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•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وجه 
واإىل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  �شعب  اإىل  التهنئة  اهلل  حفظه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

الأعلى حكام الإمارات مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني ال� 42 للدولة.
وقال �شموه اإن هذا اليوم هو يوم العرفان للرجال الذين و�شعوا اأ�شا�س 
الدولة الناجحة التي بهرت العامل باإجنازاتها وما حققته ملواطنيها 
موؤكدا حر�س الدولة على �شمان حقوق الن�شان ورفاهيته ومتكينه 

من حتقيق تطلعاته.
لتعزيز  الآب���اء  نهج  على  امل�شي  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  واأك���د 
نوعية  من  متخذين  مكت�شباته  وحماية  الحت��اد  موؤ�ش�شات  وتقوية 
احلياة و جودتها و مقدار الرفاهية و التنمية وحكم القانون معايري 

لتقييم النجاح وقيا�س التقدم.
وعرب �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة عن �شعادته وم�شاركته اأبناء الوطن 
فرحتهم بتزامن فوز دبي بتنظيم معر�س اك�شبو 2020 مع الذكرى 
الثانية والأربعني لليوم الوطني..موؤكدا اأن هذا احلدث �شهادة تقدير 
القوية وو���ش��ام على �شدر كل  ال��دول��ة  اأ���ش��ا���س  ال��ذي��ن و�شعوا  ل���آب��اء 

مواطن ومقيم على اأر�س الدولة.

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اىل  والتقدير  ال�شكر  �شموه  وق��دم 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
الوطنية  العمل  الكبري مثمنا جهود فرق  الوطني  الجن��از  على هذا 

وما بذلته على مدى عامني.
دره��م مبلغا  مليار   20 اعتماد  املنا�شبة  بهذه  ق��رر  اأن��ه  �شموه  واأع��ل��ن 
اإ�شافيا لل�شرف على املبادرات التي كان �شموه قد اأطلقها ،كما اأطلق 
اإمارات  �شموه مبادرة بناء ع�شرة اآلف م�شكن للمواطنني يف خمتلف 

الدولة.
وقرر �شموه رفع قيمة الدعم ال�شكني الذي يح�شل عليه املواطن من 
درهم  األ��ف   800 اىل  األ��ف   500 زاي��د ل��شكان من  ال�شيخ  برنامج 

املائة من  50 يف  اأك��ر من  بقرار احلكومة تخ�شي�س  �شموه  م�شيدا 
للتطوير  الجتماعية  املنافع  لقطاع   2014 القادم  للعام  ميزانيتها 
والرتقاء بالتعليم وال�شحة والعمل وال�شوؤون الجتماعية وال�ش�مية 

والثقافية وال�شباب وتنمية املجتمع وبرنامج ال�شيخ زايد ل�إ�شكان.
يتطلب  الإم��ارات  دولة  اإليه  تتطلع  الذي  امل�شتقبل  اأن  �شموه  واأو�شح 
بيئة اجتماعية ثقافية غنية موؤثرة، موؤكدا �شموه دور الثقافة الوطنية 
واإدماج مكوناتها يف مناهج الرتبية و�شيا�شات الإع�م وبرامج التن�شئة 
واحرتام  وقيادته  للوطن  ال��ولء  تر�شيخ  مع  والجتماعية  الأ�شرية 

الد�شتور والمتثال للقانون واللتزام بقيم املجتمع.
)التفا�شيل �س 7-2 (

رئي�ص الدولة يهنيء �سعب الإمارات باليوم الوطني 42 ويوؤكد احلر�ص على �سمان حقوق الإن�سان ورفاهيته ومتكينه من حتقيق تطلعاته

خليفة يعتمد 20 مليار درهم مبلغا اإ�صافيا لل�صرف على مبادراته 
ويقرر رفع قيمة الدعم ال�صكني للمواطنني اىل 800 األف درهم 

مواقــيت ال�سالة
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نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات

اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ   خليفة بن زايد اآل نهيان

رئي�ص الدولة - حفظه اهلل

واإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ    حممد بن را�صد اآل مكتوم

نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل

واإىل اإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ص الأعلى لالحتاد حكام الإمارات

واإىل الفريق اأول �سمو ال�سيخ    حممد بن زايد اآل نهيان

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

واإىل �سمو ال�سيوخ اأولياء العهود ونواب احلكام
واإىل �سعب دولة الإمارات العربية املتحدة

مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين والأربعني
عبيد حميد املزروعي - واأ�صرة حترير جريدة الفجر

حممد بن را�صد: تطلعوا يا اأبناء وبنات الإمارات اإىل امل�صتقبل بثقة وتفاوؤل..فالأر�ض التي نقف عليها �صلبة وقوية  
احلكام وحممد بن زايد واأولياء العهود ونواب احلكام ي�سيدون مبا حققته دولة الحتاد من اإجنازات رائدة

من اأقوال القائد:
•• التاريخ ل ي�صنع الأبطال، واإمنا الأبطال هم الذين ي�صنعون التاريخ.

•• الحتاد ولٌء وانتماء وم�صوؤولية وهوية وطنية، وبذل وعطاء وواقع حياتي ُمعا�ش. 

•• ل تكرب ال�صعوب بالتمّني، ولكن بالعمل والإجناز. 

•• الإن�صان هو هدف التنمية وغايتها، وهو يف الوقت ذاته اأداتها وو�صيلتها. 

•• نحر�ش كثريا على اإتاحة الفر�ش املتكافئة للمراأة العاملة يف الإمارات. 

•• الت�صامن العربي هو اأكرث الأ�صلحة العربية فاعلية. 

خليفة بن زايد اآل نهيان

مع العدد : ملحق خا�ض مبنا�صبة اليوم الوطني الثاين والأربعني
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اأكد اأن هذا اليوم هو يوم العرفان للرجال الذين و�سعوا اأ�سا�ص الدولة الناجحة التي بهرت العامل باإجنازاتها 

خليفة يوؤكد حر�ض الدولة على �صمان حقوق الإن�صان ورفاهيته ومتكينه من حتقيق تطلعاته
خليفة يعتمد 20 مليار درهم مبلغا اإ�صافيا لل�صرف على مبادراته ويطلق مبادرة بناء ع�صرة اآلف م�صكن للمواطنني يف خمتلف الإمارات 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل التهنئة اإىل �شعب دولة الإم��ارات العربية املتحدة واإىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات مبنا�شبة 

ذكرى اليوم الوطني ال� 42 للدولة.
اأ�شا�س  الذين و�شعوا  العرفان للرجال  اليوم هو يوم  اإن هذا  وقال �شموه: 
الدولة الناجحة التي بهرت العامل باجنازاتها وما حققته ملواطنيها موؤكدا 
الن�شان ورفاهيته ومتكينه من حتقيق  الدولة على �شمان حقوق  حر�س 

تطلعاته.
الآب��اء لتعزيز وتقوية  ال�شمو رئي�س الدولة امل�شي على نهج  واأك��د �شاحب 
موؤ�ش�شات الحتاد وحماية مكت�شباته متخذين من نوعية احلياة و جودتها 
و مقدار الرفاهية و التنمية وحكم القانون معايري لتقييم النجاح وقيا�س 

التقدم.
الوطن  اأبناء  وم�شاركته  �شعادته  عن  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وع��رب 
الذكرى  م��ع   2020 اك�شبو  معر�س  بتنظيم  دب��ي  ف��وز  بتزامن  فرحتهم 
تقدير  �شهادة  احل��دث  ه��ذا  اأن  ال��وط��ن��ي..م��وؤك��دا  لليوم  والأرب��ع��ني  الثانية 
وو�شام على �شدر كل مواطن  القوية  الدولة  اأ�شا�س  و�شعوا  الذين  ل�آباء 

ومقيم على اأر�س الدولة.
را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اىل �شاحب  والتقدير  ال�شكر  �شموه  وق��دم 
دبي على هذا  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
الجناز الوطني الكبري مثمنا جهود فرق العمل الوطنية وما بذلته على 

مدى عامني.
واأعلن �شموه اأنه قرر بهذه املنا�شبة اعتماد 20 مليار درهم مبلغا اإ�شافيا 
لل�شرف على املبادرات التي كان �شموه قد اأطلقها كما اأطلق �شموه مبادرة 

بناء ع�شرة اآلف م�شكن للمواطنني يف خمتلف اإمارات الدولة.
وقرر �شموه رفع قيمة الدعم ال�شكني الذي يح�شل عليه املواطن من برناج 
األ��ف دره��م م�شيدا �شموه   800 األ��ف اىل   500 ال�شيخ زاي��د ل��شكان من 
بقرار احلكومة تخ�شي�س اأكر من 50 يف املائة من ميزانيتها للعام القادم 
وال�شحة  بالتعليم  والرتقاء  لتطوير  الجتماعية  املنافع  لقطاع   2014
وتنمية  وال�شباب  والثقافية  وال�ش�مية  الجتماعية  وال�����ش��وؤون  والعمل 

املجتمع وبرنامج ال�شيخ زايد ل��شكان.
بيئة  الإم��ارات يتطلب  دول��ة  اإليه  ال��ذي تتطلع  امل�شتقبل  اأن  واأو�شح �شموه 
واإدماج  الوطنية  الثقافة  اجتماعية ثقافية غنية موؤثرة موؤكدا �شموه دور 
الأ�شرية  التن�شئة  وبرامج  الإع���م  و�شيا�شات  الرتبية  مناهج  يف  مكوناتها 
والجتماعية مع تر�شيخ الولء للوطن وقيادته واحرتام الد�شتور والمتثال 

للقانون واللتزام بقيم املجتمع.
واأ�شاف �شموه اأن التعليم املتطور ركيزة اأ�شا�شية يف التنمية يتخذ من ثقافة 
املجتمع منهجا وهدفه تلبية الحتياجات الجتماعية والقت�شادية وبناء 
الحتاد  مكت�شبات  حماية  على  ق��ادرة  موؤهلة  عمل  وق��وة  ال�شالح  الن�شان 
وت�شجيع  والطفولة  الأم��وم��ة  ورع��اي��ة  وال�شباب  امل���راأة  متكني  اىل  اإ�شافة 

ال�شتثمار يف املجالت الأكر قدرة على تطوير املعرفة.
ودعا �شموه اإىل تبنى خطة وطنية للتنمية الريا�شية لتاأ�شي�س بنية حتتية 

متطورة للريا�شات احلديثة والرتاثية.
وثمن �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة مبادرة يوم العلم التي اأطلقها �شاحب 
اآل مكتوم والتي تغر�س املعاين الوطنية يف  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

نفو�س اأبناء الوطن.
�شيا�شتها  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ثبات  جم��ددا  �شموه  واأك��د 
و  ال��دول��ة  �شيادة  �شيانة  و  الوطنية  امل�شالح  تخدم  التي  املرنة  اخلارجية 
تفعيل منظومة التعاون اخلليجي مبا يحقق التكامل وتوثيق التعاون مع 

الدول العربية.
التاريخي وامل�شروع  الإم��ارات  الدعم اخلليجي والعربي حلق  وثمن �شموه 
يف جزرها الث�ث املحتلة طنب الكربى وطنب ال�شغرى واأبومو�شى موؤكدا 
اأو حتكيم  مبا�شرة  اإل عرب مفاو�شات  امل�شكلة  لت�شوية  �شبيل  ل  اأن��ه  �شموه 
دويل يعزز فر�س الأمن وال�شتقرار يف املنطقة معلنا �شموه يف ذات الوقت 
اتفاق  م��ن  العاملية  وال��ق��وى  ط��ه��ران  اإل��ي��ه  تو�شلت  الإم����ارات مب��ا  ترحيب 

متهيدي حول برنامج اإيران النووي.
املنطقة  ت�شهدها  التي  التوترات  الإم���ارات من  دول��ة  قلق  �شموه عن  وعرب 

والتي اأيقظت الفنت واأججت موجات التطرف والعنف والإرهاب.
عن  دفاعا  الدولة  تنتهجها  التي  للدبلوما�شية  تقديره  عن  �شموه  واأع��رب 

�شحة و بيئة و مدنا ذكية.
اجتماعية  بيئة  دون  نحوه  ونتطلع  اإليه  ن�شبو  ال��ذي  امل�شتقبل  يكون  ولن 
برموزنا و متث� لرتاثنا  و فخرا  بذاتنا  ثقة  تزيدنا  ثقافية غنية موؤثرة 
والنفتاح.. والعتدال  والت�شامح  الرحمة  دين  اإ�ش�منا  بجوهر  مت�شكا  و 

اإن تنمية ل حتمي الأ�شرة ول ت�شتلهم املخزون الثقايف للمجتمع واأخ�قه 
هي تنمية ناق�شة مهما بلغت عائداتها فتجريد الإن�شان من لغته وعاداته 
لقدرته  واإل��غ��اء  هويته  وعنا�شر  انتمائه  من  له  حرمان  وقيمه  وتقاليده 
على التحدي والإبداع والتميز والنفتاح الواعي على ثقافات العامل. ف� 
م�شتقبل لتنمية دون ثقافة وطنية ول م�شتقبل لثقافة وطنية دون اإدماج 
تام ملكوناتها يف مناهج الرتبية و �شيا�شات الإع�م وبرامج التن�شئة الأ�شرية 
والجتماعية..وعلى ذات الدرجة من الأهمية والأولوية فاإن الولء للوطن 
وقيادته واحرتام الد�شتور و المتثال للقانون واللتزام بقيم املجتمع هي 
ثوابت ل نتهاون فيها ول نت�شاهل ذلك اأن �شيانة الأمن هي الهدف الأ�شمى 

الذي يوفر املناخ امل�ئم للتنمية.
ول م�شتقبل اأي�شا لتنمية ل تقوم على تعليم متطور يرتكز على منظومة 
التعليمية.. العملية  باملعلم ركيزة  اإذ نعتز  املعلم و نحن  متكاملة حمورها 
فاإننا نحر�س على الرتقاء باأو�شاعه و حت�شني بيئة عمله و قطعنا خطوات 
من  التطورات..يتخذ  ي��واك��ب  ع�شري  تعليمي  ن��ظ��اٍم  تطوير  يف  متقدمة 
والقت�شادية  الجتماعية  الحتياجات  تلبية  ومن  منهجا  املجتمع  ثقافة 
مكت�شبات  حماية  على  ق��ادرة  موؤهلة  عمل  وق��وة  �شالح  لإن�شان  بناء  هدفا 
الحتاد و الوفاء باأعباء التنمية وامل�شاركة يف اإدارة �شوؤون الدولة..كما نعمل 
على متكني املراأة وال�شباب ورعاية الأمومة والطفولة و ت�شجيع ال�شتثمار 
قيم  وتعميق  الكفاءة  ورف��ع  املعرفة  تطوير  على  ق��درة  الأك��ر  املجالت  يف 
العمل والجن��از و ن�شر ثقافة التطوع وامل�شاركة املجتمعية وحتقيقا لهذه 
الأهداف ندعو لتبني خطة وطنية للتنمية الريا�شية توؤ�ش�س لبنية حتتية 
روح  تعمق  م��در���ش��ة  فالريا�شة  وال��رتاث��ي��ة  احل��دي��ث��ة  للريا�شات  م��ت��ط��ورة 
النتماء واملناف�شة و متنح الأفراد حياة بدنية وعقلية �شحية تدفعهم اإىل 

املزيد من العمل والإنتاج.
اإنها روؤى وغايات نثق باأننا �شرناها مبادرات وم�شاريع وبرامج �شمن اخلطة 
الإ�شرتاتيجية  اخلطط  و  الحت��ادي��ة  للحكومة  اجل��دي��دة  الإ�شرتاتيجية 
للوزارات والهيئات واملجال�س املعنية..فالثقافة والريا�شة مثل التعليم هي 

بناٌء ل�إن�شان و ا�شتثمار يف امل�شتقبل و حماية ل�حتاد.
 

املواطنون واملواطنات..
اإننا يف هذا اليوم نثمن مبادرة يوم العلم التي اأطلقها اأخي �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
تاأكيد  انتمائنا و  ل��رم��ز احت��ادن��ا وع��ن��وان  اإع����ء  ح��اك��م دب��ي..مل��ا فيها م��ن 
لوحدتنا وروؤيتنا و غر�س ملعاين الوطنية يف نفو�س اأبنائنا وبناتنا، معاهدين 
ن�شيد  اأن��ن��ا  خفاقا..كما  عالياً  وعلمه  �شاخما  قويا  الحت���اد  يظل  ب��اأن  اهلل 
بتحمل الهيئات الد�شتورية وال�شلطات الحتادية واملحلية مل�شوؤولياتها جتاه 
املواطن والوطن با�شت�شرافها الذكي للم�شتقبل متيزا و ريادة وتخطيطا و 
ت�شديها الواعي لتحديات احلا�شر بحلول ت�ئم طبيعة جمتمعنا ومنط 
معي�شته واإط�قها ملبادرات متعددة بهدف تر�شيخ قيم الرتاحم والتوا�شل 
الجتماعي وتعزيز م�شاركة الكوادر الوطنية يف �شوق العمل و خلق فر�س 
موؤ�ش�شات  �شراكة حقيقية مع  الدولة يف  اإم��ارات  عمل م�شتدامة يف جميع 

القطاع اخلا�س.
التي  العقبات  ب��اإزال��ًة  العمل،  �شوق  لإ���ش���ح  امل��ب��ذول��ة  جهودها  نقدر  كما 
تعرت�س م�شار التوطني وحتد من م�شاركة الكوادر الوطنية فيه كما ن�شيد 
مبا اتخذت من اإجراءات لإعادة هيكلة قطاعات ال�شناعة والأعمال بنقلها 
اإنتاجية تقوم على  من مرحلة العتماد على العمالة الكثيفة اإىل عمليات 
املعرفة و ا�شتخدام التكنولوجيا املتقدمة والعمالة املوؤهلة ومبا اأعلنت من 
خطط لتنويع م�شادر الطاقة البديلة واملتجددة وتعزيز ل�شيا�شات القت�شاد 
الأخ�شر مبا يت�شمنه من حت�شنٍي لكفاءة ا�شتخدام املوارد الطبيعية خا�شة 
املياه و تبني اإ�شرتاتيجية وطنية �شاملة وموحدة لإدارة الطوارئ والأزمات 
والكوارث تعزز جاهزية الدولة واملجتمع وترفع من قدراتهما على مواجهة 

املخاطر ودرء اآثارها.
اإ�شايف  مبلغ  اعتماد  قررنا  املواطنني  ورف��اه  �شعادة  على  حر�شنا  اإط��ار  ويف 
التي  امل���ب���ادرات  وم�����ش��اري��ع  اأع��م��ال  على  لل�شرف  دره���م  مليار   20 وق���دره 
املن�شود من الرفاه لأبنائنا واخواننا املواطنني  اأطلقناها لتحقيق امل�شتوى 
حلياة  الأوىل  اللبنة  باعتباره  ل�إ�شكان  الق�شوى  ل�أولوية  منا  واإدراك���ا 
للمواطنني  اآلف م�شكن  لبناء ع�شرة  اأطلقنا مبادرتنا  واآمنة..فقد  كرمية 

خيارات الإمارات الوطنية وتقوية م�شرية جمل�س التعاون ون�شرة الق�شايا 
دولته  اإق��ام��ة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  ح��ق  طليعتها  ويف  ال��ع��ادل��ة  العربية 
امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س ال�شريف وم�شاندة املبادرات الهادفة اىل عودة 
الإيجابي  ال��دور  اىل  اإ�شافة  القيادي  العربي  ودوره���ا  مكانتها  اىل  م�شر 
يف  وال�شتقرار  والطمئنان  ال�ش�م  لإع���ادة  ال��دول��ة  لدبلوما�شية  واملثمر 

خمتلف الدول العربية وال�ش�مية التي ت�شهد توترات.
وال�شرطة  امل�شلحة  ال��ق��وات  منت�شبي  بجهود  كلمته  ختام  يف  �شموه  واأ���ش��اد 
والأمن وتفانيهم يف اأداء الواجب حفظا للنظام والأمن ون�شرا للطماأنينة..
وقال اإن ما حتقق خ�ل ال� 42 عاما املا�شية كان اجنازا ا�شتثنائيا �شارك يف 
�شناعته اأبناء الوطن جميعا متوحدين واثقني باأن الغد اأف�شل من اليوم 

مثلما احلا�شر اأف�شل من املا�شي.
وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة يف الذكرى الثانية والأربعني ل�حتاد:

املواطنون الكرام ..ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
يف ه��ذا ال��ي��وم امل��ب��ارك ويف ذك��رى توحيد اإرادت��ن��ا و اإع����ن احت��ادن��ا نتوجه 
بالتهنئة لأبناء الوطن وبناته و هم يعربون عن انتمائهم بالولء واملثابرة 
تر�شيخا لروح الحتاد و نتقدم باأطيب اآيات التهاين لأخي �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات  حاكم دبي واإخواين اأ�شحاب ال�شمو 
حفظهم اهلل جميعا ملا يحيطون به الدولة ومواطنيها واملقيمني فيها من 

رعاية وما يبذلون من جهٍد اإقامة للعدل و دفاعا عن مكت�شبات الحتاد.
فيه  ون�شتح�شر  التاريخ  اأجم��اد  فيه  ن�شتعيد  ي��وم  دي�شمرب  من  الثاين  اإن 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  الوالد  وبانيها  الدولة  ملوؤ�ش�س  العطرة  ال�شرية 
�شلطان اآل نهيان واإخوانه الآباء املوؤ�ش�شني الذين رفدوا م�شرية هذا الوطن 
بجهدهم وفكرهم..اإقامة لدولة احتادية قوية البنيان ووطٍن مزدهر ينعم 
النا�س فيه بالعدل والأم��ان..اخل��ري فيه وافر ي�شعره النا�س عزة و كرامة 

ويعي�شونه حا�شرا زاهيا وغدا م�شرقا.
اأ�شا�س دولة ناجحة بهرت العامل  اإنه يوم العرفان لرجال عظماء و �شعوا 
مما  الرفاه  وم�شادر  القوة  مكونات  من  ملواطنيها  وفرته  وم��ا  باجنازاتها 
و�شعها يف مقدمة دول العامل يف موؤ�شرات التنمية وال�شعادة والر�شا وهو 
اأعظم مك�شب ملا غر�شه الآباء املوؤ�ش�شون و الذين �شوف نظل دوما فخورون 
ال��وط��ن و تطويرا  بعطائهم و���ش��ائ��رون ع��ل��ى خ��ط��اه��م ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ه���ذا 

مل�شريته.
واإننا واأبناء ال�شعب الإماراتي جميعا لن�شعر بالفرحة لتزامن ذكرى يومنا 
اإم��ارة دبي ب�شرف تنظيم املعر�س  الوطني هذا العام مع الإع���ن عن فوز 
..اإن��ه فوز م�شتحق و �شهادة تقدير   2020 اأك�شبو  الأك��رب والأع��رق عامليا 
لآبائنا الذين و�شعوا الأ�شا�س لدولة قوية نفاخر باجنازاتها الأمم وو�شام 

على �شدر كل مواطن ومواطنة ومقيم على اأر�س هذه الدولة.
ال�شمو  وال�شكر لأخي �شاحب  التقدير  نتقدم فيه جميعا بعظيم  وهو يوم 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي على الجناز الوطني الكبري الذي يوؤكد املكانة التي و�شلت اإليها 
دولتنا كمركز جذب دويل ل�عمال ومن�شة حيوية للقاء الأفكار والعقول 
على  بذلت من جهد خمل�س  ما  و  الوطنية  العمل  ف��رق  نثمن جهود  كما 

مدى عامني.

اأبنائي وبناتي املواطنون واملواطنات..
اإننا و منذ تاأ�شي�س هذه الدولة واعون بقيمة الإن�شان ودوره يف بناء الأمم 
حري�شون على �شون حقوقه و �شمان رفاهيته..�شاعون لتمكينه وتو�شيع 
و  اأم��ان��ة  وحملناه  الآب���اء  ب��ه  اأو���ش��ان��ا  م��ا  تطلعاته..هذا  خ��ي��ارات��ه وحتقيق 
اأمنا  بوجودها  النا�س  ي�شعر  التي  هي  الر�شيدة  فالقيادة  منهجا  التزمناه 
يف حياتهم و متا�شكا يف جمتمعهم..هذه هي روح الحت��اد وجوهره و هي 

مقومات احلكم ال�شالح.
تكامل  و  ال����روؤى  وو���ش��وح  ج��ه��ودك��م  بف�شل  و  اهلل  م��ن  بتوفيق  و  وال��ي��وم 
الحتادية  ال�شلطتني  اأج��ه��زة  ب��ني  املثمر  وال��ت��ع��اون  والتنفيذ  التخطيط 
واملحلية فاإننا على ذات نهج الآباء �شائرون تقوية ملوؤ�ش�شات الحتاد وحماية 
ملكت�شباته متخذين من نوعية احلياة و مقداِر الرفاهية و جودة احلياة و 
التقدم..فطموح  وقيا�س  النجاح  لتقييم  معايري  القانون  حكِم  و  التنمية 
حكومتنا ل يقت�شر على الرتفاع مبوؤ�شرات النمو القت�شادي � على اأهميتها 
الدولة على خريطة  املعي�شي للمواطنني وو�شع  امل�شتوى  � واإمنا على رفع 
و  واإ�شكانا وريا�شة  و ثقافة  تعليما  و  واأم��ن��ا  ع��دل   : الأك��ر تطورا  ال��دول 

ووجهنا  والرفاهية  وامل�شاواة  للعدالة  حتقيقا  الدولة  اإم���ارات  خمتلف  يف 
ال�زم  التمويل  وت��وف��ري  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تنفيذ  يف  ف��ورا  بال�شروع  احلكومة 

ل�شتكمالها.
كما قررنا رفع قيمة الدعم ال�شكني الذي يح�شل عليه املواطن من برنامج 
األف درهم..م�شيدين مبا   800 اإىل  األف   500 ال�شيخ زايد ل�إ�شكان من 
ميزانيتها  ن�شف  عن  يزيد  ما  تخ�شي�س  من  الحت��ادي��ة  احلكومة  قررته 
بالتعليم  وارتقاًء  تطويراً  الجتماعية،  املنافع  لقطاع   2014 املايل  للعام 
وال�شباب  والثقافة  والإ�ش�مية  الجتماعية  وال�شوؤون  والعمل  وال�شحة 
الجتماعية  وامل��ن��اف��ع  ل���إ���ش��ك��ان  زاي���د  ال�شيخ  وب��رن��ام��ج  املجتمع  وتنمية 

الأخرى.

اأبناء الوطن وبناته..
العقود  خ���ل  اتبعناه  ال��ذي  النهج  و�ش�مة  ج��دوى  التجربة  اأثبتت  لقد 
غايتها  مرنة  م�شتقلة  خارجية  �شيا�شة  منتهجني  عليه  و�شنظل  املا�شية 
خدمة امل�شالح الوطنية و�شيانة �شيادة الدولة؛ وتفعيل منظومة التعاون 
اخلليجي مبا يحقق التكامل وتوثيق التعاون مع الدول العربية والتكت�ت 
ال�ش�م  على  قائمة  ودول��ي��ة  اإقليمية  بيئة  لبناء  اجلهد  باذلني  الإقليمية 
مبواجهة  ملتزمني  �شيا�شتنا  يف  و�شن�شتمر  املتبادلة  والثقة  وال�شتقرار 
الإرهاب وحماربة التطرف وت�شوية ال�شراعات بالطرق ال�شلمية وامل�شاركة 
اأكر  دويل  نظام  تطوير  يف  وامل�شاهمة  البيئة  حلماية  الدولية  اجلهود  يف 
على ع�قات  احل��ف��اظ  م��ن  دولتنا  النهج  ه��ذا  لقد مكن  واإن�����ش��اف��ا.  ع��دل 
متميزة  دول��ي��ة  �شمعة  حتقيق  و  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال���دول  م��ع  وط��ي��دة 
بح�شورها القوي يف املنظمات الدولية والإقليمية وبا�شت�شافتها للموؤ�ش�شات 
واملوؤمترات الدولية، ومبا تقدمه من م�شاعدات تنموية واإن�شانية م�شتهديًة 
يف ذلك نهج املغفور له الوالد الراحل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان الذي 
جعل من اجلانب الإن�شاين بعدا اأ�شي� يف ال�شيا�شة اخلارجية الإماراتية. 
و�شن�شتمر يف رفع راية ال�ش�م والتنمية والتعاون..مثمنني الدعم اخلليجي 
والعربي للحق الإماراتي التاريخي وامل�شروع يف اجلزر الث�ث املحتلة طنب 
الكربى وطنب ال�شغرى واأبو مو�شى ..موؤكدين اأن ل �شبيل لت�شوية امل�شكلة 
اإل عرب مفاو�شات مبا�شرة اأو حتكيم دويل يعزز فر�س الأمن وال�شتقرار 
يف املنطقة معلنني يف ذات الوقت ترحيبنا مبا تو�شلت اإليه طهران والقوى 
اأن  النووي..اآملني  اإي��ران  برنامج  حول  متهيدي  اتفاق  من  ال�شت  العاملية 

يكون خطوة نحو اتفاق دائم يحفظ ا�شتقرار املنطقة ويقيها التوتر.
املنطقة  ت�شهده  مما  عميق  قلق  من  به  ن�شعر  ما  نخفي  ل  فاإننا  ه��ذا  ويف 
والإرهاب  والعنف  التطرف  موجات  واأج��ج��ت  الفنت  اأيقظت  ت��وت��رات  من 
املثمر  واحل���راك  الي��ج��اب��ي  للح�شور  تقديرنا  ع��ن  ال��وق��ت  ذات  ون��ع��رب يف 
لدبلوما�شيتنا دفاعا عن خياراتنا الوطنية وتقويًة مل�شرية جمل�س التعاون 
ويف طليعتها حق  العادلة  العربية  للق�شايا  ون�شرة  العربية  اخلليج  لدول 
ال�شريف  القد�س  وعا�شمتها  امل�شتقلة  دولته  اإقامة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 
العربي  ودوره��ا  مكانتها  اإىل  مب�شر  للعودة  الهادفة  للمبادرات  وم�شاندًة 
القائد واإعادة ال�ش�م ل�شوريا والطمئنان لتون�س والأمن لليبيا وال�شتقرار 
ودعما  وغريها  واأفغان�شتان  وال�شومال  ولبنان  وال�شودان  واليمن  للعراق 
للجهود املبذولة لإخ�ء منطقة ال�شرق الأو�شط من اأ�شلحة الدمار ال�شامل 
وال�شغط على اإ�شرائيل ل��شتجابة لقرارات ال�شرعية الدولية بالن�شحاب 
من كافة الأرا�شي العربية املحتلة. ونود هنا اأن ن�شيد باجلهد الذي يبذله 
لتفانيهم  والأم��ن  ال�شرطة  واأجهزة  امل�شلحة،  قواتنا  وجنود  و�شباط  ق��ادة 
يف اأداء الواجب حفظا للنظام والأمن و ن�شرا للطماأنينة و ما يقومون به 
�شعينا  نوؤكد  والأمنية..كما  الدفاعية  ب�دنا  بقدرات  ل�رتقاء  جهد  من 
امل�شتمر لتطوير قدراتهم وحتديث عتادهم و�شمان الرعاية ال�شاملة لهم 
ال�شقيقة  ال��دول  اأبناء  من  بيننا  للمقيمني  بال�شكر  نتقدم  ولأ�شرهم..كما 
وال�شديقة ملا ي�شهمون به من دور نقدره. اأيها املواطنون واملواطنات الكرام 
ا�شتثنائيا  اإجن��ازا  كان  املا�شية  والأربعني عاما  الثنني  اإن ما حتقق خ�ل 
الغد  باأن  واثقني  �شاركتم يف �شناعته جميعا مثابرين متوحدين  م�شهودا 

اأف�شل من اليوم..مبثلما اأن احلا�شر اأف�شل من املا�شي.
يعيننا  و  خطانا  ي�شدد  واأن  ال�شاكرين  ع��ب��اده  م��ن  يجعلنا  اأن  اهللهّ  ون�شاأل 

و�شعبنا بالإرادة القوية والهمة العالية.
وفقكم اهلل وكل عام واأنتم بخري .

�صموه يقرر رفع قيمة الدعم ال�صكني الذي يح�صل عليه املواطن من برنامج ال�صيخ زايد لال�صكان من 500 األف اىل 800 األف درهم 
الفوز بتنظيم اك�صبو 2020 �صهادة تقدير لالآباء الذين و�صعوا اأ�صا�ض الدولة القوية وو�صام على �صدر كل مواطن ومقيم 

رئي�ض الدولة: ما حتقق خالل الـ 42 عاما املا�صية كان اإجنازا ا�صتثنائيا �صارك يف �صناعته اأبناء الوطن جميعا متوحدين
تاأكيد ثبات الإمارات على �صيا�صتها اخلارجية املرنة التي تخدم امل�صالح الوطنية و�صيانة �صيادة 

الدولة وتفعيل منظومة التعاون اخلليجي وتوثيق التعاون مع الدول العربية
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اأكد اأن رئي�ص دولتنا يقود م�سريتنا يف معارج الرقي والتقدم باقتدار ويرفد احتادنا بكل ما يزيده قوة ومنعة ومهابة 

حممد بن را�صد: تطلعوا يا اأبناء وبنات الإمارات اإىل امل�صتقبل بثقة وتفاوؤل..فالأر�ض التي نقف عليها �صلبة وقوية 
اإجنازات دولتنا وجناحاتها نتاج لروؤية القيادة ون�صر ثقافة الريادة والعالقة الفريدة العامرة باحلب والثقة والوفاء بني �صعبنا وقيادته

كلما و�صلنا اإىل قمة وجدنا اأمامنا قمة اأعلى لن�صعدها..هذه و�صفة النجاح والتقدم

اأكد اأن ذكرى اليوم الوطني فر�سة ل�سحذ الهمم وال�سد على ال�سواعد لتحقيق الآمال وحتمل امل�سوؤولية بكل اإخال�ص

حاكم ال�صارقة: قلوبنا جميعا حكومة و�صعبا مازالت عامرة بالميان مببداأ الوحدة وعاملة به

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
الوطن  درع  كلمة عرب جملة  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
قيادة  الدولة  حر�س  فيها  اأك��د  والأرب��ع��ني  الثاين  الوطني  اليوم  مبنا�شبة 
والإن�شاين  وال�شياحي  والثقايف  القت�شادي  النفتاح  على  و�شعبا  وحكومة 
على خمتلف ثقافات و�شعوب العامل وبناء ج�شور التوا�شل الدائم كي ت�شل 
دولة الإمارات اإىل العاملية يف �شتى الجتاهات والتوجهات التي ت�شهم يف بناء 

عامل ح�شاري واإن�شاين ي�شوده العدل وال�ش�م..
: وفيما يلي ن�س كلمة �شموه مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 42 

 اأبناء وطني الكرام .. ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
وال�ش�م لوطننا الغايل ونحن نحتفل بالذكرى الثانية والأربعني لتاأ�شي�س 
احتادنا وقيام دولتنا ومل �شمل �شعبنا وال�شري به يف طريق التقدم والرخاء.

وال�ش�م على موؤ�ش�س دولتنا ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان و على �شريكه 
ورفيق دربه ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم وعلى اإخوانهما احلكام الذين 
اجتمعوا يف الثاين من دي�شمرب 1971 على احلق واخلري معت�شمني بحبل 
وطنهم  م�شالح  اأعينهم  ن�شب  وا�شعني  الوثقى  بالعروة  متم�شكني  و  اهلل 
ومواطنيهم فكانت ولدة دولة الإمارات العربية املتحدة وانط�ق ملحمة 

البناء والنه�شة.
وال�ش�م على اأ�ش�فنا الذين حافظوا على هذه الأر�س باإميانهم وت�حمهم 
و�شدق انتمائهم ف�شمدوا اأمام التحديات اخلارجية وكانوا اأبطال يف حتمل 

ق�شوة البيئة وندرة املوارد و�شظف العي�س.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لأخ��ي  والتهنئة  وال�ش�م 
رئي�س دولتنا الذي يقود م�شريتنا يف معارج الرقي والتقدم باقتدار ويرفد 
احتادنا بكل ما يزيده قوة ومنعة ومهابة ومكانة وميكننا من امل�شي بدولتنا 
و�شعبنا اإىل املراكز الأوىل بني دول العامل الأكر تقدماً وا�شتقراراً و�شعوب 
لإخواين  مو�شولني  والتهنئة  وحت�شرا..وال�ش�م  �شعادة  الأك��ر  الأر����س 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى ل�حتاد حكام الإمارات ولأخي �شمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 

للقوات امل�شلحة.

اأيها املواطنون واملواطنات..
ب��ال��ع��ط��اء بهية  ال��ي��وم �شنة احت��ادي��ة ح��اف��ل��ة بالعمل م��ت��األ��ق��ة  ن���ودع  ون��ح��ن 
بالإجنازات فاإننا ن�شتقبل ال�شنة اجلديدة متحدين يف جهودنا جممعني على 
اأهداف روؤيتنا..متم�شكني بثوابتنا التي كتبت مل�شريتنا النجاح قاب�شني على 
التما�شك  ملجتمعنا  و�شمن  وال�شتقرار  الأم��ن  لب�دنا  حفظ  الذي  نهجنا 
والت�حم و مكننا من اج��رتاح تنمية م�شتدامة تراكم الإجن��ازات وحتقق 

التحديث والتقدم وتعزز قيمنا وتقاليدنا وهويتنا وت�شون تراثنا وتنمية.
اأبناء وبنات الإم��ارات اإىل امل�شتقبل بثقة وتفاوؤل..فالأر�س التي  تطلعوا يا 
كافة  يف  وف��ري  وال��ب��ن��اء  العمل  ���ش��ن��وات  وح�����ش��اد  وق��وي��ة  �شلبة  عليها  نقف 
يف  وي�شاركون  والتطوير  التنمية  بثمرات  ينعمون  �شعبنا  واأب��ن��اء  املجالت 
ال����دول ك��اف��ة وق���د جنحت  �شنعهما ودول��ت��ن��ا تنعم مب��ك��ان��ة حم��رتم��ة ب��ني 
ل�إدارة  منوذجا  نف�شها  وفر�شت  العاملية  ال�شاحة  على  بقوة  احل�شور  يف 
هذا  يف  دولتنا  حققت  املتقدمة..لقد  ال��دول  بني  النجاح  على  والت�شميم 
ازدهاره  اقت�شادنا  وا�شل  حيث  املجالت  كافة  يف  وجناحات  اإجن��ازات  العام 
من  اأداوؤه  وك��ان  املنطقة  يف  النمو  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  و�شجل  عافيته  وا���ش��رتد 
بني الأف�شل يف العامل و�شجلت التجربة الأوىل للحكومة يف دورة امليزانية 
الدورة  مع  كبريا..وتطابقت  جناحاً   2011-2013 ل���أع��وام  الث�ثية 
ال�شرتاتيجية للفرتة نف�شها مما اأدى اإىل حت�شني ا�شتخدام املوارد وتطوير 
الأداء احلكومي ورفع كفاءة تنفيذ اخلطط وامل�شاريع وقد اأ�شدرنا ميزانية 
الدورة الثانية ل�أعوام 2016 - 2013 بزيادة قدرها 15 باملئة..وكما يف 
�شابقتها خ�ش�شت الدورة اجلديدة اأكر من ن�شف النفقات مل�شاريع وبرامج 
املنافع الجتماعية للمواطنني والتنمية الب�شرية التي هي املحور الرئي�س 

ل�شيا�شات احلكومة وا�شرتاتيجياتها وخططها ومبادراتها.
�شنة واحدة  اأك��رب تقدم حت��رزه دول��ة خ���ل  ال��ع��ام �شجلت دولتنا  ويف ه��ذا 
املتحدة  الأمم  منظمات  عن  ال�شادرة  العاملية  التناف�شية  مقايي�س  اأه��م  يف 
وال�شتقرار  وال��ت��ح��دي��ث  ال�شاملة  بالتنمية  املعنية  ال��دول��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

والرفاهية وال�شعادة.
اإذا حلت يف  الأهمية  بالغة  متقدمة يف جم��الت  مراكز  دولتنا  تبواأت  وق��د 
املجتمعي  وال��رتاب��ط  احلكومية  ال��ك��ف��اءة  م��وؤ���ش��رات  يف  عامليا  الأول  امل��رك��ز 

قلت �شابقا واأكرر: كلما و�شلنا اإىل قمة وجدنا اأمامنا قمة اأعلى لن�شعدها..
هذه و�شفة النجاح والتقدم و �شرية الناجحني واملتقدمني..فنجاح املرء لي�س 
حم�شوبا له فقط بل اأي�شا حم�شوب عليه. وم�شوؤوليات الناجح دائما اأكرب و 
اإدامة النجاح ت�شتوجب تعزيزه وتطويره..والنجاح ي�شتدعي دائماً حتديات 
جديدة وا�شكاليات جديدة مما يتطلب التاأهب واليقظة الدائمني والوعي 
على امل�شتجدات واملتغريات والقدرة على مواكبتها والتفاعل الإيجابي معها، 
بخا�شة واأنها باتت يف ع�شرنا من اأبرز ثوابته فحجم املعرفة يت�شاعف كل 
ب�شع �شنوات وي�شطحب معه اخرتاعات جديدة وتطبيقات جديدة وحلول 
جديدة يف الزراعة وال�شناعة والطب والهند�شة والت�شال وكافة اخلدمات. 
تعلمون يا اأبناء وطني اأننا مل ن�شعر يوما برهبة من التحديات مهما كانت 
اأي  اأم���ام  الأي���دي  مكتويف  نقف  حدوثها..فلم  �شرعة  كانت  واأي���ا  طبيعتها 
اأن خماطره تكون دائما  حتد واجهناه بل تعاملنا معه كما يجب مدركني 
م�شحوبة بالفر�س..واأن واجبنا هو احتواء املخاطر واغتنام الفر�س..واأنا 
واثق من قدرتنا على اغتنام فر�س امل�شتقبل واحتواء خماطره م�شتندين 
بعد التوكل على اهلل اإىل خرباتنا الذاتية املكت�شبة خ�ل م�شرية بناء دولتنا 
ال�شيا�شي والقت�شادي  والتمكني  ال�شاملة  التنمية  الإماراتي يف  ومنوذجنا 

والجتماعي.

اأيها املواطنون واملواطنات..
فقط  هم  فيه  ح�شة  ينالون  الذين  لكن  الب�شر  جلميع  ملك  امل�شتقبل  اإن 
حركته  �شياق  معرفة  على  ويحر�شون  لغته  ويتقنون  ن��داءه  يلبون  الذين 
الرتاخي..من  ول  التاأجيل  ول  النتظار  يعرف  ل  واجتاهاته..امل�شتقبل 
يكابد  و  يوما  �شيندب حظه  ويبدع  ويبادر  وي�شعى يف عوامله  اإليه  يتقدم  ل 

احل�شرة واخليبة والتخلف.
قرارنا يف الإمارات بل خيارنا الوحيد كان و�شيظل اأن ن�شع امل�شتقبل يف قلب 
خططنا واأن ن�شنعه باأيدينا واأن نفر�س اأنف�شنا �شركاء ل�شناع امل�شتقبل يف 

عاملنا..واأن نناف�س مع املناف�شني فيه على احل�شور الفاعل والتقدم املكني.
املدينة  لبناء  كقاطرة  الذكية  احلكومة  م�شروع  اأطلقنا  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
بامتياز  م�شتقبلي  امل�شروع  الذكي..وهذا  واملجتمع  الذكية  والدولة  الذكية 
فتقدم الدول بات رهن قدرتها على ا�شتخدام و�شائل الت�شال احلديثة يف 
كافة جوانب حياتها واأعمالها وان�شطتها..اإن هذه الو�شائل التي اندجمت 
الدول  حياة  يف  ج��دي��دة  م�شاحات  يوميا  تك�شب  اليد  ك��ف  بحجم  جهاز  يف 
اليوم  ال�����ش��اب��ة..وه��ي  الأج��ي��ال  ح��ي��اة  يف  اأك���رب  م�شاحات  وتك�شب  املتقدمة 
احلكومية  املعام�ت  واجن��از  والهوايات  الأعمال  ممار�شة  يف  معتمدة  اأداة 
عي�شهم  النا�س وطرق  اأ�شاليب حياة  يف  تغريا جذريا  يرتب  واخلا�شة مما 
واآليات عمل �شركات الت�شالت والإع���م والبنوك واخلدمات  ويف طبيعة 
ويف  احلكومات  اأ�شاليب عمل  ويف  وال�شياحة  والطريان  والتوزيع  والتجارة 
املوارد  تكوين  ويف  التعليم  ط��رق  ويف  اللكرتونية  التحتية  البنية  تركيبة 

الب�شرية.
هذا التطور يطرح حتديات جمة على احلكومات والقطاع اخلا�س واملجتمع 
للتكيف مع  ال�شعي  الذكي من  امل�شتقبل  ه��ذا  التواجد يف  يريد  ملن  بد  ول 
رائدة  جت��ارب  ع��رب  التكيف  عملية  ب��داأن��ا  الإم����ارات  يف  مقت�شياته..ونحن 
عمل  ور�شة  احلكومة  اطلقت  وم�شارفنا..وقد  و�شركائنا  دوائ��رن��ا  لبع�س 
املحدد  الزمني  الربنامج  خ���ل  الذكية  احلكومة  اجن��از  ت�شتهدف  ك��ربى 
القطاع  م��ن  تنتظر  ال�شرتاتيجية  العملية  ه��ذه  ت��ق��ود  وه��ي  واحل��ك��وم��ة 
وتكييف  موظفيه  وت��درب  تقنياته  بتطوير  اجلهود  ه��ذه  مواكبة  اخلا�س 
اآليات عمله مبا يتوافق مع هذا التطور..وتنتظر من اأجهزة الإع�م اأ�شهاماً 

فعاًل يف ن�شر ثقافة ومفاهيم احلكومة الذكية.
التميز  وتطوير  الب�شرية  مواردنا  ق��درات  وتعزيز  اقت�شادنا  منو  اإدام��ة  اإن 
يف الأداء احلكومي وموا�شلة التقدم مبراكز دولتنا يف موؤ�شرات التناف�شية 
العاملية بات يرتبط بنجاحنا، حكومة وجمتمعا وقطاعا خا�شا يف النتقال 
يف  ال��رواد  وكنا  الإلكرتونية  احلقبة  يف  جنحنا  الذكية..وكما  احلقبة  اإىل 
جمال احلكومة الإليكرتونية �شنكون روادا ناجحني يف احلقبة الذكية..فها 
هي اجلهات املعنية تتحرك بهمة ون�شاط وفرق العمل ت�شع ال�شرتاتيجيات 
للتكيف  الزمن  ت�شابق  وال��دوائ��ر  وال���وزارات  الزمنية  وبراجمها  واخلطط 
التحتية  البنية  ا�شتكمال  حيث  من  �شواء  الذكية  احلكومة  متطلبات  مع 
واإجراءات  املعام�ت  حمتوى  تطوير  اأو  املوظفني  تدريب  اأو  الإلكرتونية 

اإجنازها.

