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الإمارات .. خري يزهر عطاء وت�ساحمًا
تزهر عطاًء  والإم���ارات  املجيد،  املديد  واأربعون عاما من عمر الحت��اد  ثمانية 
وفيو�ضات  اأنهارا  العامل  وعلى  اأهلها  على  خريها  ويفي�ض  وت�ضاحماً،  وحمبة 
�ضخاء حتى و�ضلت اأياديها البي�ضاء اإىل اأقا�ضي الأر�ض تزرع ال�ضالم، وتطفيء 
نريان الحرتاب ، وتعلي ال�ضالم قيمة اإن�ضانية، ومباديء ثابتة توطد عالقات 
الب�ضر بالب�ضر ، وتزيح الغمة عن ال�ضعوب، ومتد يد اخلري لنجدة امللهوفني ، 
وتبني ال�ضروح احل�ضارية التعليمية وال�ضحية يف كل اأنحاء العامل، وحتفر اآبارا 
ت�ضقي عطا�ضى الأر�ض، ويد مت�ضح اآلم املوجوعني، اإمارات تزهو بكونها منربا 

فيا�ضا باأنوار املحبة وال�ضالم والت�ضامح.
ثمانية واأربعون عاما واأبناء زايد يحققون حلم املوؤ�ض�ض ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
التفوا  الذين  ال�ضمو  اأ�ضحاب  رفاقه  راية وحدتهم وحلم  رافع  ثراه  اهلل  طيب 
حوله على قلب رجل واحد لي�ضنعوا اأعظم جتربة وحدوية يف التاريخ املعا�ضر ، 
وليحققوا ما يتطلع اإليه �ضعب الإمارات من عزة وكرامة ، وحياة كرمية، واأمن 

وا�ضتقرار.
ثمانية واأربعون عاماً ، و�ضعب الإمارات اليوم اأ�ضعد �ضعوب الأر�ض، واأكرثهم اأمناً 
و�ضالماً ، وطماأنينًة بف�ضل حكمة من ر�ضموا طريق ال�ضعادة واأن�ضاأوا لها وزارة 
، وبف�ضل من اأر�ضى هيبة الإمارات بجي�ضها وقواتها امل�ضلحة البا�ضلة وال�ضهداء 
الكرام ، وبف�ضل من اأعلى اأ�ضوار الأمان حتى بات �ضعب الإمارات اآمناً يف �ضربه 
مطمئناً على حا�ضره وم�ضتقبل اأبنائه، طاحماً لبلوغ املجد تلو املجد، وارتقاء 
اأبناء زايد  درجات العزة درجة تلو الدرجة حتى لم�ض حدود ال�ضماء فاخرتق 
اآفاق الف�ضاء و�ضجلوا ا�ضم الإمارات يف نادي رواد الف�ضاء بني الدول الأعرق يف 

العامل والأكرث تقدماً.
ال�ضروح  القائد يقود ركب الحتاد يعلي من  .. وخليفة  واأربعون عاما  ثمانية 
ويثبت اأركان الدولة، ويوؤ�ض�ض حلا�ضر الفرح ، وم�ضتقبل ال�ضعادة، والطماأنينة 
ال�ضمو  �ضاحب  وفكر  بحكمة  م��وؤزرا  قدماً  الوطن  قائد  ومي�ضي  وال�ضتقرار، 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
حاكم دبي، وعزمية وحنكة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ومواقفه الرجولية ال�ضجاعة، 

وحكمة اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ حكام الإمارات ووحدة �ضعب الإمارات
واإميانهم بوحدتهم وم�ضروعهم احل�ضاري.

فكل عام واإمارات املحبة باألف خري يف عيدها املجيد .

مواقــيت ال�صالة
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•• اأبوظبي-وام: 

تلقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د 
اليوم  مبنا�ضبة  تهنئة  ب��رق��ي��ات  اهلل، 
م��ن ملوك  ل��ل��دول��ة،   48 ال���  الوطني 
ال�ضقيقة  ال����دول  اأم�����راء  و  روؤ����ض���اء  و 

وال�ضديقة. 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ت��ل��ق��ى  ك��م��ا 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
للقوات امل�ضلحة برقيات تهنئة مماثلة 

مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 48 .
وقد اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
دي�ضمرب،  م��ن  ال��ث��اين  اأن  اهلل  حفظه 
�����ّدد ف���ي���ه، ���ض��ع��ًب��ا وق����ي����ادة، ال����ولء  نجُ
العطرة  ال�ضرية  ون�ضتذكر  للوطن، 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد وويل عهد ال�سعودية وال�سيوف 
ي�سهدون مناف�سات جائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول 

•• اأبوظبي-وام: 

�ضهد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة  اآل نهيان ويل عهد  اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
ال��وزراء وزير دفاع  اآل �ضعود ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض  و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن �ضلمان 
اخلتامية  اجلولة   -  1 للفورمول  الكربى  للطريان  الحت��اد  جائزة  مناف�ضات   .. ال�ضعودية  العربية  اململكة 
لبطولة العامل يف مو�ضم 2019  التي اأقيمت على حلبة مر�ضى يا�ض يف العا�ضمة اأبوظبي .. وذلك بح�ضور 

روؤ�ضاء الوفود من الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة �ضيوف الدولة و�ضمو اأولياء العهود ونواب احلكام وال�ضيوخ.
ال�ضيخ  دبي و�ضمو  اآل مكتوم ويل عهد  را�ضد  ال�ضيخ حمدان بن حممد بن  �ضمو   .. املناف�ضات  �ضهد ختام  وقد 
حمدان بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية و�ضمو ال�ضيخ را�ضد بن �ضعود بن را�ضد املعال ويل عهد 
اأم القيوين و�ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�ضمو ال�ضيخ طحنون بن 
اآل نهيان و�ضمو ال�ضيخ هزاع  اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و�ضمو ال�ضيخ �ضرور بن حممد  حممد 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
جمل�ض اأمناء موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�ضانية والفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية و�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 
جمل�ض الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة و�ضمو ال�ضيخ حامد بن زايد اآل نهيان ع�ضو املجل�ض التنفيذي و�ضمو ال�ضيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�ضمو ال�ضيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 

جمل�ض اأمناء موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�ضانية.      )التفا�ضيل �ض19(

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

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة باليوم الوطني من ملوك وروؤ�صاء واأمراء الدول ال�صقيقة وال�صديقة
خليفة بن زايد: ن�ستذكر الآباء املوؤ�س�سني الذين اأر�سوا القواعد القوية لدولة اأبهرت العامل

نرفع ا�صمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل 

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

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم  نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل «

واإىل 

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

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام الإمارات و اإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام 
واإىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني  مبنا�شبة اليوم الوطني الثامن  و الأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة   وكل عام واأنتم بخري 

زكريا خليل دوله واأولده
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حممد بن را�صد: روح االحتاد التي ت�صري فينا األغت كلمة م�صتحيل من قامو�صنا
حممد بن زايد: وحدتنا هي ال�صياج الذي حمى كيان دولتنا وحافظ على مكت�صباتنا 

ل��ل��وال��د ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ّض�����ض امل��غ��ف��ور له 
اآل نهيان  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د  ال�����ض��ي��خ 
ط���ّي���ب اهلل ث������راه، واإخ�����وان�����ه الآب�����اء 
القواعد  اأر����ض���وا  ال���ذي���ن  امل��وؤ���ّض�����ض��ني 
ال��ق��وي��ة ل���دول���ٍة اأب���ه���رت ال���ع���امل مبا 

�ضاملة،  ح�ضارية  نه�ضة  من  حّققته 
بها  واملجُقيمني  ملواطنيها  وّفرته  ومبا 
م��ن ع���ّزة وك��رام��ة و���ض��م��وخ، و�ضنظّل، 
على تعاقب الأجيال، فخورين بعطاء 
بنهجهم،  موؤمنني  املوؤ�ّض�ضني،  اآبائنا 

�ضائرين على خطاهم، رفعًة للوطن، 
واإ�ضعاًدا ل�ضعبه.

من جانبه قال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض 

اليوم  اإن��ه  »رع���اه اهلل«  دب��ي  حاكم 
عاماً  واأرب��ع��ني  ثمانية  واإن����ازات 
ت�����ض��خ�����ض اأم���ام���ن���ا، ن��ت��ذك��ر بكل 
ورمز  وال��دن��ا  والعرفان  الإج���الل 
ال�ضيخ  نه�ضتنا  وموؤ�ض�ض  احتادنا 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان، ورفيق 
اآل  �ضعيد  ب��ن  را���ض��د  ال�ضيخ  درب���ه 
م��ك��ت��وم والآب�����اء امل��وؤ���ض�����ض��ني طيب 

اهلل ثراهم جمعيا.
اأك����د ���ض��اح��ب ال�ضمو  م��ن ج��ان��ب��ه 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
اأن وحدتنا  الأعلى للقوات امل�ضلحة 
هي ال�ضياج الذي حمى كيان دولتنا 
ومواردنا  مكت�ضباتنا  على  وحافظ 
على مدى العقود املا�ضية واحل�ضن 
املخاطر  ك��ل  مواجهة  يف  احل�ضني 
والتهديدات يف البيئة الإقليمية اأو 
تعاىل  اهلل  ب��اإذن   �� و�ضتظل  الدولية 
بها  ن�ضتظل  التي  اجلامعة  املظلة   ��
ج��م��ي��ع��ا ون��ح��ق��ق حت���ت راي��ت��ه��ا كل 

طموحاتنا. )التفا�ضيل �ض3-2(
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اأخبـار الإمـارات
دولتنا �صتظّل وفيًة لرموزها وقياداتها التاريخية, ُمعتزًة باإجنازاتها وعطاء اأبنائها وبناتها, فخورًة ب�صهدائها

خليفة بن زايد: يف الثاين من دي�سمرب ن�ستذكر الآباء 
املوؤ�س�سني الذين اأر�سوا القواعد القوية لدولة اأبهرت العامل

املواطن �ساأن  واإعالء  اخلدمات،  جودة  لتعزيز  وثيق؛  تعاون  يف  يعملون  املحلية  واحلكومات  الحتادية  واحلكومة  لالحتاد  الأعلى  • املجل�س 

هويتها ومكّونات  ثقافتها  عنا�سر  وت�سون  ب�سهدائها،  وُتفاخر  اأبناءها،  وُتقدر  وتاريخها،  برتاثها  حتتفي  التي  هي  العظيمة  • الأمم 

•• اأبوظبي-وام: 

"حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  اأك��د �ضاحب 
ال����ولء للوطن،  وق���ي���ادة،  �ضعًبا  ف��ي��ه،  ����ّدد  دي�����ض��م��رب، نجُ ال��ث��اين م��ن  اهلل" اأن 
بن  زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ّض�ض  القائد  للوالد  العطرة  ال�ضرية  ون�ضتذكر 
اأر�ضوا  الذين  املوؤ�ّض�ضني  الآب��اء  واإخوانه  ثراه"،  اهلل  "طّيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
القواعد القوية لدولٍة اأبهرت العامل مبا حّققته من نه�ضة ح�ضارية �ضاملة، 
ومبا وّفرته ملواطنيها واملجُقيمني بها من عّزة وكرامة و�ضموخ، و�ضنظّل، على 
تعاقب الأجيال، فخورين بعطاء اآبائنا املوؤ�ّض�ضني، موؤمنني بنهجهم، �ضائرين 

على خطاهم، رفعًة للوطن، واإ�ضعاًدا ل�ضعبه..
وقال �ضاحب ال�ضمو رئي�ض الدولة يف كلمة وجهها عرب "جملة درع الوطن" 
نّتخذ  ل  الإم����ارات  دول���ة  يف  اإن��ن��ا   .. للدولة  ال�48  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 
ناح  لقيا�ض  وحيًدا  معياًرا  اأهميتها،  على  القت�ضادي،  النمو  موؤ�ّضرات  من 
امل�ضروعات الإنتاجية واخلدمية التي تزخر بها بالدنا، واإمنا نقي�ض النجاح 
�ضافة ملمو�ضٍة، ومبا  مجُ قيمٍة  امل�ضروعات جلودة احلياة من  تلك  تجُك�ضبه  مبا 
م��ن فر�ض عمل وتدريب  �ضتدام، ومب��ا تخلقه  ومجُ ��ت��وازن  مجُ م��ن من��و  ��دث��ه  حتجُ
وتاأهيل، فالغاية الأ�ضا�ض من الن�ضاط القت�ضادي، هي اأن نعل من دولتنا 

الأف�ضل مقاًما واأمًنا جلميع اأفراد املجتمع. وفيما يلي ن�ض كلمة �ضموه:
اأبنائي وبناتي..

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
يف هذا اليوم املجُبارك من اأياِم وطِن الت�ضامِح وال�ضالم، اأتوّجه اإليكم، بالتحية يف 
الذكرى الثامنة والأربعني لتاأ�ضي�ض دولة الإمارات العربية املتحدة، وبا�ضمكم 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  لأخ��ي  التهاين  بخال�ض  نتقّدم 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي ، ولأخي �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اأع�ضاء املجل�ض الأعلى لالحتاد،  اأ�ضحاب ال�ضمو  للقوات امل�ضلحة، ولإخواين 
اآيات التقدير والإجالل  باأ�ضمى  حكام الإم��ارات، واأولياء العهود، كما نتوجه 
الطاهرة �ضفحات خالدة يف حب  الذين �ضّطروا بدمائهم  الأب��رار  ل�ضهدائنا 

الوطن والدفاع عنه.
ون�ضتذكر  للوطن،  ال��ولِء  وقيادة،  �ضعًبا  فيه،  ��ّدد  دي�ضمرب، نجُ الثاين من  اإن 
�ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ّض�ض  القائد  للوالد  العطرة  ال�ضرية 
القواعد  اأر�ضوا  الذين  املوؤ�ّض�ضني  الآباء  "طّيب اهلل ثراه"، واإخوانه  اآل نهيان 
ومبا  �ضاملة،  ح�ضارية  نه�ضة  من  حّققته  مبا  العامل  اأبهرت  لدولٍة  القوية 
وّفرته ملواطنيها واملجُقيمني بها من عّزة وكرامة و�ضموخ، و�ضنظّل، على تعاقب 
على  �ضائرين  بنهجهم،  موؤمنني  املوؤ�ّض�ضني،  اآبائنا  بعطاء  فخورين  الأجيال، 

خطاهم، رفعًة للوطن، واإ�ضعاًدا ل�ضعبه.
وحتقيًقا لذلك، فاإن املجل�ض الأعلى لالحتاد واحلكومة الحتادية واحلكومات 
املحلية يعملون يف تعاون وثيق؛ لرتجمة وتنفيذ ال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجيات 

تجُعّزز من جودة اخلدمات،  بادرات وطنية  طط وم�ضروعات وبرامج ومجُ اإىل خجُ
و�ضماًنا  لتطّلعاته،  وحتقيًقا  خل��ي��ارات��ه،  تو�ضيًعا  امل��واط��ن،  ���ض��اأن  م��ن  وتجُعلي 
م�ضار  يف  تقّدم  مجُ ن��وع��ّي  ك�ضٍب  يف  ال�ضنة،  ه��ذه  جت�ّضد  ت��ع��اون  وه��و  ل�ضعادته، 
املجل�ض  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  متثيل  ن�ضبة  برفع  وذل��ك  ال�ضيا�ضي،  التمكني 
الدول  الإم���ارات يف م�ضاف  دول��ة  ي�ضع  %50، مبا  اإىل  الحت���ادي  الوطني 

املتقدمة على م�ضتوى العامل من حيث متثيل املراأة يف الربملان.
اأبناء وبنات الوطن الأعزاء..

لقد كان العام املجُن�ضرم عاًما للتنمية املجتمعية يف اأبعادها كافة، اإذ مّت توجيه 
اأكرث من ن�ضف موارد امليزانية الحتادية لتمويل برامج التنمية املجتمعية 
واملنافع الجتماعية، مبا يجُحّقق التمّيز يف القطاعات ذات الأولوية الق�ضوى 
والق�ضاء  املجُتما�ضك،  الآمن  املجتمع  وبناء  والتعليم،  ال�ضحية  الرعاية  وهي؛ 
املعرفة،  على  القائم  املتنّوع  والقت�ضاد  املجُ�ضتدامة،  التحتية  والبنية  العادل، 
و�ضيظّل التعليم من اأولويتنا الق�ضوى، وطريقنا نحو امل�ضتقبل، وتاأكيًدا لهذا 
�ضت امليزانية الحتادية للعام اجلديد ن�ضبًة عالية من اعتماداتها  التوّجه خ�ضّ
الوزراء  جمل�ض  اعتمد  كما  الحت��ادي��ة،  امل��دار���ض  تطوير  م�ضروعات  لتمويل 
ثاًل  قراًرا باإن�ضاء �ضندوق دعم التعليم، الذي �ضيفتح الباب وا�ضًعا للمجتمع ممجُ
يف اأفراده وموؤ�ّض�ضاته؛ لالإ�ضهام الفاعل يف متويل برامج تطوير التعليم، الذي 
مل يجُعد جمّرد تلقني، واإمنا هو بناء مهارات وقيم واجتاهات واكت�ضاف وتنمية 

قدرات ومواهب.
�ضرعت  اأ���ض��رة،  لكّل  الآم��ن  وال�ضقف  مواطن  لكّل  الكرمية  للحياة  وت��وف��رًيا 
احلكومة الحتادية، بتن�ضيق مع احلكومات املحلية، يف تنفيذ خطة طموحة 
اعتمدت  كما  ال��دول��ة،  اأن��ح��اء  على  امل��وّزع��ة  ال�ضكنية  ال��وح��دات  اآلف  لإن�ضاء 
بناء جمتمع  اإىل  2031" الرامية  الوطنية جلودة احلياة  "ال�ضرتاتيجية 
ار�ضات  اأقوى تالحًما، عرب جملة من امل�ضروعات التي تجُر�ّضخ قيم العطاء وممجُ

خدمة املجتمع.
الوزراء  جمل�ض  اعتمد  وتوظيفها،  ال�ضباب  طاقات  بناء  غايتها  خطوة  ويف 
وال�ضركات  واملوؤ�ّض�ضات  الهيئات  جمال�ض  يف  ال�ضباب  �ضاركة  مجُ بتعزيز  ق���راًرا 
لل�ضباب  القيادية  القدرات  لتطوير  ��ب��ادرات  مجُ احلكومة  واأطلقت  احلكومية، 
الثورة  تقنيات  م��ن  ومتكينهم  الأع��م��ال،  ل����رّواد  النا�ضئة  امل�����ض��روع��ات  ودع���م 
التي  اخل��ارج��ي،  الف�ضاء  �ضناعة  يف  ال��ق��وي  والن��دم��اج  ال��راب��ع��ة،  ال�ضناعية 
اإماراتي  رائد ف�ضائي  اأول  بو�ضول  تقّدمة،  مجُ ال�ضنة، قفزة  حّققنا فيها، هذه 
ّثل  اإىل حمّطة الف�ضاء الدولية، فما حّققه ابن الإمارات هزاع املن�ضوري، ميجُ
�ضنة،  مئة  اإىل  ط��م��وح، مي��ت��ّد  اإم���ارات���ي  ف�ضائي  ب��رن��ام��ج  يف  الأوىل  اخل��ط��وة 
ة عاملية لأبحاث وم�ضروعات  ويهدف اإىل تر�ضيخ مكانة دولة الإم��ارات من�ضّ
اإن احلكومة، ومبثل ما هي  ال�ضاملة.  التنمية  املوّجهة لدعم جهود  الف�ضاء 
تخدم  واإن��ازات  فر�ض  اإىل  حتّدياته  وحتويل  امل�ضتقبل،  با�ضت�ضراف  معنيٌة 
ا، وبالدرجة نف�ضها من الهتمام، معنيٌة  اأي�ضً الدولة واملجتمع والفرد، فهي 
باملحافظة على عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وعنا�ضر موروثنا ال�ضعبي، فاإحياء 

ال���رتاث والح��ت��ف��اء ب��ه ومت��ري��ره ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة ه��و م��ن اأه���ّم القواعد 
الأ�ضا�ضية التي �ضيقوم عليها بناء اإمارات امل�ضتقبل، فرتاثنا هو ركيزة هويتنا، 
وج�ضر  م�ضريتنا،  لعجلة  الدافعة  والقوة  اإلهامنا،  وم�ضدر  انتمائنا،  واأ�ضا�ض 
التي حتتفي برتاثها وتاريخها،  ال�ضعوب، فالأمم العظيمة هي  توا�ضلنا مع 
وتجُقدر اأبناءها، وتجُفاخر ب�ضهدائها، وت�ضون عنا�ضر ثقافتها ومكّونات هويتها. 

املواطنون واملواطنات..
اإننا يف دولة الإمارات ل نّتخذ من موؤ�ّضرات النمو القت�ضادي، على اأهميتها، 
التي تزخر بها  الإنتاجية واخلدمية  امل�ضروعات  معياًرا وحيًدا لقيا�ض ناح 
من  احلياة  جل��ودة  امل�ضروعات  تلك  تجُك�ضبه  مبا  النجاح  نقي�ض  واإمن��ا  بالدنا، 
�ضتدام، ومبا تخلقه  توازن ومجُ دثه من منو مجُ �ضافة ملمو�ضٍة، ومبا حتجُ قيمٍة مجُ
من فر�ض عمل وتدريب وتاأهيل، فالغاية الأ�ضا�ض من الن�ضاط القت�ضادي، 
هي اأن نعل من دولتنا الأف�ضل مقاًما واأمًنا جلميع اأفراد املجتمع. و�ضمن 
املوؤ�ّضرات  م��ن  واح����ًدا  باعتباره  ال��ت��وط��ني  اإىل  ننظر  ال��را���ض��خ،  ال��ت��وّج��ه  ه��ذا 
ت�ضغيٍل  اآلية  جمّرد  لي�ض  نعنيه،  الذي  والتوطني  النجاح،  لقيا�ض  احلقيقية 
وتوظيف، واإمنا هو و�ضيلةجُ بناٍء، واأداةجُ متكني، وم�ضارجُ تاأهيل، وجت�ضيًدا لهذا 
الفهم، اعتمد جمل�ض الوزراء يف �ضبتمرب املا�ضي حزمة قرارات ا�ضرتاتيجية 
لدعم هذا امللف، على راأ�ضها اإن�ضاء �ضندوق وطني لدعم الباحثني عن عمل 
وتاأهيلهم، وتعديل قانويْن العمل واملعا�ضات مبا يجُ�ضاوي من المتيازات التي 
يح�ضل عليها املواطنون العاملون يف القطاع اخلا�ض والقطاعنْي احلكومي 

و�ضبه احلكومي.
كما ننظر اإىل الأمن باعتباره موؤ�ضًرا حقيقًيا ومعياًرا رئي�ًضا لقيا�ض التقدم 
القت�ضادي والجتماعي، فال تنمية دون اأمن م�ضتدام، ول تقدم دون �ضيادة 
واأجهزتها  الداخلية  وزارة  فاإن  الإن�ضان. ويف هذا،  واح��رتام حلقوق  للقانون 
الأمنية وال�ضرطية، ت�ضتحق مّنا جميًعا ال�ضكر والتقدير، ملا تقوم به من دور 
قدر يف حماية الأمن و�ضون احلقوق، وما تبذله من جهد متميز يف تطوير  مجُ
املمار�ضات  اأف�ضل  ذلك  يف  متبنيًة  اخلدمات،  ج��ودة  وتعزيز  العمل،  منظومة 
العاملية، مبا اأهلها لنيل اأعلى اجلوائز الدولية. وبف�ضل مثل هذا التخطيط 
ال�ضليم، حتّولت بالدنا اإىل فاعل رئي�ض يف امل�ضهد القت�ضادي الدويل، ومركز 
�ضتقطب لروؤو�ض الأموال و�ضفوة الطموحني  عاملي جاذب ملزاولة الأعمال، مجُ
الباحثني عن م�ضتقبٍل اأف�ضل وعي�ٍض كرمي، وتعزيًزا لهذه البيئة التناف�ضية 
ع�ضر  ثالثة  يف  الكامل  بالتملك  الأج��ان��ب  للم�ضتثمرين  احلكومة  �ضمحت 

قطاًعا رئي�ًضا، ودعمت ذلك بقوانني و�ضيا�ضات وم�ضروعات.

اأبنائي وبناتي..
 2019 عام  باإعالن  اأطلقناها  التي  املبادرة  مع  املن�ضود  الهدف  لقد حّققتم 
وبعثتم  الت�ضامح،  يف  به  يجُحتذى  منوذًجا  دولتكم  قّدمتم  اإذ  للت�ضامح،  عاًما 
العي�ض  اختالفهم،  على  النا�ض،  بو�ضع  اأن  اأّك��دمت عربها  للعامل  قوية  ر�ضالة 
يف �ضالم، اإذا ما التزموا الت�ضامح نهًجا، والت�ضامح الذي اأّكدت عليه املواثيق 

والعهود الدولية هو ف�ضيلٌة اأ�ضيلة يف ديننا الإ�ضالمي، واأ�ضلوب حياة التزمه 
رتكزاٍت د�ضتورية واإطار  اأفراد املجتمع منذ فجر التاريخ، وتبّنوه روؤية دولٍة ومجُ
العدالة  يعني �ضمان  واإمن��ا  الت�ضاهل،  اأو  التنازل  يعني  والت�ضامح ل  ت�ضريع، 
لكّل  والجتماعية  القت�ضادية  الفر�ض  واإتاحة  الآخر،  وقبول  التحّيز  وعدم 
واحلريات  باحلقوق  التمّتع  القانون يف  كم  بحجُ والإق��رار  دون متييز،  �ضخ�ض 

املجُعرتف بها عاملًيا.
اأ�ضا�ضها  خارجية  �ضيا�ضًة  تاأ�ضي�ضها،  منذ  دولتنا،  تبّنت  القيم  لهذه  ووف���اًء 
الن�ضان،  حياة  حت�ضني  اإىل  الرامية  الدولية  اجل��ه��ود  يف  الفاعلة  امل�ضاركة 
الفقر  على  والق�ضاء  املجُ�ضتدامة،  التنمية  اأه���داف  وحتقيق  البيئة،  وحماية 
الإرهاب  ملجُكافحة  الدولية  اجل��ه��ود  يف  وامل�ضاركة  والأم��ي��ة،  وامل��ر���ض  واجل���وع 
امل�ضروعة  التطّلعات  وتاأييد  ال�ضلمية،  الت�ضويات  ودع��م  التطّرف،  اربة  وحمجُ
عامليٍة  كعا�ضمٍة  لدولتنا  ال��ري��ادي  ال��دور  من  ه��ذا،  كل  ر�ّضخ  ولقد  لل�ضعوب، 
تقّدمة يف  تتبّواأه من مكانة مجُ اإىل ما  اإ�ضافة  للت�ضامِح والتعاي�ِض احل�ضاري، 
ة يف العامل، فهي �ضمن النخبة الفاعلة يف ن�ضر ثقافة  منظومة القوى اخلرِيّ
حاجات  وتلبية  الأزم���ات،  اآث��ار  وتخفيف  امل�ضاعدات،  ومنح  واحل���وار،  ال�ضالم 
�ضرفة، وعالقات  املجُ�ضت�ضعفني، وهو نهج مّكن دولتنا من بناء �ضورة اإيجابية مجُ

ثمرة مع الدول وال�ضعوب كافة. تعاون وتكامل مجُ
والدبلوما�ضية الإماراتية الفاعلة الن�ضطة، ممثلة يف وزارة اخلارجية، ت�ضتحق 
منا الإ�ضادة والتقدير، ملا تبذل من جهد منظٍم عاٍل يف تنفيذ �ضيا�ضة الدولة 
وتوثيق  مكانتها،  وتعزيز  �ضيادتها،  عن  والتعبري  �ضورتها،  وبناء  اخلارجية، 
عالقاتها، وقد انعك�ض كل هذا اجلهد خرًيا كثرًيا على الوطن واملواطن، وعلى 
راأ�ض ذلك اأن اأ�ضبح جواز �ضفر دولة الإمارات العربية املتحدة الأقوى والأول 
به من  الوجه احل�ضاري لدولتنا وما حتظى  ع��اٍل يعك�ض  عاملًيا. وهو ان��از 
اأبنائي وبناتي.. �ضتظّل  احرتام وتقدير على ال�ضعيدين الإقليمي والدويل. 
وقياداتها  لرموزها  وفيًة  امل�ضتقبل،  نحو  بثقة  متطلعة  ال��دوام  على  دولتنا 
ب�ضهدائها،  ف��خ��ورًة  وبناتها،  اأبنائها  وع��ط��اء  باإنازاتها  عتزًة  مجُ التاريخية، 
تباهيًة بهويتها ومكّونات ثقافتها، متفاخرًة  تم�ضكًة باإ�ضالمها وعروبتها، مجُ مجُ
النهو�ض  يف  بقوة  اأ�ضهمت  والتي  الأمنية،  اأجهزتها  وكفاءة  امل�ضلحة  بقواتها 
بقدرات بالدنا الدفاعية والأمنية، مقدمًة الأرواح والدماء دفاًعا عن الوطن، 
و�ضونا ملكت�ضباته، ون�ضرًة للحّق، وت�ضدًيا لالإرهاب، وحفًظا لل�ضلم. موؤّكدين 
�ضعينا امل�ضتمر اإىل تطوير تلك القوات والرتقاء بقدراتها، ورعاية منت�ضبيها، 
يف  لتفانيهم  وقادتها  و�ضباطها  جلنودها  وال��ع��رف��ان  ال�ضكر  واف��ر  مقدمني 
اأداء الواجب. والتقدير لأبناء �ضعبنا الويف لتالحمه وعميق وعيه، والتحية 
وال�ضديقة. حفظكم اهلل جميًعا،  ال�ضقيقة  ال��دول  اأبناء  بيننا من  للمقيمني 
و�ضّدد على طريق اخلري خطاكم، واأمدكم بالقوة والعزمية ملوا�ضلة العطاء، 

وكّل عاٍم، والوطنجُ �ضامٌخ بالعّزة.

حممد بن را�صد: اليوم واإجنازات 48 عاما ت�صخ�س اأمامنا نتذكر بكل اإجالل رموزنا املوؤ�ص�صني

انتقلنا بنموذجنا الإماراتي من حال اإىل حال، وثبتنا اأقدامنا على مدارج ال�سعود والتقدم، وفتحنا لطموحاتنا اأو�سع الآفاق
حياة  اأ�سلوب  اإىل  الإجنازات  حتقيق  حولنا  وبها  قامو�سنا،  من  م�ستحيل  كلمة  األغت  فينا  ت�سري  التي  الحتاد  • روح 

الإماراتيني الف�ساء  رواد  باأبنائنا  الحتفاء  اإىل  الأجانب  الف�ساء  رواد  ب�سيوفنا  الحتفاء  من  فانتقلنا  الف�ساء،  علوم  اأهمية  • اأدركنا 
اأولوياتنا راأ�س  على  والبتكار  والإبداع  والتطوير  البحث  اأدوات  من  ومتكينه  وثقافيًا،  وعلميًا  معرفيًا  اإن�ساننا  تكوين  • �سيظل 

•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  قال �ضاحب 
ال��ي��وم واإن����ازات ثمانية  اإن��ه  دب��ي رع��اه اهلل  ال����وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض 
واأربعني عاماً ت�ضخ�ض اأمامنا، نتذكر بكل الإجالل والعرفان والدنا ورمز 
دربه  ورفيق  نهيان،  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  نه�ضتنا  وموؤ�ض�ض  احتادنا 
ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم والآباء املوؤ�ض�ضني طيب اهلل ثراهم جمعيا.

واأ�ضاف �� يف كلمة وجهها عرب جملة درع الوطن مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 
التي قادت اإىل ولدة دولتنا،  روؤيتهم  حت�ضر  ذكراهم  مع  اأنه   �� للدولة   48
وبناته،  باأبنائه  القوي  الإم��ارات��ي  قواعد منوذجنا  و�ضع  ال��ذي  وطموحهم 
امل�ضتدامة،  بالتنمية  والناطق  الأمنية،  واأجهزته  امل�ضلحة  بقواته  واملنيع 
واملج�ضد ملبادئنا وقيمنا، ووحدة بيتنا، وعمق انتماء وولء �ضعبنا والتحامه 

بقيادته والتفافه حول روؤاها و�ضيا�ضاتها وخطط عملها.
وفيما يلي ن�ض كلمة �ضموه.

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم اأيها املواطنون واملواطنات ال�ضالم عليكم ورحمة 
اهلل وبركاته اأهنئكم بحلول يومنا الوطني الثامن والأربعني.

اآل  اأخي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد  واأتوجه معكم بالتهنئة اإىل 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأخ��ي  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة،  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
الإمارات  حكام  لالحتاد  الأعلى  املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخ��واين 

حفظهم اهلل جميعاً.
اليوم واإنازات ثمانية واأربعني عاماً ت�ضخ�ض اأمامنا، نتذكر بكل الإجالل 
والعرفان والدنا ورمز احتادنا وموؤ�ض�ض نه�ضتنا ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان، ورفيق دربه ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم والآباء املوؤ�ض�ضني طيب 
اهلل ثراهم جمعيا. ومع ذكراهم حت�ضر روؤيتهم التي قادت اإىل ولدة دولتنا، 
وبناته،  باأبنائه  القوي  الإم��ارات��ي  قواعد منوذجنا  و�ضع  ال��ذي  وطموحهم 
امل�ضتدامة،  بالتنمية  والناطق  الأمنية،  واأجهزته  امل�ضلحة  بقواته  واملنيع 
واملج�ضد ملبادئنا وقيمنا، ووحدة بيتنا، وعمق انتماء وولء �ضعبنا والتحامه 

بقيادته والتفافه حول روؤاها و�ضيا�ضاتها وخطط عملها.
لقد انتقلنا بنموذجنا الإماراتي من حال اإىل حال، ومن ع�ضر اإىل ع�ضر، 
اأو�ضع  لطموحاتنا  وفتحنا  والتقدم،  ال�ضعود  م��دارج  على  اأقدامنا  وثبتنا 

الآفاق، ولأجيالنا املقبلة اأرحب الفر�ض.
وكما متتلئ نفو�ض الإماراتيني والإماراتيات فخراً واعتزازاً ور�ضا باإنازات 
من��وذج��ن��ا ون��اح��ات��ه ف���اإين ع��ل��ى ي��ق��ني ب���اأن ه���ذه ال��ن��ف��و���ض ع��ام��رة بح�ض 
اأهل لذلك،  امل�ضوؤولية عن �ضون الإن��ازات وتطويرها وم�ضاعفتها. وهي 
وبها  قامو�ضنا،  من  م�ضتحيل  كلمة  األغت  فينا  ت�ضري  التي  الحت��اد  ف��روح 
اأ�ضلوب حياة، وكر�ضنا التقدم غاية خلططنا  حولنا حتقيق الإن��ازات اإىل 

واأعمالنا.
اأننا نعي�ض يف ع�ضر املتغريات ال�ضريعة  اأيها املواطنون واملواطنات تعرفون 
اأن  يعني  وهذا  احلياة.  مناحي  كل  التاأثري يف  البالغة  وامل�ضتجدات  الإيقاع 
والقت�ضاد  احلكومية  واخل��دم��ات  التحتية  البنى  قطاعات  يف  اإن��ازات��ن��ا 
مواكبة  نح�ضن  مل  اإذا  ل��ل��ت��ق��ادم  معر�ضة  وال��ث��ق��اف��ة،  وال�����ض��ح��ة  والتعليم 
اأو الركون  امل�ضتجدات لذلك ل مكان عندنا للرتاخي  املتغريات وا�ضتيعاب 
اإىل الراحة اأو تاأجيل عمل اليوم اإىل الغد. واإذ تنطوي الإنازات بطبيعتها 
ال��دف��ع هذه  اأوج���ب واجباتنا ا�ضتثمار ق��وة  على ق��وة دف��ع ذات��ي��ة، ف��اإن م��ن 
لتحقيق اإنازات نوعية جديدة ت�ضمن لوطننا و�ضعبنا موا�ضلة التقدم يف 

دروب التنمية واملجد والعال.

تتكامل فيها اأدوار املوؤ�ض�ضات والت�ضريعات، وتنطلق منها اخلطط والربامج 
وامل�ضروعات واملبادرات، وتتعزز يف �ضياقها بنيتنا التحتية العلمية، وتتعمق 
بن  حممد  وجامعة  ال�ضناعي  الذكاء  خمتربات  اأحدثها  نوعية  باإ�ضافات 

زايد للذكاء ال�ضناعي.
لقد حققنا يف العام الحتادي املا�ضي اإنازات مهمة يف كل حقول التنمية، 
الإن�ضانية، فمجتمعنا ينعم بنوعية حياة راقية موفورة  التنمية  خا�ضة يف 
الأمن وال�ضتقرار. ومواردنا الب�ضرية متالأ العني يف كل املواقع واملجالت 
امل�����ض��ل��ح��ة واأج��ه��زت��ن��ا الأمنية  احل��ي��وي��ة يف ح��ك��وم��ت��ن��ا ودوائ����رن����ا وق��وات��ن��ا 
النظيفة  وال��ط��اق��ة  ال��ذري��ة  وال��ط��اق��ة  الف�ضاء  ق��ط��اع��ات  ويف  والق�ضائية، 

والطريان وال�ضناعات املتقدمة.
و�ضيظل تكوين اإن�ضاننا معرفياً وعلمياً وثقافياً، ومتكينه من اأدوات البحث 
اأولوياتنا، وهذا  راأ�ض  والتطوير والإبداع والبتكار هاج�ض حكومتنا وعلى 
التدريب  وتتبناه مراكز  ون�ضاط مدار�ضنا وجامعاتنا،  بهمة  ت�ضعى فيه  ما 

ومراكز ال�ضباب ومبادرات ريادة الأعمال.
وعلى �ضعيد القت�ضاد �ضجلنا تقدماً يف حجم ونوعية اأن�ضطتنا القت�ضادية 
بف�ضل التطوير امل�ضتمر لت�ضريعاتنا وتعزيز ال�ضفافية واحلوكمة وال�ضراكة 
مع القطاع اخلا�ض. وعلى الرغم من التباطوؤ يف القت�ضاد العاملي والتجارة 
العاملية، وا�ضل اقت�ضادنا النمو، ومنت التجارة غري النفطية، وتنمو التجارة 
وذلك نتيجة تبني احلكومة  باملئة �ضنوياً   23 الإلكرتونية مبتو�ضط يبلغ 
اقت�ضادنا مركزاً  ت��ب��واأ  وق��د  الإل��ك��رتون��ي��ة.  وال��ت��ج��ارة  اخل��دم��ات  مدفوعات 
متقدماً يف التقرير ال�ضنوي للتناف�ضية العاملية 2019 ال�ضادر عن املعهد 
الدويل للتنمية الإداري��ة يف �ضوي�ضرا، حيث حل يف املرتبة الرابعة متقدماً 
من املرتبة ال�ضابعة. وهذه املرتبة املرموقة تفر�ض علينا م�ضاعفة جهودنا 
لنتقدم اأكرث و�ضوًل للمرتبة الأوىل، ولتحقيق التقدم يف موؤ�ضرات التنمية 
ومراكز  حم���اور،  ع��دة  يف  الأوىل  امل��راك��ز  دولتنا  فيها  تتبواأ  التي  الأخ���رى 

متقدمة يف حماور اأخرى ل تر�ضينا ول تلبي طموحاتنا.
الوطني  املجل�ض  اأع�ضاء  انتخابات  اأجرينا  ال�ضيا�ضي  التمكني  جم��ال  ويف 
الحتادي لدورة ت�ضريعية جديدة بقاعدة انتخابية عري�ضة تبلغ 337738 
ناخباً وناخبة، وهو عدد يبلغ واحداً وخمي�ض �ضعفاً لعدد القاعدة النتخابية 
الأوىل يف العام 2006، يف تاأكيد جديد على جدارة نهج التدرج الذي ن�ضري 
النتخابات  �ضهدت  وق��د  الإم���ارات���ي،  منوذجنا  بناء  يف  واإدراك  بوعي  فيه 
تفاعاًل اجتماعياً خالقاً، ومناف�ضة �ضريفة بني املر�ضحني، واكتملت بانعقاد 
املجل�ض الوطني بت�ضكيلة اجلديد وتكوينه الذي ي�ضمن للمراأة متثياًل ل 

يقل عن 50 باملئة.
اإن تعزيز امل�ضاركة ال�ضيا�ضية للمراأة يقدم اإ�ضافة نوعية جلهودنا يف متكني 
املراأة و�ضوًل اإىل حتقيق التوازن بني اجلن�ضني، خا�ضة اأن املراأة الإماراتية 
اأظهرت كفاءة عالية يف كل امل�ضوؤوليات التي تولتها �ضواء وزيرة اأو مديراً عاماً 
اأو ع�ضواً يف ال�ضلكني الق�ضائي والدبلوما�ضي. وت�ضطحب جهودنا لتحقيق 
التزاماتها  م��ن  امل���راأة  لتمكني  ج��ه��وداً  دائ��م��اً  ب��ني اجلن�ضني معها  ال��ت��وازن 
وواجباتها الأ�ضرية، فاملراأة هي م�ضباح البيت، والأم عماد الأ�ضرة، ودورها يف 
تن�ضئة اأبنائها ورعايتهم ل يتقدم عليه دور اآخر. وقد قدمت اأمهات �ضهدائنا 
منوذجاً يقتدى به لي�ض فقط يف ح�ضن تن�ضئة وتربية اأبنائهن، ولكن اأي�ضاً 
يف ال�ضرب على امل�ضاب وحتمل اأمل الفقدان، والت�ضليم بق�ضاء اهلل وقدره. 
واإذ ينق�ضي عام الت�ضامح مع نهاية هذا ال�ضهر، فاإن الت�ضامح �ضيظل حا�ضراً 
يكتمل  وبه  عقيدتنا،  من  اأ�ضيل  جزء  فهو  قيمنا؛  ومنظومة  جمتمعنا  يف 
الأخوة  تعزيز  يف  دورن��ا  و�ضنوا�ضل  واأن�ضاأونا.  اأ�ضالفنا  ن�ضاأ  وعليه  اإمياننا، 
الإن�ضانية بني الأديان والأعراق والثقافات، و�ضنكر�ض دولتنا من�ضة عاملية 

اليوم  بها  نحتفي  التي  واملنا�ضبة  امل�ضتقبل،  مع  اإيجابي  ا�ضتباك  يف  �ضنظل 
�ضنع  على  لت�ضميمنا  جت�ضيداً  احتادنا  كان  فقد  والعرب،  بالدرو�ض  حافلة 
م�ضتقبلنا باأيدينا؛ وكان د�ضتورنا اإطاراً ناظماً حلا�ضر جديد، ونافذة على 
م�ضتقبل م�ضرق تتحقق فيه التنمية امل�ضتدامة وال�ضاملة للعمران الب�ضري 
واملادي. وكان توحيد قواتنا امل�ضلحة تاأكيداً لعزمنا على حماية م�ضتقبلنا 

ب�ضواعد اأبنائنا.
كل  يف  فح�ضر  وثقافتنا  عقولنا  يف  امل�ضتقبل  املوؤ�ض�ضون  اآب��اوؤن��ا  غر�ض  لقد 
ناح  اأ���ض��رار  من  هو  احل�ضور  وه��ذا  ال�ضرتاتيجية،  وم�ضاريعنا  خططنا 
منوذجنا الإماراتي، حيث مكننا من حتقيق الرتاكم الكمي والنوعي يف كل 
حقول التنمية، واأ�ضاف اإىل برامج عملنا ر�ضد الجتاهات العاملية ال�ضاعدة 
املتغريات،  مواكبة  على  القدرة  لنا  كفل  مما  والتكنولوجيا،  القت�ضاد  يف 
مع  التكيف  على  ال��ق��درة  وموؤ�ض�ضاتنا  واقت�ضادنا  الب�ضرية  مل��واردن��ا  وكفل 

مقت�ضياتها.
اإىل ال�ضتباك  بادرنا  الرابعة  ال�ضناعية  الثورة  اأطلت تبا�ضري  وهكذا، حني 
ذلك  يكن  ومل  حراكها.  يف  و�ضاركنا  عاملها،  يف  وانخرطنا  معها،  الإيجابي 
و�ضيدنا  بواكريها،  يف  والت�ضالت  املعلومات  ث��ورة  واكبنا  اأننا  لول  ممكناً 
ب��الأداء احلكومي،  و�ضخرنا تطبيقاتها لالرتقاء  الرقمية،  التحتية  بنيتها 
القت�ضاد  اإىل  ان��ت��ق��ال��ه  لت�ضريع  توظيفها  اإىل  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  ودف��ع��ن��ا 

املعريف.
ويف وقت مبكر اأي�ضاً، اأدركنا اأهمية علوم و�ضناعات الف�ضاء، وقلت يف حينه 
اإن من ل يحجز مكاناً يف الف�ضاء لن يحوز مكانه على الأر�ض. وقد ج�ضدنا 
هذا الإدراك يف بناء املوؤ�ض�ضات واملراكز وو�ضع الت�ضريعات ذات ال�ضلة، وتاأهيل 
واإعداد الكوادر الوطنية املتخ�ض�ضة، فانتقلنا من الحتفاء ب�ضيوفنا رواد 
الف�ضاء الأجانب اإىل الحتفاء باأبنائنا رواد الف�ضاء الإماراتيني. ومن �ضراء 
الأقمار ال�ضناعية اجلاهزة، اإىل ت�ضميمها وت�ضنيعها بعقول واأيدي �ضبابنا 
الذي  الأم��ل  م�ضبار  على  الأخ��رية  اللم�ضات  الآن  ي�ضعون  الذين  و�ضاباتنا 

�ضينطلق يف العام املقبل اإىل املريخ.
ل يت�ضع املجال هنا حل�ضر جتليات ح�ضور امل�ضتقبل يف م�ضاريعنا، واأكتفي 
رئي�ضياً  �ضريكاً  بالدنا  باتت  ال��ذي  الطاقة  قطاع  به  يزخر  اإ���ض��ايف  بنموذج 
العامل، من خالل مبادراتنا يف جمال  وفاعاًل يف ر�ضم معامل م�ضتقبله يف 
يف  ا�ضتدامة  احلوا�ضر  اأك��رث  اأح��د  م�ضدر  مدينة  يف  كما  النظيفة  الطاقة 
واحد،  م��وق��ع  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأك���رب  ال�ضم�ضية  للطاقة  وجممعنا  ال��ع��امل، 
وع�ضرين  واح��د  انبعاث  من  �ضتجد  التي  النووية  للطاقة  براكة  وحمطة 
ت�ضيفه  عما  ف�ضاًل  �ضنوياً  ال��ك��رب��ون  اأوك�ضيد  ث��اين  غ��از  م��ن  ط��ن  مليون 

للطاقة الكهربائية يف بالدنا.
اأيها املواطنون واملواطنات اإن حديثي معكم عن امل�ضتقبل هو يف واقع الأمر 
حديث عن احلا�ضر، فامل�ضافة بني الزمنني تكاد تتال�ضى، واأ�ضعر اأحياناً اأن 
اأبعاد الزمن الثالثة: املا�ضي واحلا�ضر وامل�ضتقبل تتجه لأن ت�ضري بعدين؛ 

املا�ضي وامل�ضتقبل الذي بات يح�ضر يف التو واللحظة.
ونراجع  معاً  لنقف  احت��ادن��ا  تاأ�ضي�ض  ذك��رى  منا�ضبة  نغتنم  ونحن  وال��ي��وم 
ارت��ب��اط خططنا  اأه��م مقايي�ض الأداء هو م��دى  اأح��د  ف��اإن  اأنف�ضنا واأداءن���ا، 
وم�ضاريعنا بامل�ضتقبل. كلما كان الرتباط وثيقاً كان الإناز كبرياً والنجاح 
م�ضهوداً، والأمثلة على ذلك يف واقعنا كثرية. وكلما غاب الرتباط اأو �ضعف، 
جاء الإناز باهتاً والنجاح خجوًل. اأنا مطمئن يف يومنا الوطني هذا، اأكرث 
بامل�ضتقبل،  وجمتمعنا  بالدنا  �ضلة  وانتظام  عمق  اإىل  م�ضى،  وقت  اأي  من 
فح�ضور بالدنا و�ضبابنا و�ضاباتنا فاعل ون�ضط يف اأهم القطاعات امل�ضتقبلية 
املوؤثرة يف مكونات قوتنا الذاتية. وقد اأنتجت ا�ضرتاتيجياتنا منظومة عمل 

للت�ضامح والتعاي�ض واحلوار الإن�ضاين والحرتام املتبادل وقبول الآخر.
كنا  الذي  للخري  تكر�ضت عنواناً  للت�ضامح كما  دولتنا من�ضة  �ضنكر�ض  نعم 
قد خ�ض�ضنا له العام 2017. فقد انق�ضى ذلك العام لكن خري الإمارات 
2017 وا�ضتمرت  وم�ضاعداتها وعطاءاتها مل تنق�ض. كانت حا�ضرة قبل 
من  كن�ضبة  للم�ضاعدات  عاملي  مانح  كاأكرب  مركزها  على  وحافظت  بعده، 
البالغة  العاملية  الن�ضبة  �ضعف  تقريباً  وهي   ،1،3% تبلغ  القومي  الدخل 

لقيا�ض جهود الدول املانحة. املتحدة  الأمم  حددتها  التي   0،7%
اأيها املواطنون واملواطنات لقد باتت دولتكم منوذجاً ملهماً لعاملنا العربي، 
وفاعاًل ن�ضطاً يف جهود حت�ضني نوعية حياة العديد من الدول الأقل حظاً. 
وباتت قدوة للعديد من دول العامل ال�ضاعية اإىل حتقيق التنمية والتقدم. 
�ضنوا�ضل مبادراتنا العربية ونطورها ون�ضتجيب للتفاعل الكبري معها، ولن 
ندخر جهداً يف خدمة اأمتنا واإعالء �ضاأنها، ولن نتاأخر عن نقل خرباتنا لكل 

�ضقيق و�ضديق يطلبها.
مف�ضاًل  مكاناً  الإم����ارات  اأخ���رى  بعد  �ضنة  العربي  ال�ضباب  يختار  وح��ني 
ونزداد  اأك���رب،  مب�ضوؤولية  ن�ضعر  ب��ل  ف��خ��راً،  نتيه  ل  فاإننا  والعي�ض،  للعمل 
عزماً وت�ضميماً على تطوير بالدنا وتعزيز مكانتها الدولية وما حتظى به 
و�ضعبها من احرتام وتقدير. وحني ي�ضري جواز ال�ضفر الإماراتي الأقوى 
يف العامل فان �ضعادتنا بهذا الإناز تقرتن بحر�ض كل اأبناء وبنات الإمارات 
خالل  من  ل��ه،  وا�ضتحقاقنا  ب��ه،  جدارتنا  تاأكيد  على  وترحالهم  حلهم  يف 
وتعاملنا مع  �ضلوكنا  وال�ضنع يف  وتقاليدنا،  عاداتنا  بالأ�ضيل من  التم�ضك 

الآخرين.
وحني ت�ضت�ضيف بالدنا اك�ضبو 2020 يف العام املقبل، �ضنغتنم ال�ضت�ضافة 
لإظهار اأف�ضل ما يف بالدنا من اإمكانيات، واأف�ضل ما يف �ضعبنا من �ضجايا 
وح�ضن وفادة وقدرات على التنظيم، وعلى حتفيز العقول لتتوا�ضل وت�ضنع 

امل�ضتقبل.
اإىل  خا�ضة  بتحية  نتوجه  الوطني  يومنا  يف  وامل��واط��ن��ات  امل��واط��ن��ون  اأي��ه��ا 
م�ضاعرهم  ون�ضاطرهم  الأمنية  واأجهزتنا  امل�ضلحة  قواتنا  وجنود  �ضباط 
بفقدان زمالئهم ال�ضهداء، وندعو معهم املوىل عز وجل اأن يحفظ اإخواننا 
واأبناءنا يف اأر�ض املعركة واأن يوفقهم ويعيدهم �ضاملني غامنني اإىل وطنهم 

وذويهم.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  لأخ��ي  مو�ضلة  والتحية 
قواتنا  ق��درات  تعزيز  يف  وج��ه��وده  املو�ضوفة  واإن��ازات��ه  احلكيمة  لقيادته 
امل�����ض��ل��ح��ة ل��ت��ظ��ل ح�����ض��ن��اً م��ن��ي��ع��اً ل��وط��ن��ن��ا، وم��ظ��ل��ة ق��وي��ة ل��ت��وط��ي��د الأم���ن 

وال�ضتقرار.
 2020 العام  اإنازاتنا يف  وان  اأج��م��ل،  ال��ق��ادم  ب��اأن  اأب��ن��اء وطني  واأب�ضركم 
اأهداف  اأك��رث من حتقيق  و�ضتقربنا   ،2019 العام  اإن��ازات  �ضتتفوق على 
وطننا،  اأن يحفظ  وت��ع��اىل  �ضبحانه  ال��ب��اري  اأ���ض��األ   .2021 ال��ع��ام  اأج��ن��دة 

ويلهمنا �ضواء ال�ضبيل، واأن يوقفنا يف خدمة ديننا و�ضعبنا واأمتنا.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه  ال�ضيخ خليفة بن زايد  ال�ضمو  بعث �ضاحب 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة كالو�ض فرنر يوهاني�ض رئي�ض رومانيا وذلك 

مبنا�ضبة اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 

رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض كالو�ض فرنر يوهاني�ض.
ال�ضمو  و�ضاحب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وبعث 
معايل  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ 

لودوفيك اأوربان رئي�ض وزراء رومانيا.

حممد بن زايد: وحدتنا هي ال�سياج الذي حمى كيان دولتنا وحافظ على مكت�سباتنا على مدى العقود املا�سية
ال�سماء باإجنازاتها احل�سارية الكربى  تعانق  الإمارات  ..ودولة  تتجدد  الغالية  دولتنا  احتاد  قيام  • ذكرى 

وتثق يف قدراتها واإمكاناتها ووحدتها، وتراهن على اأبنائها وتعدهم اأغلى ثرواتها  وطموحاتها،  لآمالها  حدودا  ت�سع  ل  • الإمارات 

عليها واجعلوا رايتها دائما �ساخمة بنجاحاتكم واإجنازاتكم فحافظوا  اأعناقكم  يف  اأمانة  بالدكم  الإمارات:  اأبناء  اإىل  • �سموه 

ق�سوا لأبنائكم واأحفادكم ق�سة هذا الوطن العظيم وكفاح الآباء والأجداد.. وازرعوا يف قلوبهم وعقولهم حب الوطن  والأمهات:  لالآباء  • �سموه 

ول يزال الأولوية الق�سوى لكل برامج وخطط وروؤى التنمية يف احلا�سر وامل�ستقبل الإماراتي  الإن�سان  كان  • لقد 
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
حمى  ال��ذي  ال�ضياج  هي  وحدتنا  اأن  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
املا�ضية  العقود  مدى  على  ومواردنا  مكت�ضباتنا  على  وحافظ  دولتنا  كيان 
واحل�ضن احل�ضني يف مواجهة كل املخاطر والتهديدات يف البيئة الإقليمية 
بها  ن�ضتظل  التي  اجلامعة  املظلة   �� تعاىل  اهلل  ب��اإذن   �� و�ضتظل  الدولية  اأو 

جميعا ونحقق حتت رايتها كل طموحاتنا واأهدافنا.
وقال �ضموه يف كلمة له مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�� 48 اإنه عندما يتاأمل املرء 
الأحداث التي مرت على منطقتنا خالل العقود املا�ضية وامل�ضاكل والتوترات 
وال�ضراعات واحلروب التي عانتها ول تزال دول عديدة يف املنطقة، يدرك 
عظمة ما حتقق على اأر�ضنا يوم الثاين من دي�ضمرب 1971، ويرتحم على 
"الذكرى  اأن  �ضموه  واأ�ضاف  الوحدة.  حلم  حققوا  الذين  العظماء  القادة 
48 عاما على قيام احتاد دولتنا الغالية  الوطنية املجيدة .. ذكرى مرور 
الكربى  احل�ضارية  باإنازاتها  ال�ضماء  تعانق  الإم���ارات  ..ودول���ة  تتجدد 
التقدم  ويتعزز موقعها يف م�ضرية  و�ضموخا  هاماتنا فخراً  بها  نرفع  التي 
املثل  تاأثريها يف حميطها الإقليمي والدويل وت�ضرب  الإن�ضاين ويتعاظم 
يف اإرادة التفوق والتميز يف كل املجالت وت�ضعى نحو امل�ضتقبل بثقة وتفاوؤل، 
ويتعمق اإميانها باأنها ت�ضري على الطريق ال�ضحيح". وفيما يلي كلمة �ضموه 

..
اإخواين واأخواتي واأبنائي ..

48 عاما على قيام احتاد  املجيدة، ذكرى مرور  الوطنية  الذكرى  تتجدد 
دولتنا الغالية وبزوغ فجر نه�ضتنا وريادتنا.. ودولة الإمارات تعانق ال�ضماء 
و�ضموخاً،  فخراً  هاماتنا  بها  نرفع  التي  الكربى  احل�ضارية  باإنازاتها 
ويتعزز موقعها يف م�ضرية التقدم الإن�ضاين، ويتعاظم تاأثريها يف حميطها 
اإرادة التفوق والتميز يف كل  الإقليمي وال��دويل، وت�ضرب املثل والقدوة يف 
باأنها ت�ضري  اإميانها  بثقة وتفاوؤل، ويتعمق  امل�ضتقبل  اإىل  املجالت، وتدخل 
يف  وتثق  وطموحاتها،  لآمالها  ح���دودا  ت�ضع  ل  ال�ضحيح..  الطريق  على 
قدراتها واإمكاناتها ووحدتها، وتراهن على اأبنائها وتعدهم اأغلى ثرواتها 
وعدتها للم�ضتقبل امل�ضرق، باإذن اهلل تعاىل، وتفتح اأبوابها للعمل والتعاون 
مع كل الذين يريدون اخلري وال�ضالم والرخاء للب�ضرية. يف اليوم الوطني 
الثامن والأربعني ن�ضتح�ضر املا�ضي بتحدياته وت�ضحيات رجاله العظماء.. 
اأين  لنعرف  وطموحاته  باآماله  وامل�ضتقبل  وناحاته  باإنازاته  واحلا�ضر 
كنا واإىل اأين و�ضلنا واإىل اأين نحن ما�ضون. اإن الر�ضالة التي اأوجهها اإىل 
اأبناء الإم��ارات يف هذا اليوم العظيم من اأيام وطننا الغايل هي اأن جتربة 
التقدم الإماراتية قامت ونحت بالوحدة واجلهد والت�ضحيات العظيمة، 
واأخذهم  وتفانيهم  واإخال�ضهم  اأبنائها  ب�ضواعد  وتزدهر  وتتطور  وت�ضتمر 
تطوراته،  تت�ضارع  ع��امل  ظل  يف  امل��ج��الت،  كل  يف  والتقدم  التفوق  باأ�ضباب 
وتت�ضع حتدياته.. بالدكم اأمانة يف اأعناقكم فحافظوا عليها واجعلوا رايتها 

دائما �ضاخمة بنجاحاتكم واإنازاتكم.
واأقول لالآباء والأمهات.. ق�ضوا لأبنائكم واأحفادكم يف هذه املنا�ضبة، ق�ضة 
والت�ضحية  بقيمته  واإميانهم  والأج��داد  الآب��اء  العظيم وكفاح  الوطن  هذا 
من اأجله... والطريق الطويل وال�ضعب الذي �ضرنا فيه حتى و�ضلنا اإىل ما 
نحن عليه من تقدم ورفعة.. وازرعوا يف قلوبهم وعقولهم حب الوطن واأن 
باأبنائها ولأبنائها.  باإذن اهلل تعاىل.. قوية ورائدة  الإم��ارات كانت و�ضتظل 

اإخواين واأخواتي واأبنائي.

اأمن  على  ال�ضاهرة  العيون  كافة..  بفروعها  الأمنية  الأج��ه��زة  نحيي  كما 
امل�ضتقرة  البيئة الآمنة  الوطن وتوفري الطماأنينة لأهله و�ضيوفه وتهيئة 
الذين يعملون ليال  اأيدي رجالها املخل�ضني  التنموي ون�ضد على  للتطور 
ونهارا للحفاظ على الوجه احل�ضاري لالإمارات بو�ضفها واحة لال�ضتقرار 

والأمن يف املنطقة والعامل. اإخواين واأخواتي واأبنائي...
من منطلق العمل على ا�ضتدامة التنمية.. تعد دولة الإمارات اليوم رائدة 
يف املنطقة يف ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل والهتمام به وال�ضتعداد الواعي والعلمي 
للم�ضادفات ول  �ضيئاً  وا�ضحة ل ترتك  ا�ضرتاتيجية  روؤي��ة  له، من خالل 
تركن اإىل ردة الفعل واإمنا تقوم على التخطيط والدرا�ضة واملبادرة والإميان 
له  الكاف  ال�ضتعداد  اإىل  يفتقدون  الذين  واأن  الآن،  ي�ضنع  امل�ضتقبل  ب��اأن 
التنموية  جتربتنا  وبف�ضل  التاريخ.  �ضياق  خ��ارج  اأنف�ضهم  يجدون  �ضوف 
الرائدة، وجمتمعنا امل�ضتقر واملت�ضامح واملنفتح على العامل، وبنيتنا التحتية 
الع�ضرية، متثل الإمارات بيئة جاذبة لال�ضتثمارات والأعمال من كل دول 
العامل، ويتطلع ال�ضباب من كل مكان للعمل والعي�ض فيها، وتتبواأ املراكز 
الأوىل يف موؤ�ضرات التناف�ضية والتنمية الب�ضرية على امل�ضتويني الإقليمي 
العامل  والتقدير يف  بالثقة  التنموية  روؤاها وطموحاتها  والعاملي، وحتظى 
كله، وتقيم �ضراكات اقت�ضادية وجتارية فاعلة مع دول العامل املختلفة مبا 

ي�ضب يف خدمة التنمية وحتقيق التقدم والرفاهية للمواطن الإماراتي.
اإخواين واأخواتي واأبنائي

يف كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني ..نحتفي يف الوقت نف�ضه مبنجزاتنا 
وم�ضروعاتنا احل�ضارية الرائدة التي اأ�ضيفت اإىل منظومة ريادتنا وغدت 
حبات م�ضيئة يف عقد ناحاتنا.. فخالل عام 2019 كانت دولة الإمارات 
على موعد مع اإناز غري م�ضبوق، �ضعر �ضعبها معه بالعزة والفخر، وعرب 
عن قوة الإرادة والإ�ضرار على الريادة وال�ضبق والتميز؛ حيث تقدم م�ضروع 
الف�ضاء الإماراتي خطوة كبرية اإىل الأمام ب�ضعود اأول رائد ف�ضاء اإماراتي 
رحلة  يف   ،2019 ع��ام  �ضبتمرب  �ضهر  خ��الل  الدولية  الف�ضاء  حمطة  اىل 
اأمام طموحاتنا، و�ضجلت ا�ضم الإم��ارات يف  اأب��واب الف�ضاء  تاريخية فتحت 
تاريخ ا�ضتك�ضاف الف�ضاء على امل�ضتوى العاملي، وحولت حلم زايد رحمه اهلل 
اإىل حقيقة.. و�ضنوا�ضل �� باإذن اهلل تعاىل �� بعزم اأبناء زايد م�ضريتنا لتحقيق 

طموحنا بالو�ضول اإىل املريخ وبناء م�ضتوطنة ب�ضرية عليه.
اأول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة  ب��اإذن اهلل �ضت�ضغل دولة الإم��ارات  وقريبا 
النووية لالأغرا�ض ال�ضلمية، ومن ثم �ضتكون اأول دولة عربية تنتج الطاقة 
ا�ضت�ضراف  اأج��ل  م��ن  العمل  جم��ال  يف  �ضبقها  ي��وؤك��د  م��ا  ال�ضلمية،  النووية 
املتجددة  بالطاقة  الهتمام  وتعزيز  والعامل،  املنطقة  يف  الطاقة  م�ضتقبل 

�ضماناً ل�ضتدامة التنمية لالأجيال القادم.
ويف العام القادم اأي�ضا �ضتكون الإمارات حمط اأنظار العامل مع حدث عاملي 
املنطقة  ت�ضت�ضيفه لأول مرة  الذي   2020 دبي  اإك�ضبو  كبري هو معر�ض 
العامل  ثقة  تاأكيد  يف  اإفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  ومنطقة  العربية 
يف الدولة وقدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية الكربى بكفاءة كبرية، 
وقيادة املبادرات العاملية التي تهدف اىل التنمية واخلري والبناء وال�ضالم 

لكل �ضعوب الر�ض.
 اإخواين واأخواتي واأبنائي

لقد كانت الإمارات و�ضتظل باإذن اهلل تعاىل عن�ضر ا�ضتقرار و�ضالم وتنمية 
وداعية خري وحمبة وت�ضامن يف العامل كله ومن هذا املنطلق ل ترتدد يف 
ب�ضرف  العامل  يف  مكان  اأي  يف  اليها  للمحتاجني  وامل�ضاندة  الدعم  تقدمي 
النظر عن الدين اأو العرق اأو املوقع اجلغرايف .. ويف هذا ال�ضدد فقد احتلت 

يف هذا اليوم اخلالد الذي تتزين فيه الإم��ارات باأبهى حلل املجد والعزة، 
بذل  من  وك��ل  ال�ضامخ  وطننا  �ضرح  يف  �ضاحلة  لبنة  و�ضع  من  كل  نتذكر 
اليوم من  اليه  اإىل ما و�ضلت  الإم���ارات  اأن ت�ضل  اأج��ل  والفكر من  اجلهد 
تقدم وتطور ورفعة تباهي بها العامل وكل من �ضحى بدمه وروحه كي تظل 
رايتها عالية يف ال�ضماء، وكي نعي�ض يف اأمن وا�ضتقرار وعزة ومنعة.. نتذكر 
�ضهداءنا الأب��رار الذين جادوا باأعز ما ميلكون من اأجل وطنهم، و�ضربوا 
اأورع املثل يف الت�ضحية والفداء.. نتذكر الوالد املوؤ�ض�ض ال�ضيخ زايد واإخوانه 
ور�ضالتهم،  لهدفهم  اأخل�ضوا  الذين  اهلل،  رحمهم  املوؤ�ض�ضني،  ال��ق��ادة  من 
اأو  �ضخ�ضي  جم��د  ع��ن  يبحثوا  ومل  �ضعبهم،  وم��ع  اأنف�ضهم  م��ع  و���ض��دق��وا 
م�ضلحة خا�ضة، ومل يتخلوا عن حلم الوحدة رغم كل التحديات وامل�ضاعب 
�ضار اإليها بالبنان، وتركو  والعقبات، ف�ضنعوا جتربة وحدوية عربية رائدة يجُ
لنا مدر�ضة خالدة يف العمل الوطني ل ين�ضب اإلهامها. واليوم عندما يتاأمل 
وامل�ضاكل  املا�ضية  العقود  خ��الل  منطقتنا  على  م��رت  التي  الأح���داث  امل��رء 
عديدة  دول  ت��زال  ول  منها  عانت  التي  واحل��روب  وال�ضراعات  والتوترات 
دي�ضمرب  من  الثاين  ي��وم  اأر�ضنا  على  حتقق  ما  عظمة  ي��درك  املنطقة،  يف 
الوحدة.. فقد  الذين حققوا حلم  العظماء  القادة  1971، ويرتحم على 
كانت وحدتنا هي ال�ضياج الذي حمى كيان دولتنا وحافظ على مكت�ضباتنا 
كل  مواجهة  يف  احل�ضني  واحل�ضن  املا�ضية،  العقود  م��دى  على  وم��واردن��ا 
اهلل  ب��اإذن  و�ضتظل،  الدولية،  اأو  الإقليمية  البيئة  يف  والتهديدات  املخاطر 
كل  رايتها  حتت  ونحقق  جميعاً،  بها  ن�ضتظل  التي  اجلامعة  املظلة  تعاىل، 

طموحاتنا واأهدافنا.
العهد  الإم��ارات، يتجدد  اأبناء  واأبنائي..  واأخواتي  اإخوتي  املنا�ضبة،  يف هذه 
باأن ت�ضتمر م�ضرية الإن��ازات يف كل املجالت، حتت قيادة �ضاحب ال�ضمو 
واأن ت�ضتمر  "حفظه اهلل"،  الدولة  اآل نهيان رئي�ض  زايد  ال�ضيخ خليفة بن 
والت�ضامن،  والتكاتف  ال��وح��دة  وال��ن��م��وذج يف  ال��ق��دوة  تقدمي  الإم����ارات يف 
والتفاف ال�ضعب حول قيادته واأن تكون على الدوام بقعة �ضوء م�ضيئة يف 
املنطقة وم�ضدر الر�ضائل الإيجابية عنها اإىل العامل كله، وم�ضرب املثل يف 
الإرادة ال�ضلبة والعزم القوي والقيم احل�ضارية الأ�ضيلة. اإخواين واأخواتي 

واأبنائي..
ل��ق��د ك���ان الإن�����ض��ان الإم���ارات���ي ول ي���زال الأول���وي���ة ال��ق�����ض��وى ل��ك��ل برامج 
املوؤ�ض�ضون  اآباوؤنا  اأقام  التنمية يف احلا�ضر وامل�ضتقبل.. لقد  وخطط وروؤى 
املقولة  و�ضتظل  و�ضعادته  ورفاهيته  املواطن  تنمية  اأجل  الوحدة من  دولة 
احلقيقية  "الرثوة  اأن   .. اهلل  رحمه  زاي��د  ال�ضيخ  املوؤ�ض�ض  للقائد  اخلالدة 
اإذا مل ي�ضّخر  امل��ال  امل��ال والنفط.. ول فائدة يف  ث��روة الرجال، ولي�ض  هي 
خلدمة ال�ضعب"، هي البو�ضلة التي ن�ضري عليها، والنربا�ض الذي نهتدي 
عليه  نقي�ض  ال��ذي  واملقيا�ض  التنمية  خطط  لكل  الأ�ضا�ضية  واملرجعية  به 

حدود ناحنا وحتقيقنا لأهدافنا. اإخواين واأخواتي واأبنائي..
 �� تزال  كانت ول  التي  البا�ضلة  امل�ضلحة  املجيد، نحيي قواتنا  اليوم  يف هذا 
باإذن اهلل تعاىل �� العمود الفقري لأمننا الوطني ورمز قوة الوطن ومنعته 
ووحدته.. لقد اأثبتت قواتنا امل�ضلحة يف كل املهام الوطنية التي اأوكلت اإليها 
و�ضيادته ومقدراته..  والأمني على مكت�ضباته  للوطن،  الواقية  الدرع  اأنها 
وطرف  املنطقة  يف  و���ض��الم  واأم���ن  ا�ضتقرار  عن�ضر  ه��ي  نف�ضه  ال��وق��ت  ويف 
لالأمن  واملخاطر  التهديدات  ملواجهة  دويل  اأو  اقليمي  جهد  كل  يف  فاعل 
وتعاون  �ضالم  داعية  ال���دوام  على  كانت  الإم���ارات  لأن  والعاملي،  القليمي 
و�ضد ال�ضراعات واحلروب التي ت�ضتنزف املوارد وتنال من حق ال�ضعوب يف 

التنمية والتقدم والعي�ض الكرمي.

الدولة املركز الأول عاملياً يف ن�ضبة م�ضاعداتها اخلارجية من ناجتها املحلي 
الت�ضدي للفكر  الإم��ارات وتقوم بدور رائد يف  الإجمايل. كما قامت دولة 
املتطرف والقوى التي تدعمه اأو ت�ضجعه، وذلك من خالل حترك موؤ�ض�ضي 
نزعات  اأن  وت��وؤم��ن  وت�ضجيعه،  وتاأييده  كله  العامل  بدعم  يحظى  ومنظم 
احلقد والكراهية الدينية اأو الطائفية اأو العرقية اأو غريها تهدد التعاي�ض 
بني الب�ضر وتنال من ال�ضالم وال�ضتقرار على امل�ضتويات املحلية والإقليمية 
الت�ضامح  باأن تقدم للعامل منوذجاً حياً على  والدولية.. ولذلك ل تكتفي 
اأديان واأع��راق وثقافات  اإىل  والتعاي�ض بني ع�ضرات اجلن�ضيات التي تنتمي 
ن�ضر وتعزيز  اأجل  من  ودولياً  اإقليمياً  واإمنا تتحرك  اأر�ضها،  خمتلفة على 
ثقافة الت�ضامح واحلوار بني الب�ضر من خالل جهد موؤ�ض�ضي.. وقد كانت 
اأثناء زيارة قدا�ضة بابا الفاتيكان  " التي وقعت  " وثيقة الأخوة الإن�ضانية 
الدولة خ��الل �ضهر فرباير عام  اإىل  الأزه��ر  الأك��رب ف�ضيلة �ضيخ  والإم���ام 
2019 .. مبثابة ر�ضالة ح�ضارية خرجت من اأر�ض الإمارات اإىل العامل.

