�������ش���اف  اأ����ش���ب���ح���ت يف 

املتقدمة.
وقال: اإن الإجن��ازات التي حققتها 
دافعا  ن����ا  ت�����ش��ك��ل  الحت�������اد  دول������ة 

وحافظا ملوا�شلة العطاء.

حممود الدالل حممد �سريفعبدالرزاق اخلاجةعبد الغفور فقيهي

عهود الرومي: الإمارات يف عيد احتادها الـ51 ق�سة ملهمة عنوانها امل�ستقبل

النائب العام للدولة : عيد الحتاد ميثل تاريخا 
فا�سال بني ما�ٍس جميد وحا�سر وم�ستقبل م�سرقني

•• دبي-وام  : 

اأك�����دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
للتطوير  دول�����ة  وزي������رة  ال����روم����ي 
دول���ة  اأن  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل،  احل���ك���وم���ي 
ال��ع��ام بعيد  الإم����ارات حتتفي ه��ذا 
انطلقت  وق�����د  ال�51،   الحت��������اد 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
وتوجيهات  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
بن  حممد  ال�شيخ  �شاحب  ال�شمو 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
"نحن  روؤية  لتحقيق  اهلل"،  "رعاه 
ف�شلاً  لتكتب   ،"2031  الإمارات 
عنوانها  ملهمة  ق�شة  يف  ج��دي��دااً 
الرومي  ع��ه��ود  وق��ال��ت  امل�شتقبل  .  

على قيم التلحم والولء للوطن 
والت�شحية من اأجله . 

و اأ�شافت اأن دول الإم��ارات حتتفي 
حتتفل  وب��ال��ت��زام��ن  الحت����اد  بعيد 
الثاين  يف  ال��ع��امل،  دول  كافة  معها 
العاملي  ب����ال����ي����وم  دي�������ش���م���ر،  م����ن 
 للم�شتقبل، الذي اعتمدته منظمة 
والثقافة  للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
العام  "اليوني�شكو"  وال����ع����ل����وم 
توؤكد  تاريخية  خطوة  يف  املا�شي، 

 ريادة الدولة عا�شمة للم�شتقبل . 
للتطوير  دول������ة  وزي�������رة  وه����ن����اأت 
احلكومي وامل�شتقبل قيادة وجمتمع 
دولة الإمارات بعيد الحتاد معربة 
اهلل  هذه  يعيد  ب���اأن  متنياتها  ع��ن 
كل  الدولة  على  الوطنية  املنا�شبة 

عام باخلري والزدهار والتقدم . 

•• اأبوظبي-وام :  

امل�شت�شار  للدولة  ال��ع��ام  النائب  ق��ال 
الدكتور حمد �شيف ال�شام�شي اأن عيد 
الحتاد يوم خالد يف وجدان ال�شعب 
الإماراتي وميثل  تاريخا فا�شل بني 
وم�شتقبل  وح���ا����ش���رااً  جم��ي��د  م��ا���س 
وفخر  ب��ع��زة  فيها  نتطلع  م�شرقني، 
اىل �شرح دولتنا ال�شامخ واإجنازاتها 
احل�شارية  وم�����ش��ريت��ه��ا   ال����ك����رى، 
بداأها  ال���ت���ي  ال����رائ����دة،  وال��ت��ن��م��وي��ة 
املغفور له ، ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان، طيب اهلل ثراه،  واإخوانه الآباء 
العظماء،  ال��ق��ادة  ه���وؤلء  املوؤ�ش�شون، 
الذين اآمنوا بفكرة الحتاد، فتوحدت 
اإر���ش��اء دع��ائ��م م�شروع  اإرادت��ه��م على 
 وط���ن���ي خ���ال�������س، ف���ك���ان ق���ي���ام دول���ة 
عزمية  وبف�شل  ح�شارية،  احت��ادي��ة 
واإرادة وحكمة قيادتنا الر�شيدة التي 
مت�شي بدولتنا بثبات  نحو امل�شتقبل 
ال���واع���د، ت����زداد دول���ة الإم������ارات قوة 
وازده�������ارااً ع��ام��ااً ب��ع��د ع����ام، ومت�شى 
بثبات نحو حتقيق م�شتهدفات مئوية 
 الإمارات، بروؤى ا�شت�شرافية حكيمة، 

51 للدولة، م�شريااً اإىل  اأن الحتفاء 
العظيمة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
والدللت  املعاين  الكثري من  يحمل 
ال���وط���ن���ي���ة ف���ه���و ت��ع��ب��ري �����ش����ادق عن 
وتاأكيدااً  ال���واح���د،  اإمي��ان��ن��ا  بامل�شري 
للوطن  والن���ت���م���اء  ال������ولء  مل�����ش��اع��ر 
وا�شلت  ال��ت��ي  احل��ك��ي��م��ة  ول��ق��ي��ادت��ن��ا 
ال�شاملة  والتنمية  النه�شة  م�شرية 
م�����ش��ب��وق��ة مر�شخة  غ���ري   ب����اإجن����ازات 
م��ك��ان��ة ال��دول��ة ودوره����ا ال���ري���ادي يف 

املحافل القليمية والدولية . 
الوطنية  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  اإن  وق�����ال 
وطموحاتنا  ت�����اأت�����ي  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
مل��وا���ش��ل��ة م�����ش��رية التقدم  وع��زمي��ت��ن��ا 
والزده������ار ل ح����دود ل��ه��م��ا، وه���و ما 
التي  احلكيمة  قيادتنا  م��ن   تعلمناه 
البذل  م���ع���اين  ن��ف��و���ش��ن��ا  يف  ر���ش��خ��ت 
واإع���لء  ال��وط��ن  �شبيل  وال��ع��ط��اء يف 
الذين  �شطروا  اأبنائه  ب�شواعد  �شاأنه 
اأث���ب���ت���وا م���ن خللها  ق�����ش�����س جن����اح 
العمل  مواقع  يف  وكفاءتهم  قدرتهم 
الإمارات  دول��ة  ا�شم  ف�شار  املختلفة، 
امل��ل��ه��م يف  م��رادف��ا للنجاح  والجن����از 

العامل اأجمع . 

اإن عيد احتاد دولة الإمارات، ميثل 
التي  الحت��اد  روح  لتاأكيد  منا�شبة 
غر�شها الآباء املوؤ�ش�شون يف  املجتمع، 
وجعلوا منها منهجااً را�شخااً يرتكز 

وهو  �شاملة،  تنموية  وا�شرتاتيجيات 
ما يعك�شه الإع��لن عن خطة العمل 
 "2031 "نحن  الإم���ارات  الوطنية 
الدولة  خ��لل��ه��ا  م��ن  ت�شتكمل  ال��ت��ي 
امل�شتدامة  ال���ت���ن���م���وي���ة  م�����ش��ريت��ه��ا 
احل�شارية  الإن�����ش��ان��ي��ة  ور���ش��ال��ت��ه��ا 
والعدالة  ع��ل��ى  الت�شامح  ال��ق��ائ��م��ة 

والعطاء . 
باأ�شمى  للدولة  العام  النائب  وتوجه 
اآيات التهاين والتريكات اإىل القيادة 
ال�  الحت���اد  عيد  مبنا�شبة  ال��ر���ش��ي��دة 

مدير عام »وام«: نحتفي يف عيد الحتاد الـ 51 بتجربتنا الوحدوية الفريدة والرائدةالقا�سي الدكتورة ابت�سام البدواوي:منا�سبة اليوم الوطني تتويٌج مل�سرية م�ستدامة من النمو والإجنازات
•• دبي-الفجر : 

الدكتورة  ال��ق��ا���ش��ي  ���ش��ع��ادة  ق��ال��ت 
ابت�شام البدواوي، مدير عام معهد 
دبي الق�شائي: "يف يومنا الوطني 
العتزاز  قيم  معه  ح��ام��لاً  ال�51 
باأهم  حمطة من م�شرية الإمارات 
ال��ت��ي ت��ذك��رن��ا ب��ط��م��وح��ات الآب����اء 
امل��وؤ���ش�����ش��ني واآم��ال��ه��م ع��ن��د اإعلن 
ال�شالح  اخل��ل��ف  ووف����اء  الحت�����اد، 
واإخل�شها  قيادتنا  الر�شيدة،  من 
العهد،  على  احلفاظ  يف  وتفانيها 
ل�����ش��م��ان تقّدم  امل�����ش��رية  واإك����م����ال 
الوطن وازده��اره، واإ�شعاد املواطن 

•• اأبوظبي -وام : 

الري�شي  جلل  حممد  �شعادة  اأك��د 
م��دي��ر ع��ام وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات 
 51 ال�  الحتاد  عيد  يف  "وام" اأنه 
بتجربتنا  الإم��ارات نحتفي  لدولة 
التي  والرائدة  الفريدة   الوحدوية 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  دعائمها  اأر���ش��ى 
"طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
وازدان�����ت  بالإجنازات  ثراه"،  اهلل 
ال���ن���وع���ي���ة ال�����ب�����ارزة ب��ف�����ش��ل دعم 
التمكني  م�شرية  قائد  وتوجيهات 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  له  املغفور 

ورفاهيته   . 
يعني  ال���ي���وم  ب���ه���ذا  اح��ت��ف��ال��ن��ا  اإن 
توالت  التي  بنجاحاتنا  الحتفاء 
لت�شل  ع����ام����ااً   51 م������دى  ع���ل���ى 
بدولتنا العزيزة اإىل م�شاف الدول 
املجالت،  يف  كافة  تقدمااً  الأك���رث 
وبعد  الرائدة.  للدول  ومناف�شتها 
احلكومية  موؤ�ش�شاتنا  اأ�شبحت  اأن 
ت��ع��م��ل م���ن اأ����ش�������س را����ش���خ���ة وفق 
يف  الأداء  ال��ت��م��ي��ز  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 
احل�����ك�����وم�����ي، ت�����وح�����دت ال���ق���ل���وب 
من  امل�شتقبل  ل�شت�شراف  والهمم 
اأج�����ل حت��ق��ي��ق احل���ل���م الإم����ارات����ي 
واأفكارااً  م�شاريع  لنطلق  الفريد، 

حتى  "رحمه  اهلل"،  ن���ه���ي���ان  اآل 
اأ���ش��ح��ت دول����ة الإم������ارات منوذجا 
ع��امل��ي��ا ب����ارزا ل��ل��ت��ق��دم وال���ري���ادة يف 
امل��ج��الت كافة .  وق���ال ���ش��ع��ادت��ه يف 
كلمة مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 51 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  “بقيادة   :
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
 ، اهلل”  ال���دول���ة   “حفظه  رئ��ي�����س 
بخطوات  الإم�����ارات  دول���ة  تنطلق 
را�شخة نحو تعزيز مكانتها البارزة 
�شرعة  يف  عامليا  وا�شتثناء  منوذجا 
وال��ق��درة على حتويل  وق��وة  النمو 
واعدة  فر�س  اإىل  كافة  التحديات 

ا�شتثنائية  بكل املقايي�س. وما كان 
لهذه املنجزات اأن ترى النور على 
الآمنة  البيئة  ل��ول  ال��واق��ع  اأر����س 
واأر�شت  ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  زرع����ت  ال��ت��ي 
وال�شلم،  ال��ع��دل  والت�شامح  قيم 
للجميع،  الإب�������داع  ب��ي��ئ��ة  ووف�����رت 
ملواجهة التحديات، وتطوير جميع 
والتعليمية  العلمية  ال��ق��ط��اع��ات 
والق�شائية  وغريها  والقت�شادية 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة املهمة 

ونحن ن�شتعد ملئويتنا الأوىل . 
برفع  نت�شرف  املنا�شبة،  ه��ذه  ويف 
ال�شمو  لأ�شحاب  التهاين  اأخل�س 
�شعب  واإىل  الإم��������������ارات  ح����ك����ام 

للريادة والتميز يف القطاعات كافة  
املنا�شبة  ه��ذه  يف   " واأ���ش��اف:   “. 
اآيات  اأ�شمى  اأرفع  الغالية  الوطنية 
�شاحب  اإىل  والتريكات  التهاين 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
 نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
"رعاه اهلل" واإخوانهما  حاكم  دبي 
للحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
حكام الإم��ارات، �شائلني املوىل عز 
الر�شيدة  قيادتنا  يحفظ  اأن  وجل 

الإمارات املخل�س وجميع املقيمني 
 والزوار  . 

 واأن يدمي على دولة الإمارات نعمة 
الأمن والأمان ." 

مق�سود كروز : احتاٌد من اأجل الإن�سان

موؤ�س�سة اأبوظبي للفنون: عيد الحتاد الـ51 منا�سبة 
ن�ستذكر فيها اإجنازات الدولة 

•• اأبوظبي -وام : 

دولة  اأن  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  الهيئة  رئي�س  ك��روز  مق�شود  �شعادة  اأك��د 
واثقة  بخطوات  م�شريتها  احل�شارية،  ت�شتاأنف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  املتوهجة  مئويتها  نحو 
الذهبي مبنجزات  الدولة - حفظه اهلل   - بعد �شطوع يوبيلها  نهيان رئي�س 
اإ�شتكمالاً مل�شرية الآباء املوؤ�ش�شني والتي قامت على الروؤية  الفخر وال�شموخ 
الإن�شانية  للقائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه 
–  من متكني  – رحمه اهلل  اآل نهيان  ال�شيخ خليفة بن زايد  اأر�شاه  – ومبا 
الإن�شان و ال�شتثمار يف امل�شتقبل وتوفري احلياة الكرمية لكل من يقيم على 

ال��واع��دة مواطنني ومقيمني  وزائرين ليكون ه��ذا الإحت���اد يف  ه��ذه الأر����س 
"احتاٌد من اأجل الإن�شان ."  واأ�شاف مق�شود كروز يف كلمة له :  جوهره هو 
“ وبهذه املنا�شبة الغالية على قلوبنا جميعااً يت�شرُف اأع�شاء جمل�س الأمناء 
برفع  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  الهيئة  لدى  العمل  العام  وطاقم  الأم��ني  و 
اأ�شمى اآيات التهاين والتريكات ملقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  اآل 
نهيان رئي�س الدولة - حفظه اهلل - واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  الوزراء حاكم دبي - رعاه 
اهلل - واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات، ول�شعب الإمارات مواطنني 
هذا  يف  وج��ل  عز  امل��وىل  �شائلني  ال�51"،  ”عيد  الحتاد  مبنا�شبة  ومقيمني 

اليوم اأن يبقى احتادنا رمزااً لكرامة الإن�شان واحل�شن احلقوقي الر�شيد  . 

•• اأبوظبي-وام:

موؤ�ش�شة  ورئي�س  موؤ�ش�س  ال�شويدي  خليفة  حممد  بن  حامد  الدكتور  قال 
عيد  اإن  )اأدا����س(  للفنون  اأبوظبي  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�شويدي 
التي  واملكت�شبات  الإجن���ازات  فيها  ن�شتذكر  منا�شبة  للدولة  ال�51  الحت��اد 
حققتها الإمارات يف املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والإجتماعية والعلمية 

والتنموية التي ت�شتدعي الفخر والإعتزاز. 
واأ�شاف: يف ظل روؤية باين النه�شة الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان ”طيب اهلل ثراه "، يوا�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" م�شرية اخلري والنماء ويقود 
عام  وكل  جميعااً  لنا  فهنيئااً  �شعبها..  واإ�شعاد  ال�شاملة  التنمية  نحو  البلد 

واجلميع بخري وعا�س احتاد اإماراتنا". 

عبداهلل مهري الكتبي: يف ظل القيادة الر�سيدة وبعزم اأبناء �سعبنا �ستم�سي م�سرية الوطن اإىل مقا�سدها
•• اأبوظبي - وام :  

ق�����ال م���ع���ايل ع����ب����داهلل ب����ن مهري 
الكتبي وزير �شوؤون املجل�س الأعلى 
للحتاد يف هذا اليوم املجيد، الذي 
�شعباًا  وقيادةاً،  دولتنا،  فيه  حتتفل 
واخلم�شني  احل����ادي����ة  ب���ال���ذك���رى 
لإعلن احتادنا، ُي�شعدين اأن اأتقّدم 
والتريكات  التهنئة  اآي��ات  باأ�شمى 
ال�شيخ  �شاحب  ال�شمو  �شّيدي  اإىل 

عيد الحتاد ال� 51 - حتت القيادة 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة 
نهيان،  رئي�س  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
�شاحب  و  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي   "رعاه  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
اأع�شاء  ال�����ش��م��و  واأ���ش��ح��اب  اهلل"، 
حكام   ، ل��لحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س 
ا،  جميعاً اهلل  حفظهم  الإم�������ارات، 

رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
يقود  وه��و  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
امل�شرية الظافرة ا�شتكمالاً لنه�شة 
ال����وال����د  املوؤ�ّش�س  ل��ب��ن��ات��ه��ا  و����ش���ع 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
و�شار  ثراه"،  "طّيب اهلل  نهيان  اآل 
فقيد  التمكني،  قائد  خطاها  على 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ  خليفة  الوطن 

نهيان . 
واأ�شاف معاليه - يف كلمة مبنا�شبة 

وب��ال��ع��زم الأك��ي��د وال��ب��ذل  املُخل�س 
م�شرية  �شتم�شي  �شعبنا،  لأب���ن���اء 
ا على  الوطن اإىل مقا�شدها، حفاظاً
وحدة الكيان الحتادي، وتقويةاً له 
لرجاله  لروحه،  ومتكيناًا  ا  وتعميقاً
ون�شائه، و�شوناًا ملا حتّقق من اإجناز 

يف املجالت كافة . 
دولتنا،  جم��د  اهلل  “ اأدام   : وق���ال 
عالياًا  ا  خّفاقاً الغايل  علمها  واأبقى 

ب�شواعد اأبنائه املُخل�شني .“ 

منى املري: روؤية القيادة الر�سيدة جعلت من الإمارات وجهة لكافة ال�سعوب وموطنًا للت�سامح ومن�سة للتقاء الثقافات
•• دبي-وام :  

ت��وج��ه��ت ���ش��ع��ادة م��ن��ى غ���امن امل���ري، 
ن���ائ���ب���ة رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س الإم��������ارات 
عام  م��دي��ر  ب��ني اجلن�شني،  ل��ل��ت��وازن 
امل���ك���ت���ب الإع�����لم�����ي حل���ك���وم���ة  دبي 
والتريكات  ال��ت��ه��اين  اآي���ات  باأ�شمى 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه 
اهلل، ول�شاحب ال�شمو  ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، مبنا�شبة عيد الحتاد 

ال� 51  لدولة الإمارات . 
والتريكات  بالتهنئة  توجهت  كما 

والتطور يف  املجالت كافة مبختلف 
رب���وع ال���دول���ة ب����داأت ق��ب��ل اأك���رث من 
املوؤ�ش�س،  الوالد  ن�شف قرن على يد 
نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
املوؤ�ش�شني،  والآب���اء  ث���راه،  اهلل   طيب 
القيادة  ظ���ل  يف  ال���ي���وم  وت���ت���وا����ش���ل 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة 
نهيان،  و�شاحب  اآل  زايد  بن  حممد 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  اأع�شاء  واإخوانهما  مكتوم، 
الأع���ل���ى ل���لحت���اد ح��ك��ام الإم������ارات، 
التي  ب���اجل���ه���ود  الكبرية  م�������ش���ي���دةاً 
الدولة  ل���ق���ي���ادة  ���ش��م��وه��م  ي��ب��ذل��ه��ا 
ن��ح��و ق��م��م ج���دي���دة م���ن الإجن�����ازات 
الدولة  اإم���ك���ان���ات  ك���اف���ة  وت�����ش��خ��ري 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو 
رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة 
املجل�س الأعلى للأمومة  والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
وحلرم  الإمارات”،  “اأم  الأ���ش��ري��ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن زاي����د اآل 
الوزراء  رئي�س  جمل�س  نائب  نهيان، 
ال�شيخة  �شمو  الرئا�شة،  ديوان  وزير 
منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم 
للتوازن  الإم������ارات  رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س 
دبي  موؤ�ش�شة  رئي�شة  بني  اجلن�شني، 

للمراأة، بهذه املنا�شبة الوطنية . 
وقالت �شعادة منى املري اإن الحتفال 
تاريخية  الحت��اد ميثل حلظة  بعيد 
يف م�����ش��رية م��ل��ه��م��ة م���ن الإجن�����ازات 

والرخاء  وال�شعادة  الزده��ار  لتعزيز 
ل�������ش���ع���ب الإم�������������������ارات، م����واط����ن����ني 
للريادة  ب��ه��ا  وال��و���ش��ول  وم��ق��ي��م��ني، 
العاملية وفق خطط مدرو�شة ت�شتمل 
الب�شرية  اله���ت���م���ام  ب����امل����وارد  ع��ل��ى 
والأمن  امل�شتدام  املتنوع  والقت�شاد 
املجتمعي  والزده�������ار  وال���ش��ت��ق��رار 
رئي�شية.   كركائز  العاملي  والت�شامح 
ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ش��ة جمل�س    واأ����ش���اف���ت 
اجلن�شني،  ب��ني  ل��ل��ت��وازن  الإم������ارات 
مدير عام املكتب الإعلمي حلكومة 
بكل  �شعب  الإمارات  احتفال  اأن  دبي 
ف��ئ��ات��ه ب��ع��ي��د الحت������اد ي��ج�����ش��د قيم 
والنتماء  الر�شيدة  للقيادة  ال���ولء 
الوطنية،  ال��ه��وي��ة  وي��ر���ش��خ  ل��ل��وط��ن، 

وي����اأت����ي ت���ع���ب���ريااً ع���ن  الع����ت����زاز مبا 
و���ش��ل��ت اإل���ي���ه الإم�������ارات م���ن مكانة 
ع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة ���ش��اه��م اجل��م��ي��ع يف 
الثاين  ي���وم  اأن  واأك������دت  حتقيقها .  
م���ن دي�����ش��م��ر ي��ع��ك�����س ���ش��ور فريدة 
الوحدة  وروح  ال��وط��ن��ي��ة  ق��ي��م  م���ن 
الوطني والل��ت��ف��اف بني  وال��ت��لح��م 
جتربتها  ومت��ث��ل  ال��ق��ي��ادة  وال�شعب، 
الحت���ادي���ة من���وذج���ااً م��ل��ه��م��ااً للدول 
الإقليمي  امل�شتويني  على  وال�شعوب 
والعاملي، موؤكدةاً اأن الروؤية  احلكيمة 
للقيادة الر�شيدة جعلت من الإمارات 
والأجنا�س،  ال�شعوب  لكافة  وج��ه��ةاً 
والإن�شانية  ل��ل��ت�����ش��ام��ح  وم���وط���ن���ااً 
الثقافات  ومن�شة  للتقاء  واملحبة، 

فالح الحبابي : عيد الحتاد الـ51 عالمة فارقة يف تاريخ الإمارات
•• اأبوظبي -وام : 

اأكد معايل فلح حممد الأحبابي، 
يف  والنقل  البلديات  دائ��رة  رئي�س 
الواحد  اأن عيد الحت��اد  اأبوظبي: 
علمة  ميثل  للدولة  واخلم�شني 
 فارقة يف تاريخ الإم��ارات، ويحمل 
معه ق�ش�س جناح وتطور وازدهار 
����ش���ه���دت���ه اأر���������س ال����وط����ن خ���لل 

الأعوام املا�شية . 
وق����ال " ي��خ��ل��د ه����ذا ال���ي���وم روؤي����ة 
املوؤ�ش�شني،  الآب��اء  وحكمة وعزمية 

وتر�شيخ ا�شم الإم��ارات يف املحافل 
جودة  وتطوير  وتعزيز  ال��دول��ي��ة، 
الإم��ارات��ي وكل من  املجتمع  حياة 

يقيم على اأر�شها .“ 
���ش��ع��ادة الدكتور  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
مدير  ال���ك���ع���ب���ي،  خ���ل���ف���ان  �����ش����امل 
ع����ام ����ش���وؤون ال��ع��م��ل��ي��ات يف دائ����رة 
نعرعن   “ وال���ن���ق���ل  ال���ب���ل���دي���ات 
الحت���اد  ب��ع��ي��د  ف��خ��رن��ا  واعتزازنا 
وال���ذي يحتفي مب�شرية   ،  51 ال��� 
بف�شل  حتققت  ن��وع��ي��ة  اإجن�����ازات 
روؤية وجهود متوا�شلة يف خمتلف 

بقيادة  خ���ط���اه���م  ع���ل���ى  ل��ن��م�����ش��ي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان،  زاي��د  اآل  بن 
"حفظه اهلل"، قائد ملهم تتوا�شل 
ب���روؤي���ت���ه م�����ش��رية الإم�������ارات نحو 

ال�شتقرار والتطور والتنمية ." 
واأ����ش���اف “ ���ش��ه��دت ال���دول���ة منذ 
الحت���اد، من��وااً وازده����ارااً مت�شارعا 
التي  ال��ر���ش��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  بف�شل 
الإم���ارات  مكانة  تعزيز  يف  تفانت 
 ور�شالتها بني دول العامل، وتفعيل 
دورها يف دعم املجتمعات احل�شرية، 

يف  لت�شاهم  والقطاعات،   املجالت 
واملجتمع  ال��ف��رد  وا���ش��ت��ق��رار  ب��ن��اء 
الإم�����ارت  اأ���ش��ب��ح��ت  اإذ  الإم����ارت����ي 
منوذجااً عامليااً يف حتقيق  منظومة 
م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ع��زز م���ن ج����ودة حياة 

ورفاهية املجتمع .“ 
واأ�شاف " نوؤكد من خلل توحيد 
ا�شتكمال  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ه��ود 
م�شرية قيادتنا الر�شيدة؛ لتطوير 
العمليات  وحت���������ش����ني  وت���ن���م���ي���ة 
مكانة  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي   وامل�شاريع 

الإمارت، وطن اجلميع ." 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

قال ال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب �شوؤون اأ�شر 
ال�شهداء اإن دولة الإمارات العربية املتحدة بداأت رحلة جديدة من الإجناز والعطاء 
والتميز، بعد اأن حققت اإجنازات اأذهلت العامل اأجمع على مدار خم�شني �شنة م�شت 
ال�شيخ  باإذن اهلل  املغفور له  اأركانه  اأ�ش�شه وثبت  من عمر احتادنا القوي الذي و�شع 

زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه مع الآباء املوؤ�ش�شني.
واأ�شاف يف كلمة له مبنا�شبة عيد الحتاد ال�51 “ هذا اليوم املبارك ن�شتذكر بفخر 
دول��ة عظيمة  بناء  اأج��ل  من  املوؤ�ش�شني  قدمها جيل  التي  املخل�شة  اجلهود  واع��ت��زاز 
املجالت  العديد من  يف  يحتذى  مثالاً  تكون  اأن  من  قيا�شي  وق��ت  خالدة متكنت يف 

�شواء ال�شيا�شية اأو الجتماعية اأو القت�شادية وغريها”.
واأو�شح ال�شيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان اأن الحتاد مل يعد جتربة جديدة بل �شار 
وال�شعب  القيادة  لدى  ثابتة  ،وعقيدة  اإماراتي  مواطن  كل  به  يوؤمن  ملمو�شااً  واقعا 
باأن  اآمنوا  الذين  اأبناء الوطن  اإىل ان ذلك كان نتاجا جلهود املخل�شني من  م�شريااً 
قوتنا وعزتنا ومتيزنا كلها تاأتي ثمارا لوحدتنا ومتا�شكنا وتعاوننا معااً لتظل دولتنا 

احلبيبة يف مقدمة دول العامل اأمانا وتنمية وا�شتقرارااً.
واأ�شار اإىل اأن املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه قاد مرحلة 
التاأ�شي�س بكل حكمة وحنكة و�شجاعة فيما توىل ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه 
اهلل اإدارة مرحلة التمكني التي �شاهمت يف بناء املواطن الإماراتي وعززت اإمكانياته 
ت�شهدها  التي  النطلق  مرحلة  يف  واإ�شرار  وعزمية  بقوة  للم�شاركة  جاهزا  ليكون 

دولة الإمرات العربية املتحدة يف ظل القيادة الر�شيدة ل�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

اآيات التهاين  اأ�شمى  اأرفع  اأن  " يطيب يل  اآل نهيان   وقال ال�شيخ خليفة بن طحنون 
والتريكات اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، واإىل اإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 
دولة  �شعب  واإىل  ون��واب احلكام،  العهود،  اأول��ي��اء  �شمو  واإىل  الإم���ارات،  الأعلى حكام 
الإمارات واملقيمني على اأر�شها الطيبة، مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 51 للدولة، �شائلاً 
املباركة على قيادتنا الر�شيدة و�شعبنا لأعوام  املنا�شبة  اأن يعيد هذه  املوىل عز وجل 

مديدة باخلري واليمن والركات".