اأيها املواطنون واملواطنات..
حتدياته  ملواجهة  ال��ع��دة  ونعد  ومفاهيمه  بلغة  امل�شتقبل  نخاطب  ونحن 

يف  اإقليميا  والأوىل  عامليا  الرابعة  املرتبة  يف  وال�شلوكيات..وحلت  والقيم 
العام  ت�شنيف  عن  مرتبه   12 متقدمة  الأع��م��ال  ممار�شة  �شهولة  موؤ�شر 
املا�شي وذلك ح�شب الكتاب ال�شنوي للتناف�شية العاملية 2013 ال�شادر عن 
املعهد الدويل للتنمية الإدارية يف �شوي�شرا..وحلت يف املركز الرابع عاملياً يف 
الأداء القت�شادي والثامن عاملياً يف الأداء العام وفق التقرير ال�شنوي للبنك 

الدويل ال�شادر يف ال�شهر املا�شي.
املتحدة  الأمم  الرابع ع�شر عامليا يف تقرير  و  الأول عربيا  املركز  وحلت يف 
 5 دولتنا  ..وتقدمت   2013 للعام  ال�شعوب  بني  والر�شا  ال�شعادة  ملوؤ�شر 
ال�شادر عن   2013  -  2014 للعام  ال��دويل  التناف�شية  مراتب يف تقرير 
اإىل  املا�شي  العام  يف   24 املرتبة  من  لتنتقل  العاملي  القت�شادي  املنتدى 

 ..19
يف  الأخ��رى حيث حلت  املوؤ�شرات  العديد من  واأح���رزت مراكز متقدمة يف 
املرتبة الأوىل عاملياً يف احتواء اأثار الت�شخم وجودة الطرق وغياب اجلرمية 
التكنولوجيا  ونقل  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  يف  عامليا  والثانية  املنظمة 
كفاءة  يف  عامليا  وال��راب��ع��ة  بال�شيا�شيني  امل��واط��ن��ني  ثقة  يف  عامليا  والثالثة 
الثاين  الوطني  بيومنا  احتفالنا  التحتية..وع�شية  البنية  وج��ودة  الأ�شواق 
يف  لدولتنا  الباهر  بالفوز  و�شعبنا  دولتنا  تقدم  موؤ�شرات  تكللت  والأربعني 
على  توا�شلت  و�شاقة  طويلة  رحلة  بعد   2020 اك�شبو  معر�س  ا�شت�شافة 
مدار العامني املا�شيني وتناف�شنا فيها مع مدن عريقة يف دولة متقدمة..

وكما قال قائد م�شريتنا اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل : اإن هذا الفوز الذي يتزامن مع احتفالتنا بيومنا 
حتققها  التي  الكبرية  والإجن����ازات  النجاحات  ل�شل�شة  تتويج  هو  الوطني 
جعلها  مما  عاماً  واأرب��ع��ون  اثنني  قبل  قيامها  منذ  متوا�شل  ب�شكل  دولتنا 

حتتل مواقع ال�شدارة يف املجالت كافة.

اأيها املواطنون واملواطنات..
يحدث  ومل  ف���راغ.  م��ن  ي���اأت  مل  وتقدمها  وجناحاتها  دولتنا  اإجن����ازات  اإن 
والواعي  وامل��ن��ظ��م  امل��خ��ط��ط  وعملها  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة  ن��ت��ائ��ج  ف��ه��و  بال�شدفة 
املواطنني..وهو  و�شعادة  ال��وط��ن  رفعه  يتوخى  ال��ذي  وال����دوؤوب  واملخل�س 
نتاج ال�شتمرارية والتوا�شل بني الأجيال..ونتاج الع�قة الفريدة العامرة 
والفكر  ال��ذات  تطوير  وقيادته..ونتاج  �شعبنا  بني  وال��وف��اء  والثقة  باحلب 
واملعرفة. ونتاج مواكبة الع�شر ومتغرياته والنفتاح على كل جديد مفيد 

وكل جتربه ناجحة وكل ممار�شة ف�شلى. 
للم�شتقبل.. بتفاوؤل  والنظر  تفا�شيل احلياة  الإيجابي مع  التعاطي  ونتاج 

وت�شجيع  ومكافاأته  الإب���داع  وحتفيز  وتعميقها  ال��ري��ادة  ثقافة  ن�شر  ونتاج 
الناجحني ودعمهم والإمي��ان باأن الف�شل يف عمل هو جمرد جتربة حافلة 
النجاحات  اأن هذه  الرغم من  التالية..وعلى  املحاولة  املفيدة يف  بالدرو�س 
بروؤيتنا  ثقتنا  وت��ع��زز  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  وال��ف��خ��ر  ال��ر���ش��ا  م�شاعر  فينا  تبعث 
اأو  نغرت  اأو  باأنف�شنا  نزهو  جتعلنا  ل  فاإنها  عملنا  وبرامج  وا�شرتاتيجيات 
املنبه الذي يذكرنا مب�شوؤوليتنا  اإنها عندنا مبثابة  نتباها بها على غرينا. 
وح�شد  الهمم  ل�شحذ  ي��دع��ون��ا  ن���داء  اإل��ي��ه��ا..وه��ي  والإ���ش��اف��ة  �شونها  ع��ن 
الطاقات والتحرك معا ككتلة واحدة يف الدروب التي حتقق العزة والتقدم 

لوطننا و�شعبنا.

اأيها املواطنون واملواطنات..
عهدكم بحكومتكم اأنها ت�شق معكم وبكم طريق امل�شتقبل م�شتلهمة برنامج 
العمل الوطني الذي اأطلقه �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة يف العام 2005 

وروؤيتنا ل�إمارات 2021.
و�شتظل حكومتهم على عهدها مبادرة تقود من الأمام و حت�شد كافة اجلهود 
وتدفع  الإم���ارات  اأبناء  متكني  يف  ومت�شي  العمل  فرق  وتنبي  والإمكانيات 
غايتنا  جمموعها  يف  هي  التي  وطموحاتهم  ذاتهم  حتقيق  نحو  طاقاتهم 
املقبلة  لل�شنوات  عمل  بربنامج  وبكم  معكم  حكومتكم  الكربى..وتنه�س 
جناحاتنا  تعزيز  ويتوخى  واأن�شطتنا  واأعمالنا  حياتنا  جوانب  كافة  يغطي 
وتطوير اجنازاتنا وا�شتكمال النواق�س اأينما وجدت ومعاجلة ق�شور الأداء 

يف اأي عمل اأو ن�شاط. 
ومازال اأمامنا الكثري لننجزه ول عذر لنا يف عدم الإجناز اأو يف بطء الإجناز 
وطاقتنا  ث��ري��ة  ال��ذات��ي��ة  وخ��ربات��ن��ا  متوثبة  وق��درات��ن��ا  وف���رية  فاإمكانياتنا 
الإيجابية ل تن�شب و�شواعد �شبابنا و�شاباتنا قوية وعقولهم نهمة للمعرفة 
حول  والتفافهم  بقيادتهم  والتحامهم  والإت��ق��ان  للعمل  تواقة  ونفو�شهم 
روؤيتها يدفعهم للعطاء يف كل املواقع والتفاين يف خدمة الوطن وال�شتعداد 

لبذل الغايل والنفي�س ل�شون اأمنه وا�شتقراره وحتقيق عزته ورفعته.

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
مبنا�شبة  الوطن  درع  جملة  عرب  كلمة  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
اليوم الوطني الثاين والأربعني دعا فيها اأبناء الإمارات اإىل اأن يجعلوا 
من هذه الذكرى فر�شة ل�شحذ هممهم وال�شد على ال�شواعد لتحقيق 
اإخ��س ووعي بقيمة ما حققه الحتاد  امل�شوؤولية بكل  الآم��ال وحتمل 

لب�دنا وبكل قوة للمحافظة على منجزاته.. 
وفيما يلي ن�س كلمة �شموه:

. اأتقدم باأحر التهاين اإىل اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل ورعاه و 
الإمارات  الأعلى حكام  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخ��واين 
و�شعب الإم��ارات مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين والأربعني لحتاد دولة 

امل�شرية  الإم��ارات وقائد  ال�شادقني املخل�شني حكام  ففيه توجت جهود 
اآل نهيان رحمه اهلل بقيام احتاد دولتنا الغالية  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
وعلى امتداد م�شرية هذا الحتاد ورغم رحيل من رحل عنا من املوؤ�ش�شني 
اإل اأن قلوبنا جميعا حكومة و �شعبا مازالت و بف�شل من اهلل ومنة عامرة 
بالميان مببداأ الوحدة وعاملة به وعلى اأ�شا�س ذلك كله لبد لنا اأبناء 
الإمارات �شبابا و بنات..ن�شاء و م�شيخة كبارا و �شغارا اأن جنعل من هذه 
اأمالهم  لتحقيق  ال�شواعد  على  وال�شد  الهمم  ل�شحذ  الفر�شة  الذكرى 
ووعي  اإخ������س  بكل  للم�شوؤولية  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  حتمل  يف  واأم��ل��ن��ا 
بقيمة ما حققه الحت��اد لب�دنا و بكل قوة للمحافظة على منجزاته. 
اأن يكون هذا الحت��اد نواة قوتنا و�شبيلنا ودليلنا  نرجو من اهلل تعاىل 
للتم�شك بثوابته يف هذا الوقت ال�شعب الذي ي�شهد الكثري من التبدلت 
والدرو�س  ال��ع��رب  اأخ���ذ  م��ن اجلميع  ال��ت��ي تقت�شي  وامل��اآ���ش��ي  وال��ت��غ��ريات 

واملحافظة على هذا الوطن وحماية ترابه ووحدته . 

الإمارات العربية املتحدة. اإن املتتبع لتاريخ احتاد دولة الإمارات العربية 
ي�شت�شعر  واأن  ع��ق��ود لب��د  اأرب���ع  م��ن  اأك���ر  تاأ�ش�س منذ  وال���ذي  امل��ت��ح��دة 
اأجل  م��ن  ن�شالهم  يف  الحت���اد  موؤ�ش�شوا  بذلها  التي  واجل��ه��ود  امل�شاعي 
التي  التي واجهوها والعراقيل  الكيان م�شتمدين من كل ال�شعاب  هذا 
املبداأ  اأج��ل  العمل من  ملوا�شلة  اأك��رب  اعرت�شت طريقهم طاقات وعزما 
الذي اآمنوا به وهو التكامل والتعاون فيما بينهم من خ�ل احتاد متني 
يهياأ الأمن وال�شتقرار ل�شعبه ويدفعه للتقدم لي�شاهي الدول الكربى 

يف منجزاته. 
وبف�شل  تعاىل  اهلل  بف�شل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  تهياأ  لقد 
جهود اأبنائه املخل�شني الفر�شة لبناء احتاد متني قائم على اأ�ش�س قوية 
اآل  ال�شيخ زايد بن �شلطان  ب��اإذن اهلل  املغفور له  اأر�شى قواعدها  را�شخة 

نهيان طيب اهلل ثراه . 
واإن يوم الثاين من دي�شمرب يعترب مفرتق طريق ويوم تاريخي بحق..

مبا  معها  ونتعامل  ندركها  احلا�شر..نحن  حت��دي��ات  ع��ن  حلظة  نغفل  ل 
ت�شتحقة من جهد ومتابعة واهتمام.

وياأتي يف مقدمة هذه التحديات تطوير التعليم بكل مراحله وم�شتوياته..
حت�شنت  وقد  مر�شية  والنتائج  �شخمة  املجال  هذا  يف  املبذولة  اجلهود  اإن 
اإىل تقدم ترتيب الدولة يف  اأدى  التعليمي حت�شنا ملمو�شا  الأداء  موؤ�شرات 
عملية  و�شول  على  م�شممون  ونحن  بالتعليم  املخت�شة  الدولية  املقايي�س 
والدوام  ال�شتمرارية  التطوير  يلتزم  اأن  وع��ل��ى  اأه��داف��ه��ا  اإىل  التطوير 
وباعتبار اأن التعليم هو املحور الأ�شا�س يف حياة الدول وهو املطالب بتقدمي 
خمرجات قادرة على التفاعل الإيجابي مع زمانها ومع املتغريات املتتابعة 

كما يف عامل امل�شتقبل الذكي الذي اأ�شرت اإليه للتو.
اجلودة  م��ن حيث  ال�شحية  اخل��دم��ات  تطوير  م��ا���ش��ون يف  اأي�����ش��ا  ون��ح��ن 
والنت�شار..نريد اأن ت�شل اأف�شل اخلدمات ب�شهولة وي�شر اإىل كل مواطن 
امل�شتويات  اأف�����ش��ل  اإىل  ال�شحية  مبرافقنا  ن�شل  اأن  وم��واط��ن��ة..ون��ري��د 

العاملية.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��ق��دم امل��ل��م��و���س يف ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط ت��وف��ري امل�شاكن 
للمواطنني فاإن طموحنا اأكرب مما حتقق بكثري..وبف�شل برنامج ال�شيخ 
الإ�شكان  وبرامج  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ومبادرات  ل�إ�شكان  زاي��د 
اأق�شر وقت  امل�شتحقني يف  باأن تلبي طلبات  املحلية �شنحقق هذا الطموح 
تزيد عن ث�ث  ل  م�شكنه خ�ل فرتة  على  امل�شتحق  وان يح�شل  ممكن 

�شنوات من تاريخ ا�شتحقاق الطلب.
.اإ�شافة اإىل ذلك فاإننا من�شي يف تطوير وا�شتكمال ت�شريعاتنا منطلقني 
من حر�شنا على توطيد العدل والقانون وتوفري مظلة ت�شريعية ت�شتكمل 
الأعمال  ومم��ار���ش��ات  احل��ي��اة  اأ�شاليب  يف  جديد  ك��ل  وتغطي  نواق�س  اأي��ة 
وتب�شط اإج��راءات التقا�شي وت�شرع الف�شل يف النزاعات بعامة والتجارية 

بخا�شة.

اأيها املواطنون واملواطنات..
مبقدار ثقتنا بقدرنا على التعاطي الفعال مع حتديات احلا�شر وامل�شتقبل 
الداخلية مبقدار ما نحن منتبهون لتحديات اأخرى بعيدة عنا لكن بع�شها 
ينطوي على خماطر حمتملة قد توؤثر علينا ومت�س مب�شاحلنا الوطنية 
واأعنى بذلك الو�شع امل�شطرب يف القليم ومعاناة املراحل النتقالية التي 
القليمي  النظام  وفاعلية  دور  يف  الكبري  وال��رتاج��ع  عربية  دول  تعي�شها 
ينعك�س  مما  وال�شيولة  بالتدافع  نظامه  املت�شم  ال��دويل  والو�شع  العربي 
واملجتمع  ال��ك��ربى  ال��ق��وى  قيام  دون  وي��ح��ول  القليمي  الأم���ن  على  �شلباً 
الدويل بدورهما يف حل الق�شايا املزمنة كالق�شية الفل�شطينية والق�شايا 

امل�شتجدة كالأزمة امل�شتفحلة يف �شوريا.
لتعزيز  عليه  نقدر  مب��ا  ون��ق��وم  وعاملنا  اقليمنا  يف  ال��ت��ط��ورات  نتابع  نحن 
م�شتقبلها  تقرير  يف  ال�شعوب  حق  وندعم  املنطقة  يف  وال�شتقرار  الأم��ن 
التنمية. ويف متابعتنا لهذه  اأعباء  ال�شقيقة على مواجهة  ون�شاعد الدول 
التطورات نتح�شب لأ�شواأ الحتمالت ونعد العدة ملواجهتها معتمدين على 
قدرتنا الذاتية وثوابتنا ال�شيا�شية وت�حمنا الوطني والتفاف �شعبنا حول 
قيادته وروؤاها و�شيا�شاتها وحر�س كل مواطن على اأمن الوطن و�ش�مته 

ومكت�شباته.

اأيها املواطنون واملواطنات..
يف احتفالنا بيومنا الوطني الثاين والأربعني اأتوجه اإىل الباري عز وجل 
وطننا  خدمة  من  ومتكيننا  اأعمالنا  يف  لنا  توفيقه  على  وال�شكر  باحلمد 
و�شعبنا وعلى ما كتبه لب�دنا من اأمن وا�شتقرار وما �شاقه اإلينا من اأ�شباب 
اأن يدمي نعمه علينا واأن ياأخذ بيدنا واأن  النجاح..اأ�شاأله �شبحانه وتعاىل 

ي�شد من اأزرنا يف احلق وعمل اخلري واأن يوفقنا اإىل ما يحب وير�شى.
وال�ش�م عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

حممد بن را�صد ي�صدر قانونا باإن�صاء مركز اجلليلة لثقافة الطفل ومر�صوما بتعيني الأمرية هيا رئي�صا ملجل�ض الأمناء
•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
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ل�شنة 2013 باإن�شاء موؤ�ش�شة عامة ت�شمى مركز اجلليلة لثقافة الطفل.
كما اأ�شدر �شموه املر�شوم رقم 31 ل�شنة 2013 بتعيني �شمو الأمرية هيا بنت 
اأن يعمل بهما من تاريخ �شدورهما  اأمناء املركز على  احل�شني رئي�شا ملج�س 
وين�شرا يف اجلريدة الر�شمية.  واأو�شح القانون رقم 9 ل�شنة 2013 اأهداف 
املركز والتي تت�شمن احلفاظ على هوية الطفل الإماراتي وموروثه الثقايف 
وتاأ�شيل  وامل��در���ش��ة  ل���أ���ش��رة  م��وازي��ة  للطفل  اآم��ن��ة  جمتمعية  بيئة  واإي��ج��اد 
اأن�شطة ثقافية  باأ�شلوب م�شوق من خ�ل  الرتاث للطفل  احلداثة وتقدمي 
ق��ادر على  ق��درات وم��واه��ب الطفل وتكوين جيل  ممتعة ع���وة على تنمية 

الطفل على النمو ال�شليم املتكامل ج�شميا وعقليا ونف�شيا. ويعنى املركز اأي�شا 
باإجراء البحوث والدرا�شات املتعلقة بتنمية مواهب الطفل وثقافته واإ�شدار 
والتثقيفية  التعليمية  املعلومات  و�شائل  الكتب واملج�ت وغريها من  ون�شر 
للطفل واإقامة الأن�شطة الثقافية املوجهة ل�أطفال واأولياء الأمور واملدر�شني 
املجتمع  يف  ودجم��ه  الطفل  لنمو  امل�ئمة  البيئة  اإيجاد  بهدف  والرتبويني 
كذلك اإقامة الأن�شطة الثقافية يف املدار�س وتكوين الفرق الفنية والثقافية 
املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  وخ��ارج��ه  املركز  داخ��ل  وغريهم  الأط��ف��ال  من 
ال�شركات  تاأ�شي�س  يف  امل�شاهمة  اأو  تاأ�شي�س  للمركز  يكون  كما  ال�شاأن  ه��ذا  يف 
ف�ش�  للمركز  املالية  امل��وارد  تنمية  اإىل  تهدف  التي  ال�شتثمارية  وامل�شاريع 
عن تطوير ع�قته باملراكز والهيئات والحتادات واملنظمات املحلية والعربية 
و�شتت�شمن مهام  الطفل.  �شوؤون ثقافة  املتخ�ش�شة يف  والدولية  والإقليمية 
واخت�شا�شات جمل�س الأمناء برئا�شة حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

يف  الطفل  ثقافة  دور  تفعيل  جانب  اإىل  املعرفة  ع�شر  مع  اخل���ق  التفاعل 
على  القانون  من  الثالثة  امل��ادة  ون�شت  امل�شتدامة.  الب�شرية  التنمية  حتقيق 
والأهلية  والإداري  امل��ايل  وال�شتق�ل  العتبارية  بال�شخ�شية  املركز  متتع 
حتقيق  تكفل  التي  والت�شرفات  الأعمال  جميع  ملبا�شرة  ال�زمة  القانونية 
القانون  و�شف  فيما  دب��ي  والفنون يف  الثقافة  بهيئة  يلحق  اأن  على  اأه��داف��ه 
واملبادرات  ال��ربام��ج  تنفيذ  ومنها..  املركز  اخت�شا�شات  ال�شاد�شة  مادته  يف 
التي ت�شمن تعاون اأفراد املجتمع وموؤ�ش�شاته يف كل ما يتعلق باإبراز املوروث 
الفكري والثقايف واحل�شاري والعادات والتقاليد والقيم املجتمعية احلميدة 
للطفل.. وتو�شيل املعلومة له باأ�شلوب اإبداعي غري تقليدي وتنمية مواهب 
وقدرات الطفل الذهنية والفنية والإبداعية والرتقاء باهتماماته واإك�شابه 
للطفل  �شوية  �شخ�شية  وبناء  املنطقي  العلمي  والتفكري  التحليل  م��ه��ارات 
وغر�س القيم احلميدة يف نف�شه مثل حب التعلم وحتمل امل�شوؤولية وم�شاعدة 

را�شد اآل مكتوم �شمو الأمرية هيا بنت احل�شني اإقرار ال�شيا�شية العامة ملركز 
اجلليلة لثقافة الطفل وخططه ال�شرتاتيجية والتطويرية واعتماد الربامج 
الأنظمة  اعتماد  واأي�شا  للمركز  العامة  ال�شيا�شة  لتنفيذ  الزمنية  واخلطط 
واللوائح الإدارية واملالية والفنية املتعلقة بتنظيم العمل فيه والإ�شراف على 
اإدارة ال�شيا�شة العامة للمركز وحتديد اأوليات الدعم الذي يقدمه يف جمالت 
بالطفل  املتعلقة  الثقافية  والأب��ح��اث  والدرا�شات  الثقافية  الأن�شطة  تنفيذ 
اأ�ش�س التعاون مع اجلهات املعنية وت�شكيل اللجان الدائمة  الإماراتي وو�شع 
التفاقيات مع  اإب��رام  واملوافقة على  واملوؤقتة وحتديد مهامها و�ش�حياتها 
املنظمات واملوؤ�ش�شات والهيئات املتخ�ش�شة. وفيما يتعلق بالهيكل الإداري فقد 
اأن يتكون اجلهاز التنفيذي ملركز اجلليلة لثقافة الطفل  ن�س القانون على 
من مدير تنفيذي ومدير فني ي�شدر بتعيينهما قرارين من رئي�س جمل�س 

الأمناء اإ�شافة اإىل عدد من املوظفني الإداريني واملاليني والفنيني. 
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اأكد اأن العقود الأربعة املا�سية هي بكل املقايي�ص متثل حقبة مزدهرة من تاريخ الإمارات 

حاكم عجمان: البيت الواحد �صيظل متحدا بتما�صك ال�صواعد وت�صابك الأيادي واإخال�ض النوايا 

اأكد اأن المارات اأ�سبحت قلعة من قالع القت�ساد الدويل املكني ووجهة با�سمة يف النه�سة والزدهار والتطور 

حاكم الفجرية: الحتاد كان روؤية زرعت غرا�ض الأمل والعطاء امل�صتدام على كل الأ�صعدة

اأكد اأن التميز �سار �سعارا حتر�ص اأجيالنا احلالية على حتقيقه ا�ستجابة لدعوة قيادتنا 

حاكم اأم القيوين: احتادنا قدم للعامل منوذجا متميزا يف ن�صوء الدول والكيانات الدولية

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان كلمة عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين 
اإن �شاء اهلل حتت قيادة  اأن م�شرية الحت��اد �شت�شتمر  اأكد فيها  والأربعني 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
الأيادي  وت�شابك  ال�شواعد  بتما�شك  متحدا  �شيظل  ال��واح��د  البيت  واأن 
واإخ��س النوايا .. وفيما يلي ن�س الكلمة.. يطيب يل مبنا�شبة الذكرى 
التهاين  ب��اأج��م��ل  اأت��ق��دم  اأن  اخل��ال��د  ال��وط��ن��ي  ليومنا  والأرب��ع��ني  الثانية 
ال�شمو  ل�شاحب  وال�شعادة  والعافية  بال�شحة  الأم��اين  باأ�شدق  مقرونة 
اأخيه  واإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
�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 اإخواين اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات حفظهم اهلل جميعا واإىل الفريق اأول �شمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد 
للقوات امل�شلحة واإىل �شعبنا الكرمي داعيا اهلل اأن يعيد هذه املنا�شبة علينا 

باخلري والربكات وعلى دولتنا احلبيبة بالرفعة والزدهار وال�شتقرار. 
اإىل قلبي ونف�شي لأنه  اأحب الأ�شياء  اإن احلديث عن الحتاد �شيظل من 
مرتبط باملغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه الذي و�شع ب�شمته وقال كلمته وقاد موكب البناء والتقدم والنه�شة 
العطاء  لأبنائه فقدم  املحب  الوالد  ل�شعبه وعطف  املخل�س  القائد  بثقة 
اجلزيل الذي �شيظل اأبد الدهر يطوق اأعناقنا و�شنظل قا�شرين اأن نوفيه 
حقه و�شكره ويكفي زايد فخرا اأنه بحكمته واإميانه ا�شتطاع احلفاظ على 
الإمارات  �شعب  م�شلحة  فيه  ملا  تطويرها  على  والتاأكيد  التجربة  ه��ذه 
م�شهودة  بعطاءات  متيزت  التي  امل�شرية  ه��ذه  واإن  العربية  الأم��ة  وفخر 

اأف�شل  الرابعة عامليا بني  املرتبة  الإم��ارات حتتل حاليا  اأن  2013. كما 
ب��ال��رغ��م م��ن وج���ود العدد  ال��ع��امل يف ت��دين ن�شبة اجل��رمي��ة  10 دول يف 
حتقيق  اإىل  دوم���ا  ال��دول��ة..ون��ت��ط��ل��ع  يف  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  ال��ه��ائ��ل 
النجاحات و�شون الإجن��ازات والو�شول بدولتنا اإىل املركز الأول ويتاأتى 
ذلك بالولء للقيادة الر�شيدة والتفاين من اأجل الوطن والذود عنه بكل 
غال ونفي�س و املحافظة على املبادئ والعادات والتقاليد التي ورثناها من 
جيل الآباء والأجداد والت�حم والتكاتف والتعا�شد واإع�ء قيمة العمل 
التحديات وكرت  امل�شرية مهما عظمت  ا�شتمرار هذه  اأجل  والإنتاج من 
ال�شعاب وكما قال �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة: تناف�شية الإمارات اأمانة 
بيد كل مواطن وم�شوؤول . ولقد حر�شت دولة الإحتاد اأ�شد احلر�س على 
بناء اإن�شان الإمارات فكانت تلك واحدة من اأ�شمى غاياتها اأن يجد اإن�شان 
الإمارات ما يتمناه واأن تتيح له دولته بيئة العمل والإبداع اخل�ق ذلك 
اإن املواطن هو الأ�شا�س يف اأي معادلة للبناء والنه�شة وهو الر�شيد الباقي 
الذي ل ينفد ول ين�شب وقد اأن�شفت دولة الحتاد املراأة وتبواأت بف�شل 
واأ�شبحت ممثلة يف  العمل.  كل قطاعات  ورفيعة يف  هامة  منا�شب  ذلك 
املجل�س الوطني الحتادي انتخابا وتعيينا و�شكلت ن�شبة الن�شاء يف املجل�س 
املراأة  الن�شب املرتفعة لتمثيل  2 ر22 باملائة وهي تعد من بني  الوطني 
الأوىل  امل��رك��ز  يف  الإم����ارات  ج���اءت  كما  ال��ع��امل  يف  الربملانية  املجال�س  يف 
عربيا بامل�شاواة بني الرجل واملراأة يف تقرير للمنتدى القت�شادي العاملي. 
نهج  م��ن  اختطته  كله مب��ا  ال��ع��امل  وتقدير  اح���رتام  دولتنا  اكت�شبت  وق��د 
تت�شم باحلكمة والعتدال  �شيا�شتها اخلارجية  ثابتة يف  معتدل ومواقف 
والأ�شدقاء  الأ�شقاء  بني  والعدل..والتفاهم  احل��ق  ومنا�شرة  وال��ت��وازن 
احل�شارات  ب��ني  واحل���وار  ال�شليمة  بالطرق  وال��ن��زاع��ات  اخل���ف��ات  حل��ل 
واحتلت اأعلى املراكز بني املانحني الدوليني للم�شاعدات اخلارجية والتي 
الطع��ام  وتوفري  امل�شردين  اإي���واء  يف  اأ�شهمت  بلدا   120 اأك��ر  اإىل  ت�شل 

ال�شمو  �شاحب  ق��ي��ادة  حت��ت  اهلل  �شاء  اإن  ت�شتمر  �شوف  كبرية  واإجن����ازات 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأن البيت الواحد 
اإن  نوايانا.  واإخ��س  اأيادينا  وت�شابك  �شواعدنا  بتما�شك  متحدا  �شيظل 
العقود الأربعة املا�شية هي بكل املقايي�س متثل حقبة مزدهرة من تاريخ 
بكل  واملدنية  التقدم واحل�شارة  اآف��اق  اإىل  دولتنا  انطلقت  فقد  الإم��ارات 
ثقة واقتدار و �شهدت ب�دنا يف ظل الحتاد نه�شة تعليمية واقت�شادية 
عملية  يف  وامل�شتقبل  احلا�شر  احتياجات  لبت  كربى  وزراعية  وعمرانية 
تنموية متميزة تتعلق بحياة الإن�شان واحتياجاته البيئية والقت�شادية يف 
منظومة حياتية متكاملة ب�شورة و�شعت دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف ال�شفوف الأوىل مع اأرقى دول العامل التي جعلت التنمية امل�شتدامة يف 
اأولويات �شيا�شتها. جاء الحتاد ومل ي�شهد العامل ما ي�شهده اليوم ولكن 
النظرة البعيدة والروؤية العميقة وا�شت�شراف امل�شتقبل بكل ما يحمله من 
اآمال وطموحات جعلت من خيار الحتاد طريقا ل بد منه وهدفا واجب 
بلوغه وغاية يتحتم اإدراكها. واإن كل متابع اأو مراقب لبد اأن يقف بكل 
التقدير والحرتام ملا حدث يتمعن يف ال�شواهد وياأخذ العرب ومن ثنايا 
اإن الحت��اد هو طريق  حديث املغفور له ال�شيخ زاي��د عربة وهو القائل : 
العزة واملنفعة واخلري امل�شرتك واإن الكيانات الهزيلة ل مكان لها يف عامل 

اليوم فتلك عرب التاريخ على امتداد الع�شور . 
التح�شر  م��ن  اأرق��ام��ا قيا�شية  ق��د �شجلت  ب���دن��ا  اإن  ت��وؤك��د  امل��وؤ���ش��رات  اإن 
املتقدمة  ال���دول  م��ن  ال��ي��وم  �شعيد جعلتها  ك��ل  على  وال��رخ��اء  وال��ت��ق��دم 
التي تتميز باقت�شاد متطور ومزدهر وتنمية متوازنة واأو�شاعا �شيا�شية 
م�شتقرة واأمن را�شخ وتنظيمات اإدارية واإنتاجية متطورة..و�شارت دولتنا 
م�شرب املثل بني دول العامل وحتظى باحرتامه وخري دليل على ذلك اأن 
الإح�شاءات والدرا�شات امل�شتقلة ت�شري بلغة الأرقام اإىل اأن دولة الإمارات 
الأوىل عربيا و 18 عامليا لأف�شل مكان ميكن اأن يولد فيه الإن�شان عام 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم الفجرية كلمة عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين 
والأرب��ع��ني اأك��د فيها اأن الحت���اد ك��ان روؤي���ة زرع��ت غ��را���س الأم���ل والعطاء 
امل�شتدام على كل الأ�شعدة الجتماعية والثقافية والقت�شادية والإن�شانية 

واأبناء الوطن هم عماد البناء والتطوير. 
وفيما يلي ن�س الكلمة:

اثنان واأربعون عاما مرت من عمر الحتاد بح�شاب الزمن �شارت خ�لها 
والرقي..اثنان  والتقدم  للرفعة  عنوانا  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
واأربعون عاما اكتمل خ�لها م�شروع الحتاد واأ�شبحت دولة متقدمة ي�شار 
اإليها بالبنان. اإن من اأكرب النعم واأعظمها تاأليف القلوب و اجتماعها على 
املحبة واملودة فديننا احلنيف يوجهنا لقيمة الوحدة و ي�شعرنا ب�شرورتها 
احل�شارات.  وب��ن��اء  الجن����ازات  �شنع  و  احل��ي��اة  عقبات  ملواجهة  وحتميتها 
املعارف  وتنمو  تزدهر احلياة  و  العزائم  و تقوى  تتكاتف اجلهود  بالحتاد 
وال��ع��ل��وم و يعلو ���ش��اأن ال��وط��ن وت��رت��ف��ع راي��ت��ه ع��ال��ي��ة. ول��ن تتحقق عمارة 
املنجزات  التعاون وترتقي احلياة وت�شان  يكون  وبه  بالحتاد  اإل  الأوط��ان 

التحديات  �شتى  يواجه  اليوم  العامل  كان  واإذا  العتدال  وثقافة  امل�شرتك 
واملخاطر ال�شعبة فاإن اهلل �شبحانه وتعاىل قد جنب الإمارات و�شعبها كل 
كل  وت�شخري  الر�شيدة  قيادتنا  لدى  احلاذقة  للروؤية  وذل��ك  املخاطر  تلك 
ماأمن ح�شني  النا�س يف  اأ�شبح  واملواطن حتى  الوطن  الإمكانيات خلدمة 
تخطط  ما  بلوغ  على  وحر�شها  قيادتها  بحكمة  واثقة  مزدهرة  دول��ة  ويف 
الوط��ن - وحتت  ه��ذا  ي��زال  وم��ا  وواع����دة.  ا�شرتاتيجيات حمكمة  م��ن  ل��ه 
راية الحت��اد ال�شاخمة - يزدهر يوما بعد يوم و ي��زداد ر�شوخا و متكينا و 
انط�قا نحو اآفاق من الريادة والأمان والبتكار ومن خ�ل اإ�شرتاتيجية 
الدول  املتحدة على خارطة  العربية  الإم��ارات  دولة  �شاملة ت�شع  حكومية 
الأك��ر ازده��ارا ومناء وعطاء. ل بد لنا اليوم ونحن نتطلع اإىل امل�شتقبل 
من اأن ننظر اإىل تلك ال�شنوات التي م�شت منذ اإع�ن الحتاد لإدراك ال�شر 
الذي كان وراء تلك الطاقة الهائلة والقوة املحركة مل�شرية النماء والبناء 
ال�شخمة التي حققتها ب�دنا و ذلك �شرط اأ�شا�شي اإذا ما اأردنا اأن نوا�شل 
ال��درب ونحافظ على وترية الإجن��از ونبقى يف مرتبة ال�شدارة. ختاما ل 
ي�شعنا اإل اأن نتوجه اإىل اهلل العلي القدير باأن يغف�ر ملوؤ�ش�س الوط����ن ال�شيخ 
اآل نهيان رحمه اهلل وي�شكنه ف�شيح جناته و ي�شدد خطى  زايد بن �شلطان 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  �شاحب 

وتتعزز التنمية وتزداد الروة ويكون للدولة مكانتها املرموقة يف املنتديات 
العربية  الإم���ارات  اأبناء  كل  به  يفتخر  اأ�شبح  ما  ه��ذا  و  الدولية  واملحافل 
وتقديرهم  وحكامهم  لوطنهم  ولئ��ه��م  ف��ي��زداد  الأمم  اأب��ن��اء  ب��ني  املتحدة 
والتعاون  التاآزر  اختار  �شعب  ق�شة  الحتاد هي  وموؤ�ش�شيه. م�شرية  لبناته 
النهج  هو  واثقة هذا  بامل�شتقبل بخطى  عليها  ليعرب  التاآخي  وبناء ج�شور 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�ش�س  اأر�شاه  ال��ذي 
راية  رف��ع��وا  بيد حينما  ي��دا  الإم�����ارات  �شيوخ  اإخ��وان��ه  م��ع  ث���راه  طيب اهلل 
الحت��اد. الحتاد كان روؤية زرعت غرا�س الأمل والعطاء امل�شتدام على كل 
الأ�شعدة الجتماعية والثقافية والقت�شادية والإن�شانية كان الهدف الأول 
اأبناء الوطن  الذي ركزت عليه القيادة احلكيمة وما تزال اإميانا منها باأن 
ل�شعبها  وحبها  الر�شيدة  القيادة  هذه  بحكمة  والتطوير.  البناء  عماد  هم 
�شارت �شفينة  الوطن جميعا  اأبناء  العظيم لها من قبل  الولء  و مبادلتها 
الحتاد يف خ�شم احلياة الع�شرية اآمنة مطمئنة يف رغد وتطور دائبني وها 
هي اليوم دولة الإمارات العربية املتحدة قلعة من ق�ع القت�شاد الدويل 
ال�شامل..يق�شدها  والتطور  والزده���ار  النه�شة  يف  با�شمة  ووجهة  املكني 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ك��ل م��ن يبحث ع��ن ال�شعادة والأم���ن والأم����ان ويتطلع  م��ن 
اإىل اأ�شالتها وهويتها العربية الإ�ش�مية كل من ين�شد الت�شامح والعي�س 

الوطنية واخل��ري يف وطننا  وب��داأ قطافها و�شارت م�شدرا للروة  واأينعت 
احلبيب. كما يطيب لنا اأن نوؤكد باأننا قد التزمنا ذلك النهج الذي ارتاأته 
قيادتنا بلزوم مراعاة اعتبارات الأمن الوطني عند و�شع خططنا املتعلقة 
املبتغاة  الغاية الوحيدة  املايل هو  العائد  التنموي كي ل يكون  بال�شتثمار 
الأمر الذي عزز من ثقتنا يف مقدراتنا لإجناز م�شروعات مثمرة اقت�شاديا 
متوافقة مع ذلك النهج مب�شادرنا وفر�شنا املتاحة و بداأنا بالفعل يف تنظيم 
وتهيئة موؤ�ش�شاتنا لتنفيذ هذا الهدف..ومن ح�شن الطالع اأن نقراأ يف اإحدى 
�شحفنا اليومية اأن اأحد موا�شيع �شيا�شة املجل�س الوطني الحتادي ب�شاأن 
اأ�شياء  �شمن  تناق�س  �شوف  التي  املهمة  الق�شايا  من  ال�شكانية  الرتكيبة 
الت�شريعي  الف�شل  الف�شل من  العادي من  الثالث  النعقاد  دور  اأخ��رى يف 
اخلام�س ع�شر. ونبتهل اإىل املوىل العلي القدير اأن يك�أ الحتاد برعايته 
وكذلك رئي�س دولته و نائبه واإخوانهما حكام الإم��ارات واأن يدمي توفيقه 
لهم يف موا�شلة جهودهم لرفعة الوطن واإع�ء �شاأنه وحتقيق املزيد من 

التنمية يف ربوعه والرفاهية ل�شعب الإمارات . 

•• اأبوظبي-وام:

الأعلى  املجل�س  ع�شو  املع�  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وج��ه 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جملة  ع��رب  كلمة  القيوين  اأم  حاكم 
را�شخة قدم  اليوم دولة  الذي غدا  اأن الحت��اد  اأكد فيها  والأربعني  الثاين 
للعامل منوذجا متميزا يف ن�شوء الدول والكيانات الدولية وجتربة فريدة 
ثبت جناحها مبا اأ�شفرت عنه من نتائج واجنازات حازت على اإعجاب العامل 
وتقديره .. وفيما يلي ن�س الكلمة.. يهل علينا يومنا الوطني احلبيب الذي 
يقابل الذكرى الثانية والأربعون لن�شوء احتادنا املجيد وهي ذكرى نتطلع 
والأجداد  الآب��اء  اأمنية  لتحقق  والع��ت��زاز  بالبتهاج  مفعمة  وقلوبنا  اإليها 
التي بذلوا النف�س والنفي�س يف �شبيلها بر�شوخ �شرح احتادنا العظيم وهي 
منا�شبة ته�س لها اأرواحهم لنجاح طموحاتهم التي اأفنوا اأعمارهم يف �شبيل 
الفرح  اأحا�شي�س  اأنها تبعث فينا  اإذ  حتقيقها..كما ن�شتقبلها بت�شوق عظيم 
الإمارات  ل�شعب  م�شرتكة  وهوية  كينونة  من  عنه  اأ�شفرت  مبا  والع��ت��زاز 

الأول  الرعيل  اأفئدة  ملكت  اأن  بعد  وال�شتات  الفرقة  عهد  عا�شروا  الذين 
وعلى راأ�شهم قائد امل�شرية وربانها امللهم طيب الذكر ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه ورفاقه الغر امليامني يت�شدرهم طيب الذكر ال�شيخ 
را�شد بن �شعيد اآل مكتوم. اإن احتادنا الذي غدا اليوم دولة را�شخة قد قدم 
للعامل منوذجا متميزا يف ن�شوء الدول والكيانات الدولية وجتربة فريدة 
ثبت جناحها مبا اأ�شفرت عنه من نتائج واجنازات حازت على اإعجاب العامل 
وتقديره تتمثل يف امل�شتوى الراقي ملعي�شة �شعبه و�شد احتياجاته ال�شكنية 
واملعي�شية والتعليمية والع�جية التي جعلت ل�شان حال الفرد يقول لو مل 
اأكن مواطنا اإماراتيا لوددت اأن اأكون. كما اأن الدعوة اإىل التميز التي �شارت 
قد  قيادتنا  لدعوة  ا�شتجابة  حتقيقه  على  احلالية  اأجيالنا  حتر�س  �شعارا 
واأ�شبه  واخلا�س  العام  الن�شاط  جم��الت  كل  عمت  �شاملة  نه�شة  اإىل  اأدت 
اأو  درا�شته  ميدان  يف  كل  مهاراتهم  ا�شتغ�ل  اإىل  اجلميع  ي�شعى  مب��ب��اراة 
عمله العام اأو اخلا�س ملجاراتها..هذا وجتدر الإ�شارة اأي اأن م�شاريع الطاقة 
املتجددة التي اأن�شئت يف اأنحاء من احتادنا العظيم قد �شارت حقيقة ماثلة 

اأو  ع��رق  اأو  دي��ن  اأو  جن�س  اإىل  النظر  دون  ال��ن��زاع��ات  وف�س  للمحتاجني 
اإجن��ازا م�شهودا فاإن  اإذا ك��ان الحت��اد يف حد ذات��ه   : طائفة. ختاما نقول 
ا�شتمراره بكل قوة ور�شوخ هو الإعجاز لذلك نطالب الأجيال ال�شاعدة اأن 
ت�شتحث يف نف�شها عظم الت�شحيات التي قدمها جيل الآباء بقيادة املفغور 
له ال�شيخ زايد ثم العمل بكل جد واجتهاد للمحافظة على تلك املنجزات 
باملزيد من العطاء والإنتاج وجعل م�شلحة الوطن فوق كل اعتبار. يف هذا 
اليوم الأغر نتوجه اإىل اهلل بوافر ال�شكر واحلمد على ما اأنعم علينا وعلى 
ما وهبنا من قيادة حكيمة و�شعب يقف خلف حكامه يدفعهم اإىل طريق 

احلق واخلري والر�شاد . 

باألف  الويف  الأم�ن والأم�ان. وكل ع�ام ووطن�نا و�شعبنا  ويدي�م علينا نعم�ة 
خري و�شعادة و�ش�م . 