 
اإخواين واأخواتي واأبنائي 

�ضيا�ضتها  العاملية ب�ضبب  ال�ضاحة  الإم��ارات بتقدير كبري على  حتظى دولة 
اخلارجية املتزنة واملتوازنة واحلكمة التي تتعامل بها مع امللفات الإقليمية 
يف  املختلفة  العامل  دول  مع  الإيجابية  عالقاتها  تت�ضع  ولذلك  والدولية، 
امل�ضرتكة  وامل�ضالح  املتبادل  والح��رتام  الثقة  قاعدة  على  والغرب،  ال�ضرق 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  ورواب��ط��ه��ا  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ض��راك��ات��ه��ا  وتتعمق 
والأمنية والثقافية الإيجابية مع القوى املوؤثرة والفاعلة اإقليمياً ودولياً. 
اإن التطورات الإيجابية الكبرية والنوعية التي �ضهدتها عالقات الإمارات 
على  وامل��وؤث��رة  الكربى  القوى  مع  خا�ضة  املا�ضية  الفرتة  خ��الل  الدولية 
الثقة  ر���ض��ي��د  جت�����ض��د  وال��ع�����ض��ك��ري��ة  والق��ت�����ض��ادي��ة  ال�ضيا�ضية  امل�����ض��ت��وي��ات 
واعية  �ضيا�ضية  روؤي��ة  وتعرب عن  اخل��ارج،  للدولة يف  والتقدير  والح���رتام 
يخدم  مب��ا  ال��دول��ي��ة  ال�ضاحة  على  واخل��ي��ارات  التحرك  جم���الت  لتو�ضيع 
ال�ضاحة الدولية.  امل�ضالح الوطنية ويعزز من �ضورة الدولة ودوره��ا على 
لقد كانت الإمارات دائما و�ضتظل اإىل جانب الق�ضايا العربية العادلة، ومع 
اأي جهد اأو حترك لتفعيل العمل العربي امل�ضرتك، كما �ضتبقى اإىل جانب 
اأ�ضقائها يف مواجهة التحديات واملخاطر التي تواجه املنطقة العربية ويف 
امل�ضلحة والإرهابية وحماولت  امليلي�ضيات  مقدمتها الأخطار التي متثلها 
التي  م�ضوؤولياتها  منطلق  م��ن  للمنطقة،  الداخلية  ال�����ض��وؤون  يف  التدخل 
حتافظ عليها وتتحرك وفقاً لها منذ عهد ال�ضيخ زايد، رحمه اهلل. اإخواين 

واأخواتي واأبنائي...
ل ي�ضعني يف اخلتام اإل اأن اأرفع اأ�ضمى اآيات التهاين اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
اأع�ضاء املجل�ض الأعلى لالحتاد  اأ�ضحاب ال�ضمو  دبي رعاه اهلل، واإخوانهما 
حكام الإم��ارات، واإىل �ضعب الإم��ارات.. باليوم الوطني الثامن والأربعني، 

داعياً اهلل عز وجل اأن يدمي على الإمارات ا�ضتقرارها وعزها ومنعتها.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س رومانيا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام: 

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة فاو�ضتني اأركاجن تواديرا رئي�ض جمهورية 

اأفريقيا الو�ضطى وذلك مبنا�ضبة اليوم الوطني لبالده.
اآل مكتوم نائب رئي�ض  كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اأركاجن  اإىل فخامة الرئي�ض فاو�ضتني  امل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 
تواديرا. وبعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم و�ضاحب 
اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

معايل فريمني نيقريبادا رئي�ض وزراء جمهورية اأفريقيا الو�ضطى.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س اأفريقيا الو�سطى باليوم الوطني لبالده
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اأخبـار الإمـارات
جمعية ال�سحفيني الإماراتية حتتفل بالعيد الوطني الـ 48 يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-الفجر:

اآيات  اأ�ضمى  الإماراتية  ال�ضحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�ض  اأع�ضاء  رف��ع 
مبنا�ضبة  الإم���ارات  و�ضعب  الر�ضيدة  القيادة  اإىل  والتهاين  التربيكات 
اأقامتها  التي  الحتفالت  هام�ض  على  للدولة،  ال�48  الوطني  باليوم 

اجلمعية اأم�ض الأحد مبقرها يف اأبوظبي.
واأقامت اجلمعية، احتفالها اأمام مقرها، و�ضط ح�ضور كبري لالإعالميني 
من اأع�ضاء جمل�ض الإدارة والإعالميني واجلمهور والزوار من خمتلف 

اأقطار العامل الذين حر�ضوا على امل�ضاركة يف الحتفالية.
الإ�ضعاد"  اأر���ض  الحت���اد..  "وطن  �ضعار  احتفال اجلمعية حتت  واأجُق��ي��م 
وهو ما ج�ضدته الفقرات التي �ضمها برنامج الحتفال، الذي بداأ بعزف 

ال�ضالم الوطني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة، ومن ثم ا�ضتعر�ضت 
فرقة اأفنان احلربية للفنون ال�ضعبية الرتاثية جمموعة من الفقرات 

متثل �ضورة احلياة يف املا�ضي بجانبها العريق.
وحملت الفقرات التي مت تنظيمها يف هذا اليوم كثرياً من املعاين، التي 
روؤية  يعك�ض  مبا  والوطني،  املجتمعي  التالحم  قيم  تر�ضيخ  يف  ت�ضهم 
القيادة الر�ضيدة لن�ضر ال�ضعادة والرتابط بني اأفراد املجتمع الإماراتي، 
والرتكيز على اأ�ضالة �ضعب الإمارات بكل اأطيافه وحمافظته على تراثه 

ونهج الآباء املوؤ�ض�ضني.
وقال ح�ضن عمران، ع�ضو الهيئة الإداري��ة لفرع اجلمعية، نحتفل معاً 
اليوم باليوم الوطني ال� 48 لدولة الإمارات، حيث يجمعنا فكرة واحدة 
العربية  الإم���ارات  لدولة  الوطني  اليوم  اأن  اإىل  لفتاً  الت�ضامح،  وه��ي 

اأر�ض هذه  املتحدة، منا�ضبة عظيمة على قلب كل مواطن ومقيم على 
الدولة املباركة.

ورف����ع ب��ا���ض��م ج��م��ع��ي��ة ال�����ض��ح��ف��ي��ني الإم���ارات���ي���ة اأ���ض��م��ى اآي�����ات التهاين 
اآل نهيان  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  اإىل مقام �ضاحب  والتربيكات 
اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإىل مقام  اهلل،  الدولة، حفظه  رئي�ض 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  �ضعب  واإىل  الإم�����ارات،  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�ض 
الأمن  ي��دمي  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل  �ضائاًل  اأر���ض��ه��ا،  على  املتحدة  واملقيمني 

والأمان عليها.
واأ�ضاف "نحر�ض يف اجلمعية يف كل عام على الحتفال باليوم الوطني، 
الذي ن�ضتذكر فيه اجلهود الكبرية التي بذلها الآباء املوؤ�ض�ضون لدولة 
منها  ون�ضتلهم  اليوم  ثمارها  نني  والتي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 

باليوم  الحتفال  اإن  حيث  والتقدم،  البناء  م�ضرية  ل�ضتكمال  ال���روؤى 
بني  للتالقي  منا�ضبة  هو  الإم��ارات��ي��ة  ال�ضحفيني  جمعية  يف  الوطني 
للتنوع والتناغم بني  فريداً  اأ�ضبح منوذجاً  الذي  املجتمع  جميع فئات 
اجلن�ضيات املختلفة التي تت�ضارك يف حب الإمارات والنتماء لر�ضالتها 

الإن�ضانية والتنموية.
�ضاملة  تنموية  نه�ضة  اليوم  ت�ضهد  الإم��ارات  دول��ة  اإن  واختتم عمران، 
ت�ضابق الزمن وجتعلنا واثقني من اأننا يف ظل القيادة احلكيمة من�ضي 
فالطموح  الإم�����ارات،  مئوية  وحتقيق  ال��واع��د،  امل�ضتقبل  نحو  بثبات 
والتطلعات ل �ضقف لهما، وهو ما تعلمناه من قيادتنا التي ر�ضخت يف 
�ضاأنه ب�ضواعد  البذل والعطاء يف �ضبيل الوطن واإعالء  نفو�ضنا معاين 

اأبنائه الذين �ضطروا ق�ض�ض ناح يف مواقع العمل املختلفة.

حاكم ال�سارقة: الثاين من دي�سمرب 
�ساهد على حلم قادة وطموحات �سعب

حاكم الفجرية: م�سرية البناء 
والتطوير ر�سخت بالدنا منارة لالبتكار

حاكم عجمان: الإمارات حازت �سمعة طيبة كدولة ع�سرية تقدم اخلري لكل دول العامل
•• ال�شارقة-وام:

الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  اأكد �ضاحب 
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان 
اأن  ال�ضارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض 
دي�ضمرب منا�ضبة  الثاين من  ذكرى 
من  العظيم  ال��ي��وم  بهذا  لالحتفاء 
تاريخ بالدنا والتعبري عن اعتزازنا 
الإمارات  دولة  حققته  مبا  وفخرنا 
تتبواأ  جعلتها  ���ض��ام��ل��ة  نه�ضة  م��ن 
مكانة مرموقة بني ال��دول، وينظر 
اح���رتام وتقدير  ن��ظ��رة  ال��ع��امل  لها 
يف  جعلها  مكت�ضبات  م��ن  حققته  مل��ا 

م�ضاف الأمم.
التي  �ضموه  كلمة  ن�ض  يلي  وفيما 
الوطن"  "درع  جم��ل��ة  ع��رب  وج��ه��ه��ا 
مب��ن��ا���ض��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال����� 48 

للدولة ..
 ت���ع���ود ع��ل��ي��ن��ا ذك������رى ال����ث����اين من 
دي�������ض���م���رب ل��ن��ح��ت��ف��ي ب����ه����ذا ال���ي���وم 
ال��ع��ظ��ي��م م��ن ت��اري��خ ب��الدن��ا ونعرب 
ع��ن اع��ت��زازن��ا وف��خ��رن��ا مب��ا حققته 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
تتبواأ  جعلتها  ���ض��ام��ل��ة  نه�ضة  م��ن 
مكانة مرموقة بني ال��دول، وينظر 
اح���رتام وتقدير  ن��ظ��رة  ال��ع��امل  لها 
يف  جعلها  مكت�ضبات  م��ن  حققته  مل��ا 

م�ضاف الأمم.
الثاين من دي�ضمرب �ضاهد على حلم 
قادة وطموحات �ضعب، ن�ضتذكر فيه 
بجد  عملوا  ممن  املوؤ�ض�ضني،  جهود 

•• الفجرية -وام:

بن  ال�ضيخ حمد  ال�ضمو  اأكد �ضاحب 
حممد ال�ضرقي ع�ضو املجل�ض الأعلى 
البناء  م�����ض��رية  ان  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م 
بلغت  الم���ارات  دول��ة  والتطوير فى 
ذروة ناحاتها مر�ضخة ا�ضم بالدنا 
والب���داع  لالبتكار  ك��م��ن��ارة  الغالية 
والزدهار، بعد اأن اأثبت اأبناوؤها اأنهم 

�ضعب ل يعرف امل�ضتحيل.
التي وجهها  �ضموه  وفيما يلي كلمة 
مبنا�ضبة  الوطن"  "درع  جملة  عرب 

اليوم الوطني ال� 48 للدولة.
48 لتاأ�ضي�ض دولة  ال�  حتل الذكرى 
الإمارات العربية املتحدة وقد بلغت 
ذروة  فيها  والتطوير  البناء  م�ضرية 
بالدنا  ا����ض���م  م��ر���ض��خ��ة  ن��اح��ات��ه��ا 
والب���داع  لالبتكار  ك��م��ن��ارة  الغالية 
اأبناوؤها  اأث��ب��ت  اأن  ب��ع��د  والزده�������ار، 
اأنهم �ضعب ل يعرف امل�ضتحيل، وقد 
ا�ضتطاعوا، بف�ضل قيادتهم احلكيمة، 
وخالل فرتة وجيزة من عمر الأمم، 
التي  ال��رف��ي��ع��ة  الأه��������داف  حت��ق��ي��ق 
له  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���ض�����ض،  الأب  و�ضعها، 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 
ال��دول��ة وت�ضكيل  اإع����الن ق��ي��ام  م��ن��ذ 
اأ�ضا�ضها الأول، فجعلوا من الإمارات 
ومق�ضده،  ال���ع���امل  اه��ت��م��ام  م���رك���ز 
مبا  اجلميع  وتقدير  اإعجاب  ونالوا 
هذا  بلغت  اإن����ازات،  م��ن  يحققونه 
م�ضبوقة،  غري  تاريخية  ذروة  العام 
ب��و���ض��ول رائ����د ال��ف�����ض��اء الإم���ارات���ي 
هزاع املن�ضوري اإىل حمطة الف�ضاء 
�ضمن  اأوىل،  ك���خ���ط���وة  ال����دول����ي����ة، 
والتي  بالف�ضاء،  املتعّلقة  خططنا 
والأه����م،  ال��ت��ال��ي��ة  خطوتها  �ضتنجز 
ال���ذك���رى اخلم�ضني  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

ياأتي احتفال هذا العام متزامنا مع 
منا�ضبة غالية وعزيزة على قلوبنا 
جميعا وهي اإعادة انتخاب �ضاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
تعززت  فقد  للدولة،  رئي�ضا  نهيان 
يف ع��ه��د ���ض��م��وه م��ك��ان��ة الإم������ارات 
ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والتنموية 
�ضمعة  على  وح��ازت  والجتماعية، 
تقدم  ع�������ض���ري���ة  ك�����دول�����ة  ط���ي���ب���ة 
و�ضاهمت  العامل،  دول  لكل  اخلري 
للمنطقة  راق  من����وذج  ت��ق��دمي  يف 

والعامل العربي والإ�ضالمي.
العهد  ن����دد  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ه����ذه  ويف 
وال��ب��ي��ع��ة ل��ق��ائ��دن��ا يف ال�����ض��ري على 
ط���ري���ق الحت�������اد وال�������ذي ب������داأ يف 
 1971 ال��ث��اين م��ن دي�ضمرب  ي��وم 
..ث��م��ان��ي��ة واأرب���ع���ون ع��ام��ا �ضنعت 
ب���ق���ي���ادة زع���ي���م خالد  اأم������ة  جم����د 
احل�ضارية  نه�ضتها  دعائم  اأر���ض��ى 
م�������ض���رية حفلت  ع����رب  والإداري�����������ة 
وخارجيا  داخ���ل���ي���ا  ب������الإن������ازات 
وجتلت يف الكثري من املواقف. هذه 
وراءها  ك��ان  حتققت  التي  املعجزة 
الرجل الذي هياأته الأقدار ليقود 
املغفور  اأمة،  نه�ضة �ضعب وانبعاث 
له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
"طيب اهلل ثراه". قاد ال�ضيخ زايد 
والنه�ضة  والتقدم  البناء  مواكب 

ل�ضعبه،  امل��خ��ل�����ض  ال��ق��ائ��د  بحنكة 
لأبنائه،  امل���ح���ب  ال���وال���د  وع���ط���ف 
فقدم العطاء اجلزيل الذي �ضيظل 
ابد الدهر يطوق اأعناقنا، و�ضنظل 
و�ضكره  حقه،  نوفيه  اأن  قا�ضرين 
بحكمته  اأن��ه  فخرا  زاي��د  ..ويكفي 
ال�ضمو  اأ�ضحاب  اإخ��وان��ه  م��ع  حقق 
احل����ك����ام اأه�������م اإن�����������ازات ال���ق���رن 
املا�ضي، وباإميانه ا�ضتطاع احلفاظ 
على  والتاأكيد  التجربة،  هذه  على 
�ضعب  م�ضلحة  ف��ي��ه  مل��ا  ت��ط��وي��ره��ا 

الإمارات، وفخر الأمة العربية.
الحتاد  ذك��رى  ت��اأت��ي  اأن  وي�ضعدنا 
باقت�ضاد  ت���ت���م���ت���ع  والإم���������������ارات 
ق�����وي م���ع���اف���ى، ومن�����و ك���ب���ري ت����ّوج 
مبيزانية 2020 الأكرب يف تاريخ 
للتنمية  ثلثها  وخ�ض�ض  ال��دول��ة 
ا�ضرتاتيجية  وانتهاج  الجتماعية 
القابل  ال���ن���ف���ط  ع����ن  ال����ض���ت���غ���ن���اء 
�ضنة،  خ��م�����ض��ني  خ����الل  ل��ل��ن�����ض��وب 
التي  امل�ضتدامة  للطاقة  والجت��اه 
يتمثل  ن���وع���ي  ل���ت���ح���ول  ت���وؤ����ض�������ض 
يف الق���ت�������ض���اد الخ�������ض���ر وال�����ذي 
الطموحة  ال������روؤى  م���ع  ي��ت��م��ا���ض��ى 
القادمة  ال�������ض���ن���وات  يف  ل���ل���دول���ة 
با�ضت�ضافة  دب�����ي  ف�����وز  ..وع���������زز 
املعر�ض الدويل "اك�ضبو 2020" 
ال���ن���م���و الق���ت�������ض���ادي، ك���م���ا ظلت 

•• عجمان-وام:

ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  �����ض����اح����ب  ق�������ال 
ع�ضو  النعيمي  را���ض��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
اإن  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض 
الح���ت���ف���ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي هذا 
منا�ضبة  م��ع  متزامنا  ي��اأت��ي  ال��ع��ام 
جميعا  قلوبنا  على  وعزيزة  غالية 
�ضاحب  ان����ت����خ����اب  اإع����������ادة  وه������ي 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
تعززت  فقد  للدولة،  رئي�ضا  نهيان 
يف ع��ه��د ���ض��م��وه م��ك��ان��ة الإم������ارات 
ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والتنموية 
والجتماعية، وحازت �ضمعة طيبة 
لكل  اخل��ري  تقدم  ع�ضرية  ك��دول��ة 
تقدمي  يف  و�ضاهمت  ال��ع��امل،  دول 
وال���ع���امل  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  راق  من������وذج 

العربي والإ�ضالمي.
كلمة وجهها  ���� يف  ���ض��م��وه  وا���ض��اف 
مبنا�ضبة  ال��وط��ن  درع  جملة  ع��رب 
اأنه يف هذه   �� ال�48  الوطني  اليوم 
والبيعة  ال��ع��ه��د  ن����دد  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
ع��ل��ى طريق  ال�����ض��ري  ل��ق��ائ��دن��ا يف 
الحت��اد وال��ذي ب��داأ يف ي��وم الثاين 
يلي  وفيما   .1971 دي�ضمرب  من 

ن�ض كلمة �ضموه ..
الثامن  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 
والأربعني لدولة الإمارات العربية 
املتحدة، ي�ضعدين اأن اأتقدم باأ�ضمى 
باأطيب  م��ق��رون��ة  ال��ت��ه��اين  اآي�����ات 
الأم�����اين واأج���م���ل ال��ت��ربي��ك��ات اإىل 
خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�ضاحب  اأخيه  اهلل" واإىل  "حفظه 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو 
مكتوم، نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض 
"رعاه  ال��وزراء حاكم دبي،  جمل�ض 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  اهلل" 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأ�ضحاب  واإىل  امل�����ض��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات 
املجل�ض  اأع�����ض��اء  ال�����ض��ي��وخ  ال�����ض��م��و 
الأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم����ارات، 
الكرمي،  الإم���������ارات  ���ض��ع��ب  واإىل 
راجيا املوىل العلي القدير اأن يعيد 
علينا جميعا ذكرى اليوم الوطني 
وقد حتققت جميع اآمال �ضعبنا يف 

التقدم والزدهار والرخاء.

الأك����رث جذبا  ه��ي  الإم�����ارات  بيئة 
الكثري  فيها  وتنظم  للم�ضتثمرين 
من املعار�ض ويزورها املاليني من 
الب�ضر �ضنويا. كما �ضهد هذا العام 
حدثا مميزا وعالمة بارزة متثلت 
يف انطالق اأول رائد ف�ضاء اإماراتي 
اإىل حمطة الف�ضاء الدولية، وهي 
اإىل  ع��رب��ي  ف�����ض��اء  ل���رائ���د  الأوىل 
الرحلة  ه��ذه  حملت  وق��د  املحطة، 
اإنازا عربيا جديدا ور�ضالة تتعلق 
ودورهما  وامل��ع��رف��ة  العلم  باأهمية 
امل�ضتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 

للمجتمعات وخدمة الب�ضرية.
ك����م����ا ����ض���ه���د ال�����ع�����ام ح����دث����ا اآخ�����ر 
ل����ه اه��م��ي��ت��ه يف م�������ض���رية ال���دول���ة 
املجل�ض  انتخابات  وه��و  الحت��ادي��ة 
 2019 الحت�������������ادي  ال�����وط�����ن�����ي 
وال��ت��ي تعترب ا���ض��ت��م��راراً مل��ا ب���داأ يف 
ن�ضف  ب��ان��ت��خ��اب   2006 ال���ع���ام 
حققت  اأن  ب��ع��د  امل��ج��ل�����ض  اأع�����ض��اء 
وحتولت  ك��ب��رية  منجزات  دولتنا 
امل�ضتويات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ج��ذري��ة 
تعميق  املنجزات  ه��ذه  وم��ن �ضمن 
اإميانا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  امل��م��ار���ض��ة 
امل�ضاركة  ان  الر�ضيدة  القيادة  من 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة ج����زء ل ي���ت���ج���زاأ من 
ال�ضاملة  والتنمية  ال��دول��ة  ت��ق��دم 
ال��ت��ي ن��ع��ي�����ض��ه��ا، ع����الوة ع��ل��ى رفع 
املراأة الإماراتية يف املجل�ض  متثيل 
 50% اإىل  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
الريادي  ل���ل���دور  ت��ر���ض��ي��خ��اً  وذل����ك 
�ضتى  يف  الإم������ارات������ي������ة  ل����ل����م����راأة 
التنموية  وامل���ج���الت  ال��ق��ط��اع��ات 
بعد اأن اأثبتت قدرتها وجدارتها يف 
كافة جمالت  امل�ضوؤولية يف  حتمل 
�ضاأنها  من  اخلطوة  وه��ذه  احلياة، 
املوؤ�ض�ضات  وتفعيل  وتقوية  تعزيز 
الحت���ادي���ة مب��ا ي��ق��ع ع��ل��ى املجل�ض 
جديدة  ا�ضتحقاقات  م��ن  الوطني 

يف املرحلة املقبلة.
اإن م���ا حت��ق��ق يف ظ���ل الحت������اد ل 
براهني  اىل  اأو  ت��اأك��ي��د  اىل  يحتاج 
الإم�������ارات حققت  اأن  ن��ث��ب��ت  ح��ت��ى 
يفخر  اإن���ازا  و�ضنعت  امل�ضتحيل 
ب����ه ك����ل م����واط����ن وي��ج��ع��ل��ه يزهو 
ب��وط��ن��ه وي��ت�����ض��رف ب��ق��ي��ادت��ه، فقد 
ب��الإن�����ض��ان وتنميته  ظ��ل اله��ت��م��ام 
مل�ضتقبل  احل������ي  ال���ر����ض���ي���د  ه�����و 

الإم�������������ارات، ف���ق���د اه���ت���م���ت دول����ة 
بالعناية  اله��ت��م��ام  غ��اي��ة  الحت����اد 
من  وا�ضعادهم  املواطنني  ب�ضوؤون 
خ�����الل ت���وف���ري ال����ض���ت���ق���رار لهم 
رغباتهم  وحت���ق���ي���ق  ولأ�����ض����ره����م 
وتطلعاتهم، وتفعيل دور املوؤ�ض�ضات 
وتطوير  والإن�����ض��ان��ي��ة  اخل��دم��ي��ة 
امليدانية  الأداء احلكومي واملتابعة 
و�ضغرية  ك���ب���رية  ل��ك��ل  ال��ل�����ض��ي��ق��ة 
اأك��رث رخ��اء وا�ضتقرارا،  لأج��ل غ��د 
املجتمع  ف�����ئ�����ات  ج���م���ي���ع  ودع���������م 
فيه  الأ���ض��ع��ف  ال��ف��ئ��ات  وخ�ضو�ضا 
واملعاقني  وامل�ضنني  الأط��ف��ال  مثل 
وم�ضاندة  والأرام���������ل  وال���ي���ت���ام���ى 
الإن�ضانية  واحل�����الت  امل��ح��ت��اج��ني 

ورعاية م�ضروعات اخلري.
ل���ق���د ت���اأ����ض�������ض���ت اأرج����������اء ال����دول����ة 
�ضبابها  ب���������ض����واع����د  الحت�������ادي�������ة 
هم  ال�ضباب  ك��ان  واإذا  وعزميتهم 
ال��غ��د ففي  ال��ي��وم وم�ضتقبل  ع��م��اد 
القيادة  ح��ر���ض��ت  الم������ارات  دول����ة 
ال��ر���ض��ي��دة يف ك��ن��ف الحت�����اد على 
الفر�ض  ومنح  الثقة  مبداأ  انتهاج 
بعهدها  ال��دول��ة  واأوف����ت  لل�ضباب 
حني ا�ضتحدثت املجال�ض ال�ضبابية 
يف المارات ال�ضبع واإتاحة الفر�ضة 
وقد  امل�ضوؤولية  لتويل  لهم  كاملة 
ك��ان��وا ع��ن��د ح�ضن ال��ظ��ن ب��ه��م مبا 
حققوه من ناحات واب��داع��ات يف 
خمتلف �ضروب احلياة وتظل دولة 
الحتاد هي �ضاحتهم الرحبة التي 

تنتظر منهم املزيد من العطاء.
جديدا  ع���ام���ا  ن�����ض��ت��ق��ب��ل  اإذ  اإن����ن����ا 
م������ن احت���������اد دول����ت����ن����ا ف�������ان ه����ذا 
التطور  م�����ض��رية  ا���ض��ت��م��رار  ي��ع��ن��ي 
ورك�����ب ال���ت���ق���دم م��ت��ط��ل��ع��ني دوم���ا 
و�ضون  ال���ن���ج���اح���ات  حت��ق��ي��ق  اإىل 
اإىل  بدولتنا  والو�ضول  الإن��ازات 
بالولء  ذل��ك  وي��اأت��ي  الأول  امل��رك��ز 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة وال��ت��ف��اين من 
اأج������ل ال����وط����ن وال��������زود ع���ن���ه بكل 
غ������اٍل ون��ف��ي�����ض وامل���ح���اف���ظ���ة على 
التي  والتقاليد  وال��ع��ادات  امل��ب��ادئ 
ورثناها من جيل الب��اء والأجداد 
والتعا�ضد  وال��ت��ك��ات��ف  وال��ت��الح��م 
واإع�������الء ق��ي��م��ة ال��ع��م��ل والإن����ت����اج 
اأج����ل ا���ض��ت��م��رار ه���ذه امل�ضرية  م��ن 
وكرثت  ال��ت��ح��دي��ات  عظمت  مهما 

والإن�ضان،  ال��وط��ن  ب��ن��اء  يف  وج��ه��ٍد 
وتعاونوا ب�ضدٍق ونيٍة �ضليمٍة جلعل 
باأن  را���ض��خ  واإمي�����ان  حقيقة  احل��ل��م 
ال���وح���دة ه��ي ط��ري��ق اخل���ري، واأنها 
واحلياة  وال��ت��ق��دم  للتطور  ال�ضبيل 

الكرمية لأبناء الوطن.
يف الذكرى ال� 48 لحتاد دولتنا ل 
ي�ضعني �ضوى اأن اأهنئ اأخي �ضاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 

اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان 
اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإخ����واين 
املجل�ض الأعلى حكام الإمارات بهذه 
املنا�ضبة الغالية على قلوبنا جميعاً.

كما اأهنئ اأبناء وبنات �ضعب الإمارات 
الكرمي، واأدعو اهلل اأن مين على هذا 
بكل  الكرام  واأبنائه  العزيز  الوطن 
ما فيه خري ورفعة واأن يدمي عليه 

النماء والزدهار.

العربية  الإم�����������ارات  دول������ة  ل���ق���ي���ام 
املتحدة، باإر�ضال رحلة اإىل املريخ عام 

.  2021
من  اأق����ل  يف�ضلنا  وب��ي��ن��م��ا  وال���ي���وم، 
 ،"2020 "اإك�ضبو  على  واح���د  ع��ام 
الأك���رب والأول من  ال��ع��امل��ي  احل���دث 
ال�ضرق  منطقة  يف  يقام  ال��ذي  نوعه 
اآ�ضيا،  وج��ن��وب  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو����ض���ط 
اإنازاً  �ضيكون  باأنه  �ضك  يراودنا  ل 
ا�ضتحقاقات  اإىل  �����ض��اف  يجُ خم��ت��ل��ف��اً 
مثل  ا�ضت�ضافة  يف  الإم������ارات  دول���ة 
ومثاًل  ال�����ض��خ��م��ة،  الأح������داث  ه���ذه 
ج��دي��داً ي��وؤك��د ج���دارة الإم����ارات باأن 
ت��ك��ون بلد الإن�����ازات ال��ف��ري��دة من 

نوعها يف العامل.

ل��ق��د ك��ان��ت جت��رب��ة الحت����اد حمطة 
نه�ضة  ب����ن����اء  يف  ل���ل���ع���امل،  م��ل��ه��م��ة 
عند  ت���ق���ف  ����ض���ام���ل���ة مل  ح�������ض���اري���ة 
ح���د ال���ع���م���ران واإمن�����ا ت��ع��دت��ه��ا نحو 
اليوم  وت�ضهد  بالإن�ضان،  ال�ضتثمار 
الإنازات  من  عاماً   48 ال�  م�ضرية 
ال��ك��ب��رية ع��ل��ى ع��ظ��م��ة م���ا اأ���ض�����ض له 
الآباء املوؤ�ض�ضون وما حققته القيادة 
نوعية  نقالت  من  للدولة  احلكيمة 
واثقة على كافة املجالت يف الدولة 
وفق اأرقى املعايري العاملية. واإنه من 
احتفالنا  ي��ت��زام��ن  اأن  ال��ط��ال��ع  مي��ن 
48 م���ع بدء  ال�����  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ض  اأع��م��ال 
الأول من  ال��ع��ادي  دوره  اجل��دي��د يف 
ع�ضر،  ال�����ض��اب��ع  الت�ضريعي  ال��ف�����ض��ل 
النتخابية  بت�ضكيلته  يعك�ض  وال��ذي 
مرحلة متقدمة من الن�ضج والوعي 
الوطني، والتفاف اأبناء وطننا خلف 
امل�ضلحة  يخدم  مبا  القيادة  ق��رارات 

العامة للدولة واملجتمع.
ويف هذه املنا�ضبة نتوجه باأ�ضمى اآيات 
�ضاحب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان 
ال�����ض��م��و حكام  اأ����ض���ح���اب  واإخ��������واين 
ال�ضعب  ع���م���وم  واإىل  الإم������������ارات، 
الدولة،  يف  وامل��ق��ي��م��ني  الإم�����ارات�����ي 
�ضائلني اهلل عز وجل اأن يظلل الدولة 
وال�ضتقرار  والأم����ان  الأم���ن  بنعمة 
اأن م�ضرية  اأهلها، موؤكدين  ويحفظ 
الحتاد �ضتظل حافزاً ل�ضحذ الهمم، 
ملوا�ضلة  جميعاً،  جهودنا  وم�ضاعفة 

العمل باإخال�ض وكفاءة ومتيز.

حاكم اأم القيوين: اإجنازات عديدة �سهدتها الإمارات خالل ال�سنوات املا�سية
•• اأم القيوين-وام:

قال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن 
الأعلى  املجل�ض  ع�ضو  املعال  را�ضد 
حاكم اأم القيوين اإن الدولة �ضهدت 
امل��ا���ض��ي��ة العديد  ال�����ض��ن��وات  خ���الل 
م��ن الإن������ازات يف جم���ال تطوير 
من  الجتماعية  البنية  منظومة 
التعليم وخمرجاته  خالل تطوير 
عدد  وزي�������ادة   2030 ع����ام  ح��ت��ى 
اإن�ضاء  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  اجل��ام��ع��ات 
الب�ضرية  امل�����وارد  تنمية  ���ض��ن��دوق 
وامل�ضاواة يف الرواتب بني اجلن�ضني 
واإ�ضدار القوانني اخلا�ضة بالتملك 

احلر يف 13 قطاعا اقت�ضاديا.
التي  �ضموه  كلمة  ن�ض  يلي  وفيما 
الوطن  درع  جم��ل��ة  ع���رب  وج��ه��ه��ا 
مب��ن��ا���ض��ب��ة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 48 
للدولة. مع بزوغ فجر الثاين من 
دولة  ع��ام حتتفل  دي�ضمرب من كل 
الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة قيادة 
املجيد  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم  و���ض��ع��ب��ا 
الوطنية  الإرادة  فيه  جتلت  ال��ذي 
رحمهم   ���� املوؤ�ض�ضني  ال��ق��ادة  وهمة 
اهلل – وعزم اأبناء الوطن الوفياء، 
يف الوقت الذي عززت فيه قيادتنا 
ال�ضمو  �ضاحب  عهد  يف  الر�ضيدة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" املكانة 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  ل��ل��دول��ة  امل��رم��وق��ة 
الف�ضاء  علوم  جم��الت  يف  العاملي 
واملعرفة والبتكار وتر�ضيخ املبادئ 
الوطنية واحلفاظ على الإنازات 

العام.
لقد �ضهدت الدولة خالل ال�ضنوات 
الإن���ازات يف  العديد من  املا�ضية 
البنية  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  جم����ال 
خ����الل تطوير  م���ن  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وخم���رج���ات���ه ح���ت���ى عام 
اجلامعات  ع���دد  وزي�����ادة   2030
�ضندوق  اإن�������ض���اء  اىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
تنمية املوارد الب�ضرية وامل�ضاواة يف 
واإ�ضدار  اجلن�ضني  ب��ني  ال���روات���ب 
احلر  بالتملك  اخلا�ضة  القوانني 

يف 13 قطاعا اقت�ضاديا.
ويف اإطار املجل�ض الوطني الحتادي 
اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو رئي�ض الدولة 
"حفظه اهلل" قرارا رائدا متثل يف 
متثيل املراأة بن�ضبة %50 اعتبارا 
ال�ضابع  ال��ت�����ض��ري��ع��ي  ال��ف�����ض��ل  م���ن 
ع�ضر وذلك لإميان القيادة بتعزيز 
متكني املراأة �ضيا�ضيا ودعم تطوير 
الدولة  يف  ال���ربمل���ان���ي���ة  ال��ت��ج��رب��ة 
وف�����ق امل����م����ار�����ض����ات ال���ع���امل���ي���ة. ويف 
الوطنية  ق��درات��ن��ا  ت��ط��وي��ر  اإط�����ار 
وح��م��اي��ة امل��ن��ج��زات و���ض��ع �ضاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
لتطوير  ال�ضرتاتيجية  اخل��ط��ط 
�ضنوفها  ب��ك��اف��ة  امل�����ض��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا 
لتواكب القدرات العاملية يف املجال 
الع�ضكري ولتكون يف طليعة جيو�ض 
الفني  الإع����داد  حيث  م��ن  املنطقة 
املهام  م��ا متليه  وح�����ض��ب  وال��ت��ق��ن��ي 
جاهزة  لتكون  املطلوبة  الع�ضكرية 

وال�����ذود ع��ن ح��ي��ا���ض ال��وط��ن واإن 
اليوم  ب���ه���ذا  ال�����ض��ن��وي  اح��ت��ف��ال��ن��ا 
ه��و جت�ضيد ح��ي لهذا  امن��ا  املجيد 
الإناز الوطني الذي اأبهر العامل 
ب�ضيا�ضاته وقدراته الذاتية وتفرده 
يف التنمية �ضواء على الأر�ض اأو يف 

الف�ضاء اخلارجي.
لقد ك�ضفت حكومة دولة المارات 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ب��رئ��ا���ض��ة 
نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ض 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" عن 
امل���ب���ادرات يف �ضناعة  ال��ع��دي��د م��ن 
التكنولوجي  وال���ت���ق���دم  ال��ف��ر���ض 
العديد  واإط��الق  املتقدمة  والعلوم 
واإتاحة  ال�ضناعية  امل���ب���ادرات  م��ن 
احلكومي  ل��ل��ق��ط��اع��ني  ال���ف���ر����ض 
توفره  م���ا  وا���ض��ت��غ��الل  واخل���ا����ض 
اقت�ضادية  ق���وان���ني  وف����ق  ال��ع��ومل��ة 
اآمنة  عمل  بيئات  خلق  يف  ت�ضاهم 
ودع��م��ت ذل���ك مب��ي��زان��ي��ات حملية 
التحتية  البنى  لتهيئة  واحت��ادي��ة 
وتطوير برامج اجتماعية وثقافية 
الدول  مع  �ضراكات  وخلق  وعلمية 
وت�ضجيع  الأج��ن��ب��ي��ة  وال�������ض���رك���ات 
ال�ضناعات الوطنية وطرح العديد 
القت�ضاد  ل���دع���م  امل���ح���ف���زات  م���ن 
التوظيف  ط��ل��ب��ات  وف��ت��ح  ال��وط��ن��ي 
واخل����دم����ات ورف�����ع م�����ض��ت��وى منو 
مبادرات  وف��ق  الوطني  القت�ضاد 
حم����ل����ي����ة واحت��������ادي��������ة واع����ت����م����اد 
واإعطاء  التناف�ضية  ا�ضرتاتيجيات 
املنظور  �ضمن  الأول���وي���ة  امل��واط��ن 

اإليها  امل��وك��ل��ة  ال���واج���ب���ات  لتنفيذ 
ل��ق��د غر�ضت  ال����ظ����روف.  ك��اف��ة  يف 
قيادتنا احلكيمة منذ قيام الحتاد 
اأبناء  نفو�ض  يف  الوطنية  املفاهيم 
للقيادة  ال����ولء  يف  ال��وط��ن جت��ل��ت 
والدفاع  املكت�ضبات  على  واحلفاظ 
هذه  وتطورت  الوطن  حيا�ض  عن 
املفاهيم حتى اأ�ضبحت اليوم ثقافة 
نعتز  وممار�ضات  وجماعية  فردية 

بها جميعا.
املجيدة  الوطنية  املنا�ضبة  وب��ه��ذه 
ي�ضرنا ان نتقدم بالتهنئة والعتزاز 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اىل 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

�ضاحب  اأخ���ي���ه  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ض 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  واإىل  اهلل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اإخ����واين  واإىل  امل�����ض��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات 
املجل�ض  اأع�����ض��اء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب 
الأعلى حكام المارات واإىل �ضعبنا 
ال�����ويف جم���ددي���ن ال��ع��ه��د وال�����ولء 
من  م��زي��د  اىل  متطلعني  للقيادة 
ال���ت���ق���دم والإن����������از ل���رف���ع���ة هذا 

الوطن العزيز.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم راأ�س اخليمة: 
الحتاد الهوية الأ�سا�سية التي يفخر بها املواطن

•• راأ�س اخليمة -وام: 

�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  اأكد �ضاحب 
بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�ض 
الأع���ل���ى ح��اك��م راأ�����ض اخل��ي��م��ة اأن 
دولة الإمارات تعد منوذجا رائًدا 
الإخوة  بني  والتعا�ضد  للتالحم 
والأ�ضقاء وذلك من خالل جتربة 
ال�  التي نحتفل بذكراها  الحت��اد 
48 .. م�ضريا اإىل اأن الحتاد ميثل 
الهوية الأ�ضا�ضية التي يفخر بها 
من  ج��زءا  بكونه  ويعتز  امل��واط��ن 
كيان احت��ادي قوي ي�ضري بخطى 

العربية  الإم����������ارات  دول������ة  ت���ع���د 
للتالحم  رائ���ًدا  من��وذًج��ا  املتحدة 
والأ�ضقاء  الإخ��وة  بني  والتعا�ضد 
وذل��ك من خالل جتربة الحتاد 
اإن   ،48 ال�  التي نحتفل بذكراها 
الأ�ضا�ضية  الهوية  ميثل  الحت��اد 
ويعتز  امل��واط��ن  ب��ه��ا  يفخر  ال��ت��ي 
ب��ك��ون��ه ج����زءا م��ن ك��ي��ان احت���ادي 
نحو  واث��ق��ة  بخطى  ي�ضري  ق���وي 
حتقق  م��ا  واإن  م�ضرق.  م�ضتقبل 
يف ظل احتاد الإمارات ال�ضبع من 
تقدم وازدهار يف القطاعات كافة 
ي��وؤك��د اأه��م��ي��ة ه��ذه امل�����ض��رية التي 

واإن��ن��ا يف دول���ة الإم����ارات حكومًة 
را�ضخة  ب��خ��ط��ى  ن�����ض��ري  و���ض��ع��ًب��ا 
لنجعل من دولة الإمارات العربية 
املتحدة يف م�ضاف الدول املتقدمة 
وذلك بحماية مقدراتنا الإن�ضانية 
على  والقت�ضادية  والإجتماعية 
جاهدين  وال�������ض���ع���ي  �����ض����واء  ح����د 
ال�ضعد  على  والرت���ق���اء  للتطور 
ك��اف��ة وال��ت��ط��ل��ع ن��ح��و امل��زي��د من 

الإنازات.
ي�ضعني  ل  احت����ادن����ا  ذك�����رى  ويف 
التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى  اأرف��ع  اأن  اإل 
والتربيكات لأخي �ضاحب ال�ضمو 

م�ضرق.  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و  واث���ق���ة 
واأ����ض���اف ���ض��م��وه اأن م��ا حت��ق��ق يف 
ال�ضبع من  ظ��ل احت���اد الإم�����ارات 
تقدم وازدهار يف القطاعات كافة 
ي��وؤك��د اأه��م��ي��ة ه��ذه امل�����ض��رية التي 
اإليه بالبنان يف  ي�ضار  متثل رم��زاً 
املنطقة والعامل باعتبارها واحدة 
الحتادية  ال���ت���ج���ارب  اأك�����رث  م���ن 

ناحا ا�ضتقرارا.
وفيما يلي ن�ض كلمة �ضموه التي 
الوطن  درع  ع��رب جم��ل��ة  وج��ه��ه��ا 
 48 ال���  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 

للدولة..

اإليه بالبنان يف  متثل رم��ًزا ي�ضار 
املنطقة والعامل باعتبارها واحدة 
الحتادية  ال���ت���ج���ارب  اأك�����رث  م���ن 

ناحا ا�ضتقرارا.
التي  الإم�����ارات  ا�ضرتاتيجية  اإن 
ب��ن��اء الإن�����ض��ان والتي  رك���زت على 
زايد  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ر�ضخها 
"طيب اهلل  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 
الحتاد  موؤ�ض�ضي  ثراه" واإخوانه 
الإم��ارات��ي هو  الإن�ضان  جعل من 
الأ����ض���ا����ض ال����ذي ت��ق��وم ع��ل��ي��ه كل 
الآمال وبه تتحقق كل اخلطوات 

الرائدة التي تخطوها الدولة.

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة 
رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" واأخي 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
رئي�ض  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال����وزراء 
واأخ����ي  اهلل"  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�ضلحة واإخواين اأ�ضحاب ال�ضمو 
الأعلى  املجل�ض  اأع�����ض��اء  ال�ضيوخ 
اهلل"  "حفظهم  الإم�����ارات  ح��ك��ام 

واإىل �ضعب دولة الإمارات.

حمدان بن حممد: عزة الأوطان تكت�سب وت�سنع ب�سواعد وعقول اأبنائها

ويل عهد ال�سارقة: اأثمرت اأفكار الآباء املوؤ�س�سني جمتمعا متوحدا ومتحدا

•• دبي-وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل 
اأن��ه يف ه��ذا ال��ي��وم الأغ���ر ن�ضتعيد ال��در���ض الأكرب  عهد دب��ي 
الذي تعلمناه من اأ�ضالفنا واآبائنا باأن عزة الأوطان تكت�ضب 
يرتهن  حتقيقها  واأن  اأب��ن��ائ��ه��ا،  وع��ق��ول  ب�����ض��واع��د  وت�����ض��ن��ع 
ب�ضون  والتزامهم  ووعيهم  واجتهادهم  بعطاءاتهم وجدهم 
مكت�ضباتهم وتقوية دولتهم وتعزيز وحدة بيتهم والتفافهم 

حول قادتهم.
الوطن"  "درع  جملة  ع��رب  وجهها  كلمة  يف   - �ضموه  وق���ال 
الفخر  يغمرين   - للدولة  ال�48  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 
ومت���الأين ال�����ض��ع��ادة واأن���ا اأح��ت��ف��ل م��ع اأب��ن��اء وب��ن��ات الإم����ارات 
بيومنا الوطني الثامن والأربعني، و�ضنة بعد اأخرى نتطلع 
حولنا يف مثل هذا اليوم فرنى الزدهار يت�ضع، والإنازات 

تكرب، والتقدم ي�ضطرد يف كل اأرجاء بالدنا و�ضوؤون حياتنا.
وفيما يلي ن�ض الكلمة..

اأبناء  م��ع  اأح��ت��ف��ل  واأن���ا  ال�����ض��ع��ادة  الفخر ومت���الأين  يغمرين 

وبنات الإمارات بيومنا الوطني الثامن والأربعني، و�ضنة بعد 
اأخرى نتطلع حولنا يف مثل هذا اليوم فرنى الزدهار يت�ضع، 
اأرج���اء بالدنا  والإن�����ازات ت��ك��رب، وال��ت��ق��دم ي�ضطرد يف ك��ل 

و�ضوؤون حياتنا.
واليوم ونحن ننعم بنجاحات منوذجنا الإماراتي يكرب الثاين 
ا�ضتقالل  حققنا  ففيه  نفو�ضنا،  يف   1971 دي�ضمرب  م��ن 
بالدنا، وا�ضتعدنا كرامة وطننا، واأخذنا زمام اأمرنا باأيدينا، 
واإن�ضاننا  دولتنا  بناء  يف  ال��ك��ربى  العمليات  انطلقت  ومنه 
من  جمتمعنا  انتقال  رحلة  ب��داأت  ومعه  الوطنية،  وهويتنا 
الت�ضتت اإىل الوحدة، ومن اجلهل اإىل املعرفة، ومن املراوحة 
يف املكان اإىل التقدم والتطور، ومن عزلة عن عاملنا فر�ضت 
حراكه  يف  فعاله  وم�ضاركة  متوهج  ح�ضور  اإىل  وطننا  على 

وم�ضتقبله.
املوؤ�ض�ضني يف  اآبائنا  اإن��از  اإىل  ب��ازده��اره  اإن حا�ضرنا مدين 
اأق��ام��وه مل نكن  ال��ث��اين م��ن دي�ضمرب، فلول الحت���اد ال��ذي 
لن�ضتطيع بناء قوة ذاتية قادرة وفعالة بكل مكوناتها الب�ضرية 
والقت�ضادية والع�ضكرية والأمنية والعلمية والثقافية، وملا 

فازت دولتنا بهذه املكانة املحرتمة يف اإقليمنا وعاملنا.
يف هذا اليوم الأغر ن�ضتعيد الدر�ض الأكرب الذي تعلمناه من 
ب�ضواعد  وت�ضنع  تكت�ضب  الأوط��ان  عزة  باأن  واآبائنا  اأ�ضالفنا 
وجدهم  لعطاءاتهم  يرتهن  حتقيقها  واأن  اأبنائها،  وعقول 
وتقوية  مكت�ضباتهم  ب�ضون  والتزامهم  ووعيهم  واجتهادهم 
دولتهم وتعزيز وحدة بيتهم والتفافهم حول قادتهم. واليوم 
ندد نحن اأبناء وبنات الإمارات العهد باأن نكون عند ح�ضن 
ظن قادتنا، واأن نتمثل قيمهم ونتم�ضك مببادئهم، ون�ضتلهم 
ط��م��وح��ات��ه��م ون��ح��ن ن�����ض��ع��ى ب��ك��ل ط��اق��ات��ن��ا خل��دم��ة وطننا 
و�ضعبنا. نعلم اأن هذا العهد م�ضوؤول وغليظ، فدولتنا �ضابه، 
وم�ضتقبل  غ��ال��ب��ة،  جمتمعنا  يف  والنا�ضئة  ال�ضباب  ون�ضبة 
م�ضرقا  �ضيكون  اأن���ه  ثقة  وك��ل��ي  ن��ك��ون.  كما  �ضيكون  وطننا 
ومتاألقا وعزيزا، ف�ضواهد حا�ضرنا تومئ مل�ضتقبلنا، وقادتنا 
مل يرتكوا بابا لتمكيننا اإل وفتحوه، ول اأفقا م�ضتقبليا اإل 
وقاربوه، ول من�ضة لإطالق طاقات اأبناء وبنات الإمارات اإل 
و�ضيدوها. وح�ضبي اأن �ضبابنا و�ضاباتنا ملتزمون اأمام اأنف�ضهم 
وقادتهم بامل�ضي قدما يف تطوير ذاتهم ومعارفهم، وتوخي 

العري�ضة  الفر�ض  واغتنام  اأعمالهم،  يف  والإت��ق��ان  اجل��ودة 
املتاحة لهم. وكيف ل يكونون كذلك واأترابهم يتولون بكفاءة 
وعن جدارة اأرفع امل�ضوؤوليات، ويجوبون الف�ضاء، وي�ضنعون 
النووية،  ال��ط��اق��ة  حم��ط��ات  وي��دي��رون  ال�ضناعية،  الأق��م��ار 
ويوطنون ال�ضناعات املدنية والع�ضكرية املتقدمة والدقيقة، 
املعارك،  اأ�ضعب  الأ�ضلحة، ويخو�ضون  اأحدث  ويعملون على 

ويحققون النت�ضارات وي�ضت�ضهدون.
ي�ضبهه  ل  وملهما  فريدا  يوما  دي�ضمرب  من  الثاين  �ضيبقى 
م��ع وطننا  فيه  ونتماهى  كلها،  الأي���ام  ب��ه  نباهي  اآخ���ر.  ي��وم 
باآباء  اعتزازا  ونزداد  التاأ�ضي�ض،  اآباء  بذكرى  نفو�ضنا  وت�ضمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  التمكني؛ 
"حفظه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد  رئي�ض الدولة 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل"، واأخي الكبري �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى 
املجل�ض الأعلى لالحتاد حكام الإمارات حفظهم اهلل جميعا 

ومتعهم بال�ضحة واأمد يف اأعمارهم.
املبارك،  اليوم  بحلول هذا  �ضعبنا  وبنات  واأبناء  قادتنا  اأهنئ 
واأ�ضال اهلل �ضبحانه وتعاىل اأن يدمي علينا نعمه التي ل تعد 

ول حت�ضى، اإنه �ضميع جميب الدعاء.

ويل عهد عجمان: اآباوؤنا املوؤ�س�سون وحدوا اأبناء الإمارات لي�سبحوا قوة احتادية ل تنك�سر
•• عجمان-وام: 

عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�ضيخ  �ضمو  ق��ال 
اآباءنا  ال�ضعيد،  الوطني  يومنا  يف  ن�ضتذكر  اإننا  عجمان 
زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  راأ�ضهم  وعلى  املوؤ�ض�ضني  ال��ق��ادة 
وّحد  ثراه" ال����ذي  اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن 
ودرعاً  تنك�ضر  لي�ضبحوا قوة احتادية ل  الإم��ارات  اأبناء 
ح�ضينا يذود عن ثرى الوطن وحّول ال�ضحراء اإىل جنة 
راقية  وبيئة  بحياة كرمية  اإن�ضان  كل  بها  ينعم  خ�ضراء 
ر�ضخت مبادئ وقيم رفيعة يف وجدان كل فرد من اأفراد 
باإخال�ض  العمل  اإىل  تدفعهم  وك��ب��ارا  ���ض��غ��اراً  ال��وط��ن 

واجلد يف طلب العلم واملعرفة.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي كلمة ���ض��م��وه ال��ت��ي وج��ه��ه��ا ع��رب جم��ل��ة درع 

الوطن مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�48 للدولة.
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  احت�����اد  ذك�����رى  ي�����ض��ع��دين يف 
اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى  اأرف��ع  اأن  املتحدة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  مقام 
ال�ضمو  اأخيه �ضاحب  "حفظه اهلل" واإىل  الدولة  رئي�ض 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
اهلل" واإىل  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة واإىل 
اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�ض الأعلى لالحتاد 
حكام الإمارات، واإىل �ضعب دولة الإمارات واملقيمني فيها 
احتاد  على  عاما   48 م��رور  مبنا�ضبة  الكرام  و�ضيوفها 
�ضبع اإمارات حتت راية واحدة وعلى اأر�ض واحدة �ضائاًل 
امل���وىل ع��ز وج��ل اأن ي��دمي على ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة دوام 
التوفيق وال�ضداد، وعلى دولة الإمارات الرفاه والرخاء 

والأمن وال�ضتقرار.

يومنا  يف  ن�ضتذكر  اإن��ن��ا 
اآباءنا  ال�ضعيد،  الوطني 
وعلى  املوؤ�ض�ضني  ال��ق��ادة 
امل����غ����ف����ور له  راأ������ض�����ه�����م 
�ضلطان  زاي��د بن  ال�ضيخ 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأبناء  ثراه" ال��ذي وّح��د 
الإمارات لي�ضبحوا قوة 
احتادية ل تنك�ضر ودرعاً 
ع��ن ثرى  ي��ذود  ح�ضينا 
الوطن وحّول ال�ضحراء 
ينعم  خ�ضراء  جنة  اإىل 
بحياة  اإن�������ض���ان  ك���ل  ب��ه��ا 
ك����رمي����ة وب���ي���ئ���ة راق���ي���ة 
وقيم  م����ب����ادئ  ر����ض���خ���ت 
رف��ي��ع��ة يف وج������دان كل 
ف���رد م��ن اأف����راد الوطن 

يف  واجل��د  باإخال�ض  العمل  اإىل  تدفعهم  وكبارا  �ضغاراً 
طلب العلم واملعرفة.

اأ�ضحى منارة ح�ضارية جتذب  اإننا نحتفل اليوم بوطن 
الأنظار اإليها وتلتفت اإليها القلوب والعقول فقد حققت 
دول����ة الإم������ارات اإن������ازات ك��ب��رية يف خم��ت��ل��ف املجالت 
اأبناوؤها ارتقوا واعتلوا اأعلى  احلياتية والعلمية فها هم 
املراتب حتى جتاوزوا حدود ال�ضماء وو�ضلوا اإىل الف�ضاء 
القادة  اهلل وطموحات  زاي��د رحمه  ال�ضيخ  وحققوا حلم 
باإر�ضال  نفخر  واإن��ن��ا  العزيز  ال�ضعب  وتطلعات  ال��ك��رام 
ترثي  علمية  مهمة  �ضمن  اإم���ارات���ي  ف�����ض��اء  رائ���د  اأول 
حياة  لت�ضهيل  وم��ع��ل��وم��ات  ب��اأب��ح��اث  ال��ع��ل��م��ي  امل��ج��ت��م��ع 
النا�ض وحتقيق التقدم والزده��ار، واإننا ن�ضيد بتاأ�ضي�ض 

للف�ضاء  الإم���ارات  وكالة 
ف�ضاء  وك���ال���ة  اأول  وه���ي 
تنجز  واإ���ض��الم��ي��ة  عربية 
ل�ضتك�ضاف  م�������ض���روع���اً 
ونثمن  امل�����ري�����خ  ك����وك����ب 
ج��ه��ود ق��ادت��ن��ا ال���ك���رام يف 
البحثية  امل��راك��ز  تاأ�ضي�ض 
والعلمية لتاأهيل ال�ضباب 
الو�ضول  م��ن  ومتكينهم 
الف�ضاء والإب��ح��ار يف  اإىل 

خمتلف العلوم الأخرى.
املجيد  الوطني  يومنا  يف 
يحق لنا اأن نرفع هاماتنا 
باإنازات  واعتزازا  فخرا 
وبناته  واأب���ن���ائ���ه  وط��ن��ن��ا 
وت�����ب�����ووؤ ال�����دول�����ة اأع���ل���ى 
على  وامل�����راك�����ز  امل�����رات�����ب 
اهتماما  ل��ل��م��راأة  الإم����ارات  اأول���ت  فقد  ال��ع��امل  م�ضتوى 
كبريا بدورها ومتكينها يف املجتمع والتاأكيد على اأهمية 
املجالت  خمتلف  ويف  والإدارة  ال�����ض��ورى  يف  م�ضاركتها 
واأ�ضبحت املراأة ت�ضكل ن�ضبة %50 من اأع�ضاء املجل�ض 
الوطني الحتادي حتى اأ�ضبحت دولة الإمارات »الأوىل« 
عربياً و»الرابعة« عاملياً يف متثيل املراأة برملانياً ويحق لنا 
ن�ضتذكر يف يومنا  واإننا  الكبري،  الإن��از  اأن نفخر بهذا 
وال�25  عربياً  الأول  امل��رك��ز  الإم����ارات  حتقيق  الوطني 
ال�ضادر عن   2019 العاملية  التناف�ضية  عاملياً يف تقرير 
املنتدى القت�ضادي العاملي وت�ضدرها املركز الأول عاملياً 
اأ�ضبحت  حيث  الكلي،  الوطني  القت�ضاد  ا�ضتقرار  يف 
امل��ت��ق��دم��ة عاملياً  دول��ت��ن��ا ال��ع��زي��زة يف م�����ض��اف ال��ب��ل��دان 

بيوم  اح��ت��ف��الت��ن��ا  اإن  التناف�ضية.  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
ال�ضعارات  رف��ع  على  يقت�ضر  ل  ع��ام  كل  الوطني  دولتنا 
والوفاء  ل��روح الحت��اد  والرايات بل هو تعزيز  الوطنية 
يف نفو�ضنا واحتفاء مب�ضاعر الفخر والعتزاز باإنازات 
وثقافية  اإن�ضانية وعمرانية  �ضامخ حقق ناحات  وطن 
خدمة  يف  ظ��ف��ت  وجُ ك��ل��ه��ا  وتعليمية  و���ض��ح��ي��ة  وخ��دم��ي��ة 
والعمارات  بامل�ضانع  يبنى  ل  فالوطن  واإ�ضعاده  املواطن 
بل يعلو بناوؤه بالإن�ضان املتعلم القادر على حماية وطنه 
واحلفاظ على �ضمعته واإنازاته والدفاع عن مكت�ضباته 
اأر���ض هذا  على  الرا�ضخة  الحت��اد  ثمرة  وع��ن  الوطنية 
اأبنائه وبناته. وعندما نذكر  الوطن الكرمي ويف نفو�ض 
ر ال�ضباب اأ�ضل ح�ضارته وعماد تقدمه  الوطن فاإّننا نذكجُ
وطاقته احليوية الدائمة الدافعة به اإىل م�ضاف الدول 
املتقدمة التي يجُح�ضب لها األف ح�ضاب ول نن�ضى اأبطالنا 
الذين  و�ضهداءنا  احل�ضني  الوطن  درع  الإم���ارات  جنود 
رحلوا عنا تاركني و�ضام فخر نحمله على �ضدورنا على 
مر الزمان خملدين بذلك بطولت وت�ضحيات قدموها 
يف �ضبيل اإعالء كلمة احلق والذود عن الوطن ومكت�ضباته 
وتطلعاتنا  طموحاتنا  �ضقف  اإن  وم��اك��ر.  حاقد  كل  من 
فاإننا حري�ضون  لذلك  ح��دود  له  لي�ض  وطننا  تنمية  يف 
على اأن يكون الغد اأف�ضل من اليوم، ب�ضواعد اأبناء هذا 
ال�ضعب الكرمي، واأن ي�ضارك اجلميع يف منظومة التنمية 
والتطوير والإ�ضهام بفاعلية يف بناء امل�ضتقبل والوقوف 
�ضفاً واحداً اأمام امل�ضاعب والتحديات واملخاطر. ويف كل 
عام، ندد دعوتنا لأبناء وبنات الإمارات باحلفاظ على 
روح الحتاد يف قلوبهم والوفاء مب�ضرية زايد بن �ضلطان 
يف حتقيق النه�ضة والتقدم يف خمتلف جمالت احلياة 
عام  وك��ل  والعملية.  العلمية  م�ضريتهم  يف  والإخ��ال���ض 

واأنتم بخري.

•• ال�شارقة-وام: 

اأكد �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي ويل 
ال�  الوطني  اليوم  اأن��ه يف  التهاين  ال�ضارقة  ونائب حاكم  عهد 
�ضدقت  الذين  املوؤ�ض�ضني  الآب��اء  ذك��رى  نحيي  للدولة   48
روؤيتهم واأثمرت اأفكارهم ال�ضديدة جمتمعا متوحدا ومتحدا 
يقوم على التعاون والرّب والوحدة والرتابط والعمل الدوؤوب 
جتاه الوطن فاأنتج الحتاد تنمية �ضاملة م�ضتدامة يف املجالت 
كافة واأ�ضبحت دولة الإمارات ي�ضار اإليها بالبنان على م�ضتوى 
العامل يف العديد من املجالت خا�ضة على م�ضتويات التقدم 

والتطور والنمو.

الوطن  درع  جملة  عرب  وجهها  التي  �ضموه  كلمة  يلي  وفيما 
مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 48 للدولة.

ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات مبنا�ضبة اليوم  اآي���ات  اأ���ض��م��ى  //ن��رف��ع 
�ضاحب  اإىل  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة   48 الوطني 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه 
اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
"رعاه اهلل"  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة و�ضاحب ال�ضمو 
املجل�ض  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ 
اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه��م  ال�ضارقة،  حاكم  الأع��ل��ى 

املجل�ض الأعلى حكام الإم��ارات، وجميع اأفراد �ضعب الإمارات 
الكرمي.

ك��ل ع��ام، وه��ا هي  العزيز  ال��ي��وم الوطني  تتجدد ذك��رى ه��ذا 
اإماراتنا  احتاد  على  عاماً   48 العزيزة حتتفي مبرور  بالدنا 
احلبيبة، وحتيي يف هذا اليوم ذكرى الآباء املوؤ�ض�ضني، الذين 
�ضدقت روؤيتهم، واأثمرت اأفكارهم ال�ضديدة جمتمعا متوحدا 
ومتحدا، يقوم على التعاون والرّب والوحدة، والرتابط والعمل 
الدوؤوب جتاه الوطن، فكان اأن اأنتج هذا الحتاد تنمية �ضاملة 
م�ضتدامة يف املجالت كافة، واأ�ضبحت دولة الإمارات العربية 
املتحدة دولًة ي�ضار اإليها بالبنان على م�ضتوى العامل يف العديد 

من املجالت، خا�ضة على م�ضتويات التقدم والتطور والنمو.

ال�ضري على الطريق  اإن ما عملت عليه قيادتنا الر�ضيدة من 
الذي اختاره املوؤ�ض�ضون هو الذي يجّدد عهد دولتنا مع التنمية 
�ضملت  تنمية  وامل���دن،  وال��ق��رى  الأرج���اء  ك��ل  تعي�ضها يف  التي 
اأعلى  وفق  والبيئة  والقت�ضاد  وال�ضحة  التعليم  يف  الإن�ضان 
يعي�ضون  وبنات جمتمعنا  اأبناء  العاملية، مما جعل  املوا�ضفات 
يف جمتمٍع متطور يوفر احتياجاتهم كافة، اإىل جانب الروؤية 
الثاقبة يف النظر نحو امل�ضتقبل دوماً، وهي النتيجة الرئي�ضة 
عناوين  وهي  والتالحم،  والتكاتف  والوحدة  الحتاد  ملجتمع 

الحتفاء باليوم الوطني يف كل عام.
مرة اأخرى تتجدد التهاين والتربيكات باليوم الوطني، وكل 

عام ووطنا العزيز ينعم بالعزة والتقدم والنماء//.

حاكم الفجرية يوؤدي �سالة اجلنازة على جثمان ال�سيخة �سيخة بنت �سلطان ال�سالمي
•• الفجرية-وام: 

اأدى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو 
بن  حممد  ال�ضيخ  و�ضمو  الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�ض 
اأم�ض  ظهر  الفجرية  عهد  ويل  ال�ضرقي  حممد  بن  حمد 
على  ال��ف��ج��رية  يف  زاي���د  ال�ضيخ  مب�ضجد  اجل��ن��ازة  ���ض��الة 
جثمان املغفور لها ال�ضيخة �ضيخة بنت �ضلطان ال�ضالمي 
والدة اأخيه ال�ضيخ �ضالح بن حممد ال�ضرقي رئي�ض دائرة 
م�ضاء  املنية  وافتها  التي  بالفجرية  والقت�ضاد  ال�ضناعة 

اأم�ض.

�ضالح  ال�����ض��ي��خ  ���ض��م��وه��م��ا  ج��ان��ب  اىل  ال�����ض��الة  اأدى  ك��م��ا 
والقت�ضاد  ال�ضناعة  دائ���رة  رئي�ض  ال�ضرقي  حممد  ب��ن 
ال�ضرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  را���ض��د  وال�ضيخ  بالفجرية، 
رئي�ض هيئة الفجرية للثقافة والإعالم وال�ضيخ مكتوم بن 
حمد بن حممد ال�ضرقي وال�ضيخ �ضيف بن حمد بن �ضيف 
املهند�ض  وال�ضيخ  احل���رة  املنطقة  هيئة  رئي�ض  ال�ضرقي 
حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن ���ض��ي��ف ال�����ض��رق��ي رئ��ي�����ض احلكومة 
ال�ضرقي  �ضيف  بن  حمد  بن  اأحمد  وال�ضيخ  اللكرتونية 
بن  �ضلطان  وال�ضيخ  ال�ضرقي،  �ضالح  بن  حممد  وال�ضيخ 

�ضالح ال�ضرقي، وال�ضيخ حمد بن �ضالح ال�ضرقي.

الرقباين  ���ض��ع��ي��د  م��ع��ايل  ك��ذل��ك  اجل���ن���ازة  ���ض��الة  واأدى 
امل�����ض��ت�����ض��ار اخل��ا���ض ل�����ض��اح��ب ال�����ض��م��و ح��اك��م ال��ف��ج��رية و 
الأمريي  الديوان  ال�ضنحاين مدير  �ضعيد  �ضعادة حممد 
مكتب  مدير  الزحمي  �ضامل  و�ضعادة  الفجرية  حكومة  يف 
ويل عهد الفجرية و عدد من كبار امل�ضوؤولني واملواطنني 

واملقيمني يف اإمارة الفجرية.
ال�ضيوخ  يرافقه  الفجرية  ال�ضمو حاكم  توجه �ضاحب  ثم 
الفقيدة  ل��ي��واروا جثمان  وامل��ق��ي��م��ني،  امل��واط��ن��ني  وج��م��وع 
الطاهر الرثى مبقربة الفجرية ، �ضائلني اهلل اأن يتغمدها 

بوا�ضع رحمته واأن يلهم اأهلها ال�ضرب وال�ضلوان.

العدد 12796 بتاريخ 2019/12/2   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/8693 
وكالة  ، مبوجب  ال�ضعود  ابو  �ضفيق  �ضجواين / وميثله / حممد  : علي حمدان حبيب ح�ضني  املنذر 
م�ضدقة 2019/1/222282 وميثله / رجاء ادري�ضي ت�ضويل كو�ضتي مبوجب وكالة م�ضدقة رقم 
 P20 املحرر )2018/1/164166( عنوانه : دبي ، انرتنا�ضيونال �ضيتي - احلى الفرن�ضي بناية

حمل رقم 14 ، ور�ضان الأوىل، ت : 0555564669 
املنذر اليه : اوتي�ض - �ض ذ م م 

عنوانه : منطقة مردف - فيال رقم 77c رقم الر�ض 939 - 251 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة الخالء التام للعقار )فيال رقم 77c( و�ضداد قيمة اليجار امل�ضتحقة 
النذار  ن�ضر هذا  تاريخ  �ضهر من  اق�ضاها  كله يف مدة  وذل��ك  وامل��اء  الكهرباء  فاتورة  اىل  بال�ضافة   ،
القيمة  كامل  ب�ضداد  املطالبة  التي حتفظ حقه يف  القانونية  الج��رءات  املنذر لتخاذ  �ضي�ضطر  وال 
اليجارية وم�ضاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�ضلطات املخت�ضة واجلهات الق�ضائية 

حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12796 بتاريخ 2019/12/2   
انذار عديل بالن�شر

رقم  2019/8694 
املحرر  رق��م  م�ضدقة  وك��ال��ة  مب��وج��ب  ل��وك��ان��دوال  اي���از  كوميل   / وميثله  املن�ضوري  ال�ضيخ  عبيد  خ��ال��د   : امل��ن��ذر 
املحرر  رق����م  م�����ض��دق��ة  وك���ال���ة  مب���وج���ب   ، ال�����ض��ع��ود  اب����و  ���ض��ف��ي��ق  ومي��ث��ل��ه/حم��م��د   )2018/1/255333(
املحرر  رق���م  م�����ض��دق��ة.  وك���ال���ة  مب��وج��ب  ك��و���ض��ت��ي  ت�����ض��ويل  ادري�����ض��ي  ومي��ث��ل��ه/رج��اء   )2018/1/188570(
 ،  14 رقم  P20 حمل  بناية  الفرن�ضي  - احلى  �ضيتي  انرتنا�ضيونال   ، دبي   : عنوانه   )2018/1/164166(

ور�ضان الأوىل، ت : 0555564669 
املنذر اليه : اي ديزاين انتريير�ض �ض ذ م م 

عنوانه :دبي- اخلليج التجاري - مكتب رقم 1207 بناية SILVER TOWER رقم مكاين 2505986498
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة الخالء التام للعقار )مكتب رقم 1207 بناية SILVER TOWER( و�ضداد 
قيمة اليجار امل�ضتحقة ، بال�ضافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ضاها �ضهر من تاريخ ن�ضر هذا 
النذار وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�ضداد كامل القيمة اليجارية 
وم�ضاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�ضلطات املخت�ضة واجلهات الق�ضائية حلفظ حقوقه وحتميل 

املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد الفجرية: الإمارات جت�سد منوذجا فريدا لبناء الأوطان
•• الفجرية-وام: 

اأكد �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد بن حممد ال�ضرقي ويل عهد 
منوذجاً  جت�ضد  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأن  الفجرية 
الدولة  لقيادة  العميقة  ال��روؤي��ة  بف�ضل  الأوط���ان  لبناء  فريدا 
48 عاماً من  الإماراتي واليوم بعد  ال�ضعب  الر�ضيدة وعزمية 
تاأ�ضي�ض الحت��اد، ت�ضري الإم��ارات بثبات نحو حتقيق املزيد من 

املنجزات واملكت�ضبات التنموية .
وفيما يلي ن�ض كلمة �ضموه التي وجهها عرب جملة درع الوطن 
مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 48 للدولة:جت�ضد الإمارات العربية 
املتحدة منوذجاً فريدا لبناء الأوطان، ويف اليوم الوطني ال� 48 
ال�ضيخ  له  للمغفور  الأك��رب  احللم  هذا  عظمة  ن�ضتذكر  للدولة 

زايد بن �ضلطان اآل نهيان، رحمه اهلل، واإخوانه الآباء املوؤ�ض�ضني، 
بقدرته  ليناطح  ال�ضحراء  اأع��م��اق  خ��رج من  ال��ذي  احللم  ه��ذا 
وعزميته امل�ضتحيل، ويخط ا�ضم الإمارات على �ضفحات التاريخ 

عرب الأجيال.
ال��ك��ب��رية واملكت�ضبات  امل��ف��اخ��ر  ك��ان��ت  ت��اأ���ض��ي�����ض الحت�����اد..  م��ن��ذ 
لقيادة  العميقة  ال��روؤي��ة  بف�ضل  وتتعاظم  ت��ت��واىل  الإم��ارات��ي��ة 
الإم����ارات،  ح��ك��ام  ال�ضمو  ب��اأ���ض��ح��اب  ال��ر���ض��ي��دة متمثلةجُ  ال��دول��ة 
عن  تتقاع�ض  ول  تتوانى  ل  التي  الإم��ارات��ي  ال�ضعب  وع��زمي��ة 
واجبها الوطني جتاه احلفاظ على �ضمعة الوطن ومكانته ليكون 
48 عاماً  العامل. وعلى م��دار  ال��دول على م�ضتوى  اأف�ضل  من 
باتت الإنازات التي حتققت خدمة لالإمارات وتطويرها اأكرث 
من اأن حت�ضى، وهي يف جميع املجالت تعّرف عن نف�ضها وتوؤكد 

اأهميتها يف حتقيق رفعة الوطن ورفاه حياة املواطن. واإذا كان 
لبد من احلديث عن تلك الإنازات، يف هذه املنا�ضبة الوطنية 
ال�ضرتاتيجية  ال��روؤي��ة  ع��ن  نتكلم  اأن  املن�ضف  فمن  ال��ك��ب��رية، 
لقيادة الدولة الر�ضيدة، ل�ضيما اأنها ارتكزت على حاملني اثنني 
متالزمني، هما ال�ضتثمار بالإن�ضان وال�ضتثمار باحلا�ضر من 
اأجل امل�ضتقبل، وانطالقاً من هذين احلاملني ن�ضتطيع اأن نفهم 
الإمارات،  ت�ضهدها  التي  الكربى  والعمرانية  العلمية  النه�ضة 
والفهم اجلديد للتنمية القت�ضادية امل�ضتدامة، والذي يوؤ�ض�ض 
لقت�ضاد قوي يقوم على قواعد متينة متتد جذورها يف التعليم 
وال�����ض��ح��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة والزده������ار ال��ع��م��راين والتطور 
التكنولوجي وحتى يف ال�ضيا�ضة ..ففي كل هذه امليادين، يعمل 
اأج��ل حتقيق ه��دف واح��د هو غد الإمارات  اأبناء الإم���ارات من 

امل�ضرق املعطاء الذي ل ير�ضى اأبناوؤه اإل باملركز الأول. واليوم، 
بعد 48 عاماً من تاأ�ضي�ض الحتاد، ت�ضري دولة الإمارات بثبات 
التنموية، بحكمة  واملكت�ضبات  املنجزات  املزيد من  نحو حتقيق 
الدولة  اآل نهيان رئي�ض  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  �ضاحب 
الإم��ارات، الذين ر�ّضخوا مبادئ  حكام  واإخوانه  اهلل"،  "حفظه 
العمل الوطني املتميز واملتوا�ضل، ف�ضرنا يف ظل قيادتهم اأ�ضعد 
امليادين، وتربعنا يف �ضدارة  للدول يف كل  �ضعب، وبتنا منوذجاً 
العامل بطموحنا الكبري الذي ل يحده م�ضتحيل ..وك��ان خري 
الإمارات خري للجميع. نهنئ �ضعب الإمارات باليوم الوطني ال� 
48 ونعاهد قيادتنا احلكيمة على امل�ضي خلفها من اأجل املزيد 
الوطن  بناء  يف  الكبرية  طموحاتهم  وحتقيق  الإن����ازات  م��ن 

ورفعته.