خليفة بن طحنون: الحتاد واقع ملمو�س يوؤمن به كل اإماراتي

•• راأ�س اخليمة - وام:

اأك�����د ال�����ش��ي��خ امل��ه��ن��د���س ����ش���امل بن 
رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  �شلطان 
برا�س  امل������دين  ال�����ط�����ريان  دائ��������رة 
دي�شمر  م���ن  ال���ث���اين  اأن  اخل��ي��م��ة 
فيه  �شطعت  م�شهود،  تاريخي  يوم 
جنبات  لت�شيء  الإم�����ارات  �شم�س 
يف  را�شخة  غالية  ومنا�شبة  الكون، 
ويعد  وقلوبهم  الإماراتيني  ذاك��رة 
والعطاء  اخل���ري  مل�����ش��رية  ام���ت���دادااً 

احلافلة بالإجنازات الكبرية.
بن  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  وق��ال 
القا�شمي يف كلمتة مبنا�شبة  �شقر 
 “ ل���ل���دول���ة  ال�51  الحت�������اد  ع���ي���د 
العظيمة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  نحتفل 
وامل�شطرة باأحرف من نور يف تاريخ 
اأذهاننا تلك  اإىل  التي تعيد  دولتنا 
لتاأ�شي�س  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ل��ح��ظ��ات 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  احت�����اد 

وتوافقت  اتفقت  بعدما  امل��ت��ح��دة، 
اإماراتنا  و�شيوخ  قادة  وروؤى  حكمة 
من  الهائل  احلجم  لتوؤكد  الغالية 
الجنازات التي حتققت خلل هذه 
الذي  ال��ط��م��وح  وبحجم  ال�����ش��ن��وات 
يعي�س يف قلوبنا اعرتافا باجلميل 
وعهدنا  وولءن����ا  عزمنا  م��وؤك��دي��ن 
للوطن وللقيادة الر�شيدة ول�شعب 

دولتنا، ونعد مبوا�شلة العمل على 
نحو  احت��ادن��ا  قيم  وتر�شيخ  تعزيز 
ت��اري��خ دولتنا  م��ن  مرحلة ج��دي��دة 

احلبيبة”.
واأ�شاف " ن�شتلهم العر والدرو�س 
امل�����ش��ت��ف��ادة وامل�����ش��ت�����ش��ق��اة، م���ن اأن 
الحت���������اد ه�����و ����ش���م���ان���ة ال���ت���ط���ور 
وال���ع���زة والزده�������ار، ن���راه���ن نحن 
وتوحدنا،  الإماراتيون يف وحدتنا، 
الرا�شخة  وع���ق���ي���دت���ن���ا  وي��ق��ي��ي��ن��ا 
و"الوطن  متوحد"  "البيت  ب����اأن 
قيادتنا  خطى  ن��رتج��م   ، متوحد" 
باأن   � وال��ب��ن��اء،  النماء  يف  الر�شيدة 
نكون ال�شباقون على دروب التطور 
امل����واق����ع  احل���������ش����اري يف خم���ت���ل���ف 
ما  ب��ج��ل  م�شحني  وامل�����ش��وؤول��ي��ات، 
راي��ة الحت��اد خفاقةاً  لتبقى  منلك 
�شاخمة واأن تبقى دولتنا الإمارات 
امل��ت��ح��دة يف ري����ادة الأمم  ال��ع��رب��ي��ة 

والدول".

وت��ق��دم ال�����ش��ي��خ ���ش��امل ب��ن �شلطان 
الوطنية،  املنا�شبة  بهذه  القا�شمي 
والتريكات  التهنئة  اآي��ات  باأ�شمى 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
�شاحب  و  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  واإىل  اهلل” 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
راأ�س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  اخليمة 
الأع����ل����ى حكام  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء 
الم�����ارات واأول���ي���اء ال��ع��ه��ود ونواب 
احلكام واإىل �شعب الإمارات مع طّي 
�شفحة نا�شعة من عام اآخر حافل 
بالإجنازات التاريخية .. حفظ اهلل 
وكلل  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  خطى  يف 

جهودها باخلري العظيم.

•• دبي - وام: 

ق��ال��ت م��ع��ايل ح�����ش��ة ب��ن��ت عي�شى 
اإن  بوحميد وزي��رة تنمية املجتمع 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اح��ت��ف��ال 
امل���ت���ح���دة ب��ع��ي��د الحت�������اد ال������ 51 
وير�شخ  ال��وط��ن��ي��ة  ال������روح  ي���ع���زز 
ال�شعب  جتمع  التي  ال��وح��دة  قيم 
بالوطن والقيادة احتفاء مب�شرية 
خ���ال���دة م��ك��ل��ل��ة ب����الإجن����ازات بدءا 
م��ن اإع����لن ت��اأ���ش��ي�����س احت���اد دولة 
1971 وم���ا تله  الإم�����ارات ع���ام 
ال��ت��ي قادتنا  م��ن ع��ط��اء الأع������وام 
اليوم  بها  نفخر  التي  الريادة  اإىل 

ل�شاحب  احلكيمة  القيادة  ظل  يف 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 

ال��دول��ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال����������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما 

الإمارات.
لها  ت�����ش��ري��ح  يف  معاليها  واأك�����دت 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة خ�����ش��و���ش��ي��ة هذه 
العزيزة  الغالية  الوطنية  املنا�شبة 
ع���ل���ى ق����ل����وب ج���م���ي���ع امل���واط���ن���ني 
الدولة فهي  اأر�س  واملقيمني على 
القلوب  توحد  ا�شتثنائية  منا�شبة 
وجتمع العقول على حب الإمارات 

وفيها تاأكيد على النتماء والولء 
للوطن وقادته وعهد متجدد على 
املوا�شلة بذات العزمية والإ�شرار 
ع���ل���ى ط���ري���ق الحت�������اد وال����وح����دة 
والل�����ت�����زام ب��ن��ه��ج ال���ت���ف���وق ال���ذي 
له  املغفور  املوؤ�ش�س  ال��وال��د  ر�شمه 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
واإخ����وان����ه حكام  ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب 

الإمارات رحمهم اهلل .
عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  وه��ن��اأت 
و�شعب  ال���دول���ة  ق���ي���ادة  ب��وح��م��ي��د 
اأر�شها  على  واملقيمني  الإم�����ارات 
الوطنية  املنا�شبة  بهذه  العطاءة 

الغالية على النفو�س.

•• اأبوظبي -وام:

مر�شد  عوي�شة  املهند�س  معايل  اأك��د 
اأبوظبي  املرر رئي�س دائرة الطاقة يف 
اأن عيد الحتاد ال� 51 منا�شبة وطنية 
ع��ن ولئنا  م��ن خللها  ع��زي��زة نعر 
وقيادته  ال��غ��ايل  ل��وط��ن��ن��ا  وان��ت��م��ائ��ن��ا 
واعتزاز  بفخر  بكل  وننظر  الر�شيدة، 
وال�شتثنائية  التاريخية  اإىلامل�شرية 
ال����ت����ي ق����ادت����ه����ا دول����ت����ن����ا ع���ل���ى م����دار 
والتقدم  الإجن�����ازات  م��ن  ع��ام��ااً   51

والزدهار. 
“ نحتفل يف هذا اليوم  وق��ال معاليه 
الذين  املوؤ�ش�شني  القادة  فيه  ونتذكر 

دعائم  وتقوية  تاأ�شي�س  على  حر�شوا 
الرجال  وواج���ه���واب���ع���زمي���ة  الحت�����اد 
واآم����ن����وا بقدرة  ال��ت��ح��دي��ات  خم��ت��ل��ف 
مواطنيهم على خو�س غمار التحدي 
فنجحوا يف بناء دولة قوية وع�شرية 
اأ�شبحت منوذجااً فريدا يحتذى به يف 

الزدهار والتطور”. 
وق�������ال “ ح���ق���ق���ت دول�������ة الم���������ارات 
الكثري  امل���ب���ارك���ة  م�����ش��ريت��ه��ا  خ�����لل 
والقفزات  العظيمة  الإجن�����ازات  م��ن 
نحواخلم�شني  طريقها  يف  ال��ن��وع��ي��ة 
طموحة  ب�����روؤي�����ة  ال�����ق�����ادم�����ة،  ����ش���ن���ة 
وت�شتكمل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ت�����ش��ت�����ش��رف 
خمتلف  يف  ال�شاملة  التنمية  م�شرية 

امل���ج���الت، اإ���ش��اف��ة اىلحت��ق��ي��ق مكانة 
وثقافية  واج���ت���م���اع���ي���ة  اق���ت�������ش���ادي���ة 

وعلمية مرموقة على كافة امل�شتويات 
معاليه  وت��وج��ه  والعاملية”.   املحلية 
51 باأ�شمى  ال�  مبنا�شبة عيد الحتاد 
مقام  اإىل  والتريكات  التهاين  اآي���ات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
“رعاه اهلل”، واإىل اإخوانهما اأ�شحاب 
ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى 
�شعب  واإىل  الإم���ارات،  حكام  للحتاد 
الإم���������ارات ال���ك���رمي وامل��ق��ي��م��ني على 

اأر�شها الطيبة. 

•• اأبوظبي-وام: 

يتقدم معايل الدكتور ُمغري خمي�س 
اخلييلي، رئي�س دائرة تنمية املجتمع 
التهاين  اآي����ات  ب��اأ���ش��م��ى  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتريكات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
واإخ����وان����ه  اهلل"،  "حفظه  ال����دول����ة 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
الإم�����ارات، مبنا�شبة  ل��لحت��اد ح��ّك��ام 
اأن  م����وؤك����دااً   ،51 ال�����  ع��ي��د الحت������اد 
الدولة حققت العديد من الإجنازات 
ال��ري��ادي��ة وال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ع��ل��ى مدار 
بهذه  الح��ت��ف��ال  واأن  الأع�����وام،  ه���ذه 
لتجديد  ف��ر���ش��ة  ال��وط��ن��ي��ة  املنا�شبة 
الر�شيدة  لقيادتنا  والنتماء  ال��ولء 
التي مل تدخر جهدااً من اأجل اإ�شعاد 

اأفراد املجتمع كافة. 
واأ�شار معاليه اإىل اأن م�شرية الإحتاد، 
بداأها املغفور له الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
امل��وؤ���ش�����ش��ون الذين  واإخ����وان����ه  ث�����راه، 
اآمنوا باأن بناء الأوطان يجب اأن يبداأ 
اأولاً من بناء الإن�شان، ملا ي�شكله من 

اأ�شا�س وحمور رئي�شي للتنمية، حيث 
اأت��اح��ت ال��دول��ة اأم���ام اأب��ن��ائ��ه��ا فر�س 
لتحقيق  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ت��ع��ّل��م  العلم 
تلك الغاية، موؤكدااً ا�شتمرارية العمل 
الأ�شري  التما�شك  اإر�شاء دعائم  على 
م�شتويات  وت���ع���زي���ز  والج���ت���م���اع���ي 
عجلة  يدفع  مب��ا  وال��رخ��اء،  ال�شعادة 
اأبوظبي  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ق��ط��اع الجتماعي  اأج��ن��دة  وي��دع��م 
ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز من��ط حياة 
الأف�����راد، وذل���ك م��ن خ���لل ت�شجيع 
التفكري  وتبني  ح��ي��اة  اأ���ش��ل��وب  تبني 

الإيجابي وبناء املهارات املختلفة. 
حققت  الإم����������ارات  دول������ة  اأن  واأك�������د 
اإجن���������ازات ت���اري���خ���ي���ة رائ�������دة خلل 
ع���ق���وده���ا اخل��م�����ش��ة امل��ا���ش��ي��ة، حيث 
ب��ف�����ش��ل حكمة  ال���دول���ة  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
تكون  اأن  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  وروؤي�����ة 
الأمم  ب������ني  ب������ه  ي����ح����ت����ذى  م������ث������الاً 
وال�شعوب يف النه�شة والتقدم والعلم 
والزدهار، لفتااً اإىل الإمارات قدمت 
اأروع الأمثلة يف دعمها ل�شعوب العامل 
والتحديات  ال���ظ���روف  خم��ت��ل��ف  يف 
اإىل اجلهود  اأي�شااً  والأزم��ات، م�شريااً 
التي مت بذلها يف �شبيل رفعة الدولة 
امل����ج����الت  وت����ق����دم����ه����ا يف خم���ت���ل���ف 
القت�شادية، والجتماعية والثقافية 

والريا�شية. 
التنموية  اجل���ه���ود  م��ع��ال��ي��ه،  وث���ّم���ن 
املجتمع  اأف�������راد  ب��ه��ا  ي�������ش���ارك  ال���ت���ي 
يف  ال��لحم��دودة  واإ�شهاماتهم  كافة، 
ب��ن��اء ال��دول��ة احل��دي��ث��ة، ق��ائ��لاً “ اإن 
عام ال� 51 ي�شكل فر�شة لنا لتقييم 
اإجن��ازات اخلم�شني عامااً املا�شية، يف 
ن�شتعد فيه للنطلق  ال��ذي  الوقت 

بكل ثقة يف رحلتنا املقبلة”. 

•• اأبوظبي- وام: 

بن  �شلطان  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  رف���ع 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة 
للريا�شات  الإم�������ارات  احت����اد  اإدارة 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البحرية 
اأبوظبي للريا�شات البحرية التهنئة 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال��ت��ري��ك��ات 
مبنا�شبة عيد الحتاد ال�51 للدولة.

ال��ث��اين م��ن �شهر  " نحتفل يف  وق���ال 
الحتاد  بعيد  ع���ام،  ك��ل  يف  دي�����ش��م��ر 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 
وه��و ال��ي��وم ال���ذي ب���داأت فيه م�شرية 

بالإجنازات  حافلة  اإم��ارات��ي��ة  وطنية 
يف  دولتنا  و�شعت  ال��ت��ي  وال��ن��ج��اح��ات 

واأكرثها  ال��ع��امل  دول  اأه����م  م�����ش��اف 
الريادي  دوره���ا  م��ن  وع���ززت  تقدما، 
املحلية  امل�������ش���ت���وي���ات  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى 
ومت�شكها  وال���دول���ي���ة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
تنعم  ما  وم��دى  الرا�شخة،  مببادئها 
ب���ه م���ن اأم�����ن وع���ل���م ورخ������اء بف�شل 

قيادتنا الر�شيدة".
اأن  �شلطان  ب��ن  حممد  ال�شيخ  واأك���د 
بتطور  حظيت  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ري��ا���ش��ة 
املا�شية  العقود  ط���وال  ولف���ت  كبري 
يف ظل رعاية ودعم القيادة الر�شيدة 
مركزا  الإم����������ارات  اأ����ش���ب���ح���ت  ح���ي���ث 
متطورا لتنظيم وا�شت�شافة خمتلف 

احلديثة  ال���ب���ح���ري���ة  ال����ري����ا�����ش����ات 
الرتاثية  ل��ل�����ش��ب��اق��ات  ب���الإ����ش���اف���ة 
وامل���ه���رج���ان���ات امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي تعنى 
ال�شعبي  امل��������وروث  ع���ل���ى  ب���احل���ف���اظ 

البحري.
الريا�شة  اإل���ي���ه  و���ش��ل��ت  " م���ا  وق����ال 
ال��ب��ح��ري��ة يف الإم���������ارات ح���ال���ي���ااً هو 
كافة  وتنمية  الكبري  اله��ت��م��ام  ن��ت��اج 
الفعاليات والأن�شطة البحرية طوال 
املا�شية، وما ترتب عليه من  العقود 
ت��ق��دم ل حم���دود ل���لإم���ارات وري���ادة 
ال��ب��ح��ري��ة يف  ال��ري��ا���ش��ة  ع��ل��ى �شعيد 

العامل".

•• اأبوظبي- وام:

ق����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأح���م���د بن 
الفل�شي  بالهول  حميد  ع��ب��داهلل 
اإن عيد  ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م  وزي���ر 
منا�شبة  ل��ل��دول��ة  ال�51  الحت�����اد 
وطنية غالية تعزز معاين الوحدة 
وال���ت���لح���م ق����ي����ادة و����ش���ع���ب���ااً حتت 
راي������ة الحت�������اد ال���ت���ي ت���رم���ز لكل 
الوطنية  والثوابت  النبيلة  القيم 
�شعب  وج�����������دان  يف  ال����را�����ش����خ����ة 
ن�����ش��ت��ذك��ر م���ن خلله  الإم��������ارات، 
ومكت�شباته،  ال���وط���ن  اإجن��������ازات 
ق���دم���ااً يف دفع  امل�����ش��ي  ون���وا����ش���ل 
لتعزيز  والتنمية،  البناء  م�شرية 
ال��ع��امل كاأحد  ري����ادة الإم������ارات يف 

الن�شاين  ال��ت��ط��ور  اأف�����ش��ل من���اذج 
واحل�شاري  وامل����ع����ريف  وال��ع��ل��م��ي 

والقت�شادي.
الحتاد  م�شرية  اأن  معاليه  واأك���د 
مت�شي حتت ظل القيادة الر�شيدة 
م�شت�شرفة  امل�شتقبل  مئوية  نحو 
والإجنازات  النجاحات  من  مزيدااً 
�شاحب  ب��ق��ي��ادة  امل��ج��الت  �شتى  يف 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
" حفظه اهلل  نهيان رئي�س الدولة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه   "
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي " رع���اه اهلل " 
واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
الإم�����ارات،  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 

رفاهية  اأع��ي��ن��ه��ا  ن�����ش��ب  وا����ش���ع���ة 
املواطن الإماراتي واأمنه وتقدمه، 
باعتباره اأولوية ق�شوى لكل خطط 
يف  وب��راجم��ه��ا  امل�شتدامة  التنمية 

واأ�شاف  م�شتقبلها.  و  ح��ا���ش��ره��ا 
ب���ال���ذك���رى  “ ن���ح���ت���ف���ي  م���ع���ال���ي���ه 
الغالية،  دول��ت��ن��ا  لتاأ�شي�س  ال�51 
دولة  لبناء  اجلهود  توحدت  حيث 
املتقدمة  واملعارف  والعلم  الريادة 
الآباء  وروؤي����ة  بحكمة  والت�شامح، 
املوؤ�ش�شني بقيادة املغفور له ال�شيخ 
طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
اهلل ثراه، والذين اجتمعت اإرادتهم 
باإخل�س  وع��م��ل��وا  الحت����اد،  ع��ل��ى 
م��ن اأج���ل وط���ن م��وح��د ينعم فيه 
���ش��ع��ب��ه وك�����ل م��ق��ي��م ع���ل���ى اأر����ش���ه 
ب��الأم��ن وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة والزده�����ار، 
ال��وط��ن��ي��ة يف  ال��ق��ي��م  ن�شت�شعر  ك��م��ا 
الوطن  ل���ه���ذا  والن���ت���م���اء  ال������ولء 

وقيادته احلكيمة”.

•• اأبوظبي-وام:

اأّن الثاين من دي�شمر وامل�شاعر  امل��رر وزي��ر دول��ة  اأك��د معايل خليفة �شاهني 
التي يظهرها اأبناء الوطن واملقيمون على اأر�س دولة الإمارات انعكا�س مل�شرية 

حافلة بالإجنازات التي تقف وراءها قيادة عظيمة بروؤية ثاقبة.
وقال " دولة الإم��ارات مت�شي بثبات لتعزيز مكانتها ودورها على ال�شاحتني 
دول  جميع  مع  وطيدة  علقات  ن�شج  يف  جنحت  حيث  والدولية،  الإقليمية 
ال�شتقرار  دعم  يف  بالإ�شهام  والل��ت��زام  املتبادل،  الح��رتام  اأ�ش�س  على  العامل 
وال�شلم الدوليني، وتعزيز التعاي�س الإن�شاين، والعمل على حل النزاعات بني 
الدول باحلوار والطرق ال�شلمية ودعم كل ما ي�شهم يف خف�س الت�شعيد، اإميانااً 
ي�شودها  بيئة  اإّل يف  يتحّققان  ل  والتنمية  القت�شادي  والزده���ار  النمو  ب��اأّن 
الأمن وال�شلم. ولهذه الغاية النبيلة، التي تعتر امتدادااً لإرث املغفور لهما 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان " طيب اهلل 
ثراهما"، �شتوا�شل قيادة دولة الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، دعم اجلهود املبذولة لتوطيد 
ال��دويل، وتعزيز التعددية وال�شراكات ويف م��وازاة ذلك، �شت�شتمر يف  التعاون 

التنمية  م�شرية  تعزيز  يف  اأبنائها  وبعزم  اإمكاناتها  وباأق�شى  ال��دوؤوب  العمل 
تت�شم  التي  الإم���ارات  دول��ة  " ترتبط  واأ���ش��اف  القت�شادي.  والنمو  الوطنية 
�شيا�شتها بالتوازن، وال�شفافية، بعلقات متميزة مع كافة الدول ا�شتنادااً اإىل 
روؤية  ما ج�ّشدته  واحل��وار. وهو  والتوا�شل  النفتاح  مبادئها احلري�شة على 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  عنها  اأعلن  2031" التي  الإمارات  "نحن 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل"، قبل اأيام، اإذ اأكدت على تعزيز ح�شوردولة الإمارات يف الأ�شرة الدولية، 
وبناء ج�شور التعاون وال�شداقة، واحلوار الإيجابي". وقال " �شتوا�شل دولة 
ورفاهية  والزده��ار  ال�شلم  وتعزيز  امل�شرتكة،  امل�شالح  على  البناء  الإم��ارات 
ال�شعوب. فعلقات الدولة مع جميع الدول تت�شم بالعتدال واحلكمة والثقة، 
للتحديات  م�شتدامة  حللول  م�شرتكة  اأر�شية  اإي��ج��اد  يف  ذل��ك  ر  ُت�شِخّ وه��ي 
والنزاعات الإقليمية والدولية، كما اأّن دولة الإمارات كونها ع�شو يف جمل�س 
الأمن الدويل حتر�س على اأن تكون �شريكااً بّناءاً يف اجلهود الدولية للتعامل 
ال�����ش��لم، وتعزيز  ال��ت��ح��دي��ات احل��ا���ش��م��ة يف ع�شرنا م��ث��ل احل��ف��اظ ع��ل��ى  م��ع 
وملعاجلة  الإن�شاين،  للإغاثة  الأول��وي��ة  واإع��ط��اء  املناخي،  والتغري  الت�شامح، 

الأزمات ال�شحية العاملية، والبتكار يف التنمية".