األف زائر يف اليوم الثاين من الدورة العا�صرة من بطولة العني لال�صتعرا�صات اجلوية  25
تنظيم اأنف�شهم لتاأدية حركة حرف T حيث يحلق الطياران اجلناحان 
اأع�شاء  اإمكانات  ظهرت  كما  ال�شرب.  قائد  مع  جنب  اإىل  جنباً  بتوافق 
يف  بالطائرة  والتحكم  بانخفا�س  التحليق  خ�ل  من  الأردين  الفريق 

�شرعات عالية واملواجهة لبع�شهم بع�شا من خ�ل التقاطعات. 
وقال حممد معابرة، اأحد الطيارين يف فريق ال�شقور امللكية الأردنية: 
“تعد بطولة العني ل��شتعرا�شات اجلوية من اأهم الأحداث القليمية 
فرق  للقاء  فر�شة  م��ن  ت��وف��ره  مل��ا  فيها  امل�����ش��ارك��ة  على  نحر�س  وال��ت��ي 
البطولة  لنا  تتيح  كما  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف  املتنوعة  ال��ط��ريان 

ا�شتعرا�س مهاراتنا وتقدمية �شورة م�شرفة لبلدنا«.  
واأبهر فريق ال�شقور ال�شعودية التابع للقوات اجلوية امللكية ال�شعودية، 
والذي ي�شارك يف بطولة العني ل��شتعرا�شات اجلوية للمرة ال�شابعة، 

احل�شور بحركاته ال�شتعرا�شية وتقاطعاته الدقيقة.    

ال��ه��واي��ة ي��دي��ره حممد خليفة ال��درم��ك��ي ال���ذي ي��رح��ب ب��ال��راغ��ب��ني يف 
ممار�شة الهواية ورعايتهم والو�شول بهم اإىل مرحلة الحرتاف. 

من  امل�شاركني  ال�شائقني  من  نخبة  قدمه  للدريفت  عر�شاً  ذل��ك  وت��� 
من  جي”  اإم  “اآي  ط��راز  م��ن  مر�شيد�س  �شيارات  ق���ادوا  وال��ذي��ن  اأملانيا 
مر�شيد�س بنز، الراعي الف�شي للبطولة. وت�شمل  “اي�شرتن موتورز” 
هذه ال�شيارات �شيارة مر�شيد�س بنز “اأي اإم جي” طراز “اإ�س اإل 63” 
اأدت  وال��ت��ي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  علم  ب��األ��وان  تزينت  ال��ت��ي 
العديد من احلركات البهلوانية املثرية الفائقة الدقة ما جعل اجلمهور 

على املن�شة يحب�س اأنفا�شه.
كما قدم فريق ال�شقور امللكية الأردنية عرو�شه املبهرة بت�شكي�ت من 
4 طائرات اك�شرتا 300 جتمع بني العرو�س اجلماعية والفردية. وبداأ 
الفريق  اأع�شاء  اأع��اد  ثم  التحية،  لأداء  اأم��ام اجلمهور  الفريق مب��روره 

ال��شلكية  للطائرات  الإم���ارات  فريق  ونفذ  منهم.  والأط��ف��ال  ال�شباب 
بقيادة الكابنت را�شد ثاين املهريي، رئي�س الفريق الذي قاد طائرة فريق 
فر�شان الإمارات التي جرى ت�شميمها خ�شي�شاً لتكون ن�شخة م�شغرة 
من طائرات الفريق وا�شتغرق ت�شميمها اأكر من 8 اأ�شهر وذكر املهريي 
اأن الفريق قام بتنفيذ جمموعة من ال�شتعرا�شات بوا�شطة الطائرات 
حركات  تنفيذ  مت  اأن��ه  متابعاً  الهليكوبرت  وطائرات  واملروحية  النفاثة 
ال�شتعرا�شات  ج��ان��ب  اإىل  م��ق��ل��وب  ب�شكل  وال���ط���ريان  احل���ر  ال��ط��ريان 
م�شرياً  ال�شتعرا�شات  اأ�شعب  من  تعد  التي  الأبعاد  ث�ثية  البهلوانية 
اإىل اأن عدد الطائرات امل�شاركة جتاوز ال�12 طائرة واأن �شعر بع�س تلك 

الطائرات جتاوز مبلغ 180 األف درهم اإماراتي.
مدن  يف  ممار�شتها  ميكن  ال��شلكي  الطريان  هواية  اأن  املهريي  واأك��د 
بهذه  خا�شاً  ن��ادي��اً  م  َت�شُ التي  العني  مدينة  وخا�شًة  ال��دول��ة  واإم���ارات 

•• العني – الفجر

العني  بطولة  من  العا�شرة  ال���دورة  من  الثاين  اليوم  فعاليات  �شهدت 
اليوم  وت�شتمر حتى  ال�شبت  يوم  انطلقت  التي  ل��شتعرا�شات اجلوية، 
اإقباًل جماهريياً كبرياً من مواطنني  الثنني يف مطار العني الدويل، 
ومقيمني و�شياح بلغ 25،000 زائر. ويعزى هذا الإقبال الكبري والذي 
مع  تزامنها  اإىل  البطولة  م��ن  املا�شية  ال���دورة  يف  احل�شور  ع��دد  ف��اق 

احتفالت العيد الوطني ال� 42 لدولة الإمارات العربية املتحدة.  
وبداأت الفعاليات ام�س بعر�س للتحكم عن بعد بالطائرات، حيث متيزت 
هذه الطائرات بت�شميماتها التي ت�شابه اإىل حد كبري ت�شميم طائرات 
حركات  من  جمموعة  الطائرات  هذه  اأدت  وقد  الكبرية.  ال�شتعرا�س 
وبالأخ�س  اجل��م��ه��ور  اه��ت��م��ام  على  ح���ازت  وال��ت��ي  البهلوانية  ال��ط��ريان 



05

االثنني  -  2  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10959اأخبار الإماراتاأخبـار الإمـارات
Monday   2   December   2013  -  Issue No   10959 اليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

الأعلى  املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وجه 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جملة  ع��رب  كلمة  اخليمة  راأ����س  حاكم 
به يف  تعد مثال يحتذى  التجربة الحتادية  اأن  فيها  اأك��د  والأربعني  الثاين 
الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء  ب�شواعد  املدنية  واحل��داث��ة  والتطور  احل�شارية  النه�شة 
الوطن خلف  اآبائهم لرتاب هذا  واإخ��س  اأجدادهم  وفاء  الذين ظلوا على 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة 

الدولة حفظه اهلل . 
وفيما يلي ن�س الكلمة.. ميثل الثاين من دي�شمرب من كل عام رمزا لوحدة 
وال��وف��اء لأجن��ح جتربة احتاد  ال���ولء  ع��ن قيم  وت��اري��خ يعرب  �شعبنا ودولتنا 
�شهدها الوطن العربي بل العامل باأ�شره جتلت فيها قيم الإخ��س والتعاون 
به  اأ�شبحت جتربتنا الحتادية مثال يحتذى  اأبهى �شورة حتى  والإخ��اء يف 
اأبناء هذا الوطن  يف النه�شة احل�شارية والتطور واحلداثة املدنية ب�شواعد 
الوطن خلف  اآبائهم لرتاب هذا  واإخ��س  اأجدادهم  وفاء  الذين ظلوا على 
القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل الذي يقود باقتدار دفة امل�شرية الحتادية لآفاق ل حدود لها من 
اليوم ب�شموخ واعتزاز  التي تقف  التنموية واملكت�شبات احل�شارية  الجنازات 
اأمام العامل ك�شاهد على ما حتقق يف ظل الدولة الحتادية واإىل ما و�شلت له 

الإمارات من مكانه مرموقة على ال�شعيد العاملي. اإننا ن�شتذكر يف هذا اليوم 
الت�شحيات التي قدمها موؤ�ش�س هذه الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه واإخوانه حكام الإمارات يف �شبيل اإر�شاء دعائم الحتاد 
الوطن  لرفعة  ال��دوؤوب  املخل�س  والعمل  والإخ��اء  وامل�شاواة  العدل  قيم  على 
املوؤ�ش�شني و�شن�شارع اخلطى  اإننا لن نحيد عن نهج  ال�شعب موؤكدين  ورخاء 
اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  خلف قائد م�شريتنا �شاحب 
بالأ�ش�س والقيم  الولء والوفاء ومتم�شكني  الدولة حفظه اهلل جمددين له 
النبيلة التي قام عليها احتاد دولتنا يف الثاين من دي�شمرب. اأننا اليوم كاأبناء 
لهذا الوطن املعطاء مطالبون بتحمل م�شوؤوليتنا جتاه الوطن وقيادته التي 
مل تتدخر جهدا من اأجل رفع راية الدولة يف خمتلف املحافل الدولية وتوفري 
اليوم لن�شري  التاأ�شي�س وحتى  الكرمية لأبنائه منذ مرحلة  مقومات احلياة 
املجد  قوامها  دول��ة  بتاأ�شي�س  الأول  الرعيل  حلم  حتقيق  نحو  ثابتة  بخطى 
والعز وركائزها التاآزر والت�حم بني اأبنائها ت�شاند الأ�شقاء والأ�شدقاء ومتد 
مذهبي  اأو  عرقي  اأ�شا�س  على  تفرقة  دون  واملنكوبني  للمحتاجني  العون  يد 
اأو ديني متجاوزين بذلك كل التحديات وال�شعوبات التي تقف دون حتقيق 
42 عاما من  تطلعات �شعبنا الويف وقيادتنا الر�شيدة. نحتفل اليوم مبرور 
عمر دولتنا التي �شطرنا خ�لها بحروف من نور ق�شة جناح �شعب ونه�شة 
دولة فتية ا�شتطاعت اأن تنه�س مبقدراتها ومبكانتها اإىل م�شاف دول العامل 
اإرادة قائد  يف خمتلف املجالت القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية بف�شل 

ل يعرف امل�شتحيل وعزم �شعب ل حدود لطموحاته لتتوا�شل بذلك امل�شرية 
اإىل  النتماء  ومعاين  ال��وف��اء  ما حتمله من دللت  بكل  اخل��رية  الحت��ادي��ة 
الأجيال القادمة ولننعم مبا حباه اهلل تعاىل علينا من خري ونعمة ونه�شة 
تنموية �شاملة عمت ربوع وطننا احلبيب. اأن ما ينعم به املواطن اليوم من اأمن 
واأمان ورخاء اقت�شادي ورفاهية معي�شية هو ثمرة غر�س �شجرة الحتاد التي 
و�شع بذرتها زايد اخلري وارتوت بعرق كفاح اأبناء الوطن فكان احل�شاد طيب 
بطيبة قلب بانيها الذي اأ�ش�س لنه�شة م�شتمرة با�شتمرار قيادتها واأبنائها كل 
ذلك يتطلب من اجلميع موا�شلة العمل بوترية مت�شارعة متم�شكون بالثوابت 
التي قام عليها الحتاد واملبادئ التي تعك�س هويتنا الوطنية وثقافتنا العربية 
الأ�شيلة نحو م�شتقبل م�شرق يحمل الكثري من اخلري والرفاهية لأجيالنا 
ويعزز من انفتاحنا على العامل من حولنا ويوؤكد على مكانتنا كع�مة فارقة 
القت�شادي  وال�شتقرار  والأم��ان  الأمن  الباحثني عن  العامل  ل�شعوب  وقبلة 
واملعي�شي. ل ي�شعني يف هذا اليوم الذي يعد م�شدر فخر واعتزاز لأبناء هذا 
اأوؤك��د باأن الحتاد هو حا�شرنا وم�شتقبلنا معاهدين اهلل على  اأن  اإل  الوطن 
احلفاظ على ركائزه را�شخة ر�شوخ اجلبال يف نفو�شنا ويف نفو�س اأبنائنا اإميانا 
منا باأن الحتاد �شيحافظ على م�شرية التقدم والزدهار لأبنائنا واأحفادنا..

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  بالتهنئة  متوجها 
اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  واأخيه �شاحب  الدولة حفظه اهلل 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ولإخوانهما  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  �شعب  واإىل  الإم���ارات  ال�شمو حكام  اأ�شحاب 
مبنا�شبة الذكرى ال� 42 لقيام دولتنا احلبيبة..داعيا اهلل عز وجل اأن يدمي 

علينا نعمة الأمن وال�شتقرار والتقدم والزدهار يف ظل القيادة الر�شيدة .

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وج��ه 
كلمة عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين والأربعني اأكد فيها اأن 
احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة كان خطوة عم�قة يف اجتاه امل�شتقبل وحدثا 
عظيما من اأحداث الق�رن التي قلما ي�شحي فيها الق�ادة مب�شاحلهم موؤثرين عليها 
تعاودنا  باجلديد  و  �شموه.. من جديد  كلمة  ن�س  يلي  وفيما   .. �شعوبهم  م�شلح�ة 
الذكرى الغالية ليوم احتادنا وعزتنا وكرامتنا حاملة معها عبق النت�شار ون�شمات 
الفخار وحاملة اإيانا اإىل قمم من الأمل املن�شود من دون حدود متطلعني فيها اإىل 
الغايل قبل  الوطن  التي رفعت على ثرى هذا  راي��ة الحت��اد  اأف�شل حتت  م�شتقبل 
اثنني واأربعني �شنة من الآن و�شتظل هكذا مب�شيئة اهلل واإىل اأن ي�شاء �شبحانه وتعاىل. 
ويف هذا اليوم امل�شهود نت�شرف باأن نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإخوانه  �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام الإم��ارات حفظهم اهلل واإىل �شعب الإم��ارت كافة واأن 
ندعو اهلل عز وجل بالرحمة واملغف��رة لآبائنا املوؤ�ش�شني ويف مقدمهم الوالد املغفور 
له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل الذين و�شعوا اأوىل 
لبنات هذا الحتاد وغر�شوا �شجرته الطيبة ورعوها حق رعايتها فاأينعت واأثمرت 
واآتت اأكلها. و بحمد اهلل وتوفيقه تعاودنا هذه الذكرى الغالية والبيت اأكر توحدا 
و  الأك��ارم  باإخ��س قادتنا  اأول ثم  اأك��ر توهجا وتاألقا بف�شل اهلل تعاىل  والوطن 
ت�شحياتهم الكثرية ودعم �شعبنا الأبي لهم والتفافه بحب من حولهم. لقد اأدركت 
قيادتنا الر�شيدة جيدا قيمة ما اأقدم عليه الآباء املوؤ�ش�شون من بناء احتاد قوي را�شخ 
جمع �شمل اأمتنا ووحد �شفها ورفع رايتها ف�شجل التاريخ اأ�شماءهم بحروف بارزة 
و�شروحه  قواعده  اإىل  ت�شيف  واأن  اأبيا  قويا  عليه  حتافظ  اأن  فاأق�شمت  النور  من 

واأن تبذل يف �شبيله كل غال ونفي�س لت�شتمر امل�شرية م�شرية اخلري ويزدهر الوطن 
وطن الحتاد. وعاما بعد عام يت�شح جليا اأن قيام احتاد الإم��ارات العربية املتحدة 
امل�شتقبل  اجت��اه  يف  عم�قة  خطوة  ك��ان   1971 العام  من  دي�شمرب  من  الثاين  يف 
الذي ل يعرتف اإل بالكيانات القوية املوحدة وكان حدثا عظيما من اأحداث القرن 
التي قلما ي�شحي فيها القادة مب�شاحلهم ويوؤثرون عليها م�شلحة �شعوبهم..كما 
يت�شح جليا اأي�شا اأن من اأقدموا على تلك اخلطوة العم�قة و�شنعوا ذلك احلدث 
العظيم كانوا اأقوياء ال�شكيمة واأ�شحاب همم عالية واأن اأفكارهم العبقرية ونواياهم 
املخل�شة و�شرائرهم النقية ونفو�شهم الطيبة حظيت بر�شاء اهلل تعاىل فكانت يده 
عز وجل فوق اأيديهم وهداهم اإىل �شراط م�شتقيم. هذه املعاين وغريها ن�شتلهما 
من وحي املنا�شبة العطرة منا�شبة اليوم الوطني الثاين والأربعني لدولة الإمارات 
العربية املتحدة تلك املنا�شبة التي ل يتوقف مددها ول تنتهي عربتها والتي حتتم 
اأن نكون على م�شتوى احلدث ف� نعجز ول نتباطاأ ول منل من ا�شتخ��س العربة 
عند  ولنكون  الغايل  بوطننا  لننه�س  الفكرة  تلو  الفكرة  ن�شتولد  واأن  العربة  وراء 
لنف�شه طريقا  ي�شق  �شاب  بوطن  ونكون جديرين  اآن  واأولدن���ا يف  اآبائنا  ح�شن ظن 
اإن  وا�شحا بني الأمم الناه�شة ويف�شح لأبنائه مكانة متقدمة بني �شعوب العامل. 
مرور ال�شنة وراء ال�شنة على قيام احتادنا يزيده قوة اإىل قوة كما يزيدنا ثقة اإىل 
ثقة ويرفع ر�شيد اإجنازاتنا ومكت�شباتنا ويزيدنا اإ�شرارا على امل�شي قدما يف طريق 
الحتاد والتم�شك مبا حتقق وال�شعي اإىل املزيد من النجاحات واملنجزات واملكت�شبات 
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة هي دولة للمحبة وال�ش�م  ويثبت للعامل اأجمع 
ال�شعوب  اأبوابها جلميع  ال�شداقة وتفتح  اأي��ادي  والعطاء متد  للت�شامح  دولة  واأنها 
املحبة لل�ش�م وترف�س يف الوقت نف�شه الإ�شاءة من اأحد ول الإ�شاءة اإىل اأحد كما 
ترف�س امل�شا�س باأمنها وكرامتها. ومن وحي املنا�شبة كذلك..ي�شرنا اأن نوؤكد للعامل 
اأن ثقتنا يف اهلل تعاىل ثم يف قادتنا ويف اأنف�شنا ويف قدراتنا لي�شت حمل نقا�س واأن 

اإخ��شنا وولءنا لهم لي�س حمل خ�ف واأننا وراوؤهم م�شطفون ولندائهم ملبون 
وعلى نهجهم ما�شون وكلنا على قلب رجل واحد ل يفت يف ع�شدنا �شيء ول يغري 
باتت  التي  احلقيقة  ولكنه  �شططا  ول  غ���رورا  لي�س  ع��ار���س..وه��ذا  قناعاتنا  م��ن 
وا�شحة للعيان فنحن بكتاب اهلل تعاىل و�شنة ر�شوله امل�شطفى مهتدون وب�شحيح 
الإ�ش�م وعدله وو�شطيته و�شماحته م�شتم�شكون ولن ننخدع بدعاوى زائفة تت�شرت 
واأحقادا اهلل مذهبها.  اأطماعا اهلل مظهرها  باأي غطاء لتخفي  باأي رداء وتت�شربل 
الإم���ارات قد جت��اوز بكثري ما  اإن احت��اد  الغالية  املنا�شبة  ه��ذه  للكافة يف  نوؤكد  كما 
لهم  وزينت  اأوهامهم  و�شطحت  اأفكارهم  الذين جنحت  املوتورين  بع�س  فيه  يفكر 
اأنف�شهم اأوهاما لن يبلغوها و�شورت لهم اأذهانهم ماآرب لن ينالوها لأنها على غري 
هوى ال�شعب واإرادته ولأنها لي�شت من احلق يف �شي ولأن اأ�شحاب هذه الرتهات قد 
خانوا الوطن وخانوا الأمانة واهلل ل يهدي كيد اخلائنني. اإننا نقف اليوم واحرتاما 
اإج�ل لكل من �شعى اإىل الحتاد وان�شوى حتت لوائه وم�شى يف ركابه واأ�شهم يف 
اأخ��رى قائد امل�شرية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن  منائه وازده��اره ونحيي مرة 
زايد رئي�س الدولة حفظه اهلل واإخوانه و�شركاءه فيها اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام 
الإمارات حفظهم اهلل لعطائهم غري املحدود و�شعيهم امل�شكور واملاأجور لرفعة هذا 
الوطن الغايل ونعدهم األ نبخل عليهم ول على احتادنا بالنف�س قبل املال وبالدم 
قبل العرق واأن نكون جندا لهم يف ال�شدة قبل الرخاء نخو�س معهم يدا بيد م�شرية 
التنمية البناء واأن نكون عونا لهم باإذن اهلل يف كل الأوقات وبالليل قبل النهار لأن 
اأ�شحاب  نبقى  واح��د ولكي  واح��د وهدفنا  واح��د وم�شتقبلنا  واح��د وهمنا  م�شرينا 
وطن واحد وليعلم اجلميع اأنه ل جمال للفرقة بعد الحتاد ول لل�شعف بعد القوة 
ول للرتاجع بعد التقدم. كلنا ثقة يف اهلل تعاىل ويف وعده احلق فهو الذي من علينا 
بنعمة الحتاد بعد اأن هدانا ل�إميان وما كنا لنهتدي لول اأن هدانا اهلل. حفظ اهلل 

الإمارات قيادة وحكومة و�شعبا من كل �شوء واأمنها من كل �شر .

•• اأبوظبي-وام:

وجه الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
اليوم  امل�شلحة كلمة عرب جملة درع الوطن .. مبنا�شبة  القائد الأعلى للقوات 
اأهدافها  اأك��د فيها جن��اح دول��ة الإم���ارات يف حتقيق  الثاين والأرب��ع��ني  الوطني 
القفز  و  املتما�شك  الحت��ادي  البناء  وا�شتكمال  القطاعات  مبختلف  التنموية 
بالحتاد اإىل مراتب اأكر تقدما و ازدهارا و فتح اآفاق جديدة وواعدة للتنمية 

يف جمالت عدة.. وفيما يلي ن�س كلمة �شموه:
نحتفل اليوم جميعا بذكرى يوم جميد يف تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة 
و هو يوم الثاين من دي�شمرب ذلك اليوم الذي يحتل مكانة ا�شتثنائية يف قلوبنا 
جميعا مبا ينطوي عليه من قيم واأبعاد وجدانية ووطنية عميقة نتوقف عندها 
مليا لنتاأمل هذه ال�شفحات امل�شيئة من تاريخ دولتنا احلبيبة. نقف اليوم يف 
الذكرى الثانية والأربعني لقيام الحتاد لنتاأمل هذا البنيان الحتادي ال�شامخ 
ون�شتذكر الآباء املوؤ�ش�شني ويف مقدمتهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان وما بذله - طيب اهلل ثراه - من جهد وفكر من اأجل اأن 
اأبناء  �شمل  جتمع  احتادية  دولة  بتاأ�شي�س  الرا�شخة  التاريخية  قناعته  يرتجم 
وطننا الغايل يف جتربة تنموية فريدة اأ�شبحت منوذجا يحتذى يف بناء الدول. 
اثنان واأربعون عاما م�شت على قيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة كان 
واجلهود  وال�شيا�شات  التخطيط  حمور  ي��زال  وما  الإم��ارات��ي  الإن�شان  خ�لها 
�شواء يف املرحلة التي اأ�ش�س لها املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه ..اأو مع ا�شتمرار م�شرية التنمية والعطاء يف مرحلة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  د�شنها  التي  التمكني 
الدولة حفظه اهلل �شمن روؤية وا�شحة ثابتة ترى اأن مواطني دولة الإمارات هم 
الروة احلقيقية وال�شتثمار الأف�شل مل�شتقبل هذه الأر�س الطيبة. ومن هنا 
فاإن قيادتنا احلكيمة توؤمن ب�شرورة ت�شخري الإمكانات واملوارد جميعها مل�شلحة 
وقد  وازده��اره��م  مكت�شباتهم  و�شون  معي�شتهم  مب�شتوى  والرت��ق��اء  املواطنني 
انعك�س ذلك يف املراتب املتقدمة لدولة الإمارات العربية املتحدة على موؤ�شرات 
موؤ�شرات  وه��ي  وال���ش��ت��ق��رار  والأم����ن  الج��ت��م��اع��ي  وال��رف��اه  الب�شرية  التنمية 
املتخ�ش�شة.  العاملية  املنظمات  ال�شادرة عن  الدولية  التقارير  تعك�شها خمتلف 
اإننا جندد يف ذكرى هذا اليوم كما يف كل يوم روح النتماء والولء العميق الذي 
و  املا�شية  املرحلة  يف  اأجنزناه  مبا  جميعا..فخورين  وطننا  اأبناء  قلوب  ي�شكن 
له  نريد  ب��اإذن اهلل نحقق فيه طموحاتنا لوطن  واع��د  اإىل م�شتقبل  متطلعني 
اأن يبقى حيث ي�شتحق يف ال�شفوف الأوىل للدول املتقدمة يف خمتلف املجالت 
روحا  جميعا  متنحنا  التاريخية  الأي��ام  هذه  مثل  اأن  التنمية..ذلك  وقطاعات 
والتطوير  والبناء  واخل��ري  والعطاء  التنمية  م�شرية  ملوا�شلة  متجددة  وطنية 
التي  والإجن����ازات  ح��دود  لها  ولي�س  تتوقف  لن  للغد  فطموحاتنا  والتحديث 
حققها اأبناء هذه الأر�س يف ال�شنوات والعقود املا�شية من عمر الحتاد هي خري 
برهان على عمق اإرادة البناء والتميز التي متتلكها دولتنا الغالية وهي الإرادة 

تهديد.  اأو  عبث  ك��ل  �شد  وحتفظها  الحت��ادي��ة  جتربتنا  حت�شن  التي  نف�شها 
القطاعات  مبختلف  التنموية  اأهدافها  حتقيق  يف  الإم���ارات  دول��ة  جنحت  لقد 
وا�شتكملت البناء الحتادي املتما�شك وقفزت بالحتاد اإىل مراتب اأكر تقدما 
وازدهارا وفتحت اآفاقا جديدة وواعدة للتنمية يف جمالت عدة حيث اأ�شبحت 
مثل  م��ت��زاي��د  ع��امل��ي  باهتمام  ق��ط��اع��ات حيوية حتظى  عامليا يف  م��رك��زا  دول��ت��ن��ا 
ال�شحة  جم��الت  يف  وا�شعا  اأفقا  لنف�شها  وفتحت  والنظيفة  املتجددة  الطاقة 
والتعليم وانطلقت اإىل م�شاحات اأرحب يف التنمية والإعمار وتخطيط املدن..

ف�ش� عن تفادي تاأثريات الأزمة املالية العاملية التي هددت معظم اقت�شادات 
اكت�شبت  التي  والقت�شادية  املالية  ملوؤ�ش�شاتنا  يح�شب  بنجاح  املتقدمة  ال��دول 
احلديثة  نه�شتنا  لتعزيز  يوؤهلها  م��ا  والإداري  امل��ع��ريف  والن�شج  اخل���ربة  م��ن 
وال�شتفادة  العاملي  القت�شاد  يف  النخراط  من  مزيد  اإىل  ثقة  بكل  نتجه  واأن 
ا�شتثمارية تعزز مقدرة دولتنا على تلبية تطلعات  مما يوفره ذلك من فر�س 
مواطنينا يف خمتلف املجالت. واإذا كان العامل اأجمع يقف �شاهدا على ما حتقق 
يف الداخل..فاإن دولة الإمارات العربية املتحدة ت�شجل اأي�شا جناحات بارزة يف 
�شيا�شتها اخلارجية وع�قاتها الدولية حيث اأ�شبحت الدبلوما�شية الإماراتية 
ت�شتهدف حتقيق م�شاحلنا  التي  اأكر فاعلية وامتلكت جمالت عدة للحركة 
واأه��داف��ن��ا وخ��دم��ة مواطنينا يف ال��داخ��ل واخل����ارج. ول��ع��ل ه��ذا ال��ي��وم منا�شبة 
وحمطة تاريخية لتاأكيد اأن �شيا�شتنا اخلارجية كانت ول تزال و�شتبقى موؤمنة 
التعاون  �شرورة  وكذلك  والعاملي  الإقليمي  وال�شتقرار  الأم��ن  حتقيق  باأهمية 
الدويل يف مواجهة التحديات اجل�شام التي يواجهها العامل مثل الفقر واجلهل 
واملر�س والبطالة وغري ذلك من ظواهر و�شواهد مل تعد تليق مبا و�شل اإليه 
اليوم  هذا  اإننا يف  والع�شرين.  احل��ادي  القرن  واحل�شاري يف  الإن�شاين  التقدم 
التاريخي نتقدم بكل التحية والتقدير اإىل اأبناء وطننا مقدرين فيهم اإح�شا�شهم 
العميق بالنتماء اإىل هذه الأر�س والولء لقيادتنا احلكيمة..كما نتقدم اأي�شا 
جمالت  خمتلف  يف  الغايل  الوطن  ه��ذا  موؤ�ش�شات  اإىل  والتقدير  التحية  بكل 
اأ�شبحت  التي  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  منت�شبي  اإىل  ال�شكر  ونوجه  والإنتاج  العمل 
متتلك من الكفاءة والقتدار والتحديث ما يجعلها مو�شع فخر وطني ومبعث 
اطمئنان حقيقي باعتبارها الدرع احلامية ملكت�شباتنا التنموية وال�شكر مو�شول 
اأي�شا اإىل الأجهزة ال�شرطية والأمنية التي تعمل ليل نهار من اأجل حفظ الأمن 
والأمان يف ربوع هذا الوطن الغايل. اأيها املواطنون واملواطنات يا اأبناء �شعبنا يف 
راأ�س اخليمة واأم القيوين والفجرية وعجمان وال�شارقة ودبي واأبوظبي.. ويف 
املناطق ال�شرقية والغربية والأخرى الق�شية من وطننا العزيز ل ي�شعنا يف هذه 
املنا�شبة العظيمة اإل اأن ن�شتح�شر ما �شنعه اأجدادنا الأولون طيب اهلل ثراهم 
يف بناء ح�شارتنا املوغلة يف التاريخ على هذه الأر���س الطيبة. ول نق�شد هنا 
اأجدادنا الذين �شاهموا بر�شم م�مح البناء وم�شتقبل  اأيها الإخ��وة والأخ��وات 
 250 اأبوظبي قبل نحو  اأحفادهم وهم يجتمعون يف باحات ق�شر احل�شن يف 
عاما فح�شب ول اأولئك الذين كانوا يجتمعون يف العا�شمة ليوا منذ نحو 400 
�شنة قبل امل�شي يف بناء العا�شمة اأبوظبي اأي�شا بل نق�شد اأولئك الذين كانوا 

اليوم وعمرها  ال�شاخ�شة حتى  امل�شاجد  اأحفادهم يف  اأحفاد  يفكرون مب�شتقبل 
يزيد على األف عام. اأما التاريخ امل�شرتك ل�شائر اإمارات الدولة كافة فهو حقيقة 
�شاربة يف جذور التاريخ بل نقول لكم اأيها الإخ��وة والأخ��وات اإن لدينا تاريخا 
يرجع اإىل اآلف ال�شنني..اإننا نوؤكد هذه احلقائق لأننا اأ�شرة واحدة على امتداد 
تراب هذا الوطن من الفجرية اإىل مدينة ال�شلع يف اأق�شى الطرف الغربي من 

وطننا العزيز. 
اإننا اأيها الإخوة والأخوات.. من�شي اليوم وكل يوم بخطى ثابتة واثقة يف جمالت 
التنمية امل�شتدامة من اأجل اأن يجني �شعب دولة الإمارات العربية املتحدة ثمار 
هذه اجلهود الآن وغدا ويف امل�شتقبل باإذن اهلل و بخا�شة اأن قيادة �شاحب ال�شمو 
اأولويات  و�شعت  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
الأولويات  مقدمة  يف  كافة  امل��ج��الت  يف  ورفاهيته  وتقدمه  ومتكينه  امل��واط��ن 
اأن  ول�شيما  امل�شتقبلية  الإم���ارات  روؤي��ة  ل�  ال�شرتاتيجية  اخلطط  يف  وبخا�شة 
ال�شرتاتيجية  اخلطط  هذه  يف  والو�شيلة  والغاية  الهدف  هو  �شيظل  الإن�شان 
اأبناء  بني  الوحدة  دعائم  وتر�شيخ  الوطنية  الثوابت  وحفظ  تعزيز  عن  ف�ش� 
الوطن يف بيته املتوحد اأكر فاأكر متم�شكني مببادئ د�شتورنا يف �شون احلقوق 
وحماية احلريات واحرتام القانون. لكننا اليوم اأيها الإخوة والأخوات مدعوون 
اأي�شا اإىل حتمل م�شوؤوليات اأخرى ج�شام ذات اأهمية كبرية ت�شب يف امل�شتقبل 
الذي نن�شده ل�شتكمال م�شرية البناء وهي م�شوؤوليات تتطلب مزيدا من بذل 
اجلهد واملثابرة والإرادة و بخا�شة يف جمال الإبداع والبتكار و يف مقدمة هذه 
امل�شوؤوليات متكني �شعبنا نحو جمتمع املعرفة ليكون اقت�شاد املعرفة هو املحرك 
تعرفون  وكما  اهلل.  ب���اإذن  امل�شتقبل  يف  امل�شتدامة  التنمية  لعمليات  الأ�شا�شي 
م�شادر  تنويع  على  زم��ن  ومنذ  احلكيمة  الدولة  قيادة  حر�شت  فقد  جميعكم 
الدخل للب�د ويف الوقت نف�شه احلفاظ على الروة الوطنية ل�شالح الأجيال 
القادمة ومبا يوفر الفر�شة مل�شادر الروات الأخرى غري النفطية اأن حتظى 
بالن�شيب الأكرب من الناجت املحلي الإجمايل. اأيها الإخوة والأخوات .. اإن قيادة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مل ولن 
تغفل اأهمية اأن ت�شطلع دولة الإمارات العربية املتحدة مب�شوؤوليتها التاريخية 
يف  الإن�شاين  دوره��ا  جانب  اإىل  وال��دويل  والإقليمي  العربي  وبدورها  الوطنية 
ربوع  يف  وال�ش�م  وال�شتقرار  والأم���ن  التنمية  دعائم  اإر���ش��اء  يف  ي�شهم  ما  كل 
اأ�شكاله واجتاهاته  اآفات الإره��اب مبختلف  املنطقة والعامل كافة بل ومكافحة 
والدمار  العنف  ثقافة  اإ�شاعة  على  يعتمد  الذي  النوع  ذلك  كان  �شواء  واأنواعه 
كو�شيلة وغاية له اأو ذلك الذي يعتمد على اإرهاب الفكر وي�شعى لفر�س عقيدته 
وبالعنف  بالقوة  الآخرين  على  ذلك  وغري  واملذهبية  والأيديولوجية  الفكرية 
والإق�شاء والإفراط يف رف�س احلوار والراأي الآخر بهدف الت�شلط ال�شخ�شي 
التي  التطورات  اإن  لل�شعب.  العليا  وامل�شالح  الأه���داف  ح�شاب  على  والفئوي 
تعي�شها املنطقة واملتغريات ال�شيا�شية والأمنية التي ي�شهدها العامل حتتم على 
بلداننا كافة تعزيز اجلهود وتوحيد الروؤى وتبني ا�شرتاتيجيات ثابتة تت�ءم 
وال�شلم  والأم���ن  ال�شتقرار  حتقيق  بهدف  والتحديات  املتغريات  ه��ذه  وحجم 

اأيها  العامل.  ل�شعوب  التنمية وال�شتقرار  الإقليمي والدويل ف�ش� عن تعزيز 
الإخوة والأخوات و نحن ن�شهد اإ�شراقة عام جديد من اأعوام م�شريتنا الحتادية 
دولة  اأر���س  على  ومقيمني  و�شعبا  قيادة  عارمة  فرحة  جميعا  نعي�س  امليمونة 
الإمارات بالفوز الكبري والتفوق امل�شتحق الذي ح�شده ملف مدينة دبي وفوزه 
العالية  بالثقة  يزخر  كان  وال��ذي   2020 ال��دويل  اك�شبو  معر�س  با�شت�شافة 
اإىل  ي�شاف  ا�شتحقاق جديد  وهو  ك�شبها  على  الكبري  والعزم  املناف�شة  خلو�س 
�شجل الجنازات امل�شرفة حتقق بف�شل اهلل ثم بف�شل اللتفاف ال�شعبي والدعم 
الوطني وموؤازرة الأ�شقاء والأ�شدقاء موؤكدين اعتزازنا بثقة املجتمع الدويل يف 
قدرة دولة الإمارات على تنظيم وتقدمي اأف�شل دورة يف �شل�شلة معار�س اك�شبو 
الدولية على ار�س دبي وموجهني ال�شكر والتحية لفرق العمل الوطنية التي 
اأعدت و�شاهمت يف ملف اك�شبو وتوج جهدها املخل�س بهذا الجناز امل�شرف. ول 
والوفاء  وال��ولء  العهد  جندد  اأن  اإل  جميعا  علينا  العزيز  اليوم  هذا  يف  ي�شعنا 
و  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
والرفاهية  العزة  يف  �شعبنا  اآم��ال  لتحقيق  و�شعنا  يف  ما  كل  ب��ذل  على  نعاهده 
اأبيا  ورم���زا  ذخ��را  لنا  يحفظه  اأن  القدير  العلي  اهلل  اإىل  مت�شرعني  والتقدم 
�شاخما يف بيتنا املتوحد واأن يوفق اأخاه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واإخوانهما اأ�شحاب 
و�شعب  اهلل  حفظهم  الإم����ارات  حكام  ل���حت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
الإم��ارات الويف ويوفقنا جميعا اإىل ما فيه خدمة وطننا املفدى ليبقى عزيزا 
منيعا �شاخما بروح الحتاد التي ت�شري يف نفو�شنا ووجداننا جميعا..وكل عام 
واأنتم بخري ووطننا الغايل يرفل يف العزة والأمن والتقدم والزده��ار. وفقكم 

اهلل و ال�ش�م عليكم ورحمته وبركاته . 

الثاين من دي�سمرب رمز لوحدة �سعبنا ودولتنا وتاريخ يعرب عن قيم الولء والوفاء لأجنح منوذج وحدوي

حاكم راأ�ض اخليمة: التجربة الحتادية تعد مثال يحتذى به يف النه�صة احل�صارية والتطور واحلداثة املدنية 

�صلطان بن زايد: احتاد الإمارات كان خطوة عمالقة يف اجتاه امل�صتقبل وحدثا عظيما من اأحداث القـرن 

اأكد اأن قيادتنا احلكيمة و�سعت اأولويات املواطن ومتكينه وتقدمه ورفاهيته يف مقدمة الأولويات 

حممد بن زايد يوؤكد جناح الإمارات يف حتقيق اأهدافها التنموية مبختلف القطاعات وا�صتكمال البناء الحتادي املتما�صك 

•• ابوظبي-الفجر:

ا�شتكمل املركز الوطني للوثائق والبحوث ا�شتعداداته للم�شاركة يف مهرجان 
ال�شيخ زاي��د ال��رتاث��ي ال��ذي ينطلق ي��وم غ��د الث��ن��ني، ال��ث��اين م��ن دي�شمرب 
اجلاري، وذلك بتجهيز جناحه الكبري جداً، والذي تتوزع فيه قرابة الألفي 
اأف�ماً  تبث  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  ال�شا�شات  م��ن  وع���دد  تاريخية،  ووثيقة  ���ش��ورة 

وثائقية من تاريخ الإمارات وتراثها.
وي����ري امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ل��وث��ائ��ق وال��ب��ح��وث ج��ن��اح��ه اإىل ج��ان��ب الأف�����م 
واملعمارية  الرتاثية،  باملقتنيات  التاريخية  وال�شور  والوثائق  الوثائقية، 
اإذ ت��ت��وزع فيه جم�شمات  ت��راث��ي��اً؛  اأخ���ذ ج��ن��اح امل��رك��ز ط��اب��ع��اً  ال��ق��دمي��ة، فقد 
فيه  ت��ت��وزع  كما  املقطع،  ب��رج  يحاكي  جم�شم  واأب��رزه��ا  والأب�����راج،  احل�شون 

وعلى  الرتاثية.  املقتنيات  على  حتتوي  التي  وال�شناديق  النخيل،  اأ�شجار 
تعدهّ من مفردات  التي  والإب��ل  الرئي�شي جم�شمات �شخمة للخيول  مدخله 
ال���رتاث الإم���ارات���ي. واح��ت��ف��اء مب��ه��رج��ان ال�شيخ زاي���د ال��رتاث��ي ق��ام املركز 
ه اإىل  الوطني للوثائق بنقل مقتنيات قاعة ال�شيخ زايد بن �شلطان من مقرهّ
اإىل  املركز  يف  دائ��م  تاريخي  متحف  مبثابة  وهي  باملعر�س،  امل�شارك  جناحه 
اأر�س املهرجان ليتيح لزوار املهرجان وامل�شاركني فيه زيارتها والط�ع على 
وتوثق  الحت��اد،  بقيام  تتمثل  مهمة  تاريخية  ملرحلة  توثق  التي  مقتنياتها 

جهود القادة املوؤ�ش�شني وكفاحهم العظيم يف �شبيل بناء الوطن وازدهاره.
املركز  الري�س مدير عام  الدكتور عبد اهلل  �شعادة  امل�شاركة يقول  وعن هذه 
زايد  امل�شاركة يف مهرجان  املركز على  والبحوث: يحر�س  للوثائق  الوطني 
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  �شوء  يف  الرابعة  بن�شخته  الرتاثي 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء، وزير �شوؤون الرئا�شة، رئي�س جمل�س 
اإدارة املركز، وانط�قاً من الدور الوطني للمركز الذي يعمل دائماً على ن�شر 
ر�شالته، واإبراز اأهدافه النبيلة يف خدمة تاريخ الوطن وتراثه، وتعريف اأبناء 
الوطنية،  بالهوية  الإح�شا�س  وتعزيز  والثقايف،  احل�شاري  ب��الإرث  الوطن 
م�شرياً اإىل اأن ذلك يعدهّ من الوفاء للقائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان الذي ارتبط تراث الإم��ارات وتاريخها ارتباطاً وثيقاً با�شمه– طيب 
اهلل ثراه- منوهاً اإىل اأن زايد الذي قام بتطوير الإمارات اإىل دولة ع�شرية 

اأوىل الرتاث جلهّ اهتمامه، و�شدد على حفظه واإثرائه. 
جناحه  زوار  اأم��ام  ليعر�س  الفر�شة  يغتنم  املركز  اأن  الري�س  الدكتور  واأك��د 
امل�شارك يف املهرجان وللمرة الأوىل مئات ال�شور والوثائق والأف�م الوثائقية 
النادرة التي يحتفظ بها يف اأر�شيفاته، مرحباً مب�حظاتهم، وباقرتاحاتهم، 

ومبا لديهم من وثائق تخ�سهّ تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة ومنطقة 
اخلليج ليحفظها يف اأر�شيفاته باأ�شماء اأ�شحابها.

ول ي�شعني اإل اأن اأ�شكر اللجنة املنظمة ملهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي الرابع 
تفعيل  اأجل  بذلتها من  التي  اجلهود  وعلى  قدمتها،  التي  الت�شهي�ت  على 
والهيئات  املوؤ�ش�شات  ك��ل  اأم���ام  الفر�س  اإت��اح��ة  وعلى  واإجن��اح��ه��ا،  امل�شاركات 

الوطنية ذات ال�شلة بتخ�ش�شات املهرجان لتقدم اأف�شل ما لديها.
ويعر�س املركز يف جناحه عدداً كبرياً من اإ�شداراته يف مقدمتها كتاب )زايد 
واإ�شاءات على ماآثر  �شهادات عربية وعاملية  الذي يت�شمن  اأم��ة(   بنى  رجل 
وركائز  الإن�شان  بناء  الرائدة يف  نهيان وجتربته  اآل  �شلطان  بن  زيد  ال�شيخ 
الدولة، ويربز اهتمام القائد املوؤ�ش�س – طيب اهلل ثراه- بالتاريخ والرتاث.

ويعر�س جناح املركز جمموعة )يوميات ال�شيوخ( .