را�سد بن �سعود املعال: الإمارات ر�سخت منذ قيام الحتاد مفهوم الأمن الوطني من خالل بناء القدرات

حممد بن �سعود: دولتنا باهتمام القيادة الر�سيدة اأ�سبحت منوذجا ومثال يحتذى به يف عيون العامل

مكتوم بن حممد: الأعوام يف تاريخ الأمم ل حت�سب بالأرقام اإمنا بالإجنازات التي حتققت فيها

•• اأم القيوين-وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ را�ضد بن �ضعود بن را�ضد املعال ويل عهد اأم 
القيوين اأنه يف الثاين من دي�ضمرب من كل عام حتل علينا 
ذكرى اإعالن الحتاد ورفع رمز الوحدة ومن هنا انطلقت 
م�ضرية اخلري والرخاء والإن��ازات يف �ضتى املجالت ومت 
روؤية  وف��ق  امل�ضتدام  الوطني  القت�ضاد  بناء  اأ�ض�ض  و�ضع 
اإطالق العديد من  القيادة الر�ضيدة وعملت الدولة على 
املبادرات ور�ضخت منذ قيام الحتاد مفهوم الأمن الوطني 

من خالل العتماد على الذات وبناء القدرات.
التي وجهها عرب جملة درع  وفيما يلي ن�ض كلمة �ضموه 
الوطن مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 48 للدولة: يف الثاين 
من دي�ضمرب من كل عام حتل علينا ذكرى اإعالن الحتاد 
ورفع رمز الوحدة على �ضارية ق�ضر الحت��اد يف اجلمريا 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  املوؤ�ض�ض  القائد  انتخاب  اأن مت  بعد  بدبي 
�ضلطان اآل نهيان "رحمه اهلل"، وبح�ضور اأخيه املغفور له 
ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم الذي عني نائبا لرئي�ض 
هنا  ومن  املوؤ�ض�ضني،  القادة  واإخوانهما  حينها  يف  الحت��اد 

ان��ط��ل��ق��ت م�����ض��رية اخل���ري وال���رخ���اء والإن������ازات يف �ضتى 
املجالت ومت و�ضع اأ�ض�ض بناء القت�ضاد الوطني امل�ضتدام 
ال�ضيخ  ال�ضمو  راأ���ض��ه��ا �ضاحب  وع��ل��ى  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  وف��ق 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واعتمد جمل�ض الوزراء امليزانيات ال�ضنوية لتطوير البنى 
املواطنني  وت�ضغيل  الجتماعية  التنمية  ودع��م  التحتية 
التعليم  مبنظومة  والرت��ق��اء  القت�ضادية  امل��وارد  وتنمية 

وتطوير القطاعات ال�ضحية واخلدمية الأخرى.
لقد عملت حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة برعاية 
نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
الإمارات  روؤي���ة  امل��ب��ادرات لدعم  م��ن  العديد  اإط���الق  على 
برامج التوظيف وتاأهيل الكوادر  2021 عن طريق دعم 
الإبداع  روح  وغر�ض  باجلامعات  التحاقهم  منذ  املواطنة 
والطموح وحتمل امل�ضوؤوليات وفق منظور اقت�ضاد معريف 
ب��الإ���ض��اف��ة اإىل ت��وط��ني ال��وظ��ائ��ف ودع���م ب��رام��ج التنمية 
ن�ضب  التوطني وفق  القطاع اخلا�ض يف عمليات  واإ�ضراك 
اإ�ضدار  طريق  عن  ال�ضرتاتيجية  ه��ذه  ودعمت  حم��ددة، 

الت�ضريعات الالزمة لتحقيق ذلك مما �ضيكون له الأثر يف 
والنتماء  املواطنة  مفاهيم  تعززه  متالحم  جمتمع  خلق 
الربامج  وف��ق  الوطنية  والثقافة  الهوية  على  واحل��ف��اظ 

املجتمعية ال�ضاملة.
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  احلكومي  القطاع  �ضهد  لقد 
املتحدة طفرة نوعية من حيث الكفاءة والفاعلية ليواكب 
الر�ضيدة  القيادة  طموحات  وفق  الدولة  يف  العام  التطور 
الأداء مبا يتوافق  لت�ضهيل تقدمي اخلدمات ورف��ع ج��ودة 
م��ع امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة يف اإط����ار الأول���وي���ات ال��ت��ي تتبناها 
احلكومة لالرتقاء بالعمل املوؤ�ض�ضي لتوفري بيئة اإبداعية 
املوؤ�ض�ضات لتحقيق  العمل يف  واأفكار ريادية وتطوير فرق 

النتائج املرجوة على �ضعيد اخلدمات احلكومية.
ل��ق��د ر���ض��خ��ت ال���دول���ة م��ن��ذ ق��ي��ام الحت����اد م��ف��ه��وم الأمن 
القدرات  وبناء  ال��ذات  على  العتماد  خ��الل  من  الوطني 
ال�ضمو  �ضاحب  عهد  يف  البا�ضلة  امل�ضلحة  قواتنا  و�ضهدت 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�ضيخ حممد بن زايد 
التدريب  تفردا من حيث  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
ما  لتنفيذ  واجلاهزية  الوطنية  ال��روح  وغر�ض  والت�ضليح 

اأو خارجه،  ال��وط��ن  رب��وع  ���ض��واء يف  مهام  م��ن  اإليها  يوكل 
واأث��ب��ت��ت ف�����ض��ائ��ل ق��وات��ن��ا امل�����ض��ل��ح��ة ج��اه��زي��ت��ه��ا ملواجهة 
واآليات  املواجهة  وط��رق  باآليات  والتحديات  التهديدات 
التنفيذ وتقييم الأداء، وقدم اأبناء قواتنا امل�ضلحة النموذج 
الفذ يف تنفيذ الواجبات املنوطة بهم و�ضطروا العديد من 
التي  والعمليات  امل��واج��ه��ات  جميع  يف  البطولية  امل��الح��م 
الت�ضدي  اأو  الوطن  حيا�ض  عن  للدفاع  بتنفيذها  كلفوا 
املالحم  م��ن  ال��ع��دي��د  و���ض��ط��روا  اخل��ارج��ي��ة  للمخططات 
البطولية التي اأكدت جاهزيتهم وروحهم القتالية العالية 
وروت دماوؤهم الطاهرة �ضاحات العز وال�ضرف واأكدت هذه 

الت�ضحيات معاين الولء.
وبهذه املنا�ضبة اخلالدة ي�ضرنا اأن نتقدم بالتهنئة اإىل مقام 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل"و�ضاحب  "حفظه  ال��دول��ة 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د 
اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإىل  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 

املجل�ض الأعلى حكام الإمارات واأولياء العهود واإىل �ضعبنا 
علينا  املنا�ضبة  ه��ذه  يعيد  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل  داع���ني  ال���ويف 

جمعيا باخلري والعزة والفخر.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اأكد �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ويل 
عهد راأ�ض اخليمة اأن احتاد دولتنا التاريخي الذي اأ�ضبح 
نحتفل  كله  العامل  عيون  به يف  يحتذى  وم��ث��اًل  من��وذج��اً 
دولتنا  موؤ�ض�ض  بناها  نه�ضة  م�ضروع  هو   48 ال���  ب��ذك��راه 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
الإمارات  �ضيوخ  الآب���اء  اإخ��وان��ه  مع  وبتعا�ضد  جعل  ال��ذي 
والعلم  للح�ضارة  منارة  الإم���ارات  اهلل  رحمهم  املوؤ�ض�ضني 
وال��ت��ط��ور وواح���ة الأم���ن والأم����ان وال��ت��ق��دم والزده����ار يف 

جميع املجالت.
واأ�ضار �ضموه اإىل اأن 48 عاما منذ بزوغ فجر الثاين من 
املظفرة  امل�ضرية  عجلة  تتوقف  مل   1971 ع��ام  دي�ضمرب 
وتوا�ضل تقدمها بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�ضاحب ال�ضمو  زايد 
الدولة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ضاحب ال�ضمو 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�ضيخ حممد بن زايد 
اأ�ضحاب ال�ضمو  القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة واإخوانهم 

اأع�ضاء املجل�ض الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.
وقال �ضموه - يف كلمته التي وجهها بهذه املنا�ضبة الوطنية 
ا�ضتطاعت  دولتنا  اإن   - ال��وط��ن  درع  جملة  ع��رب  الغالية 
اأن  املخل�ضني  ورجالها  اأبنائها  همة  ثم  اهلل  من  بتوفيق 
ت�ضل  اأن  اأج��ل  من  واجهوها  التي  التحديات  على  تتغلب 
اليوم من نه�ضة �ضاملة  اإىل ما هي عليه  الإم���ارات  دول��ة 
وم��ت��ط��ورة ي��ن��ظ��ر اإل��ي��ه��ا ال���ع���امل اأج���م���ع ب��ع��ني الح����رتام 
الأمم  ب��ني  عالية  مكانة  خاللها  م��ن  وت��ب��واأت  والتقدير 
اأف��راح��ه ه��ذه الأيام  ..م��ن��وه��ا ب���اأن الحت���اد ال���ذي نعي�ض 
ملمو�ضة  وحقيقة  وقيادته  الإم���ارات  ل�ضعب  مفخرة  يعد 
تعي�ضها  التي  والتنموية  احل�ضارية  النه�ضة  يف  متمثلة 
الحتفال  اأن  اخليمة  راأ����ض  عهد  ويل  واأ���ض��اف  ال��دول��ة. 
باليوم الوطني لدولة الإمارات يعد رمزاً وتقديراً للنجاح 
والتفوق الذي حققته امل�ضرية املظفرة على مدار 48 عاماً 
من الإناز والعطاء من القيادة الر�ضيدة ..م�ضريا اإىل اأن 
التاريخ الإماراتي  ذاك��رة  ذكرى قيام الحت��اد حمفورة يف 
بل والعامل اأجمع فتجربة دولتنا وجملة الإن��ازات التي 
الفكر  على  م��ث��ال  خ��ري  ق�ضرية  زمنية  ف��رتة  يف  حتققت 
احلكيم والروؤية الثاقبة للقيادة الر�ضيدة فلقد بلغنا دون 

كافة  وامل��ج��الت  امليادين  يف  املتقدمة  ال���دول  مرتبة  �ضك 
وم��ازل��ن��ا ما�ضني يف م��ع��ارج ال��ت��ق��دم ع��اق��دي��ن ال��ع��زم على 
وازدهار.  اإليه من عز وجمد  ي�ضبو  ل�ضعبنا ما  اأن نحقق 
الفخر  مبنتهي  ون�ضهد  معاً  نقف  اليوم  اإننا  �ضموه  وق��ال 
والعتزاز ب�ضبابنا .. �ضباب الإمارات الذين يجَُعدون ثروتها 
الأهم  والعن�ضر  امل�ضتقبلي،  طاقتها  وخم��زون  الأ�ضا�ضية 
املرموقة  العاملية  املكانة  وتر�ضيخ  التنمية  عجلة  دف��ع  يف 
امل�ضتقبلية  واآفاقها  املجالت كافة  التي حققتها دولتنا يف 
واإنازات ت�ضهد بقدرة اأبناء الدولة على حتقيق اأهدافهم 
القوية  والإرادة  النوايا،  واإخال�ض  الرجال،  بحكمة وعزم 
وها هو ابن الإم��ارات رائد الف�ضاء هزاع املن�ضوري الذي 
رحلة  م��ن  م��وؤخ��راً  ع��اد  ق��د  ال�ضحراء  م��ن  الف�ضاء  عانق 
الف�ضاء  حمطة  اإىل  لأ���ض��ب��وع  ام��ت��دت  تاريخية  ف�ضائية 
15" ق��ام من  اأ���ض  اإم  "�ضويوز  الدولية على منت مركبة 
خاللها باإجراء جمموعة من الختبارات العلمية حتقيقاً 
نهيان،  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  ب��داأه  حللم 
طيب اهلل ثراه، حتول اإىل روؤية للقيادة الر�ضيدة يف الدولة 
اإىل  الإم��ارات  دول��ة  الباب على م�ضراعيه لدخول  فاحتًة 
ويل  �ضمو  وب��ني  الف�ضاء.  اإىل  و�ضلت  التي  ال���دول  ن��ادي 

عهد راأ�ض اخليمة اأن اإنازات القوات امل�ضلحة الإماراتية 
الوطنية  املوؤ�ض�ضة  ه��ذه  فمن  م��واط��ن،  لكل  مفخرة  تعد 
والأخطار  التحديات  مواجهة  ي�ضتطيع  ق��وي  جيل  ن�ضاأ 
واحل�ضن احل�ضني للوطن وحامية لكل �ضرب من بالدنا 
وم�����ض��در ف��خ��ر واع���ت���زاز وع��م��اد احت��ادن��ا امل��ج��ي��د وم�ضنع 
ال�ضامخ  وال�ضرح  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية  وع��ن��وان  الأب��ط��ال 
الذي ينظر اإليه اجلميع بكل تقدير واحرتام ويرون فيه 
والولء  وال�ضجاعة  وال��ت��ف��اين  الت�ضحية  لقيم  جت�ضيداً 
للوطن الغايل والقيادة الر�ضيدة واحل�ضن القوي يدافع 

عن اأر�ض الوطن.
وهناأ �ضمو ويل عهد راأ�ض اخليمة بهذه املنا�ضبة الوطنية 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
الأعلى للقوات امل�ضلحة و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن 
�ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�ض الأعلى حاكم راأ�ض اخليمة 
حكام  الأعلى  املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم 

اأولياء العهود ون��واب احلكام ..داعيا اهلل  الإم��ارات و�ضمو 
عز وجل اأن يعيد هذه املنا�ضبة الوطنية على اأبناء �ضعبنا 
مبزيد  احلبيبة  دولتنا  وعلى  وال��ربك��ات  واليمن  باخلري 

من التقدم والرفاهية والزدهار.

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو  ق��ال 
نائب حاكم دبي.. اليوم، واأنا واأبناء وبنات الإمارات نحتفل 
بذكرى تاأ�ضي�ض احتادنا، ندرك اأن م�ضرية ثمانية واأربعني 
عاماً ل ميكن اأن تخت�ضر يف كلمات اأو �ضفحات. فالأعوام 
يف تاريخ الأمم وال�ضعوب ل حت�ضب بالأرقام، اإمنا باأحجام 

وطبائع الإنازات التي حتققت فيها.
الوطن"  "درع  واأ�ضاف �ضموه يف كلمة وجهها عرب جملة 
اأنه بالن�ضبة لنا يف  مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�48 للدولة 
دولة الإمارات العربية املتحدة، فاإن هذه الأعوام الثماين 
والأرب����ع����ني ت�����ض��اه��ي ب���اإن���ازات���ه���ا م��ئ��ات الأع������وام لدول 

وجمتمعات �ضبقتنا يف حتقيق ال�ضتقالل الوطني.
وفيما يلي ن�ض الكلمة..

//اأتوجه يف يومنا الوطني الأغر هذا باحلمد وال�ضكر هلل 
�ضبحانه وتعاىل الذي كلل جهود اآبائنا املوؤ�ض�ضني بالنجاح 

يف اإقامة احتادنا وتاأ�ضي�ض دولتنا.
واأحمده جل وعال �ضاأنه الذي األهم والدنا ورمزنا ال�ضيخ 

بالروؤية  ثراه"  اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
ر�ضالته يف  وك��ان��ت  ف��م��الأت عقله ووج���دان���ه،  ال��وح��دوي��ة، 
واأهميته  تاريخيته  يف  يدانيه  ل  ال��ذي  واإن���ازه  احل��ي��اة، 

اإناز اآخر.
لل�ضيخ  كتب  ال��ذي  وجل  عز  للموىل  و�ضكراً  حمداً  وازداد 
يف  ثراه" ال�ضراكة  اهلل  "طيب  مكتوم  اآل  �ضعيد  بن  را�ضد 
و�ضنده  زاي��د  ال�ضيخ  ع�ضد  فكان  الوحدوية،  الروؤية  هذه 
ورفيق دربه يف حتقيق الروؤية، ومعهما وحولهما اإخوانهما 

احلكام "طيب اهلل ثراهم " جميعاً.
واليوم، واأنا واأبناء وبنات الإمارات نحتفل بذكرى تاأ�ضي�ض 
واأربعني عاماً ل ميكن  اأن م�ضرية ثمانية  احتادنا، ندرك 
تاريخ  يف  ف���الأع���وام  �ضفحات.  اأو  كلمات  يف  تخت�ضر  اأن 
الأمم وال�ضعوب ل حت�ضب بالأرقام، اإمنا باأحجام وطبائع 

الإنازات التي حتققت فيها.
وبالن�ضبة لنا يف دولة الإمارات العربية املتحدة، فاإن هذه 
ب��اإن��ازات��ه��ا مئات  ال��ث��م��اين والأرب���ع���ني ت�ضاهي  الأع����وام 
ال�ضتقالل  �ضبقتنا يف حتقيق  ل��دول وجمتمعات  الأع��وام 

الوطني.

عما  �ضعبنا  وعو�ض  الزمن،  اخت�ضر  احتادنا  اأن  وح�ضبنا 
فاته، واأنهى قطيعته عن العامل واحل�ضارة، ومكن دولتنا 
لي�ض فقط من اللحاق مبن �ضبقها يف النهو�ض والتقدم، 
اإمنا اأي�ضاً بالن�ضمام اإىل ركب الدول املتقدمة، والتناف�ض 

معها يف موؤ�ضرات قيا�ض التقدم.
فخرنا  ف��اإن  وطننا،  ب��اإن��ازات  فخرنا  م�ضادر  تتعدد  واإذ 
الإن�ضان  ب���ن���اء  دول��ت��ن��ا يف  ح��ق��ق��ت��ه  م���ا  ي��ك��م��ن يف  الأك�����رب 
والف�ضل  الإبداعية،  وقدراته  مهاراته  وتنمية  الإماراتي، 
لقادتنا يف اأن البناء مل يكن ع�ضوائياً اأو من قبيل حت�ضيل 
وبرامج  وخ��ط��ط  ا�ضرتاتيجيات  �ضياق  يف  ب��ل  احل��ا���ض��ل، 
وبنات  لأبناء  اأثمرت قدرات م�ضهودة  ومبادرات وم�ضاريع 
تبني  يف  وكفاءة  والتخ�ض�ضات،  املجالت  كل  يف  الإم���ارات 
عاملنا  يف  واندماجاً  وثوابتنا،  قيمنا  قاعدة  على  احلداثة 

ينطلق من خ�ضو�ضيتنا ويحافظ عليها.
افتخاراً  اأك�����رث  ال���ي���وم  والإم����ارات����ي����ني  الإم����ارات����ي����ات  اإن 
فقد  مب�ضتقبلهم،  وثقة  بحا�ضرهم  واعتزازاً  باإنازاتهم 
اك�ضبتنا م�ضرية ال�ضنوات الثماين والأربعني خربات ذاتية 
يعزز  اإط���اراً  الإم��ارات��ي  منوذجنا  وكر�ضت  بثمن.  تقدر  ل 

تالحم  ويقوي  الجتماعي،  ن�ضيجنا  ومينت  بيتنا،  وحدة 
جديدة،  ق���وة  مب�����ض��ادر  علينا  ويفي�ض  ب��ق��ي��ادت��ه،  �ضعبنا 
ب��واج��ب��ات��ن��ا، وي��ح��ف��زن��ا ع��ل��ى جتويد  ال��ق��ي��ام  ويحثنا ع��ل��ى 
اأدائنا، وم�ضاعفة عطائنا لوطننا وجمتمعنا. ونحن اأهل 
لذلك، فقد تعلمنا من قادتنا اأن من اأوجب واجباتنا �ضنع 

م�ضتقبلنا باأيدينا.
املزدهر،  حا�ض���رنا  �ض����نع  ال�����ذي  ب����نهجهم  و�ض����نقتدي   
نحو  عري�ضة  ج�����ض��وراً  ال��ق��ادم��ة  ولأجيالنا  ل�ضعبنا  وبنى 
م�ضتقبل م�ضرق يزداد فيه منوذجنا الإماراتي قوة وتقدماً 

وتاألقاً.
اأه��ن��ئ��ك��م اأب���ن���اء وب��ن��ات وط��ن��ي ب��ح��ل��ول ال���ذك���رى الثامنة 
والأربعني لتاأ�ضي�ض احتادنا وقيام دولتنا وا�ضتقالل وطننا 
ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  اإىل �ضاحب  بالتهنئة  واأتقدم معكم 
"حفظه اهلل" و�ضاحب  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
"رعاه اهلل"  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����ض جمل�ض  ال��دول��ة 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
واأ�ضحاب  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

الإم���ارات  حكام  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضمو 
حفظهم اهلل جميعا واأمد يف اأعمارهم وبارك اأعمالهم.
وكل يوم وطني و�ضعبنا ووطنا بخري وعز وازدهار//.

نفاد جميع تذاكر احتفال اإرث االأّولني!

  فر�سة مميزة ملتابعة العر�س من خالل بث مبا�سر على �سا�سة �سخمة يف حديقة اأم الإمارات 
•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلنت اللجنة املنظمة لالحتفال الر�ضمي باليوم الوطني 48 لدولة 
الإمارات العربية املتحدة عن نفاد جميع تذاكر احتفال "اإرث الأّولني" 
 20 و�ضيحظى  دي�ضمرب،   2 يف  زاي��د  مدينة  ا�ضتاد  ي�ضت�ضيفه  وال��ذي 
بفر�ضة مميزة خلو�ض رحلٍة فريدة  التذاكر  �ضخ�ض من حملة  األف 

يتعرفون خاللها على مالمح الرتاث الإماراتي.

املنظمة  اللجنة  اأّكدت  الكبري على ح�ضور الحتفال،  وب�ضبب الإقبال 
اأنه ميكن للمواطنني واملقيمني وال��زّوار مّمن فاتتهم فر�ضة ح�ضور 
على  مبتابعته  ال�ضتمتاع  الريا�ضية  زاي��د  مدينة  ا�ضتاد  يف  العر�ض 

�ضا�ضة �ضخمة يف حديقة اأم الإمارات.
كما ي�ضتطيع زوار الفعالية يف احلديقة ال�ضتفادة من جمموعة من 
الأن�ضطة التي حتمل طابعاً تراثياً يالئم جميع اأفراد العائلة، ف�ضاًل 
يف  امل�ضاهدين  ي�ضحب  ال���ذي  ال��رائ��ع  ال��ع��ر���ض  م�ضاهدة  فر�ضة  ع��ن 

ال����عديد من  ال�����تاريخ الإم����اراتي ع�����رب  رحلٍة فر���يدة لل����تعرف ع����لى 
 50 على مدى  �ضائق  باأ�ضلوب  روايتها  تتم  والتي  العريقة،  الق�ض�ض 

دقيقة. 
ال�ضويدي  �ضعيد  ال�ضيد  ق��ال  املنا�ضبة،  ه��ذه  على  تعليقه  معر�ض  ويف 
مم��ث��ل ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��الح��ت��ف��ال ال��ر���ض��م��ي ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 48 
يف  امل�ضاركة  فر�ضة  اجلميع  منح  "نريد  املتحدة:  العربية  ل��الإم��ارات 
هذا الحتفال ليحظوا برحلٍة مميزة بني ثنايا تاريخنا امل�ضّرف عرب 

عر�ٍض �ضخٍم مل ت�ضهد الإم��ارات مثياًل له من قبل، لذا قّررنا اإقامة 
ي�ضتطيع اجلميع  كي  الإم���ارات  اأم  اخلا�ضة يف حديقة  الفعالية  ه��ذه 

م�ضاهدة الحتفال املميز والّطالع على قيمنا احل�ضارية العريقة".
و�ضيتم بّث احتفال "اإرث الأّولني" املميز عرب �ضا�ضة عر�ض �ضخمة يف 
منطقة الع�ضب الكربى يف حديقة اأم الإمارات ل�ضمان ا�ضتمتاع جميع 
الزّوار بهذه الرحلة املده�ضة والتعرف على القيم النبيلة والرا�ضخة يف 

التاريخ الإماراتي العريق.
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�شارقة-الفجر:

الدولة؛  ت�ضهدها  التي  والفعاليات  الوطني  باليوم  الحتفال  اإط��ار  يف 
اإبراهيم املري ع�ضو املجل�ض التنفيذي رئي�ض دائرة  رفعت �ضعادة عفاف 
اخل��دم��ات الج��ت��م��اع��ي��ة،  اأ���ض��م��ى اآي����ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات اإىل مقام 
“حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�ض  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  �ضاحب 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل” 
ال�ضمو  “رعاه اهلل” و�ضاحب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة 
الأعلى  املجل�ض  ع�ضو  القا�ضمي  حم��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ 
حكام  لالحتاد  الأعلى  املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضمو  واأ�ضحاب  ال�ضارقة،  حاكم 
الإمارات واأولياء العهود و جميع مواطني الدولة واملقيمني على اأر�ضها 
الطيبة. تعزيز دور الأ�ضرة للنت�ضئة ال�ضليمة لالأطفال..  وثمنت رئي�ض 
حكومة  تقدمه  الذي  الالحمدود  الدعم  الجتماعية؛  اخلدمات  دائ��رة 
القا�ضمي  �ضلطان  بن  حممد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  بقيادة  ال�ضارقة 
حتقيق  �ضبيل  يف  التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  احل��اك��م،  نائب  العهد،  ويل 

اأ�ض�ض  املبنية على  الرفاهية  اإىل تعزيز  الرامية  الدائرة ل�ضرتاتيجيتها 
توفري العي�ض الالئق واحلياة الكرمية ملختلف اأفراد املجتمع، ف�ضاًل عن 
تقدمي املبادرات وامل�ضاريع الجتماعية التي تخدم الأ�ضرة والرتقاء بها 
للمحافظة على ا�ضتقرارها ومتا�ضكها؛ كون الأ�ضرة هي اللبنة ال�ضاحلة 
الوطنية.  الأمانة  حمل  على  وقادرين  �ضاحلني،  اأجياًل  لنا  تن�ضئ  التي 
واأك��دت عفاف املري؛ حر�ض الدائرة على تنظيم الفعاليات املختلفة يف 
هذا اليوم، مع الرتكيز على اإ�ضراك منت�ضبي الدائرة بجميع الفئات ول 
اأن  اإىل  موؤكدة  الأطفال،  وكذلك  ال�ضن  كبار  والأمهات من  الآب��اء  �ضيما 
لهذا  والنتماء  ال��ولء  قيم  لدينا  تعزز  الوطنية  الحتفالت  ه��ذه  مثل 
الوطن الغايل، ونحن جميعاً بو�ضع ب�ضمة جمتمعية ت�ضهم يف احلفاظ 
على ما اأر�ضاه باين نه�ضة الإم��ارات املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن 

�ضلطان -طيب اهلل ثراه.

احتفاالت 48 
جاء ذلك خالل احتفالت دائرة اخلدمات الجتماعية باليوم الوطني 48 
لدولة الإمارات العربية املتحدة، مب�ضاركة منت�ضبي ومنت�ضبات الدائرة من 
كبار ال�ضن والأطفال، بح�ضور مديري الدور والأفرع والإدارات وح�ضد كبري 
للدائرة  الرئي�ض  املبنى  يف  احلفل  ج��رى  حيث  واملتعاملني،  املوظفني  من 
مبنطقة الدفني يف ال�ضارقة وبقية املباين للدور والإدارت والأفرع التابعة 

لها، والتي تزينت كلها بعلم الإمارات.

حزمة من الربامج..
وت�ضمنت الحتفالت الن�ضيد الوطني والأغاين ال�ضعبية بالإ�ضافة اإىل رفع 
املجيد،  باليوم  ابتهاجاً  والأطفال  ال�ضن  كبار  قبل  الهواء من  البالونات يف 
كما تناول الحتفال معر�ضا للرتاث الإماراتي، وم�ضابقات تراثية نظمتها 

“الليوا” و” عرو�ض  عن  رة  املواطنني.  كبار  لأ�ضدقاء  الإم���ارات  جمعية 
للفنون  �ضمل  جمعية  قدمتها  متنوعة  تراثية  وفقرات  احلربية”،  الفرقة 
واإعداد  واحللوى  اخلبازات  ركن  اإىل  بالإ�ضافة  وامل�ضرح،  ال�ضعبي  وال��رتاث 
القهوة العربية الأ�ضيلة، اإىل جانب ركن الأ�ضرة املنت�ضبة  ملركز اإنتاج، عالوة 
احتفالت  تخلل  كما  اليدوية،  ح��رف  ورك��ن  واجل��م��ال،  ال�ضقور  رك��ن  على 

الدائرة مبن�ضات متنوعة عن األعاب الأطفال.

امل�صرية الوطنية بالذيد..
كما �ضارك فرع الدائرة بالذيد من كبار ال�ضن واملوظفني يف امل�ضرية الوطنية 
يف املنطقة الو�ضطى التي نظمتها بلدية مدينة الذيد ، والتي ت�ضمنت فقرات 

ا�ضتعرا�ضية وترفيهية متنوعة من وحي املنا�ضبة واأغاين واأهازيج وطنية.
للرتاث،  ال�ضارقة  معهد  من  كل  الوطنية،  احتفالتها  يف  الدائرة  و�ضاركت 
 ، الليوا  وف��رق��ة  احل��رب��ي��ة،  وال��ف��رق��ة  ال��ق��دمي��ة،  لل�ضيارات  ال�ضارقة  ون���ادي 
الإم����ارات  وجمعية   ، وامل�����ض��رح  ال�ضعبي  وال����رتاث  للفنون  �ضمل  وجمعية 

لأ�ضدقاء كبار املواطنني.

•• الظفرة-وام:

اأك����د ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان ب���ن زايد 
احل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
الوطني  باليوم  الحتفال  اأن  الظفرة 
ه���و جت�ضيد  ال���دول���ة  ل��ق��ي��ام   48 ال����� 
ل������روح الحت�������اد ال���ت���ي غ��ر���ض��ه��ا فينا 
اهلل”  “رحمهم  امل���وؤ����ض�������ض���ون  الآب�������اء 
وق��ط��ع��ت الإم�����ارات ���ض��وط��ا ط��وي��ال يف 
وتطويره  بالإن�ضان  الهتمام  م�ضرية 
النه�ضة  اإط��������ار  يف  ب����ه  والرت������ق������اء 
تعي�ضها  ال��ت��ي  ال�����ض��ام��ل��ة  احل�����ض��اري��ة 
ال��ب��الد ال��ت��ي ح��ق��ق��ت ت��ق��دم��ه��ا خالل 
اإميانها  الزمن عرب  فرتة وجيزة من 
امل�ضي  يف  اجل���اد  العمل  ب���دور  املطلق 
وحتقيق  الوطنية  ب��الإن��ازات  قدما 

الأهداف.
وفيما يلي ن�ض كلمة �ضموه التي وجهها 
عرب جملة درع الوطن مبنا�ضبة اليوم 
الوطني ال� 48 للدولة..اإن الحتفال 
الدولة  لقيام   48 ال�  الوطني  باليوم 
هو جت�ضيد لروح الحتاد التي غر�ضها 
“رحمهم اهلل”  املوؤ�ض�ضون  الآب��اء  فينا 
فبتنا ندد يف كل عام العهد بالولء 
بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 

زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  واإىل  اهلل” 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
اآل نهيان ويل  ال�ضيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�ضلحة  للقوات 
ال�ضمو حكام الإمارات واأولياء العهود 
واإىل احتاد دولة و�ضعب �ضنع تاريخه 

وجمده بعرق اأبنائه.
لن�ضتلهم  ال���ذك���رى  ه���ذه  ع��ل��ي��ن��ا  مت���ر 
���ض��رية القائد  ال��ع��رب وال���درو����ض م��ن 
ل��ه ال�ضيخ زاي���د بن  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���ض�����ض 
ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
وحكمته  ب��ح��ن��ك��ت��ه  ا���ض��ت��ط��اع  ..ال������ذي 
البناء  اأن ي�ضع قواعد هذا  وب�ضريته 
نقتب�ض منها  زل��ن��ا  م��ا  ال��ت��ي  ال�����ض��ام��خ 
م�ضتقبلنا  ون�ضت�ضرف  حا�ضرنا  لتنري 
وال��ت��ط��ل��ع ن��ح��و ال��رق��ي وال��ت��ق��دم من 
خالل �ضعينا الدائم لكل ما من �ضاأنه 

رفعة الوطن واملواطن.
ل��ق��د ق��ط��ع��ت دول����ة الإم�������ارات �ضوطا 
بالإن�ضان  الهتمام  م�ضرية  يف  طويال 
وت���ط���وي���ره والرت������ق������اء ب����ه يف اإط�����ار 

التي  ال�����ض��ام��ل��ة  احل�����ض��اري��ة  النه�ضة 
تقدمها  حققت  التي  ال��ب��الد  تعي�ضها 
خ��الل ف��رتة وج��ي��زة م��ن ال��زم��ن عرب 
اجل��اد يف  العمل  ب��دور  املطلق  اإميانها 
الوطنية  ب����الإن����ازات  ق��دم��ا  امل�����ض��ي 

وحتقيق الأهداف.
ل��ق��د ح��ق��ق��ت الإم�������ارات خ����الل العام 
اجل�������اري اإن���������ازاً ت���اري���خ���ي���اً ج���دي���داً 
اإن����ازات����ه����ا يف  ���ض��ل�����ض��ل��ة  اإىل  ي�����ض��اف 
خمتلف املجالت وذلك بو�ضول هزاع 
اإماراتي  ف�ضاء  رائ���د  اأول  امل��ن�����ض��وري 
الدولية، حمققا  الف�ضاء  اإىل حمطة 
زاي�������د وخ����ط����وة مهمة  ب����ذل����ك ح���ل���م 

حتقيق  طريق  على  الدولة  تخطوها 
روؤية القيادة الر�ضيدة مل�ضتقبل الوطن 
عملية  ب�������ض���ورة  جم�������دداً  وت���رج���م���ت 
اإحراز  على  الإم��ارات��ي  الإن�ضان  ق��درة 
واأثرها  قيمتها  لها  نوعية،  اإن���ازات 
يف دعم م�ضرية العامل نحو غد يحمل 
اخلري لالإن�ضان. اإن دار “زايد اخلري” 
الت�ضامح  وط����ن  اهلل  ب������اإذن  ���ض��ت��ب��ق��ى 
الإنازات  وال�ضالم وموطن  والأم��ان 
تقوم  التي  ال�ضاملة  والنه�ضة  املبهرة 
القيادة  ووط����ن  ع��ل��م��ي��ة  دع���ائ���م  ع��ل��ى 
اإ�ضعاد  م���ن  ج��ع��ل��ت  ال���ت���ي  ال��ع��ب��ق��ري��ة 
هدفها  الطيبة  اأر�ضها  على  الإن�ضان 
اأطلقت  الإم����ارات  دول���ة  اإن  وغايتها. 
من  العديد  املا�ضية  ال�ضنوات  خ��الل 
املبادرات الإن�ضانية العاملية التي تخدم 
وتعزز قدرات املاليني من الب�ضر من 
من  ال��ع��دي��د  يف  امل�ضتهدفة  ال�����ض��رائ��ح 
اله�ضة  وامل��ن��اط��ق اجل��غ��راف��ي��ة  ال����دول 
وامل��ه��م�����ض��ة وال�����ض��اح��ات امل��ل��ت��ه��ب��ة من 
�ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات 
واجلوع  واحل����روب  وال��ع��ن��ف  امل�ضلحة 

والفقر واملر�ض والعوز.
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  و���ض��ت��وا���ض��ل 
مب�ضوؤولياتها  الل����ت����زام  الإم����ارات����ي 

الب�ضرية  املعاناة  لتخفيف  الإن�ضانية 
النبيل  ال���ن���ه���ج  يف  ق����دم����ا  وامل���������ض����ي 
ال�����ذي اأر�����ض����ى دع���ائ���م���ه ال�����ض��ي��خ زاي���د 
اهلل”  “رحمه  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن 
وترقية وتطوير اأن�ضطتها وم�ضاريعها 
مل��واك��ب��ة الأح�����داث وامل�����ض��ت��ج��دات على 
ال�ضاحتني املحلية واخلارجية لتعزيز 
على  وت��رتج��م  الإن�����ض��ان��ي��ة  م�ضريتها 
اأر�ض الواقع نهج الإمارات يف م�ضاندة 
ال�ضعوب ال�ضقيقة وال�ضديقة ومد يد 
الكوارث  ل�ضحايا  وامل�����ض��اع��دة  ال��ع��ون 
ت���درك  والأزم��������ات دون مت��ي��ي��ز. ك��م��ا 
حلماية  م�ضوؤوليتها  الإم�����ارات  دول���ة 
النمو  تاأثري  والتخفيف من  الطبيعة 
على  احل�ضري  والتو�ضع  القت�ضادي 
البيئية  واأنظمتها  الطبيعية  موائلها 
ب��اع��ت��ب��اره��ا دول���ة ق��ي��ادي��ة اإق��ل��ي��م��ي��ا يف 

جمال التنمية اخل�ضراء.
وت�ضعى هيئة البيئة اأبوظبي للت�ضدي 
امل�ضتويني  ع��ل��ى  البيئية  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
اأم���ن بيئي  وال��وط��ن��ي وت��وف��ري  املحلي 
التنموية  ال��ن��ق��ل��ة  ظ���ل  ويف  ح��ق��ي��ق��ي 
يبقى  الإم���ارة  ت�ضهدها  التي  الهائلة 
وا�ضتدامة  �ضليمة  بيئة  على  احلفاظ 
القادمة  ل��الأج��ي��ال  الطبيعية  امل����وارد 

اأحد اأبرز التحديات ال�ضرتاتيجية.
ون���ح���ن ن��ح��ت��ف��ل ال���ي���وم ب���ال���ذك���رى ال� 
�ضهداءنا  ن�ضتذكر  الحتاد  لقيام   48
م���ن ت�ضحيات  ق���دم���وه  وم���ا  الأب������رار 
اإىل  ���ض��ارع��ني  ال��ع��زي��ز  للوطن  جليلة 
بوا�ضع  يتغمدهم  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل 
جناته  ف�ضيح  ي�ضكنهم  واأن  رح��م��ت��ه 

وينزلهم منازل ال�ضهداء.
قلوبنا  على  العزيزة  املنا�ضبة  وب��ه��ذه 
نرفع اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات 
بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه 
اهلل” واإىل اأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
اآل نهيان ويل  ال�ضيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�ضلحة  للقوات 
حكام  الأع��ل��ى  املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضمو 
الإمارات واإىل �ضعب الإمارات احلبيبة 
���ض��ائ��ل��ني امل����وىل ���ض��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل اأن 
يعيد  واأن  و�ضعبها  الإم����ارات  يحفظ 
ه�����ذه امل���ن���ا����ض���ب���ة ع��ل��ي��ه��ا مب���زي���د من 

الإنازات وحتقيق الطموحات .

اإ�سراك كبار ال�سن والأطفال يف فعاليات اليوم الوطني الـ 48 بـ »اجتماعية ال�سارقة« 

•• ال�شارقة-وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضلطان القا�ضمي نائب 
حاكم ال�ضارقة اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
الوحدة ويف  ت�ضكل جتربة عاملية يحتذى بها يف 
القيا�ض  م�ضتويات  اأعلى  وف��ق  املتطورة  التنمية 
باليوم  الحتفاء  اأن  اإىل  �ضموه  ..م�ضريا  العاملية 
الوطني يغر�ض يف نفو�ض اأبناء جمتمع دولتنا كل 
معاين الفخر والعزة، ويبعث يف نفو�ضهم معاين 

حب الوطن والعمل من اأجله والفتخار به.

وفيما ن�ض كلمة �ضموه التي وجهها عرب جملة 
 48 ال���  الوطني  اليوم  الوطن” مبنا�ضبة  “درع 

للدولة..
مبنا�ضبة  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�ضمى  نقدم 
العربية  الإم���ارات  لدولة   48 ال���  الوطني  اليوم 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  امل��ت��ح��دة 
“حفظه اهلل”  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
و���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب  “رعاه  دبي  حاكم 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
ال�ضمو  و�ضاحب  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
القا�ضمي  حم��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ 
ال�ضارقة، واإخوانهم  ع�ضو املجل�ض الأعلى حاكم 
الأعلى  املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب 

حكام الإمارات.
دولتنا  ���ض��ع��ب  اأب���ن���اء  اإىل  م��و���ض��ول��ة  وال���ت���ه���اين 
لحتاد   48 ب��ال��ذك��رى  يحتفون  وه��م  ال��ع��زي��زة، 
اإماراتنا احلبيبة، حمتفلني باإنازات البالد من 
اأنحاء  كافة  �ضملت  ومتوازنة،  م�ضتدامٍة  تنميٍة 

ال��وط��ن، ت��ط��وراً وت��ق��دم��اً، وحمتفني مب��ا عملت 
الروؤى الثاقبة للموؤ�ض�ضني الأوائل على تطبيقه 
دولتنا  ملجتمع  واحت����اٍد  وح���دٍة  م��ن  اأنتجته  وم��ا 
دولة  ولت�ضكل  وكرامٍة،  عزٍة  يف  ليعي�ض  العزيزة، 
الإم��ارات العربية املتحدة جتربًة عامليًة يحتذى 
اأعلى  وف��ق  املتطورة  التنمية  ويف  الوحدة  يف  بها 

م�ضتويات القيا�ض العاملية.
اإن الحتفاء بهذا اليوم الوطني، يغر�ض يف نفو�ض 
والعزة،  الفخر  معاين  كل  دولتنا  جمتمع  اأبناء 
والعمل  الوطن  حب  معاين  نفو�ضهم  يف  ويبعث 

من اأجله والفتخار به، ويهيئهم ملوا�ضلة امل�ضرية 
الظافرة والناجحة لوطننا يف خمتلف املجالت، 
املقبلة،  ولالأجيال  لهم  الكرمية  احلياة  ويقدم 
اقتداًء مبا عمل به من �ضبقوهم، وما تعمل عليه 
وال�ضحة  بالتعليم  اهتماٍم  من  الر�ضيدة  قيادتنا 
والتنمية الجتماعية، وكل ما من �ضاأنه الرتقاء 

بالوطن اأينما كانت احلاجة اإىل ذلك.
املنا�ضبة  بهذه  اأخ��رى  م��رة  والتربيكات  التهاين 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���ظ���ي���م���ة، وك������ل اخل������ري والأم�������ن 

وال�ضتقرار والتطور لوطننا العزيز .

•• ال�شارقة -وام:

القا�ضمي  �ضلطان  بن  �ضامل  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
اأن م��ا مت اإن����ازه خ��الل الثمانية  ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة 
عليه  عمل  عظيماً،  اإن���ازاً  ميثلجُ  املا�ضية  ع��ام��اً  واأرب��ع��ني 
اأهل الإم��ارات، وت�ضابقوا خلدمة وطنهم وجمتمعهم،  كل 
التنمية  م�ضرية  يف  ال���دوؤوب  والعمل  بالجتهاد  ف�ضاهموا 
الأبرز  العنوان  ه��ي  الإن����ازات  فكانت  والتعليم،  والعلم 
يف  ب��ه  يحتذى  من��وذج��اً  اأ���ض��ب��ح  ال���ذي  ولوطننا  ملجتمعنا 

م�ضرية الوحدة واللحمة الوطنية.

وفيما يلي ن�ض كلمة �ضموه التي وجهها عرب جملة »درع 
الوطن« مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 48 للدولة..

اأطيب  ��زج��ي  نجُ ال��وط��ن،  على  العزيزة  املنا�ضبة  ه��ذه  يف   //
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
“حفظه اهلل” و�ضاحب  الدولة  اآل نهيان رئي�ض  زاي��د  بن 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
و�ضاحب  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 

املجل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة، واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو 
ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�ض الأعلى حكام الإمارات.

يف كل عام متر علينا ذكرى الثاين من دي�ضمرب ن�ضتذكر 
ال��ذي��ن عملوا  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  املوؤ�ض�ضني  الآب����اء  ج��ه��ود 
الوطن،  واإع��م��ار  الإن�ضان  بناء  يف  روؤيتهم  لتحقيق  بجهد 
حتقق  اأن  فكان  املخل�ض،  بالعمل  ال�ضادقة  النية  وقرنوا 
لهم ما اأرادوا، وعّم اخلري اأرجاء وطننا العزيز كافة، ونِعَم 
اأ�ضبح  الآب��اء، حتى  بها  التي حلم  الأه��لجُ والأبناء باحلياة 
الوحدة  يف  بالبنان،  اإليها  ي�ضار  التي  البلدان  من  وطننا 

والحتاد والتقدم والنماء.

املا�ضية  الثمانية واأرب��ع��ني ع��ام��اً  اإن���ازه خ��الل  اإن م��ا مت 
مي��ث��لجُ اإن������ازاً ع��ظ��ي��م��اً، ع��م��ل ع��ل��ي��ه ك���ل اأه����ل الإم������ارات، 
وت�ضابقوا خلدمة وطنهم وجمتمعهم، ف�ضاهموا بالجتهاد 
والعمل الدوؤوب يف م�ضرية التنمية والعلم والتعليم، فكانت 
الذي  ولوطننا  ملجتمعنا  الأب���رز  ال��ع��ن��وان  ه��ي  الإن����ازات 
واللحمة  ال��وح��دة  م�ضرية  يف  ب��ه  يحتذى  من��وذج��اً  اأ�ضبح 

الوطنية.
مرة اأخرى نكرر التهاين والتربيكات اإىل كل فرد من اأفراد 
جمتمع دولتنا احلبيبة، �ضائلني اهلل عز وجل اأن مين على 

الإمارات باليمن واخلري والربكات.

•• العني-وام:

حممد  ب��ن  طحنون  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
احل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
العني اأن دولة الإم��ارات توا�ضل حتت 
قيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
ال��دول��ة حفظه  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل 
رئي�ض  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  دبي رعاه اهلل و�ضاحب 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�ضلحة 
اأع�ضاء املجل�ض الأعلى حكام الإمارات 
..وه�����ي حت��ت��ف��ل ب��ي��وم��ه��ا ال��وط��ن��ي ال� 
جتربتها  يف  امل��ت��وا���ض��ل  ناحها   48
روؤية  نتيجة  ج���اءت  وال��ت��ي  التنموية 
ومتابعة  �ضليم  وتخطيط  م�ضتقبلية 
الوطنية  املوؤ�ضرات  لتحقيق  م�ضتمرة 

يف جميع القطاعات التنموية.
���ض��م��وه - يف كلمة وج��ه��ه��ا عرب  وق���ال 

مبنا�ضبة  الوطن”  “درع  جم���ل���ة 
 ..  - ل��ل��دول��ة  ال�48  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
ال��ي��وم الوطني  ب��ذك��رى  اإن الح��ت��ف��ال 
ومعاين  ب��ق��ي��م  اح��ت��ف��ال  ه���و   48 ال����� 
الكيان  ه�����ذا  م���وؤ����ض�������ض  وط����م����وح����ات 
ال���وح���دوي ال��ع��ظ��ي��م ال�����ض��ي��خ زاي����د بن 
ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
ال�������ذي وح������د م�����ع اإخ������وان������ه احل���ك���ام 
وهو  املباركة  ال��دول��ة  ه��ذه  املخل�ضني 
كذلك احتفال مبا قطعته الدولة من 
مراحل تنموية كبرية على يد قيادتنا 
املكانة  خاللها  م��ن  لتتبواأ  الر�ضيدة 

املرموقة بني دول العامل.
وفيما يلي ن�ض الكلمة..

العربية  الم�����ارات  دول���ة  ت��وا���ض��ل   //
امل��ت��ح��دة حت��ت ق��ي��ادة ���ض��اح��ب ال�ضمو 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ض��ي��خ 
رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” و�ضاحب 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئي�ض 
“رعاه  جم��ل�����ض ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل” 

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ال�����ض��م��و حكام  اأ����ض���ح���اب  واإخ����وان����ه����م 
الإمارات وهي حتتفل بيومها الوطني 
ال� 48 بنجاحها املتوا�ضل يف جتربتها 
روؤية  نتيجة  ج���اءت  وال��ت��ي  التنموية 
ومتابعة  �ضليم  وتخطيط  م�ضتقبلية 
الوطنية  املوؤ�ضرات  لتحقيق  م�ضتمرة 

يف جميع القطاعات التنموية.
ال��ي��وم الوطني  ب��ذك��رى  اإن الح��ت��ف��ال 
ب��ق��ي��م و معاين  اح��ت��ف��ال  ه���و   48 ال���� 
الكيان  ه�����ذا  م���وؤ����ض�������ض  وط����م����وح����ات 
ال�����وح�����دوي ال���ع���ظ���ي���م ال�������ض���ي���خ زاي����د 
اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن 
ثراه”? الذي وحد مع اإخوانه احلكام 
وهو  املباركة  ال��دول��ة  ه��ذه  املخل�ضني 
كذلك احتفال مبا قطعته الدولة من 
مراحل تنموية كبرية على يد قيادتنا 
املكانة  خاللها  م��ن  لتتبواأ  الر�ضيدة 

املرموقة بني دول العامل.
من  دائ��م��ا  احلكيمة  قيادتنا  حت��ر���ض 
هذه  يف  املتوا�ضل  النجاح  ه��ذا  خ��الل 

املراحل التنموية املختلفة على الإ�ضهام 
يف تعزيز مكانة الدولة بني اأكرث دول 
اأرق����ى م�ضتويات  ت��ق��دم��ا وف���ق  ال��ع��امل 
وطموحاتها  ي��ن�����ض��ج��م  مب���ا  ال��ت��ن��م��ي��ة 
مل�ضتقبل الإمارات وم�ضريتها لتحقيق 
التي   ”2021 الإم���������ارات  “روؤية 
�ضمن  الإم��������ارات  ت���ك���ون  لأن  ت���ه���دف 
التنمية  حيث  من  العامل  دول  اأف�ضل 
و”مئوية  والجتماعية  القت�ضادية 
2071” والتي تهدف لأن  الإم��ارات 

يف  دول��ة  اأف�ضل  احلبيبة  دولتنا  تكون 
العامل.

اإن�ضائها  الم���ارات منذ  دول��ة  ومتكنت 
على يد الآباء املوؤ�ض�ضني من اأن تكون 
ج�����ض��ر ت��وا���ض��ل وت���الق���ي ب���ني �ضعوب 
منفتحة  ب��ي��ئ��ة  يف  وث��ق��اف��ات��ه  ال���ع���امل 
الآخر  وتقبل  الح���رتام  على  وقائمة 
الت�ضامح  زرع قيم ومعاين  من خالل 
يف نفو�ض اأبنائها وكان اإعالن �ضاحب 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان 
عام 2019 يف دولة الإم��ارات “عاما 
الدولة  م��ك��ان��ة  ي��ر���ض��خ  للت�ضامح” 
ج�ضور  وم��د  للت�ضامح،  عاملي  كنموذج 
والثقافات  الأدي�������ان  ب���ني  ال��ت��وا���ض��ل 
املختلفة واإر�ضاء قيم الأخّوة الإن�ضانية 

يف عام الت�ضامح.
تنويع  يف  الإم��������ارات  دول����ة  ن����اح  اإن 
بنيتها القت�ضادية من خالل تطوير 
التجارة  م��ث��ل  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
وامل�ضارف  واخل����دم����ات  وال�����ض��ي��اح��ة 
اقت�ضاد  ب����اأك����رث  مت��ت��ع��ه��ا  يف  اأ����ض���ه���م 

املنطقة  م�ضتوى  على  وتنوعا  حيوية 
اإىل  �ضعبها  ب�ضعادة  الإم��ارات  واهتمام 
�ضيا�ضات  و����ض���ع  ع��ل��ى  ع��م��ل��ه��ا  ج���ان���ب 
الإمارات  دول��ة  مكانة  لرت�ضيخ  ترمي 
يف ���ض��دارة ال��دول الأك��رث �ضعادة على 
اأدى  ما  والعاملي  الإقليمي  امل�ضتويني 
على  ال��ث��ام��ن  ول��ل��ع��ام  تت�ضدر  اأن  اإىل 
التوايل قائمة الدول املف�ضلة للعي�ض 
ت�ضّدرت  كما  ال��ع��رب��ي،  ال�ضباب  ل��دى 
اإليها  ي��ن��ظ��رون  ال��ت��ي  ال�����دول  ق��ائ��م��ة 
للدول  ي��ح��ت��ذى  ب��و���ض��ف��ه��ا من���وذج���ا 
الأخرى وذلك وفقا لنتائج ا�ضتطالع 

لراأي ال�ضباب العربي.
ون��ح��ت الإم�����ارات ك��ذل��ك يف حتقيق 
عامليا  واخلام�ض  اإقليميا  الأول  املركز 
�ضمن اأكرث الدول تناف�ضية يف العامل 
متقدمة على دول رائدة يف هذا املجال 
عامليا  الأوىل  امل���رات���ب  اح��ت��ل��ت  ح��ي��ث 
الرئي�ضية  امل��ح��اور  م��ن  كبري  ع��دد  يف 
واملحاور الفرعية واملوؤ�ضرات الفرعية 
التي ير�ضدها تقرير “الكتاب ال�ضنوي 
 2019 ل��ع��ام  العاملية”  للتناف�ضية 

وذلك بف�ضل العمل الدوؤوب والعطاء 
امل�ضتمر لأبناء الوطن لتحقيق الروؤى 

والأهداف الوطنية.
الإماراتي  الف�ضاء  رائد  و�ضول  ويعد 
الف�ضاء  حمطة  اإىل  املن�ضوري  ه��زاع 
الدولية ناحا تاريخيا جديدا ي�ضاف 
اإىل �ضجل دول��ة الإم����ارات احل��اف��ل يف 
خم��ت��ل��ف امل���ج���الت وال��ت��ي ت��ع��م��ل لغد 
اأف�ضل ل�ضت�ضراف امل�ضتقبل واأثبتت اأن 
ال�ضتثمار يف بناء الإن�ضان يف ميادين 
وعلوم  والتكنولوجيا  والبتكار  العلم 
ال��ف�����ض��اء ه���و ال���ه���دف الأ����ض���م���ى نحو 

امل�ضتقبل.
اإن ن��اح دول��ة الإم���ارات يف احل�ضول 
على املرتبة الأوىل لأكرث دول العامل 
عطاء وتقدميا للم�ضاعدات الإن�ضانية 
جانب  اإىل  ال����دائ����م  وق���وف���ه���ا  ي���وؤك���د 
الق�ضايا الإن�ضانية العادلة وامل�ضروعة 
وتقدمي كل دعم ممكن لهم وامل�ضاهمة 
تتعر�ض  ال��ت��ي  ال��ع��امل  �ضعوب  دع��م  يف 
ل����ل����ح����روب وال�������ك�������وارث ب����ع����ي����دا عن 
اأو  العرقية  اأو  ال�ضيا�ضية  الع��ت��ب��ارات 

املتوا�ضل  ال��ن��ج��اح  ه���ذا  اإن  ال��دي��ن��ي��ة. 
املختلفة  التنموية  امل��راح��ل  جميع  يف 
لدولة الإمارات مل يكن ليتحقق لول 
ت�ضحيات الآباء املوؤ�ض�ضني وطموحات 
وتكاتف  احل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ه��ا  وروؤي�������ة 
�ضعبها يف تعزيز مكانة الدولة لتكون 
تقدما  الأك�������رث  ال�������دول  م�������ض���اف  يف 
موؤمنني  ال��ع��امل  ح��ول  و�ضعادة  ومن��وا 
ولن  قامو�ضنا  يف  لي�ض  امل�ضتحيل  ب��اأن 
يكون جزءا من حا�ضرنا اأو م�ضتقبلنا 
ووزارة الال م�ضتحيل التي اأعلنت عنها 
تر�ضيخ  هي  موؤخرا  احلكيمة  قيادتنا 
ال��ط��م��وح��ات والأه����داف  ل��ه��ذه  عملي 

واملبادئ.
اإىل  اأتوجه  العزيزه  املنا�ضبة  هذه  ويف 
اهلل عز وجل اأن يرحم الآباء املوؤ�ض�ضني 
وقيادتنا  وط���ن���ن���ا  اهلل  ي��ح��ف��ظ  واأن 
و�ضبابنا  اأب��ن��اءن��ا  ي��وف��ق  واأن  و�ضعبنا 
واأن  والنماء  ليوا�ضلوا م�ضرية اخلري 
يحافظوا على كل املكت�ضبات الوطنية 
واأن يحر�ضوا على الولء والوفاء لهذا 

الوطن الغايل وقيادته الر�ضيدة.

اأحمد بن �سلطان القا�سمي: الإمارات ت�سكل جتربة عاملية يحتذى بها يف الوحدة

عبداهلل بن �سامل القا�سمي: جمتمعنا منوذج يحتذى به يف م�سرية الوحدة واللحمة الوطنية

طحنون بن حممد: ذكرى اليوم الوطني احتفال بقيم وطموحات موؤ�س�س هذا الكيان الوحدوي العظيم

حمدان بن زايد: الثاين من دي�سمرب يوم 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  اأكد 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
اأن يوم  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ال������وزراء 
الحتاد يوم تاريخي را�ضخ يف ذاكرة 

الإماراتيني ووجدانهم.
وقال �ضموه - يف كلمة وجهها عرب 
مبنا�ضبة  الوطن”  “درع  جم��ل��ة 
اإن   - للدولة  ال�48  الوطني  اليوم 
حمطات  فيه  ن�ضتذكر  ال��ي��وم  ه��ذا 

م����ن خالله  ون�����ض��ت��ل��ه��م  م�����ض��رق��ة 
يتفاخر  ل��وط��ن  ب��اه��را  م�ضتقبال 
ت�ضطر  التي  ال�ضتثنائية  بقيادته 
وناجحا  فريدا  منوذجا  بحكمتها 
بروؤية �ضادقة وع��زم ل  الأمم  بني 

يلني.

وفيما يلي ن�س الكلمة ..
ن�ضتح�ضر  امل��ج��ي��د  ال��ي��وم  ه��ذ  »يف 
يف  املوؤ�ض�ضني،  القادة  جهود  عظمة 
اجتماع كلمتهم واإرادتهم على بناء 

الحتاد، الذي انطلقت فكرته من 
له  املغفور  املوؤ�ض�ض  القائد  اإمي���ان 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان” 
باأهمية الوحدة،  طيب اهلل ثراه”، 
ف��ج��م��ع ح���ول���ه���ا ���ض��م��ل الإم��������ارات 
ال�ضبع، معلنا ولدة دولة الإمارات 
�ضيادة  ذا  كيانا  امل��ت��ح��دة،  العربية 
دعائم  واأر����ض���ى  م�ضتقال،  م��وح��دا 
اإليها  ي�ضار  حديثة،  ع�ضرية  دول��ة 
�ضار  وع��ل��ى نهجه  ب��ال��ب��ن��ان،  ع��امل��ي��ا 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ���ض��ي��دي 

رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
لت�ضتمر  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
م�ضرية الإم��ارات الواثقة بخطاها 

يف حتقيق مزيد من الإنازات.
يوم الحتاد، هو يوم تاريخي را�ضخ 
الإم��ارات��ي��ني ووجدانهم،  ذاك��رة  يف 
م�ضرقة،  حم��ط��ات  ف��ي��ه  ن�����ض��ت��ذك��ر 
لوطن  ب��اه��را  م�ضتقبال  ون�ضتلهم 
التي  ال�ضتثنائية  بقيادته  يتفاخر 
فريدا  من��وذج��ا  بحكمتها  ت�ضطر 
وناجحا بني الأمم، بروؤية �ضادقة 

�ضيدي �ضاحب  م��ن  وع��زم ل يلني 
اآل  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�ض 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  و����ض���ي���دي  اهلل” 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�ضلحة واإخوانهما 
املجل�ض  اأع�����ض��اء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات. 
باتت تت�ضدر  التي  الإم���ارات  دول��ة 

الدول  اأك��رث  بني  متقدمة  مراتب 
رفاهية واأمنا وا�ضتقرارا يف العامل، 
ل  جديدة  اآف��اق  نحو  بثقة  تنطلق 
ن�ضب  وا�ضعة  لطموحاتها،  ح��دود 
 2071 الإم�����ارات  مئوية  عينيها 
ب���ع���زم ق��ي��ادت��ه��ا وم��واط��ن��ي��ه��ا فهم 
يتجلى  ال��ذي��ن  احلقيقية  ث��روت��ه��ا 
لتتاألق  ال���واع���د،  امل�ضتقبل  ف��ي��ه��م 
الإم�������ارات يف ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ل من 
ا�ضتندت  ر�ضيدة  قيادة  نهج  خ��الل 
تراث  اإىل  ال��دول��ي��ة  ع��الق��ات��ه��ا  يف 

واحرتام  اأ�ضيلة  وح�����ض��ارة  ع��ري��ق 
اأ�ضمى  الإن�����ض��ان يف  مل��ب��ادئ ح��ق��وق 
للدولة  ع���ن���وان���ا  ف���غ���دت  م��ع��ان��ي��ه، 
لل�ضالم  وواح����������ة  احل���������ض����اري����ة، 

والتعاي�ض والت�ضامح. 
و�ضعبا  ح��ك��وم��ة  ل���الإم���ارات  هنيئا 
عظيمة  مكت�ضبات  م��ن  حت��ق��ق  م��ا 
يف ظ��ل الحت����اد، ف��ه��و م��ن��ارة العز 
وال���رف���اه وال�������ض���الم، مل�����ض��رية دولة 
م��ت��ح��دة ق���وي���ة و����ض���اخم���ة، جتمع 
وت��ع��م��ر، تطوع  ت��غ��ي��ث  ت���ف���رق،  ول 

لإن����ازات  وال��ت��ح��دي��ات  امل�ضتحيل 
والإن�ضانية  الب�ضرية  خريها  يعم 

جمعاء«.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان 
اأن الثاين من  وزير �ضوؤون الرئا�ضة 
دي�ضمرب الذي انطلقت فيه م�ضرية 
اخلري قبل 48 عاما هو يوم لتعزيز 
التالحم القائم بني ال�ضعب وقيادته 
ن�ضتح�ضر فيه �ضرية رموزنا ونّدد 
ال����ولء ل��ل��ق��ي��ادة والن��ت��م��اء للوطن 
بالدنا  حققته  م��ا  اأن  اإىل  ..م�ضريا 
امل�ضرية  باأن  اأماًل واطمئناًنا  يزيدنا 

اأرحب  اآف��اق  الحتادية ما�ضية نحو 
لوطننا  يجُحّقق  مبا  اأو�ضع  وجم��الت 
م�����زي�����داً م����ن املَ���ن���ع���ة وال����ض���ت���ق���رار 

وملواطنينا الرفاه والزدهار.
وفيما يلي كلمة �ضموه التي وجهها 
عرب جملة “درع الوطن” مبنا�ضبة 

اليوم الوطني ال� 48 للدولة ..
املبارك،  ال��ي��وم  ه���ذا  ي�����ض��ّرين يف   //
الثامنة  ب��ال��ذك��رى  حتتفل  وب��الدن��ا 
والأرب����ع����ني ل��ت��اأ���ض��ي�����ض احت����اد دولة 
اأرفع  اأن  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 

�ضيدي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
“حفظه اهلل”، واإىل �ضاحب ال�ضمو 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب 
اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واإىل 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، 
اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه��م 
املجل�ض الأعلى حكام الإمارات، وهم 
تر�ضيخاً  اخل���ري  م�����ض��رية  ي���ق���ودون 

اأر�ضى دعائمها الوالد  لقيم وثوابت 
ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ض�����ض، ال�����ض��ي��خ زاي����د بن 
ثراه،  اهلل  طّيب  نهيان،  اآل  �ضلطان 
واإخ���وان���ه الآب����اء امل��وؤ���ّض�����ض��ني الذين 
رفعة  يف  وتفانوا  ل�ضعبهم  اأخل�ضوا 

وطنهم.
ال����ذي  دي�������ض���م���رب،  م����ن  ال����ث����اين  اإن 
ان��ط��ل��ق��ت ف��ي��ه م�����ض��رية اخل���ري قبل 
ثمان واأربعني �ضنة، هو يوم لتعزيز 
ال�ضعب  ب�����ني  ال����ق����ائ����م  ال����ت����الح����م 
ف��ي��ه �ضرية  ن�����ض��ت��ح�����ض��ر  وق���ي���ادت���ه، 
للقيادة،  ال�����ولء  ون�����ّدد  رم����وزن����ا، 

والنتماء للوطن، والتقدير لقواتنا 
امل�ضّلحة والقوات النظامية الأخرى، 
وال���وف���اء ل�����ض��ه��دائ��ن��ا ال���ذي���ن ج���ادوا 
ب������الأرواح وال���دم���اء ال��غ��ال��ي��ة، ف���داًء 
ل��دول��ة الحت���اد ودف��اع��اً ع��ن قيمها. 
اإن بالدنا، يف ظّل القيادة الر�ضيدة، 
هي اليوم اأكرث ا�ضتعداداً للم�ضتقبل 
اإليه بثقة، ون�ضتعد له  الذي نتطّلع 
متطورة،  و�ضحية  تعليمية  وبنجُظٍم 
ورع������اي������ة اج���ت���م���اع���ي���ة م���ت���ق���ّدم���ة، 
متكننا  ق��وي��ة  حتتية  بنية  وت��وف��ري 
الرابع  اجل��ي��ل  تقنيات  ت��وط��ني  م��ن 

وتطوير  ال�����ض��ن��اع��ي��ة،  ال���ث���ورة  م���ن 
وال�ضيا�ضات  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
وال�ضباب،  امل�������راأة  مت���ك���نٍي  ل��ت��ع��زي��ز 
وا�ضتثمار الكوادر الوطنية، وتوطيد 
ال�������ض���راك���ة م����ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض، 
القطاعات  ك��ّل  يف  ال��ري��ادة  وحتقيق 
واملمار�ضات  التجارب  باأف�ضل  اأخ��ًذا 
العلماء  وا����ض���ت���ق���ط���اب  ال���ع���امل���ي���ة، 
وقد  الأع�����م�����ال  ورواد  واخل���������رباء 
�ضرعنا بالفعل با�ضت�ضراف امل�ضتقبل 
اإر���ض��ال اأول رائ���د ف�ضاء  م��ن خ��الل 
الف�ضائية  امل��ح��ط��ة  اإىل  اإم����ارات����ي 

الدولية، وبحلوٍل ا�ضتباقية مبتكرة، 
لتحويل  و���ض��ي��ن��اري��وه��ات  ومن������اذج 
دافعة  ق���وٍة  اإىل  امل�ضتقبل  حت��دي��ات 
وفر�ٍض مثمرة. اإن ما حققته بالدنا، 
يزيدنا اأماًل واطمئناًنا، باأن امل�ضرية 
الحتادية ما�ضية نحو اآفاق اأرحب، 
يجُحّقق لوطننا  اأو�ضع، مبا  وجمالت 
م����زي����داً م����ن املَ���ن���ع���ة وال����ض���ت���ق���رار، 
وملواطنينا الرفاه والزده��ار، داعني 
للوطن،  خ��دم��ة  يف  ي��وف��ّق��ن��ا  اأن  اهلل 
م��داف��ع��ني ع���ن���ه، م��ت��وّح��دي��ن خلف 
الولء  عهد  لها  ق��ي��ادت��ه، جم��ّددي��ن 

النتماء  ول���ل���وط���ن  والإخ�����ال������ض، 
وال��ت�����ض��ح��ي��ة وال�����ف�����داء. وك�����ّل عام 
والإم���ارات يف اأم��ن وخ��ري، وال�ضالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته  .

هزاع بن زايد: القيادة احلكيمة ل جتعل عاما مي�سي دون حتقيق حلم زايد بوطن يحت�سن جميع اأبنائه

�سيف بن زايد: يوم الحتاد يوم تاريخي را�سخ يف ذاكرة الإماراتيني ووجدانهم

من�سور بن زايد: الثاين من دي�سمرب يوم لتعزيز التالحم بني ال�سعب وقيادته

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د �ضمو ال�����ض��ي��خ ه���زاع ب��ن زاي���د اآل 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان 
احلكيمة  القيادة  اأن  اأبوظبي  لإم���ارة 
دون حتقيق  مي�����ض��ي  ع��ام��اً  ل جت��ع��ل 
ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�ض  الأب  حلم 
اآل نهيان رحمه اهلل  زاي��د بن �ضلطان 
اأبنائه ويحقق  بوطن يحت�ضن جميع 

اأحالمهم وتطلعاتهم.
واأ�ضاف �ضموه - يف كلمة له مبنا�ضبة 
اليوم الوطني ال� 48 - “اإننا نودع عاماً 
حافاًل بالإنازات م�ضيئاً بالنجاحات 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول������ة الإم�����������ارات .. 
اأن تعّد، وحمطات  اأكرث من  اإن��ازات 
تاريخية اأكرث من اأن حت�ضى، اإل اأنها 
الإماراتية  امل�ضرية  من  جزء  جميعها 
املتوا�ضلة نحو ذرى املجد وبلوغ اأعلى 

درجات التقدم احل�ضاري.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����ض ك��ل��م��ة ���ض��م��وه التي 
الوطن  درع   “ جم��ل��ة  ع���رب  وج��ه��ه��ا 
 48 ال������  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة   “
عام  عتبة  على  ال��ي��وم  نقف  ل��ل��دول��ة.. 
املجيدة،  دول���ت���ن���ا  ع���م���ر  م����ن  ج���دي���د 
م���ودع���ني ع���ام���اً ح���اف���اًل ب����الإن����ازات 
م�ضيئاً بالنجاحات التي حققتها دولة 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  الإم������ارات، يف ظ��ل 

بن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ل�����ض��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب 
رئي�ض  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�ض جمل�ض 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ض��ي��خ 
القائد  ن���ائ���ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د  ويل 
واأ�ضحاب  امل�����ض��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
الإم����ارات، جم��ددي��ن يف  ال�ضمو حكام 
كل  قلب  على  الغالية  املنا�ضبة  ه��ذه 
املقيمني على  واإماراتية وكل  اإماراتي 
الطيبة، عهد  امل��ع��ط��اءة  الأر����ض  ه��ذه 
الوفاء والولء للقيادة احلكيمة التي 
تكون  اأن  دون  مي�ضي  ع��ام��اً  جتعل  ل 
حتقيق  يف  ك���ب���رية  خ���ط���وات  ق��ط��ع��ت 
ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�ض  الأب  حلم 
“رحمه  ن��ه��ي��ان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
اأبنائه  جميع  يحت�ضن  بوطن  اهلل”، 
ويعمل  وتطلعاتهم  اأحالمهم  ويحقق 
يف  ال��ك��رمي،  وعي�ضهم  رفاهيتهم  على 
م�ضاركتهم  فيه  ير�ضخ  ال���ذي  ال��وق��ت 
الفاعلة والإيجابية يف م�ضرية التنمية 
انفتاحهم  وي��ع��زز  وال��ب��ن��اء  والتطوير 
تطور  يف  وم�ضاركتهم  الثقافات  على 

الإن�ضانية وتقدمها.
العام �ضهدت دولة الإمارات  ففي هذا 

مرحلة مهمة متثلت يف قرار �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ب���اأن  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض 
الوطني  املجل�ض  اأع�ضاء  ن�ضف  يكون 
الحتادي من الن�ضاء، دفعاً مل�ضريتهن 
ك�ضريكات  لهن  التمكني  من  وم��زي��داً 
وحا�ضره  الوطن  ما�ضي  اأ�ضا�ضيات يف 
وم�ضتقبله، وهو ما ي�ضكل بدوره حجر 
اأ�ضا�ض يف اجلهود التي بذلتها وتبذلها 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
رئي�ضة  العام  الن�ضائي  الحت��اد  رئي�ضة 
والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض 
التنمية  مل��وؤ���ض�����ض��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ض��ة 
لالرتقاء  الإمارات”  “اأم  الأ���ض��ري��ة 
مبكانة املراأة والطفل والأ�ضرة يف دولة 
الإم�����ارات، ول��ع��ل م��ن اأب���رز اخلطوات 
�ضبيل  يف  املا�ضي  ال��ع��ام  �ضهدها  ال��ت��ي 
هيئة  تاأ�ضي�ض  الأه���داف  ه��ذه  حتقيق 
واعتماد  امل��ب��ك��رة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي 
قانون احتادي لرعاية كبار املواطنني 
واإط���الق ع��دد م��ن م��راك��ز ال�ضباب يف 
خمتلف اإمارات الدولة. لقد �ضهد هذا 
العام العديد من املنا�ضبات التاريخية 
ال��ت��ي اأك���دت مكانة دول���ة الإم����ارات يف 
خمتلف املجالت وامليادين، ولعل من 
الأخوة  “وثيقة  املنا�ضبات  تلك  اأب���رز 
الإن�ضانية” التي اأطلقت من العا�ضمة 

اأب�����وظ�����ب�����ي ب���ح�������ض���ور مم���ث���ل���ني عن 
الديانات كافة، يتقدمهم �ضيخ الأزهر 
البابا  وقدا�ضة  الطيب  اأح��م��د  الإم���ام 
الكاثوليكية،  الكني�ضة  بابا  فرن�ضي�ض، 
اللحظات  اأك����رث  م���ن  واح�����دة  ف��ك��ان��ت 
تلك  الت�ضامح”،  “عام  يف  امل�����ض��ي��ئ��ة 
�ضاحب  اأطلقها  التي  الرائدة  البادرة 
حفلت  وال��ت��ي  ال��دول��ة،  رئي�ض  ال�ضمو 
على  ومنها  وال��ف��ع��ال��ي��ات،  بالأن�ضطة 
الإع��الن عن  املثال ل احل�ضر،  �ضبيل 
الإبراهيمية”  العائلة  “بيت  ت�ضييد 
ال�ضماوية  ل��ل��دي��ان��ات  حا�ضناً  ليكون 
الثالث، واإطالق “�ضندوق زايد العاملي 
للتعاي�ض” دعماً جلهود تعزيز ثقافة 
الإن�ضانية  والأخ��وة  ال�ضلمي  التعاي�ض 

ب���ني ���ض��ع��وب ال���ع���امل، وو����ض���ع احلجر 
يف  الهندو�ضي  املعبد  لبناء  الأ���ض��ا���ض 
الدولة، وا�ضت�ضافة الأوملبياد اخلا�ض 
الذي  احل��دث  ذلك  العاملية،  لالألعاب 
تنظيمه،  ب����روع����ة  ال����ع����امل  اأده�����������ض 
الإم�����ارات جمدداً  اأث��ب��ت��ت دول���ة  حيث 
لالزدهار  واح���ة  فح�ضب  لي�ضت  اأن��ه��ا 
اأي�ضاً  هي  بل  والعمراين  القت�ضادي 
والتعاي�ض  احل�ضاري  لالإ�ضعاع  مركز 

واحلوار بني جميع الب�ضر.
دولياً  ال��ع��ام ح�����ض��وراً  ه���ذا  �ضهد  ك��م��ا 
ا�ضتقبالها  عرب  �ضواء  للدولة،  ب��اه��راً 
ال�ضني  رئ��ي�����ض��ي  م���ث���ل  ك����ب����اراً  ق������ادة 
وعقد  الهند،  وزراء  ورئي�ض  ورو���ض��ي��ا 
ات��ف��اق��ي��ات ���ض��راك��ة وت��ع��اون م��ع��ه��م، اأو 
التي  التاريخية  ال��زي��ارات  خ��الل  من 
قام بها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
لعدد من الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة، 
وح�ضورها  الإم����ارات  مكانة  مر�ضخاً 
البارز يف ال�ضاحة الإقليمية والدولية. 
العام،  ه���ذا  عظيماً  ف��خ��رن��ا  ك���ان  ل��ك��م 
حوله  اجتمعت  اآخ��ر  تاريخي  ب��اإن��از 
وال��ع��رب جميعاً،  الإم��ارات��ي��ني  ق��ل��وب 
اإماراتي  ف�ضاء  رائ��د  اأول  �ضعود  وه��و 
حيث  ال��دول��ي��ة،  الف�ضاء  حمطة  اإىل 

ج�ضد هزاع املن�ضوري ورفيقه �ضلطان 
ال���ن���ي���ادي ح��ل��م زاي�����د وط���م���وح دول���ة 
الإم��ارات باأن يكون لها اإ�ضهام بارز يف 
علوم الف�ضاء واأن تكون على قدم و�ضاق 
مع الدول املتقدمة يف جمالت العلوم 
وامل��ع��رف��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وق���د جاء 
الإعالن عن تاأ�ضي�ض “جامعة حممد 
بن زايد للذكاء ال�ضطناعي”، اإ�ضافة 
والفعاليات  امل���وؤمت���رات  ع�����ض��رات  اإىل 
التي  والأح���������������داث  وامل�����ه�����رج�����ان�����ات 
موؤمتر  ومنها  ال��دول��ة،  ا�ضت�ضافتها 
ال��ف�����ض��اء ال��ع��امل��ي ال����ذي ���ض��ه��د توقيع 
عربية  جمموعة  اأول  تاأ�ضي�ض  ميثاق 
دولة   11 ت�ضم  ال��ف�����ض��ائ��ي  ل��ل��ت��ع��اون 
�ضناعي  قمر  م�ضاريعها  واأول  عربية 
�ضيعمل عليه العلماء العرب من دولة 
المارات، ليوؤكد العمل الدوؤوب الذي 
لتت�ضدر دول  القيادة احلكيمة  تبذله 
احليوية.  امل���ي���ادي���ن  ه����ذه  يف  ال���ع���امل 
ذلك  الوطن،  ق�ضر  اإط��الق  ياأتي  كما 
ال�����ض��رح ال��وط��ن��ي وال��ث��ق��ايف الكبري يف 
وتاأ�ضي�ض  اأب��وظ��ب��ي،  ال��ع��ا���ض��م��ة  ق��ل��ب 
واإطالق  العربية،  للغة  اأبوظبي  هيئة 
التعليمية  املن�ضة  “مدر�ضة”  من�ضة 
الأك������رب يف ال���ع���امل ع���رب الإن����رتن����ت، 
دولة  ح��ر���ض  اأي�����ض��اً  كله  ه��ذا  ليعك�ض 
الإم������ارات ع��ل��ى ت��ر���ض��ي��خ ق��ي��م املعرفة 

والأ�ضالة يف نفو�ض الأجيال.
اأن تعد، وحمطات  اأكرث من  اإن��ازات 
تاريخية اأكرث من اأن حت�ضى، اإل اأنها 
الإماراتية  امل�ضرية  من  جزء  جميعها 
املتوا�ضلة نحو ذرى املجد وبلوغ اأعلى 
وامل�ضاهمة  احل�ضاري،  التقدم  درجات 
للو�ضول  وال�ضعوب  ال���دول  باقي  م��ع 
العنف والتطرف،  اإىل عامل خال من 
النبيلة،  الإن�����ض��ان��ي��ة  ل��ل��ق��ي��م  م��ك��ر���ض 
اأطيافهم  بكل  الب�ضر  يجمع  ما  ولكل 
وم��ع��ت��ق��دات��ه��م واأع���راق���ه���م ع��ل��ى حب 
قيادة  ندد  ما  وهو  والعطاء،  اخلري 
و�ضعباً، ن�ضاء ورجاًل، العهد بتحقيقه 
الوطني  ال���ي���وم  يف  واإرادة  ع���زم  ب��ك��ل 
ا�ضتطاعت  وق���د  والأرب���ع���ني.  ال��ث��ام��ن 
ال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجيات احلكومية 
التي اعتمدتها دولة الإم��ارات، ومنها 
العام  ا�ضرتاتيجية جودة احلياة حتى 
2031 والتي ت�ضمنت 90 م�ضروعا 
والنف�ضية  ال��ب��دن��ي��ة  بال�ضحة  تتعلق 
وال�ضحة الرقمية لالأجيال، وتر�ضيخ 
وال�ضرتاتيجية  الأ���ض��ري��ة،  العالقات 
الوطنية للذكاء ال�ضطناعي، واإطالق 
ا�ضتطاعت  ال��الم�����ض��ت��ح��ي��ل،  وزارة 
و�ضع  وغ��ريه��ا  ال�ضرتاتيجيات  ه��ذه 
دولة  جتعل  متقدمة  طريق  خريطة 
له  وت��ع��د  امل�ضتقبل  ت�ضتبق  الإم�����ارات 

الوقت  ويف  دق��ي��ق��ة،  ع��ل��م��ي��ة  ب�����ض��ورة 
اأكرث  اإل��ي��ه��ا  ال��ع��امل  ت�ضتقطب  نف�ضه 
���ض��ل�����ض��ل��ة حوافز  ف���اأك���رث م���ن خ����الل 
امل�ضتثمرين  ت�����ض��ت��ه��دف  وت�����ض��ه��ي��الت 
للعي�ض  والعلماء  امل��ه��ارات  واأ���ض��ح��اب 
والعمل يف الإمارات، وهذه ال�ضيا�ضات 
وغ���ريه���ا ه���ي مم���ا ي��ج��ع��ل الإم�������ارات 
الوجهة  ال��ت��وايل  على  الثامن  وللعام 

املف�ضلة لل�ضباب العربي.
املحبة  دول�������ة  والإم�������������ارات  ع�����ام  ك����ل 
وال���ت�������ض���ام���ح، وال���ت���ع���اي�������ض واحل�������وار، 
والعطاء،  والبذل  والتقدم،  والتطور 
املنا�ضبة  ب��ه��ذه  ال��ت��ربي��ك��ات  واأج���م���ل 
اجلليلة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
“حفظه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�ض جمل�ض 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
اآل نهيان ويل  ال�ضيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
ال�ضمو  واأ����ض���ح���اب  امل�����ض��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
لالحتاد  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ض  اأع�������ض���اء 
حكام الإم��ارات واأولياء العهود ونواب 
الإماراتية  امل�ضلحة  وال��ق��وات  احل��ك��ام 
دولة  اأبناء  وجلميع  ومنت�ضبني  قيادة 

الإمارات واملقيمني على اأر�ضها .