•• اأبوظبي- وام:

الثاين  يف  نحتفل  دول���ة..  وزي��ر  ال�شايغ  علي  اأحمد  معايل  ق��ال 
من �شهر دي�شمر، بعيد احتاد دولة الإم��ارات، وهو اليوم الذي 
وبالتنمية،  ال��دوؤوب،  بالعمل  حافلة  وطنية  م�شرية  فيه  انبثقت 

وبالتطور.
“ مي��ث��ل ع��ي��د الحت�����اد م��ن��ا���ش��ب��ة للحتفاء  واأ�����ش����اف م��ع��ال��ي��ه 
ال��ع��ق��ود اخل��م�����ش��ة املا�شية،  ال��ت��ي حت��ّق��ق��ت خ���لل  ب����الإجن����ازات 
املقبلة  �شنة  اخلم�شني  خلل  امل�شرية  موا�شلة  لتاأكيد  ومنا�شبة 

بعزم ومثابرة”.
وقال “ حر�شت القيادة الر�شيدة على ال�شتثمار يف بناء الإن�شان، 
العامل  اأك����رث دول  الإم������ارات يف م�����ش��اف  ت��ك��ون دول����ة  اأن  وع��ل��ى 
تقدمااً، ورغم ما حتّقق فالدولة ما�شية قدمااً يف تعزيز مكانتها 
الأولوية للزدهار القت�شادي، ومد  اإعطاء  الدولية من خلل 
وال�شري  وال����دول،  ال�شعوب  م��ع  وال�����ش��راك��ات  ال�����ش��داق��ات  ج�شور 

بخطى حثيثٍة لتعزيِز القدرة التناف�شية لقت�شادها وا�شتدامته، 
وا�شتك�شاف فر�س جديدة يف قطاعات القت�شاد الرقمي، وريادة 
طّورت  فالدولة  والف�شاء.  املتقدمة،  والتكنولوجيات  الأعمال، 
ا�شرتاتيجية التنمية على اأ�شا�س دعم الزدهار القت�شادي على 
املدى الطويل من خلل تبّني �شيا�شة التنويع القت�شادي، كما 
تعمل على بناء اقت�شاد قائم على املعرفة والعلم والتكنولوجيا، 
البتكار،  وي�شجع  ال��ت��ن��وع،  يحت�شن  ف��ري��دااً  من��وذج��ااً  اأ���ّش�����س  م��ا 
القت�شادات  اأكر  مع  ورا�شخة  دائمة  اقت�شادية  علقات  ويبني 

العاملية”.
ال�شيخ  ال�شمو  روؤي��ة �شاحب  كانت  املنطلق،  ه��ذا  " من  واأ���ش��اف 
حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، و�شاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، توؤكد اأهمية و�شع 
الدولة  امل�شتقبلية لقت�شاد  والروؤية  ال�شرتاتيجيات  وتخطيط 
لل�شنوات اخلم�شني املقبلة، ومن هنا كانت الروؤية يف جعل دولة 

الإمارات عا�شمة عاملية لل�شتثمار والإبداع القت�شادي، وحا�شنة 
اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد  اأيام،  لريادة الأعمال. فقبل 
بن را�شد اآل مكتوم روؤية "نحن الإمارات 2031" والتي تعتر 
ركيزة النطلقة اجلديدة لبلدنا ولبناء منظومة اقت�شادية هي 
الأقوى والأكرث ا�شتدامة والأ�شرع منوااً وتطورااً والأكرث مرونة 
يف املنطقة عر تعزيز �شراكاتنا القت�شادية مع العامل وتر�شيخ 
"م�شاريع  حزمة  مع  ال��روؤي��ة  ه��ذه  وتتكامل  التنموي،  منوذجنا 
اإىل  وال��ه��ادف��ة   2021 �شبتمر  يف  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  اخلم�شني" 
وتوفر  واخلارجي،  الداخلي  النمو  متقدمة من  ملرحلة  تاأ�شي�س 
زخمااً لل�شتثمار يف القت�شاد الرقمي والقطاعات القائمة على 
الذكاء ال�شطناعي والثورة ال�شناعية الرابعة، واإطلق مبادرات 
الإماراتيني،  الأعمال  ورواد  الوطنية  الكفاءات  بتمكني  خا�شة 
وم�شاريع ل�شتقطاب املواهب وامل�شتثمرين بهدف تعزيز القدرة 
الأجنبي  ال�شتثمار  وج���ذب  ل��ل��دول��ة،  الق��ت�����ش��ادي��ة  التناف�شية 

املبا�شر عر القطاعات الرئي�شية".

•• اأبوظبي - وام:

للت�شامح  العاملي  املجل�س  رئي�س  اجل��روان،  حممد  بن  اأحمد  معايل  قال 
املغفور له  تاأ�شي�شها على يد  الإم��ارات منذ  اإن ما حققته دولة  وال�شلم 
“ طيب اهلل ثراه” ، واإخ��وان��ه احلكام  اآل نهيان  ال�شيخ زاي��د بن �شلطان 
، يعد منوذجااً عامليااً يف النمو والتطور والزده��ار يف املجالت  املوؤ�ش�شون 
كافة ، حتى باتت حتت قيادة �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ، تت�شدر موؤ�شرات التقدم والريادة 
، والعي�س  ، وال�شعادة  ، والرخاء  ، واأ�شبحت رم��زااً للت�شامح  العامل  حول 

للتميز  عنوانا  الكبري  و�شعبها  احلكيمة  بقيادتها  ب��ات��ت  كما   ، ال��ك��رمي 
والجناز ، مبهرةاً بذلك العامل اأجمع .

وهناأ معاليه - يف كلمة مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 51 - با�شم كافة اأع�شاء 
�شاحب  ال��ع��امل،  ح��ول  من  و�شركائه  وال�شلم  للت�شامح  العاملي  املجل�س 
"حفظه اهلل" و  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، واإخوانهما اأع�شاء املجل�س 
الأع��ل��ى ل��لحت��اد حكام الإم����ارات، و�شعب دول��ة الإم����ارات، مبنا�شبة يوم 

الحتاد ال�51 .

�سامل بن �سلطان القا�سمي : الثاين من دي�سمرب يوم �سطعت فيه �سم�س الإمارات

ح�سة بوحميد: عيد الحتاد 51 يوحد القلوب و يجمع العقول على حب الإمارات

عوي�سة املرر : يف عيد الحتاد الـ 51 الإمارات حققت اإجنازات رائدة وقدمت منوذجًا يف الزدهار والتطور 

مغري اخلييلي: اإجنازات ا�ستثنائية 
حققتها الإمارات على مدار 51 عامًا 

حممد بن �سلطان بن خليفة: عيد الحتاد م�سرية وطنية اإماراتية حافلة بالإجنازات

اأحمد بالهول الفال�سي: الثاين من دي�سمرب يعزز معاين الوحدة والتالحم حتت راية الحتاد 

خليفة �ساهني املرر: الثاين من دي�سمرب انعكا�س مل�سرية حافلة 
بالإجنازات التي تقف وراءها قيادة عظيمة بروؤية ثاقبة

اأحمد علي ال�سايغ: عيد الحتاد الـ51 منا�سبة لالحتفاء بالإجنازات

املجل�س العاملي للت�سامح: ما حققته الإمارات منذ تاأ�سي�سها يعد منوذجًا عامليًا يف النمو والتطور
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اأخبـار الإمـارات

املديرة التنفيذية ملوؤ�س�سة دبي للمراأة :  الإمارات تاأ�س�ست
 على قيم الولء والنتمـاء والإرادة والتعاي�س والت�سـامح 

املركز الحتادي للمعلومات اجلغرافية: عيد الحتاد الـ 51 
منا�سبة جميدة جندد فيها العهد للوطن والقيادة الر�سيدة 

غرفة اأبوظبي: عيد الحتاد الـ51 عام جديد ي�ساف اإىل تاريخ وطننا املجيد 

اأحمد ال�سحي: الإمارات قامت على قيم 
الوحدة والحتاد وتاأ�س�ست على يد قادة حكماء

مكتب اأبوظبي لال�ستثمار : عيد الحتاد الـ 51 يج�سد 
م�سرية رائدة من النه�سة والتنمية والإجنازات الوطنية 

•• اأبوظبي-وام: 

الإمارات  جمل�س  ع�شو  ال�شحي  اأحمد  ال�شيخ  ف�شيلة  قال 
للإفتاء ال�شرعي اإن دولة الإمارات قامت على قيم الوحدة 
والحتاد، وتاأ�ش�شت على يد قادة حكماء، اأ�شرقت على يدهم 
والنفي�س  الغايل  بذلوا  اأن  بعد  املباركة،  الدولة  هذه  فجر 
اأقاموا  حتى  الكلمة،  ويجمعوا  ال�شف،  ليوحدوا  و�شهروا 
ا يعانق ال�شماء، يف اإجناز �شطره التاريخ  �شرح الحتاد �شاخماً
يف اأن�شع �شفحاته امل�شرقة، لتتغري مع هذا الإجناز �شفحة 
ال��رخ��اء والزده����ار، ويلقي الأم��ن بظلله  احل��ي��اة، في�شود 
اأرق���ى امل�شتويات يف  يف ك��ل م��ك��ان، وت��ت��واىل اخل��دم��ات على 
كافة امليادين والقطاعات، �شواء يف القت�شاد اأو التعليم اأو 
ال�شحة اأو غري ذلك من املجالت، وانطلقت دولة الإمارات 
وت�شبح  ال��ري��ادة،  اإىل  وت�شل  العاملية  الإجن����ازات  لتقطف 

•• اأبوظبي-وام:

ه��ن��اأ امل��ه��ن��د���س ع��ب��د اهلل ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����ش��ام�����ش��ي، املدير 
اأبوظبي لل�شتثمار القيادة الر�شيدة  العام بالإنابة ملكتب 
للدولة بعيد الحتاد ال� 51 ، الذي يج�شد م�شرية رائدة 
من النه�شة والتنمية والإجنازات الوطنية التي انطلقت 
على يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب 
الر�شيدة  قيادتنا  ومتابعة  برعاية  وتوا�شلت  ثراه”  اهلل 
م���ن ب���ع���ده.  وق����ال “ ن���وؤك���د ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ع��ل��ى ال���دور 
واملتو�شطة  ال�شغرية  وال�شركات  الأع��م��ال  ل���رواد  الكبري 
وما يقدمونه من اأفكار وحلول مبتكرة ت�شاهم بدور هام 

ا لكل دولة يف وحدتها وتلحمها وطموحها  ا ملهماً منوذجاً
ال�  الكبري. واأكد ف�شيلته - يف كلمة مبنا�شبة عيد الحتاد 
اأن هذا الإجن��از الوطني التاريخي املتمثل يف احتاد   - 51
دولة الإم��ارات هو من اأعظم نعم اهلل تعاىل علينا يف هذه 
البلد، فاإن تاأليف القلوب منٌَّة تف�شل اهلل بها على عباده، 
العظيم،  عليها من اخلري  ملا يرتتب  �شكرها،  على  وحثهم 
من حتقيق امل�شالح العليا، والتعاون الوثيق فيما فيه خري 
الذي  الغايل،  وطننا  يف  نلحظه  ما  وه��ذا  والعباد،  البلد 
عظيمة،  وخ��ريات  ونعم  رحيمة،  حكيمة  بقيادة  فيه  ننعم 

حتى اأ�شبحنا بف�شل اهلل تعاىل من اأ�شعد �شعوب الأر�س.
واأ����ش���اف يف ه���ذا ال��ي��وم جن���دد ال����ولء والن��ت��م��اء لقيادتنا 
احل��ك��ي��م��ة، ع��اق��دي��ن ال��ع��زم ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وحدتنا 
البارئ  ق���ول  ��ا  ج��م��ي��عاً م�شتح�شرين  وت����اآزرن����ا،  وت��لح��م��ن��ا 

ا ول تفرقوا”. �شبحانه: “ واعت�شموا بحبل اهلل جميعاً

كما  ال�شاملة،  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  م�شرية  يف  وح��ي��وي 
نتوجه بال�شكر للمزارعني ورواد الأعمال الإماراتيني على 
جهودهم الكبرية لتحقيق م�شتقبل غذائي م�شتدام واآمن 

يف الدولة. 
واأ����ش���اف “ ر���ش��خ��ت اأب��وظ��ب��ي م��ك��ان��ت��ه��ا ك��م��رك��ز ع��امل��ي يف 
الزراعي،  املجال  يف  العلمية  والبحوث  ال��درا���ش��ات  جم��ال 
التجارية  وامل�شاريع  امل��زارع  اآلف  اليوم  الإم��ارة  وحتت�شن 
ال��ت��ي ب��ات��ت��ت��ج��ن��ي ث��م��ار ال��ف��ر���س ال��ك��ب��رية ال��ت��ي توفرها 
ملوا�شلة  لل�شتثمار  اأبوظبي  مكتب  يف  ونتطلع  ال��دول��ة، 
تقدمي الدعم ومتكني هذه الأعمال من النمو وامل�شاهمة 

يف حتقيق م�شتقبل اأكرث ازدهارا وتقدمااً«. 

املتخ�ش�شة  واجلامعات  املوؤ�ش�شات 
اخلطة  اإن  وقالت  وعامليا«   حمليااً 
ملوؤ�ش�شة  اجل��دي��دة  ال�شرتاتيجية 
دبي للمراأة 2023 -2027 التي 
بنت  منال  ال�شيخة  �شمو  اأطلقتها 
الإ�شهام  على  تركز  موؤخرااً  حممد 
وال�شيا�شات  الت�شريعات  تعزيز  يف 
الداعمة وتر�شيخ ال�شراكات واإف�شاح 
ل��ل��ت��اأث��ري حمليا  ل���ل���م���راأة  امل���ج���ال 
وع��امل��ي��ا م��ن خ���لل ث��لث��ة حماور 
ا�شرتاتيجية هي خلق بيئة ممكنة 
ال��ع��م��ل وتطوير  ���ش��وق  ل��ل��م��راأة يف 
جودة  وتعزيز  الن�شائية  ال��ق��ي��ادات 
...موؤكدة  املجتمع  يف  امل����راأة  ح��ي��اة 
م���ن خلل  ���ش��ت��ع��م��ل  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن 
على  اجلديدة  ال�شرتاتيجية  هذه 
دعم  يف  احلكومي  دوره��ا  موا�شلة 
وتعزيز قدرات املراأة منذ تاأ�شي�شها 

عام 2006. 

والقت�شادية واملهنية.  كما اأ�شادت 
بجهود  ����ش���ال���ح  ���ش��م�����ش��ة  ����ش���ع���ادة 
ومبادرات حرم �شمو ال�شيخ من�شور 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�شة 
�شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن 
رئ��ي�����ش��ة جمل�س  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
ب��ني اجلن�شني  ل��ل��ت��وازن  الإم�����ارات 
رئ��ي�����ش��ة م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي ل��ل��م��راأة .. 
موؤكدة حر�س �شموها على اإطلق 
وتنفيذ مبادرات نوعية كان لها دور 
القت�شادية  امل�شاركة  زي���ادة  كبري 
ومهنيااً  ق��ي��ادي��ااً  وتاأهيليها  ل��ل��م��راأة 
التوازن  حتقيق  على  وم�شاعدتها 
والوظيفية  الأ���ش��ري��ة  حياتها  ب��ني 
م���ن خ���لل م�����ش��اري��ع رائ�����دة منها 
للح�شانات  ال���وط���ن���ي  امل���������ش����روع 
الإدارة  امل���راأة يف جمال�س  وم��ب��ادرة 
وت����ط����وي����ر ب����رام����ج ت���اأه���ي���ل���ي���ة مع 

العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 
للأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 
الإمارات”  “اأم  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
للمراأة واملبادرات النوعية ل�شموها 
يف هذا املجال والتي امتدت لت�شمل 
والجتماعية  الأ���ش��ري��ة  ال��ن��واح��ي 

العي�س  م���ق���وم���ات  ك���اف���ة  وف������رت 
الكرمي للمواطنني واملقيمني على 
بالأ�شالة  �شعادته  ورفع  اأر�شها«.  
اأع�شاء  ع��ن  وب��الإن��اب��ة  نف�شه  ع��ن 
اأبوظبي،  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
والتريكات  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  و  اهلل”  “حفظه 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل« 
ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما  واإىل   ،
الأع����ل����ى حكام  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء 
امل���وىل ع��ز وجل  الإم�����ارات، �شائلاً 
اأن يعيد هذه املنا�شبة املباركة على 
لأعوام  و�شعبنا  الر�شيدة  قيادتنا 
مديدة باخلري واليمن والركات. 

النهج  على  �شريااً  الإم���ارات  ل�شعب 
امل�������ش���ت���دام ال������ذي اأر������ش�����اه ال���وال���د 
املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه وجهوده مع 
الإن�شان  بناء  يف  املوؤ�ش�شني  الآب���اء 
وراأ�س  احلقيقية  ال��رثوة  باعتباره 
التطور  ل���ق���ي���ادة  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل�����ال 

والنمو«. 
ك�شريك  امل������راأة  دور   “ واأ����ش���اف���ت 
رئي�شي يف خمتلف م�شارات التنمية 
ت�����ش��ك��ل حم����ورا  ت������زال  ك���ان���ت ول 
قيادتنا  وتوجهات  روؤي��ة  يف  رئي�شيا 
الدولة  ت��اأ���ش��ي�����س  م��ن��ذ  ال��ر���ش��ي��دة 
حيث توالت مبادرات دعمها طوال 
تاأ�ش�شت  كما  املباركة  امل�شرية  ه��ذه 
امل�شاواة  يكفل  د�شتور  على  الدولة 
وتكافوؤ الفر�س للجميع«.  واأ�شادت 
توليها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��ال��رع��اي��ة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 

وال�شناعة  للتجارة  عاملية  وجهة 
وال�شتثمار حمققةاً منوااً اقت�شاديااً 
ا�شرتاتيجية  خلل  من  م�شتدامااً 
الروؤية  ت��رتج��م  ط��م��وح��ة  وط��ن��ي��ة 
ال��ث��اق��ب��ة ل��ل��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة التي 

•• دبي - وام:

ع�شو  �شالح  �شم�شة  �شعادة  اأك���دت 
التنفيذي  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�س 
الولء  اأن قيم  للمراأة  ملوؤ�ش�شة دبي 
والتعاي�س  والإرادة  والن���ت���م���اء 
والت�شامح التي تاأ�ش�شت عليها دولة 
1971 ك��ان��ت وراء  الإم����ارات ع��ام 
حققتها  التي  ال�شاملة  الإجن���ازات 
عامااً  اخلم�شني  مدى  على  الدولة 
الدول  مل�شاف  وارت��ق��ائ��ه��ا  املا�شية 
امل��ت��ق��دم��ة ب�����ش��ورة اأ���ش��ب��ح��ت معها 
دول  م��ن  للعديد  ملهمااً  من��وذج��ااً 

العامل. 
وق���ال���ت “ ن��ح��ت��ف��ي ب��ع��ي��د الحت����اد 
اعتزازنا  فخر  بكل  لنوؤكد   51 ال��� 
ب��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة وج��ه��وده��ا يف 
والتطور  البناء  م�شرية  موا�شلة 
الكرمية  احل��ي��اة  لتوفري  وال�شعي 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”،  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
الإم����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال�51  الحت������اد  ع��ي��د  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
املركز  موا�شلة  م��وؤك��دااً   ، للدولة 
الوطن  رفعة  حتقيق  على  للعمل 
والتنمية  ال��ت��ق��دم  م�����ش��رية  ودع���م 

التي ت�شهدها الدولة. 

رايتها  ول��ت��ب��ق��ى  دول���ت���ن���ا  م��ك��ان��ة 
التميز  �شماء  يف  �شاخمة  خفاقة 

واملجد. 
وت���وج���ه ال��ك��ع��ب��ي ب��ت��ح��ي��ة حتمل 
والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل”،  “حفظه 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

م��ت��ح��دي��ن لنجدد  ن��ق��ف ج��م��ي��ع��ااً 
ال���ولء والإخ��ل���س لوطننا  عهد 
ملتزمني  احل��ك��ي��م��ة  ول���ق���ي���ادت���ه 
مب����وا�����ش����ل����ة ال�����ب�����ذل وال����ع����ط����اء 
بالإ�شرار  وم�شلحني  والت�شحية 
ع���ل���ى نهج  ل���ل�������ش���ري  وال����ع����زمي����ة 
امل�شتقبل،  نحو  املوؤ�ش�شني  ال��ق��ادة 
والعطاء  البناء  مل�شرية  ا�شتكمالاً 
لرت�شيخ  ل���ع���ق���ود  ام����ت����دت  ال���ت���ي 

العامل  لها  ي�شهد  املجالت  جميع 
الدولة  م��وؤ���ش�����س  روؤى  ب��ف�����ش��ل 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ثراه”،  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
والآب�����اء امل��وؤ���ش�����ش��ني ال��ذي��ن قادوا 
م�شرية الوطن وعزموا نحو رفعة 

�شعبه و�شمو مكانته بني الأمم. 
واأ�شاف “ يف عيد الحت��اد ال�51 
املجيدة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  ل��ل��دول��ة 

•• اأبوظبي-وام:

قال �شعادة حامد خمي�س الكعبي 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��م��رك��ز الحت����ادي 
الثاين  اإن  للمعلومات اجلغرافية 
وطنية  م��ن��ا���ش��ب��ة  دي�����ش��م��ر  م���ن 
اأبناء  غالية وحمفورة يف وج��دان 
وبنات الإم��ارات نحتفي فيها مبا 
يف  واإجن���ازات  منمكت�شبات  حتقق 

رئي�س جامعة اأبوظبي: عيد الحتاد يج�سد
 م�سرية وطنية من الإبداع والريادة والتميز

للت�شامح،  ومنارة  واملعرفة،  للعلم 
مع  احل�����ش��اري  للتوا�شل  وم��رك��زااً 

خمتلف �شعوب العامل.

اخل���ري  ب���������ش����ارات  ي���ح���م���ل  ال�51 
ننطلق  والزده����ار ونحن  وال��ن��م��اء 
العلم  م���ن  ق���ادم���ة  خ��م�����ش��ني  اإىل 
واملعرفة والتطور الرقمي، وت�شدر 
الُدولية..  التناف�شية  م��وؤ���ش��رات 
خم�شون عامااً قادمة حتمل اخلري 
وال�شلم  الأم����ن  وتن�شر  ل��ل��وط��ن، 
وتعلي  وال��ع��امل،  املنطقة  رب���وع  يف 
من مكانة دولة الإم��ارات عا�شمة 

متم�شكة  ال����ع����زم،  ع���اق���دة  ال���ع���ل، 
الهامة  ال�����ش��ل��ب��ة، راف��ع��ة  ب������الإرادة 
مفعمااً  م�����ش��ت��ق��ب��لاً  م�����ش��ت�����ش��رف��ة 
والعمراين  الق��ت�����ش��ادي  بالتقدم 
تقدٌم  وال��ع��ل��م��ي..  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
والإنتاج،  العمل  ميادين  جميع  يف 
التنمية  جم��������الت  يف  ازده�������������اٌر 

الوطنية.
اأن الحتفاء بعيد الحتاد  واأ�شاف 

5 عقود من  وبعد نحو  اليوم  اإننا 
ان��ط��لق م�����ش��رية الحت����اد يغمرنا 
ال��ف��خ��ر وال���ع���زة وال��ك��رام��ة ونحن 
ننعم بقيادة ر�شيدة ت�شت�شرف اآفاق 
طريق  خ��ارط��ة  وتر�شم  امل�شتقبل، 
لغد م�شرق يف عنان ال�شماء، قيادة 
يف  وال�شتثمار  الإن�شان  ب��اأن  اآمنت 
وغاية،  ه��دف  الب�شري  امل��ال  راأ����س 
اإىل  الإم���ارات  واليوم تخطو دول��ة 

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شعادة الدكتور علي �شعيد بن 
ح��رم��ل ال��ظ��اه��ري رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة جامعة اأبوظبي اأن الحتفال 
ياأتي  للدولة  ال51  الحت��اد  بعيد 
جت�شيدا مل�شرية وطنية من الإبداع 
والريادة والتميز يف املجالت كافة. 
ل��ه :  ال��ظ��اه��ري يف ت�شريح  وق���ال 

•• اأبوظبي-وام:

ع������ب������داهلل حممد  �����ش����ع����ادة  اأك���������د 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل����زروع����ي، 
اأب��وظ��ب��ي اأن ع��ي��د الحت���اد  غ��رف��ة 
ُي�شاف  جديد  ع��ام  مبثابة  ال�51 
املجيد، و�شفحة  تاريخ وطننا  اإىل 
م�شيئة ُت�شاف اإىل م�شرية طموح 
ميادين  اإىل  ال�����ش��ح��ارى  ح���ول���ت 
وذكرى  ���ش��ام��ل��ة،  تنموية  لنه�شة 
الكيان  ه������ذا  ل���ت���وح���ي���د  ج����دي����دة 
ال�شيخ  له  املغفور  يد  العظيم على 
“طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد 

اهلل ثراه”. 
املنا�شبة، جندد  “ يف هذه  واأ�شاف 
ن�شهد  ونحن  للوطن  ال��ولء  عهد 
م�����ش��رية ال��ت��ط��ور وال��ن��م��و يف كافة 
القطاعات حتى باتت دولة الإمارات 

اإىل  م�����ش��رية  وت��ط��وي��ره��ا،  لدعمها 
اأن الحتاد �شعى من خلل م�شرية 
ب�����دوره يف  امل�����ش��ي اإىل ال����ش���ط���لع 
ت��ع��زي��ز الإي��ج��اب��ي��ة وال�����ش��ع��ادة على 
جميع الن�شاء ملا للريا�شة من تاأثري 
ال�شحة  دع���م  يف  مبا�شر  ج��وه��ري 
التي  للمراأة،  واجل�شدية  النف�شية 

متثل عماد املجتمع. 
وان���ط���ل���ق���ت ف���ع���ال���ي���ات امل�������ش���رية يف 
ال�شباح مب�شاركة موظفات اجلهات 
اأطفالهن  ج���ان���ب  اإىل  امل���ن���ظ���م���ة، 
بروحهم  احل�����دث  زي���ن���وا  ال���ل���ذي���ن 
بالن�شاط  امل���ف���ع���م���ة  ال���ط���ف���ول���ي���ة 
امل�شرية  ���ش��اح��ب  ك��م��ا  احل���ي���وي���ة، 
الريا�شية  الأن�������ش���ط���ة  م����ن  ع�����دد 
املدربني  م���ن  ع����دد  اإ�����ش����راف  حت���ت 
املتخ�ش�شني، وذلك لت�شجيع جميع 
حياة  اأ�شلوب  تبني  على  امل�شاركني 
اأك����رث ن�����ش��اط��ااً و���ش��ع��ادةاً م��ن خلل 

ممار�شة الأن�شطة البدنية. 