الوطني للوثائق والبحوث يرثي م�صاركته يف مهرجان ال�صيخ زايد الرتاثي مبئات ال�صور والوثائق والأفالم الوثائقية النادرة 
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•• اأبوظبي-وام:

اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  وجه 
ال��وط��ن مبنا�شبة  ك��ل��م��ة ع��رب جم��ل��ة درع  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
اأن نعزز  اأهمية  اأكد فيها  اليوم الوطني الثاين والأربعني 
الحتفالت  ن��ح��ول  واأن  والج��ت��م��اع��ي  الوطني  ت�حمنا 
باليوم الوطني اإىل اإجنازات جديدة ت�شاف اإىل مكت�شباتنا 
اثنان   .. �شموه  كلمة  ن�س  يلي  وفيما  املتعددة.  الوطنية 
واأربعون عاما مرت منذ تاأ�شي�س دولتنا الغالية على يدي 
زاي���د طيب اهلل ثراه  ال�شيخ  ت��ع��اىل  ب���اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
واإمكانات  �شباب  لدينا  اأن  ال��ق��ول  دائ���م  اهلل  رح��م��ه  وك���ان 
مادية وثروة وطنية وهبها اهلل لب�دنا و�شعبنا وعلينا اأن 
نوظف كل هذه الطاقات والإمكانات يف خدمة �شعبنا وبناء 
التفاعل مع حميطها الإقليمي  دولة ع�شرية قادرة على 
م�شرتكة.  وم�شالح  متبادل  واح��رتام  باإيجابية  وال��دويل 
واآبائنا  اأج����دادن����ا  ب��ف�����ش��ل اهلل وح��ك��م��ة  دول��ت��ن��ا  ه���ي  وه���ا 
ال�شمو  �شاحب  الوالد  القائد  و�شيا�ش��ة  ونه�ج  املوؤ�ش�ش�ني 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
والوالد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 

اهلل ..
ا���ش��ت��ط��اع��ت ال��ق��ف��ز ع��ل��ى ك���ل م���ا واج��ه��ت��ه م���ن م�شاعب 
ما  اإىل  وو�شلت  املظفرة  التنموية  وحتديات يف م�شريتها 
هي عليه اليوم من مكانة مرموقة و�شمعة طيبة واإجنازات 
امل�شتويني  ع��ل��ى  ورائ�����دة  ب��ل  وف���ري���دة  �شخمة  ح�����ش��اري��ة 

الإقليمي والدويل.
نقيم  و�شعبا  وح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة  الإم�����ارات  دول���ة   فنحن يف 
باإجنازاتنا  فنحن  بال�شنوات  ل  ب��الإجن��ازات  ال���دول  عمر 
تفوقنا  وال�شيا�شية  والقت�شادية  والجتماعية  الإن�شانية 
على دول عديدة يفوق عمرها الزمني عمر دولتنا بعقود 
حققناه  مبا  نتفاخر  اأن  ك�شعب  يجعلنا  وه��ذا  الزمن  من 
ر�شمناها  طويلة  طريق  على  وواث��ق��ة  ثابتة  خطوات  من 
لبلوغ التمام يف البناء والتنمية امل�شتدامة التي حتقق لنا 
والقت�شادي  واملعي�شي  الجتماعي  وال�شتقرار  ال�شعادة 

اإن��ن��ا نعي�س فرحة  ذل���ك.  اإىل  وال�����ش��ي��ا���ش��ي والأم���ن���ي وم���ا 
احتفالت �شعبنا بيوم دولتنا الوطني املجيد وعلينا جميعا 
ت�حمنا  ن��ع��زز  اأن  قلوبنا  على  الغالية  املنا�شبة  ه��ذه  يف 
ال��وط��ن��ي والج��ت��م��اع��ي واأن ن��ح��ول ه��ذه الح��ت��ف��الت اإىل 
اإىل مكت�شباتنا الوطنية املتعددة  اإجن��ازات جديدة ت�شاف 
وع��ل��ي��ن��ا ت��ط��وي��ره��ا واحل���ف���اظ عليها وح��م��اي��ت��ه��ا وط���ن ل 
�شبحانه  اهلل  م��ن  نعمة  وه���ذه  ت�شتحقه  ل  وط��ن  حتميه 
من  ويحميها  عليها  ي��ح��اف��ظ  اأن  الإن�����ش��ان  ع��ل��ى  وت��ع��اىل 
قيادة وحكومة  م�شوؤولون  فكلنا  وال�شياع  والهدر  ال��زوال 
و�شعبا عن حماية ترابنا وثقافتنا واإجنازاتنا وا�شتق�لنا 
ما  ك��ل  ل�شعبنا  م��ربوك  والإن�شانية.  الوطنية  وكرامتنا 
الطيبة  اأر���ش��ن��ا  ح�شده م��ن خ��ري وث��م��ار طيبة م��ن جني 
املعطاءة التي مل تبخل علينا بدفئها وخرياتها التي اأنعم 
تقدمه  ما  على  الر�شيدة  لقيادتنا  وهنيئا  علينا  بها  اهلل 
من جهد وفر�س خ�قة ورعاية كرمية و�شيا�شة داخلية 
وخدمة  ورفعته  وطننا  ع��زة  اأج��ل  م��ن  حكيمة  وخارجية 
�شعبنا و�شعادته وكينونته امل�شتقلة واملحرتمة عند القريب 

والبعيد. وي�شعدين اأن انتهز هذه الفر�شة الطيبة لأرفع 
اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �شيدي �شاحب ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال��وال��د 
�شيدي  واإىل  اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  الوالد  ال�شمو  �شاحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل واإىل اأخي العزيز الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د 
الوطنية  اأداء م�شوؤولياته  اأعانه اهلل على  امل�شلحة  للقوات 
البا�شلة وتطوير قدراتها  امل�شلحة  �شوؤون قواتنا  ومتابعة 
ومهاراتها والتهنئة مو�شولة اإىل اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
ال��ع��ه��ود ونواب  املجل�س الأع��ل��ى ح��ك��ام الإم�����ارات واأول���ي���اء 
احلكام واإىل جميع اأبناء وبنات �شعبنا العزيز يف كل مواقع 
العمل والإنتاج والعلم والإبداع. حفظ اهلل قيادتنا املعطاءة 
الوفية من كل كرب ومكروه ون�شاأله تعاىل اأن يدمي على 
دولتنا و�شعبنا نعمة الفرح وال�شعادة وال�شتقرار واأن يعلي 
والدولية.  الإقليمية  والأو���ش��اط  املحافل  كل  يف  �شاأنهما 

اأبناء قواتنا امل�شلحة واأفراد  واأخ�س بالتهنئة والتربيكات 
ي�شهرون على حماية  الذين  ال�شرطية والأمنية  اأجهزتنا 
اأمن ب�دنا و�شعبنا ومكت�شباتنا الوطنية بكل وفاء وولء 
عليكم  وال�ش�م  دمتم  الوطني.  وترابنا  لقيادتنا  �شادق 

ورحمة اهلل وبركاته . 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 
ويل ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة كلمة ع��رب جم��ل��ة درع 
الوطن مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين والأربعني اأكد فيها 
ليتحقق  يكن  مل  ما�شية  ع��ام��ا   42 خ���ل  حتقق  م��ا  اأن 
ال��دوؤوب من حكام  لول ف�شل اهلل والعمل اجلاد وال�شعي 
الإمارات موؤ�ش�شي الحتاد املخل�شني الذين اأر�شوا وزرعوا 
فينا حب البذل والعطاء من اأجل دولتنا واأبنائها.. وفيما 
يلي ن�س الكلمة.. اأتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

اهلل  امل�شلحة حفظه  للقوات  الأعلى  القائد  الدولة  رئي�س 
ورعاه واإىل اإخوانه اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س 
الأعلى حكام الإمارات مبنا�شبة الذكرى 42 لحتاد دولتنا 
وحكامها  دولتنا  يحفظ  اأن  وجل  عز  اهلل  �شائ�  احلبيبة 
من  بواحدة  اليوم  نحتفل  خطاهم.  وي�شدد  يوفقهم  واأن 
اأه���م ال��ل��ح��ظ��ات يف ت��اري��خ دول��ت��ن��ا ال��غ��ال��ي��ة و ه��و احتفال 
مبنا�شبة عزيزة على قلوبنا لحتاد دولة الإمارات العربية 
والأمان  ب��الأم��ن  ننعم  ونحن  اليوم  يحل  وال��ذي  املتحدة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  حتت  وال�شتقرار  والتنمية 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ورعاه 
الذين  ال��ك��رام  الإم����ارات  حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخ��وان��ه  و 

واملواطنني  الوطن  خلدمة  وجهودهم  طاقاتهم  �شخروا 
من خ�ل ال�شري على خطى الآب��اء واحلفاظ على الإرث 
النه�شة  وبانوا  لنا موؤ�ش�شوا الحت��اد  تركه  الذي  العظيم 

احل�شارية التي تعي�شها الإمارات اليوم.
املا�شية مل  العام  اإن ما حتقق خ���ل الثنني والأرب��ع��ني   
يكن ليتحقق لول ف�شل اهلل علينا والعمل اجلاد وال�شعي 
املخل�شني  الإم���ارات موؤ�ش�شي الحت��اد  ال���دوؤوب من حكام 
اأجل  من  والعطاء  البذل  حب  فينا  وزرع��وا  اأر�شوا  الذين 
دول��ت��ن��ا واأب��ن��ائ��ه��ا وال��ع��زم والإ����ش���رار م��ن مكملي امل�شرية 
الذين  الإم��ارات  ال�شمو حكام  اأ�شحاب  املباركة  الحتادية 
مل ولن ياألو جهدا يف اإر�شاء ال�شتقرار ودميومته وحتقيق 

الزده�����ار وال��رق��ي احل�����ش��اري ل��دول��ة الإم�����ارات العربية 
اليوم باحلفاظ على مكت�شبات  املتحدة. ونحن مطالبون 
حكومتنا  اأم����ام  عليها  وحم��ا���ش��ب��ون  واإجن����ازات����ه  الحت����اد 
اأم����ام ���ش��م��ائ��رن��ا ف���الأو����ش���اع الدولية  ال��ر���ش��ي��دة وق��ب��ل��ه��م 
ال��راه��ن��ة وم��ا ي��ج��ري م��ن ت��وت��رات يف املحيط امل��ج��اور لنا 
اهلل  منه  التفريط مبا  واحل��ذر من  الوعي  علينا  يفر�س 
ع��ل��ي��ن��ا م���ن ن��ع��م ك��ث��رية وي���وج���ب ع��ل��ي��ن��ا احل��ك��م��ة وحتمل 
تعي�شها  التي  ال�شاملة  التنمية  م�شرية  لإكمال  امل�شوؤولية 
ب�دنا والتم�شك بن�شو�س د�شتورها الذي ي�شمن توفري 
لها  اأرف���ع  دول��ي��ة  ومكانة  اأم��نت  وا�شتق�����رار  اأف�شل  حياة 

ول�شعبها جميعا . 

•• اأبوظبي-وام: 

وجه �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جم��ل��ة  ع��رب  كلمة 
التجربة الحتادية فتحت  اأن  اأكد فيها  الثاين والأربعني 
املجالت يف  لقفزات غري م�شبوقة يف جميع  وا�شعا  الباب 

الدولة.. وفيما يلي ن�س كلمة �شموه:
التاريخ مبداد  1971 �شطر  الثاين من دي�شمرب عام  يف 
اأن  بعد  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  م��ي���د  ن��ور  م��ن 
اإىل حقيقة لريتفع  الأج��ي��ال  الإم����ارات حلم  ح��ول حكام 
علم الإم��ارات عاليا خفاقا بني الأمم. وي�شعدين يف هذه 
اآيات  اأ�شمى  اأرف��ع  اأن  جميعا  قلوبنا  على  الغالية  املنا�شبة 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
واإىل  الدولة حفظه اهلل  نهيان رئي�س  اآل  زايد  خليفة بن 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيه 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإىل  اهلل  رع��اه 
�شمو  اأول  الفريق  واإىل  الإم����ارات  ل���حت��اد حكام  الأع��ل��ى 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد 
اأولياء  اإخ��واين �شمو  واإىل  امل�شلحة  الأعلى للقوات  القائد 
الثانية  الذكرى  اإن  الكرمي.  الإم��ارات  واإىل �شعب  العهود 
لتجديد  منا�شبة  هي  لدولتنا  الوطني  لليوم  والأرب��ع��ني 
املغفور  بداأها  التي  اخلالدة  امل�شرية  موا�شلة  على  العهد 
اأي�شا  منا�شبة  نهيان وهي  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له 
اأن نقف اإج�ل واإكبارا جليل كامل من الآباء قدم الكثري 
وب���ذل اجل��ه��د �شخيا يف درب الحت���اد ال��ط��وي��ل ال��وع��ر مل 
اأمانة  الب��ت���ءات حمل  تهزمه عظم  تهزه اخلطوب ومل 

تنوء عن حملها اجلبال. اإن ما حتقق يف �شنوات قليلة يف 
اأده�س اجلميع ولفت الأنظار بقوة اإىل دولة  ظل الحتاد 
قلبها  مع  اأطرافها  وتتكامل  ال�شحراء  قلب  من  تنه�س 
فكان  وان�شجام  تناغم وجتان�س  يعي�س يف  واح��د  يف ج�شد 
التكاتف والتنا�شر والتعا�شد والتوادد والتحابب من اأجل 
وفوائد  مكا�شب  اأردن��ا احلديث عن  واإن  واحتادنا.  دولتنا 
ولكن  نح�شيها  اأن  ن�شتطيع  ف���  الحت���ادي���ة  ال��ت��ج��رب��ة 
الباب وا�شعا  اأن هذه التجربة قد فتحت  اإىل  فقط ن�شري 
لقفزات غري م�شبوقة يف جميع املجالت خا�شة اإذا اأخذنا 
خ�ل  الإم����ارات  حتولت  فقد  العتبار  يف  ال��زم��ن  عن�شر 
ينعم  دول��ة ع�شرية مزدهرة  اإىل  قيامها  اأربعة عقود من 
اإىل  بكاملها  الدولة  وانتقلت  والأم��ن  بالرخاء  مواطنوها 
املواطن  فنعم  احلديثة  واملوؤ�ش�شات  املدنية  احلياة  منط 
رفيع  ومب�شتوى  متوازنة  بتنمية  ال��دول��ة  اإم���ارات  ك��ل  يف 
ك��ل مواطن  اإىل  امل��ج��الت و�شلت  م��ن اخل��دم��ات يف كافة 
مبا  نفخر  اأن  لنا  يحق  ال��ي��وم  ال��ن��ائ��ي��ة.  امل��ن��اط��ق  يف  حتى 
حتقق للمواطن من توفري للمدار�س واملعاهد واملوؤ�ش�شات 
وموؤ�ش�شات  العايل  التعليم  وموؤ�ش�شات  واملهنية  الثقافية 
والرتفيهية  العامة  املرافق  وتطوير  وبناء  الإن�شان  بناء 
لتوفري كل الظروف امل�ئمة التي متكن ابن الإمارات من 
الإ�شهام يف حتمل م�شوؤوليته الوطنية جتاه الوطن. وقد 
�شخرت الدولة كل م�شادرها املالية خلدمة املواطن وبذلت 
كل طاقتها لت�شليح اجليل اجلديد بالعلم واملعرفة وحثه 
الدين  التي ح�س عليها  بالقيم والأخ���ق  التم�شك  على 
احلنيف وعدم انقطاعه عن اأ�شوله احل�شارية التي �شكلت 
�شخ�شيتنا العربية. ومن هذا الفهم املتقدم فتحت الدولة 
بالكثريين  وبعثت  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  لكل  التعليم  اأب���واب  ك��ل 

للخارج للمزيد من التاأهيل فعاد ذلك اجلهد خريا على 
يف  العمل  دولب  ت�شيري  الآن  املواطن  توىل  حيث  الدولة 
م��راف��ق القطاع ال��ع��ام واخل��ا���س. واأم��ن��ت ال��دول��ة ال�شكن 
املنا�شب لكل مواطن وقدمت املعونات الجتماعية لكل من 
املواطنني عرب �شندوق  ل�شباب  ال��زواج  ي�شتحقها وي�شرت 
الزواج. ويف كنف الإحتاد �شيدت البني التحتية باعتبارها 
وتعزيز  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  لعملية  اأ�شا�شا 
احلياة  توفري  على  حر�شا  للمجتمع  الرفاهية  م�شتوى 
العديد  اإن�شاء  ال��ط��رق  جم��ال  و�شهد  للمواطن  الكرمية 
اإم��ارات الدولة  اإىل كل  من الطرق احلديثة التي امتدت 
وباأحدث املوا�شفات العاملية وترافق ذلك مع ت�شييد اأحدث 
قوية يف  ببنية حتتية  دولتنا  وامل��ط��ارات ومت��ي��زت  امل��وان��ئ 

جمال الإلكرتونيات و�شبكات ات�شالت عاملية.
العامة عن طريق  اإي��رادات��ه��ا  زي��ادة  ال��دول��ة على   وعملت 
واعتماد  اخلا�س  القطاع  وت�شجيع  الدخل  م�شادر  تنويع 
اإجراءات اإدارية مرنة وخلق مناخ منا�شب ل��شتثمار رغم 
فحققت  العاملية  وامل��ال��ي��ة  القت�شادية  الأو���ش��اع  تقلبات 
اأعطت  مثيل  ل��ه��ا  ي�شبق  مل  اق��ت�����ش��ادي��ة  ط��ف��رات  ال��دول��ة 
الحتاد بعده ومغزاه احلقيقي يف نفو�س كل اأبناء الوطن 
ل��ل��دول��ة الع�شرية  مم��ا جعل الإم�����ارات من��وذج��ا م��ت��ف��ردا 
ذات القت�شاد املتطور وظلت بيئة الإم��ارات الأكر جذبا 
للم�شتثمرين واأر�س الإمارات �شوقا للمعار�س واملنتجات. 
ونالت املرافق ال�شحية ن�شيبها الكامل من العناية التي 
اأجل مواطن  الإن�شان من  ب�شحة  العناية  تنف�شل عن  ل 
م��ع��اف��ى يف ب��دن��ه ق���ادر ع��ل��ى ال��ع��م��ل والإن���ت���اج. وانت�شرت 
امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية يف كل اإمارات الدولة لت�شبح 
الإمارات واحدة من اأف�شل دول العامل يف تقدمي الرعاية 

الت�شريعات  باإ�شدار  الدولة الحتادية  ال�شحية. واهتمت 
وال�شمكي  واحليواين  الزراعي  للقطاع  املنظمة  واللوائح 
واملحافظة  الإن�����ش��ان  ب�شحة  والعناية  امل��زارع��ني  حلماية 
الحتاد  ���ش��ن��وات  خ���ل  ال��ب���د  �شهدت  حيث  البيئة  على 
والرمال  ال�شحاري  فيها  حتولت  متفردة  زراعية  نه�شة 
والفاكهة  واإىل حقول غنية باخل�شر  زراعية  اإىل مناطق 
وغريها من خريات ما جتود به الأر�س. و�شارت الإمارات 
دولتنا  اعتمدت  تاأ�شي�شها..فقد  منذ  ال�شورى  نهج  على 
واإتاحة  وال��رع��ي��ة  احل��اك��م  ب��ني  املفتوحة  الأب����واب  �شيا�شة 
الفر�شة الوا�شعة اأمام املواطنني للم�شاركة يف م�شوؤوليات 
الوطني  كاملجل�س  امل�����ش��ت��وي��ات  ك��اف��ة  يف  ال��وط��ن��ي  ال��ع��م��ل 
وجمال�س  التنفيذية  واملجال�س  ال�شت�شارية  واملجال�س 
دولة  عن  يغب  ومل  والأن��دي��ة..ال��خ.  واجلمعيات  الإدارات 
وتقاليد  بقيم  الأب��ن��اء  لربط  ب��ال��رتاث  الهتمام  الحت���اد 
وم���وروث���ات الآب�����اء والأج������داد ف��ج��اء اله��ت��م��ام مبختلف 
الريا�شات البحرية التي متثل مرحلة زاهية يف تاريخنا 
وعرب  العام  م��دار  على  البحرية  البطولت  تنظيم  فكان 
الهجن  ب�شباقات  اله��ت��م��ام  وك��ذل��ك  املختلفة  املنا�شبات 
واخل��ي��ول وت��زام��ن م��ع ذل���ك اله��ت��م��ام ال��ك��ب��ري باملتاحف 
والتي تعك�س ب�شدق �شورة حقيقية عن واقع كان م�شهودا 
كافة  على  الدولة  وانفتحت  اليوم  جيل  ي�شهده  اأن  يجب 
اإننا  املختلفة.  الثقافة  وجم��الت  والفنون  الآداب  حقول 
ك�شباب ندرك حجم الت�شحيات التي حتملها جيل الآباء 
فواجبنا  عواتقنا  على  امل��ل��ق��اة  امل�����ش��وؤول��ي��ات  حجم  ونعلم 
امل�شرية  ل�شتمرار  حتقق  ما  على  املحافظة  ال�شباب  نحن 
الع�شر  ب��روح  احلياة  م�شتجدات  مواكبة  الوقت  ذات  ويف 
اأن  ال��ت��ح��دي��ات فيجب  م��ن  ال��ك��ث��ري  ي��ف��ر���س علينا  ال���ذي 

حتتاج  ال��ت��ي  الق�شايا  تلك  جت��اه  ال����زم  بالوعي  نت�شلح 
اإن  والن��ف��ت��اح.  التناف�س  اأ���ش��رار  يعرف  م��وؤه��ل  �شباب  اإىل 
وال�شعوب هي فر�شة  الأمم  التاريخية يف حياة  املنا�شبات 
ملراجعة احلا�شر ا�شت�شرافا للغد الواعد ويف هذه املنا�شبة 
بامل�شوؤولية  ون��ذك��ر  دعوتنا  وجن��دد  ال��ق��ول  نعيد  العزيزة 
امللقاة على عاتق ال�شباب فقد كانوا دائما على قدر العزم 
فلم يخيبوا ظن القيادة ول اآمال الوطن فقدموا ال�شورة 
امل�شرفة وقاموا بدور متعاظم يف كل ال�شاحات وعلى جميع 
كل  اأم��ام  املنيع  وال�شد  ال��واق��ي  احل�شن  فكانوا  الأ�شعدة 
الأكر  الغد  نحو  امل�شرية  هذه  ت�شتمر  و�شوف  التحديات 
الوالد  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  حت��ت  اإ���ش��راق��ا 
و  امل�شتنري  الفكر  ذو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال�شيا�شة احلكيمة والعزمية التي ل تلن والعطاء الذي ل 
يتوقف يف بناء الدولة والإن�شان. نبارك لقيادتنا و�شعبنا 

هذا اليوم ال�شعيد..وكل عام والإمارات بخري .

•• اأبوظبي-وام:

ال�شرقي ويل  ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد  �شمو  وجه 
اليوم  الوطن مبنا�شبة  الفجرية كلمة عرب جملة درع  عهد 
اأن روح الحت��اد هي يف  اأك��د فيها  الوطني الثاين والأرب��ع��ني 
جوهرها احتفال باإجنازات �شعب اآمن بقيادته ليبني بعزمه 
للتنمية والتطور والتميز بني  واإرادت��ه وطنا يكون منوذجا 
الأمم .. وفيما يلي ن�س الكلمة.. اإن التحول الذي �شهدته 
الدولة يعترب معجزة بكل املعاين فخ�ل تلك الفرتة التي 
اأن ت�شل  الدولة  ا�شتطاعت  ال�شعوب  ب�شيطة يف عمر  تعترب 
اإىل اأعلى م�شتوى من التقدم والرخاء بف�شل من اهلل تعاىل 

املواطنني.  واإخ������س  الر�شيدة  القيادة  وحكمة  وتخطيط 
بعيدها  لي�س فقط  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حتتفل 
الثاين والأربعني بل حتتفل اأي�شا با�شتقرار الوطن و ر�شوخ 
�شعب  يطمئن  املجتمع.  اأع��م��ار  جميع  بني  الحت���ادي  النهج 
الإمارات وقيادتهم الر�شيدة وجميع اأ�شدقائهم يف العامل اأن 
عهد البناة املوؤ�ش�شني رحمهم اهلل تعاىل قد اأينع عهدا اآخر 
وهو عهد التمكني والتميز يقوده بحكمة الوارثني الأوفياء 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
اهلل . يبقى املفهوم احلقيقي ملرحلة البناء باأن لي�س املق�شود 

الذي  املواطن  الإن�شان  بناء  لكن  واملن�شاآت  امل�شانع  بناء  به 
ميكنه اأن ي�شهم يف م�شرية بناء الوطن و يتحمل م�شوؤولياته 
وم�شتقبله.  حا�شره  على  باأمنه  لي�شعر  بواجباته  والتزامه 
ب��ل متكنت-   - ال��دول��ة  والأرب���ع���ني عملت  ال��ث��اين  يف عيدنا 
احلمايات:  اأن���واع  مبختلف  الأج��ي��ال  م�شتقبل  حماية  على 
البيئية والثقافية والرتبوية والقت�شادية وقد اأ�شبح �شعب 
هي  واأجياله..فها  الوطن  م�شتقبل  على  مطمئنا  الإم��ارات 
البنى  م�شاريع  وجميع  وامل�شت�شفيات  واجلامعات  امل��دار���س 
التحتية قد و�شعت يف اخلدمة ونالت ق�شطها من التطوير 
وال�شتدامة. اأولت قيادتنا الر�شيدة قيم الرتاحم والتوا�شل 
�شرورة  وه��و  الجتماعي  الت�شامن  روح  ع��زز  م��ا  الأ���ش��ري 

وبناء  ف��ال��زواج  ال��زاح��ف��ة.  العوملة  قيم  مواجهة  يف  ع�شرية 
اأبرز  �شكنها من  تاأمني  الآمنة يف م�شدر دخلها ويف  الأ�شرة 
ما حققته هذه القيادة الر�شيدة للوطن واملواطن. ها نحن 
اليوم نكمل م�شرية الآباء والأجداد التي ترتكز على اأن بناء 
اإن روح الحتاد  الوطن  لبناء  الأف�شل  الطريق  الإن�شان هو 
هي يف جوهرها احتفال باإجنازات �شعب اآمن بقيادته ليبني 
بعزمه واإرادته وطنا يكون منوذجا للتنمية والتطور والتميز 
بني الأمم. يف اخلتام ل ي�شعنا اإل اأن نحمد اهلل على توفيقه 
الع�شرية  اإجن��ازات��ن��ا  ك��ل  ع��ل��ى  ول��ل��وط��ن  ولل�شعب  ل��ل��ق��ي��ادة 
ي�شدد  اأن  �شبحانه  اهلل  �شائلني  والإن�����ش��ان��ي��ة.  واحل�����ش��اري��ة 

اخلطى ويدمي النعم ويظلل الوطن بالأمن وال�ش�م .

•• وا�شنطن-وام:

الط�بي  امللتقى  يف  امل�شارك  اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  وف��د  احتفل 
الرابع الذي تنظمه �شفارة الإمارات يف وا�شنطن يف فندق ماريوت وورد 
مبنا�شبة فوز دبي با�شت�شافة  مان بارك حتت �شعار “البيت متوحد” .. 
بال�شيوف من  اجلناح  واحتفى   .  2020 للعام  ال��دويل  اإك�شبو  معر�س 
المريكية  املتحدة  بالوليات  الم��ارات  امل�شوؤولني وطلبة وطالبات  كبار 
والزوار. ورفع املهند�س �شعيد �شليمان ن�شوري امل�شت�شار التقني يف الهيئة 
اإىل �شاحب  التهنئة  الهيئة و�شركاتها  با�شمه وبا�شم وفد  املنا�شبة  بهذه 
الدولة حفظه اهلل واىل  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة. 
التجارية  املدينة  ه��ذه  دب��ي  جاهزية  يوؤكد  الفوز  ه��ذا  اأن  �شعادته  وق��ال 
والقت�شادية املعروفة على م�شتوى العامل ل�شت�شافة هذا احلدث الهام 
ياأتي وفق تخطيط �شليم وروؤي��ة م�شتقبلية ثاقبة نحو م�شتقبل  والذي 
م�شرق لأبناء الإمارات من خ�ل ا�شت�شافة هذه التظاهرة الكربى التي 
الفرحة  عن  �شعادته  واأع��رب  الأو�شط.  ال�شرق  يف  الأوىل  للمرة  �شتنظم 
الكبرية التي يبثها اختيار دولة المارات العربية املتحدة ل�شت�شافة هذا 
املعر�س خا�شة يف ظل املناف�شة القوية من قبل الدول املر�شحة .. م�شيدا 

بالإمكانيات التي اأهلت الدولة للتفوق واأهمها مكانة دبي كمركز جتاري 
منفتحا  م�شرحا  كونها  واأي�شا  كمدينة  وديناميكيتها  عاملي  واقت�شادي 
على ثقافات واأفكار العامل اإىل جانب ثقة المارات يف قدرتها على حتقيق 
الهدف مما ل يدع جمال لل�شك باأن معر�س اإك�شبو 2020 �شوف يكون 
معر�شا ناجحا بكل املقايي�س و�شيظهر للعامل باأن املنطقة مليئة بالروؤى 
بال�شت�شافة ميثل حلظة  الم��ارات  فوز  اأن  وقال  الب�شرية.  والإمكانات 
تاريخية وم�شدر فخر ل�أجيال القادمة يف الدولة كافة .. وقدم التهنئة 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي على هذا النجاح الذي حتقق بجدارة .. 
اأن نكون الرقم واحد/ خ�شو�شا واأن  اأننا ن�شعى  موؤكدا مقولة �شموه / 

دبي اأ�شبحت خ�ل الفرتة املا�شية واحدة من اأكر مدن العامل عاملية 
ومركزا دوليا للنقل وال�شياحة والتجارة حتت�شن بني جنباتها حمطات 
مذهلة كميناء جبل علي ومطار دبي الدويل. واأ�شاف �شعادته اأن �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ا�شتطاع خ�ل �شنوات معدودة 
حتويل دبي اإىل مركز عاملي للنقل وال�شياحة والتجارة مما األهم النا�س 
ل�أف�شل  ب��ل��دان��ه��م  تغيري  ي�شتطيعون  ب��اأن��ه��م  ي��وؤم��ن��ون  وجعلهم  ب��ح��ق 
بالروؤية الثاقبة والقتناع والعمل اجلاد .. ومن خ�ل ا�شت�شافة معر�س 
اإك�شبو 2020 فاإن المارات �شتذكر العامل باأن منطقة ال�شرق الأو�شط 
املا�شي  لأجيال  ل�بتكار  وم�شدر  الإمكانات  واف��رة  حيوية  منطقة  هي 

واحلا�شر وامل�شتقبل. 

جناح كهرباء اأبوظبي يف معر�ض البيت متوحد بوا�صنطن يحتفل بفوز دبي بتنظيم اك�صبو 2020

ويل عهد دبي يوؤكد اأهمية تعزيز تالحمنا الوطني والجتماعي وحتويل الحتفالت باليوم الوطني اإىل اإجنازات جديدة 

ويل عهد ال�صارقة: حكام الإمارات موؤ�ص�صو الحتاد املخل�صون زرعوا فينا حب البذل والعطاء من اأجل دولتنا واأبنائها

ويل عهد عجمان: التجربة الحتادية فتحت الباب وا�صعا لقفزات غري م�صبوقة بجميع املجالت يف الدولة

ويل عهد الفجرية: روح الحتاد هي يف جوهرها احتفال باإجنازات �صعب اآمن بقيادته ليبني بعزمه واإرادته وطنا يكون منوذجا للتنمية والتطور 
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•• اأبوظبي-وام:

املع� ويل  ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد  وجه �شمو 
عهد اأم القيوين كلمة عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة 
اإىل  ال�شباب  الثاين والأربعني دعا فيها  الوطني  اليوم 
اأن ي�شت�شعروا عظم امل�شوؤولية امللقاة على عاتقهم نحو 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  الغايل  العزيز  وطننا 
والتفاعل مع م�شاكل الوطن الجتماعية والإ�شهام يف 
اإيجاد احللول لها.. وفيما يلي ن�س كلمة �شموه.. �شوف 
التزم مبا اتبعته يف منا�شبات �شابقة باأن يكون حديثي 
موجها اإىل جيلي من ال�شباب كي اأقراأ وا�شتمع اإىل ما 

ل�إفادة  الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  يف  الآب���اء  جيل  يقوله 
من خرباتهم يف هذا ال�شاأن. واأول ما يرد اإىل ذهني يف 
حديثي اإىل جيلي هو اأن اأب�شرهم باأن لهم الغد وجمده 
املحدد.. تكرميه  ب�شفة خا�شة  القيوين  اأم  ويف  املوؤكد 

فقد نال �شباب اأم القيوين فخار اجنازات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة التي اأدت 
اإىل ح�شول فتاة من جيلهم على ع�شوية اأول جمل�س 
اختيارها  ذل��ك  وع��زز من  الدولة  ت�شريعي منتخب يف 
ك��ن��ائ��ب��ة ل��رئ��ي�����س ذل���ك امل��ج��ل�����س ح��ي��ث ي�����ش��ع��ر اجلميع 
بالزهو وهي تدير جل�شات ذلك املجل�س املوقر برباعة 
اأن  اإعجاب اجلميع. وما يطيب يل  واقتدار ح��ازا على 

اأقوله مبنا�شبة اليوم الوطني ل�شباب الإمارات جميعها 
هو اأن ن�شت�شعر عظم امل�شوؤولية امللقاة على عاتقنا نحو 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  الغايل  العزيز  وطننا 
اإجناز  ع��ل��ى  اخت�شا�شه  جم���ال  يف  م��ن��ا  ك��ل  يعمل  واأن 
التميز  م�شرية  تواكب  بدرجة  وجه  اأف�شل  على  عمله 
التي يت�شدرها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال�شباب مع م�شاكل  يتفاعل  اأن  و  رع��اه اهلل  دبي  حاكم 
لها.  احللول  اإيجاد  يف  ي�شهم  واأن  الجتماعية  الوطن 
كما يرجتى من ال�شباب الهتمام باجلوهر دون املظهر 
مراعاة  مع  الأوه���ام  من  م�شجبا  الفتى  يكون  ل  حتى 

الذاتي يف  التثقيف  على  الوقت واحلر�س  اإه��دار  عدم 
اأحد املجالت على الأقل وا�شتيعاب تاريخ وطنه وبورك 
القدير  العلي  ال�شباب الطاحمون. ونبتهل للموىل  يف 
اأكر  العظيم وهو  املنا�شبة على احتادنا  يعيد هذه  اأن 
ازدهارا وعلى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
ال�شمو  اهلل وعلى �شاحب  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما 
امل�شلحة  لقواتنا  الأعلى  القائد  ونائب  الإم��ارات  حكام 
�شميع  اإن��ه  والعافية  ال�شحة  مبوفور  العهود  واأول��ي��اء 

جميب . 

ويل عهد اأم القيوين: ن�صت�صعر عظم امل�صوؤولية امللقاة على عاتقنا نحو وطننا العزيز الغايل

•• ابوظبي-وام:

وج����ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
مبنا�شبة  كلمة  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�شمي 
ما  اأن  فيها  اأك��د  والأرب��ع��ني  الثاين  الوطني  اليوم 
حتقق ل�مارات من مكانة ورفعة ونه�شة �شاملة 
�شاحب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة  ت�شافر  بف�شل  ك��ان��ت 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
م���ع ج��ه��ود وط���اق���ات �شعبنا  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 

الإماراتي الأ�شيل. وفيما يلي ن�س كلمة �شموه:
 ت��راود كل مواطن اإم��ارات��ي يف ه��ذه الأي���ام وبهذه 
اأجندة  على  الرا�شخة  الغالية  الوطنية  املنا�شبة 
الوطن م�شاعر العتزاز والفخر بحجم الإجنازات 
واملكت�شبات احل�شارية التي حققتها الدولة خ�ل 
واجتماعيا  واق��ت�����ش��ادي��ا  تنمويا  املا�شية  امل��راح��ل 
الإمارات  تتبواأها  التي  وباملكانة  واإن�شانيا  وخدميا 
ح��ال��ي��ا ع��ل��ى خ��ارط��ة امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل. يف غمرة 

الوفاء  ب��اب  م��ن  علينا  يتحتم  ب��ال��وط��ن  احتفالنا 
وال�شدق والنتماء الوطني ان ن�شتذكر دور املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
يف قيام الحتاد وبناء الدولة املعا�شرة واملحافظة 
م�شريتها  وتعزيز  موؤ�ش�شاتها  ودع��م  كيانها  على 
التاريخية واحل�شارية على مدار اكر من ث�ثة 
العمل والعطاء والإجن���از وه��و ما جنح  عقود من 
بالتعاون  تر�شيخه  يف  ل�إمارات  التاريخي  القائد 
بن  را�شد  ال�شيخ  له  املغفور  جهود  مع  والت�شافر 
املغفور  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل  رح��م��ه  م��ك��ت��وم  اآل  �شعيد 
لهم �شيوخ الإم��ارات املوؤ�ش�شني. وما حتقق يف ظل 
وابهار  ح�شارية  منجزات  من  الحت��ادي��ة  امل�شرية 
تنموي �شد اأنظار العامل اإىل وطننا الإمارات �شوى 
ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  روؤي���ة  ت�شافر  بف�شل 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
الإماراتي  �شعبنا  وط��اق��ات  جهود  م��ع  اهلل  حفظه 
واحدة  وطنية  بوتقة  يف  ذل��ك  وان�شهار  الأ���ش��ي��ل 

يف ���ش��ورة ت���ح��م وط��ن��ي وت��ك��ام��ل اج��ت��م��اع��ي قل 
واللتفاف  ال�شفوف  ر���س  ظ��ل  ويف  عامليا  نظريه 
حول هذه القيادة الر�شيدة والوقوف �شفا واحدا 
الوطن  انتماوؤنا ل�إمارات  وراءه��ا يجمعنا جميعا 
وال��ه��وي��ة والأر�������س وال���ت���اري���خ وال�����رتاث وولوؤن�����ا 
لقيادتها الر�شيدة. دفعت الإجنازات التي حققتها 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  الدولة يف ظل عهد �شاحب 
ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
العامل  يف  املتقدمة  ال��دول��ة  م�شاف  اإىل  الإم���ارات 
اإق��ل��ي��م��ي��ة رائ����دة وم��وق��ع عاملي  واإىل ت��ب��ووؤ م��ك��ان��ة 
وموؤ�شرات  عالية  اقت�شادي  من��و  م��ع��دلت  ظ��ل  يف 
تنموية مبهرة ودللت اجتماعية مطمئنة وبيئة 
اأمني  اجتماعي  اقت�شادي  �شيا�شي  وا�شتقرار  اآمنة 
والرفاه  والأم��ن  للتنمية  واح��ة  الوطن  ه��ذا  جعل 
والزده������ار ي��ن�����ش��ده ال��ن��ا���س ح���ول ال��ع��امل للعي�س 
اأي�شا  ب��ات  فيما  وال�شتقرار  وال�شتثمار  والعمل 
التنمية  يف  يحتذى  اأول  ومنوذجا  للمثل  م�شربا 

والبناء والتطوير يف املنطقة واأحد اأف�شل النماذج 
على م�شتوى العامل وجعل �شعبه من اأ�شعد �شعوب 
الأر�����س وف��ق درا���ش��ات ع��امل��ي��ة. ان م��ا حتقق اليوم 
واإجن����ازات يف عهد �شاحب  م��ن مكانة  ل���م��ارات 
الدولة ر�شخ مكانة خليفة يف تاريخ  ال�شمو رئي�س 
الإماراتيني  قلوب  يف  موقعه  ر�شخ  كما  الإم����ارات 
ليحفر �شموه موقعه مع قادة الإمارات التاريخيني 
وال�شيوخ املوؤ�ش�شني لحتاد الإمارات ودولته املدنية 
والقيم  الأ�شالة  على  القائم  ال��رتاث  ذات  الفتية 
والتحديث  والتقدم  والتطوير  والتنمية  والبناء 
والرفاهية  ال��راح��ة  �شبل  �شتى  وت��وف��ري  امل�شتمر 
لأبناء الإمارات. ومما عزز م�شرية البناء والنجاح 
وم��واك��ب��ة الإجن������ازات ع��ل��ى ه���ذه الأر������س الطيبة 
ال�حمدود  وال��ط��م��وح  املتقدمة  ال����روؤى  امل��ب��ارك��ة 
واجلهود الدوؤوبة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل الذي جنح بامتياز يف 

عقبات  متخطيا  الحت��ادي��ة  احلكومة  رك��ب  قيادة 
عدة نحو قمة اأ�شبحت مرادفا ل�شم الإم��ارات يف 
�شعوب  ب��ني  لها  م�شروعا  وح��ق��ا  وال��ع��امل  املنطقة 
اليوم  ق���راءة م��وق��ع الإم����ارات  الأر�����س. ويف �شياق 
اأول  الفريق  جهود  اإىل  نلتفت  منجزاتها  وبحث 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة الذي 
اأبناء  مكت�شبات  تعزيز  يف  حم��وري  ب��دور  ي�شطلع 
متابعة  ع��رب  وتنمويا  واجتماعيا  خدميا  ال��وط��ن 
اإىل  اأف�شى  ما  الدولة  قيادة  م��ب��ادرات  مللف  �شموه 
ربوع  يف  احلديثة  واخلدمات  والرفاه  اخلري  ن�شر 
الإمارات لتتعزز مكانة �شموه يف قلوب الإماراتيني 
على امتداد جغرافية الوطن. كما ي�شعدين يف هذه 
املنا�شبة الغالية على قلوبنا جميعا اأن اأرفع اأ�شمى 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأخ���ي���ه  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه 

الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
دب��ي رع��اه اهلل واإىل  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
�شمو  اأول  الفريق  واإىل  الإم����ارات  ح��ك��ام  ل���حت��اد 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإىل اإخواين 

�شمو اأولياء العهود واإىل �شعب الإمارات الكرمي. 

•• اأبوظبي-وام:

را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  وج��ه 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي كلمة ع��رب جملة  اآل م��ك��ت��وم 
الثاين  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع 

والأربعني.. فيما يلي ن�شها:
ليوم  والأرب��ع��ني  الثانية  بالذكرى  الحتفال  اإن 
دول��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي امل��ج��ي��د ي��ج��دد ف��ي��ن��ا العزمية 
املزيد  حتقيق  دروب  على  قدما  بال�شري  والثقة 
من الجنازات وموا�شلة عملية البناء والتنمية 
خليفة  ال�شيخ  الوالد  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 

ال���دول���ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  اآل  ب��ن زاي���د 
حممد  ال�شيخ  ال��وال��د  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأخ��ي��ه  و 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
موؤازرة  و  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال����وزراء حاكم  جمل�س 
اإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
الوطن  الذين ي�شعون م�شلحة  الإم��ارات  حكام 
ي�شتحق  �شعبنا  اإن  اع��ت��ب��ار.  ك��ل  ف���وق  وامل���واط���ن 
وقيادته  لوطنه  ويف  �شعب  لأن��ه  الكرمية  احلياة 
ال��ع��زي��ز يف  كما وطننا  تبخل  ال��ت��ي مل  امل��ع��ط��اءة 
يف  الوطنية  وث��روات��ه��ا  دول��ت��ن��ا  خ���ريات  توظيف 
كل  وت��وف��ري  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  حتقيق  �شبيل 

م��ق��وم��ات ال��ع��ي�����س ال��رغ��د وال���ش��ت��ق��رار والأم���ن 
مع  يتناغم  ال��ذي  العزيز  ال�شعب  لهذا  وال�ش�م 
قيادته بكل �شرائحه ومكوناته ويثبت ل�آخر اأننا 
اأ�شرة واحدة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
وانتمائنا  بثقافتنا  نعتز  و�شعبا  وحكومة  قيادة 
ونفاخر مبكت�شباتنا  والديني  والقومي  الوطني 
الوطنية واحل�شارية ومند اأيدينا اإىل الثقافات 
والإن�شاين  التوا�شل احل�شاري  لتعزيز  الأخرى 
تر�شيخ  اأج����ل  م��ن  ال��ع��امل  و���ش��ع��وب  �شعبنا  ب��ني 
املفاهيم الإن�شانية النبيلة القائمة على امل�شاواة 
ل�شعبنا مبا  املتبادل. هنيئا  والعدالة والح��رتام 

اأجنز وحتقق وهنيئا لأجيالنا القادمة واملت�حقة 
والآباء  الأج���داد  زرع  ما  ثمار  من  �شتقطفه  مبا 
املوؤ�ش�شني وما تزرعه قيادتنا من خري وحمبة يف 
اأو�شاط جمتمعنا العربي امل�شلم كي يظل متناغما 
والقانون  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دول����ة  ظ���ل  يف  م��ت��ع��ا���ش��دا 
والإ�ش�مية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة  وال��ق��ي��م 
الوالد  ال�شمو  اإىل مقام �شاحب  اأرف��ع  الأ�شيلة. 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل واأخيه 
�شاحب ال�شمو الوالد ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل اأ�شمى اآيات التهاين..راجني 
اهلل العلي القدير اأن يحفظ �شموهما ويوفقهما 
ملا فيه خدمة الب�د والعباد واإع�ء �شاأن الوطن 
واإ�شعاد املواطن. والتهنئة مو�شولة اإىل اأ�شحاب 
الإم���ارات  حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
خا�شة  وتهنئة  احلكام  ون��واب  عهودهم  واأول��ي��اء 
واأف����رادا  �شباطا  البا�شلة  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  اإىل 
ال�شاهرين على حماية الوطن واأمنه وا�شتقراره 
مبتهلني اإىل اهلل تبارك وتعاىل اأن يحفظ دولتنا 
اخلري  م�شريتنا..م�شرية  وي��ع��زز  ���ش��وء  ك��ل  م��ن 

والبناء والعطاء .