•• دبي-وام:

الإمارات  لدولة  التهنئة  بخال�ض  بدبي  الكويتي  الأعمال  جمل�ض  تقدم 
العربية املتحدة قيادة و�ضعبا مبنا�ضبة الأعياد الوطنية ممثلة باأيام العلم 

وال�ضهيد واليوم الوطني .
واأ�ضارت ملى جا�ضم بور�ضلي رئي�ضة املجل�ض اإىل اأنه من منطلق العالقات 
الوثيقة والتاريخية بني دولة الكويت ودولة الإم��ارات وجريا على عادة 

ب�ضركاتنا  ممثال  الكويتي  الأعمال  جمتمع  م�ضاركة  يف  ال�ضنوية  املجل�ض 
مع  احتفالتنا  متّثلت  فقد  ال��ث��اين  وطنهم  يف  الأع��م��ال  ورواد  الوطنية 

�ضركائنا هذا العام ب�4 م�ضاركات رئي�ضية وهي :.
تنظيم برنامج زيارات ر�ضمية بالتعاون مع موؤ�ض�ضة ال�ضارقة لدعم امل�ضاريع 
الريادية /رواد/ اإىل دولة الكويت وم�ضاركة جمل�ض الأعمال الكويتي يف 
احلفل  وح�ضور  ال��ت��وايل  على  الثالث  للعام  الإم��ارات��ي  الكويتي  امللتقى 
املقام يف دار الأوب��را بدبي وامل�ضاركة يف املعر�ض املقام على هام�ض احلفل 

ل�ضتعرا�ض خدمات املجل�ض و�ضركائه من القطاع اخلا�ض ممن احتفلوا 
بدخولهم اأ�ضواق دولة الإمارات هذا العام واأبرزهم /تطبيق كويف/ ال�ضوق 
اللكرتونية املخت�ضة بالقهوة و/كاف كافيه/ للقهوة املخت�ضة ف�ضال عن 
م�ضاركات املجل�ض مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 48 لدولة الإمارات يف اإنتاج 
ر�ضائل م�ضورة تعك�ض عمق العالقات القت�ضادية الأخوية بني البلدين .

الإ�ضتقبال  الكويتي بدبي يف حفل  كما ي�ضارك وفد من جمل�ض الأعمال 
الر�ضمية حيث من  الوطنية  ال�ضفارة مبنا�ضبة الإحتفالت  الذي تنظمه 

املزمع اإقامته يف م�ضاء الثاين من دي�ضمرب.
مظلة  حت��ت   2016 ع��ام  يف  تاأ�ض�ض  الكويتي  الأع��م��ال  جمل�ض  اأن  يذكر 
غرفة جتارة و�ضناعة دبي كمجل�ض غري ربحي يعمل على تعزيز اخلربات 
عرب  ع�ضويته  اأب����واب  املجل�ض  ويفتح  لأع�����ض��ائ��ه.  وال��ع��الق��ات  وال��ف��ر���ض 
الأعمال  رواد  لكافة   www.KuwaitBC.ae الإلكرتوين   موقعه 
دولة  يف  النمو  اآف���اق  وب��ح��ث  التجارية  الأع��م��ال  ممار�ضة  يف  الطاحمني 

الإمارات.

جمل�س الأعمال الكويتي بدبي ي�سارك دولة الإمارات يومها الوطني

•• اأبوظبي -وام: 

ال�ضيخ خالد بن حممد بن  اأكد �ضمو 
زايد اآل نهيان ع�ضو املجل�ض التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي رئي�ض مكتب اأبوظبي 
ال�48  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  اأن  التنفيذي 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 
الحتاد،  مع  العهد  لتجديد  منا�ضبة 
الرا�ضخة،  ومبادئه  امللهمة،  وقيادته 
والتاأكيد على وحدة الهدف وامل�ضري، 
من  الوطن،  امتداد  على  معاً  لنعمل 
اأجل م�ضتقبل مزدهر لقادم الأجيال، 
الذي  الإن���ازات  ر�ضيد  على  والبناء 

يكرب كل يوم.
مبنا�ضبة  ل��ه  كلمة  يف   - �ضموه  وق���ال 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��� 48 ل��ل��دول��ة - اإن 
وتقدم يف جميع  ما حتقق من تطور 
الرائدة  واملكانة  وامليادين،  القطاعات 
ال��ت��ي ت��ت��ب��واأه��ا ال��ي��وم دول���ة الإم����ارات 
اإقليمياً وعاملياً، كلها من ثمار الحتاد، 
اأر�ضى  �ضلبة،  اأ���ض�����ض  ع��ل��ى  ق���ام  ال���ذي 
بقيادة  امل��وؤ���ض�����ض��ون،  الآب�����اء  دع��ائ��م��ه��ا 
وروؤي������ة امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي����د بن 

�ضلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
واأو���ض��ح �ضموه اأن الحت��اد ال��ذي كان 
48 ع���ام���اً، حت���ول بفكر  ق��ب��ل  ح��ل��م��اً 

وحكمة وعزمية زايد واأبناء زايد اإىل 
وكرب  ال�ضتثنائية،  الإن����ازات  وط��ن 
وازدهر بف�ضل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
“حفظه اهلل”، ودعم ورعاية �ضاحب 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئي�ض 
جم��ل�����ض ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  اأع�����ض��اء  واإخ���وان���ه���م 
لالحتاد حكام الإمارات، الذين نتقدم 

والتربيكات  التهاين  بخال�ض  اإليهم 
كل  قلب  على  العزيزة  املنا�ضبة  بهذه 

اأهل الإمارات.
منا�ضبة  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  اأن  واع��ت��رب 
للتعبري عن م�ضاعر الفخر والعتزاز 
ب��ال��وط��ن وق���ي���ادت���ه، ي��ح��ت��ف��ي ب���ه اأهل 
ومقيمني،  م����واط����ن����ني  الإم�������������ارات 
ان��ط��الق��اً م��ن اإمي��ان��ه��م ال��را���ض��خ باأن 
الن�ضيج املجتمعي املتما�ضك، وتعا�ضد 
اجلهود وتكامل الأدوار، �ضبب رئي�ضي 
واملجتمع  ال��ف��رد،  طموحات  لتحقيق 

ككل.
واأ����ض���اف ���ض��م��وه اأن دول����ة الإم������ارات 
بجهود  املتقدمة  املرحلة  هذه  و�ضلت 
موؤكداً  وا����ض���ح���ة،  وروؤي������ة  خم��ل�����ض��ة، 
التنموي،  زايد  بنهج  التم�ضك  اأهمية 
الإن�ضانية  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
وممار�ضة،  ف��ك��راً  تبناها  ال��ت��ي  املثلى 
حتى اأ�ضبحت دولة الإم��ارات يف زمن 
من  وف��ري��داً  ملهماً  من��وذج��اً  قيا�ضي، 
نوعه على اخلريطة الدولية، ومركزاً 
الناجحة  التجارب  لت�ضدير  رئي�ضياً 
اأهم  تت�ضدر  وجعلتها  طبقتها،  التي 
املوؤ�ضرات التنموية الدولية، وحولتها 
ل��ل��ب��اح��ث��ني عن  رئ��ي�����ض��ي��ة  اإىل وج��ه��ة 

احلا�ضر املزدهر، وامل�ضتقبل امل�ضرق.

•• اأبوظبي-وام: 

اآل  خليفة  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
اأن  الدولة  رئي�ض  ال�ضمو  �ضاحب  م�ضت�ضار  نهيان 
الإمارات �ضنعت منوذجا يحتذى به قبل 48 عاما 
الإمارات  والرتابط بني  والتالحم  بقيام الحتاد 
كافة، وهو منوذج اأ�ض�ضه املغفور له ال�ضيخ زايد بن 
وا�ضتمرت  ثراه”،  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
م�����ض��رية الحت����اد ل��ت��ع��زز يف ك��ل ع���ام ويف ك��ل يوم 
ما  والتالحم  ال��رتاب��ط  اأوا���ض��ر  املزيد من  وطني 
بني اأبناء الوطن الواحد، اإماراتنا بقيادة �ضاحب 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 

ولالأف�ضل  لالأمام  اهلل” ترتقي  “حفظه  الدولة 
دائ��م��ا يف امل��ج��الت ك��اف��ة وت��رت��ق��ي �ضلم الأجم���اد 
دوما. واأ�ضاف �ضموه - يف كلمة له مبنا�ضبة اليوم 
الوطني ال� 48 للدولة - : “اإن العتزاز باإنازات 
يربز  املا�ضية  ال�ضنوات  طيلة  حققته  وما  الدولة 
م��ن خ���الل ال��ف��رح��ة ال��ك��ب��رية وال��ت��ي ن�ضهدها يف 
احتفالت اليوم الوطني يف كل �ضنة، ويف هذا العام 
ف���اإن ف��رح��ة ال��وط��ن �ضتكون ال��ع��ن��وان الأب���رز بكل 
تاأكيد لكل الحتفالت يف الدولة” ..موؤكدا �ضموه 
احتفال  الأي��ام من  ه��ذه  الدولة يف  ت�ضهده  اأن ما 
لفرحة  اأزيل  عنوان  هو  الوطني  باليوم  واحتفاء 
والأفعال  الكلمات  باحتفاء  وط��ن  واع��ت��زاز  �ضعب 

معا باأجمل اأيام الوطن.
�ضاحب  اإىل  التهنئة  املنا�ضبة  بهذه  �ضموه  ورف��ع 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
امل�ضلحة، واأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�ض الأعلى 
الإمارات  �ضعب  وع��م��وم  الإم����ارات  ل��الحت��اد حكام 
مبنا�ضبة احتفالت الدولة باليوم الوطني ال� 48 

للدولة.

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضيخ حممد بن خليفة  اأكد �ضمو 
التنفيذي  املجل�ض  ع�ضو  نهيان  اآل 
الوطني  اليوم  اأن  اأبوظبي  لإم���ارة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
وال�����ذي حت��ت��ف��ل ب���ه يف ال���ث���اين من 
دي�ضمرب من كل عام يعترب من اأبرز 
تنظمها  التي  ال�ضنوية  الحتفالت 
ال���دول���ة. واأ����ض���اف ���ض��م��وه يف كلمة 
 48 ال�  الوطني  اليوم  له مبنا�ضبة 

لماً واأماًل  للدولة: “كان الحتاد حجُ
واقعاً  ي�ضبح  اأن  قبل  ال�����ض��دور  يف 
قلوب  يف  خ��ال��دة  وذك���رى  ملمو�ضاً 
ومنا�ضبة  امل��واط��ن��ني  م��ن  امل��الي��ني 
�ضعيدة بف�ضل روؤى الوالد املوؤ�ض�ض 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ 
والتي  الإم���������ارات  دول�����ة  م��وؤ���ض�����ض 
جعلت من الدولة على ما هي عليه 
بعيداً  ���ض��وط��اً  ق��ط��ع��ت  ح��ي��ث  الآن 
املتقدمة  ال���دول  طليعة  يف  لتبقى 
كافة  ال����ن����واح����ي  يف  وامل�����ت�����ط�����ورة 

والثقافية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
وغريها  والجتماعية  واحل�ضارية 
ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  زال  ال��ك��ث��ري. وم��ا 
ح���ك���ام الإم��������ارات وامل�������ض���وؤول���ون يف 
جهوداً  ي���ب���ذل���ون  ك���اف���ة  امل����ج����الت 
ويخططون  وير�ضمون  م�ضاعفًة 
لبلوغ  ت��ط��ل��ع��اً  ال��ب��ع��ي��د  للم�ضتقبل 

اأعلى مراتب الرقي والتقدم«.
وت���ق���دم ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
اآي����ات  ب��اأ���ض��م��ى  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة 
القيادة  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 

احلكيمة للدولة املتمثلة يف �ضاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
ال�ضمو  و����ض���اح���ب  اهلل”  “رعاه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واأ�ضحاب  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  اأع�������ض���اء  ال�����ض��م��و 

الإم��ارات ومواطني  لالحتاد حكام 
الدولة.

�سلطان بن خليفة: الإمارات �سنعت منوذجا يحتذى به قبل 48 عاما بقيام الحتادخالد بن حممد بن زايد: الإمارات منوذج ملهم وفريد على اخلريطة الدولية

حممد بن خليفة: الحتاد ذكرى خالدة يف قلوب �سعب الإمارات
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حممد بن حمد بن طحنون : اليوم الوطني 
منا�سبة لالحتفاء بالريادة واحلياة الكرمية

حممد بن حميد القا�سمي : اليوم الوطني 
يحمل معاين حب الوطن والولء والنتماء

في�سل بن �سعود القا�سمي: ا�سم الإمارات يرتفع �ساخما بني اأف�سل دول العامل 

عبدالعزيز بن حميد النعيمي :
 دولتنا مت�سي بخطى ثابتة نحو الريادة

خالد بن �سقر القا�سمي : الثاين من دي�سمرب تاريخ را�سخ يف ذاكرة الوطن

را�سد بن حمد ال�سرقي: 2 دي�سمرب 1971 يوم ا�ستثنائي

حممد بن نهيان بن ركا�س : 48 عاما من العز والعطاء

نهيان بن مبارك: يف اليوم الوطني نعتز باأن دولتنا تقوم على الوحدة والتعاي�س واحرتام اجلميع

الذين اجتمعت اإرادتهم على الوحدة وعملوا باإخال�ض 
وعزمية ل تلني من اأجل بناء وطن موحد وعزيز ينعم 

�ضعبه بالأمن والزدهار.
واأ�ضاف اأن القيادة الر�ضيدة حر�ضت على تعزيز البنيان 
انطالقاً  التنمية  اأ�ضا�ض  يعترب  ال��ذي  الإن�ضان  ومتكني 
ان��ب��ث��ق��ت ع��ن خ��ط��ط ا�ضرتاتيجية  م��ن روؤي����ة وا���ض��ح��ة 
لها  ح�ضر  ل  ومكت�ضبات  م��ن��ج��زات  مبوجبها  حتققت 
جهودنا  مل�ضاعفة  جميعاً  لنا  دافعاً  ي�ضكل  ال��ذي  الأم��ر 
حتقيق  يف  بفاعلية  وامل�ضاهمة  القيادة  تطلعات  لتلبية 

املزيد من التمّيز لدولتنا احلبيبة .

واأخيه املغفور له ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم واإخوانهما 
ال��ذي��ن وه��ب��وا حياتهم جلمع  ال��ق��ادة  �ضيوخ الإم����ارات ه���وؤلء 
ننعم  ال��ي��وم  وبف�ضلهم  الحت���اد  ه��و  واح��د  ه��دف  �ضملنا نحو 

جميعاً بوطن معطاء.
ورفع ال�ضيخ خالد بن �ضقر القا�ضمي بهذه املنا�ضبة اأ�ضمى اآيات 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ملقام  والتربيكات  التهاين 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “ حفظه اهلل “ و اأخوانه اأ�ضحاب 
ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�ض الأعلى حكام الإمارات واأولياء 
ال��  العهود واإىل �ضعب دولة الإم��ارات مبنا�ضبة اليوم الوطني 
48 للدولة الإم��ارات العربية املتحدة �ضائاًل املوىل عز وجل 
اأن يعيده واأر�ض الإمارات الطيبة قيادة وحكومة و�ضعباً تنعم 

باخلري والتقدم والزدهار والأمن والأمان وال�ضتقرار.

ت�ضريح  -يف  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
 48 ال���  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 
للدولة - اإن ما يزيدنا يوما بعد 
يوم اإعتزازاً وفخراً بالنتماء اإىل 
املعجزة  تلك  الغايل  الوطن  ه��ذا 
ال���ت���ي ����ض���ط���رت ع���ل���ى م������دار 48 
بالإنازات  ح��اف��اًل  تاريخاً  �ضنة 

للنه�ضة  ناجحاً  عاملياً  ومن��وذج��اً 
احل�ضارية والتنمية امل�ضتدامة.

لتحقيق  عليها  والبناء  املكت�ضبات 
امل����زي����د م����ن ال���ت���ق���دم والزده���������ار 
ل��ل��وط��ن. واأ����ض���اف ال�����ض��ي��خ حممد 
القا�ضمي “ ي�ضكل فرح الإماراتيني 
ب��ه��ذا ال��ي��وم والح��ت��ف��ال ب��ه لوحة 
مبعاين  ممزوجة  التجان�ض  رائعة 
حب الوطن وقيم الولء والإنتماء 
احل�ضارية  بالنه�ضة  والفخر  ل��ه 
التي حققها بف�ضل تالحم ال�ضعب 

اأب��ن��اء الإم����ارات بتطلعات  وال��ت��زام 
ال���ب���الد والإمي������ان ب��ق��درت��ه��م على 

حتقيقها«.

•• ال�شارقة-وام:

اأكد ال�ضيخ في�ضل بن �ضعود القا�ضمي مدير هيئة مطار 
ال�ضارقة الدويل اأن احتفال الإمارات باليوم الوطني ال� 
اأ�ضهمت  التي  الإن���ازات  العديد من  ياأتي يف ظل   48
يف  العامل  دول  اأف�ضل  بني  �ضاخماً  الدولة  اإ�ضم  رف��ع  يف 
موؤ�ضرات وجمالت التنمية والتفوق والبتكار والريادة. 
وقال - يف ت�ضريح بهذه املنا�ضبة - يف هذا اليوم نتذكر 
بكل تقدير واإج��الل الآب��اء املوؤ�ض�ضني بقيادة املغفور له 
 “ ث��راه  “ طيب اهلل  اآل نهيان  زاي��د بن �ضلطان  ال�ضيخ 

••ال�شارقة-وام: 

الوقاية  هيئة  رئي�ض  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  خ��ال��د  ال�ضيخ  اأك���د 
وال�ضالمة بال�ضارقة اأن الثاين من دي�ضمرب يوم را�ضخ يف ذاكرة 
الوطن ن�ضتذكر فيه دولة الحتاد التي توحدت على قلب واحد 
معلنة للعامل قيام دولة الإم��ارات العربية املتحدة . و اأ�ضاف 
- يف ت�ضريح بهذه املنا�ضبة - اأن دولتنا احلبيبة قطعت يف 48 
عاما اأ�ضواطا من التنمية والإناز للوطن واملواطن ولتزال 
م�ضرية الحتاد مت�ضي يف ظل قيادتنا الر�ضيدة نحو امل�ضتقبل 
امل�ضرق .. م�ضرياً اإىل اأن ا�ضم الإمارات اأ�ضبح مرادفاً لالإناز 
على كافة امل�ضتويات ويف هذه املنا�ضبة ن�ضتذكر ال�ضرية العطرة 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�ض  للقائد 

تبذلها القيادة الر�ضيدة ل�ضاحب 
اآل  ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�ض الدولة “ حفظه اهلل 
“ مت�ضي دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح�����������������دة ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة نحو 
املجالت  �ضتى  العاملية يف  الريادة 
. و ق���ال ال�����ض��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 

•• عجمان -وام:

ال�ضيخ عبدالعزيز بن حميد  اأكد 
الأرا�ضي  دائ���رة  رئي�ض  النعيمي 
اأنه  بعجمان  العقاري  التنظيم  و 
لآبائنا  ال��ث��اق��ب��ة  ال�����روؤى  بف�ضل 
املوؤ�ض�ضني واجلهود اجلبارة التي 

التي  ال����دول����ة  ل��ت��اأ���ض��ي�����ض  الأوىل 
اأب��ن��ائ��ه��ا وحكمة  ب��ع��زمي��ة  ح��ق��ق��ت 
ق��ي��ادت��ه��ا اإن������ازات ���ض��م��ل��ت جميع 
جم��الت احلياة مكنتها من حجز 
مكانة مرموقة لها على امل�ضتويني 

الإقليمي والدويل.
اليوم هو  بهذا  الحتفال  اإن  وق��ال 
الإمارات  اأبناء  عزمية  على  تاأكيد 
على  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  واإ������ض�����راره�����م 

•• ال�شارقة-وام:

اأكد �ضعادة ال�ضيخ حممد بن حميد 
دائرة  رئي�ض  القا�ضمي  حممد  بن 
املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإح�������ض���اء 
من  ال����ث����اين  ي�����وم  اأن  ب���ال�������ض���ارق���ة 
ع��ام ه��و منا�ضبة  ك��ل  دي�ضمرب م��ن 
م���ن خاللها  ي�����ض��ت��ح�����ض��ر  وط��ن��ي��ة 
النطالقة  ذك����رى  الإم����ارات����ي����ون 

العاملي احل�ضاري والإن�ضاين وقيادة 
ال��ب�����ض��ري��ة ن���ح���و ال�������ض���الم واخل����ري 
والتطور املبتكر الذي ي�ضمو بجودة 

احلياة يف الكون كله.
واأ�����ض����اف :ال���ي���وم ون��ح��ن ع��ل��ى بعد 
ث��م��ان��ي��ة واأرب����ع����ني ع���ام���اً م���ن هذا 
احلدث التاريخي العظيم، نعتز باأن 
تاأثري  م��رك��ز  ب��ات��ت  احلبيبة  دولتنا 
ع��امل��ي��ا، وع��ا���ض��م��ة ل��ل��ق��رار ال����دويل 
واحل����ا�����ض����ن ل��ل��ن�����ض��اط ال���ع���امل���ي يف 
والثقافة  والعلم  القت�ضاد  جمالت 
وذلك  و���ض��واه��ا  وال��ري��ا���ض��ة  والبيئة 
ل�ضاحب  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  بف�ضل 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�ض  نهيان 
اأع�ضاء  ال�����ض��م��و  اأ���ض��ح��اب  واإخ���وان���ه 
امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم�������ارات، 
النه�ضة  م�������ض���رية  ق��������ادوا  ال����ذي����ن 
الأخرى  تلو  �ضنة  والنماء  والتطور 
لتحقيق املزيد من الرفعة والزدهار 
حتقيق  اإىل  و������ض�����وًل  وال����ت����ط����ور، 

-واأخيه  اهلل  -حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء ح��اك��م دبي 
اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه��م��ا 
اإن   . الإم���ارات  الأع��ل��ى حكام  املجل�ض 
قدما  للم�ضي  اليوم  تتوا�ضل  امل�ضرة 
الوحدوية  التجربة  ه��ذه  اإك��م��ال  يف 
الوطنية الرائدة التي كر�ضت املفاهيم 
الدولة  اأب��ن��اء  ل��دى  الوطنية  والقيم 
العي�ض  �ضبل  وتوفري  بهم  والرت��ق��اء 
ال�����ض��ام��ل��ة التي  ال���ك���رمي وال���رع���اي���ة 
بنيت على اأ�ض�ض وطنية ، لقد �ضهدت 
الفتية   دول��ت��ن��ا  ال��ت��ن��م��ي��ة يف  م�����ض��رية 
الأ�ضعدة  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  اإن��������ازات 
والأمنية  والق��ت�����ض��ادي��ة  ال�ضيا�ضية 
والجتماعية والعمرانية والإن�ضانية 
وغريها من مناحي احلياة املختلفة 
م�ضتوى  اأع��ل��ى  لتحقيق  ترمي  التي 
مم��ك��ن م��ن احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة لأبناء 
ال����وط����ن وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى اأر����ض���ه���ا 
نح�ضى  اأن  حاولنا  ما  واإذا  الطيبة. 
ن�ضتطيع  ف���ل���ن  الحت�������اد  م���ن���ج���زات 
قليلة  �ضنوات  يف  حتقق  م��ا  لأن  اأب���دا 
اأ���ض��ب��ه باملعجزة  يف ظ��ل الحت���اد ك��ان 
والتطوير  ال��ت��ح��دي��ث  ���ض��م��ل  ف��ق��د   ،
الدولة  وانتقلت  احلياة  مرافق  كافة 

الب�ضرية  ال����رثوة  ج��ع��ل��وا  ال��ذي��ن 
م��ن��ذ حل��ظ��ة ق��ي��ام ال���دول���ة ثروة 
كل  واأول��وي��ة يف  الوطن احلقيقة 

اخلطط وال�ضرتاتيجيات.
واأ�ضاف يف هذا اليوم الغايل على 
على  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ق��ل��وب 
ّدد العزم والعهد  اأر�ض الوطن، نجُ
للقيادة الر�ضيدة التي رفعت �ضاأن 
�ضتى  امل��ج��الت ويف  ك��ل  دولتنا يف 
مبوا�ضلة  وامل����ي����ادي����ن،  امل���ح���اف���ل 
م�ضرية النماء والزدهار وحتقيق 
ال�ضعادة للمجتمع، وتعزيز مكانة 
الركب  م���ق���دم���ة  يف  الإم�����������ارات 
الطامح  واحل�����ض��اري  الإن�����ض��اين 
ل��رت���ض��ي��خ ق��ي��م ال�������ض���الم واحل���ق 

واخلري والت�ضامح يف العامل.

الفريد  والعربي  الإماراتي  الإن��از 
بانطالق اأول رائد ف�ضاء اإماراتي يف 
مهمة تاريخية اإىل حمطة الف�ضاء 
ق���ي���ادة �ضاحب  ال���دول���ي���ة..ويف ظ���ل 
منوذجاً  بتنا  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املحلية،  ���ض��وؤون��ن��ا  اإدارة  يف  ل���ل���دول 
بح�ضن  ال��ع��امل  ���ض��دارة  يف  وتربعنا 
وخري  اخل���ارج���ي���ة،  ���ض��وؤون��ن��ا  اإدارة 
الإم���ارات يعم اجلميع، ويف كل يوم 
نقف على اأعتاب مرحلة جديدة من 
نحو  طريقنا  يف  الإماراتية  الريادة 
وا�ضع  ب��اأف��ق  طموحة  خطط  تنفيذ 
احلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  خ��ل��ف  وم��ت��ج��دد 
امل�ضهد  ه��ذا  وو���ض��ط  اأن��ه  اإىل  منوها 
الإم����ارات����ي امل����وؤث����ر، مت�����ض��ي اإم����ارة 
الفجرية واأبناوؤها بروؤية وتوجيهات 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح��م��د بن 
املجل�ض  ع�����ض��و  ال�������ض���رق���ي  حم���م���د 
.. يف قوافل  الفجرية  الأعلى حاكم 
والجتماعية  القت�ضادية  التنمية 

والعمرانية والإن�ضانية .

املدنية  احل���ي���اة  من���ط  اإىل  ب��ك��ام��ل��ه��ا 
املواطن  فنعم  احلديثة  واملوؤ�ض�ضات 
بالتنمية  ال����دول����ة  اإم���������ارات  ك����ل  يف 
ومب�������ض���ت���وى رف����ي����ع م����ن اخل����دم����ات 
الإن������ازات  اإن   . امل���ج���الت  ك��اف��ة  يف 
ب��ه��ا �ضعبنا  ال��ت��ي ي��ن��ع��م  وامل��ك��ت�����ض��ب��ات 
فهي  و���ض��رح  تف�ضيل  اإىل  حت��ت��اج  ل 
واحلمداهلل  تتحدث عن نف�ضها اأمام 
والداين  القا�ضي  ب��اع��رتاف  ال��ع��امل 
بالدور الرائد والإيجابي الذي تلعبه 
ال�ضاملة.دولتنا  التنمية  يف  دول��ت��ن��ا 
احلروف  ت�ضتطيع  لن  التي  العزيزة 
التاريخ  �ضجل  ولكن  حقها  اإي��ف��اءه��ا 
الذهبية.  اإن��ازات��ه��ا  بلمعان  ي�ضرق 
وال��ي��وم وم��ع جت��دد ال��ذك��رى الرابعة 
اهلل  ندعو  الحت���اد  لقيام  والأرب��ع��ني 
-باإذن  ل��ه  املغفور  يتغمد  اأن  القدير 
�ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  �ضمو  اهلل- 
�ضعبه  وج��زاه عن  برحمته  نهيان  اآل 
يبارك  واأن  اجل�������زاء  خ����ري  ووط����ن����ه 
ل�ضاحب  ال��ر���ض��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  يف  ل��ن��ا 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض ال���دول���ة -ح��ف��ظ��ه اهلل 
ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  -واإخ���وان���ه 
الأع���ل���ى لالحتاد  امل��ج��ل�����ض  اأع�������ض���اء 
حكام الإمارات ويوفقهم ملا فيه خري 

للبالد والعباد .

وختم ال�ضيخ حممد بن حمد بن 
طحنون قائال : 

اأب��وظ��ب��ي قيادة  ت��ه��ن��ىء م��ط��ارات 
مبنا�ضبة  و���ض��ع��ب��ه��ا  الإم�����������ارات 
����ددة عهدها  ي��وم��ن��ا ال��وط��ن��ي جمجُ
�ضاهم رئي�ضي  مبوا�ضلة دورها كمجُ
يف الناجت املحلي الإجمايل لإمارة 
الطريان  وتنمية قطاع  اأبوظبي، 
والروؤية  اأبوظبي  خلطة  حتقيقا 
نحو   ،2030 ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأبوظبي  م��ط��ارات  مكانة  تر�ضيخ 
اإق��ل��ي��م��ي وع���امل���ي متميز  ك��م��رك��ز 
يف ق��ط��اع ال��ط��ريان، و���ض��وًل اإىل 
نجُ�ضبح  اأن  يف  روؤي���ت���ن���ا  حت��ق��ي��ق 
جم��م��وع��ة امل���ط���ارات ال���رائ���دة يف 

العامل.

 ، عظيم  وت��ق��دي��ر   ، خ��ا���ض��ة  بتحية 
واإىل جنودنا   ، امل�ضلحة  قواتنا  اإىل 
ال��ب��وا���ض��ل ، وب���دع���وٍة ���ض��ادق��ة اإىل 
اأن يرحم �ضهداءنا  املوىل عز وجل 
باأرواحهم  �ضحوا  الذين   ، الأب���رار 
ال�ضريفة والطاهرة ، فداءاً للوطن 
– واأدعو اهلل �ضبحانه وتعاىل ، اأن 
يحفظ الإمارات ، وطناً عزيزاً قوياً 
من   ، اإل��ي��ه  ي�ضبو  م��ا  ك��ل  يحقق   ،

جمٍد وعزة ، وتقدٍم واأمان .
وك��ل ع��ام ، والإم���ارات كلها ، بخري 

و�ضالم ، وازدهار ورخاء ».

التي  ال�ضامخ  دولتنا  هو عمر �ضرح 
قامت على اأ�ضا�ض را�ضخ هو الإن�ضان، 
املوؤ�ض�ضني  ل����الآب����اء  ح���امل���ة  وروؤى 
بالوطن  اآم����ن����وا  ال���ذي���ن  الأوائ���������ل، 
ووح��دت��ه، فجعلوا م��ن روؤاه���م تلك 
احلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  ح��ق��ي��ق��ة، حت��م��ل 
املركز  وت��رتب��ع يف  ال���ي���وم،  اأم��ان��ت��ه��ا 
الأول يف كثري من املجالت والعديد 
بدورها  ل��ت�����ض��ه��م  امل�����ض��ت��وي��ات،  م���ن 

الإم��ارات واىل �ضاحب  الأعلى حكام 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
مقرونة  امل�����ض��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
الإمارات  �ضعب  اإىل  التهاين  باأ�ضدق 
قيادته وموؤ�ض�ضاته  الذي يحتفل مع 
قلوبنا  على  غالية  بذكرى  الوطنية 
ذكرى اليوم الوطني لدولتنا العزيزة 
ال���دول���ة يف طليعة  اأ���ض��ب��ح��ت  ل��ق��د   .
امل��ت��ق��دم��ة وباتت  ال��ع�����ض��ري��ة  ال�����دول 
ال���دول مبا  تقدم  على  ب���ارزه  عالمة 
بف�ضل  حكيمة  �ضيا�ضة  م��ن  اأنتجته 
ال�ضمو  ل�����ض��اح��ب  ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ض��ي��خ 

هذا  : يف   - ل��ل��دول��ة  والأرب����ع����ني 
الفخر  مب�ضاعر  ن�ضتذكر  ال��ي��وم 
املوؤ�ض�ضني  وال���وف���اء،  والع���ت���زاز 
ل�����ض��رح احت���ادن���ا املتني،  الأوائ������ل 

•• الفجرية -وام:

اأكد ال�ضيخ را�ضد بن حمد بن حممد 
الفجرية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  ال�����ض��رق��ي 
الذكرى  يف  اأن���ه  والإع����الم  للثقافة 
الثامنة والأربعني لقيام احتاد دولة 
ن�ضتعيد  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
يوم 2 دي�ضمرب 1971 ال�ضتثنائي 
الذي �ضيظل حمطة بارزة يف تاريخ 
الإم�������ارات حت���ول ف��ي��ه��ا احل��ل��م اإىل 
حقيقة باإعالن اأعظم منجز وحدي 
ي���د رج���ل احلكمة  ال���ع���امل، ع��ل��ى  يف 
ال�ضيخ  املغفور له  ال�ضامية،  واملبادئ 
رحمه  ن��ه��ي��ان،  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
اإخوانه  ال��دول��ة م��ع  ال���ذي ق��اد  اهلل، 
ح��ك��ام الإم��������ارات- الآب������اء الأوائ������ل، 
البناء  مل�ضرية  الأوىل  اللبنة  وا�ضعاً 
واملختلف.وقال يف  الرائد  والإن��از 
كلمة مبنا�ضبة اليوم الوطني اإن 48 
والتميز  والإن���از  البناء  م��ن  عاما 
ال�ضنني،  اآلف  اإىل  ج��ذوره��ا  مت��ت��د 

•• العني-الفجر:  

اأ����ض���اد ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن ن��ه��ي��ان بن 
ركا�ض  باأن يوم الثاين من دي�ضمرب 
من كل عام بات حمطة �ضنوية يلتقي 
فيها اأبناء دولة الإمارات ي�ضتذكرون 
48 ع��ام��ا م���ن ال��ع��ط��اء وال���ب���ن���اء يف 
م�ضرية بناء دولة الحتاد التي اأ�ض�ض 
– ب��اإذن اهلل-  له  املغفور  لها ورعاها 
�ضمو ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
– الذي و�ضع لبنة  -طيب اهلل ثراه 
التجربة  ه��ذه  بنجاح  الحت��اد موقنا 
ال��ت��ي ر�ضخت  ال��ف��ري��دة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ج��ذوره��ا يف اأر����ض الإم����ارات الطيبة 
اأب��ن��اءه��ا املخل�ضني  ���ض��واع��د  ع��م��اده��ا 
ال��ذي��ن ت��ع��اون��وا ع��ل��ى اإر����ض���اء دعائم 
الحتاد و�ضحذوا هممهم لريى النور 
مر  على  بها  يحتذى  ق��دوه  وليكون 
ال�ضنني ، ويطيب يل وبهذه املنا�ضبة 
وولء  وف��اء  كلمة  اأ�ضجل  اأن  املجيدة 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  اإىل 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
�ضاحب  واأخيه  ورع��اه-  اهلل  -حفظه 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيح  ال�ضمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي واإخوانهما  
املجل�ض  اأع�������ض���اء  ال�����ض��م��و  اأ����ض���ح���اب 

•• اأبوظبي-وام: 

اأك������د ال�������ض���ي���خ حم���م���د ب����ن حمد 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن 
اأبوظبي،  م��ط��ارات  اإدارة  جمل�ض 
يوم  ه���و  الوطني”  “اليوم  اأن 
التي  الكرمية  باحلياة  الحتفاء 
يعي�ضها �ضعب الإمارات منذ قيام 
دولة الحتاد، والتي جتّلت واقعاً 
املوؤ�ض�ضني  الآب��اء  بروؤية  ملمو�ضاً 
اأولوا  ال��ذي��ن  الر�ضيدة  وال��ق��ي��ادة 
ال���ت���ن���م���ي���ة وحت����ق����ي����ق ال�������ض���ع���ادة 

للمجتمع اأكرب اهتماماتهم.
ال�ضيخ حممد بن حمد بن  وقال 
طحنون اآل نهيان - يف ت�ضريح له 
الثامن  الوطني  اليوم  مبنا�ضبة 

الت�ضامح  بعام  احتفالتنا  ي�ضهد   ،
ه���و يف واقع  ال����ذي   ، الإم�������ارات  يف 
الأم�����ر ، اح��ت��ف��اء وت���ك���رمي ل���الإرث 
اخلالد ، للمغفور له الوالد ال�ضيخ 
زاي��د ، وه��و ال��ذي ك��ان حري�ضاً كل 
ع��ل��ى م��ع��ام��ل��ة اجلميع   ، احل��ر���ض 
مع  للتعارف  ومتكينهم   ، بامل�ضاواة 
 ، م��ع��اً  وال��ع��م��ل   ، البع�ض  بع�ضهم 
وهبه  م��ا  اأق�ضى  حتقيق  اأج���ل  م��ن 
اهلل لالإن�ضان من ق��دراٍت ومواهب 
والت�ضامح  ال�ضالم  معها  يتحقق   ،
والأخ����������وة ب����ني اجل���م���ي���ع ، دومن����ا 

تفرقة اأو متييز .
الثامن  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم  يف  اإن���ن���ا 
ونفتخر  ن��ع��ت��ز  اإمن����ا   ، والأرب����ع����ني 
اأي�ضاً ، بالقيادة احلكيمة ، ل�ضاحب 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال��وال��د  ال�ضمو 
الدولة  رئ��ي�����ض   ، ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
�ضاحب  – واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه   –
اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 

•• اأبوظبي-وام:

قال معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�ضامح : اإننا نعرب 
عن  كبري  بفخٍر  الوطني  اليوم  يف 
بلدنا  م�����ض��اع��رن��ا اجل��ي��ا���ض��ة جت����اه 
الإمارات ونتذكر بكل �ضكٍر وتقديٍر 
وامتنان الدور الأ�ضا�ضي يف حتقيق 
ذلك كله للقائد العظيم، واملوؤ�ض�ض 
ال�ضيخ  ال��وال��د  ل��ه  املغفور  احلكيم 
“طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 
م�ضريا اإىل اأن اليوم  اهلل ثراه” .. 
احتفالتنا  ي�ضهد   48 ال���  الوطني 
الذي  الإم�����ارات  يف  الت�ضامح  ب��ع��ام 
هو يف واق��ع الأم��ر احتفاء وتكرمي 
ل����������الإرث اخل�����ال�����د ل���ل���م���غ���ف���ور له 
ال���ذي حر�ض  زاي���د  ال�ضيخ  ال��وال��د 
بامل�ضاواة  اجل��م��ي��ع  م��ع��ام��ل��ة  ع��ل��ى 
بع�ضهم  م��ع  ل��ل��ت��ع��ارف  ومتكينهم 
لتحقيق  م���ع���اً  وال���ع���م���ل  ال��ب��ع�����ض 

، ورخائهم الجتماعي ، مبا يف ذلك 
وحتقيق   ، امل��ع��رف��ة  جمتمع  ب��ن��اء   ،
امل�������ض���ت���دام���ة ، ورع����اي����ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اجلميع ، وتاأكيد دور املراأة ك�ضريك 
للرجل يف م�ضرية البناء والتعمري 
، منا�ضراً  ك��ان عليه رحمة اهلل   –
على  دائ��م��اً  يعمل   ، وال��ع��دل  للحق 
اإيجاد احللول ال�ضلمية لل�ضراعات 
احلر�ض  كل  ويحر�ض   ، العامل  يف 
الإم����ارات موقعها  ت��اأخ��ذ  اأن  ، على 
ال��الئ��ق ب��ه��ا ع��ل��ى خ��ري��ط��ة العامل 
الثامن  الوطني  اليوم  يف  نحن   –
، نعتز ونفتخر بالقيادة  والأربعني 
موؤ�ض�ض  ل��ه  ل��ل��م��غ��ف��ور  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
نتيجة  ن�����ض��ه��ده  ومب�����ا   ، ال����دول����ة 
ل��ذل��ك، يف اإم��ارات��ن��ا ال��ع��زي��زة ، من 
واإن���ازات متوا�ضلة   ، را�ضخة  قيم 
دولة   ، اهلل  وبحمد  منها  جعلت   ،

ناجحة بكل املقايي�ض .
اإن اليوم الوطني الثامن والأربعني 

واإ�ضالمي  وع��رب��ي  وت���راث وطني   ،
يتوافر لها بحمد اهلل  ، وم��ا  خالد 
، م��ن م��وؤ���ض�����ض��ات را���ض��خ��ة، ونظرة 
واثقة نحو امل�ضتقبل ، فاإننا ونحن 
الثامن  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  ن��ح��ت��ف��ل 
بالأمل  ن�����ض��ع��ر  اإمن����ا   ، والأرب����ع����ني 
وا�ضعة  اآف��اق  اأم��ام  وباأننا  والتفاوؤل، 
املثمر  الوطني  للعمل   ، ومتجددة 
– نعتز يف ذل��ك ، غاية الع��ت��زاز ، 
باأن دولة الإم��ارات احلبيبة ، تقوم 
واحرتام  والتعاي�ض  ال��وح��دة  على 
اجلميع – نحن وبحمد اهلل ، دولة 
بالقول   ، دائ��م��اً  ال��ع��امل  اإىل  تر�ضل 
وال��ف��ع��ل ، ر���ض��ائ��ل ���ض��الم وحم��ب��ة ، 
تتج�ضد يف منوذج الإمارات الرائد ، 

يف الت�ضامح والتقدم والنماء .
اأت���ق���دم ب��ال��ت��ح��ي��ة وال��ت��ه��ئ��ن��ة ، اإىل 
ق��ادة الإم��ارات الكرام ، واإىل �ضعب 
الإمارات املعطاء ، يف اليوم الوطني 
اأتقدم  – ك��م��ا  ال��ث��ام��ن والأرب���ع���ني 

بكل  نتذكر  كما   ، الإم�����ارات  بلدنا 
���ض��ك��ٍر وت���ق���دي���ٍر وام���ت���ن���ان ، ال����دور 
الأ���ض��ا���ض��ي يف حت��ق��ي��ق ذل����ك ك��ل��ه ، 
احلكيم  واملوؤ�ض�ض  العظيم،  للقائد 
، املغفور له الوالد ال�ضيخ زايد بن 
�ضلطان اآل نهيان ، اأجزل اهلل ثوابه 
: كان لديه روؤية وا�ضحة للم�ضتقبل 
، ت��ن��ب��ع م����ن ث��ق��اف��ت��ه ال���وط���ن���ي���ة ، 
اأ����ض�������ض هذه   : ال��ث��اق��ب��ة  وح��ك��م��ت��ه 
الدولة الرائدة ، واأن�ضاأ هذا الحتاد 
ال��ن��اج��ح ، وك���ان من��وذج��اً وق����دوة ، 
يف  والتفاين   ، امل�ضوؤولية  حتمل  يف 
خ��دم��ة ال��وط��ن – ك���ان امل��غ��ف��ور له 
، مثال احلاكم  زايد  ال�ضيخ  الوالد 
العادل ، والأب الرحيم ، احلري�ض 
وال�ضتقرار  ال��رخ��اء  حتقيق  ع��ل��ى 
والزده����ار يف رب��وع ال��وط��ن كافة : 
على  ون�ضاًء  رج���اًل   ، بالب�ضر  اهتم 
 ، ، و�ضحتهم  : تعليمهم  �ضواء  حٍد 
الأ�ضري  وا�ضتقرارهم   ، ووظائفهم 

رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�ض 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  واأخ����ي����ه   ، اهلل” 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�ضلحة ، واإخوانهم 
اأع�ضاء   ، ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب 
امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ل��الحت��اد ، حكام 
الإمارات – نعتز ونفتخر ، بدورهم 
يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ق��دم والزده��������ار يف 
املتوا�ضلة  وب��ج��ه��وده��م   ، ال���وط���ن 
م��ن اأج����ل رف��ع��ة الإم�������ارات، يف كل 

القطاعات وخمتلف املجالت .
احلكيمة  ق���ي���ادت���ن���ا  ب��ف�����ض��ل  اإن�������ه 
وبنات  اأب����ن����اء  ق������درات  وب��ف�����ض��ل   ،
اأن  الإم�������ارات ، احل��ري�����ض��ني ع��ل��ى 
املقدمة  ، يف  دائ��م��اً   ، دولتهم  تكون 
اأجمع  العامل  دول  ، بني  والطليعة 
، وك���ذل���ك ب��ف�����ض��ل م���ا حت��ظ��ى به 
جميد  ت��اري��خ  م��ن  احلبيبة  دولتنا 

من  لالإن�ضان  اهلل  وهبه  ما  اأق�ضى 
ي��ت��ح��ق��ق معها  ق�������دراٍت وم����واه����ب 
ال�����ض��الم وال��ت�����ض��ام��ح والأخ�����وة بني 

اجلميع دومنا تفرقة اأو متييز .
وفيما يلي ن�ض كلمة معايل ال�ضيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان مبنا�ضبة 

اليوم الوطني ال� 48 للدولة ..
» اإىل وط��ن��ي احل��ب��ي��ب : الإم����ارات 
ل��ك حبي   ، و�ضعباً  ق��ي��ادة   ، الغالية 
الفائق ، وولئي املطلق ، واعتزازي 
ال����ق����وي مب�����ض��ريت��ك ال���ظ���اف���رة – 
دم���ت ي��ا وط��ن��ي احل��ب��ي��ب ، موطناً 
: موطناً  والإن��از  والعمل  للنماء 
ل��ل��ت�����ض��ام��ح وال���ت���ع���اي�������ض والأخ�������وة 
مكانته  ياأخذ  – موطناً  الإن�ضانية 
املرموقة دائماً ، بني اأوطان العامل 

اأجمع .
الثامن  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم  يف  اإن���ن���ا 
اإمنا نعرب بفخٍر كبري   ، والأربعني 
، عن هذه امل�ضاعر اجليا�ضة ، جتاه 

بلغة املو�سيقى التي جتمع ال�سعوب.. اإك�سبو 2020 يحتفل باليوم الوطني الـ48 مع العامل
•• دبي -وام : 

اإماراتنا، هكذا �ضدحت الأنغام يف الإمارات  عي�ضي بالدي عا�ض احتاد 
باليوم  الفريد  دب��ي   2020 اإك�ضبو  احتفال  يف  اأخ��رى  دول  �ضبع  ويف 

الوطني ال�48 .
اإماراتي  كل  قلب  يف  ال�ضدى  ذات   - الوطني  الن�ضيد  اأحل��ان  وت���رددت 
العام يف ال�ضني والهند والفلبني، ورو�ضيا والرنويج واململكة  -.. هذا 
املتحدة، وكذلك يف اململكة العربية ال�ضعودية، يف م�ضهد ربطته باإبداع 
ال�ضابقة لالأو�ضكار، لرت�ضم  املخرجة الإماراتية نهلة الفهد، املر�ضحة 
واأحلانه  الإماراتي  الوطني  الن�ضيد  عمادها  فنية  لوحة  احل��دود  عرب 

التي يعزفها فنانون من الإمارات ومن خارجها.
البداية  بلدانهم..  من  بعد  عن  يعزفون  فنانون  يظهر  فيديو  ويف   ..
اأنغام  م��ع  ال�ضني  اإىل  ال�ضورة  تنقلنا  ث��م  الإم����ارات  م��ن  ال��ع��ود  بعزف 
وبعدها  الهندي،  اجليتار  ع��ازف  اأحل��ان  ن�ضمع  حيث  والهند  البيانو، 
عزف الرتومبيت من بريطانيا. ومن ال�ضعودية تاأتينا اأحلان القانون 
وال��ع��ود ث��م ك���ورال اأط��ف��ال اإم��ارات��ي وب��ع��ده ع��ازف��ون م��ن الأورك�ضرتا 

الرنويجية وم�ضرح مين�ضكي الرو�ضي واأورك�ضرتا الفلبني.
واحت�ضان  التعاون  روح  الفيديو  وفكرة  العازفني  جمموعة  وجت�ضد 
العامل التي متثلها دولة الإم��ارات العربية املتحدة وقيمها التي ياأتي 
و�ضنع  العقول  “توا�ضل  الرئي�ضي  ب�ضعاره   2020 اإك�ضبو  �ضياقها  يف 

التاريخ ويحت�ضن  �ضمول يف  الأكرث  الدويل  اإك�ضبو  امل�ضتقبل” ليكون 
192 دولة اإىل جانب منظمات دولية وغري حكومية واأخرى اأكادميية 

و�ضركات و�ضراكات.
ويحوز الحتفال هذا العام اأهمية اإ�ضافية حيث يف�ضلنا اأقل من عام 
دول  ال��ذي جمع مو�ضيقيني من   ،2020 اإك�ضبو  انطالق  واح��د على 
العامل على اأر�ض الدولة العام املا�ضي لعزف الن�ضيد الوطني ، احتفال 
باليوم الوطني ال�47، بينما �ضاهم يف خروج الن�ضيد الوطني هذا العام 
من الإمارات ليرتدد �ضداه يف العامل، قبل اأن جتتمع البلدان كلها يف 
 2020 اإك�ضبو  اإك�ضبو العام املقبل لتحتفل بيوم الإم��ارات اخلا�ض يف 

ع�ضية عام اليوبيل الذهبي ملولد الحتاد.

ويل عهد الفجرية يقدم واجب العزاء 
يف وفاة ال�سيخ �سقر بن طارق القا�سمي

•• الفجرية-وام: 

الفجرية  ال�ضرقي ويل عهد  ال�ضيخ حممد بن حمد بن حممد  �ضمو  قدم 
ال�ضيخ �ضقر بن  اأول  امل��الزم  له  املغفور  العزاء يف وفاة  الأول، واجب  اأم�ض 

طارق بن كايد القا�ضمي.
واأعرب �ضموه – خالل زيارته جمل�ض العزاء يف اإمارة راأ�ض اخليمة – عن 
العلي  اهلل  داع��ي��اً  الفقيد،  وذوي  لأ���ض��رة  موا�ضاته  و���ض��ادق  تعازيه  خال�ض 
يلهم  واأن  جناته،  ف�ضيح  ي�ضكنه  واأن  رحمته،  بوا�ضع  يتغمده  اأن  القدير 
اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان. رافق �ضموه اإىل جمل�ض العزاء �ضعادة �ضامل 

الزحمي، مدير مكتب �ضمو ويل العهد.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام:

ق���ال���ت ال�����ض��ي��خ��ة ه��ن��د ب��ن��ت ماجد 
�ضيدات  جمل�ض  رئي�ضة  ال��ق��ا���ض��م��ي 
ال��وط��ن يكرب  اأن  ال�����ض��ارق��ة  اأع���م���ال 
التي  اأب���ن���ائ���ه  واأف�����ع�����ال  مب���ن���ج���زات 
اأ����ض���ب���ح���ت حم����ط اأن�����ظ�����ار ال���ع���امل 
القت�ضادية  امل�ضتويات  ك��اف��ة  على 
وجت�ضدت  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ع��ل��م��ي��ة 
باملكانة الرفيعة للدولة مبنجزاتها 
القت�ضادي  التمكني  �ضعيد  ع��ل��ى 
للمراأة وتعزيز مبداأ تكافوؤ الفر�ض 
بني اجلن�ضني ودعم رائدات الأعمال 
اأ�ضواق  ومتكينهن من الو�ضول اإىل 

العامل وغريها الكثري من املنجزات 
هذا  مكانة  على  بو�ضوح  ت��دل  التي 

ال���وط���ن ال�����ذي ي�����ض��ري ب������اإرث كبري 
وع���ري���ق ي��ح��ر���ض ك���ل اب��ن��ائ��ه على 
حقيقة  جل��ه��ود  وتفعيله  ت��رج��م��ت��ه 

معطاءة.
الوطني  اليوم  منا�ضبة  اإن  واأ�ضافت 
ال�48 تدفعنا جميعا ملوا�ضلة العمل 
الرتقاء  اأج�����ل  م���ن  وت���ف���ان  ب��ج��ه��د 
بيئة  وت���ر����ض���ي���خ  ال����وط����ن  مب���ك���ان���ة 
القادمة  لالأجيال  ت�ضمن  متكاملة 
العمل  يف  امل�������ض���ي  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة 
جلميع  دع��وة  اليوم  فهذا  والبتكار 
املعرفة  امل��ج��ت��م��ع لم���ت���الك  اأف������راد 
عنا�ضر  ليكونوا  والإب��داع  والثقافة 
فاعلة يف حا�ضر وم�ضتقبل بالدهم.

•• دبي -وام:

الطاير  حميد  ب��ن��ت  اأم��ي��ن��ة  ال�ضيخة  ت��ق��دم��ت 
رئ��ي�����ض��ة ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ه�����ض��ة ال��ن�����ض��ائ��ي��ة بدبي 
والتربيكات  بالتهاين  الإدارة  جمل�ض  رئي�ضة 
اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 
اهلل”و�ضاحب  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن  “رعاه اهلل” و�ضاحب 
القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
حكام  لالحتاد  الأعلى  املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضمو 
الإم���ارات واإىل �ضعب الإم���ارات ال��ويف مبنا�ضبة 

اليوم الوطني ال� 48 للدولة.
واحتفالتنا  فرحتنا  غمرة  يف  نحن   “ وقالت 
باليوم الوطني ال�48 للدولة ل بد اأن نرتحم 
له  املغفور  احلبيبة  اإماراتنا  موؤ�ض�ض  روح  على 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
ثراه” واأخيه املغفور ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد اآل 
مكتوم “ رحمه اهلل “ اللذين اأخل�ضا لوطنهم 
اهلل  ب��ف�����ض��ل  اأرادوا  م���ا  ل��ه��م  ف���ك���ان  و���ض��ع��ب��ه��م 
ال�ضديد..  وراأيهم  احلكيمة  وقيادتهم  وبف�ضل 

العطاء  �ضفينة  اأبحرت  وخطاهم  دربهم  وعلى 
ال��ت��الق��ي وال��ت��الح��م الوطني  ل��ت��ج�����ض��د ع��م��ق 
للقيادة الوفية لإمارات املحبة وال�ضالم وتقدم 
والتاأخي والتعاي�ض  ال�ضالم  اأمنوذجا فريدا يف 
ال�����ض��ل��م��ي ح��ي��ث اأ���ض��ح��ى امل���واط���ن الإم����ارات����ي 
والرفاهية  وال�����ض��ع��ادة  للهناء  عاملية  مرجعية 

والعدالة الجتماعية ».
تاريخ  ه��و  دي�ضمرب  م��ن  ال��ث��اين  اإن  واأ���ض��اف��ت 
فيه  ال��زم��ن  �ضجل  الأع��م��اق  يف  حمفور  ميالد 
ق�ضة حب عنوانها قيادة دولة الإمارات وق�ضة 
اجلهود التي واكبت اإعالنها حتى باتت رايتها 
الآن تعلو فوق الهامات وتتخذ مكانتها الرفيعة 
والالئقة بها بني الأمم وحتظى بكل الحرتام 

والتقدير العربي والعاملي.
عربنا  لقد   “ الطاير  اأمينة  ال�ضيخة  وق��ال��ت 
ال��ف�����ض��اء وح��ق��ق��ن��ا ح��ل��م زاي�����د.. وط��م��وح��ن��ا ل 
عاماً  ال�48  مب�ضرية  نحتفل  ونحن  له  ح��دود 
من قب�ض وعن امل�ضرية اخل�ضراء والنه�ضة يف 
اأن ن�ضري  اإم��ارات املحبة والتاآخي.. ولبد  ربوع 
يف  الن�ضائية  وال��ق��ط��اع��ات  امل�����راأة  م�����ض��رية  اإىل 
الإمنائية  الطفرة  هذه  من  ون�ضيبهم  الدولة 
الكبرية.. حيث حققت املراأة الإماراتية مكا�ضب 
ك���ب���رية وم���ن���ذ ف��ج��ر ال��ن��ه�����ض��ة وب���ن���اء الحت����اد 

اهلل  بف�ضل   1971 دي�ضمرب  م��ن  ال��ث��اين  يف 
الإمارات”  “اأم  توجيهات  ثم  وتعاىل  �ضبحانه 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئي�ضة 
الأعلى  املجل�ض  رئي�ضة  العام  الن�ضائي  الحت��اد 
ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة  والطفولة  لالأمومة 
للمراأة  �ضموها  وف��رت  حيث  الأ�ضرية  التنمية 
والتطور  النطالق  مقومات  جميع  الإمارتية 
وفق تخطيط علمي مدرو�ض ودعمت و�ضاندت 

ومكنت املراأة يف كل املجالت.
“ ك��م��ا ن��ق��ف وق��ف��ة ت���اأم���ل للجهود  واأ����ض���اف���ت 
�ضاحب  حرم  من  الالحمدود  والدعم  املثمرة 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
اآل  جمعة  ب��ن  مكتوم  بنت  هند  ال�ضيخة  �ضمو 
مكتوم “اأم اجلود” وجهودها املثمرة يف مرايف 
الطفوفة والأ�ضرة واملراأة وب�ضماتها النا�ضعة يف 

تعزيز دور املراأة يف ال�ضمو والرتقاء والتميز«.
الإمارات  الربملانية يف  القبة  رئا�ضة  اأن  وذكرت 
الوطني  للمجل�ض  برئا�ضتها  امل�����راأة  ومت��ث��ي��ل 
بينها  املجل�ض  ع�ضوية  ومنا�ضفة  الحت����ادي 
�ضاهدا على ع�ضر  تبقى  الرجل  �ضريكها  وبني 

التميز والنطالق وال�ضمو للمراأة الإماراتية.
واأ����ض���ارت اإىل اأن دول���ة الإم����ارت ق��دم��ت خالل 

ال�48 عاما عطاء بال حدود مبختلف النواحي 
وناف�ضت كربيات الدول ووفرت احلياة الكرمية 
واملعي�ضة الهانئة للمواطنني واملقيمني يف كافة 
بقاع الإمارات احت�ضنت اأكرث من مائتي جالية 
–رغم اختالف ثقافتهم مبحبة ووئام و�ضالم.
اأن  الطاير  حميد  بنت  اأمينه  ال�ضيخة  واأك���دت 
واإنازاته  الغالية  اإم��ارات��ن��ا  يف  الحت���اد  عطاء 
تاريخ نا�ضع قدمت من خالله الدولة اإنازات 
رفيعة يف التعليم وال�ضحة والقت�ضاد والعمل 
حمليا  الالحمدود  والدعم  املبدع  الجتماعي 
واقليميا وعامليا على جميع الأ�ضعدة وتر�ضيخ 
القيم الإ�ضالمية الو�ضطية وال�ضامية وحتقيق 
اإىل  اأ�ضمى �ضورها لفت  الإن�ضانية يف  العدالة 
اأن الروؤية احل�ضارية يف الإنازات جت�ضدت من 
خالل اإحياء ال�ضحراء بالزراعة وحتويلها اإىل 
جنة خ�ضراء وال�ضتثمار يف العمران وال�ضياحة 
والرتويحية  العالجية  باخلدمات  والهتمام 
جانب  اإىل  والتعليمية  وال��رتب��وي��ة  والثقافية 
من  تتخذ  �ضاملة  اق��ت�����ض��ادي��ة  نه�ضة  ت��د���ض��ني 
جغرافية  وم���ن  وق����وة  زادا  الإم�������ارات  ان�����ض��ان 
لوحدتها ومن الرتاث والتقاليد  اأ�ضا�ضاً  املكان 
و�ضيلًة  ثروتها  ومن  بالأ�ضالة  للتم�ضك  دع��وًة 

لنه�ضتها يف �ضتى املجالت.

•• دبي-الفجر:

احتفاًل  امل��ا���ض��ي  الأرب���ع���اء  ي��وم  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  نظمت 
ال���وزارة  دي���وان  مقر  يف  ل��ل��دول��ة،  والأرب��ع��ني  الثامن  الوطني  مبنا�ضبة 
بدبي و�ضط اأجواء وطنية وتراثية، توؤكد اأ�ضمى معاين الهوية الوطنية 
والنتماء والولء مل�ضرية الحتاد التي اأر�ضى دعائمها املغفور له ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان، والآباء املوؤ�ض�ضون- طيب اهلل ثراهم جميعاً. 

و�ضهد احلفل ح�ضور �ضعادة عو�ض �ضغري الكتبي الوكيل امل�ضاعد لقطاع 
الوكيل  ال�ضركال  حممد  يو�ضف  الدكتور  و�ضعادة  امل�ضاندة،  اخل��دم��ات 
الأمريي  ح�ضني  اأم��ني  الدكتور  و�ضعادة  امل�ضت�ضفيات،  لقطاع  امل�ضاعد 
الوكيل امل�ضاعد ل�ضيا�ضة ال�ضحة العامة والرتاخي�ض، ومدراء الإدارات 

والأق�ضام وموظفي الوزارة وعدد من املراجعني.

قيام دولة الحتاد منعطف تاريخي
�ضغري  عو�ض  �ضعادة  األقاها  القيادة  بكلمة  احلفل،  فعاليات  وافتتحت 
الكتبي، با�ضم قيادة الوزارة، تقدم فيها باأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل مقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، 
حفظه اهلل، واإىل اأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل- و�ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�ضلحة، واأ�ضحاب ال�ضمو حكام الإمارات و�ضعب الإمارات 

مبنا�ضبة اليوم الوطني الثامن والأربعني.
48 عاماً  اليوم الوطني ومرور  اليوم مبنا�ضبة  واأ�ضاف قائال: نحتفل 
على قيام احتادنا لنجدد عهد الولء والنتماء لقيادتنا الر�ضيدة التي 
�ضارت على نهج املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان -طيب اهلل 

ثراه- واإخوانه الآباء املوؤ�ض�ضني، حيث تعززت امل�ضرية بخطى ثابتة �ضكلت 
اإنازاتها  الإم���ارات يف حتقيق  دول��ة  ال��ذي نه�ضت عليه  املتني  الأ�ضا�ض 
لدول  ملهماً  من��وذج��اً  غ��دت  حتى  امل�ضتقبل،  نحو  انطالقها  وحم���ور 
وامل�ضاريع  املبتكرة  الأفكار  واأ�ضحاب  للموهوبني  مثالية  ووجهة  العامل 

الفريدة.
ولفت الكتبي، اإىل اأن قيام دولة الحتاد �ضكل منعطفاً تاريخياً هاماً يف 
تاريخ املنطقة، حيث غدت دولتنا يف مقدمة الدول الأكرث تطوراً وازدهاراً 
وا�ضتقراراً، تواكب متطلبات احلداثة وروح الع�ضر وتوؤمن بقدرات اأبنائها 
اخل�ضو�ضية  على  وحتافظ  وعاملياً،  اإقليمياً  الريادة  وحتقيق  التميز  يف 
ال�ضعب  ب��ني  ال��ت��الح��م  روح  بف�ضل  للمجتمع،  وال��ث��ق��اف��ي��ة  احل�����ض��اري��ة 
وال�ضرتاتيجيات  الطموحة  ال��روؤي��ة  امتلكت  التي  الر�ضيدة  وال��ق��ي��ادة 
امل�ضتقبلية حلجز مكانة مرموقة لدولة الإمارات على خارطة التناف�ضية 

العاملية وتوفري الرفاه وال�ضتقرار والأمان للمجتمع.
طموح دولتنا لحدود له

واأ�ضار �ضعادته، اإىل اأن طموح دولتنا ل حدود له ميتد من الأر�ض حتى 
لتوؤ�ض�ض  امل�ضتقبل  تقراأ  ر�ضيدة  قيادة  وتوجيهات  روؤي��ة  بف�ضل  الف�ضاء 
وت�ضجع ال�ضباب على ريادته، وت�ضتاأنف م�ضرية وطنية حافلة بالإنازات 
مكت�ضباته  وحماية  الحت���اد  موؤ�ض�ضات  وتر�ضيخ  لتعزيز  وال��ن��ج��اح��ات، 
واإبراز الولء والنتماء للوطن وموا�ضلة م�ضريتنا الريادية باملزيد من 
ومتكاملة  مبتكرة  حكومية  ا�ضرتاتيجية  خ��الل  من  والإ���ض��رار،  العزم 
الفريدة  رحلتها  يف  بالدولة  احليوية  القطاعات  م�ضتقبل  ل�ضت�ضراف 

نحو مئوية الإمارات 2071.
نادي ذخر الجتماعي، ف�ضال  املواطنني قدمها  جانب فقرة برزة كبار 

عن امل�ضابقات الرتاثية والفعاليات الوطنية املتنوعة.

•• اأبوظبي-وام:

رئي�ضة  العام  الن�ضائي  الحت��اد  رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  اأك��دت 
الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ض 
اأن هذه الدولة الحتادية املعطاء التي اأ�ض�ضها املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه اأعطت اأبناء الوطن رجال ون�ضاء دفعة قوية نحو بذل 
مبعناه  التقدم  وحتقيق  الدولة  هذه  مكت�ضبات  على  للحفاظ  الكبرية  اجلهود 
الوا�ضع الذي تعود فائدته على اأبناء الوطن جميعا. واأعربت �ضموها - يف كلمة 
لها مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 48 للدولة - عن فخرها واعتزازها مبا حققته 
48 لقيام احت���اد الدولة  ال���  ال��دول��ة م��ن ت��ق��دم يف جميع امل��ج��الت يف ال��ذك��رى 
..وعربت عن �ضعادتها بو�ضول الوطن اإىل ما هو عليه من تقدم ورفعة يف ظل 
اأبناء الوطن من تقدم خا�ضة م�ضرية املراأة  القيادة الر�ضيدة للبالد وما حققه 
الإماراتية التي و�ضلت اأعلى درجات التمكني واأ�ضبح لها �ضاأن عظيم يف املجتمع 
ويف مقدمة الحتادات الن�ضائية العاملية التي حققت فيها الن�ضاء اإنازات مهمة 

ل�ضاحلها ولأطفالها.

التي  ال��ت��ح��ولت  ع��ن  احل��دي��ث  اأن  م��ب��ارك  بنت  ال�ضيخة فاطمة  �ضمو  واأ���ض��اف��ت 
�ضهدتها دولة الإمارات حتتاج اإىل درا�ضات م�ضتفي�ضة لتكتب �ضجالت كبرية من 
التحول والإنازات املهمة التي حتققت منذ تاأ�ضي�ض الدولة على يد املغفور له 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب  نهجه  على  و�ضار  زاي��د  ال�ضيخ 
رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
اهلل” و�ضاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  اآل نهيان ويل عهد  ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�ض الأعلى حكام الإمارات. 
وقالت اإن املراأة الإماراتية مل تكن بعيدة عن هذه النتقالة التي �ضهدتها البالد 
اإذ كانت ول تزال يف قلب الهتمام و�ضدارة الرعاية واأن كل ام��راأة يف الإمارات 
�ضعادته احلقيقية  اأن  م��رارا من  زاي��د  الراحل  القائد  له  املغفور  اأك��ده  تذكر ما 
تتحقق يف روؤي��ة ابنة الإم��ارات جنبا اإىل جنب مع �ضقيقها الرجل تتلقى العلم 
وتوؤدى عملها وت�ضارك دون تردد يف بناء وطنها ولهذا كان له ما اأراد فاأ�ضبحت 
املراأة الإماراتية اليوم تتبواأ اأعلى املنا�ضب وهي موجودة بكفاءة يف كل امليادين 

والقطاعات العامة واخلا�ضة.