املنا�شب  ال�شبيل  كونها  املجتمعية، 
وحتفيز  ال��ف��ك��ر  لتطوير  وال��ف��ع��ال 
الإب�����داع و���ش��ح��ذ ال��ه��م��م ن��ح��و جيل 
مدرك جلعل الريا�شة اأ�شلوب حياة 
وث��ق��اف��ة ي��ق��وم ب��ه��ا الإن�����ش��ان ب�شكل 

تلقائي. 
امل�شاركة  اجل��ه��ات  بجهود  واأ���ش��ادت 
ودعمها للحدث، وتعاونها احلثيث 
املراأة  لريا�شة  الإم���ارات  احت��اد  مع 
اأهدافه يف تنمية وتطوير  لتحقيق 
وال�شعي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ري���ا����ش���ة 

الإمارات”،  “اأم  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
كافة  ل��ت�����ش��خ��ري  ���ش��ع��ي��ه  ي���وا����ش���ل 
الإم���ك���ان���ات وال���رام���ج وامل���ب���ادرات 
على  ال��ن�����ش��اء  لت�شجيع  املجتمعية 
مبا  الريا�شية،  الأن�شطة  ممار�شة 
للمراأة  وال���رخ���اء  ال�����ش��ع��ادة  ي��ح��ق��ق 
الإماراتية.  وقالت خلود بوهارون، 
اإدارة احتاد الإمارات  ع�شو جمل�س 
م�شرية  فعالية  اإن  امل���راأة،  لريا�شة 
امل�����ش��ي ت��اأت��ي ان��ط��لق��ااً م��ن حر�س 
الريا�شة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  الحت�������اد 

ممار�شة  دع��م  على  امل���راأة  لريا�شة 
امل�����������راأة ل���ل���ري���ا����ش���ة وت����ذل����ي����ل كل 
املراأة  اأم��ام  والتحديات  ال�شعوبات 
مثالية  بيئة  ومنحها  الإم��ارات��ي��ة 
جل��ع��ل ال��ري��ا���ش��ة رك���ن اأ���ش��ا���ش��ي يف 
ي���وم���ه���ا، ف�������ش���لاً ع����ن غ���ر����س قيم 
املجتمعي  الوعي  �شمن  الريا�شية 

ل�شكان دولة الإمارات«. 
الن�شائي  الحت�����اد  اأن  واأو����ش���ح���ت 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ال���ع���ام، 
فاطمة بنت مبارك، رئي�شة الحتاد 

وقالت “ �شعينا من خلل فعاليتنا 
اأن تقرتن الريا�شة بالعمل اليومي 
ندعو  املنطلق  هذا  ومن  للموظف، 
التكاتف  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  جميع 
والتعاون، لن�شر الثقافة الريا�شية 
احلياتية  الأ�شاليب  اتباع  وت�شجيع 
ال�����ش��ح��ي��ح��ة واإط���������لق ال����رام����ج 
لها  ملا  واملجتمع،  للفرد  الريا�شية 
الأمرا�س  ب��ال��غ يف جتنب  اأث���ر  م��ن 

بكل اأنواعها«. 
واأ�شافت “ نعمل يف احتاد الإمارات 

دع����م ومتكني  وخ���ا����ش���ة يف جم����ال 
امل�����راأة، ال����ذي ح��ظ��ي ب��ت��ط��ور فريد 
وجن���اح���ات م�����ش��رف��ة، ب��ف�����ش��ل دعم 
�شمو  وتوجيهات  الر�شيدة،  القيادة 
ال�����ش��ي��خ��ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك، 
العام،  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت�����اد  رئ��ي�����ش��ة 
للأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
والطفولة، الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 

التنمية الأ�شرية “اأم الإمارات«. 
مب�شاركة  ����ش���ع���ادت���ه���ا،  واأ�������ش������ادت 
م���وظ���ف���ات اجل����ه����ات امل��ن��ظ��م��ة من 
جميع اجلن�شيات وخمتلف الأعمار، 
بروح املودة والإخاء وال�شعادة، التي 
التي  احل�����ش��اري��ة  ال�����ش��ورة  تعك�س 
ارتبط بها ا�شم الإمارات، بلد اخلري 
والإيجابية،  وال��ع��ط��اء  وال��ت�����ش��ام��ح 
اأف�شل  تبني  يف  احلثيثة  وجهودها 
�شحة  لتعزيز  ال��ه��ادف��ة  امل��م��ار���ش��ات 
و���ش��ع��ادة ك��ل م��ن يعي�س ع��ل��ى هذه 

الأر�س الطيبة. 

••اأبوظبي-وام: 

نظم احتاد الإمارات لريا�شة املراأة 
بالتعاون  ال��ع��ام  الن�شائي  والحت���اد 
الطبية،  خليفة  ال�شيخ  مدينة  مع 
م�����ش��رية ل��ل��م�����ش��ي، مب��ق��ر الحت����اد 
وذلك  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال��ع��ام  الن�شائي 
���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات الح���ت���ف���ال بعيد 

الحتاد ال�51 للدولة. 
موظفات  امل���������ش����رية  يف  و������ش�����ارك 
التوعية  ب��ه��دف  املنظمة،  اجل��ه��ات 
تقدم  يف  ودوره��ا  الريا�شة  باأهمية 
اأ�شا�شيا  ج���زءا  وجعلها  املجتمعات 
من احلياة اليومية للفرد، متا�شيااً 
مع توجيهات القيادة الر�شيدة التي 
ا ب�شحة و�شعادة  تويل اهتماما خا�شاً
املقومات  جميع  وت�شخر  الإن�����ش��ان، 
ملمار�شة  املنا�شبة  الأج����واء  لتهيئة 
ال��ري��ا���ش��ة، ل���دوره���ا اجل���وه���ري يف 
تعزيز م�شاعر التلحم والن�شجام 
روح  وت��ر���ش��ي��خ  املجتمع  اأف����راد  ب��ني 

النتماء للوطن. 
ال�شويدي،  ن�����ورة  ���ش��ع��ادة  واأك������دت 
الن�شائي  ل��لحت��اد  العامة  الأمينة 
ال����ع����ام، رئ��ي�����ش��ة احت������اد الإم��������ارات 
لريا�شة املراأة، اأن تنظيم الفعالية، 
جاء �شمن فعاليات احتاد الإمارات 
يقيمها  ال����ت����ي  امل����������راأة  ل���ري���ا����ش���ة 
ال�51  الحت��������اد  ع���ي���د  مب���ن���ا����ش���ب���ة 
ل��دول��ة الإم�����ارات، يف ظ��ل الأج���واء 
الدولة،  تعي�شها  التي  ال�شتثنائية 
النوعية  ب��اإجن��ازات��ه��ا  حتتفي  وه��ي 
والقطاعات،  امل���ج���الت  ج��م��ي��ع  يف 

ذياب بن زايد: جناحات الإمارات خالل 51 عاما م�سدر فخر و اعتزاز اأبناء الوطن جميعًا
خلل الأعوام املقبلة لي�س له حدود«.  وقال �شموه : “ 
مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 51 ، ي�شرين اأن اأتقدم باأ�شمى 
اآيات التهاين والتريكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  واإىل �شاحب 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
واإخوانهما حكام الإمارات، و�شعب دولة الإمارات، واأ�شاأل 
اهلل العلي القدير اأن يدمي على وطننا الأمن والرخاء، 

ومزيدااً من التقدم والزدهار.. حفظ اهلل الوطن ». 

مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 51 :- “يف الثاين من دي�شمر 
وام��ت��ن��ان وعرفان،  ت��ق��دي��ر  ب��ك��ل  ن�شتذكر  ع���ام،  ك��ل  م��ن 
الوالد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
ويف  اهلل،  رحمهم  املوؤ�ش�شني  ال��ق��ادة  واإخ��وان��ه  ث���راه،  اهلل 
الثاين من دي�شمر من كل عام نحتفي باإرادتهم ال�شلبة 
عهد  الإحت���اد يف  م�شرية  اأن  واأ���ش��اف  النبيلة.   وقيمهم 
املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان قائد مرحلة 
التمكني حققت جناحات دولية مبهرة، وقفزات تنموية 
الإماراتي  التنموي  ال��ن��م��وذج  ع��رف  وخ��لل��ه��ا  عظيمة 

•• اأبوظبي -وام:

اأن جناحات  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ذي��اب  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
واإجنازاتها  املا�شية،  عامااً  ال�51  خ��لل  الإم���ارات  دول��ة 
ال�شامقة، وح�شارتها العامرة واحلافلة بعطاء الإن�شان 
فكريااً وعلميااً وعمليااً، متثل م�شدر فخر واعتزاز لأبناء 
ظل  يف  م�شرق  مب�شتقبل  ثقتنا  وت��ع��زز  جميعااً،  ال��وط��ن 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل«.  وقال �شموه يف كلمة وجهها 

اأجمع،  العامل  اأمم  بني  يحتذى  وبات منوذجااً  بفرادته، 
جناته  ف�شيح  واأ�شكنُه  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  اهلل  رح��م 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ي��ادة  بف�شل  وال��ي��وم   ..
بلغت  اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
العامل  ثقة  ونالت  فريدة،  دولية  الإم���ارات مكانة  دول��ة 
وتقديره، واأثبتت نف�شها �شريكااً دوليااً حقيقيااً يف اتخاذ 
اليوم  نعي�س  اإن��ن��ا  احل��دي��ث��ة..  احل�����ش��ارة  ال��ق��رار و�شنع 
م�شتقبلنا، ونعمُل من اأجله، وننطلق اإليه بخطى ثابتة، 
وننظُر اإليه بتفاوؤل مطلق، ف�شقف تطلعاتنا وطموحاتنا 

الحتاد  عيد  احلداد:  اأحمد 
للموؤ�س�سني  ــاَء  ــوف ال يعني 
الر�سيدة  للقيادة  والــولَء 

•• اأبوظبي-وام: 

ق����ال ال���دك���ت���ور اأح���م���د احل������داد ع�شو 
ال�شرعي  ل��لإف��ت��اء  الإم������ارات  جم��ل�����س 
لدولتنا  الحت����اد  ب��ع��ي��د  الح��ت��ف��ال  اإن 
ال����ولء للقيادة  ي��ع��ن��ي جت����دَد  امل��ب��ارك��ة 
اإمكاناتها  ك��لَّ  ر  ت�شخِّ ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة 
ويعني  ال��وط��ن،  ِم  وَت��َق��دُّ ال�شعب،  لعزة 
ت�شابكت  ال��ذي��ن  للموؤ�ش�شني  ال���وف���اَء 
عام  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  يف  اأي��ادي��ه��م 
1971م واأعلنوا قيام الحتاد، ويعني 
احلفاَظ على منجزات الحتاد و�شيانة 
مكا�شبه.  واأ�شاف - يف كلمة مبنا�شبة 
51 - كما يعني قبل  ال���  عيد الحت���اد 
للواحد  ال�����ش��ك��ر  وب���ع���ده جت�����دَد  ذل����ك 
ال��ذي م��نَّ علينا بهذه  الأح��د �شبحانه 
الب�شر  م��ف��خ��رة  اأ���ش��ح��ت  ال��ت��ي  النعمة 
قاطبة، فب�شكره �شبحانه يزداد عطاوؤه 
ال�شرُي على  �شاأنه  �شكره جل  لنا، ومن 
منهج الآباء املوؤ�ش�شني يف احلفاظ على 
وت�شاحمه  ع��ق��ي��دت��ه  ال��وط��ن يف  ه��وي��ة 
وثقافته، والتعاي�س مع العامل، والوفاء 
تتداخُل  ال��ت��ي  امل��ت��اآخ��ي��ة  ل��لإن�����ش��ان��ي��ة 
ح�شارتها.   يف  وت��ت��ك��ام��ل  م�����ش��احُل��ه��ا، 
واأكد اأن عيد الحتاد يعني بالن�شبة لنا 
الوفاَء  يعني  اأن��ه  فكما  الكثري،  ال�شيَء 
الر�شيدة؛  للقيادة  والولَء  للموؤ�ش�شني 
اأر�شااً  ال��وط��ن  لهذا  احل��بَّ  يعني  ف��اإن��ه 
واإن�شانااً، والعتزاَز بثقافته وموروثاته، 
وال��ع��م��َل اجل����ادَّ ل��زي��ادة رف��ع��ت��ه، فكلما 
جت���دد ه���ذا ال���ي���وُم ك��ان��ت ه���ذه املعاين 

حا�شرةاً يف ذهن كل اإماراتي. 

ريا�سة املراأة والحتاد الن�سائي العام ينظمان م�سرية للم�سي �سمن احتفالت عيد الحتاد 
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اأخبـار الإمـارات

اأحمد بن �سعود القا�سمي ي�سهد احتفالت وزارة الداخلية و�سرطة راأ�س اخليمة بعيد الحتاد الـ51 
•• راأ�س اخليمة- وام: 

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، �شهد ال�شيخ اأحمد بن �شعود بن �شقر القا�شمي، 
الداخلية  وزارة  احتفالت  اخليمة  براأ�س  العامة  اخلدمات  دائ��رة  رئي�س 
براأ�س  القوا�شم  ال��51 على كورني�س  بعيد الحتاد  راأ�س اخليمة  و�شرطة 

اخليمة. 
واأكد ال�شيخ اأحمد بن �شعود بن �شقر القا�شمي اأن الحتفال بعيد الحتاد 
ال� 51 ، هو احتفاء بوطن الإجنازات والنجاحات، وبذكرى انطلق م�شرية 
الوالد  بقيادة  املوؤ�ش�شون،  الآب��اء  دعائمها  اأر�شى  التي  والزده���ار  التطور 

املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، "طيب اهلل ثراه". 

ال�شمو  اإىل مقام �شاحب  والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  " نرفع  وق��ال 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة " حفظه اهلل"، واإىل مقام 
الدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
"رعاه اهلل" واإىل مقام �شاحب ال�شمو  رئي�س جمل�س ال��وزراء، حاكم دبي 
ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 
حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اإخ��وان��ه��م  واإىل 
الإمارات، و�شمو اأولياء العهود، واإىل �شعب دولة الإمارات، واملقيمني على 

اأر�شها الطيبة". 
ح�شر احتفالت عيد الحتاد ال�شيخ املهند�س �شامل بن �شلطان القا�شمي 
رئي�س دائرة الطريان املدين براأ�س اخليمة، واللواء علي عبد اهلل بن علوان 

النعيمي، القائد العام ل�شرطة راأ�س اخليمة وعدد من امل�شوؤولني. 

من جانبه اأعرب �شعادة قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة عن الفخر والعتزاز 
مبنا�شبة احتفالت الدولة بعيد الحتاد، مبا حتمله من الأمنيات الطيبة 

للإمارات قيادة و�شعبااً. 
ن�شف  ليتّوج م�شريَة  العام  ياأتي هذا   ،51 ال  الحت��اد  اإن عيد  اإىل  واأ�شار 
قرن زاخرة بالإجنازات العاملية يف خمتلف املجالت، �شنعتها الإرادة القوية 
والعزمية والروؤى ال�شت�شرافية للقيادة الر�شيدة، التي تاأخذ باأ�شباب العلم 
و�شبل التنمية امل�شتدامة، لتكون الإمارات يف م�شاف الدول املتقدمة، وهو 
ما اأ�شبح واقعااً ملمو�شااً، حيث تت�شدر دول املنطقة يف الكثري من املوؤ�شرات 
اإىل الفخر والعتزاز وموا�شلة اجلهود،  اأن ذلك يدعونا  العاملية. موؤكدااً 
الأعوام  يف  العاملية  ال��ري��ادة  اإىل  والو�شول  املكت�شبات  ه��ذه  على  للحفاظ 

القادمة، حتقيقااً لتوجيهات قيادتنا الر�شيدة. 

راأ�س  و�شرطة  الداخلية  وزارة  لطريان  جوي  بعر�س  الحتفالت  وب��داأت 
القوا�شم،  كورني�س  �شارع  امتد على  الذي  الع�شكري  العر�س  ثم  اخليمة، 
وفرقها  اخليمة  راأ����س  و�شرطة  الداخلية  وزارة  م��ن  اأف���راد  فيه  و���ش��ارك 
املرور  الع�شكرية، من  الآليات  اإىل جانب  والأمنية،  التنظيمية  ووحداتها 
والإ���ش��ع��اف وال���دف���اع امل���دين وال��ع��م��ل��ي��ات امل��رك��زي��ة وق����وات الأم����ن واملهام 
اأكادمييات  وطلبة  الن�شائية  ال�شرطة  ومب�شاركة   ،k9 ووح��دات  اخلا�شة 
وعرو�س  مرئية،  وعرو�س  فعاليات  جانب  اإىل  باأبوظبي  ال�شرطة  وكلية 
يف  �شارك  اجلمهور.  وتفاعل  اإعجاب  و�شط  �شعبية  وفنون  بحرية  مائية 

تاأمني احلفل 121 دورية و 145 من العنا�شر الب�شرية. 
وت�شلم ال�شيخ اأحمد بن �شعود القا�شمي يف ختام احلفل هدية تذكارية من 

�شعادة قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة كما مت تكرمي امل�شاهمني والرعاة. 

ا�ست�سافتها مراكز ال�سباب املتواجدة يف خمتلف اإمارات الدولة 

املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب حتتفل بعيد الحتاد للدولة الـ51 بفعاليات ثقافية وفنّية متنّوعة
بعنوان  ور���ش��ة  فنّظم  م�شايف   –
"حتديات الهوية الوطنية يف ظّل 
ا�شتهدفت  املعا�شرة"  امل��ت��غ��رّيات 
جميع اأفراد املجتمع املحلي تعزيزااً 
ل������روح ال���ه���وي���ة ال���وط���ن���ي���ة وح����ّب 
الفجرية  م��رك��ز  وع��ق��د  ال���وط���ن، 
نوفمر   26 ي������وم  الإب�������داع�������ي 
والنبهار،  الفخار  م�شرية  فعالية 
م�شايف  م���در����ش���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
فيما  للبنني،  الأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
نّظم مركز اأبوظبي الإبداعي يوم 
"عّز وفخر"  فعالية  نوفمر   28
فقرات  ت���ق���دمي  خ���لل���ه���ا  ج�����رى 
متنّوعة وا�شتعرا�شات فنية �شارك 
واأب��دع��وا يف  امل��دار���س،  فيها طلبة 
وطهي  وط��ن��ي��ة،  م���ع���زوف���ات  اأداء 

املاأكولت ال�شعبية وغريها.  
الإبداعي  دب��ي  اأق���ام مركز  ب���دوره 
جاءت  بلدي"  "عي�شي  ف��ع��ال��ي��ة 
املواكب  م���در����ش���ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وت�شمنت جمموعة من العرو�س 
وال��ف��ق��رات ال��ت��ي ق��ّدم��ه��ا الطلب 
وعّروا خللها عن حّبهم للوطن 
واإبداعاتهم  ق��درات��ه��م  واأظ���ه���روا 
واخلطابة  ال�����ش��ع��ر  جم�����الت  يف 
ن���ّظ���م مركز  ف��ي��م��ا  وامل���و����ش���ي���ق���ى، 
"املعر�س  الإب������داع������ي  ع���ج���م���ان 

الإبداعي  اأبوظبي  مركز  و�شارك 
الحتفالية  ه��ذه  يف  ال��ظ��ف��رة   –
"حفل  تنظيم  الكبرية من خلل 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  الهمم"  اأ���ش��ح��اب 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الإن�����ش��ان��ي��ة و����ش���ارك ال��ع��دي��د من 
لوحات  تقدمي  الهمم يف  اأ�شحاب 
مبدعة  احتفالية  فنية  وع��رو���س 
ع������ّروا م���ن خ��لل��ه��ا ع���ن حبهم 
مركز  ������ش�����ارك  ك���م���ا  ل���وط���ن���ه���م، 
الفجرية الإبداعي يف اليوم نف�شه 
حيث  و�شموخ"  ع����ّز  ب�"اأوبريت 
ت�شمنت  التي  الحتفالية  ع��ّرت 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��وح��ات ع��ن حياة 
و�شعي  الحت���اد  قيام  قبل  ال��دول��ة 
املوؤ�ش�شني لتحقيق وحدة اإماراتها 
جمالية  ل����وح����ات  م�������ش���ت���ع���ر����ش���ااً 
الوطن  ع��ن  ال��دف��اع  ح��ّب  ج�ّشدت 
والتم�ّشك بالوحدة واحلفاظ على 

علم الدولة مرفوعااً �شاخمااً. 
القيوين  اأم  م���رك���ز  وا���ش��ت�����ش��اف 
نوفمر  م��ن  ال�24  يف  الإب��داع��ي 
فعالية "عرو�س الأزياء الوطنية" 
بالتعاون مع مدار�س الإمارة قّدم 
خللها الطلبة امل�شاركون عرو�شااً 
يعك�س  ال�����ذي  الإم�����ارات�����ي  ل���ل���زّي 
ويرز  للدولة  الأ�شيلة  ال��ع��ادات 

ور�شة  املركز  نّظم  ذات��ه  الوقت  يف 
بعنوان: �شناعة املاأكولت ال�شعبية، 
مّت خلله تقدمي نبذة عن تاريخ 
الأك������لت ال�����ش��ع��ب��ي��ة الإم���ارات���ي���ة، 
عّرفت  حية  طبخ  ور����س  وتنظيم 
ال�شعبية  الأك��لت  من  مبجموعة 
املميزة التي عك�شت تاريخ وثقافة 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
طلبة  م��ن  جمموعة  ���ش��ارك  كمل 
امل���دار����س م���ن خ���لل م��ر���ش��م حّر 
– يف  فنّية  "م�شاحة  حمل عنوان 
لوحات  ب��ت��ق��دمي  الإمارات"  ح���ّب 
عن  خللها  ع��روا  مبتكرة  فنّية 
مبنجزات  واع���ت���زازه���م  ف��خ��ره��م 

دولتهم.
الإبداعي  القيوين  اأم  مراكز  اأم��ا 
اخليمة  وراأ�������س  امل���ع���ل،  ف��ل��ج   –
والفجرية  ���ش��ح��ي��م،  الإب�����داع�����ي- 
 – الإبداعي، والفجرية الإبداعي 
فنية  فعاليات  ا�شت�شافوا  م�شايف، 
وتراثية متنّوعة يوم 29 نوفمر، 
ع����ّرف����وا م���ن خ��لل��ه��ا ع��ل��ى اأه���م 
مقدرات الرتاث املحلي وجماليته 
من خلل فعاليات ثقافية وفنية 
امل���وروث  م��ن  ل��وح��ات  ا�شتعر�شت 
عّرفت  واأخ���رى  للدولة،  ال�شعبي 
بالفنون املحلية والأزياء ال�شعبية 

م�شتعر�شااً  الرقمي"  ال��وط��ن��ي 
ال�شور  م����ن  وا����ش���ع���ة  جم���م���وع���ة 
اإجن��ازات الدولة،  التي عّرت عن 
امل��ح��ل��ي، وع��ّرف��ت باأبرز  وال����رتاث 

ال�شخ�شيات يف جمتمع الإمارة. 
يوم  املجتمع  اأف����راد  جميع  وك���ان 
اأم  ن��وف��م��ر، يف م��رك��ز  ال�29 م��ن 
ال��ق��ي��وي��ن الإب���داع���ي ع��ل��ى موعد 
مع "معر�س املج�شمات الرتاثية" 
ال����ذي ا���ش��ت��ع��ر���س جم��م��وع��ة من 
عادات  عن  عّرت  التي  املج�شمات 
وت���ق���ال���ي���د امل��ج��ت��م��ع الإم�����ارات�����ي، 
وع��ّرف��ت ال���زّوار على اأه��م احلرف 
ال���ي���دوي���ة، ف��ي��م��ا ا���ش��ت��م��ت��ع ال�����زّوار 
امل������اأك������ولت  "�شناعة  ب����ور�����ش����ة 
خللها  مت  وال����ت����ي  ال�شعبية" 
تقدمي ملحة عن طرق �شناعة اأبرز 
ال�شعبية، تخللها تنظيم  الأك��لت 
ور�س طهي حّية عّرفت مبميزات 
وكان  وعراقته،  الإماراتي  املطبخ 
بفر�شة  ح���ظ���ي  ق�����د  اجل����م����ه����ور 
"م�شاحة  ال�شتمتاع بالفنون عر 
الإمارات" والتي  – يف حّب  فنية 
طلبة  م��ن  جمموعة  فيها  ���ش��ارك 
ق���ّدم���وا لوحات  ال���ذي���ن  امل���دار����س 
حبهم  ع���ك�������ش���ت  م���ب���ت���ك���رة  ف���ن���ي���ة 

لوطنهم. 