•• اأبوظبي-وام:

�شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  وج��ه 
جملة  ع��رب  كلمة  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي 
الثاين  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال���وط���ن  درع 
اأثبت  اأن �شعب دولة الإم��ارات  اأكد فيها  والأربعني 
مت�شكه باملنجزات التي حققها الحت��اد من خ�ل 
اأمام كل  الر�شيدة للدولة  القيادة  ت�حمه يف ظل 
م��ا م��ن ���ش��اأن��ه زع��زع��ة اأم���ن و���ش���م��ة ه��ذا الوطن 
ن�س  يلي  وفيما  والبناء..  التطور  عجلة  واإي��ق��اف 
الكلمة.. مير علينا الثاين من دي�شمرب من كل عام 

الإم�ارات  حكام  اأي��دي  بنته  وطن  تاريخ  فن�شتذكر 
املغفور  فيه  اأع��ل��ن  ال��ذي  ال��ي��وم  الحت�����اد  موؤ�ش��شي 
اهلل  رح��م��ه  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  ا�شمها  عن مي�د دول��ة 
التطور والزده��ار نحو  ولتبداأ مرحلة جديدة يف 
نه�شة ح�شارية متتد على ربوع الدولة ومناطقها 
ولينعم اأبناء الوطن واملقيمني على اأر�شه يف رخاء 
�شهدتها  ال��ت��ي  العظيمة  امل��ن��ج��زات  اإن  ورف��اه��ي��ة. 
الدولة يف ظل الحتاد حققت طموحات �شعب عانى 
طوي� من �شعوبة العي�س وافتقر ملقومات احلياة 
الكرمية يف ظل الحت�ل الغا�شم للمنطقة واليوم 

اأثبت �شعب الإمارات مت�شكه باملنجزات التي حققها 
الحتاد من خ�ل ت�حمه يف ظل القيادة الر�شيدة 
للدولة اأمام كل ما من �شاأنه زعزعة اأمن و�ش�مة 
 42 والبناء.  التطور  عجلة  واإي��ق��اف  الوطن  ه��ذا 
ثم  اهلل  بف�شل  فتحولت  ال��دول��ة  على  م��رت  �شنة 
ال�شمو  ال��ت��وج��ي��ه��ات احل��ك��ي��م��ة لأ���ش��ح��اب  ف�����ش��ل 
حكام الإم��ارات من دولة تعتمد على �شيد اللوؤلوؤ 
والزراعة اإىل دولة تناف�س الدول العاملية يف جمال 
قيا�شي  وق��ت  يف  والق��ت�����ش��ادي  ال�شناعي  التطور 
يخت�شر الوقت كان اأ�شبه مبعجزة ي�شهدها الع�شر 
احلديث مما جعلها حمط اأنظار العامل ملا ت�شهده 

من تقدم وازدهار فتوافد الزوار من جميع اأقطار 
باخلدمات  ولينعموا  وال�شتثمار  لل�شياحة  العامل 
ال���ت���ي ت��وف��ره��ا ال���دول���ة م���ن ج��ام��ع��ات وم���دار����س 
ومتاحف عاملية وخدمات طبية وبنى حتتية حديثة 
وبيئة ا�شتثمارية جاذبة بالإ�شافة اإىل العديد من 
لتبني  ج��اه��دة  ت�شعى  التي  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 
حياة  جلعل  والتكنولوجيا  التقنية  نظم  اأح���دث 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ���ش��ار  ول��ق��د  اأ���ش��ه��ل.  النا�س 
خليفة بن زاي�د اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
اأعلى م�شتوى املعي�شة  على خطى والده يف توفري 
ما  وه��و  الوطن  اأر���س  على  واملقيمني  للمواطنني 

جعل  و  العاملية  املحافل  يف  مكانتها  للدولة  ر�شخ 
ا�شمها مرتبط بالأرقام القيا�شية يف جميع املجالت 
جمال  يف  ال�شاد�س  املركز  حققت  حيث  والأ�شعدة 
جودة البنية التحتية على م�شتوى العامل واملركز 
الأول يف جمال الطرق املعبدة واملركز الرابع عامليا 
ما  وه��و  ل��شتثمار  اجل��اذب��ة  ال���دول  اأك���ر  �شمن 
يوؤكد اأن حكومة المارات ت�شعى جاهدة لكل ما من 
�شاأنه خدمة املواطن واملقيم على اأر�شه من خ�ل 
توفري كافة ال�شبل الكفيلة لراحته واأمنه. اإن رحلة 
عام  وكل  املبارك  احتادنا  ظل  يف  م�شتمرة  العطاء 

والإمارات يف مزيد من التقدم والزدهار . 

•• اأبوظبي-وام:

نائب  ال�شرقي  �شيف  بن  حمد  ال�شيخ  �شمو  وج��ه 
ك��ل��م��ة ع���رب جم��ل��ة درع الوطن  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م 
اأكد  ال��ث��اين والأرب��ع��ني  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
�شعب  وا�شتجابة  املخل�شني  البناة  همة  فيها..اأن 
ي�شمم على التغيري جعلت دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة م��ع��ج��زة م��ن��ج��زة ع��ل��ى خ���ارط���ة التقدم 
اإن  الكلمة..  ن�س  يلي  وفيما  املعا�شر.  الب�شري 
اثنان واأربعني عاما من عمر الدولة حقبة ق�شري 
ل تكفي لبناء الأ�ش�س لكن همة البناة املخل�شني 
التغيري جعلت من  وا�شتجابة �شعب م�شمم على 
منجزة  معجزة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 

تعد  فلم  املعا�شر  الب�شري  التقدم  خ��ارط��ة  على 
ال�شحراء جمدبة ول ال�شطاآن مقفرة ول اجلزر 
الدنيا  اأح��دث عجائب  بل �شار كل ذلك  موح�شة 
عباقرة  يلهم  معا�شرا  ح�شاريا  واإب��داع��ا  جمال 
واحلكمة  وال�شيا�شة  والفل�شفة  واجل��م��ال  ال��ف��ن 
احل�شارة  اأق���ام���وا  ال���ذي���ن  امل�����ش��ل��م��ني  ال���ع���رب  اأن 
والأندل�س  وم�شر  والعراق  ال�شام  يف  الإ�ش�مية 
وال��ه��ن��د ه��م ق����ادرون ع��ل��ى اأن ي��خ��رتع��وا اأجم���ادا 
ج��دي��دة وح�����ش��ارة م��ع��ا���ش��رة. اأن دول���ة الإم����ارات 
ال�شاملة  ل��ل��ن��ه�����ش��ة  من�����وذج  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
والثقافية  واخلدمية  والقت�شادية  الجتماعية 
ذات �شجل م�شرف يف التعاي�س ال�شلمي والت�شامح 
اأ�شبحت دولة الإمارات العربية املتحدة  الديني. 

اإحدى اأ�شهر دول العامل اإذ حتظى بتقدير اجلميع 
اإن  والو�شطية والعتدال.  الت�شامح  ملنهجيتها يف 
�شيا�شي  عمل  جم��رد  تكن  مل  الحت��ادي��ة  امل�شرية 
وما  �شعبة  م�شرية  كانت  ب��ل  ع��اب��رة  حلظة  وليد 
ك��ان منال الحت��اد �شه� ي�شريا..لقد ج��اء ثمرة 
غ��ر���س ط��ي��ب لآب����اء موؤ�ش�شني ح��م��ل��وا ال��ف��ك��رة يف 
القلوب اأم� وتدبروها جهدا ورعاية حتى �شارت 
واقعا حيا معا�شا. اأن م�شرية الجنازات الطموحة 
التي قادتها املوؤ�ش�شات الحتادية واملحلية والقطاع 
اخلا�س وجمعيات النفع العام قد حققت اأهدافها 
ال�حمدود  والدعم  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  بف�شل 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن 
واأخيه  ورع���اه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  اهلل  رع��اه  دب��ي 
امل�شتمرة  الأع��ل��ى ح��ك��ام الإم�����ارات وال��ت��وج��ي��ه��ات 
على  وال��ت�����ش��م��ي��م  والإرادة  احل��ك��ي��م��ة  وال���ق���ي���ادة 
والذي  املعنية  الأج��ه��زة  م��ع  والتن�شيق  التنفيذ 
باإطار  ال���ق���رارات  لي�شنع  الحت���اد  ظ��ل  يف  حتقق 
من التكامل و�شول اإىل الهدف والغاية املن�شودة. 
اأمنية اجلميع واقعا  نعم حتقق احللم واأ�شبحت 
بني  بها  نتباهى  الفتية  دولتنا  هي  وه��ا  ملمو�شا 
دول العامل واأ�شبحت دولتنا ذات �شيا�شة متميزة 
وم��ت��ك��ام��ل��ة حت��ظ��ى ب���الح���رتام م��ن اجل��م��ي��ع. اإن 
ومكت�شباته  واإجن��ازات��ه  طويل  الأح����داث  �شريط 

يناهز  ط��وي���  زم��ن��ا  ي�شتغرق  و  ك��ث��رية  ووق��ائ��ع��ه 
ف��ي��ه..ل��ك��ن احل���دث الذي  ال��ت��ي حتققت  ال��ف��رتة 
�شيظل عالقا بالأذهان هو اأن التجربة الحتادية 
مثل  يف  ال��رائ��دة.  النجاحات  م��ن  الكثري  حققت 
الغالية  والأمنية  الكبري  اليوم حتقق احللم  هذا 
دولة  �شعب  حتقيقها  ومتنى  بها  حلم  طاملا  التي 
الإمارات العربية املتحدة فقد كان يوما تاريخيا 
يف  ال�شعب  ج��م��اه��ري  اإرادة  ف��ي��ه  ال��ت��ق��ت  م�����ش��ه��ودا 
م���ع ج��ه��د احل���ك���ام وم�شعاهم  ال�����ش��ب��ع  الإم�������ارات 
ال��دوؤوب لتحقيق هذا الإجن��از العظيم واأ�شبحت 
املنا�شبة  وب��ه��ذه  واق��ع��ة.  حقيقة  الإم�����ارات  دول���ة 
اأتقدم بالتهنئة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و اإخوانه 

ختاما  الإم����ارات.  حكام  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب 
اأدعو اهلل اأن مين على وطننا باملزيد من التطور 
والرقي يف م�شرية البناء والجنازات ويلبي اأماين 

وتطلعات اأبناء الوطن العزيز . 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شمو ال�شيخ نا�شر بن را�شد النعيمي نائب 
الوطن  ع���رب جم��ل��ة درع  ك��ل��م��ة  ع��ج��م��ان  ح��اك��م 
والأرب���ع���ني..  ال��ث��اين  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س ال��ك��ل��م��ة: مي��ث��ل ال��ي��وم الثاين 
ب��ارزة ومميزة  ع��ام ع�مة  دي�شمرب من كل  من 
املتحدة..ذلك  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تاريخ  يف 
اليوم الذي اأعلن فيه عن مي�د الحتاد وارتفع 
اأن  بعد  الأمم  ب��ني  خفاقا  عاليا  الإم����ارات  علم 
حول حكام الإمارات بعزمية ل تلن وطموح وثاب 

حلم الأجيال اإىل حقيقة قائمة..كان مهرها اأعز 
ما جتود به النف�س جتاه الوطن الغايل لتنطلق 
عاملنا  يف  نوعها  من  فريدة  احتادية  جتربة  اأول 
ال��ع��رب��ي ك��ان��ت وم���ا زال���ت ه��ي الأق����وى ع��ل��ى مر 
ال�شنوات. يف هذا اليوم ا�شتبان الطريق وو�شحت 
التعاون  وروح  ال��ت��اآزر  ف�شائل  وتر�شخت  معامله 
ا���ش��ت��ط��اع قادته  ال���ويف وال����ذي  اأب��ن��اء �شعبنا  ب��ني 
التي  ال�شعاب  كل  حت��دت  را�شخة  وح��دة  حتقيق 
واجهتها يف �شبيل اإن�شاء دولة قوية جتمع وتوحد 
الفكر واجلهد لتحقيق النه�شة يف كافة املجالت 
ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية وال�شحية 

اأمني  ا�شتقرار  ظ��ل  يف  والإ�شكانية  والتعليمية 
القوية  البدايات  اإن  و�شيا�شي م�شهود وحممود. 
ل�حتاد جاءت لت�شادق نيته وتوؤكد روؤيته وتعمل 
على تر�شيخ مبادئه وتوطد اآماله وحتقق اأهدافه 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  ظل  يف 
واأخيه  الدولة حفظه اهلل  نهيان رئي�س  اآل  زاي��د 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات. اإن الحتاد 
قد رفع راية دولتنا احلبيبة واأعز الإن�شان فيها 

ف��اأغ��دق عليه مب��وف��ور م��ن احل��ق��وق واأوك���ل اإليه 
�شرفا من الواجبات فغدا العطاء املتبادل ما بني 
جذوره  واأعمق  �شوره  اأرق��ى  يف  ووطنه  الإن�شان 
املواطنة  الب�شرية  وامل��وارد  ل  كيف  واأعلى قممه 
الر�شيد  وه����ي  وغ��اي��ت��ه��ا  ال��ت��ن��م��ي��ة  ه����دف  ه���ي 
احتفالنا  اإن  ين�شب.  ول  ينفد  ل  ال��ذي  الباقي 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة اخل���ال���دة ه��و احتفال 
م��ا حتقق  م��ن خ���ل  امل��ب��ارك��ة  مب�شرية نه�شتنا 
هدفت  املجالت  كافة  يف  ح�شارية  منجزات  من 
جميعها اإىل بناء املواطن الإماراتي املحافظ على 
اأ�شالته واملواكب لع�شره دومنا اإخ�ل بالأ�شالة 

وقيم املجتمع. واإن ما ينظم من احتفالت بهذه 
املنا�شبة له وقع كبري يف غر�س مفاهيم املواطنة 
والنتماء لدى كافة املواطنني جتاه هذا الوطن 
وقيادته  ال�شعب  بني  الت�حم  وتر�شيخ  العظيم 
الحتاد  ظل  يف  دولتنا  حققته  ما  اإن  الر�شيدة. 
يعترب اجنازا ي�شل اإىل حدود الإعجاز فقد �شارت 
منتظمة  بخطوات  ال�شنوات  ه��ذه  ط��وال  دولتنا 
ن��اف��ذة وروؤي����ة عميقة  وت��رت��ي��ب مت�شق وب�����ش��رية 
وط��م��وح وث��اب واآم���ال ع��را���س حتى حتقق املراد 
وو�شلت  والعقبات  بامل�شاق  امل�شرية  ب���داأت  حيث 
الذكرى  ه���ذه  والزده�������ار. يف  ال��رق��ي  ق��م��م  اإىل 

املجيدة اليوم الوطني الثاين والأربعني اأ�شبحت 
الدولة باحتادها متتلك مكانة خا�شة يف خريطة 
احلا�شر مبجدها وح�شارتها واإجنازاتها فحازت 
اخلري  تقدم  ع�شرية  ك��دول��ة  طيبة  �شمعة  على 
العامل و�شاهمت يف تقدمي منوذج راق  لكل دول 
والإ���ش���م��ي. يف هذا  العربي  وال��ع��امل  للمنطقة 
اليوم الأغر نتوجه اإىل اهلل بوافر ال�شكر واحلمد 
قيادة  م��ن  م��ا وهبنا  وع��ل��ى  علينا  اأن��ع��م  م��ا  على 
حكيمة و�شعب يقف خلف حكامه ونرتحم على 
موؤ�ش�س دولتنا ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

طيب اهلل ثراه .

ويل عهد راأ�ض اخليمة: ما حتقق لالإمارات من مكانة ورفعة ونه�صة �صاملة كانت بف�صل 
ت�صافر روؤية وتوجيهات رئي�ض الدولة مع جهود وطاقات �صعبنا الأ�صيل

مكتوم بن حممد: ذكرى اليوم الوطني املجيد جتدد فينا العزمية والثقة بال�صري قدما على دروب حتقيق املزيد من الجنازات 

عبداهلل بن �صامل القا�صمي: �صعب الإمارات اأثبت مت�صكه باملنجزات التي حققها الحتاد من خالل تالحمه يف ظل القيادة الر�صيدة

نائب حاكم الفجرية: همة البناة املخل�صني وا�صتجابة �صعب ي�صمم على التغيري جعلت 
الإمارات معجزة منجزة على خارطة التقدم الب�صري 

نائب حاكم عجمان: يف الثاين من دي�صمرب حول حكام الإمارات بعزمية ل تلني وطموح وثاب حلم الأجيال اإىل حقيقة قائمة
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حمدان بن زايد: �صرح الحتاد �صيد على اأ�ص�ض وقواعد را�صخة كان لها الأثر العميق يف تعزيز التنمية امل�صتدامة وبناء املواطن 

هزاع بن زايد: نقف فخورين معتزين مبا مت اإجنازه على مر العقود القليلة املا�صية ويقف معنا العامل باأ�صره تقديرا واحرتاما لهذه امل�صرية 

طحنون بن حممد: منذ قيام الحتاد دارت عجلة التنمية والإعمار واأ�صبحت الإمارات 
تناف�ض الدول املتقدمة يف جمالت التنمية القت�صادية والب�صرية وبناء الإن�صان

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
درع  جملة  عرب  كلمة  الغربية  املنطقة  يف  احلاكم 
والأربعني  الثاين  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  الوطن 
اأكد فيها اأن �شرح الحتاد �شيد على اأ�ش�س وقواعد 
التنمية  تعزيز  يف  العميق  الأث���ر  لها  ك��ان  را�شخة 
وتقنيا.  ومعرفيا  علميا  املواطن  وبناء  امل�شتدامة 
فخر  بكل  اليوم  نحتفل  الكلمة:  ن�س  يلي  وفيما 
لقيام  والأرب��ع��ني  الثانية  بالذكرى  واأم��ل  واع��ت��زاز 
احتاد دولة الإم��ارات العربية املتحدة و هي ذكرى 
اأب��ن��اء الوطن  خ��ال��دة وع��زي��زة حم��ف��ورة يف �شمري 
والعزمية  القوة  املنا�شبة  ن�شتمد من هذه  الغايل. 
منها  ون�شتلهم  امل�شتقبل  اإىل  الطريق  يف  لل�شري 
القيم واملبادئ واملثل العليا التي اأر�شاها املغفور له 
اآل نهيان طيب  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل 
اهلل ث����راه ال����ذي ات��خ��ذ ب��ع��ون اهلل وت��وف��ي��ق��ه ذلك 
القرار التاريخي بت�شييد �شرح الحتاد على اأ�ش�س 
تعزيز  العميق يف  الأث���ر  لها  ك��ان  را�شخة  وق��واع��د 
و معرفيا  املواطن علميا  وبناء  امل�شتدامة  التنمية 
و تقنيا. اإن امل�شرية الحتادي�ة تتع��زز حاليا بف�شل 
القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 

اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دبي 
اأول �شمو  املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات والفريق 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي 
لقد حققت  امل�شلحة.  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ت��وج��ه��ات��ه��ا التنموية  دول���ة الإم������ارات م��ن خ����ل 
الطموحة جناحات كبرية حيث تعترب يف املحافل 
اقت�شادية  الإقليمية والدولية ظاهرة  واملوؤمترات 
بعنا�شرها  غ��ن��ي��ة  جت��رب��ة  وجت�����ش��د  واج��ت��م��اع��ي��ة 
اإلهام  م�شدر  ومتثل  منوها  ومعدلت  ومكوناتها 
للعديد من دول العامل والتي بداأت يف الدخول يف 
�شراكات ا�شرتاتيجية مع دولة الإمارات. اأن جتربة 
و�شعت  حيث  نوعها  من  فريدة  جتربة  الإم���ارات 
قبل  الدولة  قيام  منذ  اهتمامها  ب��وؤرة  يف  الإن�شان 
نيف واأربعني �شنة وهكذا جنى ابن الإم��ارات ثمار 
اهلل  رحمه  زاي��د  الباين  املوؤ�ش�س  القائد  غر�شه  ما 
حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  يغر�شه  وما 
اهلل على ال��درب ذاته من خري عميم طال مناحي 
واح��ة خري و�ش�م  الإم���ارات  الإن�شان وجعل  حياة 
اأن  الطيبة.  اأر�شها  على  يقيم  من  ولكل  لأبنائها 
الإم��ارات مل تكتف ب�شاحتها املحلية بل امتدت يد 
امل��ع��م��ورة لتعني  اأرج���اء  اخل��ري وال��ع��ط��اء اإىل كافة 
وتوا�شي ال�شعفاء واملحرومني يف كل مكان و ت�شد 
لهم  واملعنوي  امل���ادي  ال��دع��م  وت��ق��دم  املنكوبني  اأزر 
دون منه اأو تف�شل بل تعترب ذلك جزءا من واجبها 
تزال  وم��ا  ف��ي��ه..وك��ان��ت  تعي�س  ال���ذي  عاملها  جت��اه 

التي  البوابة  الإم��ارات��ي هي  الأحمر  اله�ل  هيئة 
تنطلق عربها جهود الإمارات الإن�شانية والنافذة 
التي تطل من خ�لها الإمارات على ف�شاء العمل 
الإن�شاين الرحب. وبلغت م�شاريع وبرامج اله�ل 
الأح��م��ر الإم���ارات���ي الإن�����ش��ان��ي��ة داخ���ل ال��دول��ة ويف 
ح���وايل 100 دول���ة ح���ول ال��ع��امل خ����ل ث�ثني 
مليارات  ثمانية  ال��ي��وم  حتى  تاأ�شي�شها  منذ  عاما 
العديد من اجلمعيات  دره��م متقدمة بذلك على 
جمموعة  �شمن  تقف  حيث  املنطقة  يف  الوطنية 
الأح���م���ر وال�شليب  ال��ه���ل  ال�����ش��دارة جل��م��ع��ي��ات 
تلك  نحمي  اأن  اليوم  واجبنا  اإن  العاملية.  الأحمر 
هذا  جليلنا  حت��ق��ق��ت  ال��ت��ي  ال�شخمة  امل��ك��ت�����ش��ب��ات 
جليل  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  نحو  ال�شبل  ك��اف��ة  نهيئ  واأن 
الغد عرب التفافنا حول قيادتنا الر�شيدة والوفاء 
لذكرى املوؤ�ش�س الباين والعمل لرفعه هذا الوطن 
الذي اأعطانا الكثري وما يزال والذي ننعم جميعا 
بدفء عطاياه. وعملت دولة الإمارات على حتقيق 
والجتماعية  القت�شادية  النه�شة  ب��ني  ال��ت��وازن 
والبيئية  الثقافية  موروثاتها  على  احلفاظ  وبني 
التنمية  ت���وؤك���د جن����اح من�����وذج  ف���ري���دة  يف جت���رب���ة 
ال�شيخ  له  املغفور  دعائمه  اأر�شى  ال��ذي  امل�شتدامة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل و الذي عمل 
حلماية  را�شخة  اأ�ش�س  و�شع  على  مبكر  وقت  منذ 
البيئة. وجاء �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
على  ليوؤكد  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

موؤكدا  النهج  ذات  الإم��ارات على  ا�شتمرار م�شرية 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وحت��ق��ي��ق  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  اأن 
اهتماما  اأو  فكريا  ترفا  لي�شت  الإم����ارات  دول��ة  يف 
�شطحيا و اإمنا هو نهج وطني له جذوره العميقة 
واآلياته  املتكاملة  وت�شريعاته  املوؤ�ش�شية  واأط����ره 
املتطورة التي اأثبتت كفاءتها وفاعليتها ومقدرتها 
الدولة  ق��ي��ادات  وع��ت  لقد  والتجدد.  العطاء  على 
احلكيمة هذا التحدي واأطلقت لذلك �شل�شلة من 
املبادرات الحتادية واملحلية وحددت الروؤية يف اأن 
تكون من واح��دة من اأف�شل ال��دول يف العامل كما 
2021 م��ع ك��ل ما  ورد يف روؤي����ة دول���ة الإم�����ارات 
احتاديا  مواكبة  ا�شرتاتيجيات  م��ن  ذل��ك  يتطلب 
وعلى �شعيد كل اإمارة ومن هذا املنطلق �شعت دولة 
الإمارات اإىل خلق توازن بني التنمية القت�شادية 
الرخاء  يحقق  مب��ا  البيئة  وحماية  والجتماعية 
والزدهار للمجتمع. وا�شتندت الروؤية البيئية على 
احلفاظ  ���ش��رورة  مع  البيئة  على  املحافظة  مبداأ 
الطموحة  الق��ت�����ش��ادي��ة  الأه�������داف  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
كافة  ال�شتدامة يف  تتطلبه  ما  لأبوظبي وحتديد 
حتدد  وعليه  ت�شملها  التي  والقطاعات  امل��ج��الت 
ال��روؤي��ة م��ا ه��و م�شتدام وم��ا ه��و ممكن عمليا مع 
اأهدافها  حتقيق  على  ال��دول��ة  ق��درة  على  احلفاظ 
اأهدافنا البيئية لن يكون  اإن حتقيق  القت�شادية. 
ممكنا اإل من خ�ل التعاون وتعزيز ال�شراكات مع 
الدولة  اإم���ارات  جميع  يف  املعنية  اجلهات  خمتلف 

حيث حر�شت الهيئة على العمل وب�شكل وثيق مع 
املجتمع  قطاعات  وخمتلف  املعنية  اجل��ه��ات  كافة 
على  والت��ف��اق  البيئية  ال��ت��ح��دي��ات  على  للتعرف 
اأن  �شاأنها  التي من  التوجيهية  واملبادئ  ال�شيا�شات 
ت�شاهم يف معاجلة هذه التحديات ل�شمان حتقيق 
فهي  الغربية  املنطقة  �شعيد  على  اأم��ا  اأه��داف��ه��ا. 
امل�شاريع  اأك���رب  لجتذابها  ك��ربى  باأهمية  حتظى 
الدولة  يف  وال�شتثمارية  والتجارية  القت�شادية 
م���ن اأه��م��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذ حم��ط��ة ال��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة يف 
الغربي  اجل���ن���وب  اإىل  ال���واق���ع���ة  ب���راك���ة  م��ن��ط��ق��ة 
للطاقة   1 �شم�س  وم�����ش��روع  ال��روي�����س  مدينة  م��ن 
ال�شم�شية وتنفيذ طريق املفرق الغويفات وم�شروع 
قطار الحتاد الذي يعد من اأبرز امل�شاريع الرافدة 
ل�قت�شاد الوطني والذي �شي�شهم يف الوقت ذاته يف 
دعم جذب ا�شتثمارات املنطقة. اإن املنطقة الغربية 
ت�شكل اليوم بوابة مهمة ل��شتثمار ومناخا مميزا 
القيادة  اه��ت��م��ام  اإىل  ذل��ك  وي��ع��ود  اآل��ي��ات��ه  لتطوير 
احلكيمة بتطوير املنطقة وو�شعها على اخلريطة 
اخلتام  يف  امل��ت��ط��ورة.  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شتثمارية 
جميعا  قلوبنا  على  العزيزة  املنا�شبة  ه��ذه  اأغتنم 
�شاحب  اإىل  ال�شادقة  القلبية  بالتهنئة  لأت��ق��دم 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأخيه �شاحب 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

اأ�شحاب  اإخ��وان��ه��م��ا  اإىل  و  اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
ل�حتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو 
حكام الإمارات حفظهم اهلل واإىل الفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
�شعب  اإىل  و  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأن مين على  القدير  العلي  داعيا  ال��ويف  الإم���ارات 
اأن يحفظ  و  وال���ش��ت��ق��رار  ب��الأم��ن  ال��غ��ايل  وطننا 
قادتنا واأن ي�شدد خطاهم يف تعزيز م�شرية البناء 
الإجنازات  من  املزيد  لتحقيق  ال�شاملة  والتنمية 
وامل��ك��ت�����ش��ب��ات وي��ل��ب��ي اأم����اين وت��ط��ل��ع��ات اأب���ن���اء هذا 

الوطن املعطاء .

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��وط��ن��ي  الأم���ن 
اليوم  ال���وط���ن مب��ن��ا���ش��ب��ة  درع  ع���رب جم��ل��ة  ك��ل��م��ة 
اأبناء دولة  اأن  اأكد فيها  الوطني الثاين والأربعني 
الت�شاقهم  �شدة  دوم��ا  ويثبتون  اأث��ب��ت��وا  الإم����ارات 
بوطنهم والقيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
التنمية  م�شرية  توا�شل  على  حر�شهم  ..بجانب 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  اأ�ش�شها  ال��ت��ي  وال��ب��ن��اء 
�شلطان اآل نهيان. وفيما يلي ن�س كلمة �شموه: يف 
دولتنا  عاما جاء مي�د   42 قبل  اليوم  هذا  مثل 
�شعب  فيه  واج���ه  م��دي��د  ل��ت��اري��خ  تتويجا  احلبيبة 
و  ال�شعاب  متجاوزا  التحديات  خمتلف  الإم���ارات 
التي  القيم  و مر�شخا منظومة  اخل��ربات  مراكما 
جت�شدت يف حكمة و�شجاعة وروؤية الآباء املوؤ�ش�شني 
الذين قادوا منذ البداية حلم الإماراتيني جميعا 
اآمالهم  لهم  وحتقق  وحتميهم  حتت�شنهم  بدولة 
وتطلعاتهم وت�شون اإرثهم ومقدراتهم وتكون لهم 
ذكرى  كما يف كل  اليوم  وه��ا نحن  وامل����ذ.  البيت 
معتزين  فخورين  نقف  دولتنا  لتاأ�شي�س  نحييها 
املا�شية  القليلة  العقود  م��ر  على  اإجن���ازه  مت  مب��ا 

ويقف معنا العامل باأ�شره تقديرا واحرتاما لهذه 
بل  فح�شب  ب���الإجن���ازات  لي�س  ال���زاخ���رة  امل�����ش��رية 
الإمارات  اأبناء  اأثبت  لقد  والعطاء.  باملحبة  اأي�شا 
ويثبتون دوما �شدة الت�شاقهم بوطنهم و بالقيادة 
احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و مقدار حر�شهم 
التي  وال��ب��ن��اء  التنمية  م�شرية  تتوا�شل  اأن  على 
اأ�ش�شها الراحل الكبري املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
وتتطور  ترتقي  واأن  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
�شركاء فيها  اأن يكونوا جميعا  امل�شرية وعلى  هذه 
حار�شني لها واأمناء عليها ومن هنا ياأتي متا�شك 
الإمارات و�ش�بتها وقدرتها الفريدة على جتاوز 
دوما  ال��ع��امل  واإده���ا����س  �شعبت  مهما  ال��ت��ح��دي��ات 
ب��ه��ذا ال��ن��م��وذج اخل����ق من���وذج ال��دول��ة الوطنية 
ال�شامية  الإن�شانية  القيم  على  القائمة  القوية 
وعلى اأ�ش�س املواطنة والعدالة وامل�شاواة بني جميع 
التنمية يف  على م�شرية  �شريعة  نظرة  اإن  اأبنائها. 
الإم����ارات خ���ل ال��ع��ام املن�شرم ت��وؤك��د مب��ا ل يدع 
ال�شحيح  الطريق  يف  من�شي  لل�شك..اأننا  جم��ال 
وهو ما يرتجم تقدما ثابتا واثقا ل�إمارات على 
على  ول�شيما  الدولية  التنمية  موؤ�شرات  خمتلف 
دل على  اإن  وه��ذا  ورفاهها  ال�شعوب  �شعادة  موؤ�شر 
التي  وال�شيا�شات  امل��م��ار���ش��ات  جن��اع��ة  فعلى  ���ش��يء 

اأبناء  ويقظة  وعي  وعلى  احلكيمة  قيادتنا  تتبعها 
قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا ال�شرطية والأمنية التي 
الثقة  وي��زي��د  الإجن����ازات  يحمي  منيعا  �شدا  تقف 
الدولية بب�دنا التي باتت مق�شدا اأ�شا�شيا ل�شعوب 
الأر�س قاطبة �شواء للعمل وال�شتثمار اأو الزيارة 
العظيم  احتادها  دولتنا يف  قامت  لقد  وال�شياحة. 
الإم����ارات  �شعب  لقيم  العميق  ال��ف��ه��م  ذل���ك  ع��ل��ى 
ال��را���ش��خ��ة ت��ل��ك ال��ق��ي��م ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى اح���رتام 
الإن�����ش��ان والع��ت��زاز ب��ال��رتاث الإم��ارات��ي ال�شارب 
التي  احلية  التجارب  من  وال�شتفادة  التاريخ  يف 
الع�شور وهي  ال�شعب على مر  ه��ذا  ق��ادت م�شرية 
التجارب التي جعلته اأكر انفتاحا على املمار�شات 
احلديثة واملتقدمة واأكر تناغما معها الأمر الذي 
جعل عملية البناء نحو امل�شتقبل اأ�شد ي�شرا حيث 
ل مكان ل�أفكار الهدامة اأو للظ�مية العمياء اأو 
للت�شامح واملحبة  املجال كله  بل  للتطرف احلاقد 
واإع�ء قيم العقل والعق�نية التي ل تتعار�س ول 
تتناق�س مع قيم ديننا احلنيف وهو ما كان يوؤكد 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ال��دول��ة  موؤ�ش�س  با�شتمرار  عليه 
�شلطان اآل نهيان رحمه اهلل. لي�شعنا اإذ ن�شتح�شر 
الإمارات..األ  التي تعي�شها دولة  م�شرية الزده��ار 
نتوقف عند التطور الكبري الذي ت�شهده العا�شمة 
اأبوظبي �شواء من الناحية املعمارية اأو القت�شادية 

حيث  التعليمية  اأو  الثقافية  اأو  الجتماعية  اأو 
حتولت العا�شمة اإىل وجهة للمبدعني واملبتكرين 
املجالت  ���ش��ت��ى  يف  والخ��ت�����ش��ا���س  اخل����ربة  وذوي 
ممن يرتجمون روؤية العا�شمة باأن تكون حا�شنة 
النرية  واأف��ك��اره��م  بطموحاتهم  الإم��ارات��ي��ني  لكل 
ما  اأن  ذل��ك  امل�شتقبل.  لبناء  اخل����ق  وحما�شهم 
ما  وازده���ار  وتقدم  تطور  من  حا�شرنا  يف  نعي�شه 
البعيدة  ال�شت�شرافية  ال��روؤي��ة  ل��ول  ليتحقق  ك��ان 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  للقيادة  امل���دى 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  اهلل  رع��اه  دب��ي 
والفريق  الإم��ارات  حكام  ل�حتاد  الأعلى  املجل�س 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة. 
اإننا ويف الوقت الذي نحتفي فيه بنجاحات دولتنا 
دبي  بفوز  ننوه  اأن  من  لب��د  واأبنائنا  وموؤ�ش�شاتنا 
با�شت�شافة معر�س اإك�شبو الدويل 2020 و الذي 
يعد �شهادة عاملية للب�د وتاأكيدا اأن م�شرية التنمية 
بخطى  ت�شري  الإم����ارات  وت�شهدها  �شهدتها  التي 
الإ�شرتاتيجيات وهو  اأف�شل  را�شخة معتمدة على 
ال�شياحة  جم��ال  يف  لي�س  ال�����ش��دارة  يف  جعلها  م��ا 

والعلوم  ال��ث��ق��اف��ة  جم���الت  يف  اأي�����ش��ا  ب��ل  فح�شب 
وغريها.  ال�شيافة  وح�شن  والعمران  والقت�شاد 
كما يعك�س هذا الفوز التنوع الثقايف الكبري الذي 
تتمتع به الب�د وقيم الت�شامح والعتدال واحرتام 
موا�شلة  نف�شه  الوقت  يف  الإن�شان..ونوؤكد  حقوق 
العمل خلدمة احتادنا وتوطيد اأ�ش�شه اأكر فاأكر 
التنمية  عملية  ملتابعة  وال��دوؤوب  امل�شتمر  وال�شعي 
واملراجعة  بالتخطيط  اإل  يكون  ل  وذل��ك  والبناء 
ل��ل��خ��ط��ط والإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ات وحتمل  ال���دائ���م���ة 
بالعمل  اإل  ي��ك��ون  ك��م��ا ل  وامل�����ش��وؤول��ي��ات  الأع���ب���اء 
اجلماعي وبالتعاون ال�شادق بني خمتلف الهيئات 
واخلا�س  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  كما  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
فالواحد منهما يكمل الآخر و ي�شاهم يف الرتقاء 
مبمار�شاته واآليات عمله وخدمته للدولة واملجتمع 

على اأف�شل وجه. 
اآي�����ات التهاين  وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ن��ت��ق��دم ب��اأ���ش��م��ى 
والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل  بن زايد 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيه 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واإىل اإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو 
ل���حت��اد حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  واإىل  الإم����ارات 

اأبوظبي نائب القائد  بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
�شعب  واإىل  اهلل  حفظهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
اأمن  اأن يدمي  دول��ة الإم��ارات داعيا العلي القدير 
ي��زي��ده��ا ازده�����ارا وعزا  دول��ت��ن��ا وا���ش��ت��ق��راره��ا واأن 
ملا  خطاهم  وي�شدد  احلكيمة  قيادتنا  يحفظ  واأن 
فيه خ��ري ه��ذا ال��وط��ن واأب��ن��ائ��ه ال��ك��رام. فكل عام 
وعام  وك���ل  ب��خ��ري  و�شعبها  وق��ي��ادت��ه��ا  والإم�������ارات 
وال�شمو  وال��ع��ز  ب��ال��رف��ع��ة  ينعم  الإم�����ارات  واحت����اد 

والأمن وال�شتقرار والزدهار .

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  وج��ه 
مم��ث��ل احل��اك��م يف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة ك��ل��م��ة عرب 
جملة درع الوطن مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين 
اأبناء  اإرادة  اأن الحت��اد ج�شد  اأك��د فيها  والأرب��ع��ني 
العزلة  �شنوات  الوطن يف كيان يجمعهم ويعو�س 
يرتجم  ال��ذي  الكيان  والت�شتت..هذا  والن��غ���ق 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  للمغفور  احلكيمة  القيادة  روؤي���ة 
الإمارات  اأبناء  كلمة  جلمع  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
وت��وح��ي��د ج��ه��وده��م وط��اق��ات��ه��م خل��دم��ة بلدهم. 
الإمارات  دول��ة  حتتفل  الكلمة..  ن�س  يلي  وفيما 
العربية املتحدة هذه الأيام باليوم الوطني ال� 42 
تكن  التي  والغالية  العزيزة  املنا�شبة  ه��ذه  املجيد 
اأو طفل عا�س ويعي�س  ام��راأة  اأو  يف قلب كل رج��ل 
على تراب هذه الأر�س..تراب هذا الوطن املعطي 
ال��غ��ايل ال����ذي مي��ت��د م��ن غ��رب��ه اإىل ���ش��رق��ه ومن 
والغويفات  ال�شلع  ت���راب  م��ن  جنوبه  اإىل  �شماله 
اإىل �شاحل اإمارة الفجرية. اإننا عندما نتذكر هذه 
املنا�شبة الغالية التي اأ�ش�س فيها القائد ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ورحمه رحمة 
اأ�ش�س  عندما  و�شعبه  لوطنه  قدم  ما  بقدر  وا�شعة 
ه��ذا الحتاد   1971 ع��ام  الثاين من دي�شمرب  يف 
اإىل  ال���ذي ول��د ق��وي��ا وع��ا���س و�شيعي�س  ال��ع��م���ق 
اإن �شاء اهلل فقد  اأن يرث اهلل الأر���س ومن عليها 
ال�شامخ  البناء  هذا  املوؤ�ش�شني  واإخ��وان��ه  زاي��د  بنى 
ال��ب��ن��اء وقاد  واأ���ش��ت��ك��م��ل  الأوىل  ل��ب��ن��ات��ه  وو���ش��ع��وا 
امل�شرية بعد ذلك �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإخوانه  زايد 
الأر�س  و�شانوا  الأم��ان��ة  وحملوا  الإم���ارات  حكام 
والعر�س ويعملون على رفعة الإن�شان ووفروا كل 
الأوىل  وللمرة  ارتفع  وعندما  له  وم�شاندة  دع��م 
قبل 42 عاما علم الدولة الوليدة دولة الإمارات 
العربية املتحدة اإيذانا ببدء مرحلة جديدة ج�شدت 
ويعو�س  يجمعهم  ك��ي��ان  يف  ال��وط��ن  اأب���ن���اء  اإرادة 
الكيان  ه��ذا  والت�شتت  والن��غ���ق  العزلة  �شنوات 
الذي يرتجم روؤية القيادة احلكيمة لزايد جلمع 
اأبناء الإمارات وتوحيد جهودهم وطاقاتهم  كلمة 
خل��دم��ة بلدهم. وم��ن��ذ ق��ي��ام الحت���اد وح��ت��ى الآن 
دارت عجلة التنمية والإعمار يف خمتلف املجالت 

وال�شيا�شية  والزراعية  والقت�شادية  الجتماعية 
واأ�شبحت  ك��ب��رية  ق��ف��زات  الغنية  دول��ت��ن��ا  وق��ف��زت 
امل�شتويات  ع��ل��ى  ع��ال��ي��ة وم��رم��وق��ة  م��ك��ان��ة  ت��ت��ب��واأ 
واأ�شبحت  والدولية  والعربية  والإقليمية  املحلية 
دولة الإمارات تناف�س الدول املتقدمة يف جمالت 
الإن�شان  وب��ن��اء  والب�شرية  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
والتعمري  البناء  ي�شاهم يف  الذي  واملتعلم  الواعي 
فقد اأنفقت الدولة املليارات من الدراهم على بناء 
الإن�شان واإن�شاء املدن والبنى التحتية لهذه املدن 
تهمل  ومل  وامل��دار���س  واملعاهد  اجلامعات  واإن�شاء 
امل�شت�شفيات  باإن�شاء  حظي  الذي  ال�شحي  اجلانب 
اخلدمات  وت��وف��ري  ال�شحية  وامل��ع��اه��د  وال��ك��ل��ي��ات 
امل��واط��ن وامل��ق��ي��م ك��ل ذلك  ت��خ��دم  ال��ت��ي  ال�شحية 
ياأتي بف�شل الدعم وامل�شاندة الكبرية التي يوليها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد بن �شلطان 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل لأبناء �شعبه لقد 
كان �شموه خري خلف خلري �شلف وتربى وترعرع 
يف ح�شن القائد املوؤ�ش�س والده ال�شيخ زايد طيب 
اهلل ثراه. اإن مرور 42 عاما على تاأ�شي�س الحتاد 
وقيام دولة الإمارات يف ظل التحولت والجنازات 

العظيمة واملتوا�شلة التي حققتها الدولة يف هذا 
الزمن الق�شري الذي ل يح�شب يف عمر ال�شعوب 
وال���دول فهذه الجن���ازات والأع��م��ال تتحدث عن 
ن��ف�����ش��ه��ا. ف��ق��د خ��ط��ت ال���دول���ة خ��ط��وات ك��ب��رية يف 
الأ�شا�شية  الركيزة  يعد  ال��ذي  القت�شادي  املجال 
للتنمية يف اأي بلد و اأ�ش�شت الدولة يف هذا املجال 
القادر  الإن�شان  لبناء  الأ�شا�شية  واخلدمات  امل��دن 
يف  ال��دول��ة  بناء  عاتقه  على  يقع  وال��ذي  والناجح 
اإىل  ي��رج��ع  ذل��ك  ك��ل  التنموية  القطاعات  جميع 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  يوليه  الذي  الكبري  الدعم 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه  الدولة 
الوطن وتوفري كل  الإم��ارات لأبناء  الأعلى حكام 
متطلبات احلياة الكرمية يف خمتلف مناحيها. اإننا 
عندما نحتفل بهذا اليوم املبارك والأغر من اأيام 
الإمارات نحمل عهدا يتجدد برت�شيخ قيم الولء 
من  باملزيد  ن��وؤك��ده  وق�شما  البلد  لهذا  والنتماء 
الوطن  �شروح  لتعزيز  والإخ������س  اجل��اد  العمل 
األ�����ش��ن��ت��ن��ا وق��ل��وب��ن��ا بالدعاء  راي����ة الحت�����اد. ت��ل��ه��ج 
وقائده  الوطن  ه��ذا  اأن يحفظ  وج��ل  عز  للخالق 
لدولة  احلكيمة  بال�شيا�شة  اع��ت��زازن��ا  ع��ن  ون��ع��رب 

الإقليمي  املجالني  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
على  �شيا�شاتها  ال���دول���ة  اأ���ش�����ش��ت  ح��ي��ث  وال�����دويل 
الثوابت الوطنية ومبادئ احلق والعدل ومنا�شرة 
ق�شايا املظلومني يف اأنحاء العامل واملحافظة على 
الأمن وال�شلم الدوليني وحل اخل�فات بالطرق 
الداخلية  ال�����ش��وؤون  يف  ال��ت��دخ��ل  وع���دم  ال�شلمية 
للدول وح�شن اجلوار واحرتام املواثيق واملعاهدات 
ال��دول��ي��ة. ل��ق��د ك��ان��ت ال��دول��ة وم���ا ت���زال مت��د يد 
وت�شاهم  ال��ع��امل  دول  جل��م��ي��ع  وامل�����ش��ان��دة  ال��ع��ون 
ال��دول. كما ل نن�شى  التنمية يف ه��ذه  يف عمليات 
اأن  عندما نتحدث عن بناء الدولة وقيام الحتاد 
نتذكر التجربة الدميقراطية ال�شورية التي اأر�شى 
دعائمها القائد املوؤ�ش�س زايد عندما اأ�ش�س املجل�س 
الوطني الحتادي مع اإع�ن قيام الدولة ليواكب 
تطور الع�قة بني ال�شلطة التنفيذية والت�شريعية 
ويبدي الراأي وامل�شورة للحكومة وي�شرع القوانني 
وال�شتماع  واملواطن  الوطن  خلدمة  والت�شريعات 
لآراء واقرتاحات املواطنني وتلبية مطالبهم. وقد 
مرت هذه التجربة الدميقراطية يف الدولة بعدة 
ح�شب  ال��راب��ع��ة  ال�شلطة  لتكون  وج���اءت  م��راح��ل 

بعد  ملحوظا  ت��ط��ورا  وت��ط��ورت  الإم����ارات  د�شتور 
قرارات  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در  اأن 
بانتخاب ن�شف اأع�شاء املجل�س بوا�شطة القرتاع 
ال�����ش��ري امل��ب��ا���ش��ر م��ن ق��ب��ل ال�شعب واأخ����ذت امل���راأة 
الرجل  اأخيها  لت�شارك  املجل�س  لع�شوية  مكانتها 
يوؤكد على  ذلك  كل  ال�شيا�شي.  العمل  يف ممار�شة 
اأن دولة الإمارات جادة يف تفعيل العمل ال�شيا�شي 
حقوقهم  ومنحهم  الوطن  لأبناء  والدميقراطي 

ال�شيا�شية والجتماعية .