واأ�ضارت اإىل اأن الحتفال مبرور 48 عاما على قيام دولتنا ياأتي وقد حققت املراأة 
ا�ضتحق  الذي  الكبري  اإنازاتها  ر�ضيد  اإىل  ت�ضاف  جديدة  اإن��ازات  الإماراتية 
اإعجاب العامل وتقديره وعلى راأ�ض هذه الإنازات و�ضولها اإىل رئا�ضة املجل�ض 
حتول  وه��و  املجل�ض  اأع�����ض��اء  يف  الن�ضف  ن�ضبة  لها  واأ���ض��ب��ح  الحت���ادي  الوطني 
كبري له مدلولته الكبرية ..والف�ضل يف ذلك يرجع اإىل القيادة الر�ضيدة التي 
كل  وكفاءتها يف  اأثبتت قدرتها  التي  نف�ضها  امل��راأة  واإىل  امل��راأة  اإىل جانب  وقفت 
عمل ي�ضند لها ..كما اأن املراأة الإماراتية موجودة الآن يف وظائف متعددة فهي 
الوزيرة واملحامية والطبيبة واملهند�ضة واملعلمة وكذلك اجلندية التي تقف اإىل 
جانب الرجل يف الدفاع عن حدود ومكت�ضبات الوطن بل وتقدم الأبناء �ضهداء 
فداء للوطن.  واأكدت �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك اأن تقدم املراأة الإماراتية 
واإنازاتها حقق لها ما تريد اإذ اعتمدت قيادتنا الر�ضيدة التوازن بني اجلن�ضني 
واأعطت املراأة حقوقا مت�ضاوية مع الرجل يف العمل والواجبات وهي بذلك خطوة 

كبرية حتققها املراأة الإماراتية نتيجة ملثابرتها ومقدرتها على العطاء.
و�ضددت على اأن ناح املراأة الإماراتية يف عملها هو اإثبات مقدرتها على التوازن 
تقوم  عاملة  ام��راأة  كونها  وبني  بيت  وراعية  ك��اأم  اأ�ضرتها  جتاه  م�ضوؤوليتها  بني 

لها  واأت��اح��ت  الأج���واء  لها  هياأت  الدولة  اأن  اإىل  ..م�ضرية  بواجبها جت��اه وطنها 
الفر�ض لتقوم بهذا الدور املهم يف تن�ضئة الأطفال وتاأدية الواجب جتاه الوطن 
اهتماما  تويل  الر�ضيدة  القيادة  اأن  واأو�ضحت  التنموية.  م�ضريته  يف  وامل�ضاركة 
كبريا بالأم الإماراتية والطفل الإماراتي واليافعني واأ�ضحاب الهمم ..م�ضرية 
اإىل انها اأطلقت ال�ضرتاتيجيات التي ت�ضع الربامج واخلطط الهادفة للنهو�ض 
يكون  ا�ضت�ضاري لالأطفال  ان�ضاء جمل�ض  اتخذته من قرار  اآخر ما  ..وك��ان  بهم 
لإبداء  لأطفالنا  الفر�ضة  لعطاء  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  للمجل�ض  تابعا 
اآرائهم وطرح اأفكارهم اخلا�ضة بحياتهم وم�ضتقبلهم وال�ضتماع لها والعمل على 
بناء  اإليه من  اأهدافهم وما ي�ضعون  بلورتها يف �ضكل خطط وبرامج حتقق لهم 

جيل متعلم مثقف يعي ما حوله وقادر على قيادة م�ضرية التنمية يف البالد.
واختتمت �ضموها كلمتها بالقول: “اإن الحتفال بهذه املنا�ضبة الوطنية العظيمة 
لها مدلولتها التاريخية لكل اأبناء الوطن فهذه املنا�ضبة التاريخية متنح املراأة 
بداية  باعتبارها  الوطنية  املنا�ضبة  لهذه  تنظر  اإذ  والفخر  بالعزة  �ضعورا خا�ضا 
انطالقتها كما هي بداية انطالقة للدولة التي �ضعت لالرتقاء باملواطن وتاأهيله 

ليحقق لوطنه التقدم والزدهار«.

•• دبي - وام:

اأعربت حرم �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  بنت  منال  ال�ضيخة  �ضمو  الرئا�ضة،  ���ض��وؤون  وزي��ر 
رئي�ضة جمل�ض الإمارات للتوازن بني اجلن�ضني رئي�ضة موؤ�ض�ضة دبي للمراأة، عن 
اعتزازها وفخرها مبا حققته املراأة الإماراتية من ناحات يف خمتلف املجالت 
ق��رن، حتى  ن�ضف  بالدولة على مدى نحو  التنمية  البارز يف م�ضرية  ودوره��ا 
غدت الإم��ارات يف م�ضاف الدول املتطورة التي تاأخذ باأ�ضباب العلم وم�ضاهما 
يف  ال��الحم��دود  ال�ضتثمار  على  ذل��ك  يف  معتمدة  الف�ضاء،  اأب��ح��اث  يف  رئي�ضيا 
الإن�ضان الإماراتي واعتماد اأحدث تقنيات الع�ضر وت�ضخريها خلدمة ورفاهية 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  �ضموها  وق��ال��ت  ك��اف��ة.  والب�ضرية  الإم��ارات��ي  ال�ضعب 
كافة  يف  واإنازاتها  الإماراتية  للمراأة  امل�ضرفة  النجاحات  اإن  للدولة   48 ال� 
املجالت �ضكلت ملمحا رئي�ضيا يف م�ضرية الدولة، وجاءت كثمرة للدعم الكبري 
الذي قدمه لها الوالد املوؤ�ض�ض ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، “طيب اهلل 
ثراه”، والرعاية التي حتظى بها تعليميا واجتماعيا ومهنيا من “اأم الإمارات”، 
�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�ض 

الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية.. موؤكدة 
�ضموها اأن املراأة الإماراتية كانت ول تزال على قدر امل�ضوؤولية والنتماء لوطنها 
امل�ضرية  ه��ذه  يف  رئي�ضيا  م�ضاهما  تكون  واأن  والعطاء  التفوق  على  وحر�ضت 

املباركة والعمل على الو�ضول بها للريادة العاملية يف خمتلف املجالت.
الذي  بالدعم  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  بنت  منال  ال�ضيخة  �ضمو  واأ���ض��ادت 
تقدمه قيادتنا الر�ضيدة للمراأة الإماراتية �ضريا على هذا النهج الرا�ضخ الذي 
مببادرات  وتعزيزه  نهيان،  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  املوؤ�ض�ض،  الوالد  اأر�ضاه 
ن�ضبة متثيلها يف  تكللت برفع  املنطقة،  رائ��دة على م�ضتوى  نوعية وت�ضريعات 
ال�ضيخ  ال�ضمو  %50، بتوجيهات من �ضاحب  اإىل  الوطني الحت��ادي  املجل�ض 
“حفظه اهلل”، لت�ضبح الإم��ارات مع  اآل نهيان رئي�ض الدولة،  خليفة بن زايد 
التمثيل  العاملية من حيث  املعدلت  اأعلى  التاريخية واحدة من  هذه اخلطوة 
الربملاين للمراأة، اإ�ضافة للن�ضبة املرتفعة حاليا لتمثيلها الوزاري والتي ت�ضل 
اإىل %29.5 بحكومة دولة الإمارات، ف�ضال عن حزمة الت�ضريعات واملبادرات 
حكومة  اأطلقتها  التي  اجلن�ضني  بني  وال��ت��وازن  للمراأة  الداعمة  وال�ضيا�ضات 
الدولة برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض 

الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، “رعاه اهلل«.

واأ�ضافت �ضموها اإن جمل�ض الإمارات للتوازن بني اجلن�ضني، الذي تاأ�ض�ض عام 
حكومية من نوعها يف العامل لتعزيز التوازن بني  احتادية  جهة  كاأول   2015
اجلن�ضني يعد واحدا من مبادرات القيادة الر�ضيدة لتعزيز دور املراأة اقت�ضاديا 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وج��ه  حيث  و�ضيا�ضيا،  واجتماعيا 
الدولة  قطاعات  كافة  يف  اجلن�ضني  ب��ني  الفجوة  لتقلي�ض  بتاأ�ضي�ضه  مكتوم 
ال�ضيغ  اأف�ضل  اإيجاد  على  العمل  خ��الل  من  عامليا،  الإم���ارات  تناف�ضة  وتعزيز 
التي ت�ضمن اأعلى م�ضتويات التن�ضيق بني موؤ�ض�ضات الدولة واأجهزتها املختلفة 
والرتقاء  اجلن�ضني،  بني  ال��ت��وازن  جم��ال  يف  املن�ضودة  الأه���داف  اإىل  للو�ضول 
مبرتبة دولة الإم��ارات لتكون �ضمن اأف�ضل 25 دولة يف العامل يف هذا املجال 
بحلول العام 2021، والعمل على جعلها منوذجا يحتذى به يف التوازن بني 

اجلن�ضني.
ال����وزارات  ك��اف��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  متوا�ضلة،  بجهود  املجل�ض  ق��ام  اإن�����ض��ائ��ه  وم��ن��ذ 
واملوؤ�ض�ضات املعنية بالدولة للعمل على حتقيق هذه الأهداف الوطنية، اإ�ضافة 
اأهداف  لتحقيق  العاملية  الإم��ارات يف دعم اجلهود  دولة  تعزيز م�ضاهمات  اإىل 
بني  ب��ال��ت��وازن  املتعلق  اخلام�ض  ال��ه��دف  خا�ضة   ،2030 امل�ضتدامة  التنمية 
اجلن�ضني ومتكني الن�ضاء والفتيات يف العامل، كما يعمل املجل�ض، بتكليف من 

روؤية  حتقق  �ضيا�ضات  وتطوير  التوازن  ت�ضريعات  حزمة  على  ال��وزراء  جمل�ض 
واأهداف  حم��اور  �ضمن  وطنية  كاأولوية  امل��راأة  دور  تعزيز  يف  الر�ضيدة  القيادة 
اخلطط ال�ضرتاتيجية للدولة. اإن منا�ضبة اليوم الوطني هي فر�ضة للتاأمل 
القت�ضادية  الأ�ضعدة  كافة  واإن��ازات على  الدولة من ناحات  فيما حققته 
والإن�ضاين  التنموي  دوره��ا  اإىل  اإ�ضافة  والعلمية،  والجتماعية  وال�ضيا�ضية 
اأ���ض�����ض عالقاتها  م��ن  وواح����دا  نهجها  رئي�ضيا يف  م��ب��دءا  ي�ضكل  ال���ذي  ال��ع��امل��ي 
الدولية القائمة على امل�ضالح امل�ضرتكة والت�ضامح والتعاون والحرتام املتبادل 
ون�ضر املحبة وال�ضالم، حتى غدت مببادراتها الرائدة عا�ضمة عاملية للت�ضامح 

والإخاء.
اأي�����ض��ا ل��ب��ذل م��زي��د م��ن اجل��ه��د وال��ع��ط��اء، كل  ه��ذه املنا�ضبة اجلليلة ت��دع��ون��ا 
املكت�ضبات  ه��ذه  على  للحافظ  الر�ضيدة  قيادتنا  ح��ول  واللتفاف  جماله،  يف 
اأف�ضل  نكون  باأن  الوطنية  اأهدافنا  حتقق  جديدة  نوعية  باإنازات  وتعزيزها 
دولة يف العامل يف كافة املجالت بحلول عام 2071، وقد اأثبتت التجربة واأثبت 
�ضعب الإمارات مقدرته على الو�ضول لالأهداف التي تخطها قيادتنا الر�ضيدة، 
والعطاء  العزمية  اإىل  وت�ضتند  م�ضروعة  وط��م��وح��ات  قيم  على  مبنية  فهي 

والنتماء وحب اخلري لالآخرين والرغبة ال�ضادقة يف خدمة الإن�ضانية. 

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حتتفل باليوم الوطني 48 يف اأجواء توؤكد اأ�سمى معاين النتماء والولء لدولة الإمارات

فاطمة بنت مبارك: املراأة الإماراتية و�سلت يف ظل الحتاد لأعلى درجات التمكني

اأكدت اأن جناحات املراأة االإماراتية �صكلت ملمحا رئي�صيا يف امل�صرية املباركة للدولة على مدى ن�صف قرن

منال بنت حممد: اليوم الوطني يدعونا للتاأمل فيما حققته الدولة من مكت�سبات وتعزيزها باإجنازات نوعية جديدة ت�سل بنا للرقم واحد عامليا

اأمينة الطاير : الثاين من دي�سمرب تاريخ 
ميالد حمفور يف الأعماق

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  ب��ن حممد  م��ب��ارك  بنت  م��وزة  ال�ضيخة  اأك���دت 
رئي�ضة جمل�ض اإدارة موؤ�ض�ضة املباركة اأن احتفالت الدولة 
باليوم الوطني ال� 48 تتوا�ضل هذا العام والوطن قيادة 
وحكومة و�ضعبا يف تالحم وتعا�ضد حول املبادىء والقيم 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�ض  الوالد  اأر�ضاها  التي 
جت�ضد  قيم  وه��ي  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
طريق  هي  الوحدة  اأن  اآمنوا  “ الذين  الأولني  “ اإرث 
والتقدم  الزده���ار  نحو  املجتمعية  فئاته  بكافة  الوطن 
ت�ضهدها  التي  احل�ضارية  النه�ضة  هذه  فكانت  والنماء 

بالدنا يف جميع امليادين التنموية.
وقالت ال�ضيخة موزة بنت مبارك اإن ذكرى اليوم الوطني 
48 تهل علينا ن��رف��ل يف ال��ع��زة وال��ف��خ��ار مب��ا حتقق  ال��� 
رائ��دة منذ انطالق م�ضرية الحت��اد، هذه  من منجزات 
املنجزات التي اأر�ضى دعائمها القائد املوؤ�ض�ض “ طيب اهلل 
الر�ضيدة  ال�ضري قيادتنا  توا�ضل عليه  “ وهو نهج  ث��راه 
متمثلة يف �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل”و�ضاحب  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو 

اأع�ضاء املجل�ض الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.

واأ�ضافت ال�ضيخة موزة بنت مبارك اإن النه�ضة احل�ضارية 
يف  به  يحتذى  منوذجا  ا�ضبحت  ال��دول��ة  ت�ضهدها  التي 
وال�ضحة  التعليم  يف  الوطنية  التنمية  جم��الت  جميع 
املراأة وال�ضباب واأ�ضحاب  والرعاية الجتماعية ومتكني 
الدولة  توليهم  الذين  ال�ضن  كبار  من  وغريهم  الهمم 
الأولني  اإرث   “ بذلك  جم�ضدة  والرعاية  الهتمام  كل 
لإنطالق  وع��ط��اء  ب��را  بينهم  فيما  ت��ع��اون��وا  ال��ذي��ن   “
اهلل  “ طيب  املوؤ�ض�ضون  الآب���اء  الحت���اد، وخا�ض  م�ضرية 
دول��ة الحتاد  تاأ�ضي�ض  �ضبيل  “ حتديات جمه يف  ثراهم 
واإعالء رايتها وتعزيز مكانتها بني الأمم ، ون�ضتذكر بكل 
الرائدة والروؤية ال�ضت�ضرافية  الفخر والإع��زاز اجلهود 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  ل�ضمو  الثاقبة  وال��ن��ظ��رة 
الأعلى  املجل�ض  رئي�ضة  ال��ع��ام  الن�ضائي  الحت���اد  رئي�ضة 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ض  والطفولة  لالأمومة 
“، التي قدمت منوذجا ي�ضجله  “ اأم الإم��ارات  الأ�ضرية 
التاريخ بحروف من ذهب وهي تر�ضم خارطة م�ضتقبلية 
التي  املحفزة  البيئة  وتوفري  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  لتمكني 
فتحت العنان بطاقتها املبدعة وعطائها الوطني املتميز 
فكانت املراأة الإماراتية ول تزال و�ضتظل عند ح�ضن ظن 
يف  باإيجابية  م�ضاركة  مل�ضوؤولياتها  متحملة  بها،  القيادة 
اليوم مبا حتقق  لنا  فهنيئا   ... وريادته  املجتمع  نه�ضة 
من منجزات يف وطن اأ�ض�ضه “ زايد اخلري “ على املحبة 
وارفة  غناء  �ضجرة  الطاهر  ترابه  يف  وغر�ض  والت�ضامح 

الظالل لت�ضامح غدا منارة للعاملني.

•• ال�شارقة -وام:

قالت ال�ضيخة عائ�ضة بنت خالد القا�ضمي مديرة �ضجايا 
اإن الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�48  ف��ت��ي��ات ال�����ض��ارق��ة 
مكت�ضبات  من  الإم���ارات  حققته  مبا  احتفاَء  هو  للدولة 
لوطننا  والن��ت��م��اء  ال���ولء  خاللها  م��ن  ن��دد  ومنا�ضبة 
موؤ�ض�ضي  م�ضرية  اأكملت  التي  الر�ضيدة  وقيادته  الغايل 
الحتاد بقيادة املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
اإنازات حققت لدولة الإمارات  “طيب اهلل ثراه” عرب 
والرفاهية  الرفعة  ول�ضعبها  الأمم  بني  مرموقة  مكانة 

والعي�ض الكرمي.

واأ�ضافت “ اليوم ونحن من�ضي بدعم وتوجيهات �ضاحب 
القا�ضمي  حم��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
�ضمو  وق��ري��ن��ت��ه  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�ضو 
املجل�ض  رئي�ضة  القا�ضمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�ضيخة 
حتت  الوطني  اليوم  يف  ن�ضتذكر  الأ�ضرة  ل�ضوؤون  الأعلى 
“اإرث الأولني” ق�ض�ضاً م�ضتوحاة من تاريخ دولة  �ضعار 
الإمارات ت�ضلط ال�ضوء على القيم الوطنية النبيلة التي 
الذي  ال��ث��ق��ايف  وامل����وروث  الإم���ارات���ي  ال�ضعب  بها  يتحلى 
حتتفظ به دولة الإمارات حتى يومنا هذا وندد مت�ضكنا 
ليوا�ضلوا  اجل��دي��دة  لالأجيال  نقلها  على  ونحر�ض  بها 

م�ضرية نه�ضة وح�ضارة الدولة«.

موزة بنت مبارك : اليوم الوطني 
قيم جت�سد اإرث الأولني

عائ�سة بنت خالد القا�سمي : اليوم الوطني منا�سبة هند بنت ماجد القا�سمي : اليوم الوطني منا�سبة تدفعنا للعمل على الرتقاء مبكانة الوطن
لالإحتفاء مبكت�سبات الدولة وتعزيز الولء العدد 12796 بتاريخ 2019/12/2   

اإعالن بالن�شر
رقم )2019/8695(
املنذر : هاين �ضبحي عبداملنعم حممد عبداملنعم  

املنذر اليه : احمد نيازي عبدالغني عبداملطلب 
والبالغ  بذمته  املرت�ضد  املبلغ  ورد  �ضداد  ب�ضرورة   - اليه  املنذر   - املنذر  ينذر 
)11.000 دره��م( وذل��ك خ��الل امل��دة القانونية وه��ي خم�ضة اي��ام )5 ي��وم( من 
تاريخ ت�ضلمكم لالإعالن ويف حال انه مل يتم ال�ضداد �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ 
كافة الإج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها ا�ضت�ضدار امر الداء 
ر���ض��وم وم�ضاريف  كافة  اليه  امل��ن��ذر  م��ع حتميل   ، الق�ضائية  ال��دع��وى  واإق��ام��ة 

التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأك������دت ���ض��ع��ادة م��ن��ى غ����امن امل���ري 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ض جم��ل�����ض الإم�������ارات 
املدير  اجل��ن�����ض��ني،  ب���ني  ل���ل���ت���وازن 
حلكومة  الإعالمي  للمكتب  العام 
دب���ي ع��ل��ى امل��ع��اين ال�����ض��ام��ي��ة التي 
دي�ضمرب،  م���ن  ال���ث���اين  ي��ج�����ض��ده��ا 
وق��ال��ت اإن دول���ة الإم����ارات قدمت 
ال����ي����وم م����ن عام  ل���ل���ع���امل يف ه�����ذا 
لالحتاد  رائ����داً  من��وذج��اً   1971
اأ����ض�������ض ق���وي���ة وقيم  امل��ب��ن��ي ع��ل��ى 

نبيلة توؤكد على الحرتام واملحبة 
وال�ضالم والت�ضامح والتعاي�ض بني 
خمتلف الأع����راق وال��ث��ق��اف��ات، مع 
الهتمام بالإن�ضان والعلم ركيزتني 

رئي�ضتني للتنمية والتقدم.
هذه  ثمار  اليوم  ن��رى  اإننا  وقالت 
تاأ�ض�ضت  ال���ت���ي  الأ���ض��ي��ل��ة  ال��ق��ي��م 
وجهود  الإم���������ارات  دول�����ة  ع��ل��ي��ه��ا 
ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�ض،  الوالد 
اآل نهيان والآباء  �ضلطان  زايد بن 
اإن����ازات  يف  متمثلة  امل��وؤ���ض�����ض��ني، 
م��ت��ن��وع��ة وم�������ض���اري���ع م��ب��ت��ك��رة يف 

•• دبي-وام:

اأك�����دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
لل�ضعادة  ال���دول���ة  وزي����رة  ال���روم���ي 
وج����ودة احل��ي��اة م��دي��ر ع���ام مكتب 
اأن احتفاء  ال��وزراء،  رئا�ضة جمل�ض 
الوطني  ب��ال��ي��وم  الإم�������ارات  اأب���ن���اء 
ي��ج�����ض��د اع���ت���زازه���م ب��ق��ي��م الحت���اد 
لقيادته  والوفاء  للوطن  والنتماء 
املوؤ�ض�ضني،  الآب���اء  ب���اإرث  وفخرهم 

وتطلعهم للم�ضتقبل باإيجابية.
وقالت معاليها اإن م�ضرية الإمارات 

ال��ت��ن��م��وي��ة ارت��ب��ط��ت ع��ل��ى ال�����دوام 
مبنظومة قيم �ضامية تتمثل بروح 
الحت����اد ال��ت��ي اأر���ض��اه��ا امل��غ��ف��ور له 
نهيان،  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
دولة  لت�ضبح  ثراه”،  اهلل  “طّيب 
الإمارات رمزاً للعطاء والإن�ضانية، 
الت�ضامح  ث��ق��اف��ة  ل��ن�����ض��ر  وم����رك����زاً 

والنفتاح على العامل«.
الإم������ارات  دول����ة  اأن  اإىل  واأ�����ض����ارت 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وبتوجيهات  الدولة “حفظه اهلل”، 

بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
�ضاحب  وم��ت��اب��ع��ة  اهلل”،  “رعاه 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�ضلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
العام  ه��ذا  الوطني  باليوم  حتتفي 
جم�ضدة القيم الوطنية والإن�ضانية 
القيادة على  ر�ضختها  التي  النبيلة 
عن�ضراً  وجعلتها  ع��ام��اً   48 م��دى 
مميزاً للهوية الإماراتية الأ�ضيلة.

لل�ضعادة  ال���دول���ة  وزي�����رة  وه���ن���اأت 
وج���ودة احل��ي��اة ق��ي��ادة و�ضعب دولة 
الوطنية  املنا�ضبة  بهذه  الإم����ارات 
الوطني  اليوم  اأن  موؤكدة  الغالية، 
الآباء  مب���وروث  فخر  ق�ضة  ميثل 
كتابة  على  �ضعب  واإ�ضرار  وعزمية 
ق�ض�ض ناح جديدة ي�ضيفها اإىل 
تاريخ الإمارات احلافل بالنجاحات 
لت�ضتلهمها اأجيال امل�ضتقبل للم�ضي 
الإم���ارات  روؤي���ة  حتقيق  نحو  بثقة 
يف  ب��ال��دول��ة  وال���و����ض���ول   ،2021

مئويتها اإىل املراكز الأوىل عامليا.

•• اأبوظبي-وام:

العام  الأم���ني  العفيفي  اأم��ل  اأك���دت 
اأن  ال����رتب����وي����ة  جل�����ائ�����زة خ���ل���ي���ف���ة 
احتفال  هو   48 ال���  الوطني  اليوم 
باأجمادنا التي تعانق الف�ضاء ففي 
بالت�ضامح  ب��داأن��اه  ال��ذي  العام  ه��ذا 
�ضجلنا منجزات عظيمة يف م�ضروع 
وانطلقت  وامل���ري���خ  الأم����ل  م�����ض��ب��ار 
اإىل  م����رة  ولأول  الإم��������ارات  دول����ة 
الرحيب من خالل  الف�ضاء  ع�ضر 
املركبة  اإىل  رائ��د ف�ضاء عربي  اأول 
الف�ضائية الدولية حامال معه راية 

الوطن جم�ضدة يف علمها ال�ضامخ، 
 “ املوؤ�ض�ض  القائد  “ زاي��د  و���ض��ورة 
ال���ذي اآم���ن ب���اأن ط��م��وح ال��وط��ن ل 

حدود له ول �ضقف ملنجزاته.
وق��ال��ت اإن ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 48 
ال���ع���ام ونحن  ي��ه��ل ع��ل��ي��ن��ا يف ه����ذا 
القيادة  وح�����ول  ورخ������اء  ن��ع��م��ة  يف 
وتتعا�ضد  الأفئدة  تلتف  الر�ضيدة، 
اآمنت  لقيادة  وانتماء  ولء  القلوب 
ب������اأن امل�����ض��ت��ح��ي��ل ك��ل��م��ة ل��ي�����ض��ت يف 
قامو�ض اأبناء وبنات الإمارات ومن 
اأول  الر�ضيدة  قيادتنا  د�ضنت  هنا 
م�ضتوى  وع��ل��ى  ال��ت��اري��خ  يف  وزارة 

“ الالم�ضتحيل  العامل وهي وزارة 
“ ر�ضالتها الإن�ضان وغايتها اإ�ضعاده 
اأجمل  ف��م��ا  رف��اه��ي��ت��ه  وب���راجم���ه���ا 
بالإن�ضان  ي��ح��ت��ف��ل  وه����و  ال���وط���ن 
وي��ع��ل��ي ك��رام��ت��ه وي��ح��ف��ظ ل��ه حقه 
وا�ضت�ضراف  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  يف 
التعليم  اإن  واأ���ض��اف��ت  امل�����ض��ت��ق��ب��ل. 
دائ���م���ا واأب�������دا يف دول�����ة الإم�������ارات 
ثاقبة  وروؤي  رائ����دا  ف��ك��را  يج�ضد 
�ضديدة  وتوجيهات  واملعرفة  للعلم 
لقيادة حكيمة اآمنت باأن نور العلم 
والعقول  القلوب  ي�ضطع يف  عندما 
للن�ضء والأطفال منذ ال�ضغر اإمنا 

الوطني  ال��ع��ط��اء  م��ن  ن��ه��را  ي�ضكل 
امل��ت��ج��دد ال����ذي ي��ج��ع��ل اجل��م��ي��ع يف 
رحلة اإبداع ل حدود لها مع املعرفة 
ون���ور ال��ع��ل��م وال��ي��وم ك��ن��ا ع��ل��ى هذا 
حممد  جامعة  تد�ضني  م��ع  ال��وع��د 
ال�ضطناعي هذه  للذكاء  زاي��د  بن 
اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي حت��م��ل ك���ل اخلري 
اأمامهم  وت��ف��ت��ح  املقبلة  ل��الأج��ي��ال 
اأغوار  ل�ضرب  العلمي  الإب���داع  اآف��اق 
مع  والتفاعل  ال�ضطناعي  الذكاء 
ما  بكل  الرابعة  ال�ضناعية  ال��ث��ورة 
ومتغريات  حت���دي���ات  م���ن  حت��م��ل��ه 

علمية وتقنية.

•• اأبوظبي-وام: 

بنت  الدكتورة ميثاء  اأك��دت معايل 
اأن  دول���ة  وزي����رة  ال�ضام�ضي  ���ض��امل 
دول���ة الحت����اد ال��ت��ي و���ض��ع لبنتها 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  الأوىل 
�ضلطان اآل نهيان”طيب اهلل ثراه” 
وعظيمة  بنيانها  يف  را�ضخة  غ��دت 

يف اإنازاتها .
ت�ضريح  -يف  م���ع���ال���ي���ه���ا  وق����ال����ت 
 -48 ال���  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 
بداية  دي�����ض��م��رب  م���ن  ال���ث���اين  :اإن 
انبثقت عن  التي  الوحدة  انطالق 
روؤى وحكمة املغفور له ال�ضيخ زايد 

اهلل  نهيان”طيب  اآل  �ضلطان  ب��ن 
الإم�����ارات،  ح��ك��ام  اإخ���وان���ه  ثراه”و 
ل���ذا ج����اءت ه���ذه ال���وح���دة را�ضخة 
اإنازاتها،  بنيانها، وعظيمة يف  يف 
ح��ت��ى غ���دت ال��ت��ج��رب��ة ال���رائ���دة يف 
تعتد  لأن��ه��ا  احلديثة  ال��دول��ة  بناء 
ب���ب���ن���اء الإن���������ض����ان ق���ب���ل ك����ل �ضيء 
ب�ضاأنه  والرتقاء  اإمكاناته  وتعزيز 
من خالل توفري كافة م�ضتلزمات 
ب��ادواره وتعزيز تطلعاته  النهو�ض 
جاءت  كما  وم�ضتقباًل..  ح��ا���ض��راً 
بجعل  الر�ضيدة  القيادة  توجهات 
المارات موطن للعي�ض امل�ضرتك، 
، موطناً  والت�ضامح  للخري  موطناً 

اإن�ضانية  ق���ي���م���اً  اأب�����ن�����اوؤه  مي��ت��ل��ك 
�ضامية مكنته من اأن يحتل مراكز 

متقدمة يف �ضتى املجالت.
اليوم  ي��ت��ح��ق��ق  م���ا  اأن  واأ����ض���اف���ت 
الأمثل  ال�ضتثمار  ع��ن  تعبري  ه��و 
الب�ضرية  وال����ط����اق����ات  ل���ل���ق���درات 
اأعطى  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، مم���ا  وامل�������وارد 
وترابطها،  مت��ي��زه��ا  ل����الإن����ازات 
القيادة  ع��ل��ي��ه  م���ا حت��ر���ض  وه����ذا 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واأخ���ي���ه  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
و �ضاحب  “رعاه اهلل”  حاكم دبي 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�ضلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  واأ�ضحاب 

املجل�ض الأعلى حكام الإمارات.
ت�ضريحها  م��ع��ال��ي��ه��ا  اخ��ت��ت��م��ت  و 
ق��ائ��ل��ة : ه��ن��ي��اً لأب����ن����اء الإم�������ارات 
رعايتها  يف  املتفردة  القيادة  بهذه 
وحر�ضها.. قياده اأعطت بال حدود 
ت�ضري  �ضيء، لأنها  ب��اأي  ومل تبخل 
زايد  ال�ضيخ  الفذ  القائد  على نهج 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن 
الت�ضامح  نهج  ار�ضى  ال��ذي  ثراه” 

كاأ�ضا�ض لكل عمل تنموي.

ال��دول��ة، تقف �ضاهدة  رب���وع  ك��اف��ة 
على �ضدق النوايا والإرادة القوية 
نوعه  م����ن  ال���ف���ري���د  وال����ت����الح����م 
عاملياً بني ال�ضعب وقيادته، لتقدم 
الإمارات عرب هذه امل�ضرية جتربة 
ر�ضوخاً  ت����زداد  متكاملة  ت��ن��م��وي��ة 
وامل�ضاريع  املتتالية  الإن���ازات  مع 
والتي  الر�ضيدة،  لقيادتنا  الرائدة 
ي��ت��ج��اوز م���ردوده���ا ح���دود الدولة 

اإىل التاأثري عاملياً.
واأ�ضافت اأن التوازن بني اجلن�ضني 
ودعم واإناح دور املراأة كان واحداً 
م��ن ال��ق��ي��م الأ���ض��ي��ل��ة ال��ت��ي قامت 
عليها الدولة، وهو ما اأكدت عليه 
روؤية الوالد ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وت�ضمنه 
والقوانني، حيث ن�ض  الت�ضريعات 
امل�ضاواة  مبداأ  على  الدولة  د�ضتور 
وت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���ض ب��ني اجل��م��ي��ع يف 
والعمل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى  احل�����ض��ول 
على  واحل�ضول  الوظائف  و�ضغل 
اخل����دم����ات ب��ك��اف��ة اأ����ض���ك���ال���ه���ا، ما 
املراأة  و�ضلته  ما  حتقيق  يف  اأ�ضهم 
م���ن ناحات  ال���ي���وم  الإم���ارات���ي���ة 
والوظائف،  امل��ي��ادي��ن  خمتلف  يف 
ك�ضريك  الوطني  بدورها  والقيام 
ال�ضاملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  رئ���ي�������ض���ي 
املكانة  لهذه  بالإمارات  والو�ضول 

العاملية املتميزة.
واأو���ض��ح��ت ���ض��ع��ادة م��ن��ى امل���ري اأن 
جم��ل�����ض الإم��������ارات ل���ل���ت���وازن بني 
اجلن�ضني، برئا�ضة حرم �ضمو ال�ضيخ 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�ضور 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �ضوؤون 
الرئا�ضة، �ضمو ال�ضيخة منال بنت 

ل��ل��ت��وازن ب��ني اجلن�ضني  ال��داع��م��ة 
على  والعمل  امل�ضتويات  كافة  على 
اأفكار  �ضد هذه الفجوة من خالل 
اإىل  ت���وؤدي  فعالة  وح��ل��ول  مبتكرة 
املن�ضود  الإي��ج��اب��ي  التغري  حتقيق 
ال��ع��م��ل لتحقيق  وت����رية  وت�����ض��ري��ع 
ال����ه����دف اخل���ام�������ض م����ن اأه������داف 
 2030 امل�������ض���ت���دام���ة  ال���ت���ن���م���ي���ة 
ومتكني  ال��ت��وازن  بتحقيق  املتعلق 
جميع الن�ضاء والفتيات، وقد نظم 
امل��ج��ل�����ض ���ض��م��ن ه����ذه امل����ب����ادرة 4 
حلقات توازن يف كل من نيويورك 
ووا�ضنطن عام 2017، وبروك�ضل 
عام 2018، ودبي يف فرباير من 
القمة  اعمال  احل��ايل �ضمن  العام 

العاملية للحكومات.
 ،2017 ع��ام  املجل�ض  وا�ضت�ضاف 
اجتماع جلنة الأمني العام لالأمم 
ب�ضاأن  امل�����ض��ت��وى  رف��ي��ع��ة  امل��ت��ح��دة 
يف  للمراأة”،  القت�ضادي  التمكني 
اأول انعقاد لهذه اجلنة الدولية يف 
و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة 
ور�ضة  على  اأ���ض��رف  كما  اإف��ري��ق��ي��ا، 
ع���م���ل م��ت��خ�����ض�����ض��ة ���ض��م��ن ور�����ض 
القمة  ع��ق��دت خ��الل  ال��ت��ي  العمل 
خالل  دب��ي  يف  للحكومات  العاملية 
14 فرباير  اإىل   12 ال��ف��رتة م��ن 
ت�ضريع  ���ض��ب��ل  وب��ح��ث��ت   ،2017
تنفيذ الهدف اخلام�ض من اأهداف 

التنمية امل�ضتدامة 2030.
اأط���ل���ق   ،2017 ���ض��ب��ت��م��رب  ويف 
م���ع منظمة  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ج��ل�����ض، 
والتنمية،  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون 
اجلن�ضني:  ب���ني  ال���ت���وازن  “دليل 
خ���ط���وات ع��م��ل��ي��ة ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات يف 

نفذ  مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
وامل�ضاريع،  امل��ب��ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
م�ضتلهماً روؤية وتوجيهات قيادتنا 
امل�ضرية  ه����ذه  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ر���ض��ي��دة 
ال��داع��م��ة ل��ل��م��راأة وال��ت��اأث��ري عاملياً 
ب��ني اجلن�ضني،  ال���ت���وازن  م��ل��ف  يف 
ال�ضمو  اأك��د عليه �ضاحب  ما  وه��و 
اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، عند 
عام  املجل�ض  باإن�ضاء  �ضموه  توجيه 

2015 ويف املنا�ضبات املختلفة.
امل��ج��ل�����ض ح��ر���ض على  اإن  وق���ال���ت 
مع  مثمرة  �ضراكات  عالقات  بناء 
م��وؤ���ض�����ض��ات ال���دول���ة وال��ع��دي��د من 
دول العامل واملنظمات الدولية من 
الوطنية  الأه�����داف  حتقيق  اأج���ل 
ال��ت��ي ح��دده��ا ل��ه ���ض��اح��ب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
الفجوة  ت��ق��ل��ي�����ض  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
ك��اف��ة قطاعات  ب��ني اجل��ن�����ض��ني يف 
الإمارات  تناف�ضية  وتعزيز  الدولة 
عاملياً وجعلها منوذجا يحتذى به 
يف جم��ال ال��ت��وازن ب��ني اجلن�ضني، 
بتكليف   - امل��ج��ل�����ض  ع���م���ل  ح���ي���ث 
من جمل�ض ال��وزراء - على ح�ضر 
الت�ضريعات  م��ن  ع���دد  وم��راج��ع��ة 
ب��ه��ذا امللف،  امل��ت��ل��ع��ق��ة  وال���ق���وان���ني 
مع  والتن�ضيق  ب��ال��ت��ع��اون   - وق���دم 
اجل����ه����ات الحت������ادي������ة امل���ع���ن���ي���ة - 
مقرتحات ب�ضاأن �ضد الثغرات فيها، 
بت�ضريعات  مقرتحات  اإىل  اإ�ضافة 

و�ضيا�ضات جديدة لدعم.
واأ�����ض����ارت ���ض��ع��ادة م��ن��ى امل����ري اإىل 
بع�ض املبادرات التي نفذها املجل�ض 

كاأول  املتحدة”،  العربية  الإمارات 
دليل من نوعه على م�ضتوى العامل 
ب��ني اجلن�ضني يف  ال���ت���وازن  ل��دع��م 
ال��ع��م��ل م���ن خ���الل تو�ضيح  ب��ي��ئ��ة 
امللمو�ضة  واخل���ط���وات  امل��ق��اي��ي�����ض 
لتنفيذ  ات���ب���اع���ه���ا  ي���ج���ب  ال����ت����ي 
متطلبات هذا التوازن واملو�ضوعة 
وفقاً لأرقى املعايري الدولية، ومبا 
لدولة  املحلية  القوانني  مع  يتفق 
الإمارات العربية املتحدة. وتزامناً 
املجل�ض  نظم  الدليل،  اإط��الق  مع 
ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني 7 ور����ض عمل 
بالتعاون  اجلن�ضني،  بني  للتوازن 
التعاون  منظمة  مع  بالتعاون  مع 
القت�ضادي والتنمية، حا�ضر فيها 
النوع  ع��امل��ي��ون يف جم���ال  خ����رباء 
ممثلو  وح�����ض��ره��ا  الج���ت���م���اع���ي، 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة الحت����ادي����ة 
وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ض، وذلك 
وحمتوياته  ب��ال��دل��ي��ل  ل��ل��ت��وع��ي��ة 
اتخاذها  ال����واج����ب  واخل�����ط�����وات 
للنوع  داع��م��ة  ع��م��ل  بيئة  ل��ت��ع��زي��ز 
متطلبات  وحت��ق��ي��ق  الج��ت��م��اع��ي 

التوازن يف مكان العمل.
موؤ�ضر  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ج��ل�����ض  وق�����ام 
التوازن بني اجلن�ضني على م�ضتوى 
الدولة، بالتعاون مع مكتب رئا�ضة 
�ضوؤون  وزارة  يف  ال�����وزراء  جمل�ض 
وقد  وامل�ضتقبل،  ال����وزراء  جمل�ض 
ت���ب���ن���ت ح���ك���وم���ة الإم������������ارات ه���ذا 
املوؤ�ضرات  �ضمن  واأدرج��ت��ه  املوؤ�ضر 
تكرمي  ويتم  الرئي�ضية،  الوطنية 
الداعمة  واجل���ه���ات  ال�ضخ�ضيات 
�ضنوياً،  اجل��ن�����ض��ني  ب���ني  ل��ل��ت��وازن 
وك���ان ل��ه ت��اأث��ري ك��ب��ري يف ت�ضجيع 

املا�ضية  الأرب�����ع  ال�����ض��ن��وات  خ���الل 
انبثقت  ا�ضرتاتيجية  خطة  �ضمن 
عن الأهداف والخت�ضا�ضات التي 
الو�ضول  وب��ه��دف  بها  تكليفه  مت 
اأف�ضل  ل��ق��ائ��م��ة  الإم������ارات  ب��دول��ة 
مبوؤ�ضر  ال����ع����امل  يف  دول�������ة   25
التابع  اجل��ن�����ض��ني  ب���ني  ال����ت����وازن 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج 
ت��زام��ن��اً مع   2021 ب��ح��ل��ول ع���ام 
تاأ�ضي�ض  ع��ل��ى  ع���ام���اً   50 م�����رور 
ال��دول��ة، م��وؤك��دًة اأن ه��ذه املبادرات 
حتققت نتيجة للدعم الذي توليه 
القيادة الر�ضيدة مللف التوازن بني 
�ضمن  وطنية  ك��اأول��وي��ة  اجلن�ضني 
وكثمرة   ،2021 الإم����ارات  روؤي���ة 
الكامل  وال��ت��ن�����ض��ي��ق  ل��ل��ت��ع�����������اون 
واجله��ات  ال���������������وزارات  ك���اف���ة  م���ع 
م�ضتوى  ع��ل��ى  املعنية  احل��ك��وم��ي��ة 
ال���دول���ة وال�����ض��راك��ات ال��ب��ن��اءة مع 
واملنظمات  وامل���وؤ����ض�������ض���ات  ال������دول 
والتج����ارب  اخل��ب��������������������رة  ���ض��اح��ب��ة 
ال����ت����وازن  ����ض���ي���ا����ض���ات  امل���م���ي���زة يف 
ب��ني اجل��ن�����ض��ني م��ث��ل ه��ي��ئ��ة الأمم 
التعاون  ومنظمة  للمراأة  املتحدة 
و�ضندوق  والتنمية  الق��ت�����ض��ادي 
والحتاد  الدوليني  والبنك  النقد 

الأوروبي.
“حلقات  املبادرات،  اأهم هذه  ومن 
مبادرة  وه���ي  العاملية”،  ال���ت���وازن 
ي�ضعى  وم�����ض��ت��م��رة،  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإىل توفري  م��ن خ��الل��ه��ا  امل��ج��ل�����ض 
واخل���رباء  ل��ل��ق��ادة  ملهمة  من�ضة 
واملوؤ�ض�ضات  ال����دول  خم��ت��ل��ف  م��ن 
واملنظمات الدولية لتعزيز احلوار 
ال�ضيا�ضات  اأف�����ض��ل  ح���ول  ال��ع��امل��ي 

تنفيذ  ع��ل��ى  ال����دول����ة  م��وؤ���ض�����ض��ات 
م�������ب�������ادرات و�����ض����ي����ا�����ض����ات داع����م����ة 

للتوازن.
و����ض���ارك امل��ج��ل�����ض يف ال�����دورة 29 
ملجل�ض حقوق الإن�ضان التابع لالأمم 
املتحدة بجنيف يف يناير 2018، 
كما  الر�ضمي،  الدولة  وف��د  �ضمن 
عاملية  ن��ق��ا���ض��ي��ة  جل�ضة  يف  ���ض��ارك 
العام  ال��ن�����ض��ائ��ي  ن��ظ��م��ه��ا الحت�����اد 
تناولت  الج���ت���م���اع،  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 
العربية  الم�����ارات  دول���ة  “جهود 
امل��ت��ح��دة يف جم����ال مت��ك��ني امل�����راأة 
اجلن�ضني”،  بني  التوازن  وحتقيق 
على  ال�����ض��وء  ت�ضليط  خاللها  مت 
ح��ق��وق امل����راأة الإم��ارات��ي��ة يف اإطار 
دعم القيادة الر�ضيدة منذ تاأ�ضي�ض 
الدولة ويف �ضوء الت�ضريعات التي 
منحتها نف�ض احلقوق التي ين�ض 

عليها الد�ضتور للرجل.
واأ����ض���اف���ت ���ض��ع��ادة م��ن��ى امل����ري اأن 
اجلهود  ه�����ذه  ي���وا����ض���ل  امل��ج��ل�����ض 
مع  بالتعاون  ح��ال��ي��اً،  يعمل  حيث 
موازنة  تطوير  على  املالية،  وزارة 
اجلن�ضني،  ب��ني  ل��ل��ت��وازن  حكومية 
امل��راأة يف  �ضيا�ضة م�ضاركة  وتطوير 
�ضوق العمل، وغريها من املبادرات 
ال��ت��ي تعك�ض اأه��م��ي��ة ه��ذا امل��ل��ف يف 

ا�ضرتاتيجية الدولة.

•• دبي -وام:

اأك����دت م��ع��ايل ���ض��ارة ب��ن��ت يو�ضف 
ال��دول��ة للعلوم  الأم����ريي وزي����رة 
الإم��������ارات  دول������ة  اأن  امل���ت���ق���دم���ة، 
الوطني  ال��ي��وم  ذك���رى  يف  حتتفي 
ال����� 48 ل���ل���دول���ة ب�����رتاث الآب�����اء 
امل��وؤ���ض�����ض��ني ال��ذي��ن اأق���ام���وا اأرك���ان 
البناء  م�ضرية  واأطلقوا  الحت���اد، 
الإمارات  والتنمية ليقودوا �ضعب 
يف فرتة زمنية ب�ضيطة اإىل مرحلة 

متقدمة من التطور والزدهار.
اإن دولة الإمارات  وقالت معاليها 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ب��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي���������د  ب�����ن  خ���ل���ي���ف���ة 
اهلل”،  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض 

•• دبي-وام:

اأك����دت م��ع��ايل ح�����ض��ة ب��ن��ت عي�ضى 
املجتمع..  تنمية  وزي��رة  حميد  بو 
باليوم  الإم���ارات  اأب��ن��اء  احتفال  اأن 
ال���وط���ن���ي ه����و ت��ع��ب��ري رم������زي عن 
الوطن  ت��ع��ّم  وان��ت��م��اء  ولء  ح��ال��ة 
اأر�ض  على  واملقيمني  وامل��واط��ن��ني 
يف  معهم  وتعي�ض  الطيبة  دول��ت��ن��ا 
اأبناء  اأن  اإىل  العام م�ضرية  اأيام  كل 
املنا�ضبة  ب��ه��ذه  يحتفلون  ال��وط��ن 
ج�ضدا واح���دا وروح���ا م��وّح��دة من 
اأجل تاأكيد املوؤكد وهو حب الوطن 
الذين  الإم����ارات  و�ضيوخ  وق��ي��ادت��ه 
ينعم  لكي  الكثري  ويبذلون  بذلوا 

اأبناء زايد بخري زايد.
عي�ضى  بنت  ح�ضة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
بوحميد اإن حالة الفرح والحتفال 
ال�ضامية  الوطنية  املنا�ضبة  بهذه 
ت��ع��ك�����ض ر����ض���ال���ة ����ض���ك���ر وام���ت���ن���ان 
املنجز  ه����ذا  ع��ل��ى  اأول  ت��ع��اىل  هلل 
ال�����وح�����دوي ال������ذي ظ��ل��ل��ن��ا بخري 
الر�ضيدة  ول��ل��ق��ي��ادة  وف��ري  وع��ط��اء 
ت�ضكل  ال���ت���ي  ال���ع���زي���زة  ل���دول���ت���ن���ا 

وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ��ي�����ض 
“رعاه اهلل”  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ومتابعة 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
ر�ضخت  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى 
املجتمع  يف  املوؤ�ض�ضني  الآب��اء  قيم 
الإماراتية  القيم  ملنظومة  اأ�ضا�ضاً 

الأ�ضيلة.
وت����وج����ه����ت ب���ال���ت���ه���ن���ئ���ة ل���ق���ي���ادة 
الإم���ارات، معربة  دول��ة  وجمتمع 
عن اأمنياتها باأن يعيد اهلل تعاىل 
وهي  ال��دول��ة  على  املنا�ضبة  ه��ذه 
امل�ضتقبل  �ضناعة  م�ضرية  توا�ضل 

��ث��ل��ى لنا  ق���دوة اإي��ج��اب��ي��ة وق��ي��م��ة مجُ
دول����ة  اأن  م�����وؤك�����دة  �����ض����يء  ك����ل  يف 
الإمارات بكافة الوزارات والهيئات 
واملوؤ�ض�ضات تكت�ضي يف هذه املنا�ضبة 
العلم  األ�������وان  ال��غ��ال��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
والفخر والعتزاز وتتبادل م�ضاعر 
وال�ضعادة  والثقة  وال��ق��وة  ال��وح��دة 
ت�ضع  متالحقة  م��ن��ج��زات  ظ��ل  يف 
دولتنا يف مراتب ال�ضدارة اإقليمياً 
وعاملياً. وقالت معايل وزيرة تنمية 
اأ�ضبحنا  عاما   48 بعد  املجتمع: 
�ضاملة  ت��ن��م��وي��ة  ن��ه�����ض��ة  ق��ل��ب  يف 
وتثمر  وامل��ك��ان  الإن�����ض��ان  ت�ضتهدف 
الإمارات  فدولة  والريادة  ال�ضعادة 
عطاء  مثال  تجُعدُّ  املتحدة  العربية 
والتنمية  ال���رع���اي���ة  م�������ض���رية  يف 
حكام  انتهجها  ال��ت��ي  الجتماعية 
الأوىل  الأي���������ام  م���ن���ذ  الإم������������ارات 
لإعالن الحتاد. وتابعت معاليها: 
واأ�ضحاب  وال��رج��ل  والطفل  امل���راأة 
وال�ضباب  امل��واط��ن��ني  وك��ب��ار  الهمم 
امل���ق���ب���ل���ون ع���ل���ى ال��������زواج ك����ل هذه 
الفئات املجتمعية ت�ضتهدفها وزارة 
وعطاء  عمل  بنهج  املجتمع  تنمية 

و�ضوًل  والزده����������ار،  وال��ت��ن��م��ي��ة 
الوطنية  الأه������داف  حت��ق��ي��ق  اإىل 
يف  الأوىل  املراكز  ببلوغ  ال�ضامية 

خمتلف املجالت.

الهتمام  وم��ت�����ض��اع��ف  م�����ض��ت��دام 
اأن  اإىل  م�����ض��رية  عام”  ب��ع��د  ع��ام��ا 
امل�ضتدامة م�ضتمرة  التنمية  جهود 
عجلة  اإىل  ا���ض��ت��ن��ادا  وم��ت�����ض��ارع��ة 
ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي ال��ت��ي ت����دور يف 
لتوجيهات  تلبية  �ضرعاتها  اأق�ضى 
القيادة الر�ضيدة للبقاء يف مقدمة 
تطلعات  ال��ت��م��ي��ز وحت��ق��ي��ق  ���ض��ب��اق 
م�ضتهدفات  بلوغ  يف  الوطن  اأب��ن��اء 
ومئوية   2021 الإم�����ارات  روؤي����ة 
واإدارة  ب�����اإرادة   2071 الإم������ارات 

نوعية وم�ضتدامة.

عهود الرومي: قيم الحتاد واإرث الآباء تتج�سد بتالحم جمتمع الإمارات

» االإمارات للتوازن بني اجلن�صني« يعزز م�صرية دعم املراأة مببادرات نوعية على مدى 4 �صنوات

منى املري: اليوم الوطني يج�سد معاين �سامية وقيما نبيلة  قام عليها الحتاد ون�ستلهم مبادراتنا من روؤية القيادة الر�سيدة 

�سارة الأمريي : اليوم الوطني
 احتفاء برتاث الآباء املوؤ�س�سني

ح�سة بوحميد: اأبناء الإمارات يحتفلون بـاليوم الوطني ج�سدا واحدا وروحا موحدة

جائزة خليفة الرتبوية : اليوم الوطني الـ 48 هو احتفال باأجماد تعانق الف�ساء

ميثاء ال�سام�سي : الإمارات جتربة رائدة يف بناء الدولة احلديثة 

        عبدالعزيز بن نا�سر النعيمي :  دولة الإمارات
     مبنية على اأ�س�س را�سخة و مبادئ نبيلة 

نورة الكعبي : نحتفل بـ48 عاما من الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي والتاآخي الإن�ساين
الأ�ضا�ض ال������ذي ارتفع عليه بنيان الوطن.

عق����������������ود على مبادئ  اأربعة  اأك��رث من  ب��داأ احتادنا من  لقد   
وجهودنا  جموعن��ا  وح�����دت  التي  القيم  تلك  تغذيها  اأ�ضا�ضية 

حتت راية الحتاد«.
اأهمية  ال��ب��داي��ة  اأدرك�����ت م��ن��ذ  اإن دول����ة الإم������ارات  واأ���ض��اف��ت 
ال�ضتثمار يف الإن�ضان، واإعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة 
�ضاملة  نه�ضة  اإر�ضاء  يف  ال��رثوات  الدولة  �ضخرت  اإذ  املرحلة، 
واملكتبات،  واجلامعات  املدار�ض  فاأ�ض�ضت  القطاعات،  �ضتى  يف 
الحتاد  بنيان  ليزداد  الأم��ان��ة  حملت  ب�ضرية  ك��وادر  وخرجت 
والزدهار  التقدم  يف  الأمثلة  اأروع  الإم���ارات  وتقدم  ر�ضوخاً، 

والتطور.

•• اأبوظبي-وام:

قالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية 
مدار  على  الإم����ارات  دول��ة  �ضهدته  ال��ذي  التقدم  اأن  املعرفة 
ال�48 عاما يو�ضح الروؤية احلكيمة التي �ضارت علينا قيادتنا 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  يف  متمثلة  التاريخية 
الر�ضيدة  قيادتنا  بعده  املوؤ�ض�ضون ومن  الآباء  واإخوانه  نهيان 
موقعاً  لنف�ضها  ح��ج��زت  ع�����ض��ري��ة،  دول����ة  الإم������ارات  لت�ضبح 

متقدماً يف م�ضاف الدول الرائدة عاملياً.
الت�ضامح  م��ن  عام����اً   48 ب���  نحتف����ل   “  .. معاليها  وق��ال��ت 
هي  القيم  تلك  الإن�����ض��اين،  وال��ت��اآخ��ي  ال�ض�����لمي  والتعاي��ض 

بت�ضييد  التاريخي  ال��ق��رار  و  الر�ضيدة 
�ضرح الحتاد و تاأ�ضي�ض دولة ع�ضرية.

بهذه  ت�ضريح  يف   - ���ض��ع��ادت��ه  اأ���ض��اف  و 
املوؤ�ض�ضني  الآب����اء  ق���رار  ان   - املنا�ضبة 
على  مبنية  دول���ة  باإن�ضاء  اهلل  رحمهم 
نبيلة جعلت  م��ب��ادئ  و  را���ض��خ��ة  اأ���ض�����ض 
م��ن وط��ن��ن��ا ال��غ��ايل ���ض��رح��اً ���ض��اخم��اً و 
منوذجاً م�ضرقا يج�ضد املعنى احلقيقي 

للتالحم بني ال�ضعب و قيادته.

•• عجمان-وام:

اأكد �ضعادة ال�ضيخ عبدالعزيز بن نا�ضر 
الأرا�ضي  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
اأن  ع��ج��م��ان  ال���ع���ق���اري يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م  و 
اليوم  نعي�ضها  التي  ال�ضعيدة  اللحظات 
اليوم  مب��ن��ا���ض��ب��ة  اح���ت���ف���الت���ن���ا  و����ض���ط 
الوطني ال� 48 للدولة ما كانت لتكون 
المارات  لقيادة  احلكيمة  الروؤية  لول 

العدد 12796 بتاريخ 2019/12/2 
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الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �ضلطان بن �ضعيد البادي 
اليوم  اأن  ال��ع��دل  وزي����ر  ال��ظ��اه��ري 
منا�ضبة  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني 
..هذا  جميعا  ق��ل��وب��ن��ا  ع��ل��ى  غ��ال��ي��ة 
اليوم ت�ضمخ فيه الهمم عزاً وفخراً 
اآفاق  معه  ون�ضت�ضرف  حت��ق��ق،  مب��ا 
امل�ضتقبل الواعد، ونقدم من خالله 
النتماء  التعبري عن  اأ�ضمى معاين 
والتاأكيد  امل���ف���دى،  ال���وط���ن  وح���ب 
ب�����ض��ف��ح��ات م���ن املجد  والع�����ت�����زاز 
باإنازات  الإم����ارات  اأب��ن��اء  �ضطرها 

خلدها التاريخ.
معاليه  ت���ق���دم  امل���ن���ا����ض���ب���ة  وب����ه����ذه 
اإيل  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين  ب��اأ���ض��دق 
دولة  �ضعب  واإيل  الر�ضيدة  القيادة 
الإم��������ارات م��ن��وه��ا مب���ا حت��ق��ق من 
اإنازات على جميع الأ�ضعدة داعيا 
الذكري  ت��ل��ك  يعيد  ان  ت��ع��اىل  ال���ل 

باليمن والربكات.
الوطني  باليوم  الحتفال  اإن  وق��ال 
ب����اإن����ازات ع�ضرية  ي���اأت���ي جم��ل��ال 
املجالت،  �ضتى  يف  ت��ت��ع��زز  ���ض��اخم��ة 

و�ضمعة  م���ك���ان���ة  م����ن  ي����رف����ع  مب����ا 
لتكون  ال�����ض��م��اء  ع���ن���ان  ال���دول���ة يف 
الدول  اأف�ضل  بني  تعايل  اهلل  ب��اإذن 
يف العامل يف كافة جمالت التنمية 
والتفوق والبتكار والريادة، موؤكدا 
ي��ع��د وبكل  ال���دول���ة  اأن م���ا ح��ق��ق��ت��ه 
كبرياً،  ح�ضارياً  اإن����ازاً  املقايي�ض 
يعود الف�ضل فيه-بعد اهلل- لروؤية 
�ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور 
اآل نهيان- الذي متيز بروؤية ثاقبة 
وعقل حكيم ر�ضيد، عندما ا�ضتطاع 
الحتاد  موؤ�ض�ضي  اإخ��وان��ه  مبعاونة 
ق���وي���ة الأرك������ان  ي��ق��ي��م��وا دول�����ة  اأن 

وزارة  كانت  وخارجياً، حيث  داخلياَ 
ال��ع��دل م��ن اأوائ�����ل ال������وزارات التي 
الدولة،  اأن�����ض��اء  ب��داي��ة  م��ع  تاأ�ض�ضت 
وك��ان الهتمام – ول ي��زال- قائماً 
وا�ضتقاللية  العدالة  تر�ضيخ  على 
الق�ضاء بن�ضو�ض د�ضتورية وا�ضحة 
واإجرائية  ق�����ض��ائ��ي��ة  وت�����ض��ري��ع��ات 
متكاملة، ف�ضال عن الهتمام ببناء 
ال���ق���درات ال��وط��ن��ي��ة وه���و م���ا مكن 
الق�ضاء من تقدمي النموذج الأمثل 
يف حتقيق العدالة الناجزة وتقدمي 
وفق  املتعددة  القانونية  اخل��دم��ات 
وتطوير  العاملية،  املمار�ضات  اأف�ضل 
واأنظمتها وتوطني  الب�ضرية  املوارد 
العمل  ع��الق��ات  وتنمية  ال��وظ��ائ��ف 
والنزاهة.. ال�ضفافية  من  اإط��ار  يف 
الر�ضيدة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����ض  ن��ث��م��ن 
ا�ضتقاللية  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  ال���دائ���م 
ال��ق�����ض��اء وحت��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة لكل 
ف����رد ع��ل��ى اأر�������ض دول�����ة الإم�������ارات 
عن  النظر  بغ�ض  املتحدة  العربية 
ما  وهو  دينه،  اأو  عن�ضره  اأو  جن�ضه 
حققته دولتنا الفتية دولة ال�ضعادة 

والت�ضامح والإنازات الع�ضرية.

•• اأبوظبي -وام:

ق����ال م���ع���ايل ال��ف��ري��ق ال���رك���ن حمد 
اأركان  رئي�ض  الرميثي  ث��اين  حممد 
ال��ث��اين من  ي��وم  اإن  امل�ضلحة  ال��ق��وات 
دي�ضمرب من كل عام ميثل واحدا من 
اأه��م الأي��ام اخلالدة يف ذاك��رة وطننا 

الغايل.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة ل��ه وج��ه��ه��ا عرب 
اليوم  مبنا�ضبة  ال��وط��ن  درع  جم��ل��ة 
يلي  ف��ي��م��ا  ل��ل��دول��ة  ال�48  ال��وط��ن��ي 

ن�ضها ..
ال��ث��اين م��ن دي�ضمرب م��ن كل  مي��ث��ل 
ع��ام واح���دا م��ن اأه��م الأي���ام اخلالدة 
ال��غ��ايل، ذل��ك اليوم  يف ذاك���رة وطننا 
ك�����ل معاين  ف���ي���ه  ت���ت���ج�������ض���د  ال��������ذي 
الآباء  بت�ضحيات  والع��ت��زاز  الفخر 
املوؤ�ض�ضني، الذين �ضاغوا لبنات دولة 
وو�ضعوا مرتكزاتها  القوية،  الحتاد 
الرا�ضخة، التي مكنتها من مواجهة 
التحديات التي واجهتها، وعززت من 
يف  فريدة  وحدوية  كتجربة  مكانتها 

حميطيها الإقليمي والدويل.
ذاكرة  من  الغايل  اليوم  ه��ذا  يف  اإننا 
زايد”،  “اأبناء  باأننا  نفتخر  الوطن 
تاريخ  ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي يف  ال��ق��ائ��د  ه���ذا 

املنطقة والعامل، الذي قدم منوذجا 
وال�ضيا�ضي  ال��دول��ة  ل��رج��ل  حقيقيا 
اأمة  يبني  اأن  ا�ضتطاع  فقد  احلكيم، 
واأن يوؤ�ض�ض لتجرية فريدة يف احلكم 
الإن�ضان  بناء  ب��ني  ت���وازن  والتنمية، 
وبني تر�ضيخ البنيان الحتادي، ولهذا 
للقيادة  وال���ق���دوة  ال��ن��م��وذج  �ضيظل 
التجربة  ب���ني  ال���ت���ي مت����زج  امل��ل��ه��م��ة 
والواقعية  وامل�����ب�����ادئ  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
والإن�����ض��ان��ي��ة، ومت��ت��ل��ك ال��ق��درة على 
ال��ت��غ��ي��ري الإي���ج���اب���ي لي�ض  ���ض��ن��اع��ة 
العربية  لأمتيها  ب��ل  لدولتها  فقط 

وال�ضالمية جمعاء.
حتتفل دولة الإمارات باليوم الوطني 

ت�ضهد  وه�����ي  والأرب������ع������ني  ال���ث���ام���ن 
العديد من الإن��ازات النوعية على 
وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  امل�ضتويات 
بخطى  ومت�������ض���ى  والج���ت���م���اع���ي���ة، 
انطالقة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وث��اب��ت��ة  واث���ق���ة 
مكانتها  خاللها  من  تر�ضخ  جديدة، 
لأنها  املتقدمة،  ال��دول  على خريطة 
�ضيدي  قيادة  ظل  يف  ال�ضري  توا�ضل 
بن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه 
املوؤ�ض�ض،  ال���ق���ائ���د  ن��ه��ج  ع��ل��ى  اهلل” 
يف  ثراه”،  اهلل  “طيب  زاي���د  ال�ضيخ 
ال�ضتثمار يف بناء الإن�ضان، باعتباره 
ثروة الوطن احلقيقية، وتعمل على 
ت��ر���ض��ي��خ دع���ائ���م دول����ة الحت�����اد على 
اإنازاتها  توا�ضل  لكي  كافة  ال�ضعد 

املعهودة يف خمتلف املجالت.
اإن املقارنة بني و�ضع الإمارات حلظة 
اإعالن الحتاد يف الثاين من دي�ضمرب 
الآن بعد  1971 وما هي عليه  عام 
ثمانية واأربعني عاما يقدم لنا �ضورة 
ال��ذي حتقق  النجاح  حقيقية حلجم 
خ���الل ه���ذه ال�����ض��ن��وات، ال��ت��ي تعترب 
ق�ضرية يف عمر الدول لكنها عظيمة 
مب���ا ���ض��ه��دت��ه م���ن اإن��������ازات غريت 
ح�ضلت  فما  املنطقة،  تاريخ  جم��رى 

الإم���ارات من مراتب متقدمة  عليه 
امل����وؤ�����ض����رات ال���دول���ي���ة،  يف خم��ت��ل��ف 
يف  التطور  م�ضتويات  تقي�ض  وال��ت��ي 
والتعليم  الب�ضرية  التنمية  جم��الت 
والتناف�ضية  امل���ع���رف���ة  واق���ت�������ض���اد 
وال�ضعادة،  ال��ع��ام  الر�ضا  وم��وؤ���ض��رات 
ال�ضليم  الطريق  ت�ضري يف  اأنها  يوؤكد 
ال�ضنوات  منذ  لنف�ضها  ر�ضمته  ال��ذي 
طريق  الحت���اد،  دول��ة  لن�ضاأة  الأوىل 
التنمية والتقدم والنه�ضة ال�ضاملة، 
وهذا اإمنا يعزز من �ضعورنا بالفخر 
وير�ضخ  الفتية،  بدولتنا  والع��ت��زاز 
الر�ضيدة،  ل���ق���ي���ادت���ن���ا  ولئ����ن����ا  م����ن 
وي��ج��ع��ل��ن��ا اأك����رث ث��ق��ة وت����ف����اوؤل على 

حا�ضر وم�ضتقبل اأبنائنا.
اليوم بذكرى مرور  كنا نحتفل  واإذا 
ثمانية واأربعني عاما على قيام احتاد 
دولة الإمارات العربية املتحدة، فاإننا 
اجلديدة،  الأج��ي��ال  خا�ضة  جميعا، 
درو�ض  ا�ضتيعاب  اإىل  نكون  ما  اأح��وج 
وال��ن��ه��ل من  ال��رثي��ة،  التجربة  ه��ذه 
ن��ب��ع ح��ك��م��ة ال�����ض��ي��خ زاي�����د “ طيب 
مدر�ضته  م��ن  وال��ت��ع��ل��م  ثراه”،  اهلل 
والعمل،  والإدارة  احلكم  يف  الفريدة 
كي تتوا�ضل م�ضرية التنمية والتطور 

والنجاحات والإنازات.

يف  الحتاد”  “روح  ا����ض���ت���ل���ه���ام  اإن 
ه��ذا ال��ي��وم ال��وط��ن��ي امل��ج��ي��د، ل �ضك 
احلما�ض  و  القوة  من  باملزيد  متدنا 
ال�ضري  يف  ال�ضتمرار  على  والإ�ضرار 
من  مزيد  اإىل  وتدفعنا  الأم���ام،  اإىل 
والنتماء  ال���وح���دة  ب��ق��ي��م  الإمي������ان 
اإعالء  اإج��ل  والت�ضحية من  وال��ولء 
�ضاأن دولة الإمارات وتر�ضيخ مكانتها 

بني الأمم وال�ضعوب.
اآل  رحم اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
نهيان، طيب اهلل ثراه، ووفق �ضيدي 
بن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اهلل”و�ضيدي 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
و�ضيدي  اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
الأعلى  املجل�ض  اأع�����ض��اء  واإخ��وان��ه��م 
حكام الإمارات و�ضعب الإمارات الويف 
الغايل  وط��ن��ن��ا  خ��دم��ة  ف��ي��ه  م���ا  اإىل 
م�ضتقرا  اآم��ن��ا  �ضاخما  منيعا  ليبقى 
بروح الحتاد وكل عام ووطننا الغايل 

ينعم بالأمن والتقدم والزدهار«.

•• اأبوظبي-وام:

قال معايل حممد بن اأحمد البواردي 
اأن ثمانية  وزير دولة ل�ضوؤون الدفاع 
اإعالن  منذ  انق�ضت  ع��ام��ا  واأرب��ع��ني 
قيام دولة الإمارات العربية املتحدة، 
املتحدة  الأمم  اإىل  وان�����ض��م��ام��ه��ا 
وطن  الإم��������ارات  اأن  اإىل  ..م�������ض���ريا 
بكيانه،  عريق  ال�ضنني،  اآلف  عمره 
عزيز  ب�ضبابه،  متجدد  باأركانه،  قوي 
بقيمه  نبيل  ب��اأر���ض��ه،  ك��رمي  ب�ضعبه، 

ومبادئه الإن�ضانية.
يراعي  وط����ن  الإم���������ارات  اأن  واأك������د 
ي�ضتح�ضر  فبينما  احل��ي��اة،  م��وازي��ن 
وتراثه،  بتقاليده  ويتم�ضك  املا�ضي، 
مي�����ض��ي ن��ح��و اآف�����اق امل�����ض��ت��ق��ب��ل بثقة 
وعزمية ل تلني، لقد بلغت الإمارات 
بحكمة قيادتها واإخال�ض �ضعبها عنان 
الف�ضاء، وحققت مكانة مرموقة بني 

الأمم يف �ضتى املجالت.
اليوم  ل���ه مب��ن��ا���ض��ب��ة  ك��ل��م��ة  وذك����ر يف 

الوطني ال� 48 للدولة اإنه يف ذكرى 
والأربعني  ال��ث��ام��ن  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ل��ت��اأ���ض��ي�����ض 
التهاين،  ب��اأج��م��ل  اأت���ق���دم  امل���ت���ح���دة، 
واأ�����ض����م����ى م����ع����اين احل������ب وال�����وف�����اء 
وعلى  الر�ضيدة،  لقيادتنا  والتقدير 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيدي  راأ�ضها 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ضعب  واإىل  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
دول��ة الإم���ارات ال��ويف واملقيمني على 
بهذه  الأم��اين  اأغلى  الطيبة،  اأر�ضها 

املنا�ضبة املجيدة.
واأ�ضاف “لقد ا�ضتحقت الإمارات باأن 
جدارة،  عن  الت�ضامح  عا�ضمة  تكون 
ف��ه��ي حت��ت�����ض��ن ع��ل��ى اأر���ض��ه��ا جميع 
اأطياف الب�ضروالأعراق والأديان، وهم 
م�ضريا  و�ضالم،  بنعمة  فيها  يعي�ضون 
اإىل اأن الإمارات وطن العلم واملعرفة 
اإن����ه����ا وطن  وال���ث���ق���اف���ة والب����ت����ك����ار، 
والأعمال،  وامل���ال  والزده����ار  التقدم 
والرتفيه  للراحة  واح��ة  كذلك  وهي 

اأ�ضبحت  ..لقد  والتجوال  وال�ضياحة 
الإم��ارات اليوم منوذجا يحتذى بني 
ال�����دول، اإن��ه��ا ت��ب��ث يف ال��ب�����ض��ري��ة روح 
الأم���ل، وحت��ث الإن�����ض��ان على حتقيق 
و�ضعادة  بكرامة  والعي�ض  طموحاته 
يف ظل العدالة والقانون، األ ت�ضتحق 
ت��ك��ون م��ث��ال للدولة  ب����اأن  الإم������ارات 

الفا�ضلة التي دعا لها اأفالطون«.
امل�ضلحة حققت  قواتنا  اأن  اإىل  وا�ضار 

�ضنة  والأرب������ع������ني  ال���ث���م���اين  خ�����الل 
املا�ضية ومبتابعة كرمية من قيادتنا 
ال���ر����ض���ي���دة ال��ك��ث��ري م���ن الإن�������ازات 
والأمان  الأم��ن  مفهوم  ج�ضدت  التي 
الدولة،  مكت�ضبات  ع��ل��ى  وح��اف��ظ��ت 
خالل  امل�ضلحة  قواتنا  �ضهدت  حيث 
التنظيم  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  م�ضريتها 
الدفاعية  وال������ق������درات  ال���ع�������ض���ك���ري 
منوذجا  منها  ج��ع��ل  م��ا  وال��ت��دري��ب، 
ال�ضريع،  وال���ت���ط���ور  ل��ل��ن��م��و  رائ�������دا 
قيادتها  مب���ج���ه���ود  وا����ض���ت���ط���اع���ت 
وكوادرها اأن ت�ضل اإىل م�ضاف الدول 
ال�ضتعدادت  ن��اح��ي��ة  م���ن  امل��ت��ق��دم��ة 

الع�ضكرية والتنظيم والتدريب.
قواتنا  مل�����ض��ارك��ات  ك����ان  “قد  وت���اب���ع 
الإن�ضانية  اجل����وان����ب  يف  امل�����ض��ل��ح��ة 
والإغ���اث���ي���ة ع��ل��ى م���دى ���ض��ن��وات من 
العامل  يف  ب�����ض��م��ةوا���ض��ح��ة  ال��ع��ط��اء 
كو�ضوفا  م�����ع  ك���وق���وف���ه���ا  اأج������م������ع، 
وال����ب����و�����ض����ن����ة وال����ه����ر�����ض����ك ول���ب���ن���ان 
وباك�ضتانواأفغان�ضتان،  وال�����ض��وم��ال 

اليمن  يف  اأ����ض���ق���ائ���ن���ا  م����ع  وم�����وؤخ�����را 
ووق��وف��ن��ا م��ع احل��ل��ف��اء ���ض��د ك��ل من 

يهدد اأمن وا�ضتقرار املنطقة«.
وذكر اأن اهلل قد حبى الإمارات بقيادة 
و�ضعبها،  لوطنها  وخمل�ضة  حكيمة 
ف��م��ن��ذ اأن ت��اأ���ض�����ض ه���ذا ال��وط��ن على 
ب��ن �ضلطان  ال��راح��ل ال�ضيخ زاي��د  ي��د 
على  ثراه”،  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
القيم واملبادئ الأ�ضيلة، فقد وا�ضلت 
وا�ضتطاعت  نهجه،  الر�ضيدة  قيادتنا 

اأن حتقق طموحاته واآماله.
كلمته  ال�����ب�����واردي  م���ع���ايل  واخ���ت���ت���م 
املنا�ضبة  ه������ذه  “اأنتهز  ب����ال����ق����ول 
والعرفان  بال�ضكر  لأتقدم  ال�ضعيدة، 
جهودها  ع��ل��ى  ال���ر����ض���ي���دة،  ل��ل��ق��ي��ادة 
املخل�ضة يف م�ضرية بناء هذا الوطن 
اأمانيه،  اأق�����ض��ى  وحت��ق��ي��ق  ال���ع���زي���ز، 
امل�ضلحة،  لقواتنا  امل�ضتمر  ولدعمها 
الإم��ارات قيادة  اأن يحفظ  داعيا اهلل 
الأمن  نعمة  عليها  وي���دمي  و���ض��ع��ب��ا، 

والأمان، اآمني.