واأناقته،  ال���ث���وب  ه���ذا  ج��م��ال��ي��ات 
ل��وح��ة غنائية  امل���رك���ز  ن��ّظ��م  ك��م��ا 
وطنية �شارك فيها الطلبة بتاأدية 
رافقها  تقليدية  �شعبية  رق�شات 
دولة  ح��ب  عك�شت  وطنية  اأغ���اين 
الإمارات، اأمام مركز راأ�س اخليمة 
ف��ن��ّظ��م اح��ت��ف��ال��ي��ة ب��ع��ن��وان " عّزة 
ملمح  خ���لل���ه���ا  ج�������ّش���د  وطن" 
النتماء للوطن من خلل �شل�شلة 
عرو�س فنية ا�شتملت على اخلّط 
وور�شة  ال��ت��ذه��ي��ب  وف����ّن  ال��ع��رب��ي 
العطور العربية، اإىل جانب فقرات 
الع�شكرية،  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة  ل��ل��ف��رق��ة 
�شعبية  ورق�شات  اليوله،  وف��رق��ة 
الفوتوغرايف  الت�شوير  وم�شابقة 
التي قّدمت العديد من اجلوائز، 
املتمّيزة  الفعاليات  م��ن  وغ��ريه��ا 
وعراقة  ج��م��ال��ي��ات  عك�شت  ال��ت��ي 

الرتاث ال�شعبي والفني املحلي.
ب�������دوره ا���ش��ت�����ش��اف م���رك���ز راأ������س 
"ب�شمة  فعالية  -الغيل،  اخليمة 
ا�شتملت على تقدمي  وطن" التي 
املتنوعة  ال��ف��ق��رات  م��ن  جمموعة 
وط��ن��ي وعرو�س  ف��ن��ي  وم��ع��ر���س 
م��و���ش��ي��ق��ي��ة ورك�����وب خ��ي��ل بهدف 
ال�شعوب بالنتماء للوطن،  تعزيز 
اأم�����ا م���رك���ز ال��ف��ج��رية الإب���داع���ي 

ال�����ش��وء ع��ل��ى ج��م��ال��ي��ات امل����وروث 
والفنون  الإم������ارات������ي،  ال�����ش��ع��ب��ي 
تليق  �����ش����ورة  ون���ق���ل���ت  امل���ح���ل���ّي���ة، 
ب��ال��ت��ف��اف امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي حول 

وطنهم بهذه املنا�شبة. 
الحتفالية  الأن�������ش���ط���ة  وب��������داأت 
"اإماراتي  ع��ن��وان  حملت  بفعالية 
مركز  ا�شت�شافها  وعطاء"  ح���ّب 
راأ�س اخليمة الإبداعي – �شحيم، 
قّدم خللها بالتعاون مع مدر�شة 
اأبي كعب ورو�شة الب�شاير وجمعية 
ال�شعبي  وال����رتاث  للفنون  �شمل 
وامل�����ش��رح اح��ت��ف��الاً وط��ن��ي��ااً ت�شمن 
عن  ع���ّرت  متنوعة  فنية  ف��ق��رات 
م��ك��ان��ة واأه��م��ي��ة ه���ذا ال���ي���وم، كما 
نّظم مركز راأ�س اخليمة الإبداعي 
فعالية  نوفمر،   22 يوم  -الغيل 
يف  ب�شري  علم  تكوين  "مبادرة 
�شارك  الحتاد"  ع���ي���د  م�������ش���رية 
الذين  الأط��ف��ال  م��ن  العديد  فيه 

ا�شطفوا لت�شكيل علم الدولة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

 نّظمت املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب 
وال�شباب  الثقافة  ل���وزارة  التابعة 
متنّوعة  وفنّية  ثقافية  احتفالية 
ال�51  الحت�������اد  ع���ي���د  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ل���دول���ة الإم��������ارات، ت�����ش��ارك فيها 
املتواجدة  ال�شباب  مراكز  خمتلف 
ع��ل��ى ام����ت����داد ال����دول����ة، وق���ّدم���وا 
عك�شت  اإبداعية  فعاليات  خللها 
املحلي،  ال�����ش��ع��ب��ي  امل������وروث  ث����راء 
وعّرت عن حمّبة وتلحم جميع 

اأفراد املجتمع حول راية وطنهم.
يف  انطلقت  قد  الفعاليات  وكانت 
عر  اجل���اري  نوفمر  م��ن  ال�16 
خمتلف املراكز الإبداعية املتواجدة 
يف كّل من اإمارات اأبوظبي، ودبي، 
والفجرية،  وع��ج��م��ان،  وال�����ش��ارق��ة 
القيوين،  واأم  اخل��ي��م��ة،  وراأ�������س 
حيث ا�شت�شافت املراكز جمموعة 
وا�شعة من الفعاليات التي �شّلطت 

وغريها.  
احتفالتها  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وت��خ��ت��ت��م 
اخليمة  "راأ�س  م��ل��ت��ق��ى  بتنظيم 
للمو�شيقيني املبدعني واملوهوبني" 
راأ�س اخليمة الإبداعي-  يف مركز 
�شحيم يف الأول من دي�شمر، فيما 
م�شاهدة  فر�شة  للجمهور  تتيح 
التاريخي" وهو  "خورفكان  فيلم 
ال�شيخ  ال�شمو  تاأليف �شاحب  من 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى،  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، ال���ذي ���ش��رد فيه 
اأب���رز الأح���داث التي ج��اءت تباعااً 
البحري  الأ����ش���ط���ول  غ����زو  اإّب�������ان 
كما  خورفكان،  ملدينة  الرتغايل 
من  الثاين  يوم  الحتفالية  تقدم 
دي�شمر ور�شة تفاعلية للأطفال 
يتفاعل  اأول"  "خراريف  بعنوان 
خ���لل���ه���ا امل���������ش����ارك����ون م����ع اأب�����رز 
وامللحمية،  البطولية  الق�ش�س 
اأم�شية  اأي�����ش��ااً  امل��رك��ز  وي�شت�شيف 
ق�شيد"،  "اأحلى  بعنوان  �شعرية 
الفجرية  م��رك��ز  ي��ح��ت�����ش��ن  ف��ي��م��ا 
 51" فعالية  – م�شايف  الإبداعي 
تقدم  الإجنازات"  م����ن  ع����ام����ااً 
الفعاليات  من  متنوعة  جمموعة 

الفنية والرتاثية والثقافية.   

�لعدد 13713 بتاريخ 2022/12/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم كويك �شتوب

رخ�شة رقم:CN 2095973 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حبيب الرحمن عبدال�شلم ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة حبيب الرحمن عبدال�شلم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد �شلطان احمد الظاهرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم كويك �شتوب
QUICK STOP RESTURANT

اإىل/ مطعم كويك �شتوب - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
QUICK STOP RESTURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13713 بتاريخ 2022/12/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : هاو�س فون للهواتف املتحركة - ذ م م

رخ�شة رقم:CN 1118736 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة خالد حممد جر ابوقطمه

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد حممد جر ابوقطمه ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد على حممد البلو�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد جر ابوقطمه

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 300000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ هاو�س فون للهواتف املتحركة - ذ م م
HOUSE PHONE FOR MOBILE PHONES - L L C

اإىل/ هاو�س فون للهواتف املتحركة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
HOUSE PHONE FOR MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13713 بتاريخ 2022/12/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شاطئ ال�شلم للمظلت ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1177197 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عامر ف�شيح حجل ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة عامر ف�شيح حجل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد خمي�س حممد عبيد احلدادى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عامر ف�شيح حجل
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شاطئ ال�شلم للمظلت ذ.م.م
SHATI AL SALAM FOR SHADES L.L.C

اإىل/ امي�شا للمظلت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AMISA FOR SHADES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

����ش���وك���ورات  امل����دع����و /  ف���ق���د 
نيجرييا  ا���ش��ي��اق  رمييليكون 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)A11636657(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ن��ي��ج��ريي��ا  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

�لعدد 13713 بتاريخ 2022/12/2 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0004198 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ايه دي بي �شي ملقاولت ال�شيانة العامة - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة

اأمام  8.30 �شباحا  ال�شاعة   2022/12/13 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
 - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  الدعوى حمكمة عجمان  اإدارة  مكتب 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل 
مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/22 م.  

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608

عبدالوهاب   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�شتان     ، عبدالعزيز  كوكار 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)BB4169521(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0568789921

فقدان جواز �سفر
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الروؤى ال�ست�سرافية لقيادة الإمارات والكفاءات 

الوطنية تقودان الدولة اإىل نادي الكبار يف قطاع الف�ساء 

•• عجمان-وام:

�شهد �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام 
احلادية  الأ�شا�شي  الإع���داد  دورة  تخريج  حفل  عجمان  �شرطة 
للعن�شر  والثالثة  ال��رج��ايل  العن�شر  م��ن  للم�شتجدين  ع�شرة 
�شعادة  بح�شور  ال�شرطة  تدريب  مركز  نظمها  والتي  الن�شائي، 
العميد علي عبيد ال�شام�شي مدير اإدارة ال�شرتاتيجية وتطوير 
املوارد  ع��ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  امل�شيبي  حميد  علي  والعميد  الأداء، 

اإدارة  مدير  ال�شام�شي  جر  علي  والعقيد  امل�شاندة،  واخلدمات 
ال�شباط  الإدارات وعدد من  وم��دراء  ال�شاملة،  ال�شرطة  مراكز 

و�شف ال�شباط والأفراد ب�شرطة عجمان. 
ملدة  وا�شتمرت  منت�شبة،  و18  منت�شبااً   48 ال���دورات  يف  �شارك 
الع�شكرية  التدريبات  امل�شاركون  خللها  تلقى  اأ�شابيع  اأرب��ع��ة 
امليدانية والعلوم النظرية الأمنية لتاأهيلهم للرتقاء يف جمال 
املو�شيقية  الفرقة  الوطني عزفته  بال�شلم  بداأ احلفل  العمل.  
ل�شرطة عجمان، ثم تلوة اآيات من القراآن الكرمي من قبل اأحد 

خريجي ال��دورة.  وتخلل احلفل عر�س ع�شكري قدمه خريجو 
املو�شيقية  الفرقة  عزفتها  اأن��غ��ام  على  الأ�شا�شي  الإع���داد  دورة 
و�شط اأجواء من احلما�س والن�شباط اأظهر خلله اخلريجون 

مهاراتهم الع�شكرية التي تعلموها خلل الدورة. 
ال��ذي��ن عروا  اح��د اخلريجني كلمة نيابة ع��ن زم��لئ��ه  وال��ق��ى 
على  وقائدها  عجمان  ل�شرطة  وامتنانهم  �شكرهم  عن  خللها 
الأمنية  بالعلوم  لتزويدهم  لهم،  قدموه  ال��ذي  املميز  التدريب 
الأ�شا�شية لرجل الأمن، والتي ت�شمل التدريب الع�شكري امليداين 

التاأ�شي�شي والريا�شي واملحا�شرات املختلفة يف البحث اجلنائي 
اإىل  وامل��رور والدوريات، وكل ما يخدم العمل ال�شرطي ويهدف 

التوعية الأمنية، واحرتام القوانني، والنظام والن�شباط. 
ويف اخلتام كرم �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي 
الرفيع  امل�شتوى  على  واأث��ن��ى  ال����دورة،  يف  املتميزين  املنت�شبني 
لأدائهم، م�شيدااً بالتفاعل البناء يف الدرو�س العلمية والعملية، 
ومرحبااً باختيارهم القيادة العامة ل�شرطة عجمان مكانااً للعمل 

والعطاء، متمنيااً لهم التوفيق والنجاح يف حياتهم العملية. 

مهمة الإمارات ل�ستك�ساف حزام الكويكبات .. م�سروع وطني يعزز اقت�ساد املعرفة 

قائد �سرطة عجمان ي�سهد حفل تخريج دورة الإعداد 
الأ�سا�سي احلادية ع�سرة للم�ستجدين والثالثة للعن�سر الن�سائي 

وطنية  ك��ف��اءات  تخريج  يف  ي�شاعد 
حيوية  م�شروعات  لقيادة  ت�شتعد 

 . م�شتقبلاً
وك���م���ا اأ���ش��ه��م��ت م�������ش���روع���ات مثل 
ل�شتك�شاف  الم������������ارات  م���ه���م���ة 
و”مهمة  الأمل”،  “م�شبار  املريخ 
القمر”،  ل���ش��ت��ك�����ش��اف  الإم��������ارات 
الأقمار  ت�����ش��ن��ي��ع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
اأ�شبحت  كونها  يف  ال�شطناعية، 
ياأتي  ال��وط��ن��ي��ة،  ل��ل��ك��وادر  حا�شنة 
ل�شتك�شاف  الإم�������ارات  “م�شروع 
املهمة  الكويكبات”،  ح���������زام 
دولة  ت��اري��خ  يف  الأك���ر  الف�شائية 
اإطلق  ت�شتهدف  والتي  الإم���ارات، 
عربيااً  الأوىل  الف�شائية  امل��رك��ب��ة 
والرابعة عامليااً اإىل حزام الكويكبات 
نوعيااً  زخمااً  لتعطي   ،2028 عام 
الوطنية  لل�شركات  وحافزااً جديدااً 
واملحلية النا�شئة يف قطاع الف�شاء، 
تقنيات  تطوير  جهود  اإىل  لتن�شم 
جناح  يف  ت�شهم  جديدة  واب��ت��ك��ارات 
�شيتعزز  فيما  رح��ل��ت��ه��ا،  يف  امل��ه��م��ة 
واملواهب  ال��ك��ف��اءات  ب��وج��ود  ذل���ك 

للدخول  ت�شتعد  والتي  الإماراتية، 
نحو  ال���ع���امل���ي  ال�������ش���ب���اق  يف  ب����ق����وة 

اكت�شاف الكواكب الأخرى. 
للف�شاء  اأب��وظ��ب��ي  ح���وار  اأن  ي��ذك��ر 
من�شة  الإم����ارات  جعل  اإىل  يهدف 
عاملية تلتقي فيها اجلهود امل�شرتكة 
املعنية  ال����ق����ط����اع����ات  ك����اف����ة  ب�����ني 
بالف�شاء، حيث يعمل على توحيد 
اأهم  وا�شتعرا�س  والأف��ك��ار  ال���روؤى 
ال����ت����ح����دي����ات، واخل����������روج ب����روؤي����ة 
وتتمحور  وم�����وح�����دة.  م�����ش��رتك��ة 
مناق�شة  ح�����ول  احل�������وار  اأه��������داف 
القدرات  من  العاملية  الحتياجات 
والبنى  واخلدمات  ال�شرتاتيجية 
ال���ت���ح���ت���ي���ة وال�����ق�����وان�����ني وامل���������وارد 
عاملية  من�شة  وت��وف��ري  الأ�شا�شية، 
ل�����ل�����دول ال���ن���ا����ش���ئ���ة وال�����ك�����رى يف 
منجزاتها  لعر�س  الف�شاء  قطاع 
جديدة  روؤى  وت��ق��دمي  وتطويرها 
اإىل  جنبااً  وتنميته  الف�شاء  لإدارة 
ج��ن��ب م���ع ال�����دول ال���ك���رى والتي 
الف�شاء  قطاع  يف  م�شريتها  ب���داأت 

منذ فرتة طويلة. 

القطاع  دور  ���ش��ت��ع��زز  امل��ه��م��ة  ه���ذه 
الف�شائي،  ال��ق��ط��اع  يف  اخل���ا����س 
دورااً  يلعب  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ح��ي��ث 
كبريااً يف هذا املجال، الأم��ر الذي 
ريادة  تعزيز  اإىل  بالنهاية  ي���وؤدي 

الإمارات يف القطاع الف�شائي. 

- اأج�سام فلكية . 
الكويكبات بني مداري  ح��زام  يقع 
امل�شرتي،  وك��وك��ب  امل��ري��خ  ك��وك��ب 
واأج�شامااً  ك��وي��ك��ب��ات  وي��ت�����ش��م��ن 
ف���ل���ك���ي���ة م���ك���ون���ة م�����ن الأح�����ج�����ار 
وامل���ع���ادن، وت��ت��ف��اوت اأح���ج���ام هذه 
ج�شيمات  م��ن  الفلكية  الأج�����ش��ام 
الغبار وحتى كويكبات بقطر ي�شل 
ولعبت  ك��ي��ل��وم��رت،   1000 اإىل 
جاذبية كوكب امل�شرتي دورااً كبريااً 

يف تكوين هذا احلزام. 
وي���ت���ك���ون ح�����زام ال��ك��وي��ك��ب��ات من 
بني  ي���ق���ع  دوار  جن���م���ي  ق����ر�����س 
بعد  على  وامل�شرتي  املريخ  كوكبي 
450 مليون كيلومرت  300 اإىل 
ي��ع��ادل من  م��ا  ال�شم�س وه���و  م��ن 
�شعفني اإىل ثلثة اأ�شعاف امل�شافة 

بني الأر�س وال�شم�س. 
الكويكبات  ح����زام  ح��ج��م  وي���ع���ادل 
مكعب.  ك��ي��ل��وم��رت  ت��ري��ل��ي��ون   50
وي�شم مليارات الأج�شام والأجرام 
اأحجار  من  حجمها  ي��رتاوح  التي 
�شغرية اإىل كويكبات يبلغ حجمها 

ثلث حجم القمر. 

- من�سة عاملية. 
للف�شاء  اأب��وظ��ب��ي  اأن ح���وار  ي��ذك��ر 
الإم���ارات من�شة  اإىل جعل  يهدف 
عاملية تلتقي فيها اجلهود امل�شرتكة 
املعنية  ال���ق���ط���اع���ات  ك����اف����ة  ب����ني 
بالف�شاء، حيث يعمل على توحيد 
وا�شتعرا�س  والأف�����ك�����ار  ال�������روؤى 
بروؤية  واخل���روج  التحديات،  اأه��م 

م�شرتكة وموحدة. 
وت��ت��م��ح��ور اأه������داف احل�����وار حول 
من  العاملية  الحتياجات  مناق�شة 
القدرات ال�شرتاتيجية واخلدمات 
والبنى التحتية والقوانني واملوارد 
عاملية  من�شة  وتوفري  الأ�شا�شية، 
ل����ل����دول ال���ن���ا����ش���ئ���ة وال�����ك�����رى يف 
منجزاتها  لعر�س  الف�شاء  قطاع 
جديدة  روؤى  وتقدمي  وتطويرها 
اإىل  جنبااً  وتنميته  الف�شاء  لإدارة 
ج��ن��ب م��ع ال����دول ال��ك��رى والتي 
الف�شاء  قطاع  يف  م�شريتها  ب��داأت 

منذ فرتة طويلة. 

والبحثية،  املعرفية  اأو  القت�شادية 
الطريق  اجلهود  تلك  مهدت  فيما 
لتعظيم اأثر “دبلوما�شية الف�شاء” 
قادة  انتهجها  وال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ة، 
اآتت  الإم����ارات منهج ع��م��ل، وال��ت��ي 
تكلفة  تقليل  م�شتوى  على  ثمارها 
ف�شلاً  ال���وط���ن���ي���ة،  امل���������ش����روع����ات 
العاملية  ال�����ش��رك��ات  ا�شتقطاب  ع��ن 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ����ش���ن���اع���ات ه���ذا 
ال��ق��ط��اع ل��ت��ن��ط��ل��ق ب��اأع��م��ال��ه��ا من 
بالفائدة  ال��ذي عاد  الأم��ر  الدولة، 
الوطنية  وال���ك���وادر  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى 

نتيجة لهذا التعاون. 
الف�شاء  “دبلوما�شية  وم���ه���دت 
التي ر�شختها القيادة  الإماراتية” 
الر�شيدة نهجااً، الطريق ل�شتقطاب 
اأف�شل ال�شركات املتخ�ش�شة يف هذا 
م�شروعاتها  وب���دء  ع��امل��ي��ااً  ال��ق��ط��اع 

ال��دول��ة، الأم��ر الذي  وخططها يف 
ال�شركات  ا���ش��ت��ف��ادة  تعظيم  ي��ع��زز 
الوطنية، وزيادة خراتها والتعاون 
مع هذه ال�شركات العاملية املوجودة 
تتنامى  والتي  ال��دول��ة،  اأر���س  على 
اأع����داده����ا ي���وم���ااً ب��ع��د ي�����وم، ول���ول 
عامليااً  للإمارات  اجليدة  العلقات 
وتاأثريها، ملا كان هناك اأثر اإيجابي 
وم�شتهدفات  خ���ط���ط  ت���ط���ور  يف 

الرنامج الف�شائي الوطني. 
ومل����ا ك���ان���ت روؤي������ة ق�����ادة الإم�������ارات 
الف�شاء،  ب���ق���ط���اع  واه���ت���م���ام���ه���م 
حم����رك����ااً وح�����اف�����زااً ل��ت��ح��ق��ي��ق هذه 
�شنوات  يف  امل��ت��لح��ق��ة  الإجن�������ازات 
قليلة، فاإن م�شاريع مهمة ونوعية 
عامليااً،  وامل��ع��ريف  العلمي  ثقلها  لها 
مل ت��ك��ن ل��ت��ظ��ه��ر ل��ل��ن��ور ل���ول هذا 
م��ن قبل  ال��ن��ظ��ري  ال��دع��م منقطع 

1974، حيث كان الوالد املوؤ�ش�س 
وا����ش���ح���ة يف هذا  روؤي�������ة  ����ش���اح���ب 
الأبحاث  ب��ع��ده��ا  ل��ت��ت��واىل  امل��ج��ال، 
ال�شاأن،  بهذا  املتخ�ش�شة  وامل��راك��ز 
فيما كان هذا اللقاء حافزااً لتوجيه 
اأدى  اهتمام الإمارات بالف�شاء، ما 
اإىل بداية قطاع وطني لحقااً، عر 
تاأ�شي�س �شركة الرثيا للت�شالت يف 
1997، و�شركة الياه للت�شالت 
ع�شر  بعد  �شات”  “ياه  الف�شائية 
و�شع  2007حيث  عام  يف  �شنوات 
ملا حققته  الأ�شا�س،  الجتماع  ذلك 

الإمارات اليوم. 
وعلى هذا النهج �شار قادة الإمارات 
عر تعزيز تعاون و�شراكات الدولة 
القطاع،  ه�����ذا  يف  وم���وؤ����ش�������ش���ات���ه���ا 
املعنية  ال��ع��امل  ك��ث��ري م��ن دول  م��ع 
كانت  �شواء  امل�شتويات  كافة  وعلى 

•• اأبوظبي- وام:

الدولة  ت�����ش��ع��ى  اإم����ارات����ي����ة  ب����اأي����ٍد 
العامل  يف  دول������ة  راب������ع  ل��ت�����ش��ب��ح 
الكويكبات،  ح�������زام  اإىل  ت�������ش���ل 
ف�شائية  مركبة  باإطلقها  وذل��ك 
اإماراتية يف رحلة تقطع فيها نحو 
اأجل  م��ن  كيلومرت  م��ل��ي��ار   3.6
ا���ش��ت��ك�����ش��اف ح����زام ال��ك��وي��ك��ب��ات يف 

املجموعة ال�شم�شية. 
وت�شتغرق رحلة املركبة الإماراتية 
خ���م�������س ����ش���ن���وات مت���ت���د م����ن عام 
2033، وتاأتي  2028 حتى عام 
اأه���داف مئوية الإم���ارات  اإط���ار  يف 
�شياغة  اإىل  ت�شعى  التي   ،2071
والنظريات  املفاهيم  م��ن  الكثري 
الإمارات  العلمية وتطوير قدرات 
الإج����اب����ة  ج���ان���ب  اإىل  ال���ت���ق���ن���ي���ة، 
ت�شتع�شي  م��ازال��ت  ت�����ش��اوؤلت  على 
ع��ل��ى احل���ل ت��ت��ع��ل��ق ب��ن�����ش��اأة الكون 