مركز جمعة املاجد ي�صارك البيئة وجامعة ال�صارقة يف اليوم الوطني�صفارة الدولة يف جنوب اإفريقيا حتتفل بفوز المارات با�صت�صافة معر�ض اك�صبو 2020 يف دبي
الأ�شقاء  ك��ل  ظ��ن  ح�شن  ع��ن��د  و���ش��ت��ك��ون  التنظيم  وب��روع��ة  �شعبها 
والأ�شدقاء الذين وقفوا اإىل جانبها و�شوتوا ل�شاحلها ولن تخيب 
�شاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين  بخال�س  احلب�شي  وتقدم  اآمالهم. 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اآل مكتوم نائب رئي�س  واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اخوانهما  واإىل  اهلل  رع��اه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات واىل الفريق 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  اأول �شمو 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.. كما هناأ ال�شعب الإماراتي مبا حتقق 

لب�ده من هذا املكت�شب الرائع ولدوره الإيجابي يف ذلك.

•• بريتوريا-وام:

اأقام �شعادة حمد حارب احلب�شي �شفري الدولة يف بريتوريا بح�شور 
ال�شيد را�شد �شامل الطنيجي ال�شكرتري الثالث بال�شفارة واملوظفني 
املحليني احتفال مبقر البعثة احتفاءا بالنجاح الكبري الذي حققته 
دبي  مدينة  يف   2020 اك�شبو  معر�س  تنظيم  �شرف  بنيل  ال��دول��ة 
للجنة  القيادة احلكيمة  والدعم ال�حمدود من  وذلك بف�شل اهلل 
2020 وللدبلوما�شية الإماراتية املتميزة.  الوطنية العليا لك�شبو 
واأ�شاد �شعادة ال�شفري بالجناز التاريخي الذي �شجلته دولة المارات 
العربية املتحدة موؤكدا اأنها �شتويف بوعدها و�شتبهر العامل بقدرات 

اجلامعة احتفاًل مبنا�شبة اليوم الوطني، افتتحته ال�شيخة عائ�شة بنت 
ل�شوؤون  الأع��ل��ى  باملجل�س  ال�شت�شارية  اللجنة  ع�شو  القا�شمي  حممد 
ع��ب��ارة ع��ن معر�س بعنوان الحت���اد يف  امل��رك��ز  الأ���ش��رة، وك��ان��ت م�شاركة 
ال�شحف، عر�س فيه اأخبار الحتاد من الأعداد القدمية جلريدة الحتاد 

واأخبار دبي وغريها.
هذا ويقيم املركز اأي�شا مبنا�شبة اليوم الوطني ندوة بعنوان تاريخ وطن، 
يتحدث فيها كل من اأ. ب�ل البدور عن تاريخ احلياة الثقافية يف الإمارات، 
اأ. حممد العا�شي عن تاريخ التعليم، اأ. موزة املرزوعي عن تاريخ الدراما، 
اأ. عبد اهلل عبد الرحمن عن احلياة القت�شادية، اأ. حممد اجلوكر عن 

تاريخ الريا�شة. وتقام يوم ال�شبت املوافق 7دي�شمرب2013.

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف الحتفال باليوم الوطني 
42، وجاءت هذه امل�شاركة بالتعاون مع جهات حكومية وجامعية. كانت 
معايل  الحتفال  افتتح  حيث  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  م��ع  الأوىل  امل�شاركة 
البداية مع  وامل��ي��اه، وك��ان��ت  البيئة  ب��ن فهد وزي��ر  اأح��م��د  را���ش��د  الدكتور 
ال�ش�م الوطني للدولة، ثم األقى معايل الوزير كلمة اأكد فيها على دور 
هذا  اإىل  الإم���ارات  و�شول  يف  حولها  ال�شعب  والتفاف  الر�شيدة  القيادة 
بوثائق  املركز مبعر�س خا�س  املتميز، ومتثلت م�شاركة  العاملي  امل�شتوى 
الحتاد، وهي الوثائق املوقعة بني خمتلف الإمارات قبل العام 1971م 

والتي اأر�شت جذور الحتاد وقوت دعائمه.
اأقامت  حيث  ال�شارقة  جامعة  مع  فكانت  للمركز  الثانية  امل�شاركة  واأم��ا 
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�صعيد بن زايد: 42 عاما من العطاء جعلت ا�صم المارات مرادفا لكل ما هو متميز ومتطور وخالق 

من�صور بن زايد: التفاف ال�صعب حول قيادته كان عامال حا�صما يف احلفاظ على م�صرية الأمن والأمان والتنمية 

حامد بن زايد: ندخل مرحلة جديدة من عمر احتادنا ونحن اأ�صد عزما يف موا�صلة بناء الحتاد وتر�صيخ كيانه 

املركز العربي لالإعالم ال�صياحي يعلن بدء الرت�صح جلوائز الإعالم ال�صياحي 2014 
ال�شياحي  العربي ل�إع�م  باملركز  املوقع اخلا�س  2013 فى  دي�شمرب  نهاية 
الثانية ونقوم بعر�س  املرحلة  تاأتي  املطلوبة.. ثم  بال�شروط  ملطابقة العمال 
الع�م  ف��ن��ون  يف  والع���م��ي��ني  اخل���رباء  م��ن  امل�شكلة  اللجنة  على  الع��م��ال 
وع�شوية   - الردن   - و�شكرتارية   - الم���ارات   - اللجنة  رئي�س  م��ن  املختلفة 
الخرية  املرحلة  تاأتي  النهاية  ويف   .. واملغرب  وال�شعودية  ال�شودان   - اللجنة 
وهى اع�ن النتائج. يذكر اأن الفائزين يف عام 2012 هم ا�شامة ابو ال�شعود 
باف�شل  بلندن  امل�شافر  اف�شل �شحفي وعني  فاز بجائزة  الكويتية  النباء  من 
جملة �شياحية عربية وفاز ملحق �شحيفة ال�شرق الو�شط باأف�شل ملحق عن 
ال�شياحة. وي�شعى املركز العربي ل�ع�م ال�شياحي من خ�ل جوائز الع�م 
التغريات  يواكب  ال�شياحي  الإع���م  ل�شناعة  جديد  مفهوم  ليجاد  ال�شياحي 
الكبرية يف العامل والنقلة املعلوماتية والتقنية املت�شارعة وي�شهم يف النهو�س 
بال�شياحة املحلية والعربية عرب كافة و�شائل الإع�م والت�شال املختلفة وفق 

اجلائزة  اأم��ا  ال�شياحية..  العربية  امل��واق��ع  اأف�شل  ج��ائ��زة  اللجنة  اأق���رت  حيث 
اأف�شل جملة �شياحية عربية فيما اجلائزة اخلام�شة هي  الرابعة فهى جائزة 
لأف�شل برنامج �شياحي عربي �شواء اذاعي او تليفزيوين يهتم بال�شياحة املحلية 
والعربية. وميكن تقدمي طلبات الرت�شيح للجوائز عن طريق املوقع اخلا�س 
اللكرتونية  الرت�شيح  ا�شتمارة  خ�ل  من  ال�شياحى  ل�ع�م  العربى  باملركز 
التي متكن املر�شح من ت�شجيل بياناته وحتميل العمال الع�مية امل�شاركة او 
من خ�ل ار�شالها عرب الربيد اللكرتونى للمركز العربى ل�إع�م ال�شياحي. 
الفائزين يف  واملهنية  الأكادميية  املعايري  اللجنة ح�شب  اإثر ذلك تختار  وعلى 
امل�شابقة وهى مكونة من نخبة من الأكادمييني وال�شحفيني املتخ�ش�شني يف 
درا�شة املحتوى والتغطية ال�شحفية ومدى التزامها باملعايري املهنية. واأعلنت 
اللجنة امل�شكلة برئا�شة حممد عبد القادر رئي�س حترير الأهرام ال�شودانية عن 
الإعمال حتى  باإر�شال  الأوىل وتعنى  املرحلة  �شوابط الختيار ومراحله وهى 

واف�شل  تليفزيونى  او  اذاع��ى  عربي  �شياحي  برنامج  واأف�شل  عربية  �شياحية 
وكالة انباء عربية وقال ح�شني املناعي رئي�س املركز العربي ل�إع�م ال�شياحي 
ان جمل�س ادارة املركز العربى ل�ع�م ال�شياحي اقر خ�ل اجتماعه الذي عقد 
بالقاهرة اخريا قبول طلبات الرت�شيح حتى نهاية دي�شمرب 2013 بطلب من 
الع�ميني فى كافة الدول العربية والفرع املرتبطه باملركز العربى ل�ع�م 
ال�شياحي. واأو�شح املناعى ان نيل اجلوائز له �شروط ومعايري فاحل�شول على 
جائزة ال�شحافة ال�شياحة العربية تتطاب ان تكون التغطية ال�شحفية مو�شوع 
الرت�شح يف الكتابة ال�شياحية وفنونها.. م�شريا اىل ان اللجنة اخلا�شة مبعايري 
حتريرية  م�شاحة  تخ�شي�س  ب�شرورة  اأق���رت  عربية  �شحيفة  اأف�شل  ج��ائ��زة 
لل�شياحة اأ�شبوعيا اأو ت�شدر ملحقا عن ال�شياحة اأ�شبوعيا اأو �شهريا واأن تغطى 
اجلائزة  وتعترب  والعربية.  الداخلية  ال�شياحة  ال�شحيفة  فى  املقررة  امل�شاحة 
الجتماعي  والع���م  اللكرتونية  املواقع  انت�شار  بعد  جديدة  جائزة  الثالثة 

•• ابوظبي-وام:

فتح  عن  ال�شياحي  ل�إع�م  العربي  باملركز  اخلا�شة  التح�شري  جلنة  اأعلنت 

الإع�م  2014 جلوائز  الرابعة  للدورة  الرت�شح  للراغبني يف  الت�شجيل  باب 
موؤ�ش�شة  لكل  وي��ح��ق  اجل���اري.  دي�شمرب  �شهر  نهاية  حتى  العربي  ال�شياحي 
اإع�مية امل�شاركة بالرت�شح لإحدى اجلوائز كما يحق لكل �شحايف عربي يعمل 
يف اإحدى ال�شحف اأو املج�ت العربية املطبوعة اأو اللكرتونية التي ت�شدر اأو 
2013 التقدم  اأعماله من�شورة خ�ل عام  اأكر وتكون  اأو  توزع يف بلد عربي 
باأعماله لنيل اإحدى جوائز الإع�م ال�شياحي والتي تت�شمن جائزة اأف�شل كاتب 
�شياحى فى الوطن العربى وجائزة اأف�شل �شحيفة عربية تخ�ش�س �شفحة اأو 
واأف�شل جملة  �شياحى عربى  الكرتونى  اأف�شل موقع  وجائزة  �شياحيا  ملحقا 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ �شعيد بن زايد اآل نهيان ممثل 
العربية  الم��ارات  دول��ة  ا�شم  اأن  اأبوظبي  حاكم 
املتحدة اأ�شبح بعد مرور 42 عاما من العطاء 
ل��ك��ل م��ا ه��و متميز وم��ت��ط��ور وخ�ق  م���رادف���ا 
بف�شل القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  خليفة بن زايد 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  دبي  حاكم  ال��وزراء 
اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم��������ارات .. 
واجلهود الكبرية واملتابعة احلثيثة للفريق اأول 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ا�شتلهمت  الر�شيدة  قيادتنا  اإن  �شموه  وق���ال   .
الدولة  لهذه  املوؤ�ش�شني  الآب��اء  من  التميز  هذا 
الحتاد  حققها  ال��ت��ي  الجن����ازات  فا�شتعرا�س 
وج���ه م��ن وج���وه احل��دي��ث ع��ن م��ن��اق��ب املغفور 

له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل 
ف��احت��اد الم����ارات وال�شيخ زاي��د وج��ه��ان لعملة 
واحدة هي الجنازات والعطاء والتفوق. وتقدم 
�شموه بالتهنئة اىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  خليفة بن زايد 
اهلل واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
اأ�شحاب  واإىل  اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
الإمارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  واإىل 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ونواب  ال��ع��ه��ود  اأول���ي���اء  واإىل  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
الغالية.  املنا�شبة  احلكام و�شعب المارات بهذه 
وفيما يلي ن�س الكلمة التي وجهها �شموه عرب 
جملة درع الوطن .. ها هو الثاين من دي�شمرب 
املعطرة  ن�شائمه  تهب  ج��دي��د  م��ن  علينا  يطل 
احتادنا  موؤ�ش�شي  واإخوانه  اخلري  زايد  باأنفا�س 
ال�شامخ رحمهم اهلل ي�شحذ الهمم وي�شد العزم 
والبذل  والعطاء  البناء  ملوا�شلة  الأم��ل  ويبعث 

اأرادوا  كما  لنظل  ورفعته  ال��وط��ن  خ��ري  فيه  مل��ا 
ل��ن��ا م��ت��ف��ردي��ن ل ي��ن��ازع��ن��ا ع��ل��ى ال��ق��م��ة اأح���د يف 
العاملني. اإن التغني باحتادنا العظيم واإجنازاته 
وف����وائ����ده ل��ه��و وج����ه م���ن وج����وه احل���دي���ث عن 
ب��اإذن اهلل الوالد ال�شيخ زايد  مناقب املغفور له 
وهما  ل  كيف  اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
واحدة  لعملة  زايد وجهان  وال�شيخ  اأي الحت��اد 
وتذليل  والتفوق  والتفرد  العطاء  الإجن��از  هي 
اإبداع  اأن  اإىل  الإ�شارة  بد من  ال�شعاب. وهنا ل 
امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل ال���وال���د ال�����ش��ي��خ زاي���د بن 
ونفاذ  وحكمته  اهلل  رح��م��ه  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان 
ب�شريته ل تتمثل بخلق حالة الحتاد فقط بل 
تتجلى يف قدرته واإ�شراره على توفري الأدوات 
ال���زم��ة ل�شمان دمي��وم��ة الحتاد  وامل��ح��رك��ات 
ما  واملحركات  الأدوات  تلك  اأهم  ولعل  وتطوره 
غر�شه يف نفو�شنا جميعا من حب الوطن و حب 
اإذا ما ترجل فار�شنا لي�قي ربه  الحت��اد حتى 
موؤمنا مطمئنا را�شيا مر�شيا ت�شلم الراية من 
الركب  وقائد  احلمى  حامي  �شالح  خلف  بعده 

�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ورعاه واأدام عزه 
واأطال عمره هذا الذي ن�شاأ وترعرع يف مدر�شة 
الوطن  ح��ب  فت�شرب  ي��دي��ه  على  وتتلمذ  زاي���د 
ب��الحت��اد فعملت بهذا الإمي���ان جوارحه  واآم��ن 
جل  على  تطويره  وا�شتحوذ  فكره  به  وان�شغل 
وعم  الوطن  اأبناء  كل  مكرماته  همه..فطالت 
عطاوؤه اأرجاء الدولة وا�شعا ن�شب عيناه هدفا 
اإرث  الحت���اد  على  املحافظة  ه��و  جلي�  �شاميا 
بعد مرور  وال��ي��وم  امل��واط��ن.  اآبائنا عرب متكني 
42 عاما من العطاء والت�شحيات واجلد والكد 
وال�شعي ال�شادق لرجال ل تعرف همتهم الكلل 
اأو امللل ومل يعرف امل�شتحيل اإىل نفو�شهم طريق 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  ا���ش��ت��ط��اع��ت  منفذ  اأو 
العديد  يف  ال�����ش��دارة  مكانة  ت��ت��ب��واأ  اأن  امل��ت��ح��دة 
ال�شيا�شية  واملوؤ�شرات  والقطاعات  املجالت  من 
والقت�شادية والجتماعية والثقافية حتى بات 
دولتنا احلبيبة مرادفا لكل ما هو متميز  ا�شم 
الباحثني  وج��ه��ة  فاأ�شبحت  وخ����ق  وم��ت��ط��ور 

وعنوان  الرفاء  اإىل  ال�شاعني  وقبلة  النماء  عن 
الراغبني يف م�شابقة الزمن نحو العلياء. حمى 
يف  وامل��ن��ع��ة  ال��ع��ز  ب�شياج  و�شيجها  اإم��ارات��ن��ا  اهلل 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ظل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
دبي رعاه  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل 
الأعلى حكام الإمارات والفريق اأول �شمو ال�شيخ 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
لتظل  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
دولتنا �شاربة جذورها بالأر�س معانقة فروعها 
اأ�شمى  نرفع  اإذ  املنا�شبة  وبهذه  ال�شماء.  عنان 
ال�شمو  اإىل مقام ح�شرة �شاحب  التهاين  اآي��ات 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل ورعاه 
واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اأ�شحاب  اإخ��وان��ه��م��ا  واإىل  رع���اه اهلل  دب��ي  ح��اك��م 

ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى ل�حتاد 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  واإىل  الإم���ارات  حكام 
اآل نهيان ويل العهد الأم��ني.. حممد بن زاي��د 
فاإننا جندد العهد على ال�شمع والطاعة والعمل 
من اأجل رفعة هذا الوطن واملحافظة على هذا 
وم�شتنريين  عزمكم  م�شتلهمني  التليد  املجد 
بروؤيتكم وم�شتظلني بظلكم و�شائرين يف ركبكم 

نحو العز والفخار.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  وج��ه 
ال�������وزراء وزي�����ر �شوؤون  ن���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س 
الرئا�شة كلمة عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة 
اأن  فيها  اأك��د  والأرب��ع��ني  الثاين  الوطني  اليوم 
التفاف ال�شعب حول قيادته كان عام� حا�شما 
يف احلفاظ على م�شرية الأمن والأمان والتنمية 
الوطن.  ح��ب  على  تاأتلف  فالقلوب  والزده����ار 
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س ال��ك��ل��م��ة.. يطيب ل��ن��ا ونحن 
لتاأ�شي�س  والأرب��ع��ني  الثانية  بالذكرى  نحتفل 
احتادنا وقيام دولة الإم��ارات العربية اأن نرفع 
اأ�شمى اآيات التقدير اإىل �شيدي �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اخل��ري متكينا  ي��ق��ود م�شرية  ه��و  و  اهلل  حفظه 
ل��ل��دول��ة وت��ر���ش��ي��خ��ا للثوابت  ل���إن�����ش��ان وب��ن��اء 
بالتهنئة  نتقدم  اأن  لنا  يطيب  كما  الوطنية. 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  ال�����ش��ادق��ة 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س  بن را�شد 
اأ�شحاب  واإخ��وان��ه  دب��ي  ال����وزراء حاكم  جمل�س 
الإمارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
حفظهم اهلل وخال�س التهنئة اإىل �شمو ال�شيخ 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
واإىل  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
حكومة دولة الإمارات و�شعبها جمددين العهد 
ب��اذل��ني م��ا يف  ال��غ��ايل  اأوف��ي��اء لوطننا  اأن نبقى 

اإننا  امليادين.  و�شعنا للنهو�س بدولتنا يف �شتى 
وقرارهم  قادتنا  ثقة بحكمة  ع��ام  كل  ن��زداد يف 
ب��ق��ي��ام دول���ة الحت����اد وحكمتهم يف  ال��ت��اري��خ��ي 
اأدرك���وا يف  �شلف فقد  اختيار خ��ري خلف خل��ري 
الإمارات  ال��وح��دة بني  اأهمية  وق��ت مبكر ج��دا 
منهجا لتحقيق ال�شتقرار والزدهار وقد اأثمر 
هذا اخليار اإجنازات عمرانية وب�شرية و�شيا�شية 
الدول  م�شتوى  اإىل  و�شلنا  حيث  واقت�شادية 
احل�شارة  م�����ش��رية  يف  �شبقتنا  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة 
وامل��دن��ي��ة وذل���ك ب�شبب ت��وظ��ي��ف ال��ع��ائ��دات يف 
يف  بالإن�شان  الرت��ق��اء  �شاأنه  من  ما  كل  خدمة 
اأع��ل��ى �شلم  ال��ق��ي��ادة يف  ال���ذي ت�شعه  الإم�����ارات 
الأولويات وتنظر اإليه على اأنه جوهر التنمية 

وهدفها وحمركها ومن هنا فقد وفرت الدولة 
بنية  واأجن���زت  كافة  مبراحله  املتقدم  التعليم 
حتتية متطورة حديثة قامت عليها م�شروعات 
ومنجزات اأخذت باأ�شباب ثورة تقنية املعلومات 
على  جدا  متقدمة  مراتب  فحققت  والت�شال 
�شعيد ال�شرق الأو�شط والعامل وا�شبحت اجلهة 
املف�شلة لكثري من امل�شتثمرين العامليني وكثري 
وا�شتقطب كل  الراغبني يف حياة م�شتقرة  من 
الهدوء  ورواد  ال�شائحني  ن�شبة كبرية من  هذا 
وال�شتقرار والأمن. مل يكن كل ذلك ليتحقق 
اإماراتنا  تعي�شها  ال��ت��ي  ال���ش��ت��ق��رار  نعمة  ل��ول 
وهي نعمة مل تتوفر �شدفة بل نتيجة �شيا�شات 
القيادة  انتهجتها  وخ��ارج��ي��ة  داخ��ل��ي��ة  حكيمة 

الر�شيدة يف التعامل مع الأحداث اجل�شام التي 
�شهدتها منطقتنا خ�ل العقود الث�ثة املا�شية 
ال��ت��غ��ي��ريات التي  ن��ت��ي��ج��ة  ت�����ش��ه��ده��ا  ت����زال  ول 
تع�شف باملنطقة العربية اإل اأن التفاف ال�شعب 
حول قيادته كان عام� حا�شما يف احلفاظ على 
والزده���ار.. والتنمية  والأم���ان  الأم��ن  م�شرية 
اأكر  �شيتعزز  ال�شتقرار  ه��ذا  اأن  يف  ثقة  وكلنا 
الإمارات  �شعب  واإ�شرار  قيادتنا  حكمة  بف�شل 
والوئام  ال�ش�م  موطن  دولتهم  تبقى  اأن  على 
واملكان الذي تتعاي�س فيه الثقافات واحل�شارات 
وثقافة  والت�شامح  التعاي�س  مب��ب��داأ  م��وؤم��ن��ني 
ن��ن��ج��ح يف  ب����اإذن اهلل  ال�����ش���م وه���و م��ا يجعلنا 
مواجهة التحديات مهما كان نوعها وطبيعتها 

فالقلوب تاأتلف على حب الوطن والوطن يوفر 
لنا جميعا الأمن والزدهار . 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
درع  ع��رب جملة  كلمة  اأب��وظ��ب��ي  دي���وان ويل عهد 
الوطن مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين والأربعني 
اإننا واإذ نحتفل بهذه الذكرى ن�شت�شعر  اأكد فيها 
عظمة الرجال و�ش�بة البناء وقوة العزمية التي 
وقفت اأمام التحديات وال�شعوبات من اأجل حتقيق 
اأمنيات وطموحات اأبناء الإمارات يف تاأ�شي�س بنيان 
الإمارات  فكانت  ويحميهم  ويجمعهم  يوحدهم 
يف  ورا�شخة  �شلبة  قواعدها  و�شعت  التي  الدولة 
املنطقة والعامل..ندخل مرحلة جديدة من عمر 
احتادنا ونحن اأ�شد عزما يف موا�شلة بناء الحتاد 

وتر�شيخ كيانه . وفيما يلي ن�س الكلمة:
اإن ذكرى العيد الوطني لدولة الإمارات العربية 
حجم  فيها  نتذكر  جميدة  منا�شبة  ه��ي  املتحدة 
له  املغفور  ال��دول��ة  ال��ذي حققه موؤ�ش�س  الإجن���از 
الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان � رحمه اهلل 
عندما اأ�ش�س مع اإخوانه حكام الإمارات يرحمهم 
جتلياته  ب��ك��ل  العظيم  ال�����ش��رح  ه���ذا  جميعا  اهلل 
اليوم ومبا  ال��ذي نعي�شه  اإن الحت��اد  واإجن��ازات��ه. 
حققه من تنمية �شاملة يف كافة املجالت ما كان 
له اأن يكتمل لول اجلهود اجلبارة التي بذلها قادة 
هذا الوطن ورجالته حملوا الأمانة بكل اإخ��س 
وحتملوا امل�شوؤولية بكل اقتدار فقد حباهم اهلل عز 
وجل النظرة ال�شائبة والإرادة القوية وب�شعب ويف 
اأمني فكان تعاونهم وتعا�شدهم وحبهم لبع�شهم 

اإىل حتقيق حياة  اأدى  الذي  الطريق  البع�س هو 
اف�شل ل�شعبهم وح�شور اقوى لوطنهم . اإننا واإذ 
الرجال  عظمة  ن�شت�شعر  ال��ذك��رى  بهذه  نحتفل 
اأمام  وقفت  التي  العزمية  وق��وة  البناء  و�ش�بة 
اأمنيات  حتقيق  اج��ل  من  وال�شعوبات  التحديات 
ت��اأ���ش��ي�����س بنيان  اأب���ن���اء الإم�������ارات يف  وط��م��وح��ات 
الإمارات  فكانت  ويحميهم  ويجمعهم  يوحدهم 
ورا�شخة  �شلبة  ق��واع��ده��ا  و�شعت  ال��ت��ي  ال��دول��ة 
جديدة  م��رح��ل��ة  وال���ع���امل..ن���دخ���ل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
اأ���ش��د عزما يف موا�شلة  ونحن  احت��ادن��ا  م��ن عمر 
دولة  �شهدت  لقد   . كيانه  وتر�شيخ  الحت���اد  بناء 
الإمارات العربية املتحدة يف ظل القيادة احلكيمة 
اآل نهيان  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  ل�شاحب 
ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
كافة  على  �شامله  تنموية  نه�شة  الإم���ارات  حكام 
الأ�شعدة وامل�شتويات . وبعد مرور اثنان واأربعون 
عاما من الإجن��ازات وامل�شاريع الكربى فاإن دولة 
امل��زي��د من  ت��زال تتطلع اىل حتقيق  الإم����ارات ل 
التمكني  �شيا�شة  بف�شل  وامل��ك��ا���ش��ب  ال��ط��م��وح��ات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ع��ززه��ا  ال��ت��ي 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وحر�شه 
على دعم املكت�شبات الوطنية واإع�ء �شان الوطن 
اإ���ش��راق��ا لهذا  وامل��واط��ن م��ن اج��ل م�شتقبل اك��ر 
اجل��ي��ل م��ن اأب���ن���اء ال��وط��ن والأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة..

ل��ق��د ح��ب��ا اهلل ع���ز وج���ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئي�س 
الإمارات  حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه  الدولة 
اأجل  من  للتحديات  مدركة  ثاقبة  وروؤي��ة  بنظرة 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ه���ذا ال�����ش��رح احل�����ش��اري وتثبيت 
دعائمه لكي يزداد ر�شوخا و�شموخا . لقد �شخرت 
دولة الإمارات العربية املتحدة مواردها من اجل 
امل��واط��ن وب��ذل��ت طاقاتها وج��ه��وده��ا من  خ��دم��ة 
اجل تنميته وت�شليحه بالعلم واملعرفة اأميانا من 
اأية  اأ�شا�س  هو  الإن�شان  بناء  ان  احلكيمة  القيادة 
وثقافيا  علميا  املوؤهل  فالإن�شان  ح�شارية  عملية 
بكل  التحديات  مواجهة  على  القادر  هو  ونف�شيا 
ث��ق��ة واق���ت���دار وه���و ال���ق���ادر ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة على 
ي�شتطيع  ال��ذي  وه��و  ومكت�شباته  وطنه  اإجن���ازات 
ان يبادر اىل العمل بكفاءة واإيجابية وهمة عالية 
حر�س  اأن  لوطنه.  الأف�شل  ليحقق  قوية  واإرادة 
اأمام  املجال  اإف�شاح  على  مكوناتها  بكافة  الدولة 
الإيجابية  وع��ط��اءات��ه  ط��اق��ات��ه  لإب�����راز  امل���واط���ن 
واأفكاره املبدعة من خ�ل توفري اأف�شل الظروف 
واملناف�شة  ل�بتكار  حقيقية  فر�شا  له  تتيح  التي 
الأ�شا�س  هو  واملبادرة  الإب��داع  على  وبيئة حمفزة 
الذي اعتمدت علية الدولة يف تطورها وتقدمها 
على  القادر  هو  املوؤهل  الإن�شان  باأن  منها  واإميانا 
امل�شوؤولية  وحتمل  والت�شحية  العطاء  موا�شلة 
وامل��ث��اب��رة واجل���د والج��ت��ه��اد حبا يف ه��ذا الوطن 
املعطاء وحتقيق اأمنياته برفع رايته عالية خفاقة 
يف ك��اف��ة امل��ي��ادي��ن .. لقد ق��دم��ت دول���ة الإم����ارات 
منوذجا للع�قة بني القيادة وال�شعب فكان حر�س 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املبا�شر  التوا�شل  على  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
مع اأبناء �شعبه وتفقد �شموه اأحوالهم ومعي�شتهم 
اأمامهم  العقبات  كافة  وتذليل  وتلم�س حاجاتهم 
والتعاون  واملحبة  الت�حم  ق��وة  تعك�س  �شورة  يف 
الفريق  زي���ارات  الإم����ارات ولعل  اأب��ن��اء �شعب  ب��ني 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
التي يقوم بها اىل املواطنني يف مناطقهم وقراهم 
وتفقد �شموه لأحوالهم وتوجيهاته بعمل الربامج 
اطار  يف  ي��اأت��ي  املختلفة  الج��ت��م��اع��ي��ة  وامل�����ش��اري��ع 
اأبناءها  رعاية  على  الإم���ارات  دول��ة  قيادة  حر�س 
والتعرف  حياتهم  �شوؤون  متطلبات  كافة  وتوفري 
عن قرب على الحتياجات احلقيقية للمواطنني 
لها.  ال�شتجابة  ب�شرعة  والتوجيه  مناطقهم  يف 
اأن دول����ة الإم������ارات ع��م��ل��ت م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا على 
ت�شتجيب  وم��ت��ط��ورة  حديثة  حتتية  بنية  اإن�����ش��اء 
الجتماعية  احل���ي���اة  يف  امل��ت�����ش��ارع��ة  ل��ل��ت��ط��ورات 
والقت�شادية وال�شتثمارية مما مكن الدولة من 
اآف��اق جديدة من  النط�ق ب�شكل متوا�شل نحو 
وتطوير  وال�شتثمارية  القت�شادية  الطموحات 
وموانئ  م��ط��ارات  من  ال�شرتاتيجية  القطاعات 
وم�شانع بحيث اأ�شبحت الإمارات مركزا رئي�شيا 
مف�ش�  وم��ق��را  وال�شتثمار  والأع��م��ال  للتجارة 
 . الدولية  واملعار�س  واملوؤمترات  العاملية  للهيئات 
الإمارات  دولة  حكومة  تطلقها  التي  الربامج  اأن 
بني الفينة والأخ��رى يف تطوير الأداء احلكومي 

واملوؤ�ش�شات من  للموظفني  الأداء  ورفع موؤ�شرات 
املت�شارعة  والتحولت  التطورات  مواكبة  خ���ل 
التوا�شل  وا�شتخدامها يف  التكنولوجيا  يف حقول 
احلكومية  وال���دوائ���ر  وال��ه��ي��ئ��ات  املتعاملني  ب��ني 
�شوطا  وقطعت  عامليا  متقدمة  قفزات  لها  حقق 
حلول  لتقدمي  الذكية  احلكومة  تطبيق  يف  هاما 
م��ب��ت��ك��رة ومب���ا ي�شمن احل�����ش��ول على  اإب��داع��ي��ة 
اخلدمات احلكومية على مدار ال�شاعة باإجراءات 
تلبي  و�شفافية  ع��ال��ي��ة  وك��ف��اءة  ومب�شطة  �شهلة 
احتياجات وتوقعات املتعاملني. اأن دولة الإمارات 
والعي�س  الرفاهية  �شبل  لبنائها  حققت  عندما 
ال���ك���رمي واحل���ي���اة ال�����ش��ع��ي��دة ف��اأن��ه��ا مل ت��ن�����ش��ى يف 
اأ�ش�شه  ال��ذي  الإن�شاين  العطاء  اخل��رية  م�شريتها 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان طيب اهلل ثراه 
املحتاجة  لل�شعوب  ال�شخية  عطاياه  امتدت  حيث 
وال���ف���ق���رية ل��ت�����ش��ري ق���ي���ادة دول����ة الإم��������ارات على 
امل�شاريع  دع��م  اإ�شهامها يف  خ���ل  النهج من  ه��ذا 
والدول  والإ�ش�مية  العربية  الدول  التنموية يف 
التي  والغوثية  الإن�شانية  وامل�����ش��اع��دات  النامية 
الكوارث  ج���راء  م��ن  امل��ن��ك��وب��ة  لل�شعوب  ت��ق��دم��ه��ا 
موؤ�ش�شات  عرب  وال�شراعات  واحل��روب  الطبيعية 
امل�شهود  التاريخي  اليوم  هذا  يف   . عديدة  وطنية 
الثانية  ب���ال���ذك���رى  ب����دن���ا  ف��ي��ه  ال�����ذي حت��ت��ف��ل 
يل  يطيب  واحت��ادن��ا  دولتنا  لتاأ�شي�س  والأرب��ع��ني 
وخال�س  التقدير  بعظيم  اأت��ق��دم  اأن  وي�شرفني 
التهنئة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
يقود  وه��و   � اهلل  � حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

رايتها  رافعا  واق��ت��دار  كفاءة  بكل  الوطن  م�شرية 
عالية خفاقه م�شتكم� النه�شة املباركة مر�شخا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  و  واأرك��ان��ه��ا  دعائمها 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
اأ�شحاب  واإىل  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
حكام  ل���حت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  واإىل  الإم����ارات 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
اأهنئ  اأن  امل�شلحة..كما ل يفوتني  الأعلى للقوات 
اأبناء دولة الإمارات العربية املتحدة بهذه املنا�شبة 
الغالية على قلوبنا جميعا. واإنني على ثقة تامة 
بان م�شريتنا احل�شارية �شتم�شي اىل اآفاق ارحب 
ال�شيا�شية  املجالت  كافة  والتطور يف  التقدم  من 
والثقافية  والجتماعية  والتجارية  والقت�شادية 
والإن�شانية م�شمولة بحب اأبناءها للعمل والإبداع 
والبتكار وبذل املزيد من اجلهود يف رقي ورفعة 

الوطن . 

�صيف بن زايد: احتادنا ولد كبريا وعا�ض كبريا و �صيبقى طول العمر بعزم ال�صعب كبريا 
•• اأبوظبي-وام:

وجه الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية كلمة 
الوطني  اليوم  الوطن مبنا�شبة  عرب جملة درع 
اإن الأ���ش��ي��اء تولد  ال��ث��اين والأرب��ع��ني ق��ال فيها 
�شغرية ثم تكرب لت�شيخ ومتوت غري اأن احتادنا 
العمر  �شيبقى ط��ول  و  ول��د كبريا وعا�س كبريا 
بعزم ال�شعب كبريا . وفيما يلي ن�س كلمة �شموه:  
اإل ويرتكنا يف  ما من عام يو�شك على الرحيل 

للتوقف  فيدعونا  اخلتام  كم�شك  عارمة  بهجة 
تلك  لن�شتلهم  اجل���دي���د  ال���ع���ام  ب���دء  ق��ب��ل  م��ل��ي��ا 
املوؤ�ش�شون  اآب��اوؤن��ا  خطاها  التي  الأوىل  اخلطوة 
ال�شعوب والأمم زايد الذي  راأ�شهم حكيم  وعلى 
والقيم.  املعاين  اأ�شمى  الأج��ي��ال  نفو�س  يف  بعث 
ذات  الحت��اد  بناء  قبل  باأ�شرها  املنطقة  تكن  مل 
�شاأن رفيع العماد اأو منوذجا يحتذى باأي جمال 
حتى ت�قت �شبع جنوم منرية اأ�شاءت �شماءنا - 
حينها - واأر�س اجلزيرة وما هي اإل عقود ي�شرية 
حتى غدت م�شدر فخر لكل الب�د وهامت بها 

قلوب العباد كل هذا بف�شل �شعب اأخل�س الولء 
ملن خلفوا الآباء وا�شتنارة �شيدي قائد امل�شرية. 
�شيدي  يبذلها  ال��ت��ي  ال�شتثنائية  اجل��ه��ود  اإن 
ل�شون  اأبوظبي  الدولة وويل عهد  رئي�س  نائب 
عزة الوطن وحماية منجزاته احل�شارية كفيلة 
باإبقاء هذا البلد الأمني اأمينا و �شعبه �شعيدا و 
ترابه عزيزا وا�شتقراره منيعا على الطامعني..
لتبقى  مت�شامنني  وجي�س  واأم��ن  �شعب  فنحن 
لأبنائها  وج���ن���ة  ل��ل��ع��اب��ث��ني  ج��ح��ي��م��ا  الإم��������ارات 
لقد  لل�شائلني.  عني  وقرة  املخل�شني  و�شيوفها 

م�شلمات  كربى  احلائط  بعر�س  احتادنا  �شرب 
ثم  �شغرية  الأ�شياء  تولد  حيث  الطبيعة  �شنن 
تكرب لت�شيخ ومتوت..غري اأن احتادنا ولد كبريا 
وعا�س كبريا و �شيبقى طول العمر بعزم ال�شعب 
اخللود.  اإىل  ال��ط��احم��ني  م�����ش��ع��ى  ذل���ك  ك��ب��ريا 
اآيات  اأ�شمى  اأرف���ع  اأن  اإل  ي�شعني  ل  اخل��ت��ام  ويف 
�شيدي  ح�شرة  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليف�ة بن زايد اآل نهيان 
ال�ش�مو  �شاحب  واإىل  اهلل  حفظه  الدولة  رئي��س 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شي��خ حممد 

رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
اأع�شاء املجل�س  اأ�شحاب ال�شمو  اإخوانهما  اهلل و 
الأعلى ل�حتاد حكام الإمارات واإىل الفريق اأول 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
واإىل عموم  ون��واب احلكام  العهود  اأولياء  و�شمو 
الكرام.  الوطن  و�شيوف  ال��ويف  الإم���ارات  �شعب 
���ش��ائ��� امل����وىل ع���ز وج����ل اأن ي��ع��ي��د ع��ل��ي��ن��ا هذه 
باملزيد  ننعم  ونحن  املجيدة  الوطنية  املنا�شبة 

من الأمن وال�شتقرار والرفاه . 
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من�صور بن زايد يطلق م�صروع التجول الفرتا�صي يف جامع ال�صيخ زايد الكبري
الفريدة بو�شفه واحدا من اأجمل اجلوامع املعا�شرة كما اأنه ميثل اإ�شافة 
اإن �شركة  حقيقية ملنجز احل�شارتني الإ�ش�مية والعاملية .  وقال �شموه : 
والثقافية  ال�شياحية  للمعلومات  واأيقونة  عاملية  كموؤ�ش�شة معرفية  جوجل 
التوا�شل  ج�شور  ب��ن��اء  يف  ف��اع��ل  ب���دور  ت��ق��وم  وغ��ريه��ا  والعلمية  والفكرية 
الإن�شاين والثقايف بني الأمم املختلفة وهو ما يتفق مع ر�شالة جامع ال�شيخ 
م�شريا  ال�شعوب  بني  احل�شاري  التوا�شل  تعزيز  اإىل  الهادفة  الكبري  زاي��د 
اأن م�شروع التجول الإفرتا�شي يف اجلامع �شيتح جلميع �شكان العامل  اإىل 
يعك�س  وال���ذي  ال��رائ��ع  الهند�شي  وت�شميمه  الكبري  ال�شرح  على  التعرف 

جماليات العمارة الإ�ش�مية وخ�شو�شيتها يف اأبوظبي . 
واأ�شار حممد مراد املدير الإقليمي ل�شركة جوجل العاملية لل�شرق الأو�شط 
ال�شركة  جهود  اإط��ار  يف  ياأتي  الرائد  امل�شروع  ه��ذا  اأن  اإىل  اأفريقيا  و�شمال 
املتوا�شلة لت�شميم مراآة رقمية للعامل احلقيقي اإىل جانب اإمداد م�شتخدمي 

الإنرتنت بتجربة واقعية لزيارة واحد من اأهم املعامل احل�شارية واملعمارية 
يف اأبوظبي والإمارات مو�شحا اأنه �شيتم و�شع اجلامع كموقع رئي�شي على 

خرائط جوجل ملدة �شهرين بدءا من اإط�ق امل�شروع . 
اأن جامع ال�شيخ زايد الكبري يعد ثاين معلم يف الدولة بعد برج  ي�شار اإىل 
العاملية  جوجل  �شركة  قبل  من  التقنية  بهذه  ت�شويره  يتم  بدبي  خليفة 
وبذلك �شيتم عر�س اجلامع �شمن اأ�شهر املعامل حول العامل مثل برج اإيفل 
وبيغ بن وغريهما من املعامل الفريدة عامليا . وي�شتقبل جامع ال�شيخ زايد 
الكبري م�يني الزوار �شنويا مما اأهله للح�شول على جوائز عاملية فقد مت 
16 وجهة �شياحية عاملية وذلك ح�شب ا�شتط�ع راأي  اأهم  ت�شنيفه �شمن 
اأج��راه اأح��د امل��واق��ع  يف فرباير 2013 وه��و اأك��رب موقع لل�شفر يف العامل 
25 معلما �شياحيا عامليا وفقا  اأف�شل  13 �شمن  كما احتل اجلامع املركز 

ل�شتبيان اأجراه املوقع نف�شه يف نهاية يونيو 2013 . 