•• دبي-وام:

حممد  ب��ن  عبدالرحمن  معايل  ق��ال 
العوي�ض وزير ال�ضحة ووقاية املجتمع 
“نحتفل اليوم بالذكرى ال� 48 لقيام 
احت����اد دول����ة الإم��������ارات ال����ذي ميثل 
م�ضرية  يف  الأه���م  التاريخية  املحطة 
الإماراتيني  لوحدة  تر�ضيخا  الدولة 
وامل�ضري  ال���ه���دف  يف  و���ض��ع��ب��ا  ق���ي���ادة 
ون�����ض��ت��ذك��ر يف ال��ي��وم ال��وط��ن��ي الآب����اء 
ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  بقيادة  املوؤ�ض�ضني 
“طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د 
بحكمتهم  و�ضعوا  الذين  ثراه”  اهلل 
وروؤيتهم الثاقبة دعائم متينة لدولة 
الحت����اد ل��ت��غ��دو الأ���ض��ا���ض ال��را���ض��خ يف 
م�����ض��رية ال���ت���ط���ور ل���دول���ة الإم�������ارات 
وروؤيتها الطموحة لإ�ضت�ضراف املزيد 

من النجاحات والإنازات«.
مبنا�ضبة  ت�ضريح  يف   - معاليه  واأك��د 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��� 48 ل��ل��دول��ة - اأن 
دولة الإمارات حتتفل باليوم الوطني 
وه�����ي ت��ن��ع��م ب�����الأم�����ن وال����ض���ت���ق���رار 
والجتماعي  الق��ت�����ض��ادي  وب��ال��رخ��اء 
ومت�����ض��ي ب��خ��ط��ى واث��ق��ة وع��زمي��ة ل 
البنيان  �ضالبة  على  م�ضتندة  تلني 
اأ�ضبحت  ح��ت��ى  ال��وط��ن��ي  وال��ت��الح��م 
الإم����ارات ع��الم��ة ف��ارق��ة يف الزدهار 
والبتكار واملكانة الفريدة يف ميادين 
القيادة  ظ��ل  يف  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�ضية 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ل�����ض��اح��ب  ال��ر���ض��ي��دة 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
اهلل”و�ضاحب  “حفظه  ال�����دول�����ة 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئي�ض 

جم��ل�����ض ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  بن 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 

حكام  ل�����الحت�����اد  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������ض 
الإمارات.

املنا�ضبة  ب��ه��ذه  “نحتفي   : واأ����ض���اف 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ���ض��ه��دت اإر����ض���اء بنية 
وكوادر  حكومية  وموؤ�ض�ضات  حتتية 
مواطنة حمققة اأ�ضواطا من التنمية 
والإنازات للوطن على جميع ال�ضعد 
ومنها بناء منظومة الرعاية ال�ضحية 
التي ت�ضهد تطورات مت�ضارعة لتكون 
العامل  م�ضتوى  على  الأف�ضل  �ضمن 
وف���ق الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة 2021 يف 
اإط����ار روؤي����ة ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ض��ي��دة التي 
اهتماما  ال�����ض��ح��ي  ال���ق���ط���اع  اأول�������ت 
املجتمع  �ضحة  ع��ل��ى  وح��ر���ض��ا  ب��ال��غ��ا 
التطور  وحت��ق��ي��ق  اإن��ت��اج��ي��ت��ه  لتعزيز 
احل�����ض��اري وال��ت��ق��دم الإن�������ض���اين من 
مبتكرة  حكومية  ا�ضرتاتيجية  خالل 

م�ضتقبل  ل����ض���ت�������ض���راف  وم��ت��ك��ام��ل��ة 
ال���ق���ط���اع���ات احل���ي���وي���ة ب���ال���دول���ة يف 
رحلتها الفريدة نحو مئوية الإمارات 

.»2071
“ يف ذكرى  ال��ع��وي�����ض  وق����ال م��ع��ايل 
ال��ولء والنتماء  الإحت��اد ندد عهد 
ولقيادته  ال����وط����ن  ل���ه���ذا  وال�����وف�����اء 
نهج  على  ال�ضري  وموا�ضلة  الر�ضيدة 
زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�ض  الأب 
بن �ضلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه 
- وامل�ضي بعزمية واإ�ضرار للعمل على 
وتعزيز  الإن����ازات  حتقيق  موا�ضلة 
املكت�ضبات .. داعيا اأ�ضرة وزارة ال�ضحة 
ووقاية املجتمع اإىل م�ضاعفة اجلهود 
م�ضاهمة  لتعزيز  ب����الأداء  والإرت���ق���اء 
ال��وزارة يف م�ضرية بناء دول��ة الريادة 

وال�ضعادة والت�ضامح » .

•• اأبوظبي - وام: 

اأكد معايل حمد عبدالرحمن املدفع 
الأمني العام ل�ضوؤون املجل�ض الأعلى 
لالحتاد يف وزارة �ضوؤون الرئا�ضة اأن 
الحتاد اإناز تاريخي عظيم حتّقَق 
القوية  والإرادة  الوا�ضحة  بالروؤية 
ملوؤ�ّض�ض الدولة وباين جمدها املغفور 
له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، 
واإخوانه الرّواد البجُناة، الذين قدموا 
املثل الأعلى والقدوة احلقة يف البذل 
العلي  �ضائلني  والعطاء والإخال�ض، 
القدير اأن يتقبلهم القبول احل�ضن، 

واأن يتغّمدهم بوا�ضع رحمته.
حمد  م��ع��ايل  كلمة  ن�ض  يلي  وفيما 
عبدالرحمن مبنا�ضبة اليوم الوطني 
اليوم  “ يف ذك��رى   : 48 للدولة  ال��� 
اأتقّدم  والأرب��ع��ني،  الثامن  الوطني 
واملقيمني  وط��ن��ي  لأب���ن���اء  بالتهنئة 
ف���ي���ه، ع��ل��ى م���ا ح��ّق��ق��ت��ه دول��ت��ن��ا من 
م�ضتدامة  وتنمية  وا���ض��ت��ق��رار  اأم���ن 
���ض��ام��ل��ة وم��ن��ج��زات م��ت��م��ّي��زة يف ظّل 
�ضاحب  ل�ضيدي  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 

“حفظه اهلل”،  نهيان رئي�ض الدولة 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اإخ����وان����ه  وم�������وؤازرة 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
املجل�ض  اأع�����ض��اء  ال�ضمو  واأ���ض��ح��اب   ،
الأعلى، حكام الإمارات، حفظهم اهلل 
تاريخي  اإن���از  الحت���اد  اإن  جميًعا. 

الوا�ضحة  ب��ال��روؤي��ة  حت��ّق��َق  ع��ظ��ي��م، 
الدولة  مل��وؤ���ّض�����ض  ال��ق��وي��ة  والإرادة 
وباين جمدها املغفور له ال�ضيخ زايد 
بن �ضلطان اآل نهيان، واإخوانه الرّواد 
��ن��اة، ال��ذي��ن ق��ّدم��وا امل��ث��ل الأعلى  ال��بجُ
وال��ق��دوة احل��ّق��ة يف ال��ب��ذل والعطاء 
القدير  العلّي  �ضائلني  والإخ��ال���ض، 
واأن  احل�����ض��ن،  ال��ق��ب��ول  يتقّبلهم  اأن 

يتغّمدهم بوا�ضع رحمته.
يف ه����ذا ال���ي���وم، ال����ذي ن��ح��ت��ف��ل فيه 
بالذكرى الثامنة والأربعني لتاأ�ضي�ض 
والولء  الطاعِة  بيعة  نوؤكد  دولتنا، 
ونتعّهد  الر�ضيدة،  للقيادة  وال��وف��اء 
خدمة  يف  وال���ت���ف���اين  ب���الإخ���ال����ض 
الوطن، حمايًة لروح الحتاد و�ضوًنا 
موؤمنني  عليها،  ق��ام  ال��ت��ي  للمبادئ 
باأن اإحياء ذكرى الحتاد هي منا�ضبة 
واإطالق  الهمم،  ل�ضتنها�ض  �ضنوية 
للوطن  ي�����ض��م��ن  مب����ا  ال����ط����اق����ات، 
م�ضتقباًل اأكرث اإ�ضراًقا ورفاهيًة. اأدام 
اهلل جمد وطننا، واأبقى علمه خفاًقا 

عالًيا، ورحم �ضهداءنا البوا�ضل.
وال�����������ض�����الم ع���ل���ي���ك���م ورح������م������ة اهلل 

وبركاته.

•• اأبوظبي-وام: 

ب��ن حم��م��د فرج  اأك���د م��ع��ايل �ضهيل 
الطاقة  وزي�������ر  امل�����زروع�����ي  ف����ار�����ض 
وال�ضناعة اأن دولة الإمارات اأ�ضبحت 
الر�ضيدة  ال���ق���ي���ادة  روؤي�������ة  ب��ف�����ض��ل 
اأب��ن��ائ��ه��ا من��وذج��ا ح�ضاريا  وع��زمي��ة 
الإن�ضانية  ق��ي��م  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي  ملهما 
وال��ت�����ض��ام��ح وت��ق��ب��ل الآخ�������ر. وق���ال 
معاليه اإن الحتفال باليوم الوطني 
48 ه���و م��ن��ا���ض��ب��ة وط��ن��ي��ة للعز  ال����� 
الإمارات  دول��ة  حققته  مبا  والفخر 
منذ قيام دولة الحت��اد وحتى اليوم 
من اإنازات عاملية تعانق الف�ضاء يف 

املجالت كافة.
اليوم  مب��ن��ا���ض��ب��ة  م��ع��ال��ي��ه  وت����ق����دم 
بخال�ض  ل��ل��دول��ة   48 ال����  ال��وط��ن��ي 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  التهنئة 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
اهلل”و�ضاحب  “حفظه  ال����دول����ة 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ض 

اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  اإخ���وان���ه���م  واإىل   ،
ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�ض الأعلى حكام 
الإمارات ، واأولياء العهود واإىل �ضعب 

الإمارات.
ع��ام نحتفل  ك��ل  “ يف  وق���ال معاليه 
ف��ي��ه ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ن��ت��ذك��ر بكل 
املوؤ�ض�ضني  الآب�����اء  واإج�����الل  ت��ق��دي��ر 

ل��ه ال�ضيخ زاي���د بن  امل��غ��ف��ور  ب��ق��ي��ادة 
“طيب اهلل ثراه”  اآل نهيان  �ضلطان 
الذين اجتمعت اإرادتهم على الوحدة 
من اأجل وطن عزيز ينعم فيه �ضعبه 
بالأمن والطماأنينة وال�ضتقرار وقد 
بداأت خطوات رحلة الإمارات الواثقة 

واملظفرة نحو التقدم والتنمية«.
الوطني  اليوم  اإن احتفالت  واأ�ضاف 
النبيلة  ال��ق��ي��م  جت�����ض��د  ال���ع���ام  ه����ذا 
ال���را����ض���خ���ة يف ال���ه���وي���ة الإم���ارات���ي���ة 
الأ�����ض����ي����ل����ة وت�����راث�����ه�����ا الإن���������ض����اين 
ق�ض�ض من  وذل��ك عرب  واحل�ضاري 
اإرث الأولني يفتخر فيها كل اإماراتي 
وتروي  وقادتها  ال��دار  اأهل  ب�ضجاعة 
م�ضرية �ضعب ورث ال�ضرب والعزمية 
والإ�������ض������رار ع����ن اأج���������داده واأورث�������ه 
راية  ..���ض��ع��ب متوحد حت��ت  اأح��ف��اده 
“ يف  الوطن الواحد.  وقال معاليه 
ه���ذه ال��ذك��رى ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى قلوبنا 
جميعا ندد العهد و الولء للوطن 
نوا�ضل  ب������اأن  احل��ك��ي��م��ة  وق���ي���ادت���ن���ا 
والإنازات  والتطور  العمل  م�ضرية 

من اأجل تقدم الوطن ورفعته«.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �ضقر غبا�ض رئي�ض املجل�ض الوطني الحتادي اأن 
العربية  الإم��ارات  دولة  لتاأ�ضي�ض  والأربعني  الثامنة  الذكرى 
فخٌر  وكلنا  عاليا  هاماتِنا  نرفع  ونحن  علينا  حت��لجُ  املتحدة 
بداأت  امل��ج��الت،  ك��ل  يف  ومتنوعة  تميزة  مجُ اإن����ازات  مب�ضرية 
وبحكمة  اهلل  م��ن  بتوفيق  الإم�����ارات  اأر�����ض  ع��ل��ى  وم�ضتمرة 
القيادة الر�ضيدة وباإخال�ض �ضعب المارات، َم�ضرية عنوانها 
وهدفها  احلكيمة،  والقيادة  ال�ضعب  بني  والتالحم  الحت��اد 

الأ�ضمى ال�ضتثمار يف بناء الإن�ضان الإماراتي، وغايتها وطن 
واإنحيازها  وال�ضعادة،  والآم���ان  الأم���ن  بكل  اأب��ن��اءه  يحت�ضن 
العامل  ك��ل دول  م��ع  وال��ت��ع��اون  الن��ف��ت��اح  ا�ضتمرار  دوم���ا نحو 
ال�ضالم وال��ت��ق��دم وال��ع��دل واح���رتام ح��ق��وق كل  الباحثة ع��ن 
- يف  وق��ال معايل �ضقر غبا�ض  الكرمية.  ال�ضعوب يف احلياة 
كلمة له مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 48 للدولة – اإنَّ القادة 
املوؤ�ض�ضني ويف مقدمتهم املغفور لهما ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان وال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم طيب اهلل ثراهم، 
الأول لبناء دولة  الأ���ض��ا���ض  ق��وة الحت���اد ه��ي  اأن  اأدرك����وا  ق��د 

اأ�ضباب  كل  توفري  وت�ضتطيع  التحديات،  على مواجهة  ق��ادرة 
امل��وؤ���ض�����ض��ون من  ر���ض��خ��وه  م��ا  واإن  ل�ضعبها،  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة 
قيادتنا  طاها  خجُ على  ت�ضري  والتي  الأ�ضيلة،  والقيم  الثوابت 
طريق  ومازالت،  كانت،  املخل�ض،  ال�ضعب  بها  ويتم�ضك  الآن، 
النجاح الذي حققت من خالله دولة الإمارات املكانة الالئقة 
الغالية  العامل.. وهلل احلمد فاإن دولتنا  اأف�ضل دول  بها بني 
واملجُثمر،  اجل��اد  العمل  م�ضتمرٌة يف طريق  قلوبنا جميعا  على 
ومت�ضي فيه من اإناٍز اإىل اإناز يف كل املجالت، وكان اأخرها 
امل���راأة الم��ارت��ي��ة م��ن ن�ضف ع��دد الأع�����ض��اء باملجل�ض  متكني 

الوطني الحتادي يف �ضابقة م�ضهود لها على كافة امل�ضتويات 
داخليا وخارجيا.

واأ�ضاف معاليه اإن املجل�ض الوطني الحتادي بكامل اأع�ضائه، 
يرفع بهذه املنا�ضبة الكرمية اأ�ضمى اآيات التهنئة والتربيكات 
اإىل قيادتنا الر�ضيدة واإىل �ضعب الإمارات، واإىل كل املقيمني 
على اأر�ضها. واختتم معاليه قائال: اإننا على عهدنا وَق�َضمنا 
باأن نظل اأوفياء خمل�ضني لوطن اأعطانا كل اخلري، ولقيادة 
اأخل�ضت كل الإخال�ض للوطن ولل�ضعب، ت�ضري به دوما نحو 

كل ما يرفع قدره بني الأمم وي�ضون كرامته ووحدته.

�سقر غبا�س: نحتفل باليوم الوطني مب�سرية حافلة بالإجنازات

•• دبي -وام:

قال معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية 
التنمية  مب�ضرية  نحتفل  ع��ام  ك��ل  م��ن  دي�ضمرب  م��ن  ال��ث��اين  :” يف  التحتية 
يد  1971 على  العام  الول لالإحتاد يف  اليوم  ب��داأت منذ  التي  والإن���ازات 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان- طيب اهلل ثراه - وا�ضتكمل هذه 
امل�ضرية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه 

اهلل« .
لدولة  الوطني  اليوم  اإن  الوطني  اليوم  ت�ضريح مبنا�ضبة  - يف  وقال معاليه 
قيادة  للوطن  والنتماء  ال��ولء  لتجديد  منا�ضبة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
و�ضعبا.. كما ن�ضتذكر خالله دور الآباء املوؤ�ض�ضني يف قيام الحتاد والإنازات 

التي حققتها المارات على مدار 48 عاما م�ضت .
يوؤكد  الوطني،  اليوم  يف  بالحتفال  وال�ضعبي  الر�ضمي  التفاعل  اأن  واأ���ض��اف 
اليوم يف نفو�ض وقلوب اجلميع من مواطنني و مقيمني ومكانة  مكانة هذا 
احتاد الإم��ارات الذي يرت�ضخ عاما بعد الأخر .. لفتا اإىل اأن اليوم الوطني 
قربتنا  اإن��ازات  من  الدولة  حققته  ملا  للجميع  واعتزاز  فخر  م�ضدر  ي�ضكل 
باأن تكون �ضمن الأف�ضل عامليا  اإىل روؤي��ة الم��ارات  كثريا من حلم الو�ضول 

بحلول العام 2021 و�ضول اإىل حتقيق مئوية المارات 2071 .
وتوجه معاليه بالتهنئة القلبية املمزوجة مب�ضاعر العز والفخر اإىل القيادة 
الر�ضيدة واإىل �ضعب المارات واملقيمني بالذكرى ال�48 لقيام الحتاد والإناز 
الكبري الذي حتقق بالتزامن مع احتفال الإمارات مب�ضرية الإنازات والبناء 

والتطور بفوز الدولة بع�ضوية املنظمة الدولية البحرية فئة “ب«.

�سهيل املزروعي : الإمارات منوذجا ح�ساريا 
ملهما مبني على قيم الإن�سانية والت�سامح

حمد عبد الرحمن املدفع: ذكرى الحتاد منا�سبة لإطالق 
الطاقات مبا ي�سمن للوطن م�ستقبال اأكرث اإ�سراقا ورفاهية

العوي�س: احتاد دولة الإمارات املحطة التاريخية الأهم يف م�سريتها

بلحيف النعيمي : اليوم الوطني منا�سبة لتجديد الولء للوطن قيادة و�سعبا

البواردي: الإمارات وطن عريق بكيانه قوي باأركانه

رئي�س الأركان: الثاين من دي�سمرب اأحد اأهم الأيام اخلالدة يف ذاكرة وطننا الغايل

وزير العدل: اليوم الوطني ن�ست�سرف 
معه اآفاق امل�ستقبل الواعد
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ل�ضرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  نتقدم 
دب��������ي، ب����اأ�����ض����م����ى اآي����������ات ال���ت���ه���اين 
�ضيدي  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�ضيدي  اأخ��ي��ه  واإىل  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي- 
�ضاحب  ���ض��ي��دي  واإىل  اهلل-  رع����اه 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�ضلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ال�ضمو  اأ����ض���ح���اب  اإخ���وان���ه���م  واإىل 
الأع����ل����ى حكام  امل��ج��ل�����ض  اأع�������ض���اء 
ول�ضعب  العهود،  واأولياء  الإم��ارات، 
اأر�ضها،  على  واملقيمني  الإم�����ارات 
مبنا�ضبة مرور 48 عاما على قيام 

دولة الإمارات.
التاريخي  اليوم  بهذا  الحتفال  اإن 
كل عام، لهو احتفال مب�ضرية ريادية 
عظيمة لدولة متكن قادتها خالل 
الرخاء  حتقيق  م��ن  وج��ي��زة  ف���رتة 
وللمقيمني  ل�����ض��ع��ب��ه��ا  وال�������ض���ع���ادة 
لتغدو  الطيبة،  الأر����ض  ه��ذه  على 
الت�ضامح  يف  ب��ه  ي��ح��ت��ذى  من��وذج��ا 

والأمان اأمام دول العامل اأجمع.

الدولة كل عام متثل  احتفالت  اإن 
اأبناء  ق���ل���وب  ع��ل��ى  غ��ال��ي��ة  ف��ر���ض��ة 
ر�ضائل  ل��ن��ب��ث  ن�ضتثمرها  ال��وط��ن 
ل��دول��ت��ن��ا احلبيبة  وال�����ولء  احل���ب 
ي���وم تاريخي  ال��ر���ض��ي��دة،  وق��ي��ادت��ن��ا 
فيه  ن�ضتذكر  ع��ام  ك��ل  علينا  يطل 
املوؤ�ض�ضني،  الآب���اء  واإن����ازات  م��اآث��ر 
ون���دد ف��ي��ه ال��ع��ه��د ع��ل��ى اأن نبقى 
اأوف��ي��اء واأب��ن��اء ب��اري��ن ل��ه��ذا الرثى 
ال��ط��اه��ر وحل��ك��ام��ن��ا ال���ذي���ن ق���ادوا 
اإىل عهد  الوطن من عهد الحت��اد 
الريادة والزدهار والرفاه، وجعلوا 
الدولة جبال را�ضخا يف مركز الثقل 
العاملي والدويل، ومطمحا لكل من 
و����ض���ط جمتمع  ب��ال��ع��ي�����ض  ي���رغ���ب 

مت�ضامح ي�ضوده الأمن والأمان.
الإخ����ال�����ض  اأن  ن���ت���ذك���ر  اأن  لب�����د 
اإل  يتاأّتى  ل  ل��ه  والن��ت��م��اء  للوطن 
بالرجال،  تليق  اأفعال حقيقية  عن 
باتباع الأنظمة النافذة والتعليمات 

ال�ضادرة، باأداء الأمانة والتفاين يف 
مكت�ضبات  على  باحلفاظ  اخلدمة، 
املواطنة  اإن  واإن����ازات����ه،  ال���وط���ن 
جميعا  ن��ع��م��ل  اأن  ت��ع��ن��ي  احل���ق���ة 
وعيوننا  وطننا  حلماية  متكاتفني 
����ض���اه���رة اإخ���ال����ض���ا وب�����ذل واأم���ان���ة 
خفاقة  راي����ت����ه  ول���ت���ظ���ل  ل���رف���ع���ت���ه 
الدولية،  املحافل  كافة  يف  �ضاخمة 
واإين لأدعو اهلل عز وجل اأن يحفظ 
�ضيدي  دول��ت��ن��ا وع��ل��م��ن��ا ورئ��ي�����ض��ن��ا 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان، و�ضيدي 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
�ضيدي  واأخ���ي���ه  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ض���د 
����ض���اح���ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
واإخ���وان���ه���م  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن 
املجل�ض  اأع�����ض��اء  ال�����ض��م��و  اأ���ض��ح��اب 
الأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم�����ارات، 
واأولياء العهود، ويجعلهم ذخرا لنا 

ولوطننا الغايل.

•• اأبوظبي-وام:

املحريبي  خ��ل��ف��ان  ب�ضري  ���ض��ع��ادة  اأك���د 
لالإ�ضكان  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ع��ام  م��دي��ر 
يفخرون  الإم���ارات  اأب��ن��اء  ان  بالإنابة 
و ي��ع��ت��زون مب��ا حت��ق��ق م��ن اإن����ازات 
ومكت�ضبات يف ظل دولة الحتاد التي 
التجارب  اأن��ح  الإم���ارات من  جعلت 
مبنا�ضبة  �ضعادته  تقدم  و  املعا�ضرة. 
والربعني  ال��ث��ام��ن  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
التهاين  اآي���������ات  ب���اأ����ض���م���ى  ل����ل����دول����ة 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
و����ض���ع���ب الإم������������ارات ال�������ويف . وق����ال 
املحريبي -يف ت�ضريح بهذه املنا�ضبة- 
اإن ما ت�ضهد دولة الإمارات اليوم من 
تطور يف جميع القطاعات يعد ترجمة 
والكبرية  املخل�ضة  للجهود  وا�ضحة 
رفاه  جعلت  ال��ت��ي  ال��ر���ض��ي��دة  للقيادة 
من  لبد  هدفاً  و�ضعادتهم  املواطنني 
اإىل واقع ملمو�ض  حتقيقه وترجمته 
يف  متقدمة  مراكز  الدولة  فح�ضدت 

العامل يف جمال  دول  التناف�ضية بني 
حتقيق ال�ضعادة للمواطنني. وا�ضاف 
عام  يف  الوطني  باليوم  احتفالنا  ان 
الت�ضامح منا�ضبة للتاأكيد على القيم 
الأ�ضيلة التي تربى عليها ابناء زايد.. 
وبالعزمية  ال��را���ض��خ��ة  ال��ق��ي��م  وب��ه��ذه 
والإرادة �ضنحقق املزيد من النجاحات 
لالإمارات  امل�ضتقبلية  وال��ط��م��وح��ات 

حتت قيادتنا الر�ضيدة.

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����د م���ع���ايل ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
دائ�����رة  رئ���ي�������ض  اآل ح���ام���د  حم���م���د 
اأن الحت���اد  اأب��وظ��ب��ي  ال�����ض��ح��ة يف 
يبقى اأعظم اإناز يف تاريخ يف دولة 

الإمارات واأعظم فخر لنا جميعا.
ب�  ال��ي��وم  “ نحتفي  م��ع��ال��ي��ه  وق���ال 
والتميز  ال��ت��ق��دم  م���ن  ع���ام���ا   48
امل����ج����الت،  وال������ري������ادة يف ج���م���ي���ع 
املزيد  لتحقيق  م�ضتمر  والطموح 
بها  �ضنفاخر  التي  الإن����ازات  م��ن 

الأمم ».
هذا  اح��ت��ف��ال��ن��ا  “ يتميز  واأ����ض���اف 

الت�ضامح  ع���ام  م��ع  ب��ت��زام��ن��ه  ال��ع��ام 
ال�ضري  الدولة  فيه  ت�ضتكمل  ال��ذي 
املغفور  املوؤ�ض�ض  ال��وال��د  نهج  على 
ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي����د ط��ي��ب اهلل ث���راه، 
الثاقبة  وروؤي���ت���ه  ن��ه��ج��ه  ف��ب��ف�����ض��ل 
اليوم،  عملنا  تلهم  زال���ت  م��ا  ال��ت��ي 
للت�ضامح  منارة  الإم��ارات  اأ�ضبحت 
التعاي�ض  ومنوذجا عامليا فريدا يف 

وال�ضالم ».
وقال “ ي�ضعدين اأن اأتقدم بخال�ض 
التهاين والتربيكات مبنا�ضبة اليوم 
ال��وط��ن��ي ال��ث��ام��ن والأرب����ع����ني اإىل 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
زايد اآل نهيان “حفظه اهلل” واإىل 

املجل�ض  اأع�����ض��اء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب 
الأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم�����ارات 

واملقيمني  الإم�������ارات  ���ض��ع��ب  واإىل 
بالتهاين  واأخ�������ض  اأر����ض���ه���ا،  ع��ل��ى 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
العام  ال��ن�����ض��ائ��ي  الحت������اد  رئ��ي�����ض��ة 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�ضة 
والطفولة الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة 
 “ “ اأم الإم��ارات  التنمية الأ�ضرية 
اأننب  ال��ل��وات��ي  ال�ضهداء  واأم��ه��ات 
واأرواحهم  دم��اءه��م  قدموا  اأب��ط��ال 
فداء للوطن.. على خطى موؤ�ض�ضي 
الأول����ني، �ضنم�ضي  الحت���اد ون��ه��ج 
لتبقى  والتقدم  التطور  يف م�ضرية 
الإمارات  وعلم  مرفوعة  الهامات 

خفاقا يف كافة املحافل الدولية ».

•• دبي-وام:

القا�ضم  ح�����ض��ن  ح��ن��ي��ف  م���ع���ايل  اأك�����د 
لبحوث  املتحدة  الأمم  معهد  ع�ضو 
الحتفال  اأن  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
بالذكرى ال�ضنوية لالحتاد يبث فينا 
اأر�ضى  مل��ا  بالمتنان  متجددا  �ضعورا 
دعائمه قادتنا ال�ضتثنائيون ويزيدنا 
مكت�ضبات  حلفظ  وم�ضوؤولية  اإمي��ان��ا 
اليوم  اأ����ض���ب���ح  ال������ذي  ال����وط����ن  ه�����ذا 
العمراين  ازدهارها  يف  عاملية  اأيقونة 

وت�ضاحمها الإن�ضاين.
وق�����ال ال��ق��ا���ض��م ان����ه ب��ع��د م�����رور 48 
ع��ام��ا مل يكن الحت���اد جم��رد وثيقة 
�ضهادة  هي  بل  فح�ضب  ال��ق��ادة  وقعها 
اأن��ح جتربة  اليوم  بات  ميالد وطن 
وحدوية متكاملة يف املنطقة. واأ�ضاف 
الوطنية  املنا�ضبة  بهذه  الحتفال  اإن 

فيها  لن�ضتذكر  فر�ضة  ت�ضكل  الهامة 
الكبار  بذلها  التي  املخل�ضة  اجلهود 
املوؤ�ض�ضون لتج�ضيد احللم يف م�ضرية 
ا���ض��ت��ك��م��ل��ت��ه��ا قيادة  م��ت��ن��ام��ي��ة  ع��ط��اء 
وفق  نف�ضه  النهج  على  ت�ضري  ر�ضيدة 

روؤية تواكب التطور.

•• اأبوظبي - وام: 

ق���ال م��ع��ايل اأح��م��د ب��ن ع��ل��ي حممد 
الرئي�ض  دول��������ة  وزي��������ر  ال���������ض����اي����غ 
التنفيذي ملجل�ض اإدارة �ضوق اأبوظبي 
الوطني  باليوم  الحتفال  اإن  العاملي 
الأولني”  “اإرث  ل�  اإحياء  48 هو  ال� 
لت�ضحيات  ام��ت��ن��ان��ا  ع��م��ق  وي��ج�����ض��د 
اآبائنا واأجدادنا و قيادتنا لتحقيقهم 
تنموية  ون��ه�����ض��ة  عظيمة  اإن�����ازات 

�ضاملة وم�ضتدامة.
مبنا�ضبة  ل��ه  كلمة  يف  معاليه  واأك���د 
مكانة  اأن   48 ال�����  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
ال���دول���ة ب����رزت ال��ي��وم وج��ه��ة عاملية 
رئي�ضيا  جتاريا  و�ضريكا  لال�ضتثمار 
و م��رك��زا ثقافيا دول��ي��ا وواح���دا من 
ال��دول��ي��ة ابتكارا  اأك���رب الق��ت�����ض��ادات 
“ اأت�ضرف  واأ�ضاف  ودعما للمعرفة. 

�ضوق  وموظفي  اإدارة  وبا�ضم  با�ضمي 
اأ�ضمى  اأرف������ع  اأن  ال��ع��امل��ي  اأب���وظ���ب���ي 
ل�ضاحب  والتربيكات  التهاين  اآي��ات 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  و 

اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة  را�ضد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����ض جمل�ض 
“رعاه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�ضمو  اأ�ضحاب  اإخوانهم  و  امل�ضلحة 
حكام الإمارات و اإىل �ضعب الإمارات 
اأر�ضها  ع���ل���ى  وامل���ق���ي���م���ني  ال����ك����رمي 
الوطني  ال��ي��وم  امل��ع��ط��اءة مب��ن��ا���ض��ب��ة 
الثامن والأربعني«. وقال “ ن�ضتقبل 
ه���ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة ل��ن��وؤك��د ال���ت���زام �ضوق 
املايل  النمو  بتعزيز  العاملي  اأبوظبي 
القت�ضادي  ال��ت��ن��وع  ودع���م  امل�ضتدام 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
وا���ض��ت��ك��م��ال��ن��ا مل�������ض���رية امل���غ���ف���ور له 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 
واأبناء  ال�ضرتاتيجني  �ضركائنا  مع 

�ضعبنا«.

•• اأبوظبي- وام:

اأح��م��د حممد احلمريي  اأك���د م��ع��ايل 
الرئا�ضة  �ضوؤون  ل��وزارة  العام  الأم��ني 
دولتنا  تاأ�ضي�ض  بذكرى  الحتفال  اأن 
الفخر  ع�����ن  ل���ل���ت���ع���ب���ري  وق����ف����ة  ه�����و 
ال�ضيخ  له  املغفور  ملوؤ�ّض�ضها  والمتنان 
ولإخوانه  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 
حملوا  ال����ذي����ن  �������ض���ني  امل���وؤ����ضّ الآب��������اء 
واأوفوا  امل�ضوؤولية  وحت��ّم��ل��وا  الأم��ان��ة 
�ضعبها  يفخر  دول��ة  واأ�ض�ضوا  بالعهد 
لقيادتها  وال�����ولء  اإل��ي��ه��ا  ب��الن��ت��م��اء 
عنها  وال��دف��اع  تقدمها  يف  وامل�ضاهمة 
اإنهم جيل ن�ضتمّد من �ضريتهم العزة 
وال��ق��وة وال�����ض��م��وخ. وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�ض 
احلمريي  حممد  اأحمد  معايل  كلمة 
مب��ن��ا���ض��ب��ة ال����ي����وم ال���وط���ن���ي ال������ 48 
الذكرى  يف  يل  “ ي��ط��ي��ب   : ل��ل��دول��ة 

الثامنة والأربعني لإعالن احتاد دولة 
اأرفع  اأن  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
ملقام  والتقدير  التهاين  اآي���ات  اأ�ضمى 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيدي 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
�ضاحب  واإخ����وان����ه  اهلل”،  “حفظه 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئي�ض 
جم��ل�����ض ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  بن 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
املجل�ض  اأع�����ض��اء  ال�ضمو  واأ���ض��ح��اب   ،
الأعلى، حكام الإم��ارات، حفظهم اهلل 
جميًعا، وبارك خطاهم، وهم يعززون 
ثوابته  ���خ���ون  وي���ر����ضّ الحت�������اد،  روح 
واأهدافه،  وم��ب��ادئ��ه  ِق��ي��م��ه  وي��ح��م��ون 
وي�ضعون  �ضعبه،  اإ�ضعاد  على  ويعملون 

عاملًيا،  والت�ضامح  ال�����ض��الم  ن�ضر  اإىل 
ال�ضيخ  �ضمو  اإىل  مو�ضولة  والتهنئة 
من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 
الرئا�ضة  الوزراء وزير �ضوؤون  جمل�ض 
، ولكّل اأبناء دولة الإمارات واملقيمني 

على اأر�ضها الطيبة.

دولتنا،  تاأ�ضي�ض  بذكرى  احتفالنا  اإن 
الفخر  ع�����ن  ل���ل���ت���ع���ب���ري  وق����ف����ة  ه�����و 
له  املغفور  الدولة  ملوؤ�ّض�ض  والمتنان 
نهيان،  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 
ولإخ���وان���ه الآب����اء امل��وؤ���ّض�����ض��ني، الذين 
امل�ضوؤولية،  وحتّملوا  الأم��ان��ة،  حملوا 
يفخر  دول��ة  واأ�ض�ضوا  بالعهد  واأوف���وا 
���ض��ع��ب��ه��ا ب���الن���ت���م���اء اإل���ي���ه���ا، وال�����ولء 
تقدمها،  يف  وامل�����ض��اه��م��ة  ل��ق��ي��ادت��ه��ا، 
والدفاع عنها؛ اإنهم جيل ن�ضتمّد من 
اإن  وال�ضموخ.  والقوة  العزة  �ضريتهم 
ال�ضعور بالعتزاز لكل ما حققته دولة 
الحت��اد من ناحات واإن���ازات على 
دولة  وبناء  الإن�ضان،  متكني  م�ضتوى 
وتاأهيل  القانون،  و�ضيادة  املوؤ�ّض�ضات 
والرتقاء  الأ�ضا�ضية،  التحتية  البجُنى 
دافًعا  يجُ�ضّكل  احلكومية؛  باخلدمات 
لأبناء الوطن، نحو مزيٍد من العمل 

امل�ضوؤولية،  وحت���ّم���ل  والإخ�����ال������ض، 
وال�����ت�����زام ال����ث����واب����ت، ل��ل��ح��ف��اظ على 
اأكرث  ومل�ضتقبل  واآم��ن��ة،  �ضعيدة  حياة 
اإننا  القادمة.  ولالأجيال  لنا  اإ�ضراًقا 
يف دول��ة الإم����ارات، ق��ادة ومواطنون، 
على ثقٍة، باأن م�ضريتنا الحتادية، يف 
ظّل الروؤية ال�ضديدة ل�ضاحب ال�ضمو 
 - نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
حفظه اهلل -، �ضتم�ضي اإىل مقا�ضدها 
ب��ن��ج��اٍح م��ن خ���الل ا���ض��ت��ث��م��ار امل����وارد، 
وبناًء القدرات، والت�ضّدي للتحديات، 
و�����ض����ون م����ا حت���ّق���ق م����ن اإن���������ازات، 
الوطني،  العمل  م�ضرية  وا�ضتكمال 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة  مبا يحقق 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  ب��اأب��ع��اده��ا 

والجتماعية والثقافية كاّفة.
يف  خطاهم  و���ض��ّدد  اجلميع  اهلل  وّف���ق 

خدمة الوطن الغايل..

اأحمد جمعة الزعابي: الحتاد اإجناز تاريخي حققت بف�سله بالدنا نه�سة تنموية �ساملة
•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل اأحمد جمعة الزعابي وزير �ضوؤون املجل�ض الأعلى لالحتاد يف وزارة �ضوؤون 
اإناز تاريخي عظيم حّققت بف�ضله بالدنا نه�ضة تنموية  اأن الحتاد هو  الرئا�ضة 
و�ضعادته  ورفاهيته  حياته  وج��ودة  الفرد  معي�ضة  مب�ضتوى  ارتقت  ومتوازنة  �ضاملة 
وذلك بف�ضل ما التزمته احلكومة الر�ضيدة من عدل واإن�ضاف وما وّفرته ملواطنيها 
ال��ق��درات وح�ضد  لبناء  م��ن جهد  ت��ب��ذل  وت��ع��ّدد اخل��ي��ارات وم��ا  الفر�ض  تكافوؤ  م��ن 
وعطاًء  ب��ذًل  جميًعا  مّنا  تتطّلب  اإن���ازات  وه��ي  وال�ضباب  امل���راأة  ومتكني  الطاقات 

لن�ضون ما وّفرته دولة الحتاد لنا وللمقيمني بيننا من اأمن وا�ضتقرار وازدهار.
للدولة  فيما يلي كلمة معايل اأحمد جمعة الزعابي مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 48 
لإعالن  والأرب��ع��ني  الثامنة  بالذكرى  حتتفل  وب��الدن��ا  املجيد،  اليوم  ه��ذا  :” يف   ..
احتادنا وتاأ�ضي�ض دولتنا، ي�ضّرفني وي�ضّرف كّل اإماراتي واإماراتية، اأن نتقّدم باأ�ضمى 

رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيدي  اإىل  التهاين  اآي��ات 
الدولة “حفظه اهلل” ، وهو يقود م�ضريتنا الحتادية الظافرة من ن�ضر اإىل ن�ضر 
التي  ال�ضاملة،  التنموية  للنه�ضة  وا�ضتكماًل  للدولة،  بناًء  اإن��از،  اإىل  اإن��از  ومن 
اآل نهيان، ورفاقه  املوؤ�ّض�ض، املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  و�ضع لِبناتها القائد 
قّدموا  ملا  ج��زاًء  ثراهم وجعل اجلنة مثواهم،  اهلل  املوؤ�ّض�ضون، طّيب  اآباوؤنا  امليامني 
لهذا الوطن من اأمن وخري وفري. واأرفع التهنئة اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
حكام  الأعلى  املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهما   ، امل�ضلحة  للقوات  الأعلى 
الإم��ارات، واإىل �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ال�ضقيقة  اأبناء الدول  اأبناء �ضعبنا واملقيمني بيننا من  ، ولكّل  الرئا�ضة  وزير �ضوؤون 

وال�ضديقة.

�ضاملة  تاريخي عظيم، حّققت بف�ضله بالدنا، نه�ضة تنموية  اإناز  اإن الحتاد هو 
وذلك  و�ضعادته،  ورفاهيته  حياته  وج��ودة  الفرد  معي�ضة  مب�ضتوى  ارتقت  ومتوازنة 
بف�ضل ما التزمته احلكومة الر�ضيدة من عدل واإن�ضاف، وما وّفرته ملواطنيها من 
تكافوؤ الفر�ض وتعّدد اخليارات، وما تبذل من جهد لبناء القدرات وح�ضد الطاقات، 
ومتكني املراأة وال�ضباب، وتوفري البجُنى التحتية املتطّورة، واخلدمات العامة احلديثة، 
والرعاية الجتماعية ال�ضاملة لأبناء الوطن يف جميع اإمارات الدولة، وهي اإنازات 
وللمقيمني  لنا  الحت��اد  دول��ة  وّف��رت��ه  ما  لن�ضون  وع��ط��اًء  ب��ذًل  مّنا جميًعا  تتطّلب 
بيننا من اأمن وا�ضتقرار وازدهار. ونحن نحتفل باليوم الوطني الثامن والأربعني، 
دًما نحو ترجمة توجيهاتها  نّدد الولء لقيادتنا الر�ضيدة، ونعاهدها على امل�ضي قجُ
ا�ضتقراًرا واأمًنا، واأن يكون  املتقّدمة والأك��رث  باأن تكون الإم��ارات يف �ضفوف الدول 
�ضعبها اأكرث �ضعوب الأر�ض ت�ضاحًما و�ضعادة. وكل عام والإمارات تزهو بثوب الفخر 

والأمان.. وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ». 

اأحمد احلمريي: الحتفال بذكرى الحتاد وقفة للتعبري عن الفخر والمتنان ملوؤ�س�سي الدولة

•• اأبوظبي -وام:

دائرة  رئي�ض  اخلييلي  خمي�ض  مغري  الدكتور  معايل  اأك��د 
الذكرى  الإم���ارات يف  دول��ة  اأن  اأبوظبي،  املجتمع يف  تنمية 
ال��ث��ام��ن��ة والأرب���ع���ني ل��ق��ي��ام الحت����اد، ب��ات��ت حت��ظ��ى مبكانة 
امل�ضتويني  على  ح�����ض��اري��ة،  ثقافية  اقت�ضادية  اجتماعية 
الإقليمي والدويل، ما جعلها تت�ضدر دول العامل يف خمتلف 
املوؤ�ضرات التناف�ضية. وقال معاليه يف ت�ضريح مبنا�ضبة اليوم 
الوطني ال� 48 .. “ اليوم الوطني هو منا�ضبة حول فيها 
املوؤ�ض�ض  الوالد  راأ�ضهم  وعلى  املوؤ�ض�ضني  من  الأول  الرعيل 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، احللم اإىل 

حقيقة، واخليال اإىل واقع.. كل ذلك حتت راية واحدة، هي 
راية دولة الإمارات العربية املتحدة، دولة ال�ضالم والزدهار 
دولة  توؤكد  ع��ام،  بعد  “ عاما  واأ���ض��اف  وال��ع��ط��اء«.  والعمل 
بعدد  يقا�ض  ال��دول ل  اأن ن��اح  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ال�ضنني، واإمنا مبا حققته من مكت�ضبات يف جمالت التنمية 
بالدنا  نق�ضت  حيث  مواطنيها؛  يف  وال�ضتثمار  الب�ضرية 
ا�ضمها يف �ضجالت التاريخ باعتبارها ح�ضارة اإن�ضانية م�ضعة 
باحلياة والأمل والتفاوؤل والتعاي�ض«. وقال “ لقد من اهلل 
�ضبحانه وتعاىل على دولتنا احلبيبة بقيادة ر�ضيدة حكيمة 
توؤمن باأن الإن�ضان هو اأ�ضا�ض النجاح، واأن الرثوة احلقيقية 
ما  واأن  ال�ضفينة،  رب��ان  ليكون  امل��واط��ن  متكني  ه��و  للبالد 

نحظى به من كافة اأ�ضباب العي�ض الرغيد، يجب اأن يرادفه 
كذلك تخطيط �ضليم للم�ضتقبل، ي�ضمن لالأجيال املقبلة 
تنمية  دائ��رة  رئي�ض  واأ���ض��ار  والرفاهية«.  ال�ضعادة  دميومة 
اإن�ضانية  ملحمة  باعتبارها  الحت���اد  جتربة  اإىل  املجتمع، 
باعتباره  لالحتاد  العميق  الأث��ر  توؤكد  وطنية،  اجتماعية 
انطلقت  اإذ  والتعا�ضد؛  والتكافل  واخل��ري  للوحدة  دع��وة 
امل���ج���الت، وعلى  ال��ب��ن��اء وال��ت��ن��م��ي��ة يف ك��اف��ة  منها م�����ض��رية 
اأ�ض�ض را�ضخة من العلم والإمي��ان والإرادة. موؤكدا اأن هذه 
“الالم�ضتحيل”..  يف  ودر�ضا  يحتذى  مثال  باتت  التجربة 
كافة  اإن����ازات ط��ال��ت  يعي�ض  الإم����ارات  دول���ة  واأن جمتمع 
الف�ضاء.  ع��ن��ان  املتحققة  امل��ن��ج��زات  بلغت  حيث  امل��ج��الت، 

اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين  اآي���ات  باأ�ضمى  اخلييلي،  وت��وج��ه 
مقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل”و�ضاحب  “حفظه  ال��دول��ة 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
“رعاه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن  حاكم دبي 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�ضلحة ، واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�ض الأعلى 
ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم����ارات واأول��ي��اء العهود ون���واب احلكام، 
منا�ضبة  هو  اليوم  هذا  اأن  موؤكدا  الوطني،  اليوم  مبنا�ضبة 
نعاهد فيها القيادة والوطن على بذل الغايل والنفي�ض من 

اأجل احلفاظ على الحتاد.

اأحمد ال�سايغ : الحتفال باليوم الوطني الـ 48 اإحياء لـ »اإرث الأولني«

حنيف القا�سم : الحتاد قام 
على الت�سامح

رئي�س دائرة الطاقة : الثاين من دي�سمرب رئي�س دائرة ال�سحة : يبقى الحتاد اأعظم اإجناز يف تاريخ يف الإمارات
حلظة فارقة يف التاريخ

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي  الطاقة يف  دائ��رة  امل��رر رئي�ض  املهند�ض عوي�ضة مر�ضد  قال معايل 
اإن الذكرى ال�48 لتاأ�ضي�ض دولة الإمارات، منا�ضبة ن�ضتذكر فيها بكل فخر 
واعتزاز اجلهود الكبرية، للوالد املوؤ�ض�ض املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
الدولة،  بنيان  املوؤ�ض�ضني لإع��الء  الآب��اء  واإخ��وان��ه  ث��راه  اآل نهيان طيب اهلل 

واإقامة نه�ضتها احلديثة.
واأ�ضاف �ضكل قيام الحتاد يف الثاين من دي�ضمرب من العام 1971، حلظة 
فارقة يف التاريخ والوعي الإقليمي والعاملي؛ حيث اأثبتت الإمارات اأن مكانة 

الدول ل تقا�ض باأعمارها.
التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى  اأرف��ع  جميعا  قلوبنا  على  الغالية  املنا�ضبة  بهذه  وق��ال 
والتربيكات اإىل مقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 

الدولة “حفظه اهلل”و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
حكام  الأع��ل��ى  املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�ضلحة  للقوات 

الإمارات و�ضمو اأولياء العهود«.
منذ  الدولة  يف  انطلقت  التي  ال�ضاملة  التنموية  النه�ضة  اأن  معاليه  واأك��د 
لأبناء  ال�ضادقة  والعزمية  الر�ضيدة  لقيادتنا  الثاقبة  الروؤى  تعك�ض  قيامها 
بناء منظومة  اإىل  اأف�ضت  التي  اجل��ه��ود،  ه��ذه  تكري�ض  اأج��ل  م��ن  الإم����ارات 
ريادية قل نظريها على م�ضتوى  تكاملة وم�ضاريع  مجُ اجتماعية واقت�ضادية 
ي�ضار  اأ�ضبح  املجالت، حتى  �ضتى  التنمية يف  �ضاهمت يف دفع عجلة  العامل، 
واأ�ضبحت  املختلفة،  قطاعاتها  وتطور  لتقدمها  بالبنان  الإم���ارات  لدولة 

منوذجاً ت�ضعى الدول اإىل تتبع اإنازاته.

مركز النقل املتكامل يف اأبوظبي : الثاين 
من دي�سمرب حلظة فارقة يف تاريخ الوطن

•• اأبوظبي-وام:

النقل  الرئي�ضي مدير عام مركز  الرحيم  الكرمي عبد  �ضعادة عبد  قال 
الثاين من دي�ضمرب ي�ضكل حلظة فارقة يف  اإن يوم  اأبوظبي  املتكامل يف 
تاريخ الوطن وكان مبثابة انطالقة لتاأ�ضي�ض دولة حديثة باتت منوذجا 
والرفاه  والعزة  والت�ضامح  واحل��داث��ة  والتطور  التميز  و  للنجاح  عامليا 
حتت راية الحتاد. نحتفل بهذه الذكرى وقلوبنا عامرة مب�ضاعر احلب 
و النتماء للوطن و الولء لقادته الذين بذلوا كل ما بو�ضعهم من اأجل 

رفعته وتقدمه.
واأكد الرئي�ضي يف ت�ضريح له مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 48 للدولة اأن 
ذكرى اليوم الوطني منا�ضبة تعزز قّيم الحتاد التي اأر�ضى ركائزها القائد 
املوؤ�ض�ض الغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان- طيب اهلل ثراه - 
نفو�ضنا وتر�ضخ  وال�ضعادة يف  والعطاء  رواف��د اخلري  وراف��د متجدد من 
وال�ضتقرار  وال��رف��اه  الزده���ار  و  والنماء  التطور  ع��ام معاين  بعد  عاما 
التي نعي�ضها يف ظل م�ضرية الحتاد بف�ضل قيادة حكيمة ا�ضتثمرت جميع 

الإمكانات لتوفري الراحة ملواطنيها واملقيمني على اأر�ض الدولة.
باإنازات  �ضموخا  مرفوعة  وروؤو���ض��ن��ا  اليوم  نحتفل  نحن  :” ها  وق��ال 
الحتاد واعتزازا مبا�ضينا وفخرا بحا�ضرنا وتفاوؤل مب�ضتقبلنا يف ظل 

احتادنا ».

هيئة اأبوظبي لالإ�سكان : نفخر 
باإجنازات ومكت�سبات دولة الحتاد

رئي�س دائرة تنمية املجتمع : الآباء املوؤ�س�سون حولوا احللم اإىل حقيقة واخليال اإىل واقع حتت راية واحدة

•• اأبوظبي-وام:

رئي�ض  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �ضلطان  الدكتور  اأك��د معايل 
املجل�ض الوطني لالإعالم، اأن اليوم الوطني ال� 48 لدولة الإمارات 
امل�ضتدامة  التنمية  م��ن  رائ����دة  م�����ض��رية  جت�ضد  جم��ي��دة  منا�ضبة 
ي��د الوالد  ال��ت��ي انطلقت ع��ل��ى  ال�����ض��ام��ل��ة،  ال��وط��ن��ي��ة  والإن������ازات 
اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�ض 
ثراه، والآباء املوؤ�ض�ضني الذين نحوا بتعا�ضدهم يف اإر�ضاء بنيان 

الدولة لت�ضبح الإمارات اليوم يف م�ضاف اأرقى البلدان املتقدمة.

وقال معاليه : “ يف ذكرى اليوم الوطني، ن�ضتلهم العرب ون�ضتمد 
القوة والعزمية ملوا�ضلة البناء على ما حتقق من اإنازات وطنية 
منوذجا  �ضاغت  التي  احلكيمة  وروؤيتها  الر�ضيدة  القيادة  ظل  يف 
فيه  ينعم  موطنا  الإم���ارات  من  وجعلت  احلديثة،  للدولة  فريدا 
كافة  ب��ني  وال��وئ��ام  الت�ضامح  ويعم  وال�ضعادة  بالرفاهية  اجلميع 
اأفراده«. واأ�ضاف : “ يربهن اأبناء وبنات الإمارات يوميا اأنهم على 
قدر امل�ضوؤولية والثقة يف امل�ضاهمة بدفع عجلة التنمية ال�ضاملة يف 
الدولة، ومن واجبنا املحافظة على املنجزات وتعزيزها من خالل 
القيادة  وتطلعات  طموحات  يواكب  مبا  والعطاء  العمل  موا�ضلة 

والو�ضطية  والأم���ان  والأم��ن  لل�ضلم  الإم���ارات منارة  دول��ة  لتبقى 
والت�ضامح«. ورفع معايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد اجلابر بهذه 
املنا�ضبة اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �ضاحب ال�ضمو 
اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
“رعاه اهلل” و�ضاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ 

اأع�ضاء املجل�ض الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.

�سلطان اجلابر: اليوم الوطني الـ 48 منا�سبة جميدة وم�سرية متميزة

اليوم الوطني جتديد للعهد وا�ستذكار ملاآثر املوؤ�س�سني
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

ال���دك���ت���ور ج���م���ال �ضند  ����ض���ع���ادة  اأك������د 
الإمارات  مركز  ع��ام  مدير  ال�ضويدي 
للدرا�ضات والبحوث ال�ضرتاتيجية اأن 
ميثل  الإم���ارات  لدولة  الوطني  اليوم 
من  حققناه  مب��ا  ل��الح��ت��ف��ال  منا�ضبة 
تاأ�ضي�ض  منذ  مبهرة  تنموية  اإن���ازات 
دول��ة الحت���اد يف ال��ث��اين م��ن دي�ضمرب 
احلايل  ال���ع���ام  وخ����الل   ،1971 ع���ام 
واأ�ضاف �ضعادته- يف ت�ضريح   .2019
مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 48 للدولة 
- اأن هذا الحتفال ميثل كذلك منا�ضبة 
متجددة نعرب فيها عن حبنا وانتمائنا 
اأنه  اجلارف لهذا الوطن املعطاء، كما 
ال�ضرية  م��ن  العرب  ل�ضتلهام  منا�ضبة 

وختم �ضعادته ت�ضريحه قائال : انتهز 
اآيات  باأ�ضمى  اأتقدم  لكي  املنا�ضبة  هذه 
التهاين والتربيكات اإىل �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
الدولة “حفظه اهلل “ و�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 
�ضاحب  و  اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�ضلحة، واإىل اإخوانهم 
اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�ض 
ونوابهم  الإم����������ارات،  ح���ك���ام  الأع����ل����ى 
واأولياء العهود كما اأتقدم بالتهنئة اإىل 
مواطني الدولة واملقيمني على اأر�ضها 

بهذه املنا�ضبة الغالية.

اإمارة  مقاليد احلكم يف  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 
اأبوظبي بداأت امل�ضرية املباركة جتاه الوحدة والتنمية 
الأ�ض�ض  ي�����ض��ع  اأن  ا���ض��ت��ط��اع  وق����د  الإن�������ض���ان،  وب���ن���اء 
واملرتكزات ال�ضلبة لدولة الحتاد القوية، التي متثل 
م�ضدر اإلهام للدول ال�ضاعية اإىل التقدم، وقد حر�ض 
الحتاد منذ قيامه على حماية حقوق وحريات �ضعب 
الإمارات  بني  فيما  الوثيق  التعاون  وحتقيق  الحت��اد 
وتقدمها  ازده���اره���ا  اأج���ل  وم��ن  امل�����ض��رتك،  ل�ضاحلها 
يف ك��اف��ة امل���ج���الت، وت��وف��ري احل��ي��اة الأف�����ض��ل جلميع 

املواطنني«.
وقال “ اليوم وهلل احلمد تتبواأ دولة الإمارات مرتبة 
جهودها  توا�ضل  وه��ي  العاملي،  ال�ضعيد  على  مميزة 
م��ن اأج����ل م��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم والزده�������ار، وت�����ض��ه��م يف 
خدمة الإن�ضانية وت�ضري بخطى حثيثة يف ظل قيادتها 
احلكيمة نحو غد اأف�ضل؛ فتد�ضن مزيدا من امل�ضاريع 

الكربى خدمة للوطن واأبنائه«

واأ����ض���اف ���ض��ع��ادة ال��ظ��اه��ري ي��اأت��ي اح��ت��ف��ال��ن��ا باليوم 
الوطني يف هذا العام حتت �ضعار “اإرث الأّولني” �ضعار 
يحمل بني ثناياه معاٍن �ضامية اإذ ي�ضلط ال�ضوء على 
ال�ضيخ  له  املغفور  دعائمها  اأر�ضى  التي  النبيلة  القيم 
والآباء  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
بف�ضل  ال��دول��ة  فتمكنت  الإم���ارات،  لدولة  املوؤ�ض�ضني 
الر�ضيدة  القيادة  وعزمية  واإ���ض��رار  الثاقبة  روؤيتهم 
يف  املتميزة  مكانتها  تر�ضخ  اأن  م��ن  الإم����ارات  و�ضعب 

تاريخ املنطقة والعامل.
واأك�����د ���ض��ع��ادة ال��ظ��اه��ري اأن احت����اد دول����ة الإم������ارات 
اأ�ضبحت  اأ�ض�ض �ضلبة حيث  العربية املتحدة قام على 
دولة حديثة يحظى مواطنوها واملقيمون على اأر�ضها 
باأرقى م�ضتويات املعي�ضة يف العامل، وذلك �ضمن اأجواء 
ي�ضودها الأمن وال�ضتقرار مبا ي�ضمن حتقيق النمو 
نحو  ق��دم��اً  للم�ضي  لمتناهية  اآف���اق  وفتح  امل�ضتدام 
م�ضتقبل زاخر بالفر�ض الواعدة، وعليه ندد العهد 
على  ونعاهدها  الر�ضيدة  لقيادتنا  وال��وف��اء  وال���ولء 
مكت�ضبات  على  واحل��ف��اظ  الحت���اد  م�ضرية  موا�ضلة 

الوطن واإنازاته ليزداد قوة وعطاء وتقدماً ورفعة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �ضعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�ضي مدير عام 
الأر�ضيف الوطني اأنه منذ قيام دولة الحتاد، وقيادتنا 
الر�ضيدة تعمل على بناء دولة قوية مبنية على العدل 
اأبنائها  نفو�ض  يف  ت��زرع  نف�ضه  الوقت  ويف  والت�ضامح، 

قيم ومبادئ املحبة وال�ضالم للجميع.
الوطني  باليوم  احتفالتنا  م��ع  بالتزامن  اأن���ه  وق���ال 
ال�48 توا�ضل دولة الإمارات حتقيق اإنازاتها بف�ضل 
املوؤ�ض�ض  ال��وال��د  دعائمها  و�ضع  التي  الثاقبة  ال���روؤى 
واخوانه  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  له  املغفور 
الوطن  م�ضلحة  وك��ان��ت  ب��اإخ��ال���ض  ع��م��ل��وا  ال��ذي��ن   ،
الروؤية  ه���ذه  حتققت  ح��ت��ى  اأع��ي��ن��ه��م  ن�ضب  وال�����ض��ع��ب 
املتطورة  الكربى  ال��دول  م�ضاف  اإىل  دولتنا  وو�ضلت 

املبنية على العلم واملعرفة والت�ضامح.
واأ�ضاف �ضعادته “ حني توىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

••اأبوظبي-وام:

عام  مدير  الظاهري  علي  حمد  املهند�ض  �ضعادة  اأك��د 
هيئة اأبوظبي للدعم الجتماعي اأنه مع حلول اليوم 
ال��وط��ن��ي ال��� 48 ل��ل��دول��ة ي���زداد احت���اد اإم��ارات��ن��ا قوة 

وعطاء.
وقال الظاهري - يف ت�ضريح مبنا�ضبة اليوم الوطني 
ال� 48 للدولة : اأت�ضرف با�ضمي وبا�ضم اإدارة وموظفي 
الهيئة اأن اأرفع اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات ملقام 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
ال�ضمو  واأخيه �ضاحب  “ حفظه اهلل”  الدولة  رئي�ض 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئ��ي�����ض جمل�ض ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي “ رع���اه اهلل” و 
اآل نهيان ويل  �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه��م 
الأعلى حكام الإمارات، واإىل �ضعب الإمارات واملقيمني 
ع��ل��ى اأر���ض��ه��ا ال��ط��ي��ب��ة، مب��ن��ا���ض��ب��ة الح��ت��ف��ال باليوم 

الوطني الثامن والأربعني.

ال��ث��ام��ن والأرب����ع����ني لدولة  ال��وط��ن��ي 
يتواكب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
اأخرى عزيزة على نفو�ضنا،  مع ذكرى 
وهي ذكرى يوم ال�ضهيد، الذي يحل يف 
الثالثني من نوفمرب كل عام، والذي 
ت�ضحيات  ف��خ��ر  ب��ك��ل  ف��ي��ه  ن�����ض��ت��ذك��ر 
ك��وك��ب��ة م��ن ���ض��ه��دائ��ن��ا الأب�����رار الذين 
�ضيادتنا  ع��ن  دف��اع��اً  باأنف�ضهم  �ضحوا 
الأ�ضيلة،  ومبادئنا  وقيمنا  الوطنية 

كي تظل راية الوطن عالية خفاقة.
باليوم  الح��ت��ف��ال  اأن  ال�ضويدي  واأك���د 
ال��ث��ام��ن والأرب����ع����ني لدولة  ال��وط��ن��ي 
الإمارات العربية املتحدة، هو منا�ضبة 
لقيادتنا  وال����ولء  ال��ع��ه��د  فيها  ن���دد 
الر�ضيدة، باأننا �ضنبذل كل غاٍل ونفي�ض 

من اأجل رفعة هذا الوطن الغايل.

املجل�ض  دور  ودع����م  ال���ربمل���اين  ال��ع��م��ل 
واأ�ضار  ورق��اب��ي��ة.  ت�ضريعية  كموؤ�ض�ضة 
باليوم  الح���ت���ف���ال  اأن  اإىل  ���ض��ع��ادت��ه 

امل��وؤ���ض�����ض��ني لالحتاد،  ل��الآب��اء  ال��ع��ط��رة 
زايد  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  راأ�ضهم  وعلى 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،  بن �ضلطان 
ال��ذي��ن اأ���ض�����ض��وا دول���ة ق��دم��ت منوذجاً 
الداخلي  ال�ضعيدين  على  به  يحتذى 
ال�ضويدي  الدكتور  وق��ال  واخل��ارج��ي. 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  اإن 
حلماً   ،2019 ع�����ام  خ�����الل  ح��ق��ق��ت 
اأول رائد ف�ضاء  اإر�ضال  كبرياً متثل يف 
عربي واإماراتي اإىل املحطة الف�ضائية 
املذكور  العام  يف  �ضهدنا  كما  الدولية، 
الحتادي  الوطني  املجل�ض  انتخابات 
التي  ع�ضر،  ال�ضابع  الت�ضريعي  لف�ضله 
الربملانية  جتربتنا  تقدم  ثبات  اأك���دت 
امل�ضاركة  ع���م���ل���ي���ة  ت���ع���م���ي���ق  ب�����اجت�����اه 
يف  امل���راأة  م�ضاركة  وتر�ضيخ  ال�ضيا�ضية 

مدير جامعة حممد بن را�سد للطب : اليوم الوطني 
منا�سبة وطنية غالية ن�ستذكر فيه م�سرية الفخر

•• دبي -وام:

اأكد �ضعادة الدكتور عامر اأحمد �ضريف مدير جامعة حممد بن را�ضد للطب والعلوم 
ن�ضتذكر فيه م�ضرية  الوطني منا�ضبة وطنية غالية ويوم جميد  اليوم  اأن  ال�ضحي 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  املوؤ�ض�ض  الوالد  له  املغفور  بداأها  التي  وال��ري��ادة  الفخر 
اأثمرت  التي  املوؤ�ض�ضني  الآب��اء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  اإخوانه  مع  “طيب اهلل ثراه”  نهيان 
عن قيام دولة الحتاد هذه الدولة التي اأثبتت للعامل خالل فرتة وجيزة اأنها دولة 
العلم واملعرفة ودولة التقدم والبناء لأن اأعظم املنجزات التي حتققت على اأر�ضها هي 
بناء الإن�ضان الإماراتي املعتز بقيمه وتقاليده الأ�ضيلة والذي ا�ضتثمرت فيه القيادة 

الر�ضيدة علما وفكرا ووعيا فجاد باأطيب الثمار التي ننعم بها اليوم.
فارقة  كعالمة  ياأتي  العلمي  والبحث  بالتعليم  الر�ضيدة  القيادة  اهتمام  اإن  وق��ال 
والتنمية  النه�ضة  م�ضرية  لإن��اح  حمورية  واأداة  وامل�ضتقبل  احلا�ضر  ل�ضت�ضراف 
تعليمية  بيئة  توفري  اأج��ل  من  وثرواتها  الدولة  م��وارد  وت�ضخري  كافة  املجالت  يف 
متطورة وراقية لبناء الأجيال الإماراتية املتعاقبة املت�ضلحة بالعلم واملعرفة والقادرة 
على العبور بالدولة نحو امل�ضتقبل بكل ثقة وطموح واإننا يف جامعة حممد بن را�ضد 
والأخذ  اأعلى معايري اجل��ودة  تبني  �ضنظل حري�ضني على  ال�ضحية  والعلوم  للطب 
باأحدث م�ضتجدات الع�ضر يف التعليم والبحث العلمي لتاأهيل خريجني وخريجات 
رواد يف خمتلف مواقع امل�ضوؤولية يواكبون تطلعات الدولة وا�ضرتاتيجيتها وخطواتها 
�ضلب  �ضرح  احتادنا  اإن  واأ�ضاف  والبتكار.  الإب��داع  يف  ال�ضباقة  ومبادراتها  الواثقة 
يزداد قوة ومتانة عاما تلو الآخر واأن طموحنا ل حدود له وهو ميتد من الأر�ض اإىل 

الف�ضاء واإنازات الإمارات وقيادتها وحكومتها و�ضعبها ت�ضهد على ذلك.

عائ�سة بن ب�سر: الثاين من دي�سمرب 
يوم وطني لأكرث من 200 جن�سية

•• دبي-وام:

قالت �ضعادة الدكتورة عائ�ضة بنت بطي بن ب�ضر مدير عام دبي الذكية اأن من ينظر 
مل�ضهد اليوم الوطني يف الإمارات يلم�ض له دللت ل تتواجد يف دولة اأخرى فم�ضهد 

“مواطنون  اجلميع  وح��ر���ض  الح��ت��ف��ال 
حّبهم  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ري  ع��ل��ى  ومقيمون” 
لالإمارات يجعل هذا اليوم موعدا مع يوم 
اختاروا  جن�ضية   200 من  لأك��رث  وطني 
لتحقيق  واأر���ض��ا  لهم  ثانيا  وطنا  دولتنا 
اأن  “ لي�ض م�ضادفة  واأ�ضافت  اأحالمهم. 
احلكومية  ال�ضنوية  الج��ت��م��اع��ات  ت��اأت��ي 
اليوم  قبل  الإم���ارات  مل�ضتقبل  للتخطيط 
الوطني ال� 48 فهي ر�ضالة نقول فيها اإننا 
دد  لد فيه الحتاد نجُ حول التاريخ الذي وجُ
العزم ون�ضع اخلطط لنكون وطنا يع�ضق 

املركز الأول بكل ما فيه من عزمية.

كلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية : اليوم 
الوطني يج�سد م�سرية بناء وطن الت�سامح واخلري

•• دبي-وام:

اأك���د ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن �ضباع 
املري الرئي�ض التنفيذي لكلية حممد 
بن را�ضد لالإدارة احلكومية اأن اليوم 
ع����زي����زة جت�ضد  م��ن��ا���ض��ب��ة  ال���وط���ن���ي 
على  قامت  عريقة  اأم��ة  بناء  م�ضرية 
واأ�ضبحت  الإن�ضانية  امل��ب��ادئ  اأ���ض��م��ى 

وطناً عاملياً للت�ضامح واخلري.
بهذه  ت�������ض���ري���ح  -يف  امل��������ري  وق��������ال 
 48 ال�  الوطني  اليوم  اإن   : املنا�ضبة- 
ه��و م�ضدر فخرنا  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
وعزنا وقوتنا وميثل عالمة م�ضيئة 

يف تاريخ الإمارات اأنارت الطريق للم�ضي قدماً يف م�ضرية قائدها املوؤ�ض�ض 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه واإخوانه حكام 
وا�ضتكملت  املوؤ�ض�ضني  الآب��اء  درب  على  الر�ضيدة  القيادة  و�ضارت  الإم���ارات 
م�ضرية النجاح والإناز يف �ضتى املجالت اإىل اأن اأ�ضبحت الإمارات منوذجاً 
للدولة الع�ضرية التي متتلك روؤية عملية للم�ضتقبل. وواختتم ت�ضريحه 
اإن يوم الثاين من دي�ضمرب يوم الحتاد املبارك، تتجلى فيه اأ�ضمى  قائال: 
لنغر�ض  اليوم فر�ضة  وي�ضكل هذا  الدرو�ض..  واأعظم  املواقف  واأنبل  القيم 
نقهر  خلفها  ون�ضري  لقيادتنا  العهد  ون��دد  اأبنائنا  نفو�ض  يف  ال��ولء  قيم 

التحديات ونحقق الإنازات لتظل راية الوطن خفاقة بني الأمم .

جمارك دبي حتتفل باليوم الوطني
•• دبي -”وام »

اأكد اأحمد حمبوب م�ضبح مدير عام جمارك دبي اأن اليوم الوطني يج�ّضد 
مع�اين الوح�دة والزده��ار يف ظل القيادة الر�ضيدة واأن جتربة الحتاد من 
زايد  ال�ضيخ  دائماً جهود  ن�ضتذكر معها  واإقليمياً  الناجحة عربياً  التجارب 
“الذي و�ضع روؤية �ضديدة لتوحيد  “طيب اهلل ثراه  اآل نهيان  بن �ضلطان 
دولة عانقت امل�ضتقبل وبف�ضل روؤيته -رحمه اهلل -تفوقت الإم��ارات عاملياً 
املجالت من موانئ وطرق وذكاء ا�ضطناعي  امل�ضتقبل يف كافة  م�ضت�ضرقة 

واخرتاق عامل الف�ضاء لت�ضطر تاريخاً يظل مناف�ضاً على الرقم 1 دوماً.
والتالحم  الت�ضامح  بقيمة  ارتبط  العام  هذا  الوطني  اليوم  اأن  اإىل  ولفت 
والتي تعد من ال�ضمات الأ�ضا�ضية لالإمارات قيادًة و�ضعباً اإذ حر�ضت الدولة 
على تر�ضيخ هذه القّيم لتحقيق التعاون والتعاي�ض والت�ضامن بني خمتلف 
الثقافات والأديان، لتكون دولة الإمارات حا�ضنة لل�ضعوب والثقافات ورمزاً 
والنتماء  ال��ولء  اليوم  ن��دد  املنا�ضبة  والتعارف.وبهذه  وامل���ودة  للمحبة 

لقيادتنا احلكيمة التي �ضارت على نهج املوؤ�ض�ضني الأوائل” رحمهم اهلل«.

•• اأبوظبي -وام:

الوطنية  الهيئة  ع��ام  مدير  ال�ضام�ضي  احل�ضان  را���ض��د  عبيد  �ضعادة  ق��ال 
بالذكرى  وبكل فخر  اليوم  ..نحتفل  والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  لإدارة 
ال� 48 لقيام دولة العطاء واخلري والإن��ازات، دولة الإم��ارات وم�ضريتها 
احلافلة بالإنازات العظيمة والنه�ضة ال�ضاملة.. وندد ولئنا وانتمائنا 
الهائل من  الكم  بتحقيقنا  ونفتخر  الر�ضيدة.  قيادتنا  الوطن يف ظل  اإىل 
الإنازات التاريخية، وو�ضولنا اإىل املراتب العليا يف العديد من املجالت 
حكومتنا  روؤي���ة  وبف�ضل  والبيئية.  والإن�ضانية  وال�ضيا�ضية  الجتماعية 
ال�ضديدة و�ضل اأبناوؤنا اإىل الف�ضاء، وهناك املزيد من الآمال والطموحات 
لتحقيقها. واأ�ضاف “ بهذه املنا�ضبة، اأرفع اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  مقام  اإىل 
“حفظه اهلل”و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
للقوات امل�ضلحة ، واإىل اإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�ض الأعلى حكام 

الإمارات، واإىل �ضعب الإمارات الويف، املحب لوطنه.