واملجموعة ال�شم�شية. 
للف�شاء  اأب��وظ��ب��ي  ح����وار  وي��ع��ت��ر 
رعاية �شاحب  ينطلق حتت  الذي 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 
وي�شتمر  امل��ق��ب��ل  دي�����ش��م��ر   5 ي���وم 
ت�شتعر�س  مثالية  من�شة  يومني، 
م�شاريعها  الإم����ارات  خللها  م��ن 
الف�شاء،  ل���ش��ت��ك�����ش��اف  ال��ن��وع��ي��ة 
يف  فعالاً  دورااً  ال��دول��ة  تلعب  حيث 
من  العاملية  الحتياجات  مناق�شة 
القدرات ال�شرتاتيجية واخلدمات 
والبنى التحتية والقوانني واملوارد 
لإيجاد  الف�شاء  لقطاع  الأ�شا�شية 

احللول املنا�شبة لها. 
الإم�������ارات كتابة  وت��وا���ش��ل دول����ة 
قطاع  يف  اإجن��ازات��ه��ا  ق�شة  ف�شول 
ب���داأت���ه���ا بحلم  ال���ف�������ش���اء، وال���ت���ي 
للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ثراه”  اهلل  “طيب  ن���ه���ي���ان  اآل 
امل�شوؤول  ال��ف��ري��ق  ال��ت��ق��ى  ع��ن��دم��ا 
القمر، يف  اإىل  »اأب��ول��و«  رحلة  ع��ن 
عام 1976 .. فبعد الو�شول اإىل 
ال�شتعداد  رحلة  وانطلق  املريخ، 
الدور  ج��اء  القمر،  اإىل  للو�شول 
على ا�شتك�شاف حزام الكويكبات يف 
ت�شعى  حيث  ال�شم�شية،  املجموعة 
الدولة لتحقيق اأول هبوط عربي 
ي��ب��ع��د ع����ن كوكب  ع���ل���ى ك���وي���ك���ب 

الأر�س ب�560 مليون كيلومرت. 
الوطني  امل�������ش���روع  ه����ذا  وي��ع��ت��ر 
م�شاريع  م����ن  واح��������دااً  ال���ط���م���وح 
ت�شييد  يت�شمن  حيث  اخلم�شني، 

•• اأبوظبي-وام:

مل يكن حتقيق الإمارات لنجاحاتها 
ال��ك��ب��رية يف ق��ط��اع ال��ف�����ش��اء خلل 
وليد  امل��ا���ش��ي��ة،  القليلة  ال�����ش��ن��وات 
ووجود  دوؤوب  عمل  دون  اأو  �شدفة 
خطط ا�شت�شرافية، ت�شل يف اآفاقها 
مل��ئ��ة ع���ام م��ن الآن، مثل  ال��زم��ن��ي��ة 
بل كان  م�شروع “املريخ 2117”، 
ب�شبب “روؤية وطنية” ر�شخها قادة 
الإمارات، وُوجدت لت�شع الدولة يف 
مكانتها التي ت�شتحق بني اللعبني 
الكبار عامليااً، خا�شة واأن لديها من 
الإجنازات، ما يجعلها �شريكااً مهمااً 
ال�شاأن،  ه���ذا  يف  امل��ت��ق��دم��ة  ل��ل��دول 
القطاع،  هذا  تكوين  ورغ��م حداثة 
مت�شارعة  بخطوات  ي�شري  اأن��ه  اإل 
مبخرجاته  لي�شيف  ومم��ن��ه��ج��ة، 
العاملي  العلمي  للمجتمع  الكثري 

بف�شل هذه الروؤية املُلهمة. 
الإمارات  دول��ة  ا�شت�شافة  وجت�شد 
حل�����وار اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ف�����ش��اء ال���ذي 
ينطلق حتت رعاية �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اهلل”،  “حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
وي�شتمر  امل��ق��ب��ل  دي�����ش��م��ر   5 ي���وم 
ل��ي��وم��ني، اه��ت��م��ام دول����ة الإم�����ارات 
بقطاع الف�شاء وروؤية قيادة الدولة 
يف بناء اقت�شاد املعرفة القائم على 
والعلوم  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الب��ت��ك��ار 

املتقدمة. 
ل��ه ال�شيخ زاي���د بن  امل��غ��ف��ور  وك���ان 
اهلل  “طيب  ن���ه���ي���ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
التي  روؤي����ت����ه  يف  ����ش���ّب���اق���ااً  ثراه”، 
للنجاحات  �شلبة  اأر����ش���ااً  ر���ش��خ��ت 
وذلك  الف�شاء،  قطاع  يف  احلالية 
رحلة  م�شوؤويل  مع  اجتمع  حينما 
عام  نا�شا يف  وكالة  15 من  اأب��ول��و 

و�شمان  ال����دول����ي����ة،  الت���ف���اق���ي���ات 
ومن  الدولية،  باملعاهدات  اللتزام 
دبلوما�شية  لنجاح  التاأ�شي�س  ث��ّم 
واملعرفة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
الدولة يف علقاتها  ر�شختها  التي 

اخلارجية املختلفة. 
الكوادر  ت�شكل  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
حجر  ال����وط����ن����ي����ة،  وال������ك������ف������اءات 
اأ���ش��ا���س يف و���ش��ع الإم������ارات �شمن 
املتقدمة  للدول  الأوىل  ال�شفوف 
يقدر  ح��ي��ث  ال���ف�������ش���اء،  يف جم����ال 
ال��ق��ط��اع حاليااً  ال��ع��ام��ل��ني يف  ع���دد 
���ش��خ�����س بني   3100 م���ن  ب���اأك���رث 
وباحثني  وع����ل����م����اء  م���ه���ن���د����ش���ني 
ومتخ�ش�شني،  وخ����راء  وتقنيني 
كان لهم عظيم الأثر يف النجاحات 
الماراتية،  للم�شروعات  الكبرية 
باأياد وطنية  ُتنجز  اأ�شبحت  والتي 
مراكز   5 ت��وج��د  فيما   ،  100%
العلوم  يف  جامعية  وبرامج  بحثية 
الكوادر  بتخريج  ت�شهم  الف�شائية، 
املزيد  نحو  القطاع  لقيادة  املوؤهلة 
من التطور، حيث ميكن لل�شركات 
ال�شتفادة  ال����دول����ة،  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
والكفاءات  امل����واه����ب  ق���اع���دة  م���ن 
قطاع  يف  امل��ت��ن��ام��ي��ة  التخ�ش�شية 

الف�شاء الإماراتي . 
�شنوات  خلل  الإم���ارات  واأ�شبحت 
لرواد  داع��م��ة  حيوية  بيئة  قليلة، 
النا�شئة  وامل���������ش����اري����ع  الأع������م������ال 
الوطنية واملحلية يف قطاع الف�شاء، 
من  للعديد  ن��وع��ي  من��و  وحا�شنة 
�شركات  لتاأ�شي�س  املبتكرة  الأف��ك��ار 
اأ�شبحت  وال���ت���ي  ن��ا���ش��ئ��ة،  حم��ل��ي��ة 
م�شروعااً   20 م����ن  اأك������رث  ت�����ش��م 
واعدة يف قطاع  با�شتثمارات  نا�شئااً 
والتقنيات  وال�����ش��ن��اع��ات  ال��ف�����ش��اء 
امل��رت��ب��ط��ة ب����ه، وه����و الأم������ر ال���ذي 

القيادة الر�شيدة. 
اأبرمت  فقد  النهج  ل��ه��ذا  وت��اأك��ي��دااً 
خلل  للف�شاء  الإم����ارات  “وكالة 
اتفاقات  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات 
كثرية  تفاهم  ومذكرات  و�شراكات 
جت�����اوزت يف ع���دده���ا امل���ئ���ات، حيث 
من  اأك��رث  لوحدها  الوكالة  عقدت 
ف�شاء  وك������الت  م���ع  ����ش���راك���ة   50
 30 م��ن  واأك���رث  ودول��ي��ة،  اإقليمية 
مذكرة تفاهم واتفاقيات مع جهات 
�شنوات   6 خارجية وحملية خلل 
يف  و   ،2014 يف  اإن�����ش��ائ��ه��ا  ب��ع��د 
مقدمتها وكالة الف�شاء الأمريكية 
“نا�شا”، ووكالة ا�شتك�شاف الف�شاء 
اإىل  و���ش��ولاً  “جاك�شا”،  اليابانية 
وغريها  والأوروب�������ي�������ة  ال���ه���ن���دي���ة 

الكثري. 
ل����ول  ل����ي����ح����دث  ه�������ذا  ي����ك����ن  ومل 
للم�شروعات  ال��ك��ب��رية  ال��ن��ج��اح��ات 
وخا�شة  الإم���ارات���ي���ة،  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة 
دائ��م��ااً م��ا تتجه ه���ذه اجلهات  اأن���ه 
تعاونها  يف  ال��دول��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
التي  ال���دول  وامل��ع��ريف، م��ع  العلمي 
للمعرفة  اجلديد  اإ�شافة  ت�شتطيع 
تفتح  التي  والكت�شافات اجلديدة، 
اآف����اق����ااً ج���دي���دة ن��ح��و ���ش��ر اأغ�����وار 
ال��ذي جنحت  الف�شاء، وهو الأم��ر 
روؤية  بف�شل  بامتياز  ال��دول��ة  فيه 

قادتها. 
موؤخرااً  الإم�������ارات  ف���وز  ي��ك��ن  ومل 
املتحدة  الأمم  جل���ن���ة  ب���رئ���ا����ش���ة 
للف�شاء  ال�����ش��ل��م��ي  ل��ل���ش��ت��خ��دام 
ملجهودات  ت��ت��وي��ج��ااً  اإل  اخل���ارج���ي، 
ك����ب����رية ب���ذل���ت���ه���ا ال�����دول�����ة ط����وال 
مبا�شرااً  وانعكا�شااً  م�شت،  �شنوات 
الف�شاء”  “دبلوما�شية  ل���ق���وة 
القيادة  انتهجتها  التي  الإماراتية، 
عقد  ت�شهيل  ح��ي��ث  م��ن  ال��ر���ش��ي��دة 

حراري وميكانيكي خمتلف، نظرااً 
ال�شم�شي  ل���لإ����ش���ع���اع  ل��ت��ع��ر���ش��ه��ا 
ب�شورة  ع��ال��ي��ة  ح�����رارة  ودرج������ات 
م���ب���ا����ش���رة، ح��ي��ث ���ش��ت��ك��ون اأق����رب 
ن��ق��ط��ة ل��ل��م��رك��ب��ة ال��ف�����ش��ائ��ي��ة من 
 109 ال�������ش���م�������س ع���ل���ى م�������ش���اف���ة 
م���لي���ني ك��ي��ل��وم��رت، اإ����ش���اف���ة اإىل 
باأنظمة  الف�شائية  املركبة  تزويد 
م��لح��ة وت��وج��ي��ه وحت��ك��م خا�شة 
���ش��دمي من  ع��ر  ع��ب��وره��ا  نتيجة 
الأج������رام ال�����ش��م��اوي��ة، م���ع توفري 
لت�شغيل  خ��ا���ش��ة  اأن��ظ��م��ة ح��راري��ة 
�شم�شية  بطاقة  الف�شائية  املركبة 
قليلة جدااً عند ابتعادها يف رحلتها 
عن ال�شم�س مب�شافة 440 مليون 

كيلومرت. 

- ا�ستدامة
 اقت�ساد املعرفة. 

وي��ع��ت��ر م�����ش��روع الإم������ارات حزام 
ال��ك��وي��ك��ب��ات، الأ����ش���خ���م والأك�����ر 
�شمن م�شاريع الإمارات الف�شائية، 
ت���اأث���ري ك��ب��ري على  ل���ه  ���ش��ي��ك��ون  اإذ 
وتعزيز  املعرفة  اقت�شاد  ا�شتدامة 
حيث  ال��دول��ة،  يف  الف�شاء  �شناعة 
لإن�شاء  الوطنية  ال��ك��وادر  ي�شجع 
العلوم  يف  متخ�ش�شة  م�شروعات 
املرتبطة  واملجالت  والتكنولوجيا 
الف�شائية  ك���امل���لح���ة  ب��ال��ف�����ش��اء 

واأنظمة التوجيه والتحكم . 
برناجما  امل�������ش���روع  ���ش��ي��ق��دم  ك��م��ا 
�شركات  تاأ�شي�س  ل��دع��م  متكامل 
الف�شاء  ق����ط����اع  يف  اإم�����ارات�����ي�����ة 
ال���������ش����ن����اع����ات  يف  م���ت���خ�������ش�������ش���ة 
عنه  �شينتج  وعلومها،  الف�شائية 
تاأ�شي�س �شركات متخ�ش�شة يف هذا 
من   50% تنفيذ  ت��ت��وىل  امل��ج��ال 

امل�شروع . 
ي�شتقطب  ذل�������ك،  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
الكفاءات  م���ن  ال��ك��ث��ري  امل�������ش���روع 
املواطنة التي �شتعمل على تد�شني 
علوم  ت�����دور يف جم����ال  م�����ش��اري��ع 
بالإ�شافة  الف�شاء،  وتكنولوجيا 
اجلامعات  م��ع  ���ش��راك��ات  عقد  اإىل 
من اأج��ل تاأهيل ك��وادر ق��ادرة على 
ف�����ش��ائ��ي��ة مقبلة،  م��ه��م��ات  اإجن�����از 
ال��دول��ة لوجهة  ف�شلاً عن حت��ول 
جاذبة للكفاءات واملواهب العلمية 
م��ن ح���ول ال���ع���امل، اإىل ج��ان��ب اأن 

ت�شعى اإىل تعزيز التنمية ال�شاملة 
وامل�شتدامة. 

- بيانات نادرة. 
حزام  ا�شتك�شاف  م�شروع  يتما�شى 
مئوية  اأه�������داف  م���ع  ال��ك��وي��ك��ب��ات 
ت�شعى  وال��ت��ي   2071 الإم������ارات 
اإىل تعزيز م�شتوى البحث العلمي 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  وت��دري�����س 
���ش��ي��م��ا يف جم���الت  امل��ت��ق��دم��ة، ل 
والبتكار  وال��ه��ن��د���ش��ة  ال��ف�����ش��اء 
الطبية وال�شحية، والتي  والعلوم 
الحرتافية  م�����ش��ت��وى  م���ن  ُت��ع��ل��ي 
التعليمية،  املوؤ�ش�شات  يف  واملهنية 
وت���ك���وي���ن ع���ق���ول م��ن��ف��ت��ح��ة على 

جتارب الدول املتقدمة. 
تنفيذ  اإم�����ارات�����ي  ف���ري���ق  وي���ت���وىل 
من  تاريخااً  بذلك  لي�شطر  املهمة 
مزهرااً  وم�شتقبلاً  لدولتنا  املجد 
حافلاً بالإجنازات يف جمال العلوم 
يعزز من  ال��ذي  الأم��ر  الف�شائية، 
الإماراتي  ال��ف�����ش��اء  ق��ط��اع  م��وق��ع 
ال��ذي يعتر الأك��ر على م�شتوى 
ال�شتثمارات  ح��ي��ث  م��ن  امل��ن��ط��ق��ة 

وحجم امل�شاريع. 
الإم�����ارات  امل�����ش��روع دور  وي��ك��ر���س 
يف ت��وف��ري ب��ي��ان��ات م��ه��م��ة ون����ادرة 
العاملي  ال��ع��ل��م��ي  للمجتمع  ت��ت��ي��ح 
بع�س  لك�شف  واأدق  اأع��م��ق  ف��ه��م��ااً 

ت�شتع�شي  م���ازال���ت  ال��ت��ي  الأل���غ���از 
واملجموعة  الكون  عن  احل��ل  على 
امل�شروع  �شيوفر  حيث  ال�شم�شية، 
بيانات علمية غري م�شبوقة عن 7 
الكويكبات  ح��زام  �شمن  كويكبات 

داخل املجموعة ال�شم�شية. 

- كوادر وطنية . 
ي�������ش���ت���ع���ني م���������ش����روع الإم������������ارات 

مركبة ف�شائية اإماراتية للو�شول 
���ش��م��ن حزام  ك��وي��ك��ب��ات  ���ش��ب��ع  اإىل 
ب���ني كوكب  ال����واق����ع  ال��ك��وي��ك��ب��ات 
اأي ما  امل�����ش��رتي،  امل��ري��خ وك��وك��ب 
م�شبار  رح��ل��ة  اأ���ش��ع��اف   7 ي��ع��ادل 
الأم���ل ال��ذي جن��ح يف قطع 493 
م���ل���ي���ون ك��ي��ل��وم��رت يف ال���ف�������ش���اء � 
املركبة رحلتها بتنفيذ  حيث تتوج 
كويكب  اآخ��ر  على  تاريخي  هبوط 
التي ت�شتمر خم�س  �شمن رحلتها 
����ش���ن���وات مت��ت��د م���ن ع����ام 2028 
وي�شكل    .2033 ع�����ام  وح���ت���ى 
م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف حزام 
م�شتقبلية  حم��ط��ة  ال��ك��وي��ك��ب��ات، 
الف�شاء،  علوم  يف  جديدة  وحقبة 
هائلة  معرفية  نقلة  يج�شد  حيث 
الف�شاء  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  جم�����ال  يف 
وتطوير تقنياته وعلومه، ليدخل 
بذلك اأبناء وبنات الإمارات حتديااً 
لتحقيق طموح  ج��دي��دااً  واخ��ت��ب��ارااً 
ريادة  يف  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 

الف�شاء. 

-ا�ستثمار يف امل�ستقبل. 
للإمارات  ال�شخمة  املهمة  ت��وؤك��د 
الكويكبات  ح������زام  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
ب���ال���ع���م���ل على  ال�����دول�����ة  ال�����ت�����زام 
ا���ش�����������������ت��ع��ادة اأجم��������اد احل�������ش���ارة 
العربية، وباأيٍد اإماراتية من �شباب 
الدولة  ا�شتثمرت  مم��ن  ال��وط��ن، 
واإك�شابهم  وتدريبهم  تعليمهم  يف 
اخل�����رات وامل����ه����ارات ال���لزم���ة يف 
راأ�شها  وع���ل���ى  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
فيها  �شتكتب  التي  الف�شاء،  علوم 
الإم�����������ارات ف�������ش���لاً ج�����دي�����دااً من 
القطاع  ه���ذا  ف�����ش��ول جن��اح��ه��ا يف 

الذي مازال يف بداياته . 
الف�شائي  امل�������ش���روع  ه����ذا  وي���ع���زز 
ال���������ش��������ت��������ك�����������������ش��������ايف اخل������ط������ط 
ل���ل���دول���ة، حيث  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
م�شاهمة  ن�شبة  رف���ع  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
القت�شاد  يف  ال��ف�����ش��ائ��ي  ال��ق��ط��اع 
قطاعات  اأح��د  باعتباره  الوطني، 
اق��ت�����ش��اد امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال��ق��ائ��م على 
والتكنولوجيا،  والبتكار  املعرفة 
الأم��ر ال��ذي يدعم حتقيق قفزات 
وهو  ال��وط��ن��ي،  للقت�شاد  نوعية 
ال�شرتاتيجية  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى  م���ا 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ق��ط��اع ال��ف�����ش��اء، التي 

اإىل مرجع معريف دويل  الإم���ارات 
الف�شاء، وخمتر مفتوح  يف علوم 
وتقنياته  وم�����ش��اري��ع��ه  ل���راجم���ه 
للبيانات  عاملي  وم��رك��ز  املتقدمة، 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، حيث  وامل���ع���ل���وم���ات 
مهامها  ح�شيلة  الإم�����ارات  ت�شع 
ال��ف�����ش��ائ��ي��ة ون��ت��اج��ه��ا امل���ع���ريف يف 
حتت  احليوي  الف�شاء  قطاع  هذا 
خدمة الإن�شانية واملجتمع العلمي 

العاملي. 
امل�����������ش�����روع على  ف����ري����ق  وي����ع����م����ل 
حيث  به،  اخلا�شة  املركبة  تطوير 
���ش��ت�����ش��ت��غ��رق ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة منذ 
نحو   2021 يف  امل��ه��م��ة  اإط�����لق 
ت��ك��ون جاهزة  اأن  على  ���ش��ن��وات،   7
الف�شائية،  رحلتها  يف  للنطلق 
���ش��م��ن ن���اف���ذة اإط�����لق حت���دد لها 

بداية 2028. 

- اإرادة تقهر التحديات. 
ع��ددااً من  املركبة  يواجه مطورو   
املركبة  ت�شميم  ل��دى  ال��ت��ح��دي��ات 
للمهمة  الإم���ارات���ي���ة  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة 
على  �شيعملون  وال��ت��ي  اجل���دي���دة 
خ�شائر  اأي  دون  م���ن  جت����اوزه����ا 
طبيعة  ن���ت���ي���ج���ة  وذل�������ك  ت�����ذك�����ر، 
بحزام  املحيطة  املنطقة  وظ��روف 

الكويكبات. 
بتغليف  الف�شائية  املركبة  وتتزود 

الكويكبات،  ح�����زام  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
الوطنية  وال�����ك�����وادر  ب����اخل����رات 
م�شروع  يف  تعمل  التي  الإماراتية 
الإم������������ارات ل����ش���ت���ك�������ش���اف امل���ري���خ 
نالت  وال���ت���ي  الأمل”،  “م�شبار 
عملية  وتدريبات  علمية  �شهادات 
اأه���ل���ت���ه���ا ل���ق���ي���ادة ه������ذا امل�������ش���روع 

الطموح. 
ال�شخمة  امل���ه���م���ة  ه�����ذه  وحت������ول 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل 
الدويل الأم�شية التي نظمتها الوزارة 
مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 51 للدولة. 
اأقيمت يف ديوان  ح�شر الأم�شية التي 
ع����ام ال�������وزارة ب��اأب��وظ��ب��ي م��ع��ايل رمي 
دولة  وزي���رة  الها�شمي  اإب��راه��ي��م  بنت 
ال�����دويل و معايل  ال���ت���ع���اون  ل�������ش���وؤون 
نهيان  اآل  نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ 
�شاهني  خليفة  م��ع��ايل  و  دول���ة  وزي���ر 
املرر وزير دولة و�شعادة خالد عبدهلل 
بالهول وكيل وزارة اخلارجية والتعاون 
اخلارجية  وزي���ر  وم�����ش��اع��دو  ال����دويل 
الإدارات  امل�شاعدون ومدراء  والوكلء 
امل�شوؤولني و�شفراء وروؤ�شاء  وعدد من 

البعثات التمثيلية لدى الدولة. 
الوطني  بال�شلم  الأم�شية  اأ�شتهلت 
اأعقبها عر�س فيديو  لدولة الإمارات 
ع����ن ت����اري����خ احت������اد دول������ة الإم��������ارات 
البارزة  العاملية  الإجن����ازات  وم�����ش��رية 

التي حققتها منذ تاأ�شي�شها. 
ورفع معايل خليفة �شاهني املرر وزير 
الرئي�شية  ال��ك��ل��م��ة  م�شتهل  يف  دول����ة 
اأ�شمى   ، الأم�شية  خ��لل  األقاها  التي 
مقام  اإىل  والتريكات،  التهاين  اآي��ات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
واإىل اإخوانهما اأ�شحاب  اهلل”،  “رعاه 
ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى 
ل���لحت���اد ، و���ش��ع��ب دول�����ة الإم�������ارات 

الطيبة،  اأر�����ش����ه����ا  ع���ل���ى  وامل���ق���ي���م���ني 
لدولة   51 ال���  مبنا�شبة عيد الحت��اد 
�شائلاً  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
اأن يدمي على قيادتنا  املوىل عز وجل 
الر�شيدة دوام التوفيق وال�شداد، وعلى 
دولة الإمارات الأمن والأمان والتقدم 

والزدهار. 
الحتاد  عيد  " ميثل   : معاليه  وق��ال 
الدولة  ب��اإجن��ازات  للحتفاء  منا�شبة 
ر�شيدها  اإىل  ل��ت�����ش��اف  ال���ع���ام،  ه����ذا 
الغني يف كافة املجالت، فقد حر�شت 
القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات على 
والقت�شاد  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
ال���وط���ن���ي وب���ن���اء الإن�������ش���ان وال����ك����وادر 
دولة  تكون  اأن  على  وعملت  الوطنية، 
العامل،  دول  اأف�شل  �شمن  الإم����ارات 
اإىل  مرحلة  م��ن  اإىل  ال��دول��ة  لتنتقل 
مرحلة جديدة من التطوير والتنمية 

با�شتمرار". 
مبادئ  وث��ي��ق��ة  "ر�شمت   : واأ�����ش����اف 

اخلم�شني امل�شار ال�شرتاتيجي لدولة 
لتعزيز  ك��اف��ة  امل���ج���الت  الإم������ارات يف 
اقت�شاد ع�شري  وبناء  الحت��اد  اأرك��ان 
ت��ن��اف�����ش��ي م�����ش��ت��دام، وت�����ش��خ��ري جميع 
اأك��رث ازده���ارااً واإ�شراقا  امل��وارد ملجتمع 
القيادة  ال���دول���ة حت��ت  ت�����ش��ري  ، ح��ي��ث 
الر�شيدة، بخطى ثابتة نحو م�شتقبل 

يزخر بالنه�شة والريادة". 
الإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
وا�شحة،  ا�شرتاتيجية  روؤى  اعتمدت 
لتحقيق  حُم������ددة  ط���ري���ق  وخ��ري��ط��ة 
القطاعات  يف  �شاملة  نوعية  اإجن���ازات 
����ش���اأن���ه���ا تعزيز  م����ن  ال���ت���ي  احل���ي���وي���ة 
بناء م�شتقبل  الدولة، و�شمان  ازدهار 
القادمة،  لأج���ي���ال���ه���ا  ا����ش���راق���ا  اأك�����رث 
الإنتاج والدخل  وزيادة تنويع م�شادر 

الوطني. 
وق����ال م��ع��ايل خليفة ���ش��اه��ني امل����رر : 
"قبل دخولها يف عامها ال� 51، اأر�شت 
تركز  ع��م��ل  منهجية  الإم�����ارات  دول���ة 

وثيقة  ال�������واردة يف  الأول�����وي�����ات  ع��ل��ى 
الريادة  لتحقيق  اخل��م�����ش��ني  م��ب��ادئ 
اخلم�شني  خ���لل  امل��ج��الت  مبختلف 
اإىل حتقيق  و����ش���ولاً  ال��ق��ادم��ة،  ع��ام��ااً 
هدفها يف "مئوية الإم��ارات 2071" 
العامل،  دول����ة يف  اأف�����ش��ل  ت��ك��ون  ب����اأن 
الدولة  اأطلقت  كما  تقدمااً،  واأك��رثه��ا 
روؤية "نحن الإمارات 2031" خلل 
هذا  للحكومة  ال�شنوية  الجتماعات 

العام". 
و اأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه : " ك���ان لف���ت���ااً يف 
املبادئ  م��ن   6 اأن  اخلم�شني  وث��ي��ق��ة 
ال�شيا�شة  ع���ل���ى  رّك���������زت  ال����ع���������ش����رة، 
عا�شمة  ال��دول��ة  لرت�شخ  اخل��ارج��ي��ة، 
ل��ل�����ش��لم، وبانية  ل��لإن�����ش��ان��ي��ة وواح����ة 
التوا�شل مع املحيط والعامل  جل�شور 
من اأجل ال�شتقرار والزدهار، وجاءت 
الأه���������داف ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ل������وزارة 
لت�شتلهم  الدويل  والتعاون  اخلارجية 
اأه����داف ال��وث��ي��ق��ة، مب��ا ي��واك��ب امل�شار 

يف  لت�شعها  ل��ل��دول��ة،  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
اإىل  وت��ن��ق��ل��ه��ا  ال���ع���امل  دول  م��ق��دم��ة 
مرحلة جديدة من التطوير والتنمية 

وتر�شيخ احتاد دولة الإمارات". 
واأكد معاليه اأن دولة الإمارات ترتبط 
كافة  م��ع  ومتميزة  عميقة  ب��ع��لق��ات 
مبادئها  وي��ع��ك�����س  ي���ع���زز  م���ا  ال������دول، 
القائمة على النفتاح وال�شراكة وبناء 
اجل�شور والعمل على تر�شيخ ال�شلم، 
وال�شعوب  للدول  امل�شرتكة  وامل�شالح 
وال�شلم  الأم��ن  ومبا ي�شهم يف حتقيق 

الدوليني. 
واأ������ش�����اف : " ت��ت�����ش��م ���ش��ي��ا���ش��ة دول����ة 
الإم��������ارات ب���ق���در ك��ب��ري م���ن ال���ت���وازن 
والو�شوح،  وال�شفافية  والديناميكية 
واحرتام  ال��دويل  بالقانون  والل��ت��زام 
�شيادة ال���دول، وه��و الأم���ر ال��ذي عزز 
م��ك��ان��ت��ه��ا ال���دول���ي���ة، وم��وق��ع��ه��ا الذي 
واقت�شاديااً  �شيا�شيااً  ���ش��ري��ك��ااً  جعلها 

موثوقا به". 