•• ابوظبي -وام:

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  اأطلق 
زايد  ال�شيخ  جامع  يف  الفرتا�شي  التجول  م�شروع  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
الكبري بوا�شطة الإنرتنت وذلك بعد اأن اأطلع �شموه على مكونات وتفا�شيل 
جامع  مركز  مع  بالتعاون  العاملية  )ج��وج��ل(  �شركة  تنفذه  ال��ذي  امل�شروع 
الفريدة  للمعامل  افرتا�شية  ���ش��ور  ب��ن��اء  يف  واملتمثل  الكبري  زاي���د  ال�شيخ 
واملباين ال�شاهقة وناطحات ال�شحاب حول العامل على خرائط جوجل التي 

ي�شتخدمها نحو مليار ن�شمة يف خمتلف اأرجاء العامل. 
اأحمد  باأبوظبي معايل  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  الإط���ق يف مقر  �شهد حفل 
مركز  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ن��ائ��ب  ال��زع��اب��ي  جمعة 
�شوؤون  اأمني عام وزارة  اأحمد احلمريي  الكبري ومعايل  زايد  ال�شيخ  جامع 

الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة  وكيل  احل��م��ريي  �شاحي  �شلطان  و�شعادة  الرئا�شة 
ال�شيخ  جامع  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  امل�شاندة  اخلدمات  لقطاع 
زايد  ال�شيخ  عام مركز جامع  العبيديل مدير  يو�شف  و�شعادة  الكبري  زايد 
لل�شركة  الإقليمي  املدير  مراد  برئا�شة حممد  �شركة جوجل  ووفد  الكبري 
اأفريقيا. وقدم �شعادة يو�شف العبيديل مدير عام  لل�شرق الأو�شط و�شمال 
مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري عر�شا للم�شروع اأمام �شمو ال�شيخ من�شور 
اأنظمة  اأحدث  ا�شتخدمت فيه  امل�شروع  اأن  اأو�شح خ�له  اآل نهيان  زايد  بن 
ال�شيخ  جامع  يف  درج��ة   360 ب��زاوي��ة  �شور  جلمع  الفوتوغرايف  الت�شوير 
زايد الكبري وذلك عرب تقنية حديثة حيث ميكن القيام بجولة افرتا�شية 
كاملة يف اجلامع عرب موقع خرائط جوجل. واأ�شاد �شمو ال�شيخ من�شور بن 
اآل نهيان بهذه املبادرة والتي متكن م�شتخدمي النرتنت يف خمتلف  زايد 
اأنحاء العامل من م�شاهدة جامع ال�شيخ زايد الكبري وال�شتمتاع بجمالياته 

�صلطان بن خليفة: اثنان واأربعون عاما مرت و�صعب الإمارات الويف يجدد
 العزم والثقة على موا�صلة ال�صري على دروب حتقيق املزيد من الإجنازات 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  الدكتور �شلطان بن خليفة  ال�شيخ  وجه �شمو 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان 
والأربعني  الثاين  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  كلمة 
الوطني  باليوم  الحتفال  اإن    : ن�شها  يلي  فيما 
بالثوابت  الإم���ارات  اأب��ن��اء  مت�شك  على  تاأكيد  هو 
التي  والقيم  وب��امل��ب��ادئ  الحت���اد  عليها  ق��ام  التي 
العربية  وث��ق��اف��ت��ن��ا  ال��وط��ن��ي��ة  ه��وي��ت��ن��ا  ت��ع��ك�����س 
الأ�شيلة وبالركائز التي و�شعها الآباء املوؤ�ش�شون 
ويف مقدمتهم املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ث��راه لل�شري قدما يف عملية  اآل نهيان طيب اهلل 
يحمل  م�����ش��رق  م�شتقبل  ن��ح��و  والنه�شة  ال��ب��ن��اء 
اخلري والأمن والأمان والرخاء ورفاهية العي�س 
لأج��ي��ال��ن��ا م��ن خ����ل ت��وظ��ي��ف ال����روة الوطنية 
الطاقات  وت�شخريكل  لب�دنا  اهلل  وهبها  ال��ت��ي 
والإم���ك���ان���ات ل��ب��ن��اء دول����ة ع�����ش��ري��ة ق�����ادرة على 
التفاعل مع حميطها الإقليمي والدويل باحرتام 
عاما  واأربعون  اثنان  متبادل وم�شالح م�شرتكة. 
مرت و�شعب الإم��ارات الويف يجدد العزم والثقة 
املزيد  حتقيق  دروب  على  ال�شري  موا�شلة  على 
من الإجن��ازات وموا�شلة عملية البناء والتنمية 
خليفة  ال�شيخ  الوالد  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 
�شاحب ال�شمو الوالد ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دبي  حاكم 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات التي ت�شع 
اعتبار من  ك��ل  ف��وق  وامل��واط��ن  ال��وط��ن  م�شلحة 
القائمة  النبيلة  الإن�شانية  املفاهيم  تر�شيخ  اأجل 
ع��ل��ى امل�����ش��اواة وال��ع��دال��ة والح�����رتام امل��ت��ب��ادل يف 
الإن�شانية  والقيم  والقانون  املوؤ�ش�شات  دولة  ظل 
املكانة  اإن  الأ�شيلة.  والإ�ش�مية  والجتماعية 
املرموقة وال�شمعة طيبة والإجن��ازات احل�شارية 
ال��ي��وم على  الإم������ارات  ال��ت��ي حققتها  ال�����ش��خ��م��ة 
بني  م��ن  جعلتها  وال���دويل  الإقليمي  امل�شتويني 

الدول الأكر منوا وتقدما يف العامل فقد احتلت 
 19 امل��رك��ز الأول يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط وامل��رت��ب��ة 
 2013 للعام  العاملي  التناف�شية  عامليا يف تقرير 
والرابعة  عربيا  الأوىل  املرتبة  تبواأت  و   2014
ال�شبكة الدولية  ع�شرة عامليا يف موؤ�شرات تقرير 
للحقوق والتنمية للعام 2013 وذلك يف احرتام 
ح��ق��وق الإن�������ش���ان الأ���ش��ا���ش��ي��ة ك��م��ا اأن الإم������ارات 
حتافظ وللعام الثامن على التوايل على موقعها 
والقائمة  امل��ت��ط��ورة  العاملية  الق��ت�����ش��ادات  �شمن 
على الإب���داع والب��ت��ك��ار. وك��ان ه��ذا بف�شل كفاح 

اأبناء الوطن وروؤية وحكمة قيادته املعطاءة التي 
التنمية  حتقيق  �شبيل  يف  ال��ط��اق��ات  ك��ل  �شخرت 
امل�����ش��ت��دام��ة و����ش���ول اإىل م���ا ن��خ��ط��ط لإم������ارات 
الحت���ادي���ة  م�����ش��ريت��ن��ا  ���ش��ه��دت  2021..لقد 
والتنموية خ�ل ال� 42 عاما اأحداثا و حتديات 
ا�شتطعنا جتاوزها بت�حم وطني را�شخ وعزمية 
املعايري على  وبتميز عاملي ووفقا لعلى  تلني  ل 
�شعيد بناء الإن�شان اأول وتوفري امل�شكن واملدار�س 
الظروف  وت���وف���ري  وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  واجل���ام���ع���ات 
امل�ئمة التي متكن �شبابنا من الإ�شهام يف حتمل 
التحتية  البنية  جانب  اإىل  الوطنية  م�شوؤوليته 
واملنجزات التنموية ال�شخمة يف خمتلف املجالت 
يحتذى  الإم�����ارات من��وذج��ا  لتكون  وال��ق��ط��اع��ات 
ال��ي��وم ويف هذه  اإن��ن��ا  وال��ب��ع��ي��د.  ال��ق��ري��ب  ب�شهادة 
الطيبة ذكرى قيام دولتنا ندرك حجم  الذكرى 
امل�شوؤوليات امللقاة على عاتقنا للمحافظة على ما 
اأكر  غد  نحو  البناء  م�شرية  ول�شتمرار  حتقق 
توطيدا  الأ���ش��ع��دة  و مت��ي��زا على جميع  ا���ش��راق��ا 
لحت���ادن���ا واأ���ش�����ش��ه ل��ي��ب��ق��ى ال���وط���ن حت���ت راأيته 
�شاخما مزدهرا �شاعني اإىل املزيد من النجاحات 
اأن  اأج��م��ع  للعامل  لنثبت  واملكت�شبات  وامل��ن��ج��زات 
للت�شامح  و���ش���م ودول���ة  الإم�����ارات واح���ة حمبة 
وترف�س  ال�شعوب  جلميع  اأبوابها  تفتح  والعطاء 
الحتادية  امل�شرية  اإن  وكرامتها.  باأمنها  امل�شا�س 
ل�شاحب  احلكيمة  القيادة  بف�شل  حاليا  تتعزز 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

ال�شيخ  ال�شمو  واأخيه �شاحب  الدولة حفظه اهلل 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل - 
واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
حكام الإم��ارات والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد 
التوجهات  كانت  لقد  امل�شلحة.  للقوات  الأع��ل��ى 
التنموية التي و�شعتها القيادة الر�شيدة للدولة 
حمط اهتمام الأو�شاط الإقليمية والدولية لأن 
�شاملة  ونه�شة حقيقية  ما حققته من جناحات 
والثقافية  واملجتمعية  القت�شادية  امل��ج��الت  يف 
وغنية  نوعها  من  فريدة  جتربة  ميثل  والبيئية 
وتواكب  منوها  ومعدلت  ومكوناتها  بعنا�شرها 
على  تعمل  التي  للدولة  امل�شتقبلية  الطموحات 
حمورها  الإن�شان  يكون  تنمية  ا�شتدامة  �شمان 
وهدفها. اإن التفاعل الذي اأظهره اأهل الإمارات 
مع مبادرة يوم العلم التي اأطلقها �شاحب ال�شمو 
رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
حمل يف طياته معاين كثرية وكبرية مثلت وقفة 
عز ووفاء وكرامة اأطلقها اأبناء الإمارات يف توقيت 
وانتمائهم  ع�شقهم  ق�شة  اجلميع  لي�شمع  واح��د 
للوطن الذي وفر لهم الأمن والأمان والرفاهية 
وال���ت���ق���دم واحل����ي����اة ال��ع�����ش��ري��ة ف���ب���ادل���وه احلب 
الر�شيدة  للقيادة  وال���ولء  والتقدير  والح���رتام 
وحتمل  العمل  موا�شلة  على  العهد  ج��ددوا  وقد 

وامل�شاعب  ال��ت��ح��دي��ات  ك���ربت  م��ه��م��ا  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
اأن تبقى  اأجل  حلماية املنجزات واملكت�شبات ومن 
راية الوطن رمزا للوحدة والعزة والتقدم. وبهذه 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  بالتهنئة  اأت���ق���دم  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
واإىل  اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اإخ��وان��ه��م��ا  واإىل  دب��ي رع���اه اهلل 
حكام  ل���حت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شيوخ 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  واإىل  الإم���ارات 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة واإىل �شعب الإمارات الويف 
واأبارك لهم بهذه املنا�شبة الوطنية الغالية على 
و�شعبها  وق��ي��ادت��ه��ا  الإم�����ارات  اهلل  قلوبنا..حمى 
والأمن  باخلري  وطننا  على  املنا�شبة  ه��ذه  واأع��اد 
والرفاه. وحتية اإج�ل واإكبار اإىل موؤ�ش�س دولتنا 
ل��ه ال�شيخ زاي���د بن  وراف���ع راي���ة احت��ادن��ا املغفور 
املوؤ�ش�شني رحمهم  الآب��اء  واإىل  نهيان  اآل  �شلطان 

اهلل..وال�ش�م عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

عبداهلل بن زايد: المارات اأ�صبحت تتبواأ على ال�صعيدين الإقليمي والدويل 
مكانة مرموقة ورائدة يف قائمة اأكرث الدول تقدما وازدهارا وا�صتقرارا يف العامل 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية كلمة عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��ث��اين والأرب���ع���ني اأك���د فيها اأن 
اأ�شبحت نتيجة للتنمية ال�شاملة  دولة الإم��ارات 
حققته..مق�شدا  ال���ذي  الق��ت�����ش��ادي  والزده�����ار 
الثقافات  ع��ل��ى  ومنفتحة  مت�شاحمة  للجميع 
بالحرتام  احرتامهم  ت��ب��ادل  وال�شعوب  العاملية 
ب��الأم��ن والأم����ان يف ظ��ل ق��وان��ني حترتم  وتنعم 
حرية الخت�ف والتنوع. وفيما يلي ن�س كلمة 

�شموه بهذه املنا�شبة:
ميثل احتفالنا باليوم الوطني الثاين والأربعني 
على  لعزمنا  ج��دي��دة  وان��ط���ق��ة  مهمة  اإ���ش��اف��ة 
�شروح  لإع����ء  وق��وي��ة  را�شخة  بخطوات  امل�شي 
امل��ن��ج��زات ال��وط��ن��ي��ة ال�����ش��اخم��ة ال��ت��ي حتققت يف 
العقود املا�شية من م�شريتنا الحتادية املباركة. 
اعتزازنا وفخرنا لأن دولتنا  ي��زداد  اليوم  يف هذا 
الفتية اأ�شبحت تعد يف مقدمة دول العامل التي 
جن��ح��ت يف اإجن�����از م���ع���دلت ع��ال��ي��ة م���ن اأه����داف 
التنمية  امل��ت��ح��دة يف  ل�����أمم  الأل��ف��ي��ة اجل���دي���دة 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  ت��ت��ب��واأ  واأ���ش��ب��ح��ت  امل�����ش��ت��دام��ة 
الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة ورائ����دة يف 
اأك��ر ال��دول تقدما و ازده��ارا و ا�شتقرارا  قائمة 
ال���دول يف  ك��ذل��ك يف مقدمة  ال��ع��امل وت�شنف  يف 
ال�شعادة  وحت��ق��ي��ق  امل��رت��ف��ع��ة  ال��ب�����ش��ري��ة  التنمية 
والر�شا ملواطنيها. يف هذا اليوم اخلالد ن�شتذكر 

بكل فخر واعتزاز و ن�شتح�شر بكل وفاء واإج�ل 
ذكرى الرواد من املوؤ�ش�شني ويف مقدمتهم القائد 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�س 
قاد بحكمته وحلمه  الذي  ثراه  نهيان طيب اهلل 
توفري  و  وتقدمه  الوطن  لبناء  املباركة  امل�شرية 
اأ�شبحنا  حتى  ملواطنيه  الكرمية  الرغدة  احلياة 
على ما و�شلت اإليه ب�دنا اليوم من مكانة ورفعة 
وعزة و ما تنعم به من رخاء وازده��ار وطماأنينة 
التنموية  املنجزات  ع��ززت  وقد  وا�شتقرار.  واأم��ن 
ال�����ش��خ��م��������ة ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال���دول���ة يف خمتلف 
امل��ج��الت وال��ق��ط��اع��ات يف ظ��ل ال��ق��ي��ادة احلكيمة 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما  و  اهلل 
املكت�شبات  الإم����ارات م��ن  ل���حت��اد حكام  الأع��ل��ى 
القيادة  ح��ر���س  وج�����ش��دت  ال��وط��ن  حققها  ال��ت��ي 
والرخ��اء  ال��ك��رمي  العي�س  توفري  على  الر�شيدة 
والرق�ي للمواطن��ني وفقا لأعلى املعايري العاملية 
مم���ا و���ش��ع دول����ة الإم�������ارات ب���ني ال�����دول الأك���ر 
اأو�شطيا  �شرق  الأول  املركز  لتتبواأ  وتقدما  منوا 
العاملي  التناف�شية  تقرير  يف  عامليا   19 واملرتبة 
الثامن  للعام  2014- و حتافظ   2013 للعام 
القت�شادات  �شمن  موقعها  على  ال��ت��وايل  على 
الإبداع والبتكار.  القائمة على  املتطورة  العاملية 
واأ�شبحت دولة الإمارات نتيجة للتنمية ال�شاملة 

مق�شدا  حققته  ال����ذي  الق��ت�����ش��ادي  والزده������ار 
الثقافات  ع��ل��ى  ومنفتحة  مت�شاحمة  للجميع 
بالحرتام  احرتامهم  ت��ب��ادل  وال�شعوب  العاملية 
ب��الأم��ن والأم����ان يف ظ��ل ق��وان��ني حترتم  وتنعم 
وال���ت���ن���وع وي���ع���ام���ل اجلميع  ح���ري���ة الخ����ت�����ف 
باإن�شاف اأمام القانون مما �شاهم يف ب�شط العدل 
الإن�شان  حقوق  واح��رتام  القانون  �شيادة  وتعزيز 
والذي يوؤكد حر�س الدولة على تر�شيخ مفاهيم 
الإم���ارات يف  الو�شطية والع��ت��دال. وحفل �شجل 
ب��اإجن��ازات وطنية  الإن�����ش��ان  تعزيز حقوق  جم��ال 
اإي��ج��اب��ي م��ع املمار�شات  وب��ال��ت��زام ق���وي وت��ف��اع��ل 
الإجنازات  ه��ذه  وتوجت  ال�شياق  ه��ذا  يف  العاملية 
بفوزها باأغلبية �شاحقة يف 12 نوفمرب 2012 
ملدة  ال��ع��امل��ي  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  جمل�س  بع�شوية 
2013 حتى  ث����ث ���ش��ن��وات م��ن م��ط��ل��ع ال��ع��ام 
نهاية العام 2015. وتبواأت املرتبة الأوىل عربيا 
و الرابعة ع�شرة عامليا يف موؤ�شرات تقرير ال�شبكة 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ح��ق��وق وال��ت��ن��م��ي��ة ل��ل��ع��ام 2013 يف 
احرتام حقوق الإن�شان الأ�شا�شية من بني 216 
اخلارجية  ال�شيا�شة  وعملت  ال��ع��امل.  ح��ول  بلدا 
التي تنتهجها الدولة على دعم مكت�شبات الوطن 
وتعزيز الزدهار القت�شادي والتطور الجتماعي 
املبادرة  ال���دول���ة مت��ت��ل��ك زم����ام  اأ���ش��ب��ح��ت  ح��ي��ث 
املنطقة  ق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ع���دة  م��ل��ف��ات  يف 
الإماراتية  الدبلوما�شية  وا�شتطاعت  وال��ع��امل 
خ�ل ال�شنوات الأخرية بف�شل روؤية وتوجيهات 
اإجن��������ازات نوعية  ال���ر����ش���ي���دة حت��ق��ي��ق  ق��ي��ادت��ه��ا 

جمالت  وف��ت��ح��ت  ال��ق��وي  الإي��ج��اب��ي  بح�شورها 
ال�شيا�شية  خ��ي��ارات��ه��ا  وو���ش��ع��ت  ل��ل��ت��ع��اون  ج��دي��دة 
التفاهم  بناء ج�شور  على  وعملت  والدبلوما�شية 
والتعاون مع جميع الدول يف قارات العامل ال�شت 
وتاأثريها  ح�شورها  وتعزيز  م�شاحلها  خلدمة 
على امل�شتويني الإقليمي والدويل ولبناء �شراكات 
وارتبطت  العامل  دول  خمتلف  مع  اإ�شرتاتيجية 
الدول  مع  مميزة  واقت�شادية  �شيا�شية  بع�قات 
واأ�شدقائها  ح��ل��ف��ائ��ه��ا  م����ع  وع���م���ل���ت  ال����ك����ربى 
ل��ل��م�����ش��اع��دة يف ت��ع��زي��ز ال���ش��ت��ق��رار وال��ت��ن��م��ي��ة يف 
الإمارات  دول��ة  �شاركت  ال�شياق  ه��ذا  ويف  العامل. 
جمموعة  اج��ت��م��اع��ات  يف   2011 ن��وف��م��رب  يف 
م�شوؤول  بلدا  ب�شفتها  الأوىل  للمرة  الع�شرين 
ال�شعيد  على  ال��ق��رار  �شنع  عملية  يف  وم�شاركا 
الدويل. وبادر الحتاد الأوروبي يف العام 2013 
اأبوظبي..كما  العا�شمة  يف  له  بعثة  اأول  بافتتاح 
اأول  بافتتاح  الكربى  لوك�شمبورج  دوقية  ب��ادرت 
�شفارة يف اأبوظبي والتي تعد اأول بعثة دبلوما�شية 
دولة  واختريت  العربي.  والوطن  اخلليج  يف  لها 
املنظمات  دائ��م��ا لإح���دى  م��ق��را  الإم����ارات لتكون 
الدولية  الوكالة  وه��ي  املتحدة  ل���أمم  احليوية 
للطاقة املتجددة ايرينا و لت�شبح مدينة اأبوظبي 
املنظمات  اإح��دى  ت�شت�شيف  عربية  عا�شمة  اأول 
الدولية و مركزا عامليا رائ��دا من خ�ل تبادلها 
اخل����ربات واإق���ام���ة امل�����ش��اري��ع امل�����ش��رتك��ة يف جمال 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة م��ع ال��ع��دي��د م��ن دول العامل 
ل��ل��دول��ة ج��ه��ودا دول��ي��ة وا���ش��ح��ة ومميزة  اأن  كما 

التطرف  القر�شنة ومكافحة  يف جمال مكافحة 
على  حر�شها  من  انط�قا  و�شوره  اأ�شكاله  بكل 
تعزيز  يف  ال��دويل  املجتمع  مع  الفعالة  امل�شاركة 
دبلوما�شية  وت��دع��م  ال��دول��ي��ني.  وال�شلم  الأم���ن 
من  وا�شعة  الإيجابي..�شبكة  وحتركها  الإم��ارات 
190 دولة  ال��ع���ق��ات ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م��ع ن��ح��و 
يف ق����ارات ال��ع��امل م��ق��ارن��ة م��ع ث����ث دول فقط 
ع��ن��د ق��ي��ام��ه��ا يف ال��ث��اين م��ن دي�����ش��م��رب 1971. 
الأعمدة  اأح��د  الإن�شانية  الدبلوما�شية  و�شكلت 
دولتنا  ون�شطت  اخلارجية  ل�شيا�شتنا  الرئي�شية 
يف ال�شط�ع بدورها املحوري يف املجال الإغاثي 
ملواجهة  الدولية  اجل��ه��ود  وم�شاندة  والإن�����ش��اين 
ال�شتغاثة  ن����داءات  وتلبية  وال���ك���وارث  الأزم�����ات 
وغدت منوذجا عامليا يف تقدمي امل�شاعدات واملنح 
يحقق  مب��ا  النامية  ل��ل��دول  املي�شرة  وال��ق��رو���س 
ل��ه��ا من���وا اق��ت�����ش��ادي��ا م�����ش��ت��دام��ا. وت���ب���واأت دولة 
ع�شرة  ال�شاد�شة  املرتبة  املجال  ه��ذا  يف  الإم���ارات 
عامليا م��ن ب��ني ال���دول امل��ان��ح��ة الأك���ر ع��ط��اء يف 
لت�شنيف  وف��ق��ا  اخل���ارج���ي���ة  امل�����ش��اع��دات  جم����ال 
امل�����ش��اع��دات الإن�����ش��ان��ي��ة التابعة  اأ���ش��درت��ه جل��ن��ة 
اأبريل  يف  والتنمية  القت�شادي  التعاون  ملنظمة 
اخلارجية  امل�شاعدات  حجم  بلغ  ..حيث   2013
التي قدمتها منذ قيامها يف 2 دي�شمرب 1971 
مليار   163 م��ن  2010..اأكر  ال��ع��ام  وح��ت��ى 
منح  اأو  مي�شرة  ق��رو���س  �شكل  يف  اأمريكي  دولر 
واملنح  وال��ق��رو���س  امل�شاعدات  بلغت  فيما  ت��رد  ل 
التي قدمتها يف العام 2011 نحو 11 ر2 مليار 

 2012 ال��ع��ام  يف  دره���م  مليار  ر1   59 و  دولر 
العامل.  دولة ومنطقة جغرافية يف   137 لنحو 
اإن ما حتقق من منجزات وطنية �شملت خمتلف 
املناطق واملرافق بف�شل قيادتنا احلكيمة وت�حم 
املواطنني وولئهم وثقتهم يف قيادتهم الر�شيدة 
يجعلنا نفخر به وي�شع على عاتقنا وعاتق اأبناء 
مزيد  بذل  منا  تتطلب  جمة  م�شوؤوليات  الوطن 
موا�شلة  يف  ل��شتمرار  وال��ت���ح��م  اجل��ه��د  م��ن 
العزيز  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  وال��ت��ق��دم  ال��ن��ج��اح  حتقيق 
اأغ��ت��ن��م ه���ذه الفر�شة  ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا. ويف اخل��ت��ام 
لأرفع اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإىل  اهلل  حفظه  امل�شلحة 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل 
اإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س 
الأعلى ل�حتاد حكام الإمارات حفظهم اهلل واإىل 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
امل�شلحة واإىل �شعب الإمارات الويف..باأ�شمى اآيات 
التهنئة بهذه املنا�شبة الغالية على قلوبنا داعني 

حممد بن خليفة: اإماراتنا احلبيبة مت�صي يف الطريق ال�صحيحة بعد اأن 
تغلغلت روح الحتاد وتوهجت يف نفو�صنا لتجعل م�صرينا واحدا وهدفنا واحدا

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
..اأن   42 ال���  الوطني  باليوم  ال��دول��ة  احتفالت 
اأب��ن��اء ال��دول��ة وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر���ش��ه��ا الطيبة 
يعي�شون فرحة غامرة و هم ي�شعون يف ذاكرتهم 
اأول���ئ���ك ال���ذي���ن اأر����ش���وا ق���واع���د ب��ن��ي��ان الحت���اد 
زايد  ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  بقيادة 
الإمارات.  حكام  واإخ��وان��ه  نهيان  اآل  �شلطان  بن 

واأو�شح �شموه اأن الفرحة اأ�شبحت فرحتان هذه 
باليوم  ال��دول��ة  احتفالت  تزامنت  اأن  بعد  امل��رة 
اإك�شبو  با�شت�شافة  دبي  فوز مدينة  مع  الوطني 
2020. وقال �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة بن 
اإن �شعب دولة الإم��ارات العربية  اآل نهيان  زايد 
ال�شقيقة  ال���دول  �شعوب  م��ن  وغ��ريه��م  امل��ت��ح��دة 
اليوم  بهذا  يحتفلون  بيننا  املقيمني  وال�شديقة 
العزة والحت��اد والقوة و هم يف  التاريخي..يوم 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن  اإىل  الإطمئنان  غاية 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

ب��ك��ل حكمة  �شفينة الحت����اد  ي��ق��ود  م��ن  ه��و  اهلل 
اإىل  اأن ي�شل بها  ا�شتطاع  وج��دارة واقتدار وقد 
بر الأمان واأن يجعل من دولة الإمارات العربية 
ا�شتثمار  يف  به  يحتذى  رائعا  اأمن��وذج��ا  املتحدة 
كلل ول  دون  دائما  ي�شعى  اأ�شبح  ال��ذي  الإن�شان 
والتكنولوجية  العلمية  التطورات  ملواكبة  ملل 
ا�شتثمارها  اأج��ل  كافة من  املجالت  احلديثة يف 
ال��وط��ن��ي��ة العليا  امل�����ش��ال��ح  وت��ط��وي��ع��ه��ا خل��دم��ة 
الوطن  اأه��داف هذا  اأن حتقق  �شاأنها  والتي من 
الغايل املعطاء وحتول اأح�م وطموحات قيادته 

الر�شيدة و�شعبه الويف اإىل واقع معا�س ومتنحه 
الثقة يف النف�س والفر�شة مل�شاركة العامل يف كل 
ما من �شاأنه اأن ينه�س بالأمم وال�شعوب يف �شتى 

امليادين. 
واأ�شار �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة بن زايد اآل 
بالر�شا  ي�شعر  الإم��ارات��ي  ال�شعب  اأن  اإىل  نهيان 
ومي�أ التفاوؤل نفو�س اأفراده عندما تقع اأعينهم 
على ما حتقق لهم عرب ال�شنوات املا�شية ويقفون 
على ما �شهدته الب�د من ثورة ح�شارية �شاملة 
اأرقى  اإىل  وت�شتند  وال��داين  القا�شي  لها  ي�شهد 

واأجن����ح اأ���ش��ال��ي��ب ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وت��ق��وده��م اإىل 
التحديث  واإىل  النجاح  قمة  بلغ  ال��ذي  التطور 
الذي طال خمتلف املجالت والقطاعات وهو ما 
الثقة يف دواخلهم ويوؤكد لهم مبا ل يدع  ي��زرع 
اإم��ارات��ن��ا احلبيبة مت�شي يف  ب��اأن  لل�شك  جم��ال 
الحتاد  روح  تغلغلت  اأن  بعد  ال�شحيح  الطريق 
والعزمية  القوة  لتمنحنا  نفو�شنا  يف  وتوهجت 
والتفاوؤل لتجعل م�شرينا واحدا وهدفنا واحدا 
مما يفر�س علينا ر�س �شفوفنا وزيادة ت�حمنا 
مهارات  وتطوير  وبثوابتنا  بنهجنا  والتم�شك 

وعطاءاتنا  جهودنا  وم�شاعفة  وبناتنا  اأبنائنا 
الكرمي  العي�س  وت��وف��ري  وطننا  رفعة  اأج��ل  م��ن 

ل�شعبنا. 
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نهيان بن مبارك يح�صر احتفال قبيلة الكرب مبنا�صبة اليوم الوطني الــ 42 
حممد علي �شالح الكربي اأن الحتفالية بهذه املنا�شبة الغالية على قلوبنا تدل 
على ت�حم ال�شعب والتفافه حول قيادته الر�شيدة والتعبري عن الفرحة باليوم 
له  املغفور  بال�شري يف خطى  والعهد  الر�شيدة  للقيادة  البيعة  الوطني وجتديد 
ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه لتبقى دولة الإم��ارات �شاخمة 
والرفاهية كما  بالمن والم��ان وال�شتقرار  تنعم  املتقدمة  ال��دول  ويف م�شاف 
اأراد لها ال�شيخ زايد رحمه اهلل والقيادة الر�شيدة من بعده. وقال ان الحتفالت 
التي تعي�شها المارات من ال�شلع اىل الفجرية تعرب عن ت�حم ال�شعب والتفافه 
حول قيادته .. وا�شاف نعي�س الن فرحتني فرحة العيد الوطني وفرحة الجناز 
الكبري الذي حققته دولة المارات بفوز دبي با�شت�شافة اك�شبو 2020 . وتوجه 
بالتهنئة والتربيكات اإىل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل بهذه املنا�شبة 
اأول  الإم��ارات والفريق  املجل�س العلى حكام  اع�شاء  ال�شمو  ا�شحاب  ولخوانه 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو 

للقوات امل�شلحة وكافة اأبناء الإمارات. من جانبه قال اأحمد بن عمر الكربي انها 
منا�شبة طيبة للتعبري عن �شعادتنا وتاأكيد الولء والنتماء وا�شتذكار ما قام به 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان طيب اهلل ثراه واخوانه حكام المارات الذين 
املتقدمة  ال��دول  م�شاف  اإىل  الإم���ارات  دول��ة  واو�شلوا  الحت��اد  لدعائم  اأ�ش�شوا 
املباركة  جهودهم  بف�شل  والرفاهية  والرخاء  والأم��ان  بالأمن  تنعم  فاأ�شبحت 
اآل نهيان  ونهجهم ال�شليم الذي �شار به �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واخوانه اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات. وتوجه 
بالتهاين والتربيكات اإىل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة واخوانه اأ�شحاب ال�شمو 
حكام الإمارات واإىل �شعب الإمارات يف هذه املنا�شبة الغالية. وتخلل احلفل الذي 
كما  تراثية  فنية وعرو�س  الول فقرات  اأم�س  ليل  متاأخرة من  ل�شاعة  ا�شتمر 
�شارك عدد من �شعراء القبيلة بق�شائد عربوا من خ�لها عن فرحتهم بهذه 

املنا�شبة وعن حبهم وولئهم لدولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة. 

•• املنطقة الغربية-وام: 

والأربعني  الثاين  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  كبريا  احتفال  الكرب  قبيلة  اأقامت 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  وال��ولء  البيعة  وجتديد  النتماء  على  تاكيدا  للدولة 
ال�شمو  اأ�شحاب  واخ��وان��ه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اع�شاء املجل�س العلى حكام الإمارات ح�شر الحتفال معايل ال�شيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع. كما ح�شر احلفل الذي 
بن حم  ال�شيخ م�شلم  �شعادة  اأبوظبي  امل�شحلة يف  القوات  ن��ادي �شباط  اأقيم يف 
ركا�س  بن  ال�شيخ حممد  و�شعادة  الوطني  ال�شت�شاري  املجل�س  العامري ع�شو 
الكرب  قبيلة  اأبناء  جانب  اإىل  القبائل  واأبناء  اأعيان  من  كبري  وع��دد  العامري 
الر�شيدة.  القيادة  ح��ول  واللتفاف  املنا�شبة  بهذه  فرحتهم  عن  ع��ربوا  الذين 
معرف  الكربي  الع�شيمي  نا�شر  بن  من�شر  تقدم  املنا�شبة  بهذه  له  كلمة  ويف 

اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب  والتربيكات  بالتهاين  الكرب  قبيلة 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ولأ�شحاب 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  واىل  الإم���ارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
نن�شى  املنا�شبة ل  الإم���ارات. وق��ال ط يف هذه  واإىل �شعب  العهود  اأولياء  و�شمو 
الجن��ازات التي قام بها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان طيب اهلل 
ثراه واخوانه املوؤ�ش�شني ودورهم يف العمل على وحدة الأر�س وال�شعب والرتقاء 
القادمة  بالأجيال  والهتمام  الكرمي  العي�س  �شبل  وتوفري  الماراتي  باملواطن 
والتح�شن الذي طراأ على الدولة. واأكد جتديد عهد الولء اىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ..ودعا الل عز وجل ان 
يحفظ قائد امل�شرية وان ينعم عليه مبوفور ال�شحة والعافية. من جانبه اأكد 

رئي�ص املجل�ص الوطني الحتادي:

التطور ال�صيا�صي واملوؤ�ص�صي يف الدولة يعد اأحد اجلوانب املهمة يف م�صرية جناح جتربة احتاد الإمارات 

�صعيد بن حممد: 42 عامًا �صطرت خاللها الإمارات اإجنازات �صاخمة غري م�صبوقة جعلتها يف م�صاف الدول املتقدمة

وزير الطاقة : عام بعد عام تنتقل دولتنا من املناف�صة الإقليمية اإىل العاملية حتى اأ�صبحت منوذجًا يف التقدم والنمو 

نائب وزير �سوؤون الرئا�سة:

يف الثاين من دي�صمرب كانت الإرادة اأكرب من التحديات والعزمية اأقوى من الت�صحيات فتحقق احللم وحتولت الأمنيات اإىل واقع ملمو�ض 

وزير العمل :  ما حققته الإمارات من جناحات جعلنا اأ�صعد �صعب وتبواأنا املراكز الأوىل واملتقدمة عامليًا يف جمالت عدة 

للمجد وواحة ل�أمن والأمان والبناء 
والتقدم فكل عام والإم��ارات وقيادتها 
و���ش��ع��ب��ه��ا ب��األ��ف خ��ري واحت���اده���ا بعزة 
وكرامة. ونبتهل اإىل اهلل العلي القدير 
املغفور  الحت�����اد  م��وؤ���ش�����س  ي��رح��م  اأن 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه 
قوله  م�شتذكرين  املوؤ�ش�شني  واإخ��وان��ه 
الحتاد  اإن  وقلوبنا  عقولنا  يف  اخلالد 
هو طريق القوة والعزة واملنعة وطريق 
الوحيد  ال�شبيل  وهو  امل�شرتك  اخلري 
ل�شعبنا  وال���ش��ت��ق��رار  الأم���ن  لتحقيق 
وت���وف���ري احلياة  م��ق��درات��ن��ا  وح��م��اي��ة 

الأف�شل ملواطنينا .

�شعب  واإىل  العهود  اأولياء  واإىل  نهيان 
الإمارات..�شائ� اهلل العلي القدير اأن 
ي��دمي علينا نعمة الأم���ن وال��رخ��اء يف 
من  يحفظنا  واأن  ال��ك��رام  حكامنا  ظل 

كل �شوء .

تبقى  حتى  تطلعاتها  و  توجهياتها 
�شاخما  ����ش���رح���ا  الم����������ارات  دول������ة 

معطاء . 

يدمي على وطننا املعطاء نعمة الأمن 
وال���ش��ت��ق��رار وال��ن��م��اء وال���رخ���اء واأن 
�شتى  والتميز يف  يظل واحة ل�إبداع 

املجالت . 

•• اأبوظبي-وام:

وجه معايل اأحمد جمعه الزعابي 
كلمة  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  نائب 
الثاين  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
ن�شها  ي���ل���ي  ف���ي���م���ا  والأرب�������ع�������ني 
الثانية  ال����ذك����رى  مب��ن��ا���ش��ب��ة   ..
والأرب���ع���ني ل��ق��ي��ام دول���ة الإم����ارات 
نرفع  اأن  ي�شرنا  املتحدة  العربية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ق��ام  اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اأ�شمى التهاين  الدولة حفظه اهلل 
واأط����ي����ب ال���ت���ربي���ك���ات داع�����ني اهلل 
نعمة  �شموه  على  ي��دمي  اأن  تعاىل 

ح��ت��ى ح��ق��ق م���ا ي�����ش��ب��و اإل���ي���ه من 
اإجنازات. اإن مما يزيد من بهجتنا 
والأربعني  الثاين  الوطني  باليوم 
التي  امل��ب��ادرات  ونوعية  حجم  ه��و 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
املبادرات  تلك  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ال�����ت�����ي ت�������ش���ه���ل احل�����ي�����اة امل�����ادي�����ة 
للجميع  والنف�شية  والجتماعية 
العديد  يف  م�������ش���اري���ع  ف���اأط���ل���ق���ت 
والبعيدة  ال��ق��ري��ب��ة  امل��ن��اط��ق  م���ن 
جميعها  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  ���ش��م��ل��ت 
الحتياجات  ذوي  ف��ئ��ة  ول���ش��ي��م��ا 
اخل����ا�����ش����ة واأ������ش�����ح�����اب ال����دخ����ل 
املحدود واأ�شحاب الديون املتعرة 

الإم����ارات تزهو  ملمو�س وه��ا ه��ي 
بتقدمها وازدهارها وها هو �شعبها 
معي�شي  م�شتوى  باأف�شل  يتمتع 
علينا  وحت��ل  ال��ع��امل.  �شعوب  ب��ني 
ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��ك��رمي��ة واخلري 
ي��ع��م الإم������ارات م��ن اأق�����ش��اه��ا اإىل 
اأق�شاها يتمتع به كل من ي�شتن�شق 
هواء الإم��ارات ومي�شي يف رحابها 
بهجة  املنا�شبة  ال��ذي مينح  الأم��ر 
اأعمق اإذ حققت للجميع مواطنني 
ومقيمني العي�س الكرمي والتنمية 
وال�شتقرار  والأم�����ن  امل�����ش��ت��دام��ة 
فاندفعت  وق���ري���ة  م��دي��ن��ة  ك���ل  يف 
باإن�شانها  م��زه��وة  التنمية  عجلة 

امل�شرية  لقيادة  والعافية  ال�شحة 
واإع���ء �شاأن الحت��اد. كما نتوجه 
�شاحب  اإىل  اخل��ال�����ش��ة  بالتهنئة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإىل  اهلل  رع����اه 
ل�حتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
اأول �شمو  حكام الإمارات والفريق 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�����ش��ل��ح��ة واإىل  ل���ل���ق���وات  الأع����ل����ى 
راجني  الإم�����ارات  و�شعب  حكومة 
دولتنا  ع��ل��ى  ي���دمي  اأن  ت��ع��اىل  اهلل 

والباحثني عن عمل بهدف توفري 
جميعا  ل���ه���م  ال���ك���رمي���ة  احل����ي����اة 
الأج���ي���ال  ج���ان���ب  اإىل  وال����وق����وف 
ال���ق���ي���ادة ي�شع  ال�����ش��اع��دة ف��ن��ه��ج 
اهتماماته  م��ق��دم��ة  يف  الإن�������ش���ان 
ليتمكن من موا�شلة احلياة بثقة 
بهذا  ون��ح��ن نحتفل  اإن��ن��ا  ومت��ي��ز. 
اليوم املجيد جندد الولء لقيادتنا 
امل�شي  على  ونعاهدهم  الر�شيدة 
قدما نحو ترجمة توجيهاتهم باأن 
الدول  الإم���ارات يف مقدمة  تكون 
واأمنا  ا�شتقرارا  والأك��ر  املتقدمة 
اأكر  الإم������ارات  �شعب  ي��ك��ون  واأن 

�شعوب الأر�س �شعادة.

الأم�����ن وال����ش���ت���ق���رار والزده�������ار. 
وطني  ي�����وم  ه����و  ال����ي����وم  ه�����ذا  اإن 
ي�شتحق الحتفال بذكراه  بامتياز 
الذين  مب��وؤ���ش�����ش��ي��ه  والح����ت����ف����اء 
اأر�شوا دعائم الحتاد واأخذوا على 
نقلت  ج�شاما  م�شوؤوليات  عاتقهم 
الإمارات من التفرقة اإىل الوحدة 
ل�أجيال  زاه����ر  م�شتقبل  وب���ن���اء 
ال�شاعدة ولقد �شدوا انتباه العامل 
بنجاحاتهم املتكررة يف ظل ظروف 
اأكرب  الإرادة  �شعبة معقدة فكانت 
اأقوى  م��ن ال��ت��ح��دي��ات وال��ع��زمي��ة 
م���ن ال��ت�����ش��ح��ي��ات ف��ت��ح��ق��ق احللم 
واق����ع  اإىل  الأم����ن����ي����ات  وحت����ول����ت 

•• اأبوظبي-وام:

امل��ر رئي�س  اأح��م��د  وج��ه معايل حممد 
عرب  كلمة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
اليوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال���وط���ن  درع  جم��ل��ة 
الوطني الثاين والأربعني اأكد فيها اأن 
التطور ال�شيا�شي واملوؤ�ش�شي يف الدولة 
م�شرية  يف  املهمة  اجل��وان��ب  اأح���د  يعد 
جناح جتربة احتاد الإمارات م�شريا اإىل 
اأن اأهم ما مييز جتربة دولة الإمارات 
اأنها تتبنى نهجا متوازنا ومتدرجا يف 
يلي  وف��ي��م��ا  �شيا�شية.  اإ���ش���ح��ات  اأي 
الإم����ارات  دول���ة  حتتفل  الكلمة:  ن�س 
العربية املتحدة باليوم الوطني ال� 42 
خمتلف  يف  �شاملة  نه�شة  ت�شهد  وه��ي 
وتنعم  كافة  امل�شتويات  وعلى  املجالت 
والجتماعي  ال�شيا�شي  ب��ال���ش��ت��ق��رار 
احلكيمة  القيادة  ظل  يف  والقت�شادي 

عامي  النتخابات  واإج���راء  ال�شيا�شية 
2006م و2011م وتو�شيع م�شاركة 
ملرحلة  ا�شتكمال  النتخابية  القاعدة 
دولة  ان��ط���ق  راف��ق��ت  التي  التاأ�شي�س 
ولتمكني  1971م  ع������ام  الحت���������اد 
اخت�شا�شاته  مم��ار���ش��ة  م���ن  امل��ج��ل�����س 
الد�شتورية. وعمل املجل�س من خ�ل 
الد�شتورية  اخت�شا�شاته  مم��ار���ش��ت��ه 
والدبوما�شية  والرقابية  الت�شريعية 
ال��ربمل��ان��ي��ة ع��ل��ى دع���م ج��ه��ود الدولة 
وتوجهاتها وخططها الهادفة اإىل بناء 
الإن�شان وال�شتثمار فيه باعتباره اأهم 
والرتقاء  ال�شاملة  التنمية  مرتكزات 
ليكون  املختلفة  وم��ه��ارات��ه  ب��ق��درات��ه 
ق��ادرا على امل�شاركة يف خمتلف مواقع 
العمل الوطني وهذا ما ت�شمنه خطاب 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
الدولة يحفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 

ع��ل��ى ج���وان���ب ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف 
من  ك����ان  واإن  ال���ق���ط���اع���ات.  خم��ت��ل��ف 
ك��ل��م��ة ن��ق��ول��ه��ا ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ه��ي اأن 
التطور ال�شيا�شي واملوؤ�ش�شي يف الدولة 
م�شرية  يف  املهمة  اجل��وان��ب  اأح���د  يعد 
جن����اح جت���رب���ة احت�����اد الإم���������ارات واأن 
اأه����م م��ا مي��ي��ز جت��رب��ة الإم������ارات اأنها 
اأي  يف  ومتدرجا  متوازنا  نهجا  تتبنى 
العتبار  يف  اآخ��ذة  �شيا�شية  اإ�ش�حات 
والدينية  احل�����ش��اري��ة  اخل�����ش��و���ش��ي��ة 
الأمر  الإم��ارات��ي  للمجتمع  والثقافية 
الذي يوؤدي دائما اإىل ا�شتقرار الدولة 
برنامج  وج���اء  ال�شعد.  خمتلف  على 
ال�شمو  ل�شاحب  ال�شيا�شي  التمكني 
رئ��ي�����س ال����دول����ة ي��ح��ف��ظ��ه اهلل ال���ذي 
ت�شمنه  وم����ا  م   2005 ع����ام  اأع��ل��ن��ه 
ل�شنة   1 رق��م  د�شتورية  تعدي�ت  من 
احلياة  يف  املراأة  م�شاركة  و  م   2009

ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
الدولة يحفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�����ش��م��و حكام  اأ���ش��ح��اب  اهلل واإخ���وان���ه 
الإمارات الذي و�شع املواطن الإماراتي 
اهتمامه  وحم��ور  اأولوياته  مقدمة  يف 
الأول م��ا ج��ع��ل الإم�����ارات من��وذج��ا يف 
القيادة  ب��ني  اخل���ق  التفاعل  ع�قة 
وال�������ش���ع���ب وجت����رب����ة ت���ن���م���وي���ة رائ�����دة 
اأ�شا�شها متكني املواطنني من امل�شاركة 
العمل ويف  الفاعلة يف جميع قطاعات 
ي�شتذكر  اليوم  هذا  ويف  القرار.  �شنع 
�شعب الإمارات بكل اإكبار ووفاء القائد 
امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل تعاىل 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
يرحمهم  املوؤ�ش�شني  واإخوانه  ثراه  اهلل 
اهلل وكيف كان اإميانه املطلق بالوحدة 
القانون  موؤ�ش�شات عمادها  دولة  وبناء 
الوحدة  ه��ذه  ي�شون  ال��ذي  والد�شتور 

العادي  الن��ع��ق��اد  دور  اف��ت��ت��اح  يف  اهلل 
يوم  ال�15  الت�شريعي  للف�شل  الثالث 
الذي  2013م  نوفمرب   11 الأث��ن��ني 
ال�شمو  �شاحب  �شموه  عن  نيابة  األقاه 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي رع����اه اهلل حيث 
اأبناء وبنات  اأكد �شموه اأهمية م�شاركة 
الوطن يف بناء دولة املوؤ�ش�شات و�شيادة 
والرفاهية  الزده��ار  وحتقيق  القانون 
لأب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن م��ع��ربا ب��ذل��ك عن 
باملواطنني  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اع��ت��زاز 
وال��ث��ق��ة يف اإم��ك��ان��ات��ه��م وق��درت��ه��م على 
ومهام  واأع��ب��اء  مب�شوؤوليات  النهو�س 
وتتوا�شل   . والتطور  التقدم  م�شرية 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  الحت����ادي����ة  امل�����ش��رية 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة يحفظه اهلل الذي اأطلق 

ب�شمت  ع���م���ل���وا  وال����ذي����ن  وي��ح��م��ي��ه��ا 
اأهدافها  يف  تتوافق  مل�شرية  موؤ�ش�شني 
الأ�شلية  وثوابتنا  الوطنية  قيمنا  مع 
و�شاهم  جم���ت���م���ع���ن���ا.  وخ�������ش���و����ش���ي���ة 
املجل�س الوطني الحت��ادي الذي عقد 
و   1972 ف��رباي��ر   12 اأول جل�شة يف 
تاأ�شي�شه حر�س وبعد نظر  ج�شد منذ 
الذي  ال��دور  لأهمية  املوؤ�ش�شني  الأب��اء 
�شينه�س به اأبناء الإمارات يف امل�شاركة 
امل�شرية  ويف  والتطور  البناء  عملية  يف 
الحت���ادي���ة مب��ا راف��ق��ه��ا م��ن اإجن����ازات 
����ش���واء بتحديث  ك���اف���ة  ال�����ش��ع��د  ع��ل��ى 
اأ�شبحت  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  وت��ط��وي��ر 
الدولة بف�شلها متتلك بيئة جاذبة اأو 
لعمل  امل�شاند  املجل�س  دور  خ���ل  من 
الوطن  ب�شوؤون  الهتمام  يف  احلكومة 
يف  لهم  اخلدمات  وتوفري  واملواطنني 
الرتكيز  م��ع  ال��دول��ة  مناطق  خمتلف 