وقال اإن الحتفال بهذه املنا�ضبة العظيمة ماهي اإل دللة على اأهمية تر�ضيخ 
فكرة الولء والنتماء لدى اأبناء �ضعب الإم��ارات، وتعزيز الهوية الوطنية 
وحتديداً  الدولة،  حققتها  التي  واملكت�ضبات  بالإنازات  بالفخر  وال�ضعور 
الآباء  ت�ضحيات  ن�ضتذكر  املنا�ضبة،  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  ال��ق��ادم��ة.  لالأجيال 
والأجداد والتحديات والعقبات التي وقفت يف طريقهم، لكن اإ�ضرارهم يف 
ال�ضتمرار بالتقدم جعلنا ننعم يف وقتنا احلايل بالرخاء والتطور والعمران 
نفتخر  ونبيلة  اأ�ضيلة  قيم  يج�ضد  اليوم  احتفالنا  اإن  واأ���ض��اف  والزده���ار. 
اأن العامل ي�ضهد  اليوم  اإذ نرى  الت�ضامح،  بها نوؤكد عليها وحتديداً يف عام 
مببادرات دولة الإمارات وم�ضاعيها يف تر�ضيخ وتعزيز قيم الت�ضامح واملحبة 
والإخاء، التي عربت حدود الوطن وو�ضلت اإىل دول العامل، وخا�ضة يف ظل 

الق�ضايا الراهنة التي ع�ضفت باملنطقة.
وقال “ لن نن�ضى اإرادة وعزمية املغفور له املوؤ�ض�ض ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
وروؤيته الثاقبة عند حتقيقه حلم الحتاد، يف  اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، 
ظل املعوقات وال�ضعاب. وف�ضل اهلل ومنته وحكمة الوالد املوؤ�ض�ض، ا�ضتطاع 
الآباء املوؤ�ض�ضون التغلب على تلك التحديات للقيام بدولة الحتاد والقوة 
بالنه�ضة  وتفتخر  وتقاليدها،  وعاداتها  وما�ضيها  بدينها  تعتز  والإرادة، 

والعمران والإنازات على اأر�ض، والنجاحات التي امتدت اإىل العامل«.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �ضعادة حممد حمد البادي رئي�ض املحكمة الحتادية العليا اأن منظومة 
العدالة وموؤ�ض�ضات الق�ضاء يف الدولة �ضهدتا نه�ضة حقيقية منذ تاأ�ضي�ض 
الحتاد وا�ضتمرت خالل ال�ضنوات ال� 48 من عمره، وهو ما انعك�ض اإيجاباً 
اإن�����ض��اوؤه��ا وفقاً  ال��دول��ة، حيث مت  اأن��ح��اء  ال��ع��دال��ة يف  ك��اف��ة دور  يف تطوير 
املتقدمة يف  الدول  التي تطبقها  الدولية والنظم احلديثة  املعايري  لأرقى 
زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�ض  الأب  روؤي��ة  معه  حتققت  مبا  امل��ج��ال،  ه��ذا 
اإل جت�ضيدا  اأن الحت��اد ما قام  اآل نهيان -طيب اهلل ثراه-من  بن �ضلطان 
عملياً لرغبات واأماين وتطلعات �ضعب الإمارات الواحد يف بناء جمتمع حر 
كرمي، يتمتع باملنعة والعزة وبناء م�ضتقبل م�ضرق و�ضاّح ترفرف فوقه راية 
العدالة واحلق. وتقدم �ضعادته بهذه املنا�ضبة بخال�ض التحية والتربيكات 
ونه�ضته  الوطن  عز  �ضبيل  ال�ضامي يف  دوره��ا  الر�ضيدة مثمناً  القيادة  اإىل 

ورفعة �ضاأنه بني جميع دول العامل.
واأ�ضاد البادي بروؤية وتوجه القيادة الر�ضيدة وحر�ضها على تاأهيل اأع�ضاء 
ال�ضلك الق�ضائي ومعاونيهم، اإمياناً منها باأن الإن�ضان هو العن�ضر الأ�ضا�ضي 
الق�ضائية  ال�ضلطة  الدولة لأع�ضاء  اإذ وفرت  والنجاح،  الإن��از  يف معادلة 
كل الإمكانات املطلوبة لأداء مهامهم يف اإعالء راية العدالة كونها من اأهم 

ركائز احلكم الر�ضيد.
تقوم  ال��ذي  املهم  ال��دور  اإىل  العليا  املحكمة الحتادية  رئي�ض  �ضعادة  واأ�ضار 
ال��ت��ي وح���دت املبادئ  اإ���ض��دار العديد م��ن الأح��ك��ام  ب��ه املحكمة م��ن خ��الل 
التقا�ضي  �ضبل  من  يجُي�ضر  مبا  الق�ضائية  التخ�ض�ضات  �ضتى  يف  القانونية 

ويحقق العدالة الناجزة، م�ضيفاً اأن املحكمة ويف اإطار حر�ضها على تعزيز 
ال�ضراكة املجتمعية ون�ضر الوعي القانوين لدى كافة فئات املجتمع وخا�ضة 
الباحثني والقانونيني، اأتاحت خدمة املر�ضال الإلكرتوين التي عززت من 
الأحكام  الط���الع على  اإت��اح��ة  م��ن خ��الل  وال��ك��اف��ة  املحكمة  ب��ني  التوا�ضل 

واملبادئ الق�ضائية التي اأر�ضتها.
�ضبيل تطوير  املحكمة ل تدخر جهداً يف  اأن  البادي  اأك��دَّ  اآخ��ر  ومن جانب 
واملتعاملني  املتقا�ضني  على  تي�ضرياً  واخلدمي  الق�ضائي  العمل  منظومة 
الإلكرتوين  الربط  خلدمة  تقدميها  خالل  من   - �ضعادتهم  يحقق  مبا   -
لت�ضجيل واإيداع الطعون اأمامها من مقار املحاكم ال�ضتئنافية الحتادية، 
لتقدمي  اأبوظبي  يف  املحكمة  مقر  اإىل  بنف�ضه  املحامي  ح�ضور  عن  عو�ضاً 
املحامني  توقيع  باعتماد  فاعاًل  تطوراً  اخلدمة  تلك  �ضهدت  وقد  الطعن، 
املقبولني اأمامها ومتكينهم من قيد الطعون من مكاتبهم، وهو ما اأ�ضهم يف 

لفة عليهم. توفري الوقت واجلهد والكجُ
العمل  ا�ضرتاتيجية  اأن  اإىل  العليا  الحت��ادي��ة  املحكمة  رئي�ض  �ضعادة  ون��ّوه 
العدل،  ووزارة  احلكومة  توجه  مع  توافقاً  امل�ضتمر  التطوير  على  ترتكز 
ويف هذا الإطار اأطلقت املحكمة بالتعاون مع وزارة العدل خدمة التطبيق 
باللغتني  الأح��ك��ام وم��ب��ادئ��ه��ا  اأه���م  امل��ح��م��ول لعر�ض  ال��ه��ات��ف  ال��ذك��ي على 
العربية والإنليزية التي متكن الكافة من الطالع عليها، وهو ما يعك�ض 
والنيابات  العدل واملحاكم الحتادية  التي حققتها وزارة  الإن��ازات  حجم 
الحتادية يف جمال عملها، ومبا يعزز من التناف�ضية على امل�ضتوى العاملي 
القطاعات  خمتلف  يف  ال��دول��ة  بلغته  ال��ذي  الهائل  التطور  م��ع  ويتواكب 

والذي جعلها بجميع موؤ�ض�ضاتها منوذجاً يحتذى به.

•• اأبوظبي - وام: 

ق���ال ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور م��ط��ر حامد 
الطاقة  وزارة  وك����ي����ل  ال����ن����ي����ادي 
وال�ضناعة اإن دولة الإمارات مت�ضي 
بف�ضل  واع���د  م�ضتقبل  ن��ح��و  ب��ق��وة 
و�ضواعد  ال��ر���ض��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا  روؤي����ة 

اأبنائها املخل�ضني.
اليوم  مب��ن��ا���ض��ب��ة  ال���ن���ي���ادي  ورف������ع 
اأ�ضمى   .. ل��ل��دول��ة  ال�48  ال��وط��ن��ي 
اآي������ات ال���ت���ه���اين وال���ت���ربي���ك���ات اإىل 
ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب  مقام 

الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح��اك��م  ال�������وزراء 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
اأ�ضحاب  اخ��وان��ه��م  واإىل  امل�����ض��ل��ح��ة 
ال�ضمو اأع�ضاء املجل�ض الأعلى حكام 
الإمارات. واأكد وكيل وزارة الطاقة 
ال�48  الوطني  اليوم  اأن  وال�ضناعة 

تت�ضافر  امل��ي��اه  ق��ط��اع  ويف   2050
حتقيق  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  يف  اجل����ه����ود 
 2036 املائي  الأم��ن  ا�ضرتاتيجية 
ادارة الطلب  وف��ق برامج حم��دد يف 
وتنويع م�ضادر النتاح .. اأما قطاع 
باهتمام كبري من  ال�ضناع فيحظى 
لالقت�ضاد  راف���دا  ليكون  احلكومة 
لال�ضتثمار  وحم����ف����ذا  ال����وط����ن����ي 

وتوفري الوظائف.
دولة  “ لقد نحت  النيادي  وق��ال 
وجهود  ق��ي��ادت��ه��ا  بحكمة  الم�����ارات 
بناء من��وذج فريد لدولة  اأبنائها يف 

وتوجيه  ال��ه��م��م  ل�����ض��ح��ذ  م��ن��ا���ض��ب��ة 
الطاقات واإناز املهام وامل�ضوؤوليات 
وال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى ال���ق���ي���م وامل����ب����ادئ 
دولة  عليها  قامت  التي  الإن�ضانية 
الحت��اد من ن�ضر للخري والت�ضامح 
اليوم  اإن  واأ����ض���اف  الآخ�����ر.  وت��ق��ب��ل 
وق��د و�ضلت  ي��اأت��ي   48 ال���  الوطني 
اإن��ازات دول��ة الإم��ارات اىل مراكز 
متميز يف خمتلف القطاعات . ففي 
ال��دول��ة على  ال��ط��اق��ة تعمل  ق��ط��اع 
الطاقة  م�����ض��ادر  وا���ض��ت��دام��ة  تنويع 
عام  اإىل  وطنية  ا�ضرتاتيجيه  وف��ق 

وتقدير  ب��اح��رتام  حتظى  ع�ضرية 
اأبناء  اأن  ي��وؤك��د  اأج��م��ع مم��ا  ال��ع��امل 
قيادتهم  خ��ل��ف  م��ا���ض��ون  الإم������ارات 

نحو الريادة بكل عزمية واقتدار.
ال��وط��ن��ي لدولة  ال��ي��وم  اإن  واأ���ض��اف 
الإمارات منا�ضبة غالية على قلوبنا 
جميعا ندد خاللها الولء للوطن 
والقيادة احلكيمة لي�ضكل هذا اليوم 
تاريخ  يف  م�ضيئة  ع��الم��ة  امل��ج��ي��د 
الإمارات حيث اأثبتت دولتنا قدرتها 
على  واحل��ف��اظ  والتميز  التفوق  يف 

املوروث الإماراتي الغني.

•• اأبوظبي-وام:

اإبراهيم  املهند�ض حممد  اأكد �ضعادة 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ض  احل������م������ادي 
النووية  للطاقة  الإم����ارات  ملوؤ�ض�ضة 
اأن اليوم الوطني منا�ضبة لالحتفاء 
التي  وال����ن����ج����اح����ات  ب�������الإن�������ازات 
م�ضريتها  يف  ال������دول������ة  ح���ق���ق���ت���ه���ا 
يف  عاملياً  الأول  املركز  اإىل  للو�ضول 
“يف هذا  امل���ج���الت. وق����ال  خم��ت��ل��ف 
اليوم املجيد يقف الإماراتيون وقفة 

اأف�ضل نظام تعليمي واأف�ضل اقت�ضاد 
والو�ضول مبجتمعنا ليكون الأ�ضعد 
الآباء  “لقد ن��ح  وا���ض��اف  ع��امل��ي��اً«. 
املوؤ�ض�ضون لدولة الإمارات يف توفري 
حياة جديدة لأبناء وطنهم ينعمون 
فيها بالعي�ض الكرمي وها هي قيادتنا 
اإ�ضعاد �ضعبها  الر�ضيدة حتر�ض على 
وت�ضخري كل ما من �ضاأنه اأن ي�ضمن 
م�ضتويات  اأف�ضل  القادمة  لأجيالنا 
احل���ي���اة وال���رف���اه���ي���ة«. وت���اب���ع “يف 
ّدد العهد لقيادتنا  اليوم الوطني نجُ

واحدة لتجديد عهد الوفاء والولء 
ول�ضحذ  الر�ضيدة  ولقيادته  للوطن 
الت�ضحيات  وم����وا�����ض����ل����ة  ال���ه���م���م 
وال���ب���ذل وال���ع���ط���اء م���ن اأج����ل رفعة 
وريادتها«.  وتقّدمها  الإم��ارات  دولة 
دي�ضمرب  م���ن  ال���ث���اين  ان����ه يف  واأك�����د 
باأن  ويقيناً  ثقة  ن���زداد  ع��ام  ك��ل  م��ن 
الطريق  على  ت�ضري  الإم���ارات  دول��ة 
ال�����ض��ح��ي��ح ن��ح��و ب��ن��اء اأف�����ض��ل دولة 
واأنها  ال���ع���امل  يف  ح��ك��وم��ة  واأف�������ض���ل 
ن���ح���و بناء  مت�����ض��ي ب��خ��ط��ى ث���اب���ت���ة 

ل  وبطموح  قدماً  بامل�ضي  الر�ضيدة 
روؤية  حتقيق  نحو  امل�ضتحيل  يعرف 
النووية  للطاقة  الإم���ارات  موؤ�ض�ضة 
القت�ضادي  النمو  دعم  اإىل  الرامية 
والج���ت���م���اع���ي يف دول������ة الإم��������ارات 
برنامج  بتطوير  املتمثلة  ور�ضالتها 
اآم��ن وم�ضتدام و�ضوًل  �ضلمي  ن��ووي 
و�ضديقة  اآم���ن���ة  ط��اق��ة  ت��وف��ري  اإىل 
احلكومية  اجل���ه���ود  ت��دع��م  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
الطاقة  م�ضادر  تنويع  اإىل  الرامية 

وتاأمينها لالأجيال القادمة«.

وكيل وزارة الطاقة وال�سناعة : الإمارات مت�سي بقوة نحو م�ستقبل واعد

»الإمارات للطاقة النووية« : نحتفي باإجنازات الدولة وم�سريتها الريادية

اأحمد احلر ال�سويدي : توا�سل الإمارات م�سريتها التنموية الرائدة وفق روؤية ا�ست�سرافية حكيمة
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  واأ�ضحاب  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى 
على  واملقيمني  املواطنني  ولكافة  الإم����ارات،  حكام  لالحتاد  الأع��ل��ى 
هذه الأر�ض الطيبة مبنا�ضبة اليوم الوطني الثامن والأربعني لدولة 

الإمارات العربية املتحدة.
واأ�ضاف لقد ا�ضتطاعت دولة الإمارات العربية املتحدة ومنذ تاأ�ضي�ض 
الحت���اد اأن حتقق ال��ع��دي��د م��ن الإن����ازات ال��ف��ري��دة خ��الل ف��رتة ل 

تتجاوز اخلم�ضة عقود..
الوالد  الحت���اد  ب��اين  و�ضعها  التي  احلكيمة  ال��روؤي��ة  بف�ضل  وذل��ك   
املوؤ�ض�ض املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، واأر�ضتها قيادتنا 

•• اأبوظبي-وام«

اأكد معايل حمد احلر ال�ضويدي رئي�ض جهاز اأبوظبي للمحا�ضبة ان 
اأن  ا�ضتطاعت  تاأ�ضي�ض الحتاد  املتحدة ومنذ  العربية  الإم��ارات  دولة 
حتقق اإنازات فريدة خالل فرتة ل تتجاوز اخلم�ضة عقود..وتوا�ضل 

الدولة م�ضريتها التنموية الرائدة وفق روؤية ا�ضت�ضرافية حكيمة.
وقال ال�ضويدي - يف ت�ضريح مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 48 للدولة- 
املوظفني يف جهاز  كافة  وبالنيابة عن  نف�ضي  بالأ�ضالة عن  اأتقدم   :
�ضاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  باأ�ضمى  للمحا�ضبة  اأبوظبي 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل”، 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 

الر�ضيدة من خالل حر�ضها الدائم على رخاء وازدهار الوطن و�ضعادة 
جميع املقيمني على اأر�ضه.

فاإننا  ال��غ��ال��ي��ة،  املنا�ضبة  ب��ه��ذه  احتفالنا  وم���ع  ال��ي��وم  معاليه  وق���ال 
ن�ضتلهم من اإرث الأولني من اأبناء الوطن، وقيم ال�ضهامة والإن�ضانية 
الأ�ضا�ضية  املالمح  لت�ضكل  املوؤ�ض�ضون  الآب��اء  اأر�ضاها  التي  والت�ضامح 

للهوية الإماراتية واملوروث الثقايف واحل�ضاري لأبناء الإمارات.
وذكر انه حتت القيادة الر�ضيدة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل”، توا�ضل دولة الإمارات العربية 
حكيمة،  ا�ضت�ضرافية  روؤي��ة  وفق  الرائدة  التنموية  م�ضريتها  املتحدة 
القادمة،  لالأجيال  م�ضتدام  م�ضتقبل  لبناء  الأ�ض�ض  اإر�ضاء  على  تقوم 
عرب تطوير وتنفيذ امل�ضاريع احليوية اقت�ضادياً، وحتقيق الإنازات 

والجتماعية  واملالية  القت�ضادية  الأ�ضعدة  خمتلف  على  النوعية 
ومتكني  امل�ضتقبل  بناء  يف  رائ��دة  احلبيبة  دولتنا  لتكون  والثقافية، 
ال����دول املتقدمة  ب��ذل��ك م��ك��ان��ة رائ����دة يف م�����ض��اف  الإن�����ض��ان، حمتلة 

ولتكون منارة للعطاء والت�ضامح والنفتاح.
اأبوظبي للمحا�ضبة، ندد  واختتم معاليه بالقول وبدورنا يف جهاز 
دعم  موا�ضلة  على  حر�ضنا  ونوؤكد  الر�ضيدة،  لقيادتنا  ال��ولء  عهود 
اأبوظبي وفق الروؤية احلكومية، وذلك من  م�ضرية التنمية يف اإمارة 
خالل التميز يف حماية املال العام، وتطبيق اأعلى معايري احلوكمة، 
اجلهاز  م�ضتوى  على  وامل�����ض��اءل��ة  وال��ن��زاه��ة  ال�ضفافية  قيم  وت��ع��زي��ز 
احلكومي يف الإمارة، لرت�ضخ اأبوظبي مكانتها الريادية على م�ضتوى 

املنطقة والعامل.

جمال ال�سويدي : اليوم الوطني منا�سبة متجددة نعرب فيها عن حبنا وانتمائنا لهذا الوطن املعطاء

مدير عام الأر�سيف الوطني : قيادتنا الر�سيدة 
تعمل على بناء دولة قوية مبنية على العدل والت�سامح

هيئة اأبوظبي للدعم الجتماعي:
وعطاء قوة  يزداد  اإماراتنا  واحتاد   84 عاما 

مدير عام الطوارئ والأزمات : نفخر بالإجنازات التي حققتها دولة الحتاد

رئي�س املحكمة الحتادية العليا: اإجنازات متوا�سلة منذ تاأ�سي�س الحتاد
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اأخبـار الإمـارات

•• العني - وام: 

ركا�ض  بن  حمد  حممد  ال�ضيخ  اأك��د 
ال�ضت�ضاري  املجل�ض  ع�ضو  العامري 
اأن �ضعب الإم���ارات  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة 
ال���وط���ن���ي، وتغمر  الن���ت���م���اء  ي��ع��ي�����ض 
ال��ف��رح��ة ك��ل اأرج����اء ال��وط��ن الغايل 
باليوم  دول��ت��ن��ا  اح��ت��ف��ال  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
املجيد،  والأرب��ع��ني  الثامن  الوطني 
وال�ضتقرار  ب����الأم����ن  ت��ن��ع��م  وه�����ي 

وبالرخاء القت�ضادي والجتماعي.
وقال اإن دولة الإمارات اأ�ضبحت دولة 
قيادتها  بف�ضل  ال����دول  م�����ض��اف  يف 
الر�ضيدة وعطاء حكامها يف التطور 

والتقدم يف كافة املجالت.
املنا�ضبة  ب��ه��ذه  “ ي�ضعدين  واأ���ض��اف 
التهاين  اآي�����ات  ب��اأ���ض��م��ى  اأت���وج���ه  اأن 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  مل��ق��ام  وال��ت��ربي��ك��ات 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ض��ي��خ 
رئي�ض الدولة “حفظه اهلل”و�ضاحب 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ض 
اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم   ،

املجل�ض الأعلى حكام الإمارات.
وت����وج����ه ال�����ض��ي��خ حم���م���د ح���م���د بن 
العلي  اهلل  اإىل  ال���ع���ام���ري  رك���ا����ض 
الوطن  ل��ف��ق��ي��د  ب���ال���دع���اء  ال���ق���دي���ر 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  املوؤ�ض�ض 
واأ�ضكنه  ثراه”،  اهلل  “طيب  نهيان، 
اأن  اهلل  م��ن  راج���ي���اً  ج��ن��ات��ه..  ف�ضيح 
و�ضعبها  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ي��ح��م��ى 
الوطن  املنا�ضبة على  يعيد هذه  واأن 
ويبعد عنه  والرفاه  والأم��ن  باخلري 

كل �ضر.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �ضعادة �ضلطان را�ضد املطرو�ضي 
الذكرى  اأن  ال���ع���دل  وزارة  وك���ي���ل 
الحتاد  ل��دول��ة  والأرب��ع��ني  الثامنة 
ت���اأت���ي وال����دول����ة يف رك�����اب ال���ري���ادة 
حتققت  اأن  بعد  وال��ن��م��اء  وال��ت��ط��ور 
العامل  لها  �ضهد  �ضخمة  ان����ازات 
متفردا  من��وذج��ا  واأ�ضبحت  اأج��م��ع، 
للتنمية امل�ضتدامة والرخاء وال�ضعادة 
التي  الر�ضيدة  بقيادته  اآم��ن  ل�ضعب 
جعلت الإمارات تتبواأ مكانة متميزة 
املتقدمة.وقال:  ال��ع��امل  دول  ب��ني 
لقد كان من جل اهتمامات قيادتنا 
�ضكان  ب��ني  ال��ع��دال��ة  ن�ضر  الر�ضيدة 
ومقيمني،  م��واط��ن��ني  م��ن  ال���دول���ة 
حيث �ضكل بناء املوؤ�ض�ضات الق�ضائية 
حموراً اأ�ضا�ضياً، وقامت الدولة ومن 
خطط  بتبني  ال��ع��دل  وزارة  خ���الل 
الق�ضاء،  �ضلك  لتطوير  وم�ضاريع 
حتقيق  اأع���ي���ن���ه���ا  ن�������ض���ب  وا����ض���ع���ة 
الإماراتي  بالق�ضاء  لت�ضل  اأهدافها 
اإىل م�ضتويات متقدمة، تتما�ضى مع 

اأعرق واأرقى التجارب العاملية.

 48 الوطني  اليوم  مبنا�ضبة  ورف��ع 
التحية  خ��ال�����ض  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  اإيل  والتربيكات 
الأول  امل���وؤ����ض�������ض  ب���ج���ه���ود  م���ن���وه���ا 
ل��ل��ب��ن��ي��ان ال���را����ض���خ ل���دول���ة الحت����اد 
�ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور 

اآل نهيان “رحمه اهلل«.
باليوم  الح��ت��ف��ال  ف��رح��ة  اإن  وق���ال 
لهذا  ملا  فرحة،  تعادلها  ل  الوطني 
اليوم من قيمة كربى وذكرى غالية 
ع��ل��ى ك��ل اأب���ن���اء الإم�������ارات، ول�ضك 
اأن ن���اح جت��رب��ة دول����ة الحت����اد يف 
واملتوازنة  ال�ضاملة  التنمية  حتقيق 

اأنظار  لفتت  ق��د  ال�ضعد  كافة  على 
الدولة  ت�ضل  واأن  خا�ضة   ، ال��ع��امل 
ما  اإيل  1971م  ع�����ام  ال��ن��ا���ض��ئ��ة 
و���ض��ل��ت اإل���ي���ه م���ن ت��ق��دم وازده������ار، 
ل���ول جهود  ليتحقق  ك���ان  م��ا  وه���و 
واأبنائها  املوؤ�ض�ضني  الأب����اء  وحكمة 
الرا�ضخ  البناء  ال��ربرة ممن و�ضعوا 

لدولة الحتاد.
ونوه باأن م�ضرية العدل والق�ضاء يف 
الإمارات قد �ضهدت نه�ضة حقيقية 
تزامنت مع ما ن�ضهده من اإنازات 
يف كافة مناحي احلياة ، كما �ضهدت 
تطورا كبريا يف مرافقها الق�ضائية 
اأنحاء الدولة،  املنت�ضرة يف  احلديثة 
مع  يتوافق  مبا  اإن�ضاوؤها  مت  والتي 
يف  ال�ضائدة  والنظم  املعايري  اأرق���ى 
مبجال  ت��ق��دم��ا  ال���ع���امل  دول  اأك����رث 
ان�ضب  وق��د   ، الق�ضائية  الأن��ظ��م��ة 
الر�ضيدة  القيادة  قبل  من  الرتكيز 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال���ك���وادر ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال�����ض��ل��ك ال��ق�����ض��ائ��ي، ان��ط��الق��ا من 
اإمي��ان��ه��ا ب���اأن الإن�����ض��ان ه��و العن�ضر 
الأ�����ض����ا�����ض����ي يف م����ع����ادل����ة الن������از 

والنجاح.

•• اأبوظبي -وام:

�ضعيد  يو�ضف  امل�ضت�ضار  �ضعادة  اأك��د 
الق�ضاء  دائ�������رة  وك���ي���ل  ال����ع����ربي، 
باليوم  الح��ت��ف��ال  اأن  اأب��وظ��ب��ي  يف 
لدولة  والأرب��ع��ني  الثامن  الوطني 
يجدد  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 
م�����ض��اع��ر ال���ف���خ���ر والع������ت������زاز مبا 
اإنازات  من  الفتية  دولتنا  حققته 
ظل  يف  امل���ج���الت،  �ضتى  يف  عظيمة 
ال�ضبل  ك���ل  ق���ي���ادة ح��ك��ي��م��ة م��ه��دت 
والطموحات  الآم���������ال  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
لتتوا�ضل  والريادة  الرفعة  و�ضمان 

م�ضرية النماء والزدهار.
بهذه  ت�ضريح  يف   - �ضعادته  ق��ال  و 
اآي����ات  اأ����ض���م���ى  امل��ن��ا���ض��ب��ة - : ن���رف���ع 

�ضاحب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نهيان رئي�ض الدولة، “حفظه اهلل” 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 

دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
“رعاه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�ضمو  اأ�ضحاب  واأخوانهم  امل�ضلحة 
ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�ض العلى حكام 
ال�ضيخ من�ضور بن  الإم��ارات و�ضمو 
اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض  زايد 
الوزراء، وزير �ضوؤون الرئا�ضة رئي�ض 

دائرة الق�ضاء يف اأبوظبي .
احتفالنا  م���ع   : ق���ائ���ال  اأ�����ض����اف  و 
والأربعني  الثامن  الوطني  باليوم 
نا�ضعة  �ضفحة  ن�ضرتجع  لدولتنا 
وت����اري����خ جميد،  خ����ال����دة  وذك�������رى 
الذين  امل��وؤ���ض�����ض��ون  الآب����اء  �ضطرها 
�ضرح  لقيام  الأوىل  اللبنة  و�ضعوا 

الحتاد، لتنطلق التنمية وت�ضتكمل 
يف  زاي��د  اأب��ن��اء  ب�ضواعد  ا�ضتدامتها 
راية  لتظل  احل��ي��اة،  مناحي  جميع 
ال��وط��ن خ��ف��اق��ة ع��ال��ي��ة يف خمتلف 
امل��ي��ادي��ن ���ض��اه��دة ع��ل��ى الإن�����ازات 

املتوالية لدولة الإمارات.
املنا�ضبة  ه��ذه  يف  ب��ال��ق��ول  اختتم  و 
ال���ت���اأك���ي���د على  ال���وط���ن���ي���ة ن������دد 
والعطاء  اجل��ه��د  ب���ذل  م��وا���ض��ل��ت��ن��ا 
وامل�ضاركة الفاعلة يف م�ضرية التطور 
والتميز والرتقاء، مبا يعود بالنفع 
مع  وذل���ك  جمتمعنا،  على  واخل���ري 
ما يتملكنا من م�ضاعر العتزاز مبا 
حتققه دولتنا يف ظل �ضيادة القانون 
وتر�ضيخ مبادئ الت�ضامح والتعاي�ض 
لينعم اجلميع بالأمن وال�ضتقرار.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  طحنون  بن  �ضعيد  الدكتور  ال�ضيخ  معايل  رف��ع 
ال�ضمو  اإىل مقام �ضاحب  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�ضمى 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
واإىل  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الأعلى  املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  اإخوانهم 

لالإحتاد - حكام الإمارات مبنا�ضبة اليوم الوطني 48 .

وقال اإن اليوم الوطني 48 �ضّكل منحنًى خمتلفاً، وبداية 
واثقة، واأ�ّض�ض مل�ضري واحد م�ضرتك ودولة ع�ضرّية تنطلق 
يف مقّوماتها من ر�ضالة اإن�ضانّية عاملّية قوامها اخلري تدعو 

اإىل بناء ج�ضور الت�ضامح وال�ضالم والتعاي�ض مع الغري.
واأ�ضاف: اإّن عيد الإمارات املجيد لي�ض يوماً لالحتفال اإمّنا 
م�ضاحة �ضا�ضعة لتتالقى اأرواحنا فرحة وتتوا�ضل اأجيالنا 
فخراً باأّن ف�ضل اهلل �ضعبنا ومَنّ عليه بقائد عظيم، فريد 
اإ���ض��راره، عزه  هو يف حكمته، بحٌر هو يف عطائه، جبل يف 
زايد احلّب،  با�ضم  بحّبه، حتى �ضار احلّب  �ضموخ، معطاًء 
واأ�ضكنه  العطاء- رحمه اهلل  با�ضم زايد  با�ضم زايد اخلري، 

ف�ضيح جناته .

•• ال�شارقة -وام:

اأكد �ضعادة عبد العزيز اأحمد ال�ضام�ضي 
العقاري  الت�ضجيل  دائ���رة  ع��ام  مدير 
من  بالثاين  الح��ت��ف��ال  اأن  بال�ضارقة 
دي�����ض��م��رب يف ك��ل ع���ام ه��و ت��اأك��ي��د على 
روح الولء والنتماء للدولة والقيادة 
احلكيمة وجت�ضيداً لروح العطاء التي 
ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�ض  الأب  بداأها 
“ طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه “ ودعم اأ�ض�ضها واأركانها من 
بعده �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه 
اهلل” واإخوانه اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ 
اأع�ضاء املجل�ض الأعلى حكام الإمارات. 
بهذه  ت�ضريح  يف  ال�ضام�ضي-  واأ�ضاف 
املنا�ضبة - اأن الإنازات التي حققتها 
على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

م����دى ال�����ض��ن��وات ال��ث��م��ان والأرب���ع���ني 
والقوة  ب��ال��ع��زمي��ة  مت���ّدن���ا  امل��ا���ض��ي��ة 
والإ�ضرار للم�ضي على طريق التنمية 
وتعرب  ال�ضامل  والزده����ار  امل�ضتدامة 
عن اإمياننا الرا�ضخ بالثوابت الوطنية 
التي  قيادتنا  وط��م��وح  ب��روؤي��ة  وثقتنا 
الوطن  وتقدم  رفعة  اإىل  دائما  ت�ضعى 
لكافة  العي�ض  ورغ��د  الرخاء  وحتقيق 

املقيمني بني ربوعه احلانية.
اأ�ضمى  املنا�ضبة  ب��ه��ذه  �ضعادته  ورف���ع 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ضاحب 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان 
بن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  و 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اهلل” و  “رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  و  امل�����ض��ل��ح��ة 
القا�ضمي  �ضلطان بن حممد  الدكتور 
ال�ضارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�ضو 
ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 

اأع�ضاء املجل�ض الأعلى حكام الإمارات 
كل  قلب  على  الغالية  املنا�ضبة  بهذه 
اإماراتي ملا حتمله من معاين الوحدة 
�ضكان  كافة  بني  والت�ضامن  والتكافل 
الإمارات من مواطنني ومقيمني على 

جانبه  م��ن  امل��ع��ط��اء.  الطيبة  اأر���ض��ه��ا 
�ضالح  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ���ض��ع��ادة  ق����ال 
يف  ال��ع��ق��اري  الت�ضجيل  دائ����رة  م��دي��ر 
منا�ضبة  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  اأن  ال�����ض��ارق��ة 
اإماراتي  كل  قلب  على  وغالية  عزيزة 
ومقيم يف وطننا احلبيب الذي نفديه 
باملنجزات  لنا  ت��ذك��ري  وه��و  ب��اأرواح��ن��ا 
الفريدة من نوعها يف املنطقة والعامل 
تاأ�ضي�ضها  منذ  ال��دول��ة  حققتها  التي 
ال�����ض��ي��خ زايد  امل��وؤ���ض�����ض  الأب  ي��د  ع��ل��ى 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 
واإخ��وان��ه حكام الإم���ارات وه��و فر�ضة 
جميع  يف  اجلهود  م�ضاعفة  اأج��ل  من 
م��ي��ادي��ن ال��ع��م��ل ل���رد ج��م��ي��ل الوطن 
والهتمام  ب��ال��رع��اي��ة  اأح��اط��ن��ا  ال���ذي 
واقٍع  اإىل  واأمنياتنا  اأح��الم��ن��ا  وح���ّول 

ننعم بخريه ونفاخر به العامل.
واأ���ض��اف اأن دول��ة الإم���ارات منذ قيام 

التحديات  كافة  على  تغلبت  الحت���اد 
وح��اف��ظ��ت ع��ل��ى ن��ه��ج ال��وح��دة �ضبياًل 
و�ضّخرت  وال����رخ����اء  وال���ق���وة  ل��ل��ت��ق��دم 
م�������وارد وث��������روات ال����وط����ن م����ن اأج����ل 
وت��ع��زي��ز مكانته  ب��ق��درات��ه  ال��ن��ه��و���ض 
قادتها  وف��ط��ن��ة  حكمة  بف�ضل  وه���ذا 
حول  جميعاً  الإم���ارات  اأبناء  والتفاف 
راي��ة ال��وط��ن.  واأ���ض��ار �ضعادته اإىل اأن 
ال�ضارقة  يف  العقاري  الت�ضجيل  دائ��رة 
بهذه  ع��ام  كل  الحتفال  على  حتر�ض 
كما  ج��م��ي��ع��اً  علينا  ال��غ��ال��ي��ة  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
اإمارتنا  يف  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ك���ل  ح���ال  ه���و 
من  ال�����ض��ارق��ة  حتتفل  حيث  البا�ضمة 
خالل برامج وفعاليات متميزة جتمع 
وامل��ق��ي��م��ني لالحتفاء  امل��واط��ن��ني  ب��ني 
ب����الإن����ازات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي حتققت 
يف ظ���ل احت���ادن���ا ال��را���ض��خ ع��ل��ى مدى 

الأجيال.

اأحمد بن حميد النعيمي: اليوم الوطني تاريخ م�سرف وم�سرية حافلة بالإجنازات�سعيد بن طحنون: اليوم الوطني اأ�س�س مل�سري واحد م�سرتك

الت�سجيل العقاري بال�سارقة : الحتفال باليوم الوطني تاأكيد على روح الولء والنتماء للدولة والقيادة احلكيمة

•• اأبوظبي-وام:

نا�ضر  حممد  املهند�ض  ال��دك��ت��ور  ���ض��ع��ادة  اأك���د 
للف�ضاء  الإم���ارات  وكالة  عام  مدير  الأحبابي 
بالإنازات  نحتفي  الوطني”  “اليوم  يف  اأننا 
ال��ت��اري��خ��ي��ة واحل�����ض��اري��ة ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة التي 
والريادة  التمّيز  ميادين  يف  الدولة  تجُ�ضطرها 
الدوؤوب  �ضعيها  اإط��ار  يف  امل�ضتقبل  وا�ضت�ضراف 
ل��ت��ك��ون م��ن اأف�����ض��ل دول ال��ع��امل مل��ا ف��ي��ه رفاه 

مواطنيها وخري الإن�ضانية جمعاء.
و�ضموخاً  ف���خ���راً  ن������زداد  ع����ام  ك���ل  “يف  وق�����ال 
ب����روح الحت����اد ون��ح��ن ن���رى دولتنا  ومت�����ّض��ك��اً 
وتخو�ض  ب��اإن��ازات��ه��ا  ال��ن��ج��وم  ��ع��ان��ق  تجُ الفتّية 
بطموح  ��م��الق��ة  ال��عجُ وحت��دي��ات��ه  الف�ضاء  غ��م��ار 
الذهبي  اليوبيل  اق���رتاب  م��ع  واإ���ض��رار  وث��ق��ة 
دولة ل  اأنها  لتاأ�ضي�ضها وقيام احتادها موؤكدة 

تعرف امل�ضتحيل«.
واأ�ضاف “يحل اليوم الوطني الثامن والأربعون 

لدولتنا وقد نحت الإمارات بتحقيق العديد 
من الإنازات العاملية البارزة يف قطاع الف�ضاء 
يف اإطار الروؤية احلكيمة للقيادة الر�ضيدة التي 
تبّوء  ع��ن  م��ع��دودة  �ضنوات  اأث��م��رت يف غ�ضون 
وكالة الإم��ارات للف�ضاء مكانة بارزة بني اأهم 
احرتام  نيلها  وع��ن  العاملية  الف�ضاء  وك���الت 
الدولية  والهيئات  املنظمات  معظم  وتقدير 

املعنية بقطاع الف�ضاء«.
قيادتنا  ��ع��اه��د  نجُ ال��وط��ن��ي  ي��وم��ن��ا  “يف  وت���اب���ع 

وكالة  توا�ضل  اأن  الإم����ارات  و�ضعب  الر�ضيدة 
اأق�������ض���ى جهودها  ب����ذل  ل��ل��ف�����ض��اء  الإم���������ارات 
وت�ضخري كل طاقاتها لتمكني برنامج الف�ضاء 
دماً نحو حتقيق الأهداف  الوطني من امل�ضي قجُ
دولة  مبكانة  والرت��ق��اء  املر�ضومة  الطموحة 
الإم��ارات بني نجُظرائها من الدول املجُتقّدمة يف 
هذا امل�ضمار و�ضياغة م�ضتقبل ريادي لوطننا 
القادمة  اأج��ي��ال��ن��ا  ��ل��ه��م  يجُ ال��ف�����ض��اء  يف جم����ال 

خلدمة الوطن والب�ضرية«.

•• اأبوظبي-وام: 

الرئي�ض  امل��ن�����ض��وري  ���ض��امل  ���ض��ع��ادة خليفة  اأك���د 
التنفيذي ل��ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية “راق 
املالية” اأن الثاين من دي�ضمرب من كل عام هو 
توؤكد  عظيمة  �ضنوية  ذك��رى  ميثل  جليل  ي��وم 
الذي  اليوم  ذلك  الغايل،  الوطن  اإىل  النتماء 
قام فيه الوالد املوؤ�ض�ض املغفور له ال�ضيخ زايد 
بن �ضلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” بتاأ�ضي�ض 
فيها  نلتم�ض  التي  الذكرى  وه��ي  “الحتاد”، 

دوماً جتديد الولء للقيادة الر�ضيدة.

وقال “ يف الذكرى الثامنة والأربعني لإعالن 
احتادنا.. ي�ضرفني اأن اأرفع اأ�ضمى اآيات التقدير 
اإىل مقام �ضاحب  التهاين والتربيكات  ، واأجل 
اآل نهيان رئي�ض  ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
البناء  م�����ض��رية  ق��ائ��د  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
اأر�ضى دعائمها املغفور  والتمكني للثوابت التي 
له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان ، كما نرفع 
اأ�ضمى اآيات التقدير واأجل التهاين والتربيكات 
را�ضد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” كما نرفع اأ�ضمى 

اإىل  والتربيكات  التهاين  واأج��ل  التقدير  اآي��ات 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإىل  امل�ضلحة 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات«.
تاأ�ضي�ض  ب��ذك��رى  دول��ت��ن��ا  اح��ت��ف��ال  اإن  واأ����ض���اف 
الحتاد لهو ذكرى عطرة ن�ضتذكر من خاللها 
اآباوؤنا  بذله  ملا  والوفاء  والإج��الل  التقدير  كل 
امل��وؤ���ض�����ض��ون م��ن ج��ه��ود عظيمة م��ب��ارك��ة بذلوا 
خاللها الغايل والنفي�ض من اأجل تاأ�ضي�ض هذا 
الفتية  الدولة  هذه  وبناء  ال�ضامخ”،  “الحتاد 

اإقليمها  واحة م�ضتقرة مطمئنة يف  باتت  التي 
بعد اأن وفرت اأرغد العي�ض والرفاهية لكل اأبناء 

�ضعبنا العزيز«.
باتت  م��ن منجزات  اإل��ي��ه  و�ضلنا  م��ا  اإن  وق���ال: 
م��ث��ال ي��ح��ت��ذى ع��ل��ى ك��اف��ة ال�����ض��ع��د.. �ضائلني 
امل����وىل ع��ز وج���ل اأن ي���دمي ع��ل��ى ب��الدن��ا نعمة 
والعزمية  بالقوة  ميدنا  واأن  والأم����ان،  الأم���ن 
نحو  ال��ر���ض��ي��دة  قيادتنا  خلف  ال�ضري  ملوا�ضلة 
و�ضعبنا  ع��ام  كل  والنماء..  الزده���ار  مزيد من 
واإباء  ع��ام ووط��ن��ن��ا يف منعة وع��ز  ك��ل   .. بخري 

وازدهار.. كل عام واإماراتنا اآمنة وم�ضتقرة.

•• اأبوظبي -وام: 

مدير  الرميثي  حممد  م��رمي  �ضعادة  رف��ع��ت 
اآيات  اأ�ضمى  الأ���ض��ري��ة  التنمية  موؤ�ض�ضة  ع��ام 
التهاين والتربيكات اإىل مقام �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  “حفظه اهلل”و�ضاحب 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

اأ�ضحاب  اإخ���وان���ه���م  واإىل  امل�����ض��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
ال�ضمو اأع�ضاء املجل�ض الأعلى لالحتاد، حكام 
الإمارات .. واإىل “اأم المارات” �ضمو ال�ضيخة 
الن�ضائي  الحت��اد  رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة 
لالأمومة  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض��ة  ال���ع���ام 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة  والطفولة 
الأ����ض���ري���ة مب��ن��ا���ض��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال�48 

للدولة.
وقالت اإن الثاين من دي�ضمرب منا�ضبة ناب�ضة 
باملحبة والعطاء على مدار العام لهذا الوطن 
والإ�ضرار  والن��ت��م��اء  ال���ولء  قيم  فيه  تتعزز 

اإكمال  اأجل  على العمل والبناء والتنمية من 
اخلري  اإم����ارات  يف  والنه�ضة  التقدم  م�ضرية 
زايد  ال�ضيخ  دعائمها  اأر�ضى  والتي  والت�ضامح 
بن �ضلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” ويكمل 
هذه امل�ضرية الزاخرة بالنماء والتقدم والتي 
اأنح  م��ن  واح���دة  ب��اأن��ه��ا  لها  ال��ت��اري��خ  ي�ضهد 
الإقليمي  ال�ضعيد  على  الوحدوية  التجارب 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وال���دويل، 

زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل«.
لتجديد  منا�ضبة  الوطني  “اليوم  واأ���ض��اف��ت 
ل���ق���ي���ادة ح��ك��ي��م��ة ل تعرف  ال��ع��ه��د وال�������ولء 

تعانق  واآم�����ال  ط��م��وح��ات  ومت��ل��ك  امل�ضتحيل 
ال��ف�����ض��اء م��ن اأج���ل اأن ت��ك��ون دول���ة الم����ارات 
اأ�ضعد �ضعوب  دائما يف املقدمة، ويبقى �ضعبها 

العامل«.
وق��ال��ت “ يف ك��ل ع���ام ي��وؤك��د اأب���ن���اء الإم�����ارات 
فخر  بكل  الر�ضيدة  قيادتهم  ح��ول  التفافهم 
�ضور  اأج��م��ل  فيها  وتتج�ضد  وم��ع��زة وحم��ب��ة، 
التالحم والرتابط .. ندعو اهلل العلي القدير 
اأن يعيد هذه املنا�ضبة على دولة الإمارات قيادة 
وحكومة و�ضعبا باخلري والعزة والزدهار، واأن 

يدمي عليها نعم الأمن والأمان وال�ضتقرار.

•• عجمان-وام:

اأك�����د ال�����ض��ي��خ اأح���م���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ممثل 
الإداري����ة  ل��ل�����ض��وؤون  عجمان  ح��اك��م  ال�ضمو  �ضاحب 
ذك���رى عزيزة   ، دي�ضمرب  م��ن  ال��ث��اين  اأن  وامل��ال��ي��ة، 
باحتاد  جميعا  فخرنا  و���ض��در  الإم���ارات���ي  ك��ل  على 
دولة الإم��ارات. واأ�ضاف “اليوم مرَّ 48 عاما على 
�����ض��رف وحافل  ن�����ض��اأة احت���اد ام��ارات��ن��ا وه��و ت��اري��خ مجُ
ب���الإن���ازات وال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي و���ض��ع��ت دول��ت��ن��ا يف 

م�ضاف دول العامل الأكرث تقدماً«.
الدور  اإن  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�ضيخ  وق��ال 
الإقليمي  امل�ضتوى  على  الإم���ارات  لدولة  ال��ري��ادي 

تنعم  وما  الرا�ضخة،  مببادئها  ومت�ضكها  وال��دويل، 
الر�ضيدة،  اأمن وعلم ورخاء بف�ضل قيادتنا  به من 
خطى  ع��ل��ى  بال�ضري  ال��ع��ه��د  لتجديد  منا�ضبة  ه��و 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ض�ض  ال��وال��د  ونهج 
بن  را���ض��د  ال�ضيخ  درب���ه  ورف��ي��ق  نهيان،  اآل  �ضلطان 
واإخوانهم  ث��راه��م��ا،  اهلل  ط��ي��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  �ضعيد 
احلكام الذين اجتمعوا على احلق واخلري، يف يوم 
قيام  لإع����الن   1971 �ضنة  دي�ضمرب  م��ن  ال��ث��اين 
احتاد دولة الإمارات، وبدء م�ضرية التنمية والبناء 
الدولة  ومكنت  احلياة،  نواحي  جميع  �ضملت  التي 
خالل مدة ق�ضرية اأن تتبواأ املكانة التي ت�ضتحقها 

بجدارة بني دول العامل.

»الإمارات للف�ساء« : نحتفي يف اليوم الوطني بالإجنازات التاريخية للدولة

وكيل دائرة الق�ساء يف اأبوظبي : اليوم الوطني ذكرى خالدة وتاريخ جميد

الرئي�س التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية : الثاين 
من دي�سمرب يوم جليل يوؤكد النتماء اإىل الوطن

موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية : اليوم الوطني منا�سبة 
ناب�سة باملحبة والعطاء

املطرو�سي:اليوم الوطني 
قيمة كربى وذكرى غالية

•• اأبوظبي - وام:

رفع �ضعادة الدكتور عبيد املن�ضوري نائب مدير عام مركز �ضلطان بن زايد 
اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
“حفظه اهلل”و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد  اآل نهيان رئي�ض الدولة  زايد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض  بن را�ضد 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب  “رعاه 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة واإىل اإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو 

اأع�ضاء املجل�ض الأعلى حكام الإمارات.
واأكد اأن الذكرى ال�48 لقيام احتاد الإمارات فر�ضة لتجديد العهد ولكي 
نعلن فخرنا واعتزازنا بقيادتنا الر�ضيدة وما حققته من منجزات ح�ضارية 
جعلت البالد واحة اأمن وا�ضتقرار وخري و�ضعادة وت�ضامح ، دولة ت�ضت�ضرف 
امل�ضتقبل وهي تبني احلا�ضر متم�ضكة برتاثها وقيمها التي و�ضعها الآباء 
املوؤ�ض�ضون ويف مقدمتهم املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان “طيب 

اهلل ثراه” واإخوانه احلكام.
وقال “ اإننا ونحن نحتفي باليوم الوطني ال�48 يف مركز �ضلطان بن زايد 
�ضلطان  ال�ضيخ  اأي��ام وهو  واإج��الل عزيزا رحل عنا قبل  ، نتذكر بكل فخر 
بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل ، رجل العطاء والكرم واحلنكة والعقل ، رجل 
املوؤ�ض�ض  القائد  رافقت  التي  الكبرية  الوطنية  ،والقامة  العربي  ال��رتاث 

و�ضاركت يف و�ضع اأ�ض�ض دولة الحتاد – دولة الإمارات العربية املتحدة.

حممد بن ركا�س: الإمارات يف م�ساف 
الدول بف�سل قيادتها الر�سيدة

نائب مدير عام مركز �سلطان بن زايد : قيادتنا 
الر�سيدة جعلت البالد واحة خري و�سعادة وت�سامح

نوال احلو�سني: اإجنازات الإمارات 
ثمرة التالحم بني القيادة وال�سعب

•• اأبوظبي-وام: 

لدى  للدولة  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  ن��وال خليفة احلو�ضني  ال��دك��ت��ورة  �ضعادة  اأك���دت 
الوكالة الدولة للطاقة املتجددة “اآيرينا” اأن اليوم الوطني الثامن والأربعني 
املقيمني  وكافة  الإم��ارات��ي��ني  قلوب  على  عزيزة  منا�ضبة  يعد  الإم���ارات  لدولة 
اعتزازه  عن  ال�ضعب  فيه  يعرب  ا�ضتثنائياً  ويوماً  الطيب  البلد  هذا  اأر���ض  على 
باإنازات الوطن وحبه وولئه والتفافه حول قيادته الر�ضيدة التي و�ضعت بناء 
الإن�ضان وا�ضتثمار طاقاته على راأ�ض اأولوياتها وبذلت الغايل والنفي�ض لتكون 
-يف  احلو�ضني  وقالت  اأجمع.  العامل  وتقدير  اإعجاب  و�ضعبها حمط  الإم��ارات 
ت�ضريح بهذه املنا�ضبة- اإن الإنازات التي حتققت و�ضتتحقق يف دولة الإمارات 
والذي  وال�ضعب  الر�ضيدة  القيادة  بني  والرتابط  للتناغم  طبيعياً  نتاجاً  تعد 
اأثمر نه�ضًة �ضاملًة يف كافة املجالت ومَكن الدولة من حتقيق مراتب متقدمة 
ر العديد من قطاعات الأعمال ل�ضيما قطاع الطاقة املتجددة الذي  بل وت�ضدجُ
تعد الإم��ارات من رواده. واأ�ضارت اإىل اأن دولة الإم��ارات اأ�ضبحت ع�ضواً دولياً 
فاعاًل يف قطاع الطاقة املتجددة والتنمية القت�ضادية والجتماعية والبيئية 
الإمارات  واأن  الفر�ض  من  الكثري  يحمل  امل�ضتقبل  اأن  مو�ضحة  امل�ضتدامة.. 
بف�ضل الروؤى الطموحة لقيادتها والعزمية التي ل تلني ل�ضعبها �ضتكون دائماً 
تلف موؤ�ضرات  التميز والبتكار ويف �ضدارة خمجُ الباحثة عن  ال��دول  يف مقدمة 

التناف�ضية العاملية.
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اأخبـار الإمـارات
مدير املركز الوطني لالأر�ساد : اليوم الوطني 

الـ48 ا�ستذكار لقيم الوحدة والتما�سك
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �ضعادة الدكتور عبد اهلل املندو�ض مدير املركز الوطني لالأر�ضاد اأن الحتفاء باليوم الوطني ال�48 
للدولة فر�ضًة مهمة لكافة مواطني هذا البلد واملقيمني على اأر�ضه الطيبة ل�ضتذكار قيم الوحدة 
والتما�ضك والتعا�ضد التي ر�ضخها الأب املوؤ�ض�ض ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، "طيب اهلل ثراه"، 
الإماراتيني قيادة  اأ�ضمى معاين ودللت وح��دة  املبارك  اليوم  " يحمل هذا  وق��ال  الأوائ��ل.  واإخوانه 
و�ضعبا يف الهدف وامل�ضري، موؤمنني بروح الحتاد، وملتزمني بتنفيذ روؤية القيادة الر�ضيدة التي اأكدت 
دائما �ضرورة موا�ضلة جهود البناء والتطوير مرتكزين على تاريخنا العريق، ومر�ضخني من خالل 
للتقدم والزده��ار ووجهًة حتت�ضن اجلميع من  العزيز منارة  املخل�ض مكانة وطننا  تكاتفنا وعملنا 

كافة املنابت والأ�ضول.

�سناعات : اليوم الوطني يج�سد معاين التالحم واملحبة
•• اأبوظبي-وام:

الظاهري،  ����ض���امل  ج���م���ال  امل��ه��ن��د���ض  ���ض��ع��ادة  اأك�����د 
الوطني  ال��ي��وم  اأن  ل�ضناعات  التنفيذي  الرئي�ض 
حيث  واملحبة  والتعا�ضد  التالحم  معاين  يج�ضد 
يحتفل الإماراتيون واملقيمون على اأر�ض الإمارات 
الآباء  دعائمها  واأر���ض��ى  زرعها  التي  الحت��اد  ب��روح 
الظاهري - يف ت�ضريح مبنا�ضبة  املوؤ�ض�ضون. وقال 
اليوم الوطني ال� 48 للدولة- نحتفل يف هذا اليوم 
لتاأ�ضي�ض  والأربعني  الثامنة  بالذكرى  اعتزاز  بكل 
دولة الإمارات العربية املتحدة وقيام الحتاد على 

اأ�ض�ض �ضلبة من هوية وطنية جامعة وقيٍم وتقاليد 
اأ�ضيلة. واأ�ضاف اأنه بهذه املنا�ضبة الوطنية، نتذكر 
بكل فخر ما قدمه الآباء املوؤ�ض�ضون ويف مقدمتهم 
من  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور 
دولة  �ضرح  لإق��ام��ة  ا�ضتثنائية  وج��ه��ود  ت�ضحيات 
املجالت  ج��م��ي��ع  ن��ه�����ض��ت��ه��ا يف  الحت������اد وحت��ق��ي��ق 
امل�ضتقبل  اإىل  فيه  ننظر  كما  ع��ق��ود..  م��دى  على 
املراتب  واأع����ل����ى  الإن���������ازات  اأب������رز  م�����ض��ت�����ض��رف��ني 
التنموية التي توا�ضل دولتنا حتقيقها يف ظل روؤية 
ت�ضريحه  ال��ظ��اه��ري  واخ��ت��ت��م  ال��ر���ض��ي��دة.  قيادتنا 
والتربيكات  التهاين  اآي��ات  باأ�ضمى  اأتوجه   : قائال 

اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
الدولة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
"رعاه اهلل" و  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�ض جمل�ض 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
الأع��ل��ى للقوات  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
امل�ضلحة و اإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء 
العهود،  واأول��ي��اء  الإم����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�ض 
�ضاكرين م�ضاعيهم الكرمية وتوجيهاتهم ال�ضديدة 
النه�ضة  ا�ضتمرار  الأك��رب يف  الف�ضل  لها  التي كان 

وحتقيق الإنازات النوعية يف خمتلف املجالت.

يف احتفالية رمزية بالعيد الوطني ومب�صاركة الطالب والعديد من ال�صركاء واجلهات املعنية  

ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى يطلق 48 طائر حبارى اإىل الربية  
•• اأبوظبي-الفجر:

التدخل  لنموذج  املبتكر  احل��ب��ارى  على  للحفاظ  ال���دويل  ال�ضندوق  اأع��ل��ن   
ال�ضتباقي الرائد عاملياً للحفاظ على الأنواع، عن اإطالق 48 طائر حبارى 
اإىل الربّية يف العني باإمارة اأبوظبي احتفاًل باليوم الوطني الثامن والأربعني 
وما  �ضنوات الحت��اد  اإىل  اإ���ض��ارة رمزية  املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  لدولة 
�ضهدته من منو متوازن وتنمية م�ضتدامة يف خمتلف املجالت. وقد تعاون 
ال�ضندوق الدويل للحفاظ على احلبارى يف تنظيم هذه الحتفالية املتفردة 
وفرا�ضة  لل�ضقارة  زاي��د  ب��ن  حمّمد  وم��در���ض��ة  والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ع 
ال�ضحراء وموؤ�ض�ضة زايد العليا لأ�ضحاب الهمم وحديقة حيوان العني و�ضبع 

مدار�ض لإطالق هذه الطيور يف منتجع تالل العني.

مراكز  يف  اإنتاجها  مّت  التي  احل��ب��ارى  لطيور  ال�ضنوية  الإط��الق��ات  وتعترب 
اإنازات  اأه��م  من  وخارجها،  الإم���ارات  داخ��ل  لل�ضندوق يف  التابعة  الإك��ث��ار 
يف  الطيور  ه��ذه  اأع���داد  ا�ضتدامة  اإىل  ال��رام��ي��ة  مهّمته  �ضياق  يف  ال�ضندوق 
اآ�ضيا  اآ�ضيا،  دول النت�ضار على امتداد نطاق هجرتها املمتّد من �ضمال �ضرق 
التوعية  موا�ضلة جهود  اإفريقيا، مع  �ضمال  اإىل  الأو�ضط  ال�ضرق  الو�ضطى، 
حول طيور احلبارى وموائلها الطبيعية والدور املهم الذي تلعبه يف النظام 

البيئي عرب برامج التثقيف والتوعية املختلفة.
جرى تزويد كل طائر من الطيور ال� 48 بحلقة مرّقمة، يتمكن من خاللها 
فريق علماء ال�ضندوق الدويل للحفاظ على احلبارى من حتديدها ور�ضد 
حتركاتها. وحتمل هذه احللقات اأربعة األوان متثل علم دولة الإمارات وهي 

الأخ�ضر والأبي�ض والأ�ضود والأحمر.

املدير  البي�ضاين  ح�ضن  �ضالح  حممد  ق��ال  املنا�ضبة،  ه��ذه  على  تعليقه  ويف 
جهوده  ال�ضندوق  "يكّر�ض  احلبارى  على  للحفاظ  ال��دويل  ال�ضندوق  العام 
نهيان -طيب اهلل  اآل  �ضلطان  زايد بن  ال�ضيخ  املوؤ�ض�ض  الوالد  روؤي��ة  ملوا�ضلة 
ثراه- الذي اأعطى التوجيهات باإطالق م�ضروع احلفاظ على طيور احلبارى 
يف اأواخر �ضبعينيات القرن املا�ضي بهدف اإعادة التوازن لأعداد هذه الطيور. 
وي�ضمح لنا هذا الإطالق الرمزي ال�ضنوي لهذه الطيور باإحياء ذكرى واحدة 
من اأكرب اإنازات القائد املوؤ�ض�ض لالحتاد ولدولة الإمارات العربية املتحدة 
املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، والحتفال بهذا اليوم 
اإىل التثقيف  اإىل متابعة جهودنا الرامية  اإ�ضافة  املميز يف تاريخ الإم��ارات، 
والتوعية حول املحافظة على هذه الطيور وعلى البيئة واملوائل الطبيعية 
وداعمينا  �ضركائنا  اإىل  بال�ضكر  "نتقّدم  البي�ضاين:  وتابع   عامة".  ب�ضورة 

رواد  من  القادمة  الأج��ي��ال  اإع��داد  على  ال�ضندوق  مب�ضاعدة  التزامهم  على 
خ�ضي�ضاً  الفعاليات  هذه  ّممت  �ضجُ اإذ  الربية.  واحلياة  البيئة  على  احلفاظ 
املهم يف احلفاظ  دوره��م  وتثقيفهم حيال  واملقيمني  املواطنني  للتفاعل مع 

على الطبيعة مبا ين�ضجم مع تطّور دولتنا".
من جهة اأخرى، �ضارك ال�ضندوق الدويل للحفاظ على احلبارى يف ن�ضاطات 
اأخرى خا�ضة باليوم الوطني لالإمارات العربية املتحدة ومنها معر�ض اليوم 
م�ضاركة  وت�ضّمن  خليفة   منتزه  يف  التنفيذي  املكتب  نظمه  ال��ذي  الوطني 
التابع لدائرة  الإح�ضاء  التنفيذي ومركز  اأبوظبي  بارزة مثل مكتب  هيئات 
بهدف  باأبوظبي  الق�ضاء  ودائ��رة  و"ثمن"  الرقمية  اأبوظبي  وهيئة  املالية 
املحافظة  حول  والتوعية  التثقيف  يف  امل�ضتمرة  ال�ضندوق  بجهود  التوعية 

على طيور احلبارى.

عبد اهلل مطر املناعي: منا�سبة تتج�سد فيها معاين 
النتماء لأر�سنا الغالية والولء لقيادتنا الر�سيدة

علي بن حرمل: الإمارات تعانق املريخ يف يومها الـ48 

والت�ضحيات العظيمة التي �ضطرها 
الرعيل الأول لالحتاد و�ضارت على 
التي  الر�ضيدة  قيادتنا  النهج  ذات 
والثوابت  الأ����ض�������ض  م���ن  ات���خ���ذت 
ال�ضيخ  املوؤ�ض�ض  الوالد  التي خّطها 
-طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 
را�ضخا  منهجا  -ف��غ��دت  ث���راه  اهلل 
مل�����ض��ت��ق��ب��ل مزدهر  م���ّه���د  وط���ري���ق���ا 
وم�����ض��رق ع��م��اده الإن�����ض��ان، الرثوة 

عنان  اإىل  م���ف���ت���وح���ة  ف���������ض����اءات 
بينها عرب ج�ضور  وو�ضل  ال�ضماء، 
واملعرفة،  وال���ع���ل���م  الإمي�������ان  م���ن 
ث��م��ار هذه  ال��وط��ن  وال��ي��وم يجني 

•• ال�شارقة-الفجر:

املناعي  ع��ب��داهلل مطر  ���ض��ع��ادة  اأك���د 
والع�ضو  الإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
املنتدب ل�ضركة الإمارات للمزادات، 
تتج�ضد  منا�ضبة  الوطني  اليوم  اأن 
لأر�ضنا  الن���ت���م���اء  م���ع���اين  ف��ي��ه��ا 
الر�ضيدة  لقيادتنا  وال��ولء  الغالية 
بهويتنا  والع�������ت�������زاز  وال����ف����خ����ر 
الوطنية، وهو منا�ضبة لنتذكر بكل 
املوؤ�ض�ضني  اآب��اءن��ا  وتقدير  اح���رتام 
احل�ضارة  اأ����ض�������ض  اأر�����ض����وا  ال���ذي���ن 
تعي�ضه  ال����ذي  وال���رخ���اء  وال��ت��ق��دم 
بالدنا ولنبذل طاقتنا بكل ال�ضدق 
اأجل  م���ن  ال��ع��م��ل  والإخ����ال�����ض يف 
احلفاظ على اإرث الآباء والأجداد.

اإن  ق�����ائ�����ال:  امل����ن����اع����ي  واأ��������ض�������اف 
الدولة  �ضهدتها  ال��ت��ي  الن����ازات 
ع��ل��ى م���دى 48 ع��ام��ا امل��ا���ض��ي��ة ما 
الكبري  العمل  ل��ول  لتتحقق  كانت 

واآمنت  ا�ضتثمرت  التي  احلقيقية 
فيها قيادة الدولة.

النه�ضة  اأن  اإىل  امل��ن��اع��ي،  واأ����ض���ار 
ال���������ض����ي����ا�����ض����ي����ة والق�����ت�����������ض�����ادي�����ة 
دولة  تعي�ضها  ال��ت��ي  والج��ت��م��اع��ي��ة 
الإمارات هي نتاج طبيعي لالحتاد 
امل��ت��ني ال����ذي ج��م��ع��ن��ا، وال����ذي كان 
يف  ون���اح���ات  لإن������ازات  منطلقا 
خمتلف ال�ضعد واملجالت، فقيادتنا 
من  امل�ضتقبل  راأت  ال��ت��ي  الر�ضيدة 
خ�����الل ه�����ذا الحت��������اد، ن���ح���ت يف 
املكت�ضبات  م���ن  ال���ع���دي���د  حت��ق��ي��ق 
اإىل  احلبيبة  بدولتنا  ارتقت  التي 
واملتطورة  املتقدمة  ال��دول  م�ضاف 
على خمتلف املوؤ�ضرات القت�ضادية 
والجتماعية العاملية، فامتزج ا�ضم 
دولتنا مع ال�ضعادة والبتكار لتخلق 
م���ف���ه���وم���ا ج����دي����دا ب�����ات من���وذج���ا 
امل���م���ار����ض���ات  ي���ح���ت���ذى يف جم������ال 

املتميزة عامليا.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد الدكتور علي �ضعيد بن حرمل 
اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال��ظ��اه��ري 
جامعة اأبوظبي على اأن احتفالت 
ال��دول��ة يف ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�48 
تاأتي هذا العام وهي حتمل متّيزاً 
فاليوم  ف����ري����دة  وري��������ادة  خ���ا����ض���اً 
املوؤ�ض�ض  ال��ق��ائ��د  اأح�����الم  ت��ت��ح��ق��ق 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
ث��راه- الذي  اآل نهيان -طيب اهلل 
اأر�ضى دعائم نه�ضة ح�ضارية قبل 
املوؤ�ض�ضني  اأخ��وان��ه  م��ع  ع��ام��اً   48
هذه  ث��رى  م��ن  ميتد  حلماً  ون�ضج 
ال���رثي���ا يف  اإىل  ال��ط��ي��ب��ة  الأر�������ض 

املبكر  ال�ضت�ضراف  وذل��ك  ال��روؤي��ة 
واحلا�ضر  ال����زاه����ر  ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل 
ال��ت��ي نحياها  ب���الإن���ازات  امل��ف��ع��م 
برعاية  ال���غ���ايل  وط��ن��ن��ا  ال���ي���وم يف 
ق��ي��ادت��ن��ا ال���ر����ض���ي���دة ح��ف��ظ��ه��ا اهلل 
ه�����ذه ال���ق���ي���ادة ال���ت���ي ج��ع��ل��ت من 
لالإبداع  ع���ن���وان���اً  ال��الم�����ض��ت��ح��ي��ل 
الف�ضاء  ف��ك��ان  وال��ري��ادة  والتمّيز 
الدولة  ا�ضرتاتيجية  اأه��داف  اأح��د 
يف اإر�����ض����ال رائ�����د ال��ف�����ض��اء ه���زاع 
املن�ضوري كاأول رائد ف�ضاء عربي 
اإىل حمطة الف�ضاء الدولية ومن 
بعد تتوا�ضل املنجزات عرب م�ضبار 
الأم�����ل ورف�����ع راي�����ة ال���وط���ن فوق 

املريخ.

�سامل املزروعي: تعبري �سادق عن اإمياننا بامل�سري الواحد، والعتزاز مبا�سينا العريق وحا�سرنا املزدهر وم�ستقبلنا امل�سرق

حديد الإمارات : اليوم الوطني منا�سبة لالحتفاء بريادة الإمارات 

•• ال�شارقة-الفجر:

اأك���د ���ض��ع��ادة ���ض��ع��ود ���ض��امل امل���زروع���ي م��دي��ر هيئة 
احلرة  املنطقة  وهيئة  باحلمرية  احل��رة  املنطقة 
باليوم  اح��ت��ف��اءن��ا  اأن  ال�����دويل،  ال�����ض��ارق��ة  مل��ط��ار 
اإمياننا  ع��ن  ���ض��ادق  تعبري  اإل  ه��و  م��ا  ال��وط��ن��ي، 
بامل�ضري الواحد، وعمق م�ضاعر املحبة والعتزاز 
وم�ضتقبلنا  املزدهر  وحا�ضرنا  العريق  مبا�ضينا 
ال����ولء والنتماء  مل�����ض��اع��ر  ت��اأك��ي��د  امل�����ض��رق، وه���و 
لقيادتنا الر�ضيدة، التي ل تدخر جهدا يف �ضبيل 

اإ���ض��ع��اد ���ض��ع��ب الإم�������ارات وت��ر���ض��ي��خ اأ���ض�����ض عزته 
ورفعته.

واأ�ضاف املزروعي: اإن الثاين من دي�ضمرب من كل 
عام، هو موعد �ضنوي يحتفل فيه اأبناء الإمارات 
بالإنازات التاريخية وال�ضتثنائية التي حتققها 
الدولة عاماً بعد عام، وترتقي مبكانتها اإىل اأعلى 
قلوبنا  على  العزيزة  املنا�ضبة  ه��ذه  ويف  امل��رات��ب، 
ن���دد ال��ع��ه��د ل��ق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة ب����اأن نوا�ضل 
العمل بكل طاقاتنا لتحقيق املزيد من الإنازات 
وتعزيز متيز جتربتنا التنموية على طريق اإعالء 

الفاعلة  م�ضاركتها  ودع��م  الإم����ارات  دول��ة  مكانة 
يف التطور العاملي ال�ضامل، م�ضتمدين العزم من 
اإرادة الآباء املوؤ�ض�ضني لدولة الإمارات وما زرعوه 
للتميز  متطلعة  وروح  اإيجابية  ط��اق��ة  م��ن  فينا 
والريادة دوما، و�ضنظل جميعا نعمل بروح الفريق 
الواحد عرب م�ضاعفة الإنتاج واجلهود للو�ضول 
القطاعات ولنقدم  الرقم واحد عامليا يف كل  اإىل 
الأف�ضل لعمالئنا بهدف اإ�ضعادهم دائما، متمنياً 
ويدمي  و�ضعبا،  ق��ي��ادة  الإم�����ارات  اهلل  يحفظ  اأن 

عليها نعمة الأمن والرخاء والأمان.

•• اأبوظبي-وام:

الرئي�ض  الرميثي  غمران  �ضعيد  املهند�ض  اأك��د 
اليوم  اأن  الإم�����ارات،  ح��دي��د  ل�ضركة  التنفيذي 
اأ�ضّم  �ضعٍب  بها  يحتفي  منا�ضبة  ه��و  ال��وط��ن��ي 
حكومته  وبتمّيز  قيادته  وبفرادة  دولته  بريادة 
وب�ضعادة جمتمعه. وقال الرميثي -يف ت�ضريح 
ان   : للدولة-   48 ال���  الوطني  اليوم  مبنا�ضبة 
الثاين من دي�ضمرب هو منا�ضبة وطنية يفتخر 
احتادهم  تاأ�ضي�ض  ب��ذك��رى  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  فيها 
دولتهم  واحل�������ض���اري، ومب��ن��ظ��وم��ة  الإن�����ض��اين 
قيامها،  منذ  التنمية  على  رّك��زت  التي  الفتّية 

النا�ض  و�ضعادة  اأهدافها  حم��ور  الب�ضر  وجعلت 
اأنه يف  الرميثي  واأ�ضاف  واأولوياتها.  ّل هّمها  ججُ
اليوم الوطني لدولتنا الغالية، نتوّجه باأ�ضدق 
الر�ضيدة  لقيادتنا  والتربيكات  التهاين  اآي���ات 
ول�ضعبنا الكرمي بهذه املنا�ضبة التي نقف فيها 
وال��ف��خ��ر مي���الأ �ضدورنا  ال��ق��ام��ات  ��ن��ت�����ض��ب��ي  مجُ
وناحات  اإن����جازات  م����ن  دول���تنا  حق��قته  مبا 
املحافل  �ضتى  ويف  امليادين  خمتلف  يف  �ضّرفة  مجُ

العاملية. 
هو  دي�ضمرب  م��ن  ال��ث��اين  اأن  الرميثي  واع��ت��رب 
اأب��ن��اء الإم����ارات وبفائق املحبة  ��ج��ّدد فيه  يجُ ي��وم 
والتقدير ولءهم لقيادتهم الر�ضيدة، ومت�ّضكهم 

بنهجها احلكيم التي ت�ضعى من خالله لراحة 
النا�ض ور�ضاهم وا�ضتقرارهم وحتقيق ال�ضعادة 
يت�ضدر  ال��ذي  للمواطن  والطماأنينة  وال��ع��دل 
ل�ضمان  الوطنية،  وال��ربام��ج  ال���روؤى  اأول��وي��ات 
ال��رغ��ي��دة لهم  اأرق���ى م�ضتويات احل��ي��اة  ت��وف��ري 

وبناء م�ضتقبل واعد لأبنائهم. 
وختم الرميثي قائال: بهذه املنا�ضبة توؤكد �ضركة 
ب��ع��زم وط��م��وح وثقة  الإم�����ارات م�ضيها  ح��دي��د 
يف  العاملية  ال��ري��ادة  ببلوغ  روؤيتها  حتقيق  نحو 
ت�ضنيع وتوريد منتجات احلديد عالية اجلودة 
وتعزيز م�ضاهمتها يف تطوير وتنويع ال�ضناعات 

الوطنية وفقاً لروؤية اأبوظبي 2030.

دبي الذكية حتتفل باليوم الوطني •• دبي -وام: 

الفرتة  اأن  الذكية  دبي  حكومة  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  املدير  لوتاه  و�ضام  اأك��د 
احلالية من كل عام تعد م�ضهدا وطنيا يجمع يوم ال�ضهيد واليوم الوطني 

لنخرب العامل اأنه بت�ضحية الأبناء ت�ضتمر م�ضرية الوطن .
والعتزاز  ال��ث��ن��اء  م��ن  ح��ّق��ه  ال�ضهيد  ت��ويف  كلمات  ت��وج��د  :ل  ل��وت��اه  وق���ال 
وطنياً  اإن��ازاً  حققنا  كّلما  نتذكرها  �ضنبقى  بطولت  �ضهداوؤنا  �ضّطر  وقد 

جديداً.
48 عاماً من روؤى قيادة  اإن��ازات هي ثمار  ون��وه مبا حققته الدولة من 
باليوم  نحتفل  ..وق����ال  احل��ك��وم��ي  العمل  وم��دار���ض  �ضكل  غ���رّيت  حكيمة 
الوطني ال 48 وقد حققنا العديد من ال�ضبق يف توظيف التقنيات ب�ضورة 

فاقت اأكرث دول العامل تقدماً .