واأو����ش���ح م��ع��ال��ي��ه اأن دول����ة الإم�����ارات 
ت���وؤم���ن ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��وا���ش��ل واحل�����وار 
ك�����ش��رورة ل��ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر علقات 
الوطنية،  م�شاحلها  تخدم  اإيجابية 
وهي مبادئ لطاملا ر�شمت م�شار دولة 
وتوا�شل  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا،  م��ن��ذ  الإم������ارات 
اتباعها اليوم يف ظل القيادة احلكيمة 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل". 
التغري  لأن  "نظرا   : م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
املناخي اأ�شبح ي�شكل تهديدا وجوديا، 
الإم��ارات اجلهود اخلا�شة  تقود دولة 
مب��واج��ه��ة ه���ذه ال��ظ��اه��رة م��ع �شمان 
اأمن الطاقة، وهي يف طريقها لتحقيق 
 2050 ع��ام  امل��ن��اخ��ي بحلول  احل��ي��اد 
وباأقل  امل���ت���اح���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب��اأف�����ش��ل 
الطاقة،  من  مزيج  با�شتخدام  تكلفة، 
مبا يف ذلك الطاقة النووية والطاقة 

ال�شم�شية". 

الإم�����ارات  دول����ة  "�شاركت   : واأ����ش���اف 
اتفاقية  يف  الأط����������راف  م����وؤمت����ر  يف 
تغري  ب�شاأن  الإط��اري��ة  املتحدة  الأمم 
والع�شرين  ال�شابعة  دورت����ه  يف  امل��ن��اخ 
ال�شيخ  �����ش����رم  يف   ”COP27“
والتزمت  العربية..  م�شر  بجمهورية 
ب���ال���ع���م���ل ع�����ن ك���ث���ب م�����ع ال���رئ���ا����ش���ة 
وتقليل  املناخي  العمل  لدفع  امل�شرية 
يف  ملمو�س  تقدم  واإح���راز  النبعاثات 

تنفيذ التزامات اتفاقية باري�س". 
واأك��د معاليه اأن دولة الإم��ارات تعمل 
عام  يف   COP28 ا�شت�شافة  ع��ل��ى 
بعزم  دبي،  اإك�شبو  مدينة  يف   ،2023
وت�شميم على دعم املجتمع الدويل، يف 
ال�شعي لتحقيق اأجندة طموحة، تركز 
على  ال�شوء  وت�شليط  التنفيذ،  على 

الفر�س واملمكنات. 
والتقني  الرقمي  التفوق  اأن  واأ���ش��اف 
والعلمي لدولة الإمارات، ير�شم اآفاقها 
وير�شخها  والق��ت�����ش��ادي��ة،  التنموية 

ع���ا����ش���م���ة ل����ل����م����واه����ب وال���������ش����رك����ات 
وال����ش���ت���ث���م���ارات يف ه�����ذه امل����ج����الت، 
وم��ن ه��ذا املنطلق، ف��اإن روؤي��ة القيادة 
قطاع  تر�شيخ  اأهمية  توؤكد  الر�شيدة 
التكنولوجيا والعلوم املتقدمة قطاعا 
الدولة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  و  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا 
واق��ت�����ش��اده��ا ال��وط��ن��ي ، وت��ت��ط��ل��ع اإىل 
يف  الإم��ارات��ي  ال�شباب  طموح  حتقيق 
وتاأ�شي�س  الأعمال  ريادة  دخول جمال 
�شركات جديدة وريادية تتناف�س دوليااً 
التكنولوجيا  يف  الأخ����رى  ال���دول  م��ع 

والعلوم املتقدمة. 
واأ���ش��ار اإىل اأن دول��ة الإم���ارات توا�شل 
تاأكيدااً  امل�����ش��ت��دام،  الإن�����ش��اين  عطاءها 
ال�شلم  جهود  بتعزيز  التزامها  على 
والزده������ار يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل عر 
والإن�شاين  ال��ت��ن��م��وي  ال��دع��م  ت��وف��ري 
واخلريي للعديد من الدول ال�شقيقة 
قيمة  اإج��م��ايل  بلغ  وق��د   ، وال�شديقة 
ال��ت��ي قدمتها  امل�����ش��اع��دات اخل��ارج��ي��ة 
دول����ة الإم�������ارات خ���لل ال���ف���رتة منذ 
منت�شف  وحتى   2021 ال��ع��ام  ب��داي��ة 
مليار   13 ن��ح��و  اجل�����اري  اأغ�����ش��ط�����س 

درهم. 
وقال معاليه اإن "دولة الإمارات ت�شتمر 
يف  ب��الإجن��ازات  احلافلة  م�شريتها  يف 
وقيادتنا  اهلل  ونعاهد  كافة،  امل��ج��الت 
الر�شيدة على اأن نوا�شل العمل باملزيد 
بناء  العزم والإ�شرار للإ�شهام يف  من 
الدولة  اإل��ي��ه  تتطلع  ال���ذي  امل�شتقبل 
والذي ير�شخ الولء للوطن والعتزاز 
ب��ه��وي��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة والل��ت��ف��اف حول 
والقوانني  الد�شتور  واح��رتام  قيادتنا 
والتعاي�س  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  وا���ش��ت��ل��ه��ام 

ال�شداقة". 

•• دبي –الفجر:

اليوم  مبنا�شبة  دب��ي  حم��اك��م  احتفت 
ال��وط��ن��ي احل����ادي واخل��م�����ش��ني لدولة 
بح�شور  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
مدير  املن�شوري  عيد  ط��ار���س  �شعادة 
القا�شي  دب����ي، و���ش��ع��ادة  ع���ام حم��اك��م 
ع��م��ر ع��ت��ي��ق امل�����ري ن���ائ���ب م���دي���ر عام 
الق�شائية  وال��ه��ي��ئ��ة  دب�����ي،  حم���اك���م 
والإداري��ة وجميع موظفي ومتعاملي 

حماكم دبي.
طار�س  �شعادة  �شرح  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
امل��ن�����ش��وري م���دي���ر ع����ام حم���اك���م دبي 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ال����ي����وم ال���وط���ن���ي احل�����ادي  
واخلم�شني قائلاً : ي�شرفني اليوم اأن 
اآيات التهاين والتريكات  اأ�شمى  اأرفَع 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي  م���ق���ام  اإىل 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 

اإىل  و  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة،  رئ��ي�����س 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  م��ق��اِم 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 

رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، 
حاكم دبي،رعاه اهلل، واأ�شحاب ال�شمو 
اأع�شاء املجل�س الأعلى للحتاد حكام 

واإىل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ال��ع��ه��ود  اأول���ي���اء  ���ش��م��و 
الولء  فيها  يتجدد  ال��ت��ي  ا  الوطنية 

دولة  �شعب  ل���دى  ال��وط��ن��ي  وال��ع��ط��اء 
الوطني  ال���ي���وم  يف  ف��اإن��ن��ا  الإم��������ارات، 
احلادي  واخلم�شني لدولتنا احلبيبة 
نحتفل بذكرى تاأ�شي�س احتاد اإماراتنا 
ال�شتثنائية  ب�����الإجن�����ازات  ون��ف��خ��ر 
حا�شرها  و�شنعت  ما�شيها  بنت  التي 
بجهود متكاتفة من قيادتنا الر�شيدة 
و�شعبها الأبي ، فجميعنا عازمني على 
القادمة  الأع���وام  لإث��راء  قدمااً  امل�شي 
ما  ت�شتكمل  حافلة  وطنية  مبكا�شب 
اآل���ت اإل��ي��ه الإم����ارات خ��لل اخلم�شني 
ع����ام����ااً امل���ا����ش���ي���ة يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت 
و�شتبقى  ال��ت��ن��م��وي��ة،  وال���ق���ط���اع���ات  
دولة الإم��ارات وطنااً للعامل كله رمزااً 
وق���ي���ادةاً، و���ش��ع��ارا ل��ل�����ش��لم والزده�����ار 
على  قدمااً  به  من�شي  ال�ذي  والعطاء 
الر�شيدة  لبناء م�شتقبل  نهج قيادتنا 
اأكرث ا�شت�شرافااً. وبدوره اأو�شح ال�شيد 

– املدير  اأه��ل��ي  ح�شني  ال��رح��ي��م  عبد 
املوؤ�ش�شي  ال��دع��م  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإننا اليوم يف  والت�شال مبحاكم دبي، 
حافلة  مب�شرية  نحتفل  دب��ي  حم��اك��م 
م��ن الإجن������ازات، وذل���ك ن��ظ��ري العمل 
وهو جناح وح�شاد  ال���دوؤوب،  املخل�س 
لإخ���ل����س اأب���ن���اء ه���ذا ال��وط��ن لتظل 

رايته خفاقة عالية بني الأمم، منوهااً 
اأن الحتفال ت�شمن طابعااً وطنيااً من 
�شمنها ق�شيدة وطنية للدكتور عارف 
املدار�س  طلبة  من  وم�شاركة  ال�شيخ، 
وعرو�شااً  ع�����ش��ك��ري��ااً  ع��ر���ش��ااً  ت�شمنت 

اأخرى تعك�س الفرحة الوطنية .
واأ�شاف املدير التنفيذي لقطاع الدعم 

املوؤ�ش�شي والت�شال اأن املبنى الرئي�شي 
ملحاكم دبي وفروعه الأخرى زاد رونقااً 
و�شعار  الإم�����ارات  دول���ة  بعلم  بتزينه 
اأع���ط���ى طابعااً  ال���وط���ن���ي، مم���ا  ال���ي���وم 
وطنيااً جذابااً يعك�س رفعة هذا الوطن 
وحمبة �شعبه واملقيمني فيه وعزز من 

قيم الوحدة فيما بينهم. 

•• ابوظبي-الفجر : 

خلل  من  واخلم�شني  الواحد  الحت��اد  بعيد  الإم���ارات  ك�شافة  جمعية  احتفلت 
احتفالت وا�شعة �شملت املفو�شيات الك�شفية ال�شت املنت�شرة يف  كافة اإمارات الدولة 
)اأبوظبي – العني – دبي – ال�شارقة – راأ�س اخليمة – الفجرية(، والتي �شملت 
املو�شيقى  ف��رق  مبرافقة  ال��دول��ة  خمتلف  اإمارات  يف  الك�شفية  للفرق  م�شريات 
التي  الوطنية  املو�شيقية  املقطوعات  عزفت  والتي  الإم��ارات  لك�شافة  النحا�شية 
ال�شعبي  اليول عرو�شااً من الرتاث  امل�شاعر بحب  الوطن وقدمت فرقة  األهبت 
ت�شمن اليول والرزفة، واأن�شد الك�شافني والزهرات الأغاين والأهازيج والأ�شعار 
اجلمعية  مقار  تزينت  حيث  للوطن،  والن��ت��م��اء  وال���ولء  احل��ب  ع��ن  تعر   التي 
باحتفالت عر من خللها الفتية وال�شباب والقادة املنتمني  لك�شافة الإمارات 
اعتزازهم وامتنانهم للوطن الغايل الذي ي�شكل وجدان كل مواطن ومقيم على 

اأر�س دولة الإمارات العربية املتحدة،  وموؤكدين على اأن امل�شتقبل اماراتي يزهوا 
اأبناءه وت�شعى من خلله الدولة اإىل التحليق عاليااً يف �شماء  باإجنازات وجهود 

املجد والعليا  ب�شواعد اأبناءها املخل�شني وبقيادة قيادتها الر�شيدة . 
ادارة  جمل�س  رئي�س  الدرمكي-  عبدالرحمن  �شامل  الدكتور  رف��ع  جانبه  وم��ن 
بن  ال�شيخ  حممد  ال�شمو  والتريكاتل�شاحب  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى  اجلمعية، 
زايد ال نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
"رعاه اهلل"،   دب��ي  ال���وزراء  حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  را���ش��د  ب��ن 
ونواب  العهود  اأولياء  و�شمو  الإم��ارات  حكام  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم 

احلكام، واإىل �شعب دولة الإمارات  واملقيمني على اأر�شها . 
وقال : منا�شبة اليوم الوطني تاأتي يف كل عام لتذكرنا بعظمة اجلهد والت�شحية 
التي �شطرها موؤ�ش�س هذا الكيان الكبري ال�شيخ زايد بن  �شلطان ال نهيان "رحمه 
الذين  ال��وط��ن  ه��ذا  اأب��ن��اء  م��ن  واملخل�شون  املوؤ�ش�شون  الآب���اء  م��ن  اهلل"واإخوانه 

قدموا الغايل والنفي�س يف �شبيل جناح  جتربتنا الوحدوية ، فاليوم نحتفل باليوم 
الوطني ال�51 يف ظل قيادة ر�شيدة تخطو بخطىاً ثابتة نحو الريادة وال�شتقرار 
ب�شواعد  امل�شتقبل  "زايد" ن�شنع  املتحدة وعلى خطى  الإم��ارات  العربية  لدولة 
اأن يدمي على دول��ة الإم��ارات نعمة الأم��ن  والأمان،  اإماراتية �شبابية، ودع��ا اهلل 
مل�شلحة  ت�شب  التي  وتوجيهاتها  الر�شيدة  القيادة  ظل  يف  والزده���ار،  والتطور 

املواطن واملقيم . 
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك���د ال���ل���واء/ ع��ب��د ال��رح��م��ن رف��ي��ع – ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س اإدارة 
اجلمعيةاأن ذكرى الحتاد غالية على قلوبنا جميعااً، واأن اجلمعية  حتر�س على 
والأنا�شيد  والأغ��اين  بالحتفالت  قلوبنا  على  العزيزة  الذكرى  بهذه  الحتفاء 
وامل�شريات الحتفالية املتميزة والتح�شريات  امل�شبقة لهذا احلدث، وقد حر�شت 
العام لت�شمل احتفالت يف جميع  اجلمعية على تو�شيع نطاقات الحتفال لهذا 
املفو�شيات ال�شت لعظم  قدر املنا�شبة ومكانتها يف قلوب النا�س، مبا يحمله اليوم 

الوطني من مظاهر البهجة وال�شرور . 
اجلمعية ممثلة يف  املميزت�شارك  الوطني  احل��دث  ه��ذا  مع  تزامنااً  اأن��ه  واأ���ش��اف 
خمتلف  بالتعاون  مع  املختلفة،  ال��دول��ة  اإم����ارات  ع��ر  املمتدة  الك�شفية  فرقها 
التي ي�شعر بها كل مواطن ومقيم على  ال�شعادة والبهجة  اجلهات للتعبري عن 
ان��ط��لق��ا من  ال��دول��ة  ال��وط��ن، لتمتد على م�شتوى جميع  اإم����ارات  ه��ذا  اأر����س 
امل�شوؤولية املجتمعية والرغبة يف تو�شيع اآفاق ال�شراكات مع اجلهات املختلفة يف 

حب وطننا الغايل . 
و�شهدت الحتفاليات التي �شهدتها املفو�شيات ال�شت )اأبوظبي – العني – دبي 
– ال�شارقة – راأ�س اخليمة – الفجرية( عدد من الفقرات  الفنية قدمتها الفرق 
ال�شعبية  والرق�شات  والإلقاء  العزف  بني  تنوعت  للمفو�شيات  الك�شفية  الفنية 
والرتاثية، بالإ�شافة اإىل امل�شريات  الك�شفية التي تزينت ب�شور اأ�شحاب ال�شمو 

وطافت نطاقات وا�شعة يف اإمارات الدولة بالإ�شافة . 

عبداهلل بن زايد ي�سهد اأم�سية »اخلارجية« مبنا�سبة عيد الحتاد الـ »51 « 

حماكم دبي حتتفي باليوم الوطني احلادي واخلم�سني بفعاليات متنوعة  

احتفالت ك�سافة الإمارات بعيد الحتاد الـ51 متتد عرب مفو�سياتها ال�ست
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حممد بن زايد .. من النتخاب اإىل عيد الحتاد .. 200 يوم يف م�سرية قائد ا�ستثنائي 
اأبوظبي-وام:

اأكملت االإمارات اأم�س اخلمي�س 200 يوم يف ظل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة 
"حفظه اهلل"،  اآل نهيان رئي�س الدولة  بن زايد 
التنمية  اأطر  تعزيز  على  �سموه  خاللها  حر�س 

ورفعتها  الدولة  مكانة  وتعزيز  حمليًا،  ال�ساملة 
اإقليميًا  الــفــاعــل  وح�سورها  مــركــزهــا  ودعـــم 
ولقاءات  وم�ساركات  قــرارات  واأكــدت  وعامليًا.  
نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" منذ انتخابه رئي�سًا 

اأن االإمارات ما�سية  املا�سي  14 مايو  للدولة يف 
بحكمة ونهج املوؤ�س�سني وروؤية �سموه الثاقبة نحو 
التنموي  م�سارها  بها  ت�ستكمل  جديدة  مرحلة 

وريادتها العاملية. 
"وام" تزامنا مع  االإمارات  اأنباء  وتر�سد وكالة 

اأبرز قرارات   51 الـ  بعيد االحتاد  االحتفاالت 
وم�ساركات ولقاءات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
االأوىل  يــوم  الـ200  خــالل  نهيان  اآل  زايــد  بن 
العربية  ــارات  االإم دولة  قيادة  يف  م�سريته  من 

املتحدة. 

- بداية العهد .. 
ا�شتهل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اإخ��وان��ه  اإىل  ب��زي��ارات  ع��ه��ده،  اهلل”، 
للحتاد حكام الإم��ارات، للتباحث معهم حول عددا من الق�شايا التي تتعلق 

ب�شوؤون الوطن واملواطنني. 
وتبادل  امل��واط��ن��ني  لقاء  على  خللها  �شموه  حر�س  التي  ال��زي��ارات  وج�شدت 
الأح��ادي��ث الودية معهم تاأكيد قيادة دول��ة الإم���ارات على حت�شني ج��ودة حياة 
اأن املواطن �شيظل  املواطن ومتكينه وتوفري �شبل العي�س الكرمي له.. واأكدت 
دائمااً على قمة اأولويات الدولة وجوهر اأهدافها التنموية امل�شتدامة، وخططها، 

وبراجمها احلالية، وامل�شتقبلية. 

- مالمح املرحلة.. 
وحدد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل”، يف كلمة بثت تلفزيونيا يف ال� 13 من يوليو املا�شي اإىل مواطني الدولة 
دولة  " �شعب  �شموه:  قال  املقبلة حيث  للمرحلة  الرئي�شية  امللمح  واملقيمني 
قمة  وعلى  املباركة  دولتنا  اهتمام  حم��ور  ي��زال  ول  ك��ان  ومتكينه..  الإم����ارات 
اأولوياتها منذ ن�شاأتها.. و�شيظل منهج راحة املواطن و�شعادته ورعايته الأ�شا�س 

يف كل خططنا نحو امل�شتقبل باإذن اهلل تعاىل". 
�شمن  اأ�شا�شية  ا�شرتاتيجية  ���ش��رورة  اقت�شادنا  تنويع  " اأن   : �شموه  واأ���ش��اف 
القت�شادية  التنمية  جهود  ت�شريع  ال�����ش��روري  م��ن  ل��ذا   .. للتنمية  خططنا 
التناف�شية  القدرة  تعزيز  ن�شتمر يف  ورائد عامليااً، و�شوف  ن�شيط  اقت�شاد  لبناء 
القت�شادية لدولة الإمارات وحتقيق اأف�شل املوؤ�شرات العاملية يف هذا املجال". 

يف  وال�شتقرار  لل�شلم  داعمة  �شتظل  الإم���ارات  دول��ة  �شيا�شة  اأن  �شموه  واأك��د 
والتعاون  اإىل احلكمة  وداعية  وال�شديق..  لل�شقيق  وعونااً  والعامل..  منطقتنا 

من اأجل خري الب�شرية وتقدمها. 
ال�شراكة  ج�شور  تعزيز  يف  الرا�شخ  نهجها  يف  �شت�شتمر  الدولة  اأن  على  و�شدد 
واحلوار والعلقات الفاعلة واملتوازنة القائمة على الثقة وامل�شداقية والحرتام 

املتبادل مع دول العامل لتحقيق ال�شتقرار والزدهار للجميع. 
اأو  عنه  التنازل  اأ�شا�شي ل ميكن  واأمنها مبداأ  الإم���ارات  دول��ة  �شيادة  اإن  وق��ال 
ت�شاركنا  التي  املنطقة والعامل  اإىل كل دول  ال�شداقة  التهاون فيه.. ومند يد 

قيم التعاي�س والحرتام املتبادل لتحقيق التقدم والزدهار للجميع. 
اأثبت قبل الحتاد  اأن �شعب الإم��ارات  واأ�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة اإىل 
وبعده ويف كل املراحل ال�شعبة التي مرت بنا.. اأ�شالته و�شلبته واإرادته القوية 
وقدرته على جتاوز التحديات، كما ثمن �شموه الدور الذي يقوم به املقيمون 
واإ�شهاماتهم  الثاين  الدولة بلدهم  الذين يعترون  الإم��ارات  اأر�س دولة  على 

امل�شتمرة يف البناء والتطوير منذ قيام دولة الإمارات. 