العدد 12796 بتاريخ 2019/12/2   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة : ايت ارتي�صانال باكريي - �س ذ م م  
العنوان : حمل )G08( ملك اخلليج التجاري - اخلليج التجاري - ال�ضكل القانوين 
 : ال��ت��ج��اري  بال�ضجل  القيد  رق��م   718049 الرخ�ضة:  رق��م  حم���دودة.  م�ضوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1376327
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل 
 2019/11/10 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/11/10 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�ضعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�صبة 
امل�ضتندات والأوراق  -  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 م�ضطحباً معه كافة 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12796 بتاريخ 2019/12/2   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 - العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال�ضعايل  ع��ب��داهلل  ملك   -204 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ايت  لت�ضفية   اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�ضادية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �س   - باكريي  ارتي�صانال 
2019/11/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/11/10 وعلى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن  من لديه اأي اعرتا�ض 
والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12796 بتاريخ 2019/12/2   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : باب احلرير للتجارة العامة - �س ذ م م  
 - اخلبي�ضي   - دي��ره   - الفال�ضي  بخيت  �ضامل  حممد  ملك   311 رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 746257 رقم القيد بال�ضجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1199630  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/11/28 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار 
ايه  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  2019/11/28  وعلى من لديه 
لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو ال�ضيخ  االأن�صاري  & ام 
هزاع بن زايد بن �ضلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04 فاك�ض 
: 2955598-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12796 بتاريخ 2019/12/2   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ايه & ام االأن�صاري لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد بن �ضلطان ال نهيان 
- املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04 فاك�ض : 2955598-04  مبوجب 
املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا 
اأعاله لت�ضفية باب احلرير للتجارة العامة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2019/11/28  دبي  حماكم 
2019/11/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني 
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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اأخبـار الإمـارات

االإجنازات االحتادية تتواىل
زكريا خليل دولة : يف حديث خا�س »للفجر«

بحكمة زايد وحنكة را�سد  توطد الحتاد وازدهر واأثمر
والوئام والتعاي�س  بالت�صامح  املثل  م�صرب  االإمارات  • دولة 

النجاحات من  املزيد  وحتقيق  واملثابرة  باجلد  ال�صباب  • اأو�صي 

امل���رح���وم ال�ضيخ  ج����داً وم��ق��رب��ا م���ن 
-رحمه  مكتوم  اآل  �ضعيد  ب��ن  را���ض��د 
اهلل وطيب اهلل ثراه - يقول الأ�ضتاذ 
زكريا  خليل دولة: ولدت يف يافا يف 
والبحر  الربتقال  مدينة  فل�ضطني 
وانتقلت   1927 العام  يف  والثقافة 
الكويت  اإىل   1948 ال�����ع�����ام  يف 
وع�����ض��ت يف م��ن��ط��ق��ة الأح����م����دي ويف 
الإمارات  اإىل  قدمت   1969 العام 
وق��اب��ل��ت امل���رح���وم ال�����ض��ي��خ را����ض���د يف 

•• اأجرى املقابلة :
 د. حممود علياء:

ال�ضيوخ  ال�����ض��م��و  اأ���ض��ح��اب  ب��رع��اي��ة 
اأ�ضحاب  وتوجيهات  الإم���ارات  حكام 
واإ�ضراف  والأم���ن���اء  ال��ع��ه��ود  ال�ضمو 
امل���������ض����وؤول����ني امل���خ���ل�������ض���ني الأك����ف����اء 
اإخال�ض  معادلة  ور���ض��وخ  والأوف��ي��اء 
احلاكم وثقة ال�ضعب تكري�ض ثنائية 
ال��ك��ف��اءة واخل�����ربة، واحل���ر����ض على 
اأن ي��ك��ون دائ��م��ا ال��رج��ل امل��ن��ا���ض��ب يف 
امل��ك��ان املنا�ضب وال��ق��رار امل��درو���ض يف 
الوقت املدرو�ض، ون�ضر مناخ ال�ضعادة 
والت�ضامح يف اأر�ض الإمارات م�ضرب 
امل���ث���ل ب��ال�����ض��ع��ادة وال��ت�����ض��ام��ح وهي 
حتت�ضن �ضعوب الأر�ض يف �ضمفونية 
باحرتام  حتظى  وخالقة  ح�ضارية  
العامل ، وتكر�ض الأمن��وذج يف الوئام 
 . ال����رخ����اء  ويف  ال��ط��م��ائ��ن��ي��ن��ة   ويف 
ف��ي��ت��ج�����ض��د  ك����ل ذل�����ك ب�����اإلن�����ازات 
واملتوالية  ال�������ض���ام���ل���ة  الحت�����ادي�����ة 
بعد  يوماً  قدماً  ومت�ضي  واملده�ضة 
يوم لتحقيق املزيد- باإذن اهلل- وكل 

يف ال��ت��ق��دم وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة والزده����ار 
ل�ضعوب العامل.

الكمال هلل �صبحانه:
دولة  خليل  زكريا  الأ�ضتاذ:  واأ�ضاف 
يقول: لقد كان املرحوم ال�ضيخ زايد 
وامل�ضتقبل  واحلا�ضر  املا�ضي  جامعة 
ول��ل��ق��ا���ض��ي وال�������داين وك���ذل���ك كان 
ومتابعاته  ت��وج��ي��ه��ات��ه  يف  ال�����ض��ي��خ  
وب���راجم���ه ال��ي��وم��ي��ة وامل���ي���دان���ي���ة يف 
دائ��م��ا مع  وي��ك��رر  الأع���م���ال،  متابعة 
ك��ل اإن���از اإىل امل��زي��د -وال��ك��م��ال هلل 
�ضبحانه- فكنت يف كل يوم اأتعلم �ضيئا 
جديداً من �ضموه، �ضواء يف مكتبه اأو 
حوله  ه��م  ال��ذي��ن  وم���ن  جمل�ضه  يف 
اأمثال معايل الأ�ضتاذ  حممد �ضعيد 
املال ، اأبو �ضعيد - اأمد اهلل يف حياته- 
اأمد اهلل  و�ضعادة حمد  بن �ضوقات- 
علي  بن  �ضلطان  و�ضعادة  حياته-  يف 
عبد  و�ضعادة  اهلل-  رحمه  العوي�ض- 
و�ضعادة  اهلل-  رح��م��ه  ���ض��ال��ح-  اهلل 
حميد الطاير- رحمه اهلل- وحممد 

الفايد وريا�ض ال�ضعيبي وغريهم.

ع��ام واأن��ت��م ب��خ��ري. يف ع��ام الت�ضامح 
ويف اأر�ض الت�ضامح.

من القلب اإىل القلب:
امل�������ع�������دودات ذات  ال���ك���ل���م���ات  ب����ه����ذه 
ال���دلل���ة ال��دق��ي��ق��ة وال�����ض��ام��ل��ة بداأ 
دولة  خليل  زك��ري��ا  الأ���ض��ت��اذ:  �ضعادة 
حديثه  امل����ع����روف  الأع�����م�����ال  رج�����ل 
الوطني  ال��ي��وم  ل��ل��ف��ج��ر- مب��ن��ا���ض��ب��ة 
الإمارات  لدولة  والأرب��ع��ني  الثامن 
العربية املتحدة رافعاً بهذه املنا�ضبة 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي����ات  اأ���ض��م��ى 
حكام  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  اإىل 
ال�ضمو  اأ����ض���ح���اب  واإىل  الإم���������ارات 
اأولياء العهود  الأمناء واإىل  ال�ضيوخ 
واإىل جميع  الكرمي  الإم���ارات  �ضعب 
امل��ق��ي��م��ني وال���واف���دي���ن ع��ل��ى اأر�����ض 
الدولة الطيبة واملباركة ودائما نحو 

الأمام- باإذن اهلل.
وال�ضاهد  ال���������ض����ادق  ح���دي���ث���ه  ويف 
�ضفحات  ���ض��ع��ادت��ه  ف��ت��ح  وال���دق���ي���ق 
م��ذك��رات��ه وه��و ال��ذي واك��ب امل�ضرية 
الحتادية منذ بداياتها وكان قريبا 

وب����داأت  ���ض��ع��ي��داً  ال��ع��ام نف�ضه وك��ن��ت 
بن  را�ضد  ال�ضيخ  املرحوم  مع  العمل 
م��ك��ت��وم -رح���م���ه اهلل- يف  اآل  ���ض��ع��ي��د 
الحتاد  ب��داي��ات  م��ع   1971 ال��ع��ام 
وحنكة  زاي���د  بحكمة  ت��اأ���ض�����ض  ال���ذي 
را�����ض����د- رح��م��ه��م��ا اهلل وط���ي���ب اهلل 
ثراهما- حيث كانت الإمارات ال�ضبع 
م��ه��ي��اأة اأ���ض��ال ل��ق��ي��ام دول����ة الحت���اد 
والتاريخي  اجل����غ����رايف  ف��ن�����ض��ي��ج��ه��ا 
والثقايف  العائلي  وجمتمعها  واح��د، 
وامل��ع��ي�����ض��ي واح����د، واأب���ن���اوؤه���ا لديهم 
بالرتاث  النا�ضج  الوحدوي  ال�ضعور 
وامل�ضتقبل  واحل����ا�����ض����ر  وامل����ا�����ض����ي 
،وه��ك��ذا ج��اء الحت���اد ثمرة نا�ضجة 
املتالحمة  ال�ضحية  البيئة  ل��ه��ذه  
وامل���ت���م���ا����ض���ك���ة وت�����وال�����ت اإن���������ازات 
والبناء  وال�ضتقرار  بالأمن  الدولة 
وت�ضاعفت  والزده��������ار  وال���ع���م���ران 
ث���م���ار الحت�������اد وت����وال����ت الأج����ي����ال 
تقطف  ثمار الحتاد تربية وتعليماً 
وريا�ضة  و�ضناعة  وجت���ارة  وث��ق��اف��ة 
الإم����ارات  دول���ة  غ��دت  حتى  وتنمية 
املثل  م�ضرب  اليوم  املتحدة  العربية 

وال�ضحف  والإذاع���������ة  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ال���ن���وادي  اإىل  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وامل����راك����ز 
الريا�ضية وغري ذلك من الإنازات 
، التي جعلت من دبي لوؤلوؤة اخلليج 
العامل وكل يوم ند  اأنظار  وحمط 
ث"..  فحدِّ ربِّ��ك  بنعمة  ا  "واأمَّ املزيد 
فالإمارات كلها تنعم اليوم بالزدهار 
ال�����ذي يحظى  ال�����ض��ام��ل  وال���ت���ط���ور 

باإعجاب العامل وتقديره.

هوايات متنوعة :
ع��ن هواياته اخلا�ضة  ���ض��وؤال  وح��ول 
ق���ال ���ض��ع��ادة الأ����ض���ت���اذ زك���ري���ا خليل 
دولة: اأنا اأمار�ض ال�ضباحة والريا�ضة 
احلياتية  ي��وم��ي��ات��ي  واأك���ت���ب  ي��وم��ي��ا 
ع��ن��د ال�ضتماع  وارت����اح ج���دا  دائ��م��ا، 
مو�ضيقى" البايب" و"البيانو"  اإىل 
هواياتي  واأه���م  املطالعة  اأه���وى  كما 
مكتبه  ج���دران  متتلئ  حيث  الر�ضم 
الإيحائية  ال��دلل��ة  ذات  بر�ضوماته 

الإن�ضانية العميقة.

ويذكر الأ�ضتاذ زكريا خليل دولة: اأن 
ال�ضيخ  املرحوم  �ضاأل  ال�ضيوف  اأح��د 
له  ف��ق��ال  الدميقراطية  ع��ن  را���ض��د  
ال�����ض��ي��خ را����ض���د : ع��ن��دم��ا دخ����ل هذا 
طبعا  ؟  اإذن  اإىل  احتاج  هل  ال�ضيف 
والباب مفتوح  تكلُّف عندنا،  ل، فال 
للجميع، وكان املرحوم ال�ضيخ را�ضد 
يتمتع  ال��ك��الم  قليل  الأع��م��ال  كثري 
واإرادة  ج��اد  وذك��اء  مده�ضة  بفرا�ضة 
���ض��ل��ب��ة ي��خ��ت��ار م���ن ال���رج���ال حوله 
والنتائج  عمل،  لكل  املنا�ضب  الرجل 
واإنازات  را�ضخة  ومثابرة  مريحة 
ال����ع����ط����اءات فمن  ك����ل  م���ت���وال���ي���ة يف 
الدويل  دبي  مطار  اإىل  را�ضد  ميناء 
اإىل املركز التجاري ومركز املعار�ض 
اإىل ب��ن��ك دب���ي ال��وط��ن��ي وب��ن��ك دبي 
اإىل  الإ�ضالمي  دب��ي  وبنك  التجاري 
امل���دار����ض وامل��ع��اه��د واجل��ام��ع��ات اإىل 
والدائرة  ال��ت��ج��ارة  وغ��رف��ة  البلدية 
امل�ضت�ضفيات  اإىل  الق���ت�������ض���ادي���ة 
اإىل  وال�����ع�����ي�����ادات  وامل�������ض���ت���و����ض���ف���ات 

ن�صائح لل�صباب:
بالتجارب  امل���ك���ت���ن���ز  ال����رج����ل  ه������ذا 
واملعارف مباذا ين�ضح ال�ضباب؟ قال: 
والأمانة  ب��ال�����ض��دق  ال�����ض��ب��اب  اأن�����ض��ح 
والجتهاد  وب��اجل��د  ال��وال��دي��ن  وب���ر 
واحرتام  وال��ه��دف،  امل�ضلحة  ووع��ي 
واتخاذ  ال�ضتقامة  وال��ت��زام  ال��وق��ت 
املنا�ضب  ال��وق��ت  يف  املنا�ضب  ال��ق��رار 
املنا�ضب وع��ن��وان كل ذلك  ،واحل��ج��م 
التقاليد  واح������رتام  ال��ن��ا���ض  حم��ب��ة 
كبار  م��ن جت��ارب  والتعلم  وال��ع��ادات 
ال�����ض��ن وجم��ال�����ض��ه��م وجت��ارب��ه��م ، " 
وقل اعملوا" وخل�ض �ضعادة الأ�ضتاذ 
اإىل القول : ويف  زكريا خليل دول��ة  
تاأ�ضي�ض  عيد  التاريخي  ال��ي��وم  ه��ذا 
اأمتنى املزيد من الإنازات  الحتاد 
وال��ن��ج��اح��ات وال��ت��ط��ور والزده������ار، 
و�����ض����ط ن���ع���م���ة الأم����������ن والأم�����������ان، 
واحل���واف���ز وال��ط��م��وح��ات، وك���ل من 
���ض��ار ع��ل��ى ال�����درب و����ض���ل، وك���ل عام 

واأنتم بخري.

�صعادة زكريا دولة

�صعادة زكريا دولة يتحدث للزميل حممود علياء

املناطق احلرة بال�سارقة : اليوم الوطني 
اعتزاز باملا�سي العريق واحلا�سر املزدهر

•• ال�شارقة-وام: 

باحلمرية  احل��رة  املنطقة  هيئة  مدير  امل��زروع��ي  �ضامل  �ضعود  �ضعادة  اأك��د 
الوطني  باليوم  الحتفال  اأن  الدويل  ال�ضارقة  املنطقة احلرة ملطار  وهيئة 
الواحد وعمق م�ضاعر  بامل�ضري  اإمياننا  اإل تعبري �ضادق عن  ال�48 ما هو 
املحبة والعتزاز مبا�ضينا العريق وحا�ضرنا املزدهر وم�ضتقبلنا امل�ضرق وهو 
يف  جهدا  تدخر  ل  التي  الر�ضيدة  لقيادتنا  والنتماء  ال��ولء  مل�ضاعر  تاأكيد 

�ضبيل اإ�ضعاد �ضعب الإمارات وتر�ضيخ اأ�ض�ض عزته ورفعته.
�ضنوي يحتفل فيه  الثاين من دي�ضمرب من كل عام هو موعد  اإن  واأ�ضاف 
الدولة  حتققها  التي  وال�ضتثنائية  التاريخية  ب��الإن��ازات  الإم��ارات  اأبناء 
عاما بعد عام وترتقي مبكانتها اإىل اأعلى املراتب.. ويف هذه املنا�ضبة العزيزة 
على قلوبنا ندد العهد لقيادتنا احلكيمة باأن نوا�ضل العمل بكل طاقاتنا 
لتحقيق املزيد من الإن��ازات وتعزيز متيز جتربتنا التنموية على طريق 
العاملي  التطور  يف  الفاعلة  م�ضاركتها  ودع��م  الإم���ارات  دول��ة  مكانة  اإع��الء 
وما  الإم��ارات  لدولة  املوؤ�ض�ضني  الآب��اء  اإرادة  العزم من  م�ضتمدين  ال�ضامل 
زرعوه فينا من طاقة اإيجابية وروح متطلعة للتميز والريادة دوما و�ضنظل 
جميعا نعمل بروح الفريق الواحد عرب م�ضاعفة الإنتاج واجلهود للو�ضول 
اإىل الرقم واحد عامليا يف كل القطاعات ولنقدم الف�ضل لعمالئنا بهدف 
ا�ضعادهم دائما .. متمنيا اأن يحفظ اهلل الإمارات قيادة و�ضعبا ويدمي عليها 

نعمة الأمن والرخاء والأمان.

مدير عام اأبوظبي خلدمات ال�سرف 
ال�سحي : م�سرية الحتاد زاخرة مبنجزاتها

•• العني-وام: 

ال�ضرف  خلدمات  اأبوظبي  �ضركة  عام  مدير  الها�ضمي  عمر  املهند�ض  اأك��د 
مواطن  ك��ل  قلب  على  ع��زي��زة  منا�ضبة  ال�48  الوطني  ال��ي��وم  اأن  ال�ضحي 
على  تنعك�ض   ، ال��ذك��رى  بهذه  البالد  تعي�ضها  التي  الفرحة  واأن  اإم��ارات��ي، 
اجلميع، بالرخاء والأمن والتقدم يف كل املجالت، وهي اإلهام للقيم واملبادئ 
النبيلة التي اأر�ضاها موؤ�ض�ض الدولة املغفور له، ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 

نهيان، "طيب اهلل ثراه".
وقال اإن م�ضرية الحتاد حقبة ب�ضيطة يف مداها، ولكنها زاخرة مبنجزاتها، 
ال��ت��ي وا���ض��ل م�ضريتها  ال��ق��ي��ادة الر�ضيدة  مم��ا ي��ربه��ن على م��دى ح��ر���ض 
''حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
اهلل'' و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، واإخوانهما اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�ض 

الأعلى حكام الإمارات.
واأخرياً ولي�ض اآخراً نرفع اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �ضاحب 
واإىل  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، واإىل اإخوانهما اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ 
اأع�ضاء املجل�ض الأعلى لالحتاد حكام الإمارات واإىل الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الوطنية  املنا�ضبة  ه��ذه  لهم  وب���ارك  ال���ويف،  الإم����ارات  �ضعب  واإىل  امل�ضلحة 

الغالية على قلوبنا جميعاً.

�سندوق خليفة : الثاين من دي�سمرب منا�سبة وطنية جندد خاللها الوفاء للوطن
•• اأبوظبي -وام:

اأكدت موزة عبيد النا�ضري الرئي�ض التنفيذي بالإنابة 
من  ال��ث��اين  اأن  امل�����ض��اري��ع  لتطوير  خليفة  ���ض��ن��دوق  يف 
الوفاء  خاللها  ن��دد  وطنية  منا�ضبة  ي�ضكل  دي�ضمرب 
ل��ل��وط��ن. وق��ال��ت م����وزة ال��ن��ا���ض��ري- يف ت�����ض��ري��ح بهذه 
الثاين من دي�ضمرب من كل عام،  املنا�ضبة-: نحتفل يف 
باليوم الوطني باعتباره منا�ضبة وطنية جامعة، ندد 
ب��ق��ي��ادة �ضاحب  ال��وف��اء لوطننا احل��ب��ي��ب  م��ن خ��الل��ه��ا 

ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة" 
"عيال  باأننا  واع��ت��زازن��ا  فخرنا  م��وؤك��دي��ن  اهلل"  حفظه 

زايد" الوالد املوؤ�ض�ض، طيب اهلل ثراه.
وا���ض��اف��ت ي��اأت��ي اح��ت��ف��ال��ن��ا ال��ي��وم يف ذك���رى م���رور 48 
1971، حتت �ضعار  عاماً على تاأ�ضي�ض الحت��اد يف عام 
الأج���داد  ت��اري��خ  على  ال�����ض��وء  لي�ضلط  الأّولني"  "اإرث 
ا�ضتطاعوا  التي  ومبادئهم  وقيمهم  وامل�����ض��ّرف،  املجيد 
اأ�ضيلة  اإماراتية  وهوية  ثقافة  خالل  من  فينا  غر�ضها 
الدور  ن�ضتذكر  اأن  اإل  ي�ضعنا  ل  وهنا  املعامل،  ووا�ضحة 

�ضلطان  زايد بن  ال�ضيخ  له  املغفور  الذي لعبه  الريادي 
الحتاد،  وق��ائ��د  كموؤ�ض�ض  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
الثاقبة على ما  روؤيته  الإم��ارات بف�ضل  اأ�ضبحت  الذي 

هي عليه اليوم.
الغالية،  الوطنية  املنا�ضبة  ب��ه��ذه  النا�ضري  واأ���ض��اف��ت 
اإدارة  امل�ضاريع  لتطوير  خليفة  ���ض��ن��دوق  با�ضم  اأت��ق��دم 
لقيادتنا  والتربيكات  ال�ضكر  اآي��ات  باأ�ضمى  وموظفني، 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  راأ���ض��ه��ا  وع��ل��ى  احلكيمة 
"حفظه اهلل" واأخيه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
"رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
اآل نهيان  اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
املجل�ض  اأع�����ض��اء  ال�����ض��ي��وخ  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 
الأعلى حكام الإمارات داعية اهلل عز وجل اأن يحفظهم 
ومين عليهم بدوام ال�ضحة والتوفيق، واأن يحمي وطننا 
اإماراتنا  لتبقى  وامل�����ض��ي��اف  ال��ك��رمي  و�ضعبنا  احل��ب��ي��ب 

�ضاخمة ومتحدة .

حممد �سيف الهاملي: قيام الحتاد عالمة فارقة وم�سيئة يف تاريخ دولتنا املجيد 
•• اأبوظبي-وام:

والتاأمنيات  للمعا�ضات  العامة  الهيئة  عام  الهاملي مدير  �ضيف  اأكد حممد 
اأن قيام الحتاد كان ول يزال عالمة فارقة وم�ضيئة  الجتماعية بالإنابة 
الإمارات  اأب��ن��اء  توحد  بف�ضلة  اإذ  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تاريخ  يف 
حتت قيادة حكيمة، نحت على مدار حكمها الر�ضيد يف اإر�ضاء قيم العدالة 
مبنا�ضبة  ت�ضريح  يف   - الهاملي  واأ�ضار  الواحد.  الوطن  اأبناء  بني  وامل�ضاواة 
اليوم الوطني الثامن والأربعني للدولة - اإىل اأن الحتفال باليوم الوطني 
يج�ضد عظمة الحتاد واإميان الأجيال ما�ضياً وحا�ضراً وم�ضتقباًل باأن قوتهم 
�ضتظل يف وحدتهم، فالحتاد كان ول يزال احلدث الأهم الذي جت�ضد معه 
طموحات املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رحمه اهلل يف بناء اأمة 
قوية وق��ادرة على اإح��داث الفارق يف حياة الب�ضرية مبا يعود عليها باخلري 
العربي روح  األهمت عاملنا  الإم��ارات  اأن دولة  اإىل  الهاملي  واأ�ضار   . وال�ضالم 

التحدي عندما اأعادت اإىل الواقع اأجماد اأ�ضالفنا ال�ضابقني الذين �ضاهمت 
جهودهم املخل�ضة على مدار عقود طويلة يف اإثراء احلياة الفكرية والثقافية 
ال�ضرق،  وليد  هو  الغرب  ب��اأن  قيل  حتى  العامل  دول  من  للكثري  والعلمية 
واليوم يعيد التاريخ نف�ضه من خالل التجربة الرائدة لدولة الإمارات التي 

اأبهرت العامل باإنازاتها الكبرية ويف �ضنوات قليلة.
وقال الهاملي لقد راهن املغفور له ال�ضيخ زايد على اأبناء الإمارات يف �ضنع 
الرهان  اأن  الإم���ارات  �ضعب  اأثبت  ولقد  الدولة،  يف  التنمية  م�ضرية  وتعزيز 
عليه كان يف حمله متاماً حيث اأثبت ان ما يتمتع به من قيم عربية اأ�ضيله 
�ضكلت مع الوقت املالمح والروؤية احل�ضارية لالإمارات جتاه كافة الق�ضايا 
الإن�ضانية يف العامل. هذا وقد احتفل موظفو الهيئة بهذه املنا�ضبه ورفعوا 
متمنني  و�ضعباً  قيادة  الم��ارات  دول��ة  اىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى 
فيه خري  م��ن  اإىل  دائ��م��ا  يوفقها  واأن  عليها  وال��ن��م��اء  اخل��ري  اهلل  ي��دمي  اأن 

الإن�ضانية.

الرئي�س التنفيذي لـ �سمان: الإمارات �سرح ح�ساري نعي�س يف كنفه بكرامة واأمان
•• اأبوظبي - وام:

نائب  املحيا�ض  ع��ب��داهلل  حمد  اأك��د 
لل�ضركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ض 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل�����ض��م��ان ال�����ض��ح��ي - 
 48 ال���  الوطني  ال��ي��وم  اأن  �ضمان، 
اأبناء  على  يحل  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
تفي�ض  ونفو�ضهم  وبناته  ال��وط��ن 
بالعزة والفخر وروؤو�ضهم مرفوعة 
بطموح  تتطلع  وعيونهم  �ضاخمة، 
راي�����ة  ارت�����ق�����ت  ح���ي���ث  اإىل  وث����ق����ة 

الإمارات خفاقة يف الف�ضاء.
بهذه  ت�ضريح  - يف  املحيا�ض  وق��ال 
املنا�ضبة - : حتل علينا ذكرى قيام 
احت���ادن���ا وت��اأ���ض��ي�����ض دول��ت��ن��ا، وحب 
قلوبنا،  يف  عميقاً  يتغلغل  ال��وط��ن 
لقيادتنا  ولوؤن��������ا  ي���ت���ج���ّذر  ف��ي��م��ا 

للوطن  وال��وف��اء  والنتماء  ال��ولء 
ال���ت���ي جعلت  ال��ر���ض��ي��دة  وق���ي���ادت���ه 
�ضعبها  اأبناء  اإ�ضعاد  ال�ضاغل  �ضغلها 
اأرق����ى م�����ض��ت��وي��ات احلياة  وت���اأم���ني 
وال��ع��ي�����ض ال��ك��رمي ل��ه��م م��ن��ذ قيام 
الحت����اد وح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه����ذا.. كما 
باأ�ضمى  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اإىل  نتوجه 
اآيات التهنئة والتربيكات وباأ�ضدق 
م�����ض��اع��ر احل����ب وال���ع���رف���ان بهذه 
امل��ن��ا���ض��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��غ��ال��ي��ة على 

قلوبنا جميعاً.
هذه  اإن  بالقول  املحيا�ض  واختتم 
املنا�ضبة تعترب فر�ضة للتاأكيد على 
لبلوغ  ال����دوؤوب  العمل  موا�ضلتنا 
قطاع  يف  ال��ري��ادة  م�ضتويات  اأع��ل��ى 
ن�ضتكمل  واأن  ال�����ض��ح��ي،  ال��ت��اأم��ني 
والتطوير يف هذا  البتكار  م�ضرية 

بروؤيتهم  ثقتنا  وترت�ضخ  الر�ضيدة 
احلكيمة نحو بناء حا�ضر الإمارات 

امل�ضرق وم�ضتقبلها الواعد.
واأ�ضاف املحيا�ض يف اليوم الوطني 
ن�����ض��ت��ذك��ر اجل���ه���ود احل��ث��ي��ث��ة التي 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  بذلها 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
اإقامة  اأجل  املوؤ�ّض�ضون، من  والآباء 
هذا ال�ضرح احل�ضاري الذي ننعم 
بكرامة  ك��ن��ف��ه  ب��ال��ع��ي�����ض يف  ال���ي���وم 
ورغ��د واأم���ان، حتت قيادة �ضاحب 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل 
اهلل" الذي اأر�ضى نهجاً قل نظريه 
رفاهية  ل�ضمان  ال��دائ��م  �ضعيه  يف 

النا�ض ور�ضاهم و�ضعادتهم.
���ّدد عهد  ال��ي��وم نجُ املحيا�ض  وق���ال 

اأف�ضل  تطبيق  خ��الل  من  القطاع 
واأح�������دث امل���م���ار����ض���ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
تقدمي  �ضبيل  يف  ال�ضحة،  جم��ال 
التي ت�ضمن ر�ضا  اأرق��ى اخلدمات 
ين�ضجم  ومب��ا  املتعاملني،  و�ضعادة 

مع تطلعات قيادتنا الر�ضيدة.

موانئ دبي حتتفل باليوم الوطني
•• دبي-وام: 

التنفيذي  الرئي�ض  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �ضليم  بن  اأحمد  �ضلطان  اأع��رب 
واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  موؤ�ض�ضة  رئي�ض  العاملية  دبي  موانئ  ملجموعة 
احل��رة عن فخره مبا حققته دول��ة الإم���ارات وهي حتتفل باليوم الوطني 
اإن��ازات كربى مكللة بالنجاح والتميز ومفعمة  الثامن والربعنب .. من 
الآباء  اأر�ضاه  القادمة بف�ضل ما  الزاهر لأجيالنا  بامل�ضتقبل  الكبري  بالأمل 

املوؤ�ض�ضون من قواعد ثابتة وتوجيه قيادتنا احلكيمة ..
الإمارات  املجيدة يف دولة  اأجمع جتربتنا  للعامل  لنقدم  اأنها منا�ضبة  واأكد 
الدرو�ض  منه  وتنهل  ال��دول  كافة  به  تقتدي  رائ��داً  اأ�ضبحت منوذجا  التي 
ال�ضاملة  القت�ضادية  التنمية  خ��الل  من  الرا�ضخ  البناء  اإقامة  يف  والعرب 

وامل�ضتدامة التي متكن كافة اأبناء المارات من البداع والبتكار .

الإمارات للثال�سيميا  حتتفل 
باليوم الوطني الـ 48

•• دبي-وام: 

نظمت جمعية الإمارات للثال�ضبميا �ضل�ضلة من الحتفالت باليوم الوطني 
والفجرية  بدبي  الدولة  الثال�ضيميا يف  الإم��ارات يف مراكز  لدولة  ال����48 

وراأ�ض اخليمة .
على  الهدايا  توزيع  و  الرتاثية  الأن�ضطة  من  ع��ددا  الحتفالت  ت�ضمنت 
مر�ضى الثال�ضيميا وعلى اأع�ضاء الهيئة الإدارية والطبية وهيئة التمري�ض 

تقديراً من اجلمعية لدورهم الفعال يف خدمة املر�ضى .
وعرب امل�ضاركون يف الإحتفال عن م�ضاعر الولء والعتزاز بالوطن وقيادته 

وفخرهم بتاريخه واإنازاته امل�ضهودة يف �ضتى املجالت .
الإم���ارات  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ردا���ض  عبدالبا�ضط  وق���ال 
املنا�ضبة  بهذه  نحتفل  ع��ام  ك��ل  م��ن  دي�ضمرب  م��ن  ال��ث��اين  "يف  للثال�ضيميا 
اجلاد  العمل  اأج��ل  من  الر�ضيدة  للقيادة  وال���ولء  العهد  لتجديد  الغالية 

والدوؤوب لرفعة دولة الإمارات وتقدمها وريادتها ".
يف  ال�ضر  اأم��ني  التنفيذية  امل��دي��رة  ع�ضو  خما�ض  خالدة  اأك��دت  جانبها  من 
الروح  غ��ر���ض  اإىل  ال��دائ��م  للثال�ضيميا  الإم�����ارات  جمعية  �ضعي  اجلمعية 
الوطنية واإعالء قيمة الوطن داخل نفو�ض مر�ضى الثال�ضيميا من خالل 
م�ضاركتهم الحتفالت الوطنية والدينية واخلا�ضة وتوزيع الهدايا عليهم 

لر�ضم الب�ضمة على وجوههم .

املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة : اليوم الوطني يبعث يف النفو�س الفخر والإعجابمطر الطاير: الثاين من دي�سمرب منا�سبة لتجديد العهد وحتقيق النجاحات
•• دبي-وام:

جمل�ض  ورئي�ض  العام  املدير  الطاير  مطر  �ضعادة  اأك��د 
امل��دي��ري��ن يف هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ض��الت اأن ال��ث��اين من 
الإم���ارات مو�ضع  اأب��ن��اء  �ضيظل يف وج��دان كل  دي�ضمرب 
العهد  اليوم ندد  هذا  ..وق��ال يف  واعتزازهم  فخرهم 
واإ�ضرار  بعزم  العمل  موا�ضلة  على  الر�ضيدة  لقيادتنا 
وبناء  ال��غ��ايل  لوطننا  ال��ن��ج��اح��ات  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق 

م�ضتقبل اأكرث اإ�ضراقاً لنا ولالأجيال القادمة.
ورفع بهذه املنا�ضبة اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 
واملقيمني  الإم���ارات  دول��ة  �ضعب  واإىل  الر�ضيدة  القيادة 

القيادة  يرعى جهود  اأن  القدير  العلي  اهلل  �ضائال  فيها 
الر�ضيدة لتحقيق طموحات ال�ضعب يف املزيد من اخلري 
اجلميع  على  العزيزة  املنا�ضبة  هذه  يعيد  واأن  والرخاء 
لالأمتني  ذخرا  يجعلهم  واأن  والعافية  ال�ضحة  مبوفور 

للعربية والإ�ضالمية.
وقال: اإن الناز الأهم يف م�ضرية دولة الإمارات يتمثل 
ق���درات الإن�����ض��ان م��ن خ��الل ت�ضليحه  ب��ن��اء وتطوير  يف 
بالعلم والفكر والثقافة للم�ضاهمة يف دفع عجلة البناء 
بناء  للدولة  احلكيمة  القيادة  و�ضعت  حيث  والتنمية 
العامة  ال�ضيا�ضة  اأولويات توجهات  الإن�ضان ورعايته يف 

للدولة .

•• اأبوظبي- وام:

اأكدت الرمي عبداهلل الفال�ضي الأمني العامة للمجل�ض الأعلى لالأمومة 
والطفولة اأن للمراأة والأم يف دولة الإمارات احلق باأن تفخر مبا حققته 
بقيادة  كافة  امل��ج��الت  يف  ومكا�ضب  اإن���ازات  من  الر�ضيدة  القيادة  لها 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه 
رئي�ضة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  م��ن  حثيثة  ومبتابعة  اهلل" 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�ضة  ال��ع��ام  الن�ضائي  الحت���اد 

الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية.
ملا  الفخر والإعجاب  النفو�ض  الوطني تبعث يف  اليوم  اإن ذكرى  وقالت 
حققه الحتاد من اإنازات كبرية خا�ضة على �ضعيد الأم والطفل حيث 
كان الهتمام بهما هو الأوفر من موؤ�ض�ض الدولة املغفور له ال�ضيخ زايد 

للدولة  الر�ضيدة  القيادة  ثراه" ومن  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 
التي مل تال جهدا يف  ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك  ومبتابعة من �ضمو 
يف  حقهم  لينالوا  والطفل  الأم  اأم��ام  امل�ضاعب  وتذليل  الطرق  ت�ضهيل 

الرعاية.
واأ�ضافت اإن املراأة ب�ضفة عامة يف الإمارات حظيت بكل الت�ضجيع والتاأييد 
لتبذل  المارات" الر�ضالة  "اأم  الر�ضيدة وحملت  القيادة  وامل�ضاندة من 
كل جهد مل�ضاندة ق�ضايا املراأة و�ضون حقوقها لتكون زوجة واأم وربة بيت 
وعاملة ناجحة بالإ�ضافة اإىل متكينها يف التعليم وال�ضحة والقت�ضاد 

وال�ضيا�ضة لتجعلها رائدة ومتمكنة يف جميع الأ�ضعدة واملجالت.
اهتمام  على  ا�ضتحوذت  والأ�ضرة  والطفولة  الأمومة  ق�ضايا  اأن  واأك��دت 
خا�ض من قبل �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك حيث تعد هذه الق�ضايا 

ال�ضغل ال�ضاغل ل�ضموها .
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»اأن�صاأها زايد واأكملها اأبناوؤه«

ذكـــرى الحتــاد تــوؤكد قيــم الت�سـامــح يف الإمــارات

•• حتقيق :رم�شان عطا

ذكرى  وتخليد  الت�ضامح  ع��ام  خ��الل  من 
الحتاد الغالية على قلب الوطن و�ضعبه 
ال��ث��اين من  ال��ت��ي انطلقت يف  امل�����ض��رية  و 
قيادة  حت����ت   1971 ����ض���ن���ة  دي�������ض���م���رب 
موؤ�ض�ض دولة الإم��ارات املغفور له ال�ضيخ 
اهلل  –طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
ظل  يف  تطورها  توا�ضل  ت���زال  ل  ث���راه- 
قيادة خلفه رئي�ض الدولة ال�ضيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان -حفظ اهلل - واأ�ضقائه 
ح���ك���ام الإم����ارات،وال����ف����ج����ر حت��ت��ف��ل مع 
ال�48  الوطني  باليوم  الإماراتي  ال�ضعب 
ل��الإم��ارات من خالل  وف��اء  مل�ضة  وتر�ضل 
هذا املو�ضوع والتي طرحت الأ�ضئلة على 
 ، الإم���ارات���ي   املجتمع  فئات  م��ن  العديد 
م����اذا مي��ث��ل ل��ه��م ه���ذا ال��ي��وم ال��ع��ظ��ي��م يف 

تاريخ الإمارات احلافل  بالإنازات؟.

االإ�صارة االأوىل
اآل ر���ض��ا« تتحدث  ال��ب��داي��ة » ن��اة  *ويف 
ع���ن ف��رح��ت��ه��ا ال���غ���ام���رة ب��ع��ي��د الحت����اد 
الإمارات  اأك��رم اهلل عز وجل حكام  قائلة 
ال�ضبب  جعله  مم��ا  بالت�ضامح  و�ضعبها 
وم��ن جهود  اإم��ارات��ن��ا  احت���اد  الرئي�ض يف 
الذي  نهيان  اآل  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور 
ل��ق��ي��ام الحت���اد  الأوىل  الإ����ض���ارة  اأع��ط��ى 
الأجيال  عليه  تعي�ض  ال���ذي  والت�ضامح 
اجل���دي���دة  واأ���ض��اف��ت ي���وم الحت����اد لي�ض 
اأي�ضا فخر كبري لكل  فرحة فقط ولكن 
عندما  الوطنية  الوحدة  فهذه  اإم��ارات��ي 
تتجمع كل اإم��ارة على قلب رجل واحد ، 
الذي يعطي معاين  اليوم  بهذا  وحتتفل 
�ضامية ملعنى التوحد والتكاتف -واأن من 
ح�ضن احلظ- اأن الحتفال لي�ض قا�ضرا 
اأي�ضا على املواطنني ، ولكن هناك الكثري 
من الأجانب يحتفلون معنا بهذا العيد، 
ويزينون  الأع�������الم  ي�������ض���رتون  م��ن��ه��م  و 
ال�ضيارات للم�ضاركة معنا بالعيد الوطني 
،وت�ضيف ناة،عندما ننظر اإىل ال�ضوارع، 
اأو خا�ضة  ح��ك��وم��ي��ة  دائ����رة  ك��ل  اأن  ن��د 
فهي  اخلا�ض  باأ�ضلوبها  وحتتفل  تتزين 
الأعالم  ووج���ود   ، اجلميع  تغمر  ف��رح��ة 
الزاهية  باألوانه  مكان  كل  يف  الإماراتية 
على املباين و ال�ضوارع ويف اأيدي ال�ضغار 
واإح�ضا�ضاً  اأج������واء  ي��خ��ل��ق  ال���ك���ب���ار،  ق��ب��ل 
الإن�ضان  دائ��م��ا  التي  الوطنية  ب��ال��وح��دة 

بحاجه اإليها.

الهوية الوطنية
النتماء  مبارك  اإبراهيم  الأدي��ب   يقول 
والأحبة،   الأه����ل  ي��ج��م��ع  ال����ذي  ل��ل��وط��ن 
عيد  لكن  متوا�ضل،  م�ضتمر  انتماء  ه��و 
الحت������اد ي���اأت���ي ت��ت��وي��ج��اً ل��رح��ل��ة احلب 
وال��وف��اء والع��ت��زاز لكل م��ن و�ضع لبنة 
يف بناء هذه الدولة الناه�ضة، اأما الهوية 
ال��وط��ن��ي��ة ف��اإن��ه��ا ق����رارات ت��خ��دم الوطن 
دوراً  يلعب  اأن  املثقف  وع��ل��ى  وامل���واط���ن، 
كبرياً يف تر�ضيخ الهوية الوطنية، وذلك 
بتواجد املثقفني يف الفعاليات والأن�ضطة 
الوطنية  ال���ه���وي���ة  لإب���������راز  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
الإماراتية والعربية، ول بد من الإميان 
فعل  كل  يف  تتج�ضد  الوطنية  الهوية  اأن 
احلياة،  مناحي  ك��ل  يف  اإي��ج��اب��ي  ون�ضاط 
تفتيت  يعني  الوطنية  الهوية  لأن �ضياع 

املجتمع، و�ضياع الإن�ضان·

قيم ونهج
اأن ع��ي��د الحتاد  ال��ع��ل��ي  اأح��م��د  واأ����ض���اف 
هذا العام مميز لأنه ي�ضهد عام الت�ضامح  
الذي اأ�ضفى بريقا وملعانا لحتفالت هذا 
الإمارات  اأر���ض  على  نعي�ض  فنحن  العام 
يف ت�ضامح مع جميع اجلن�ضيات واجلميع 
ي�����ض��ه��د ب��ذل��ك وت��ف��ع��ي��ل ال���ق���ان���ون الذي 
يطبق على الكبري وال�ضغري يعطي قيما 
ونهجا مت�ضي به الإمارات وتتميز به عن 

باقي الدول.

البطل احلقيقي
الدكتور)هيثم  ي���ت���ح���دث  راأي�������ه  وع�����ن 
�ضعادة  ق��ائ��ال:  راأي���ه  ع��ن  �ضيديل  امللثم( 
 48 ال����  غ��ام��رة تنتابنا يف ع��ي��د الحت����اد 
املواطنني  اإخواننا  ن�ضارك  لأننا  اجلليل 
ي���ح���دث   ك����م����ا  الح������ت������ف������الت ، مت�����ام�����ا 
، فهي  اأكتوبر يف م�ضر  بن�ضر  باحتفالنا 
�ضالتنا  فيها  وج��دن��ا  التي  ال��ث��اين  بلدنا 
يقيم  م�ضري  اإن�����ض��ان  اأي  �ضعور  وه���ذا   ،
اأبوظبي وع��ا���ض الأم���ن والأم���ان على  يف 
اأرا�ضيها وحتتفل الإمارات بعام الت�ضامح 
وه���و ال��رك��ن ال��رئ��ي�����ض ل��ب��ن��اء الحت����اد يف 
ال�ضعادة  تفوح  امللثم،  واأ�ضاف  الإم���ارات. 
ال���ي���وم ويكون  ج��ن��ب��ات الإم�������ارة يف ه����ذا 
، وهو بالفعل  ب��وؤرة الأح��داث  الكورني�ض 
هنا  كنت  ملا  الحت��اد  فلول  للجميع  عيد 
امل��وج��ود يف  والأم���ان  نتمتع باخلري  الآن 
اأبوظبي و�ضائر الإمارات الأخرى ،والتي 
مت��ج��د ه����ذا ال���ي���وم ال�����ذي ك����ان البطل 
زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  هو  له  احلقيقي 

-طيب اهلل ثراه.

منارة م�صعة بالنور
وح�����ض��ب )م��ن�����ض��ور خ��م��ي�����ض امل���زروع���ي( 
ي����ق����ول، ال��ت�����ض��ام��ح وال���ط���ي���ب���ة م����ا مييز 
ب�ضدد  ون����ح����ن  الإم�������ارات�������ي  امل�����واط�����ن 
الحتفال بعيد قلما جتده يف العامل فهو 
عيد يوحد كل اإمارة كانت يف املا�ضي لها 
ر�ضوم دخول لكي ت�ضتطيع اأن تعرب اإليها، 
وهذه الوحدة احلكيمة التي حدثت من 
�ضيوخ الإمارات ويف مقدمتهم املغفور له 
ح�ضدنا  ث���راه-  اهلل  طيب  زاي���د   ال�ضيخ 
القوي  ال��ت��ك��ات��ف  وه�����ذا  الآن  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
والقوة القت�ضادية التي جعلت الإمارات 
الكثري  امل��ت��ق��دم��ة يف  ال����دول  م�����ض��اف  يف 
م���ن امل���ج���الت واأ���ض��ب��ح��ت م���ن���ارة م�ضعة 
من  الكثري  يف  العامل  دول  جتمع  بالنور 
باأنه  ل��ه احل��ق  اإم��ارات��ي  ك��ل  و  الفعاليات 

يفخر باأنه نتاج هذه الأر�ض الطيبة 
واأ���ض��ار امل��زروع��ي، ب��اأن ال��وح��دة الوطنية 
ب��ه��ذا ال�����ض��ك��ل ال����ذي ت�����ض��ه��ده الإم������ارات 
ي�����ض��رب امل��ث��ل ل��ك��ل ال��ب��الد ال��ع��رب��ي��ة باأن 
ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة ه����ي الأه��������م؛ حتى 
نت�ضدى للتحديات التي يفر�ضها الواقع 

الآن .

توحيد االإمارات
:اإن  ال�ضياق نف�ضه  اأحمد �ضامل يف   وق��ال 
ّتتيح  ف��ر���ض��ة مم�����ّددة  دي�����ض��م��رب   2 ي����وم 
للجميع الحتفال وق�ضاء اأجمل الأوقات 
الإم��ارات لتخليد هذا  اأنحاء  يف خمتلف 
اليوم عند كل مواطن لتوحيد الإمارات 
على قلب رجل واحد يف هذا اليوم املجيد 
�ضة لهذه  واأ�ضاف �ضامل الفعالّيات املخ�ضّ
اأوقات  متتد  وك��ث��رية.  متنّوعة  املنا�ضبة 
على  والفعالّيات  والحتفالت  العرو�ض 
3 دي�ضمرب  ل��غ��اي��ة   1 اأّي����ام م��ن   3 م���دار 
والحتفال  غ��ن��ائ��ّي��ة  ح��ف��الت  ي��ت��خ��ّل��ل��ه��ا 
ل��ي�����ض ق��ا���ض��را ع��ل��ى ال�����ض��ع��ب الإم���ارات���ي 
حتتفل  التجارية  العالمات  اأي�ضا  ولكن 
اإىل  ت�ضل  خيالّية  وتخفي�ضات  بالحتاد 
الت�ضّوق  م��راك��ز  خمتلف  % يف   90 ال���� 

اإ�ضافة اإىل الألعاب النارّية ال�ضاحرة.

ال�صباب االإماراتي
واأو�ضح علي املن�ضوري اأن الإمارات هذا 
و اجلميع  الحت����اد   بعيد  ال��ع��ام حتتفل 
يحتفل بطريقته اخلا�ضة و العديد من 
املواطنني يحتفلون مع اأ�ضرهم اأو بال�ضفر 
وال�ضتمتاع  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الإم��������ارات  اإىل 
بالطق�ض اجلميل الذي ت�ضهدة الإمارات 
يف ه��ذه الأي����ام  ، واأك���د امل��ن�����ض��وري على 
ال�ضباب الإماراتي احلفاظ على اأنف�ضهم 
يف ال��ي��وم ال��وط��ن��ي وال��ب��ع��د ع��ن ال�ضغب 
والت�ضارع يف الطرقات ، لل�ضالمة العامة 
وعلينا اأن نحافظ على قوانني ال�ضالمة 
الت�ضامح  ي��ح��ب  �ضعب  فنحن  امل���روري���ة 
وعلى  اأنف�ضنا  على  نحافظ  اأن  وعلينا 

الآخرين.

احلفالت املو�صيقية
اإب��راه��ي��م ه��ن��اك العديد  وق��ال��ت اإمي����ان 
ن��ن��ف��ذه��ا يف اليوم  ال��ت��ي  م��ن ال��ط��ق��و���ض 
ا�ضطحاب  على  العمل  ومنها  الوطني 
اأفراد الأ�ضرة والتمتع بالطق�ض اجلميل 
ال��ع��ام��ة والذهاب  وال��ت��ن��زه يف احل��دائ��ق 
املجتمع  م��ع  والح��ت��ف��ال  ال�ضينما   اإىل 
اأبوظبي  ك���ورن���ي�������ض  ع���ل���ى  الإم������ارات������ي 
التى  املو�ضيقية  باحلفالت  وال�ضتمتاع 
العربي  ال��وط��ن  مطربي  اأ���ض��ه��ر  يحيها 

على كورني�ض اأبوظبي وجزيرة يا�ض . 
وع�����رب ع����ن ف���رح���ت���ه و����ض���ع���ادت���ه حممد 
يحّل  ع��ام  بعد  ع��ام   : ق��ال  حيث  توفيق 
اليوم الوطني عزيزاً على قلوب اجلميع 
��ز اإل��ي��ه من  م��واط��ن��ني وواف��دي��ن مل��ا ي��رمجُ
و�ضعب.  قادة  واإن��ازات وطموحات  قَيم 
والأّم���ة يف �ضعود وناح  عاما   48 منذ 

يتلوه ناح.
ب��ال�����ض��ع��ب وال���روؤي���ا  اإمي�����ان احل���ّك���ام  اإّن   
امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ّي��ة ل��ه��ذا الحّت������اد و���ض��ع دولة 
العربّية  اخل�����ارط�����ة  ع���ل���ى  الإم�������������ارات 

والعاملّية. 

التقدم واالزدهار
وت���ت���ح���دث )ه���ن���د ال��ع��ل��ي��م��ي( ب��اح��ث��ة يف 
لأن  ال��غ��ام��رة  ع��ن فرحتها   ، اللغة  ع��ل��وم 
ع��ي��د الحت�����اد ي��ح��م��ل ذك����رى ط��ي��ب��ة لها 
حيث تقول:  دائما اأ�ضتقبل عيد الحتاد 
هذا  يف  ت�ضادف  لأن��ه  تن�ضى  ل  بذكريات 
اليوم وقدوم ابني »اأده��م« فانا عانيت يف 
هذا احلمل  ، ولكن كتب اهلل يل ال�ضالمة 
يف يوم الحت��اد داخل بلدي الثاين ، وانا 
الوطني  بعيدهم  الإم�����ارات  اأب��ن��اء  اأه��ن��ئ 
هذا العام  واأمتنى دائما التقدم والزدهار 
وباقي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 

بلداننا العربية . 

االحتاد احلقيقي
واأكد )�ضلطان الزعابي ( على اأن الحتاد 
لي�ض حلماً يتغنى به اجلميع بل الحتاد 
ال�ضعد  جميع  على  ن��راه  ملمو�ض  واق��ع 
والثقافية  والق��ت�����ض��ادي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
بان يكون هناك  اأقرتح  الزعابي  واأ�ضاف 
خطب وندوات يف امل�ضاجد مقرتنة بيوم 
عيد  م��ف��ه��وم  وتفعيل  للتوعية  الحت����اد 
الحتاد احلقيقي وهو التعاون وال�ضراكة 
ب��ني الإم����ارات املختلفة والل��ت��ف��اف على 
قلب رجل واحد ،لكي ت�ضري الإم��ارات يف 
م�ضار �ضحيح ،وهذا هو املفهوم احلقيقي 
ما  ه��ذا  ،لأن  يل  بالن�ضبة  الحت���اد  لعيد 
يف  ال�ضيوخ  ب��اق��ي  م��ع  زاي���د  ال�ضيخ  فعله 
واحدة  كلمة  على  بالتوحد  الوقت  ذل��ك 
املعنى  ه���ذا  ي�ضتمر  ،وح��ت��ى  واح����دة  وي���د 
توعية  ع��م��ل��ي��ة  ت��ت��م  اأن  ي��ج��ب  ال�����ض��ام��ي 

ال�ضباب والأجيال اجلديدة بهذا املعني .

اأهمية االحتاد
واأ�ضار )حممد عادل( مهند�ض كهربائي 
الحتاد  »اأّن يف  نعرف  اأن  علينا جميعنا  
اأن الإم����ارات عندما  ق���ّوة« وال��رائ��ع ج��داً 
قررت اأن تتحد، اأرادت اأن ت�ضل باحتادها 
اإىل القّوة، واإىل التقّدم والرقي والزدهار، 
اأ�ضبحت  ف���ع���اًل، ح��ت��ى  م���ا ح����دث  وه����ذا 

منوذجاً  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 
واأ�ضبحت  ال�����دول،  جميع  م��ن  ��ح��ت��ذى  يجُ
املتقّدمة  ال��ع��امل  دول  م�����ض��اّف  يف  اأي�����ض��اً 
الآن  فهي  وامل��ج��الت،  الأ�ضعدة  كاّفة  يف 
والأ�ضواق،  والقت�ضاد،  باملباين،  عامرة 
وال�ضحة،  والتعليم،  ال��رتف��ي��ه،  واأم��اك��ن 
فقد اأ�ضبحت اأي�ضاً قبلًة للنا�ض من �ضتى 
للح�ضول  اإليها  يذهبون  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
والعي�ض،  ل��ل��ع��م��ل،  اأف�����ض��ل  ف���ر����ضٍ  ع��ل��ى 

وال�ضتثمار، والت�ضوق، وحتى لل�ضياحة.

احلياة ال�صعيدة
*اأما الطالب) اأحمد �ضامل عبيد الكتبي( 
م��در���ض��ة ال��ده��م��اء ال��ن��م��وذج��ي��ة يتحدث 
قائال: هي فرحة كبرية تغمر قلوبنا كل 
ال�ضيخ  لنا  ال��روح��ي  ب��الأب  ع��ام وتذكرنا 
ق��ائ��د م�ضرية  ف��ه��و  زاي����د - رح��م��ه اهلل- 
ع���ام���ا وهي   48 دام������ت  ال���ت���ي  الحت�������اد 
�ضتدوم باإذن اهلل دائما والتي ا�ضتفاد منها 
كل اإمارتي يف كل اإمارة باحلياة ال�ضعيدة 
التي  العاملية  وامل��ك��ان��ة  اجل��ي��دة  والعي�ضة 

و�ضلت اإليها الإمارات الآن .
يا  علينا   ، الكتبي  حديثه  يف  وا�ضتطرد 
ل��ه��ذا اليوم  ن�����ض��يء  األ  ���ض��ب��اب الإم�����ارات 
وخطرا  م�ضاكل  ت�ضبب  ال��ت��ي  ب��الأع��م��ال 
على اأرواحنا ولهذا يجب اأن تكون هناك 
توعية كبرية من قبل كل اجلهات املعنية 
حتى ل يحدث ما ل يحمد عقباه يف هذا 

اليوم املجيد.

الفعاليات االحتفالية
وعن ع�ضقة لهذا الأج��واء حتدث ال�ضيد 
حممود �ضباحي حيث قال : قّدم الحتاد 
الإيجابّية،  امل���ع���اين  ج��م��ي��ع  ل����الإم����ارات 
بطريقٍة  تتطّور  دول��ًة  منها  جعلت  التي 
�ضريعٍة، والرائع اأّنه ل ميكن لأي �ضخ�ض 
اأن ميّيز بني اأبناء الإمارات ويفّرق بينهم 
بل  منف�ضلٍة،  اإم����ارة  اأّي  اإىل  وين�ضبهم 
جميعهم اإمارتيون، بغ�ض النظر اإن كانوا 
من اإمارة اأبو ظبي، اأو اإمارة دبي، اأو اإمارة 

 راأ�ض اخليمة، اأو اإمارة عجمان، اأو غريها.
الزيارات العائلية

اأم���ا )ع���زة ي��و���ض��ف ال��ع��و���ض��ي( معلمة يف 
مدر�ضة ابن ظاهر براأ�ض اخليمة مدار�ض 
الغد ،تقول: يجب على كل معلم اأن يعزز 
الوطنية عند كل طالب  الوحدة  مفهوم 
ال�ضوارع  تقام يف  التي  امل�ضريات  ون�ضتغل 
املفهوم  لتطبيق  ال�48  ال��وط��ن��ي  لليوم 
املظاهر  ع��ن  وال��ب��ع��د  احلقيقي  الحت����اد 
غ��ري احل�����ض��اري��ة ال��ت��ي حت���دث م��ن قبل 
بع�ض ال�ضباب الإماراتي املتهور  وتو�ضح 
يف  ال�ضرطة  دور  اأن  ،على  العو�ضي  ع��زة 
ه���ذا  ال��ي��وم ف��ّع��ال وح��ي��وي، ح��ي��ث متنع 
ك��ث��ري م���ن احل������وادث ال��ت��ي حت���دث وهم 
دائما رجال يعتمد عليهم يحافظون على 

اأمننا و�ضالمتنا.
العيد  ن�����ض��ت��ق��ب��ل  ،ن���ح���ن  ع�����زة  وت���اب���ع���ت 
العائلية  والزيارات  بالتربيكات  الوطني 
وال��ت��ي تعمل على ال��رتاب��ط الأ���ض��ري يف 
يوم يظل يعرب عن معاٍن كبرية �ضتظل يف 

قلوبنا دائما .

كبار و�صغار
وير�ضل)قي�ض عبداهلل( موظف يف الهيئة 
والأوق���اف  الإ���ض��الم��ي��ة  لل�ضوؤون  العامة 
يتمتع كل من املواطن الإماراتي واملقيم 
بنعمة  �ضواء  حد  على  وال��زائ��ر  وال�ضائح 
�ضماء  حتت  وال�ضتقرار  والأم���ان  الأم��ن 
الإمارات، ينام الفرد مرتاح البال، قرير 
اأو  اأهله  اأو  القلق على حياته  العني، دون 
مكنون  يف  يعلم  فهو  م�ضتقبله،  اأو  ماله 
�ضدره باأنه يعي�ض على اأر�ض يراأ�ضها قادة 
احلماية  �ضبل  كل  له  فر�ضوا  متحدون، 
والأم������ان، وه����ذا ه��و الإن�����از احلقيقي 

لالحتاد. 

 قلوب االأطفال
ويوؤكد )جمعة حممد عبد اهلل( موظف 
�ضابق يف بلدية العني، قائال: هذا العيد 
الوطنية  ب���ال���وح���دة  ي���ذك���رن���ا  ال���وط���ن���ي 

اهلل-  -رح��م��ه  زاي���د  ال�ضيخ  اأ�ض�ضها  ال��ت��ي 
نتمتع   الآن  جعلتنا  جريئة  خطوة  فهي 
حكيمة  وخ���ط���وة   ، ال����رغ����دة  ب��امل��ع��ي�����ض��ة 
الدول  م�ضاف  يف  الإم�����ارات  م��ن  جعلت 

احل�ضارية الآن
اأبنائي  مع  اأحتفل  اهلل،اأن���ا  عبد  وي�ضيف 
وزوجتي بال�ضفر اإىل الإمارات ال�ضمالية 
اخل�ضرة  و�ضط  �ضعيدة  اأوقاتا  ونق�ضي   ،
بالحتفال  ال��ع��ام  وال�����ض��ع��ور  وامل��ت��ن��زه��ات 
قلوبنا  ال�ضعادة يف  يدخل   الحت��اد  بعيد 
ن��ح��ن ن�ضتمتع  وق��ل��وب الأط���ف���ال ول��ه��ذا 
اأف�����ض��ل- باإذن  ب��غ��ٍد   ال��ي��وم ونحلم  ب��ه��ذا 

اهلل.

االأب الروحي
مبارك  )ع����ب����داهلل  ال���ط���ال���ب  وي���و����ض���ح 
الربيكي( من اأوائ��ل منطقة العني   باأن 
الإم�������ارات اأع���ط���ت ل��ن��ا ال��ك��ث��ري وه����ذا ما 
لرد  عاتقنا  على  تقع  م�ضوؤولية   يحملنا 
اجلميل وعيد الحتاد له طعم خا�ض مع 
ن�ضعر  الوقت ولكن  اأننا مل نولد يف هذا 
واأجدادنا  اآب��اوؤن��ا  يحكي  عندما  بالفخر 
عن هذا العيد ،ونحن نلم�ض الآن الف�ضل 
الكبري  التطور  يف  الحت��اد  لعيد  الكبري 
ال��ذي ح��دث ل��الإم��ارات ونحن نني ما 
زايد  ال�����ض��ي��خ  ال���روح���ي  الأب  ل��ن��ا  ق��دم��ه 
�ضمو  الآن  ي�ضتكمله  وم��ا   - اهلل  -رح��م��ه 
عطاء  من   - اهلل  -حفظه  خليفة  ال�ضيخ 
لأبناء الإم��ارات من دعم يف كل املجالت 

ومنها التعليمية .
الحتاد  بعيد  اأحتفل  الربيكي،اأنا  وتابع 
،ونحن  اخل��ا���ض��ة  الطقو�ض  م��ن  ببع�ض 
واخلروج  ال�ضيارات  تزيني  على  اعتدنا 
ال���������ض����وارع لإ����ض���ف���اء ج����و ممتع  ب���ه���ا يف 
لالحتفال بالعيد الوطني اأعاده اهلل على 

كل اإماراتي باليمن والربكات.
الأ�ضتاذ  ب��ال�����ض��ع��ادة  ���ض��ع��وره  ع���ن  وع����رب 
الوافدين قبل  :اإن  وق��ال  اأحمد لقباين  
الوطني  ب��ال��ي��وم  ي��ح��ت��ف��ل��ون  امل���واط���ن���ني 
ل�����الإم�����ارات لأن���ه���ا ال���وط���ن ال���ث���اين لنا 
والذي  والأم���ان  الأم���ن  اأر����ض  ونعتربها 
الإم����ارات  اأر����ض  على  فعليا  ب��ه  ن�ضتمتع 
احل��ب��ي��ب��ة وه����ذا ال���ع���ام الح���ت���ف���ال لي�ض 
بالعيد الوطني فقط ولكن اأي�ضا يرافقه 
اأب��ط��ال الإم����ارات الذين  ل��ذك��رى  تخليد 
�ضحوا باأرواحهم لإ�ضعاد �ضعب الإمارات 
ال�ضالمة  دائما  ونتمنى  طوائفه  بجميع 

والأمن لالإمارات والوطن العربي. 

كيان عظيم 
واأ�ضارت )مرمي اليماحي( رئي�ضة جمعية 
الرتاث العمراين ،قائلة:  اليوم الوطني 
ه����ي ذك������رى جم���ي���دة ن��ع��ت��ز ب���ه���ا لحت����اد 
اأعلنت من خالله  وال��ذي  اإم���ارات،  �ضبع 
عظيم  كيان  لها  واأ�ضبح  الإم���ارات  دول��ة 
اإنازات  ك��ان نتاجه  ال���دول وال���ذي  ب��ني 
مرمي،هذه  وت�ضيف  ل�48عام   الحت���اد 
الفرحة لي�ضت قا�ضرة على ال�ضليم فقط 
اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  اأي�ضا  ولكن 
ووا�ضحة  اأك���ي���ده  رغ���ب���ة  اأي�����ض��ا  ل��دي��ه��م 
يف امل�����ض��ارك��ة يف ه���ذا ال��ي��وم وم���ن �ضمن 
على  الفرحة  اإدخ���ال  اجلمعية  ن�ضاطات 
ق��ل��وب ه����وؤلء الأط���ف���ال  وع��م��ل برنامج 
ت��رف��ي��ه��ي ل��ه��م وت���وزي���ع الأع�����الم عليهم 
واأ�ضارت  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  يحتفلوا  لكي 
تفعيل  ال�������ض���روري  م���ن  اأن  ع��ل��ى  م���رمي 
يف  الأطفال  عند  الوطنية  الرتبية  م��ادة 
املواد  اأه���م  �ضمن  م��ن  وجعلها  امل��دار���ض 
على  يتعرف  لكي  الطالب  يتعلمها  التي 

ما�ضيه وحا�ضره وم�ضتقبله .

روح االحتاد
البنداري(  )م���دح���ت  ي���ق���ول  *واأخ�������ريا 
الفنادق  اأح�����د  يف  ال�����ض��ي��اف��ة  م�������ض���وؤول 
يف  تتزين  الإم���ارات  اأبوظبي  يف  الكربى 
ه���ذا ال��ي��وم وك���اأن���ه ع��ر���ض ك��ب��ري يحتفل 
ك���ل م���واط���ن وه��ي��ئ��ة ح��ك��وم��ي��ة وخا�ضة 
الفنادق  ،واأي���������ض����ا   خم��ت��ل��ف��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
تزين  خ���الل  م��ن  الحت����اد  بعيد  حتتفل 
ترفيهية  فعاليات  وعمل  الفندق   واج��ه 
واأي�ضا هناك عرو�ض  اأي��ام  ط��وال ثالثة 
ت��روي��ج��ي��ة ل��الإق��ام��ة يف ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت ، 
ب��روح الحتاد  اأن اجلميع يحتفل  فرتى 
زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  الذي كان فار�ضه 
اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- وعلى خطاه 
يكمل م�ضريته رئي�ض الدولة �ضمو ال�ضيخ 

خليفة -حفظه اهلل.

والثقافية واالقت�صادية  االجتماعية  ال�صعد  جميع  على  نراه  ملمو�س  واقع  االحتاد  الزعابي:  • �صلطان 
الوطنية الهوية  تر�صيخ  يف  كبريًا  دورًا  يلعب  اأن  املثقف  على  مبارك:  • ابراهيم 

االإمارات يف  االحتاد  لبناء  الرئي�س  الركن  وهو  الت�صامح  بعام  نحتفل  البنداري:  • هيثم 
االأوقات اأجمل  وق�صاء  االحتفال  للجميع  ّتتيح  ممّددة  فر�صة  �صامل:  • اأحمد 

بالت�صامح  و�صعبها  االإمارات  حكام   - وجل  -عز  اهلل  اأكرم  ر�صا:  اآل  • جناة 
االإماراتي يبذل كل غاٍل وبدماء اأبنائه دفاعا عن ق�صيته :املواطن  العلي  • اأحمد 

املختلفة االإمارات  اإىل  بال�صفر  اأو  اأ�صرهم  مع  يحتفلون  املواطنني  من  العديد  املن�صوري:  • علي 

االإمارات يف م�صاف الدول املتقدمة جعلت  االقت�صادية  القوة  املزروعي:  • من�صور 
العامل  اأنحاء  �صتى  من  للنا�س  قبلًة  االإمارات  اأ�صبحت  عادل:  • حممد 

تغمر قلوبنا كل عام وتذكرنا باالأب الروحي لنا ال�صيخ زايد -طيب اهلل ثراه- كبرية  فرحة  الكتبي:  • اأحمد 
احلوادث من  كثري  ليمنع   وحيوي  فعال  ال�صرطة  دور  العو�صي:  • عزة 

ال�صيارات واخلروج بها يف ال�صوارع تزيني  على  اعتدنا  الربيكي:  • عبداهلل 
ذكرى جميدة نعتز بها اليماحي:  • مرمي 

بينهم ويفّرق  االإمارات  اأبناء  بني  ميّيز  اأن  �صخ�س  الأي  ميكن  ال  ال�صباحي:  • حممد 
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جمل�ض  ل��رئ��ي�����ض  الأول  ال���ن���ائ���ب 
و�ضاحب  البحري�ن  مملكة  وزراء 
اجل��الل��ة ال�����ض��ل��ط��ان ع��ب��داهلل ابن 
ال�ضلطان اأحمد �ضاه ملك ماليزيا 
وف���خ���ام�������ة رم�������ض���ان ق���ادي�������روف 
ال�ض�ي�ضان  ج���م���ه���وري���ة  رئ���ي�����������ض 
�ضركي�ضيان  اأرم���������ني  وف����خ����ام����ة 
وفخامة  اأرمينيا  جمهورية  رئي�ض 
جمهورية  رئ��ي�����ض  ك���ون���دي  األ���ف���ا 
حممد  اإب��راه��ي��م  وف��خ��ام��ة  غينيا 
املالديف  جمهورية  رئي�ض  �ضليح 
مينيخانوف  رو����ض���ت���م  وف���خ���ام���ة 
تتار�ضتان  ج���م���ه���وري���ة  رئ���ي���������������ض 
بارزاين رئي�ض  ومعايل نيجريفان 

ال��وزراء وزير  نائب رئي�ض جمل�ض 
ال�ضيخ  و���ض��م��و  ال��رئ��ا���ض��ة  ����ض���وؤون 
ن��ه��ي��ان ع�ضو  اآل  زاي����د  ب��ن  ح��ام��د 
ال�ضيخ  و�ضمو  التنفيذي  املجل�ض 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخلارجية والتعاون الدويل و�ضمو 
ال�ضيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب 
اأمناء موؤ�ض�ضة زايد  رئي�ض جمل�ض 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن 
ال�ضيخ  اخلريية والإن�ضانية و�ضمو 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خ��ال��د 
العليا  زاي��د  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�ض 
ال�ضيخ  و���ض��م��و  ال��ه��م��م  لأ����ض���ح���اب 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 

كازاخ�ضتان  جمهورية  يف  القومي 
اللطيف بن  الدكتور عبد  ومعايل 
را���ض��د ال��زي��اين اأم���ني ع��ام جمل�ض 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
رئي�ض  ال���غ���امن  م������رزوق  وم���ع���ايل 
الكويت  دول�����ة  يف  الأم�����ة  جم��ل�����ض 
ومعايل خالد بن هالل بو �ضعيدي 
ال�ضلطاين  ال���ب���الد  دي������وان  وزي�����ر 
���ض��ل��ط��ن��ة ع����م����ان وال����دك����ت����ورة  يف 
ال�ضياحة يف  وزي���رة  امل�����ض��اط  ران��ي��ا 
ومعايل  العربية  م�ضر  جمهورية 
ال�����ض��ب��اب يف  وزي����ر  اآزاد رح��ي��م��وف 
ومعايل  اأذرب����ي����ج����ان  ج���م���ه���وري���ة 
يف  الريا�ضة  ل�ضوؤون  الدولة  وزي��ر 

ال�ضيخ طحنون بن  و�ضمو  الظفرة 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف  حممد 
منطقة العني و�ضمو ال�ضيخ �ضرور 
ال�ضيخ  اآل نهيان و�ضمو  بن حممد 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ه�����زاع 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
بن  نهيان  ال�ضيخ  و�ضمو  اأب��وظ��ب��ي 
زايد اآل نهيان رئي�ض جمل�ض اأمناء 
موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
والإن�ضانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
وال��ف��ري��ق ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
و�ضمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ من�ضور 

اإق��ل��ي��م ك��رد���ض��ت��ان ال��ع��راق ومعايل 
م�ضرور بارزاين رئي�ض وزراء اإقليم 
ال�ضمو  و�ضاحبة  العراق  كرد�ضتان 
الأم��رية �ضارلني – اأمرية موناكو 
وال�������ض���ي���خ اأح����م����د ن������واف الأح���م���د 
ال�����ض��ب��اح حم��اف��ظ ح���ويل يف دولة 
الكويت ومعايل فيكتور لوكا�ضينكو 
م���������ض����اع����د رئ�����ي�����������ض ج����م����ه����وري����ة 
القومي  الأمن  ل�ضوؤون  بيالرو�ضيا 
وجالل�ة امللك خوان ك�ارلو�ض ملك 
وجيم�ض  ال�ضابق  اإ�ضبانيا  مملكة 
جمهورية  رئ��ي�����ض  م��اي��ك��ل  األ��ك�����ض 
���ض��ي�����ض��ل ال�����ض��اب��ق وم���ع���ايل كرمي 
م��ا���ض��ي��م��وف رئ��ي�����ض جل��ن��ة الأم����ن 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئي�ض  امل��ج��ل�����ض  ع�����ض��و 
و�ضمو  التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
زايد  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ذي���اب  ال�ضيخ 
عهد  ويل  دي���وان  رئي�ض  نهيان  اآل 
بن  ال�ضيخ من�ضور  و�ضمو  اأبوظبي 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم ومعايل 
اآل نهيان  ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
ال�ضيخ  وم���ع���ايل  ال��ت�����ض��ام��ح  وزي����ر 
حمدان بن مبارك اآل نهيان وعدد 

من ال�ضيوخ والوزراء وامل�ضوؤولني.
�ضاحب   .. الفعاليات  ح�ضر  كما 
�ضلمان  الأم�������ري  امل���ل���ك���ي  ال�����ض��م��و 
خليفة  اآل  ع��ي�����ض��ى  ب���ن  ح��م��د  ب���ن 
الأعلى  القائ�د  ن��ائ��ب  العهد  ويل 

•• اأبوظبي-وام:

�ضهد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل  رع����اه  دب����ي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
و�ضاحب  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
بن  الأم����ري حم��م��د  امل��ل��ك��ي  ال�ضمو 
نائب  العهد  ويل  �ضعود  اآل  �ضلمان 
ال���وزراء وزي��ر دفاع  رئي�ض جمل�ض 
امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������ض���ع���ودي���ة .. 
مناف�ضات جائزة الحتاد للطريان 
1 - اجلولة  ل��ل��ف��ورم��ول  ال��ك��ربى 
اخلتامية لبطولة العامل يف مو�ضم 
حلبة  على  اأقيمت  التي    2019
اأبوظبي  العا�ضمة  يف  يا�ض  مر�ضى 
الوفود  روؤ���ض��اء  بح�ضور  وذل���ك   ..
وال�ضديقة  ال�ضقيقة  ال���دول  م��ن 
����ض���ي���وف ال����دول����ة و����ض���م���و اأول����ي����اء 

العهود ونواب احلكام وال�ضيوخ.
�ضمو   .. املناف�ضات  �ضهد ختام  وقد 
ال�����ض��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د 
اآل  و�ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
بن  �ضعود  بن  را�ضد  ال�ضيخ  و�ضمو 
القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال  را�ضد 
اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ  و�ضمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 

جمهورية اأوغندا ومعايل دميرتي 
لوكا�ضينكو رئي�ض النادي الريا�ضي 
بيالرو�ضيا  جمهورية  يف  الرئا�ضي 
بول�ضونارو  اإدواردو  و�����ض����ع����ادة 
جمل�ض  يف  الحت����������ادي  ال����ن����ائ����ب 
العالقات  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض  ال����ن����واب 
الوطني  وال������دف������اع  اخل����ارج����ي����ة 
يف ب����رمل����ان ج���م���ه���وري���ة ال����ربازي����ل 
الحتادية و�ضعادة حممد حمفوظ 
الإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ع��ار���ض��ي 
انف�ضتكورب  مل��وؤ���ض�����ض��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الدولة  �ضيوف  من  وع��دد  العاملية 
وامل�����ض��وؤول��ني وج��م��ه��ور م��ن حمبي 

هذه الريا�ضة.
وكان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم - يرافقه �ضمو 
ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد 
بن  ه��زاع  ال�ضيخ  و�ضمو  مكتوم  اآل 
اإىل  ن��ه��ي��ان - ق��د ح�����ض��ر  اآل  زاي����د 
�ضباق  ����ض���ي���ارات  ان����ط����الق  ن��ق��ط��ة 
الكربى  للطريان  الحت���اد  ج��ائ��زة 
للفورمول 1  اأبوظبي 2019  .. 
اجلولة  �ضباق  انطالق  ب��دء  معلنا 
اخلتامية ملو�ضم 2019 بعد عزف 
الإم���ارات  ل��دول��ة  الوطني  ال�ضالم 

العربية املتحدة.
ومتكن الربيطاين لوي�ض هاملتون 
���ض��ائ��ق م��ر���ض��ي��د���ض م���ن ال���ف���وز يف 
الحت���اد  "جائزة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ول��ة 
 -  1 للفورمول  الكربى  للطريان 

.  2019



نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

 ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام الإمارات 

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام 

واإىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني على اأر�شها الطيبة

مبنا�شبة اليوم الوطني الثامن والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
وكل عام واأنتم بخري 

عبيد حميد املزروعي

را�شد حميد املزروعي

عبداهلل حميد املزروعي