- قمم عاملية .. 
يف  املا�شي  مايو   14 اهلل" منذ  "حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  �شارك 
عدد كبري من القمم واللقاءات العاملية التي ج�شدت املكانة الكبرية للإمارات 
وقيادتها وثقلها واأهميتها يف املجتمع الدويل، ودورها الفاعل يف تعزيز الأمن 

وال�شتقرار يف العامل. 
و�شكلت م�شاركة �شموه عامل رئي�شيا يف اإجناح تلك القمم واللقاءات الدولية، 
العاملية على خمتلف  التحديات  وخروجها بقرارات وتو�شيات عملية ملواجهة 
اأمن  راأ�شها  وعلى  والإن�شانية،  والبيئية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الأ���ش��ع��دة 

الطاقة واأزمة تغري املناخ وتعزيز التنمية امل�شتدامة. 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شارك �شاحب  بداية، 
الرئي�شية اخلا�س بالطاقة  "منتدى القت�شادات  “حفظه اهلل”، عن بعد، يف 
وتغري املناخ" الذي عقد عن بعد يف 17 يونيو املا�شي، مب�شاركة قادة وروؤ�شاء 
املائة من  80 يف  التي ت�شّكل  17 دول��ة من القت�شادات الكرى  حكومات يف 

اإجمايل الناجت املحلي العاملي ومن عدد �شكان العامل. 
وقال �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل" - يف كلمة األقاها خلل املنتدى 
اإن التغري املناخي يعد من الق�شايا بالغة الأهمية، ولبد من الت�شدي لها   -
وتكلفتها  ال�شلبية  تداعياتها  لتجنب  امل�شرتك،  والعمل  التعاون  خ��لل  م��ن 

الكبرية على الإن�شان واملجتمعات والبيئة والقت�شاد العاملي. 
ال�شلم  اإىل تر�شيخ قيم  �شعيا  الدويل  املجتمع  اأهمية ت�شافر جهود  واأكد على 
القت�شادية  للتنمية  اأ�شا�شية  ممكنات  كونها  والتعاون  وال�شتقرار  وال�شلم 
وامل�����ش��ت��ق��ب��ل وذل����ك يف ظ���ل الأو�شاع  امل�����ش��ت��دام��ة يف احل��ا���ش��ر  والج��ت��م��اع��ي��ة 
اجليو�شيا�شية احلالية وتداعياتها على القت�شاد العاملي واأمن الطاقة والغذاء 

ونق�س املوارد الأ�شا�شية. 
و�شارك �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" يف اأعمال قمة قادة جمموعة " I2U2 " التي عقدت يف 14 يوليو املا�شي 
عن بعد، و�شمت دولة الإمارات والوليات املتحدة الأمريكية وجمهورية الهند 

واإ�شرائيل. 
وقال �شموه اإن ال�شراكات وحدها قادرة على تخطي التحديات املتداخلة التي 
والرعاية  امل��ن��اخ  وتغري  والطاقة  ال��غ��ذاء  اأم��ن  واأهمها  ال��ي��وم  ال��ع��امل  يواجهها 
ال�شحية، م�شيفا: "اأن دولة الإمارات توؤمن باأن القت�شاد هو ال�شبيل الأمثل 
وال�شعوب  والتقدم خا�شةاً عندما متتلك احلكومات  والأم��ن  ال�شلم  لتحقيق 

الإرادة لبناِء ال�شراكات ومواجهة التحديات". 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ���ش��ارك  كما 
“حفظه اهلل” يف قمة جدة "للأمن والتنمية" التي ا�شت�شافتها اململكة العربية 
ال�شعودية يف 16 يوليو املا�شي، بح�شور قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية وم�شر والأردن والعراق والوليات املتحدة الأمريكية لتعزيز التعاون 

امل�شرتك وتعميق ال�شراكة ال�شرتاتيجية يف مواجهة خمتلف التحديات. 
"حفظه اهلل" وفخامة جو بايدن رئي�س  ال�شمو رئي�س الدولة  وبحث �شاحب 
العلقات  ال��ق��م��ة..  هام�س  على  ثنائي  لقاء  يف  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة  ال��ولي��ات 
ال�شرتاتيجية بني البلدين وفر�س تنمية التعاون والعمل امل�شرتك وتطويره 
نحو  وتطلعاتهما  املتبادلة  م�شاحلهما  يحقق  مب��ا  امل�شتويات  خمتلف  على 

امل�شتقبل. 
وح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
عبدالفتاح  فخامة  اإليه  دع��ا  ال��ذي  الأخ���وي  العلمني" الت�شاوري  اهلل" "لقاء 
املا�شي  اأغ�شط�س   23 يف  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي 
ع��اه��ل مملكة  اآل خليفة  ب��ن عي�شى  امل��ل��ك ح��م��د  مب�����ش��ارك��ة ���ش��اح��ب اجل��لل��ة 
اململكة  عاهل  احل�شني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلللة  و�شاحب  البحرين 

الأردنية الها�شمية. 
وبحث القادة خلل اللقاء العلقات الأخوية وخمتلف جوانب التعاون والعمل 
تنميتها  و�شبل  والتنموية  القت�شادية  ال�شراكات  جم��ال  يف  خا�شة  امل�شرتك 
وتطويرها، وا�شتعر�شوا عددا من الق�شايا واآخر التطورات الإقليمية والدولية 
وتبادلوا وجهات النظر ب�شاأنها، جمددين دعمهم اأي جهد وم�شعى يهدف اإىل 

تر�شيخ اأ�ش�س ال�شلم وال�شتقرار والتعاون امل�شرتك على خمتلف ال�شعد. 
"حفظه اهلل" وفخامة جو بايدن رئي�س  ال�شمو رئي�س الدولة  وبحث �شاحب 
 - املا�شي  نوفمر   2 يف  مرئي  ات�شال  خ��لل   - الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
و�شبل  البلدين  بني  الإ�شرتاتيجية  وال�شراكة  التاريخية  ال�شداقة  علقات 

دعمها يف خمتلف املجالت. 
وا�شتعر�س �شموه مع الرئي�س بايدن .. املبادرة الإماراتية - الأمريكية ال�شاملة 
اأعلنها البلدان لل�شتثمار يف الطاقة النظيفة وتعزيز الأهداف املناخية  التي 
امل�شرتكة واأمن الطاقة العاملي حيث �شتعمل هذه ال�شراكة على ا�شتثمار 100 
دولة  يف  النظيفة  الطاقة  م��ن  اإ�شافية  غيغاوات   100 لتوليد  دولر  مليار 
الإمارات العربية املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية والقت�شادات النا�شئة 

حول العامل بحلول �شنة 2035. 
وتراأ�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
ال�����ش��اب��ع��ة والع�شرين  ال����دورة  اأع��م��ال  امل�����ش��ارك يف  اهلل" وف���د دول���ة الإم������ارات 
املناخ  ب�شاأن تغري  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  الأط��راف يف  ال��دول  ملوؤمتر 
نوفمر   7 يف  امل�شرية  ال�شيخ  �شرم  مدينة  ا�شت�شافتها  "COP27" التي 

املا�شي. 
" بتاأييد دعوة  املناخ  " لقمة  وا�شتهل �شموه كلمته خلل اجلل�شة الفتتاحية 
الأزمة  اإن��ه��اء  على  العمل  اإىل  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  فخامة  امل�شري  الرئي�س 

الأوكرانية لتحقيق ال�شلم والأمن وال�شتقرار يف العامل. 
ودعا اإىل توحيد اجلهود الدولية ملواجهة حتديات التغري املناخي واحلد من 

تداعياته والتي توؤثر على جميع دول العامل دون ا�شتثناء. 
واأك����د ���ش��م��وه ع��ل��ى ال��ت��زام دول���ة الإم������ارات ب�شمان اأم���ن ال��ط��اق��ة م��ع خف�س 
الإم��ارات تعد م��زودااً م�شوؤولاً للطاقة و�شت�شتمر يف  اأن  اإىل  واأ�شار  النبعاثات، 

هذا الدور طاملا كان العامل بحاجة اإىل النفط والغاز. 
و�شارك �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
جمموعة  دول  ل��روؤ���ش��اء  ع�شرة  ال�شابعة  للقمة  الرئي�شية  اجلل�شة  يف  اهلل” 
نوفمر   15 يف  اندوني�شيا  ا�شت�شافتها  التي   )G20( وحكوماتها  الع�شرين 

املا�شي. 
وقال �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة - يف كلمته خلل القمة - اإن دولة الإمارات 
التزام  م��وؤك��دااً   ..“ ال�شتدامة  لتحقيق  الأجن��ح  امل��ت��وازن هو  النهج  ب��اأن  توؤمن 
اأ�شواق الطاقة واأجندتها الرائدة يف قطاع الطاقة  الدولة بدورها امل�شوؤول يف 

النظيفة. 
و�شدد �شموه على اأن دولة الإمارات �شت�شتمر، بو�شفها مركزااً اقت�شاديااً عامليااً 
وت�شخري  وال����دواء  ال��غ��ذاء  �شل�شل  ا���ش��ت��دام��ة  اجل��ه��ود ل�شمان  اأق�����ش��ى  ب��ب��ذل 

اإمكاناتها وموانئها وطريانها لدعم مبادرات واأهداف الأمن الغذائي. 

- زيارات خارجية .. 
عززت الزيارات اخلارجية التي قام بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ، من احل�شور الدويل الفاعل للإمارات، 
العلقات  تنويع  على  القائمة  اخلارجية  �شيا�شتها  يف  اأ�شيل  نهجا  ور�شخت 
الإقليمية  وال��ق��وى  ال��ع��رب،  الأ���ش��ق��اء  م��ع  ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ات  وت��ع��زي��ز 

والدولية. 
وال�شتقرار  الأم���ن  حفظ  جهود  دف��ع  يف  اخل���ارج  اإىل  �شموه  زي���ارات  واأ�شهمت 
اتفاقيات  وعقد  تفاهم  مذكرات  توقيع  ال��زي��ارات  تلك  �شهدت  كما  الدوليني، 

تعزز التعاون الثنائي بني الإمارات وعدد من الدول يف كافة املجالت. 

- فرن�سا .. 
اخلارجية  زي��ارات��ه  اهلل" اأوىل  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ا�شتهل 
خللها  بحث  والتي  املا�شي،  يوليو   18 يف  ال�شديقة،  فرن�شا  جمهورية  اإىل 
مع فخامة اإميانويل ماكرون رئي�س اجلمهورية الفرن�شية، علقات ال�شداقة 
التاريخية الرا�شخة بني البلدين، والفر�س الواعدة لتطوير التعاون وتو�شيع 
اآفاقه يف خمتلف اجلوانب، اإ�شافة اإىل جممل التطورات والق�شايا الإقليمية 

والدولية التي تهم البلدين. 
و�شهدت الزيارة اإطلق جمل�س الأعمال الفرن�شي الإماراتي، وتوقيع اتفاقية 
�شراكة ا�شرتاتيجية �شاملة يف جمال للطاقة بني دولة الإمارات وفرن�شا اإ�شافة 
اإىل توقيع عدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف اإىل تعزيز العلقات 

الثنائية وتنمية اآفاقها يف خمتلف املجالت احليوية. 

- �سي�سل .. 
اإىل  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  و���ش��ل  اأغ�شط�س   12 ويف 
وافل  فخامة  مع  خللها  بحث  ر�شمية  زي��ارة  يف  ال�شديقة  �شي�شل  جمهورية 
و�شبل  الثنائية  العلقات  اأوج��ه  خمتلف  �شي�شل  جمهورية  رئي�س  ك��الوان  رام 
ال�شديقني  البلدين  يف  التنمية  اأول��وي��ات  مع  يت�شق  مبا  وتطويرها  تعزيزها 

خا�شة يف جمالت التجارة، وال�شتثمار، وال�شياحة، وغريها. 

- م�سر .. 
يف 21 اأغ�شط�س املا�شي قام �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل “ بزيارة 
اأخوية اإىل جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة، التقى خللها فخامة عبد الفتاح 

ال�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر العربية. 
العديدة  والفر�س  الثنائي  التعاون  م�شارات  اللقاء  خ��لل  اجلانبان  وبحث 
الواعدة لتو�شيع اآفاقه اإىل م�شتويات اأرحب تعزز ال�شراكة الإ�شرتاتيجية بني 
البلدين خا�شة يف املجالت القت�شادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو 
حتقيق التنمية امل�شتدامة والتقدم والزدهار ل�شعبيهما ال�شقيقني، كما تبادل 
وجهات النظر ب�شاأن عدد من الق�شايا وامللفات حمل الهتمام امل�شرتك واآخر 

تطورات الأحداث على ال�شاحتني الإقليمية والدولية. 

- اليونان .. 
وو�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" يف 25 اأغ�شط�س اإىل العا�شمة اأثينا يف زيارة ر�شمية للجمهورية الهيلينية 
اليونانيني  وامل�شوؤولني  القادة  كبار  مع  خللها  بحث  ال�شديقة،  "اليونان" 
خمتلف م�شارات التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين انطلقا من ال�شراكة 
والتطورات  ال��ق�����ش��اي��ا  جم��م��ل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  جتمعهما،  ال��ت��ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�شرتك. 

- �سلطنة عمان .. 
ويف 27 �شبتمر و�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اإىل �شلطنة عمان  زي��ارة دولة  العا�شمة م�شقط يف  “حفظه اهلل” اإىل  الدولة 
ال�شقيقة تلبية لدعوة من اأخيه �شاحب اجلللة ال�شلطان هيثم بن طارق بن 

تيمور اآل �شعيد �شلطان عمان ال�شقيقة. 
البلدين  بني  امل�شرتك  التعاون  توقيع عدد من مذكرات  الزيارة عن  واأثمرت 
والإعلم  والثقافة  والطاقة  ال�شناعة  مثل  املجالت  من  وا�شعا  طيفا  غطت 
واأ�شواق  الزراعية  وال���رثوات  العلمي  والبحث  والتعليم  احلديدية  وال�شكك 

املال. 

- �سربيا .. 
اآل نهيان  اأكتوبر املا�شي بحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد   10 ويف 
جمهورية  رئي�س  فوت�شيت�س  األك�شندر  وفخامة  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
بني  امل�شرتك  والعمل  الثنائية  العلقات  جوانب  خمتلف  ال�شديقة..  �شربيا 
اأرحب مبا يخدم  اآفاق  البلدين والفر�س الواعدة لتنميتها والنتقال بها اإىل 
م�شاحلهما املتبادلة.. وذلك يف اإطار زيارة العمل الر�شمية التي قام بها �شموه 

اإىل �شربيا. 

- رو�سيا .. 
ويف 11 اأكتوبر توجهت اأنظار العامل نحو مدينة �شانت بطر�شبورغ الرو�شية 
الرئي�س  فخامة  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ل��ق��اء  ملتابعة 

فلدميري بوتني رئي�س رو�شيا الحتادية ال�شديقة. 
واأكد �شموه �شعي دولة الإمارات اإىل الإ�شهام يف تعزيز اأ�ش�س ال�شلم وال�شتقرار 
يف العامل والعمل على خف�س التوترات واإيجاد احللول الدبلوما�شية للأزمات 

التي ي�شهدها. 

و�شدد �شموه على �شيا�شة دولة الإمارات الداعمة لل�شلم وال�شتقرار على 
ال�شاحتني الإقليمية والدولية، والداعية اإىل �شرورة ا�شتمرار امل�شاورات 

اجلادة حلل الأزمة الأوكرانية، مهما كان م�شتوى �شعوبتها وتعقيدها 
ت�شوية  اإىل  للتو�شل  الدبلوما�شية  والآليات  والتفاو�س  عر احلوار 

�شيا�شية مبا يحقق ال�شلم والأمن العاملي. 

- البحرين .. 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  و���ش��ل  امل��ا���ش��ي  ن��وف��م��ر   10 ويف 
ر�شمية  زي���ارة  يف  املنامة  البحرينية  العا�شمة  اهلل”  “حفظه 
عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �شاحب  اأخيه  مع  خللها  بحث 
الأخوية  العلقات  ال�شقيقة  البحرين  مملكة  عاهل  خليفة  اآل 
امل�شرتك  التعاون  تعزيز  و�شبل  البلدين  جتمع  التي  الوثيقة 

وتو�شيع اآفاقه اإىل جمالت اأرحب يف جميع اجلوانب. 

- اأندوني�سيا .. 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ح��ث  ن��وف��م��ر   14 ويف 
جمهورية  رئي�س  وي��دودو  جوكو  وفخامة  اهلل”  “حفظه 
البلدين و�شبل تعزيزها  العلقات بني  اإندوني�شيا تعزيز 
مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة.. وذلك يف اإطار زيارة العمل 
قمة  يف  للم�شاركة  اإندوني�شيا  اإىل  �شموه  بها  ق��ام  التي 
الرئي�س  م��ن  ل��دع��وة  تلبية  الع�شرين  جمموعة  ق���ادة 

جوكو ويدودو. 
التفاقيات  م��ن  جمموعة  اإع���لن  ال��زي��ارة  و�شهدت 
واإندوني�شيا  الإم���ارات  دول��ة  تفاهم بني  وم��ذك��رات 

القت�شادي  التعاون  جوانب  من  العديد  �شملت 
البلدين  ب�����ني  وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي  وال����ب����ي����ئ����ي 

ال�شديقني. 

- ا�ستقباالت .. 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س الدولة  ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب 
"حفظه اهلل" العديد من القادة والروؤ�شاء 
ال���ع���رب والأج�����ان�����ب، ال���ذي���ن ب��ح��ث��وا مع 
الثنائية  ال��ع��لق��ات  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  ���ش��م��وه 
النظر ح��ول عدد  وت��ب��ادل��وا معه وج��ه��ات 

حمل  والدولية  الإقليمية  الق�شايا  من 
الهتمام امل�شرتك. 

التقى   ، املا�شية  200 يوم  ال�  و خلل 
زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
فخامة  من  كل  اأبوظبي  العا�شمة  يف 
جمهورية  رئ��ي�����س  غ��ن��ا���ش��ي��ن��غ��ب��ي  ف����ور 

ب����ول ك��اغ��ام��ي رئي�س  ت���وغ���و، وف��خ��ام��ة 
�شيخ  ح�شن  وفخامة  روان����دا،  جمهورية 

ال�شومال  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  حم��م��ود 
ال��ف��ي��درال��ي��ة، و���ش��اح��ب اجل��لل��ة امللك 
ب���ن احل�����ش��ني عاهل  ال���ث���اين  ع��ب��د اهلل 

وفخامة  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة،  الأردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة 
حممد اإدري�س ديبي رئي�س املجل�س الع�شكري 
وفخامة  ت�����ش��اد،  ج��م��ه��وري��ة  يف  الن���ت���ق���ايل 
جوكو ويدودو رئي�س جمهورية اإندوني�شيا 
رئي�س  رادي��ف  رومني  ال�شديقة، وفخامة 
وفخامة  ال�شديقة،  بلغاريا  جمهورية 
جمهورية  رئي�س  فوت�شيت�س  الك�شندر 
حمد  امللك  اجل��لل��ة  و�شاحب  �شربيا، 
ع���اه���ل مملكة  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����ش��ى  ب���ن 
�شولت�س  اأولف  وم���ع���ايل  ال��ب��ح��ري��ن، 
 ، الحت��ادي��ة  اأملانيا  جمهورية  م�شت�شار 

وفخامة �شردار بردي حممدوف رئي�س 
�شادر  وفخامة  تركمان�شتان،  جمهورية 
جباروف رئي�س جمهورية قريغيز�شتان، 
ومعايل كارل نيهامر م�شت�شار جمهورية 

النم�شا ال�شديقة. 
ال���ف���رتة ذاتها  ���ش��م��وه يف  ا���ش��ت��ق��ب��ل  ك��م��ا 
ع�����ددا م���ن روؤ�����ش����اء ال�������وزراء وال������وزراء 
ال�شقيقة  ال���دول  امل�����ش��وؤول��ني يف  وك��ب��ار 
العديد  واأع�شاء  وروؤ���ش��اء  وال�شديقة، 

والإقليمية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن 
والدولية. 

الدولة"  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  وك����ان ���ش��اح��ب 
حفظه اهلل" قد ا�شتقبل عددا كبريا من 
اأ�شحاب ال�شمو والفخامة واملعايل قادة 
وممثليها  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول 

ال�شيخ  له  املغفور  الكبري  الوطن  التعازي يف وفاة فقيد  ل�شموه  الذين قدموا 
خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل". 

- م�ساعدات خارجية.. 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  الإم���ارات يف عهد �شاحب  وا�شلت 
احل�شارية  الإن�شانية  ور�شالتها  �شيا�شتها   .. اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
َم���ّد ي��د ال��ع��ون اإىل املجتمعات امل��ت�����ش��ررة ح���ول ال��ع��امل عر  ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى 
اإغاثية واإن�شانية تخفف من معاناة تلك املجتمعات وتعزز  برامج وم�شاريع 

تنميتها. 
ووجه �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل" يف 19 مايو املا�شي بتقدمي 
ال�شقيقة  ال�شومال  اإىل  35 مليون درهم  اإن�شانية عاجلة بقيمة  م�شاعدات 
لدعم جهود التنمية، كما وجه �شموه يف يونيو املا�شي بت�شيري ج�شر جوي 
يحمل �شلل غذائية متكاملة واإمدادات طبية اأ�شا�شية اإىل جانب فريق طبي 

وم�شت�شفى ميداين لإغاثة �شحايا زلزال اأفغان�شتان. 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وجه  ال�شقيق،  الفل�شطيني  ال�شعب  ملتطلبات  وتلبية 
الدولة "حفظه اهلل" يف 9 يوليو املا�شي بتخ�شي�س 25 مليون دولر لدعم 

م�شت�شفى املقا�شد يف القد�س ال�شرقية لتو�شعة نطاق خدماته الطبية. 
عاجلة  اإن�شانية  م�شاعدات  بتقدمي  �شموه  وج��ه  املا�شي  اأغ�شط�س   20 ويف 
بقيمة 25 مليون درهم اإىل املتاأثرين والنازحني ب�شبب ال�شيول والفي�شانات 
يف ال�شودان، كما اأمر �شموه يف 27 من ال�شهر ذاته بتقدمي م�شاعدات اإغاثية 
عاجلة اإىل جمهورية باك�شتان الإ�شلمية التي �شهدت عدة اأقاليم فيها �شيولاً 

وفي�شانات اأ�شفرت عن قتلى وم�شابني وعمليات نزوح من هذه املناطق. 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر  املا�شي  اأكتوبر   18 ويف 
دولر  مليون   100 بقيمة  اإ���ش��اف��ي��ة  اإن�شانية  اإغ��اث��ي��ة  م�����ش��اع��دات  بتقدمي 
اأمريكي اإىل املدنيني الأوكرانيني املت�شررين من الأزمة يف اأوكرانيا وذلك 
حالت  يف  خا�شة  الإن�����ش��اين  الت�شامن  باأهمية  �شموه  اإمي���ان  م��ن  انطلقااً 

احلروب والنزاعات. 

- قرارات ومرا�سيم .. 
اأوىل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل" اأهمية خا�شة لتعزيز وتطوير 
التي  والقرارات  القوانني  من  عددا  �شموه  اأ�شدر  حيث  الت�شريعية،  املنظومة 
ت�شهم يف دعم م�شرية مناء الدولة وتقدمها، وتر�شيخ مكانتها املرموقة عامليااً. 

واأمر �شموه يف 5 يونيو املا�شي با�شتكمال جميع طلبات املنح الإ�شكانية لل�شنوات 
�شاحب  مبادرات  خلل  للإ�شكان" من  زاي��د  ال�شيخ  "برنامج  �شمن  ال�شابقة 
2.3 مليار دره��م.. وذلك يف اإطار حر�س  ال�شمو رئي�س الدولة مببلغ حوايل 
�شموه على تعزيز ال�شتقرار الأ�شري للمواطنني وتوفري احلياة الكرمية لهم. 
اأبناء  "حفظه اهلل" ق��رارااً ب�شاأن معاملة  واأ�شدر �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
للمواطنني  املقررة  ذاتها  باملعاملة  الدولة  يف  املقيمني  الإماراتيات  املواطنات 
يف قطاعي التعليم وال�شحة، كما اأ�شدر مر�شومااً بقانون احتادي ب�شاأن اإن�شاء 

وتنظيم " مكتب �شوؤون املواطنني واملجتمع " يف ديوان الرئا�شة. 
ووجه �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل" باإعادة هيكلة "برنامج الدعم 
الجتماعي ملحدودي الدخل" لي�شبح برناجمااً متكاملاً مببلغ 28 مليار درهم 
اإجمالية  بقيمة  1214 مواطنااً من مديونياتهم  باإعفاء  �شموه  .. فيما وجه 
تبلغ اأكرث من 536 مليونااً و 230 األف درهم عر "�شندوق معاجلة الديون 

املتعرثة" بالتعاون مع 17 بنكااً وم�شرفااً وموؤ�ش�شة متويل. 
ال�شمو  اأ�شدر �شاحب  املحفزة  العمل  بيئات  العمال وحت�شني  وتعزيزا حلقوق 
 2022 ل�شنة   9 رق��م  احت��ادي  بقانون  اهلل" مر�شوما  "حفظه  الدولة  رئي�س 
ب�شاأن عمال اخلدمة امل�شاعدة، واملر�شوم بقانون احتادي رقم 13 ل�شنة 2022 

ب�شاأن التاأمني �شد التعطل عن العمل. 
بقانون احتادي  "حفظه اهلل" مر�شومااً  الدولة  رئي�س  ال�شمو  واأ�شدر �شاحب 
ب�شاأن تغيري م�شمى "وزارة �شوؤون الرئا�شة" اإىل م�شمى "ديوان الرئا�شة"، كما 
2022، يف �شاأن تنظيم  25 ل�شنة  اأ�شدر �شموه املر�شوم بقانون احتادي رقم 
الدولة،  يف  ال�شناعي  القطاع  وتنمية  تنظيم  يدعم  وال��ذي  ال�شناعة،  وتنمية 
ويوفر املرونة اللزمة لتبني املزيد من ال�شيا�شات الداعمة وتقدمي احلوافز 

لتمكني القطاع ال�شناعي. 



حممد بن ر��شد �آل مكتوم