بروؤيته الثاقبة وخربته القيادية الفذة 
مرحلة التمكني ال�شيا�شي والقت�شادي 
والجتماعي والعلمي والثقايف لإع�ء 
���ش��روح الإجن������ازات وامل��ك��ت�����ش��ب��ات التي 
حتققت وتطوير اآليات الأداء املوؤ�ش�شي 
وال��ع��م��ل امل��ن��ه��ج��ي وف���ق اأ���ش�����س علمية 
وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات حم���ددة و���ش��ول اإىل 
حتقيق  يف  والإب����داع  وال��ري��ادة  التميز 
مزيد من الإجن��ازات النوعية يف �شتى 
و�شاأن  الوطن  راي��ات  واإع���ء  املجالت 
امل����واط����ن. وخ��ت��ام��ا ن�����ش��األ امل�����وىل عز 
اأن ي��دمي نعمة الأم���ن والأم���ان  وج��ل 
ب����دن���ا جمددين  ع��ل��ى  وال����ش���ت���ق���رار 
لقائد  وال����ولء  العهد  ذات���ه  ال��وق��ت  يف 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  امل�شرية 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
الإمارات  اأ�شبحت  حيث  اهلل  يحفظه 
بقيادته احلكيمة نبعا للعطاء وعنوانا 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد ال�شيخ الدكتور �شعيد بن حممد اآل 
احتفالت  مبنا�شبة  له  كلمة  يف  نهيان 
اأن   ..   42 ال���  الوطني  باليوم  الدولة 
يوم الثاين من دي�شمرب هو يوم حتفيز 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ل���دول���ة الإم������ارات 
و���ش��ع��ب��ه��ا ل��ت��ق��دمي م��زي��د م���ن اجلهد 
والعطاء لتحقيق الآمال والطموحات 
وت��ف��ج��ري ال��ط��اق��ات والن���ط����ق نحو 
ل��ي��ك��ون عنواننا  اأو����ش���ع واأرح�����ب  اآف����اق 
اإن  جن��اح الدولة ورق��ي �شعبها . وق��ال 

جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي  رع��اه اهلل  
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
واأكد  امل�شلحة.  للقوات  الأعلى  القائد 
اعتزازه وتقديره للدور الرائد ملوؤ�ش�س 
الدولة وباين نه�شتها املغفور له باإذن 
اآل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  اهلل تعاىل 
نهيان  طيب اهلل ثراه وهناأ �شموه �شعب 
دول��ة الإم��ارات بذكرى اليوم الوطني 
يف ظل الإجنازات واملكت�شبات العظيمة 

اإجنازات �شاخمة غري م�شبوقة جعلتها 
مب�شاركة  املتقدمة  ال���دول  م�شاف  يف 
���ش��ع��ب��ه��ا ال����ويف ل��ت��ع��ك�����س م����دى ال����ولء 
وقيادته  للوطن  والخ������س  وال��وف��اء 
ن��ع��ي�����س اليوم  اإن���ن���ا  ال��ر���ش��ي��دة . وق����ال 
تاريخنا  م��راح��ل  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة 
بقيادة  والع�����ت�����زاز  ب��ال��ف��خ��ر  امل����ل����يء 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد العلى 
واأخيه  اهلل   حفظه  امل�شلحة   للقوات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 

دولة الإمارات حتتفل بيومها الوطني 
املجيد و�شط اأجواء من الفرح وال�شعادة 
على  العزيزة  ال��ذك��رى  بهذه  وحتتفل 
قلوبنا جميعا والتي تعود بنا اإىل العام 
�شعبنا  اآم��ال  حتققت  عندما   1971
ب���اإع����ن م��وؤ���ش�����س الحت����اد امل��غ��ف��ور له 
باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان  طيب اهلل ث��راه  بقيام هذه 
الدولة الفتية الناه�شة يف الثاين من 
اللبنة  و���ش��ع  حيث   1971 دي�شمرب 
الحتاد  ه��ذا  لبناء  الأوىل  الأ�شا�شية 
وح���اف���ظ ع��ل��ي��ه ب��ف�����ش��ل ح��ك��م��ت��ه وبعد 

املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ي��ح��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة 
امل�شرية  الذي يقود  اآل نهيان  زايد  بن 
امل��ظ��ف��رة ب��ك��ل ث��ق��ة وك���ف���اءة واق���ت���دار 
والذي بقربه من �شعبه وحكمته جعل 
�شعبه ينعم بالأمن والأمان وال�شتقرار 
املرموقة  العالية  واملكانة  والرفاهية 
بن  �شعيد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ه��ن��اأ  كما   .
فوز  الب���ي  لل�شعب  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
 2020 اإك�����ش��ب��و  ب��ت��ن��ظ��ي��م  الإم��������ارات 
بقدرات  العامل  من  اع��رتاف��ا  يعد  مما 
من  ومالدينا  املتميزة  �شعبنا  وك��ف��اءة 

ن��ظ��ره وع����زز م���ن رواب���ط���ه ع��ام��ا بعد 
عام حتى نق�س ا�شمه اخلالد يف عقول 
ووج������دان و���ش��م��ائ��ر اأب���ن���اء الإم������ارات 
ال�حمدود  وعطائه  ج��ه��ده  وبف�شل 
ت���ط���ورت ال���دول���ة ي��وم��ا ب��ع��د ي���وم من 
منوذجا  اأ�شبحت  حتى  ال��ن��واح��ي  ك��ل 
امل�شتويني  ع��ل��ى  ب��ال��ب��ن��ان  اإل���ي���ه  ي�����ش��ار 
  42 اأن  اإىل  واأ�شار  وال��دويل  الإقليمي 
ع���ام���ا م�����ش��ت ق���دم���ت خ���ل��ه��ا دول���ة 
احل�شارية  للدولة  اأ�شطورة  الإم��ارات 
  42 دائما..  الأف�شل  لتحقيق  املثابرة 
الإم���ارات  دول��ة  خ�لها  �شطرت  عاما 

متكننا  اأن  �شاأنها  من  كبرية  اإمكانيات 
م���ن ال��ن��ه��و���س مب��خ��ت��ل��ف امل���ه���ام التي 
متميزة  وق�����درات  اإم��ك��ان��ي��ات  تتطلب 
بن  �شعيد  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  وت��ق��دم   .
اآيات التهاين  اآل نهيان باأ�شمى  حممد 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  والتربيكات 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  الحتاد  42لقيام 
اآل نهيان واإىل  زايد  ال�شيخ خليفة بن 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأخ��ي��ه 
بن را�شد اآل مكتوم واإخوانهما اأع�شاء 
الفريق  واإىل  ل�حتاد  الأعلى  املجل�س 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ن حم��م��د فرج  وج���ه م��ع��ايل �شهيل 
امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة كلمة  ف��ار���س 
مبنا�شبة  ال���وط���ن  درع  جم��ل��ة  ع���رب 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال���ث���اين والأرب���ع���ني 
كان  الم����ارات  دول���ة  اأن  اأك���د خ�لها 
يف  ال�شليم  التخطيط  يف  ال�شبق  لها 
تنوع  �شيا�شة  وانتهاج  الطاقة  جم��ال 
الطاقة  مل�����ش��ادر  وم�شتدامة  �شحية 
وع���دم الع��ت��م��اد ال��ك��ل��ي ع��ل��ى النفط 
وال��غ��از ف��ق��ط. وف��ي��م��ا ي��ل��ي ال��ن�����س .. 

الإن�شان الإماراتي القادر على خدمة 
اأج�����ل رفعته  وال���ت���ف���اين م���ن  وط���ن���ه 
املجتمعي  الت�حم  ظ��ل  يف  وتقدمه 
ب�����ني ال����ق����ي����ادة وال�������ش���ع���ب وال��������ولء 
قامت  ل���ق���د   . وال�����وف�����اء  وال����ع����رف����ان 
املواطن  ال��ع��ن�����ش��ر  ب��ت��م��ك��ني  ال���دول���ة 
التنموية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ق��ي��ادة  ل��ي��ت�����ش��در 
بروح املناف�شة والإ�شرار على التميز 
واأولت فئة ال�شباب اإهتماما ا�شتثنائيا 
ل��ت��ت��وا���ش��ل الإجن����������ازات ج���ي���� بعد 
الطاقة  اإن   . امل��ج��الت  �شتى  يف  جيل 
ال��ي��وم من  تنطلق  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة 

املناف�شة  م��ن  دولتنا  تنتقل  ع��ام  بعد 
حتى  العاملية  املناف�شة  اىل  الإقليمية 
اأ�شبحت منوذجا ي�شار اإليه يف التقدم 
والنمو و الإزدهار و�شعادة الفرد فقد 
اأ���ش��ب��ح امل���واط���ن وامل��ق��ي��م ع��ل��ى اأر����س 
هذه الدولة الفتية من اأ�شعد �شعوب 
ا�شتقرارا  و  اأم��ان��ا  واأك��ره��ا  الأر�����س 
ورفاهية وهلل احلمد لقد حتول هذا 
قام على مبداأ  الذي  ال�شامخ  ال�شرح 
من التعاون والثقة والولء اإىل منارة 
فالقيادة  امل��ج��الت  �شتى  يف  ل���إب��داع 
ببناء  الهتمام  اأعينها  ن�شب  و�شعت 

قلوبنا  العزيزة على  املنا�شبة  يف هذه 
اأتقدم بخال�س  بدء  ب��ادئ ذي  جميعا 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  ملقام  التهنئة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
واأخيه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رعاه 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��ي��وخ 
والفريق  الإم�������ارات  ح��ك��ام  ل����حت���اد 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول 

اأر�س الإحتاد لتجعلها نقطة م�شيئة 
نابعة  والإ�ش�مي  العربي  العامل  يف 
من الأ�ش�س التي غر�شها فينا املغفور 
الأوائل  الإحت���اد  ق��ادة  ب���اإذن اهلل  لهم 
وعلى راأ�شهم ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ب��ن �شعيد  ن��ه��ي��ان وال�����ش��ي��خ را���ش��د  اآل 
متكنت  لقد  اهلل.  رحمهما  مكتوم  اآل 
دولتنا بحمداهلل من تخطي الأزمات 
ال��ت��ي مي���ر ب��ه��ا ال���ع���امل ق��ب��ل غريها 
ومت��ك��ن��ت ك���ذل���ك م���ن ال���ث���ب���ات اأم����ام 
بع�س  �شهدتها  التي  الفو�شى  حالة 
اأركانها  ل��ث��ب��ات  وذل���ك  امل��ن��ط��ق��ة  دول 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة واأول���ي���اء 
العهود مبنا�شبة اليوم الوطني ال��42 
لدولة الإمارات العربية املتحدة . اإن 
يف  حتققت  التي  املتتالية  الإجن���ازات 
املتحدة على  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
التناف�شية  واملكانة  الأ�شعدة  خمتلف 
على  تدل  اإليها  و�شلت  التي  العاملية 
ل�شيدي  ال���ف���ذة  احل��ك��ي��م��ة  ال���ق���ي���ادة 
الدولة حفظه  ال�شمو رئي�س  �شاحب 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأخ���ي���ه  اهلل 
فعام  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 

الر�شيدة.  قيادتها  وحكمة  و�ش�بة 
لدولتنا  ك�����ان  ال���ط���اق���ة  جم�����ال  ويف 
ال�شبق يف التخطيط ال�شليم واإنتهاج 
وم�شتدامة  ���ش��ح��ي��ة  ت���ن���وع  ���ش��ي��ا���ش��ة 
مل�شادر الطاقة وعدم الإعتماد الكلي 
على النفط والغاز فقط. لقد �شبقت 
دول���ة الإم����ارات ك��ث��ريا م��ن ال���دول يف 
النووية  بناء حمطات توليد الطاقة 
اإن�شاء عدة م�شاريع  ال�شلمية وكذلك 
الدولة  جعل  مم��ا  امل��ت��ج��ددة  للطاقة 
يف م�����ش��اف ال����دول امل��ت��ق��دم��ة يف هذا 
اأن  القدير  العلي  اهلل  ن�شاأل  امل��ج��ال. 

يف  عامليا  وامل��ت��ق��دم��ة  الوىل  امل��راك��ز 
جم��الت ع��دة و ب��اع��رتاف واعجاب 
بفوز  �����ش����وره  اخ�����ر  مت���ث���ل���ت  دويل 
اك�شبو  معر�س  با�شت�شافة  ال��دول��ة 
معايل  وق�����ال   . دب����ي  يف   2020
اإننا  كلمته..  خ��ت��ام  يف  العمل  وزي���ر 
مطالبون  وموؤ�ش�شات  كافراد  اليوم 
وتعزيزها  املنجزات  على  باحلفاظ 
من خ�ل موا�شلة العمل واجلهود 
يلبي  الر�شيدة ومبا  قيادتنا  يف ظل 

القيادة الر�شيدة املا�شية يف م�شرية 
بنيانه  �شيد  ال���ذي  امل��ت��وح��د  ال��ب��ي��ت 
ال�شيخ زايد بن  املغفور له باذن اهلل 
�شلطان ال نهيان رحمه اهلل والقادة 
جميعا  اهلل  رح���م���ه���م  امل���وؤ����ش�������ش���ني 
ب��ح��ك��م��ت��ه��م وع��زمي��ت��ه��م واردات����ه����م 
ال�شلبة حيث قدموا �شورة للوحدة 
يف  م�شيئة  و  فارقة  ع�مة  �شتبقى 
معاليه   واأ�شاف    . التاريخ  �شج�ت 
ل��ق��د اأول�����ت ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة جل 

دول���ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و 
اأر�شها �شائ� اهلل عز  املقيمني على 
اأن يعيدها على دولتنا مبزيد  وجل 
من التقدم والزده��ار. وقال معايل 
املنا�شبة   �شقر غبا�س يف كلمة بهذه 
ت�شهدها  التي  الحتفال  مظاهر  اإن 
باليوم  ال�����دول�����ة  ارج��������اء  خم���ت���ل���ف 
الوطني ال��ث��اين و الرب��ع��ني م��ا هي 
لهذا  النتماء  عن  �شادق  تعبري  ال 
ال��وط��ن امل��ع��ط��اء و الل��ت��ف��اف حول 

•• اأبوظبي-وام:

غبا�س  ب�����ن  ����ش���ق���ر  م�����ع�����ايل  رف�������ع 
اآي����ات التهاين  اأ���ش��م��ى  وزي���ر ال��ع��م��ل 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  مل��ق��ام  وال��ت��ربي��ك��ات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
واأخيه  اهلل   حفظه  ال��دول��ة   رئي�س 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي   رئ��ي�����س جمل�س 

اهتمامها بتنمية الن�شان و متكينه 
و ت��وف��ري ���ش��ب��ل ال��ع��ي�����س ال��ك��رمي له 
وفق نهج حكيم جعل دولة المارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة من��وذج��ا يحتذى 
الذي  ال�شعب  و  ال��ق��ي��ادة  ت���ح��م  يف 
هدفها  و  ال��ت��ن��م��ي��ة  رك���ي���زة  ي��ع��ت��رب 
ال�شرتاتيجي كما جعل من الدولة 
ع��ن��وان��ا ع��امل��ي��ا ل��ل��ت��م��ي��ز و ال���رق���ي و 
النه�شة ال�شاملة و للتعاي�س المن 
�شوء  يف  متييز  دون  الثقافات  ب��ني 

اأ�شحاب  واإخ���وان���ه���م���ا  اهلل   رع������اه 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
�شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  واإىل  الإم������ارات 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأولياء  �شمو  واإىل  امل�شلحة  للقوات 
مبنا�شبة  احل���ك���ام  ن����واب  و  ال��ع��ه��ود 
والأربعني  ال��ث��اين  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
بهذه  م���ع���ال���ي���ه  وت����وج����ه  ل����ل����دول����ة. 
و�شعب  حل��ك��وم��ة  التهنئة  املنا�شبة 

املتقدمة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  و  ال��ق��وان��ني 
التي  �شيما  ل  ال���دول���ة  يف  ال��ن��اف��ذة 
ت��ن��ظ��م ���ش��وق ال��ع��م��ل و ال��ت��ي حتمي 
م�شالح  ت�شمن  و  ال��ع��م��ال  ح��ق��وق 
اأن  معاليه  واأك���د   . العمل  ا���ش��ح��اب 
ما حققته دول��ة الإم���ارات يف عامها 
ا�شتكمال  يعترب  والأرب��ع��ني  ال��ث��اين 
ل�جنازات التي حتققت يف العوام 
اأ���ش��ب��ح��ن��ا مبوجب  ال�����ش��اب��ق��ة ح��ي��ث 
هذه النجاحات ا�شعد �شعب و تبواأنا 
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وكيل وزارة الدفاع: الإجنازات التي حققتها الإمارات اأكرب بكثري مما ميكن ح�سرها 

قواتنا امل�صلحة واكبت حركة التقدم العاملي واأ�صبحت بحق قوات حديثة ت�صكل درعًا واقيًا للوطن ت�صون اأمنه واإجنازاته ومكت�صباته

رئي�ص اأركان القوات امل�سلحة: الإمارات قدمت للعامل منوذجًا وحدويًا لدولة حديثة متلك اإرادتها 

جندد العهد على بذل الأرواح فداء للوطن واأن نظل دائمًا اجلند الأوفياء والعني التي ل تنام لوطن اخلري والعطاء والوفاء لقيادتنا الر�صيدة

وكيل وزارة الدفاع امل�ساعد

�صيظل تاريخ الثاين من دي�صمرب ملحمة تاريخية مفعمة بالتحدي وال�صرب.. ق�صة جناح مليئة بالعرب لالأجيال القادمة

نائب رئي�ض اأركان القوات امل�صلحة الثاين من دي�صمرب لعام 1971 كان اإيذانًا بعهد جديد وبداية طفرة ح�صارية �صهدت الدولة خاللها �صجاًل حافاًل يف �صتى املجالت
العلمية  ال��ق��درة  مع  امليدانية  امل��ه��ارة 
امل�شلح  ل���إن�����ش��ان  ال��ن��م��وذج  ل��ت��ع��ط��ي 
الواجب.  اأداء  يف  وامل��ت��ف��اين  امل��ت��ع��ل��م 
ومو�شع  ل��ف��خ��رن��ا  مبعثا  ه���ذا  وك����ان 
الوطني ل  اأمننا  ك��ان  ومل��ا  لع��ت��زازن��ا 
ينف�شل عن الأمن الإقليمي والدويل 
وم�شوؤوليات  واجبات  ترتب على هذا 
ف��ر���ش��ت م�����ش��ارك��ات��ن��ا يف اخل������ارج يف 
الدوليني  وال�����ش��ل��م  الأم������ن  جم����ايل 
الإن�شاين.  امل��ج��ال  يف  وم�����ش��اه��م��ات��ن��ا 
ون��ح��ن اإذ ن��ق��ف ال��ي��وم ن�����ش��رتج��ع ما 
حتقق يف ظل الحتاد رخاء وا�شتقرارا 
اإمن��������ا ن�������ش���رتج���ع �����ش����ن����وات ع����ام����رة 

اإذ  فيه خري الوطن واملواطن. ونحن 
املجيدة  املنا�شبة  بهذه  اليوم  نحتفل 
ل�شيدي  لنوؤكد  الفر�شة  ه��ذه  ننتهز 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
�شباط  و  �شباطا  ال�����ش��دي��د  حر�شنا 
امل�شلحة على  القوات  �شف وجنود يف 
وم�شاعفة  اجل��ه��د  م���ن  امل���زي���د  ب���ذل 
ال��ع��ط��اء و جت��دي��د ال��وع��د ع��ل��ى بذل 
الأرواح فداء للوطن واأن نكون اجلند 
الأوفياء والعني ال�شاهرة التي ل تنام 

لوطن اخلري والعطاء. 

•• اأبوظبي-وام:

حمد  ال��رك��ن  الفريق  �شعادة  وج��ه 
حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان 
جملة   عرب  كلمة  امل�شلحة  القوات 
درع الوطن  مبنا�شبة اليوم الوطني 
الثاين والأربعني اأكد فيها اأن دولة 
منوذجا  للعامل  ق��دم��ت  الإم����ارات 
وح����دوي����ا ل����دول����ة ح���دي���ث���ة متلك 
العزمية  ب����روح  وح��ق��ق��ت  اإرادت���ه���ا 
والنجاحات  الجن���ازات  ال�شادقة 
ل�شالح الوطن واملواطن وم�شتقبل 
اأجياله.. وفيما يلي ن�س الكلمة .. 
الثانية  ب��ال��ذك��رى  ال��ي��وم  نحتفل 
املجيد  الوطني  ليومنا  والأربعني 
متدفق  ���ش��ع��ور  جميعا  ويتملكنا 
من  ون�شتمد  والع���ت���زاز  ب��ال��وف��اء 
ذكرى اإع�ن الحتاد القوة والعزم 
ون��ق��ي��م خ���ل��ه��ا م�����ش��رية احلا�شر 
امل�شتقبل.  م���ن���ه���ا  ون�������ش���ت�������ش���رف 

خطط مدرو�شة وحقائق ملمو�شة 
حيا  جت�شيدا  الجن�����ازات  وج����اءت 
ال�شعب  ب����ني  اخل�������ق  ل��ل��ت��ف��اع��ل 
الحتاد  قيام  �شكل  كما  وقيادته.. 
منعطفا  الإم���������ارات  اأر�������س  ع��ل��ى 
تاريخيا هاما يف تاريخ املنطقة بل 
وال��ع��امل. وق��دم��ت دول��ة الإم���ارات 
ل��ل��ع��امل من��وذج��ا وح���دوي���ا لدولة 
اإرادت����ه����ا وحققت  ح��دي��ث��ة مت��ل��ك 
بروح العزمية ال�شادقة الجنازات 
وال����ن����ج����اح����ات ل�������ش���ال���ح ال���وط���ن 
اأجياله.  وم�����ش��ت��ق��ب��ل  وامل�����واط�����ن 
واإدراكا من القيادة باأن الجنازات 
م��ه��م��ا ع��ظ��م��ت لب���د ل��ه��ا م��ن قوة 
حت��م��ي��ه��ا ف���ع���م���دت ل���ب���ن���اء ق����وات 
م�شلحة ومن هنا انطلقت م�شرية 
وتطورها  امل�شلحة  القوات  توحيد 
بعزمية طموحة واإرادة �شلبة وعن 
اإمي����ان ق���وي را���ش��خ و ���ش��خ��رت لها 
واإمكانياتها  ال��دول��ة  طاقات  كافة 

والحت��������اد ك���م���ا ق�����ال امل���غ���ف���ور له 
زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل 
ن��ه��ي��ان  ط��ي��ب اهلل ث���راه :  ما  اآل 
لرغبات  عمليا  جت�����ش��ي��دا  اإل  ق���ام 
الإمارات  �شعب  وتطلعات  واأم��اين 
جمتمع  ب����ن����اء  ع���ل���ى  احل����ري���������س 
وبناء  والعزة  باملنعة  يتمتع  ك��رمي 
ترفرف  و���ش��اح  م�شرف  م�شتقبل 
. وبهذا  العدل واحل��ق  راي��ة  فوقه 
الحتاد  اأ���ش��ب��ح  والإدراك  ال��ف��ه��م 
للوطن  وحتققت  ملمو�شا  واق��ع��ا 
وح���دة الأر�����س ول��ل��م��واط��ن وحدة 
النتماء والهدف وامل�شري الواحد. 
الوحدوية  جتربتنا  اأثبتت  وبهذا 
اأن��ه��ا ه��ي ال��ربه��ان ال�����ش��اط��ع على 
ه��م��ا م�شدر  وال���ت���اآزر  ال��وح��دة  اأن 
كل قوة ورفعة. فقد ر�شم الحتاد 
واأبنائه  ل��ل��وط��ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اآف�����اق 
وفجر فيهم طاقات خ�قة قادرة 
على حتويل الآمال والأح���م اإىل 

•• اأبوظبي -وام:

حممد  ال�����ف�����ري�����ق  ������ش�����ع�����ادة  وج��������ه 
وزارة  وك���ي���ل  ال���ع���ل���ي  ع���ب���دال���رح���ي���م 
الدفاع امل�شاعد كلمة عرب جملة  درع 
اجل��ن��دي  مبنا�شبة  الوطن وجملة  
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال���ث���اين والأرب���ع���ني 
الدولة  اإجن��������ازات  ف����ي����ه����ا..اأن  اأك�����د 
�شاهدة للعيان و ي�شهد لها القا�شي 
وال���داين وه��ي اأك��ر م��ن اأن حت�شى 
الدولة  ت�شهد  ع���ام  ك��ل  ف��ف��ي  وت��ع��د 
كافة  يف  اإجن����ازات  ربوعها  جميع  يف 
امليادين ي��شار اإليها بالبنان اإجنازات 
على  واأخ����رى  املحلي  ال�شعيد  على 

ال�شعيد العاملي .
�شيظل  الكلمة..  ن�س  يلي  وفيما   .
دي�شمرب ع�مة  م��ن  ال��ث��اين  ت��اري��خ 
ب�������ارزة يف ت����اري����خ دول������ة الإم��������ارات 
وذك������رى خالدة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
واعتزاز  فخر  بكل  �شنة  كل  نحييها 
لأنه يج�ش��د ملحمة تاريخية مفعمة 
بالتحدي وال�شرب ق�شة جناح مليئة 
مثل  ففي  القادمة  ل�أجيال  بالعرب 
هذا اليوم قبل اثنتني واأربعني �شنة 

الثاين  ويف  الدولية.  املحافل  كل  يف 
كانت   1971 ع����ام  دي�����ش��م��رب  م���ن 
ب��داي��ة الن��ط���ق��ة ال��ع��م���ق��ة نحو 
يف  م�شيئة  وع���م��ة  وال��ب��ن��اء  العمل 
ت���اري���خ امل��ن��ط��ق��ة ف��ف��ي ظ���ل الحت����اد 
وع����ل����ى ام������ت������داد اث����ن����ني واأرب�����ع�����ني 
ع���ام���ا ���ش��ه��دت ال���دول���ة واح������دة من 
والت�شييد  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  اأك����رب 
بناء  ابتداء من  العامل  والعمران يف 
بالعلم  وت�شليحه  الإم�����ارات  اإن�����ش��ان 
لبناء  الأ�شا�شية  ال��ق��اع��دة  باعتباره 
اأكدت  وقد  بكل مقوماتها  احل�شارة 
لنا ال�شنوات املا�شية اأن الحتاد كان 
و�شيظل  اأمانينا  حتقيق  اإىل  �شبيلنا 
تعزيزها  اإىل  ن�����ش��ع��ى  ال��ت��ي  ال��غ��اي��ة 
والدفاع عنها والت�شحية يف �شبيلها. 
للعيان  ���ش��اه��دة  ال���دول���ة  واإجن������ازات 
وهي  وال���داين  القا�شي  لها  وي�شهد 
اأن ت�ح�شى وت��عد ففي كل  اأكر من 
ربوعها  الدولة يف جميع  ت�شهد  عام 
اإجنازات يف كافة امليادين ي���شار اإليها 
بالبنان اإجنازات على ال�شعيد املحلي 
ففي  العاملي  ال�شعيد  على  واأخ���رى 
اآيدك�س  معر�شا  ع���ق�د  ه��ذا  عامنا 

اأ����ش���رق ف��ج��ر ج���دي���د يف رب�����وع هذه 
ي��ح��م��ل يف طياته  ال��ط��ي��ب��ة  الأر�������س 
اإذ حتول  ت��ب��ا���ش��ري اخل���ري وال��ع��ط��اء 
واأ�شبحت  حقيقة  اإىل  احل��ل��م  ف��ي��ه 
الفكرة واقعا ملمو�شا اإنه حلم قائد 
امل�شرية طي��ب الذكر املغفور له باإذن 
اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
رحمه اهلل وط�ي��ب اهلل ثراه باأن يبني 
احتادا ي�شم الإمارات ال�شبع يف كيان 
راي����ة واح�����دة واليوم  واح����د وحت����ت 
يحمل الراية �شيدي �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات 
�شيدي  ي����وؤازره  اهلل  حفظه  امل�شلحة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
رعاه اهلل واإخوانهما اأع�شاء املجل�س 
الأعلى حكام الإم��ارات ومن خلفهم 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  ���ش��ي��دي 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة يعملون جميعا لرفعة �شاأن 
ال��وط��ن وال��ن��ه��و���س ب��ه ورف���ع رايته 

•• اأبوظبي- وام:

وجه �شعادة اللواء الركن عي�شى �شيف 
بن عب�ن املزروعي نائب رئي�س اأركان 
القوات امل�شلحة كلمة عرب جملة درع 
الوطني  ال����ي����وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال����وط����ن 
الثاين والأربعني اأكد فيها اأن الثاين 
من دي�شمرب لعام 1971 كان اإيذانا 
ح�شارية  طفرة  وبداية  جديد  بعهد 
�شهدت الدولة خ�لها �شج� حاف� 
وتعليميا  ع��ل��م��ي��ا  امل���ج���الت  ���ش��ت��ى  يف 
و���ش��ح��ي��ا وع��م��ران��ي��ا واق��ت�����ش��ادي��ا ويف 
ن�س  يلي  وفيما  احل��ي��اة..  اأوج���ه  ك��ل 

ث��م متخ�شت  وم��ن  والإي��ث��ار  التجرد 
تاريخي  ق�������رار  ع����ن  الج����ت����م����اع����ات 
باإع�ن الحتاد فتحققت بهذا اأمنية 
طاملا راودت الآباء املوؤ�ش�شني وت�قت 
بداية  كانت  تلك  الأبناء.  اإرادة  عليها 
ان��ط���ق��ة ع��م���ق��ة اأي��ق��ن امل��غ��ف��ور له 
ب������اإذن اهلل ال�����ش��ي��خ زاي������د  ط��ي��ب اهلل 
ثراه  واإخوانه اأع�شاء املجل�س الأعلى 
اأن���ه���ا ك���ان���ت حل��ظ��ة العمر  ل����حت���اد 
بركب  للحاق  انتظروها طوي�  التي 
بلوغ  ب��اأن  خ�لها  واقتنعوا  احل�شارة 
ال��غ��اي��ات ن��ح��و غ��د ج��دي��د م�����ش��رق ل 
املتوا�شل  ال����دوؤوب  بالعمل  اإل  يكون 

عاما  ن�شتقبل  ونحن  ..ال��ي��وم  الكلمة 
املجيدة  م�����ش��رية الحت����اد  ج��دي��دا يف 
ن��ذك��ر ب��ك��ل ف��خ��ر واع���ت���زاز م��ا م�شى 
وقد  باملنجزات..  حافلة  �شنوات  م��ن 
كان الثاين من دي�شمرب لعام 1971 
اإي���ذان���ا ب��ع��ه��د ج��دي��د وب���داي���ة طفرة 
ال���دول���ة خ�لها  ���ش��ه��دت  ح�����ش��اري��ة 
����ش���ج���� ح����اف����� يف ����ش���ت���ى امل����ج����الت 
وعمرانيا  و�شحيا  وتعليميا  علميا 
واقت�شاديا ويف �شتى جمالت احلياة. 
ومل يكن هذا ليتحقق لول اأن ت�قت 
ال�شواعد وخل�شت  الإرادات وتوحدت 
روح  و�شادت  اجلهود  وتكاتفت  النيات 

وعمدت  ال���ت���ق���دم  ب���رك���ب  ل��ل��ح��اق 
للرتكيز اأ�شا�شا على بناء وتطوير 
وتاأهيله  واإع������داده  امل��ق��ات��ل  ال��ف��رد 
دوره  اأداء  م��ن  دائ��م��ا  مب��ا مي��ك��ن��ه 
الوطني يف كل الظروف والأوقات 
�شرورة  الع���ت���ب���ار  يف  الأخ�����ذ  م���ع 
ال��ت��ك��ام��ل ب��ني ك��اف��ة اأف����رع القوات 
امل�شلحة و العمل يف اإطار الأ�شلحة 
�شيدي  بحق  عرب  وكما  امل�شرتكة. 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة:  ف����اإن جتربة 
امل�شلحة  ال���ق���وات  وحت���دي���ث  ب��ن��اء 
ا�شرتاتيجية  عن  مبعزل  تكن  مل 
التنمية ال�شاملة التي قطعت فيها 
اأده�شت  الب�د �شوطا طيبا والتي 
العامل بقدرتها على ا�شتيعاب روح 
ومعطيات الع�شر بتقنياته ونظمه 

وموؤ�ش�شاته . 

ل�شباط  اأتوجه  فاإنني  التاريخية 
القوات  واأف��������راد  ���ش��ف  و����ش���ب���اط 
املقام  ه��ذا  يف  واأ�شت�شهد  امل�شلحة 
اهلل  ط��ي��ب  ال��وط��ن  فقيد  بكلمات 
ق����ادة القوات  ث����راه ح���ني خ��اط��ب 
اأن  ب��ق��ول��ه: ي��ط��ي��ب يل  امل�����ش��ل��ح��ة 
اأ�شد على اأياديكم جميعا م�شافحا 
وجمددا العهد باأن ن�شري معا على 
ل��ن�����ش��ع دولتنا  ق��ل��ب رج���ل واح����د 
مكانتها  ع��زت��ن��ا وجم��دن��ا يف  رم���ز 
ال�ئقة بها حتت �شم�س امل�شتقبل 
امل�شرق وليكن كل واحد منا جنديا 
�شرفه  عن  وي��داف��ع  �شعبه  يحر�س 
اإماراتنا  �شرب من  كل  وكرامته يف 

ال�شبع الغالية .
اأن  امل��ن��ا���ش��ب��ة   وي�������ش���رين يف ه����ذه 
�شاحب  ���ش��ي��دي  م��ق��ام  اإىل  اأرف�����ع 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
القائد  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
حفظه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 

ال�شمو  �شاحب  �شيدي  واإىل  اهلل 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل واإىل 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل����حت���اد حكام 
الفريق  ���ش��ي��دي  واإىل  الإم��������ارات 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
با�شمي وا�شم قادة و�شباط القوات 
والأفراد  ال�شف  و�شباط  امل�شلحة 
التهاين  اآي�����ات  اأ���ش��م��ى  وامل��دن��ي��ني 
على  العهد  جمددين  والتربيكات 
واأن  ل��ل��وط��ن  ف����داء  الأرواح  ب���ذل 
للعهد  الأوفياء  اجلند  دائما  نظل 
التي  ب���ال���وع���د وال���ع���ني  ال���ب���اري���ن 
والعطاء  اخل����ري  ل���وط���ن  ت���ن���ام  ل 
والوفاء لقيادتنا الر�شيدة والقوات 

امل�شلحة. 

م�����ن ج���ه���ة اأخ���������رى ت���ب���ن���ت دول�����ة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة منذ 
تنطلق  خارجية  �شيا�شة  ال��ب��داي��ة 
التزام  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ث���واب���ت  م���ن 
اجلوار  وح�شن  ال�شلمي  التعاي�س 
والحرتام املتبادل وتقوية ع�قات 
ال���ت���ع���اون والأخ������ذ ب�����ش��ي��ا���ش��ة عدم 
التدخل يف �شوؤون الغري الداخلية 
واعتماد الو�شائل ال�شلمية لت�شوية 
لل�شرعية  والح���ت���ك���ام  امل���ن���ازع���ات 
الإمارات  الدولية و�شت�شتمر دولة 
ال�شط�ع  يف  دائ����م����ا  ك���ع���ه���ده���ا 
م�شاندة  يف  امل�����ح�����وري  ب�����دوره�����ا 
الأزمات  ملواجهة  الدولية  اجلهود 
الإغاثة  ن��داءات  وتلبية  والكوارث 
و���ش��ت��ظ��ل من��وذج��ا ع��امل��ي��ا يحتذى 
وامل�شاركة  ال���ع���ون  ت���ق���دمي  يف  ب���ه 
املتحدة يف  الأمم  من خ�ل هيئة 
الدوليني.  وال�شلم  الأم��ن  حتقيق 
املنا�شبة  بهذه  كلمة  من  ك��ان  واإذا 

بامل�شوؤولية  ���ش��ع��ور  ب��ك��ل  و����ش���ارك���وا 
الإجن����ازات  يف  عاتقهم  ع��ل��ى  امل��ل��ق��اة 
التي �ش�ط��رتها الإمارات وتباهي بها 
دول ال��ع��امل. وم��ن اإجن���ازات الدولة 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي م��ا ق��ام��ت به 
اأحد  اإل��ي��ه��ا  ي�شبقها  مل  اإغ���اث���ة  م��ن 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اأعلن  عندما 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء رعاه اهلل عن اإط�ق مبادرة 
فقري  طفل  مليون  وك�����ش��وة  لإغ��اث��ة 
وحمروم على م�شتوى العامل بغ�س 
ول��ون��ه يف مبادرة  ع��رق��ه  ع��ن  النظر 
اإن�شاين  ���ش��ع��ور  ع���ن  ت��ن�����م  اإن�����ش��ان��ي��ة 
نن�شى  ول  عظيم.  رج��ل  م��ن  عظيم 
قبلها عندما اأعلن �شموه عن مبادرة 
طفل  مليون  لع�ج  عاملية  اإن�شانية 
العامل من مر�س  دول  من خمتلف 
العمى الذي يهددهم ويحرمهم من 
متع احلياة كالتعليم وك�شب الرزق. 
واإقليميا  حمليا  ال���دول���ة  اإجن�����ازات 
وحت�شى  ت��ع�د  اأن  م��ن  اأك��ر  وعامليا 
بقادة  عليها  واأن��ع��م  اهلل  حباها  فقد 
وال���راأف���ة  ال��رح��م��ة  ق��ل��وب��ه��م  زرع يف 

الإميان  منطلق  م��ن  الحت���اد  دول���ة 
باأن قواتنا امل�شلحة هي الدرع الواقي 
القادرة  وه���ي  وال���ش��ت��ق��رار  ل���أم��ن 
على الدفاع عن �شيادتنا وما حققناه 
اأهداف  من  حتقيقه  اإىل  ن�شبو  وما 
اإن  وامل�شتقبل.  احلا�شر  يف  وغ��اي��ات 
قواتنا امل�شلحة هي ال�شياج احل�شني 
الذي  ال�شوط  واإن  ال��وط��ن  حلماية 
طريق  على  امل�شلحة  قواتنا  قطعته 
اأحدث  لتواكب  والتحديث  التطوير 
ال�����ذي جعلها  ال��ع�����ش��ر ه���و  ج��ي��و���س 
غري  كام�  بدورها  للقيام  م�شتعدة 
والذود  ال��وط��ن  حماية  يف  منقو�س 
عن حيا�شه ولتكون على الدوام قوة 
ل ي�شتهان بها دعما لل�شقيق و�شندا 
ال�شعوب  جانب  اإىل  وتقف  لل�شديق 
والكوارث  احل����روب  م��ن  امل��ت�����ش��ررة 
الطبيعية وقد قامت قواتنا امل�شلحة 
م���ن���ذ ت���وح���ي���ده���ا حت����ت ع���ل���م واح����د 
ال��ع��دي��د من  وق��ي��ادة واح���دة بتنفيذ 
املهمات الإن�شانية على نطاق العامل. 
جميعها  امل��واق��ف  ه���ذه  اأن  ���ش��ك  ول 
ت�شكل مع�لما بارزا ي�شاف اإىل معامل 
ت��اري��خ��ه��ا ال��ع�����ش��ك��ري امل�����ش��رف الذي 

ه��و ج��زء ل ي��ت��ج��زاأ م��ن ت��اري��خ دولة 
هذا  ويف  املتحدة.  العربية  الإم���ارات 
ال���ث���اين م���ن دي�شمرب  ال���ي���وم الأغ�����ر 
�شيدي  مقام  اإىل  اأرف���ع  اأن  ي�شعدين 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة  حفظه اهلل  و�شيدي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
اأ�شحاب  اإخ��وان��ه��م��ا  واإىل  اهلل  رع���اه 
ال�����ش��م��و اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
ل�حتاد حكام الإمارات واإىل �شيدي 
بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
والتربيكات.. التهاين  اآي���ات  اأ�شمى 
عليهم  يعيد  اأن  وج��ل  عز  اهلل  داعيا 
قواتنا  وعلى  باخلري  ال��ذك��رى  ه��ذه 
وجندد  وال��ك��رام��ة  ب��ال��ع��زة  امل�شلحة 
عهد وق�شم الولء اأن نظل كما بداأنا 
جنودا اأوفياء خمل�شني لهذا الوطن 
ن��داف��ع ع��ن راي��ت��ه لتبقى �شاخمة يف 

عنان ال�شماء. 

اأن يبارك  ن�����ش��األ��ه ع��ز وج���ل  ب��ع��ب��اده 
يف  ليبقوا  عليهم  ي��نعم  واأن  فيهم 
والإن�شانية جمعاء.  الب�شرية  خدمة 
اآخر  اإجن���ازا  التاريخ  ي�شجل  وال��ي��وم 
اإليه  ي�شبقها  اإجن��از مل  ل���إم��ارات.. 
وال�شرق  ب���ل  امل��ن��ط��ق��ة  دول  م���ن  اأي 
الأو�شط برمته اإجناز �شي��كتب مبداد 
نا�شعة  ع�مة  و�شيظل  الذهب  من 
يف تاريخ دول��ة الإم���ارات وه��و �شرف 
الفوز بتنظيم معر�س اإك�شبو العاملي 
مدينة  ف��ازت  ال��ذي   2020 اإك�شبو 
اأن خا�شت  ب�شرف تنظيمه بعد  دبي 
املدن  ك��ربي��ات  م��ع  �شر�شة  مناف�شة 
ال�شعيدة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب��ه��ذه  ال��ع��امل��ي��ة 
ن�زف التهاين والتربيكات ل�إمارات 
ح����ك����وم����ة و����ش���ع���ب���ا ������ش�����رف ال����ف����وز 
با�شت�شافة هذا املعر�س العاملي. واإذا 
�شهدت  ق��د  املا�شية  ال�شنوات  ك��ان��ت 
الكثري من الإجن��ازات ف��اإن احلفاظ 
على هذه املكت�شبات واملنجزات كان ل 
بد له من قوة حتميه ولهذا عمدت 
قوات  ب��ن��اء  اإىل  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
اليوم  ت��عد  وفعالة  حديثة  م�شلحة 
م��ن اأه���م الإجن������ازات ال��ت��ي حققتها 

بالعرق  ح��اف��ل��ة  واجل���ه���د  ب��ال��ت��ج��رب��ة 
وال���ع���ط���اء ن���ت���دار����س م����ا حت���ق���ق من 
اجنازات ن�شتلهم منها العظة والعربة 
قبل اأن ننطلق من جديد ونحن اأكرب 
الأمانة  حمل  على  اليوم  يعيننا  ق��وة 
ج��ي��ل ج���دي���د ت���رب���ى يف ظ���ل الحت����اد 
ينطلق من احلا�شر امل�شرق الذي هو 
امل�شرية  م�شدر فخرنا ليوا�شل معنا 
اخلرية وقد قويت ال�شواعد وازدانت 
واملعرفة  العلم  بنور  ال�شابة  العقول 
ل��ن��ب��ن��ي م�����ش��ت��ق��ب��� اأك�������ر ا����ش���راق���ا 
ومن�شي قدما لنواكب ع�شر التقنية 
ملا  جميعا  اهلل  ل��ي��وف��ق��ن��ا  و  احل��دي��ث��ة 

•• اأبوظبي-وام:

عبيد  ال��رك��ن  الفريق  �شعادة  وج��ه 
حممد عبداهلل الكعبي وكيل وزارة 
ال���دف���اع ك��ل��م��ة ع���رب جم��ل��ت��ي  درع 
اليوم  واجل��ن��دي  مبنا�شبة  الوطن 
الوطني الثاين والأربعني اأكد فيها  
ذك��رى قيام الحت���اد يتحول يف  اأن 
ن�شتعيد  مل��ن��ا���ش��ب��ة خ���ال���دة  ع���ام  ك���ل 
فيها جميعا روح الإ�شرار والعزمية 
التي مكنت القيادة من اإع�ن هذا 
اأن  القرار التاريخي الذي ا�شتطاع 
الجتماعي  الن�شيج  ويحمي  يقوي 
ل��ه��ذا ال���وط���ن . وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�س 
الإم���ارات  دول���ة  ت�شتقبل  الكلمة.. 
الوطني  ال��ع��ي��د  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الدولة  لتاأ�شي�س  والأربعني  الثاين 
اإليه  وق���ي���ام الحت�����اد ال����ذي ���ش��ع��ى 

العاملي  امللف  لهذا  الإم����ارات  اأب��ن��اء 
املحافل  يف  ج���ه���وده���م  وت�����وج�����وا 
العاملية بالفوز اأمام مناف�شة �شر�شة 
وبهذه  العاملية  امل���دن  ك��ربي��ات  م��ن 
التهنئة  ن���زف  ال�����ش��ع��ي��دة  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
على  و�شعبها  الإم������ارات  ق���ادة  اإىل 
اأب���ه���ر العامل  ه���ذا الإجن������از ال����ذي 
مب�شيئة  الإم�����ارات  اأب��ن��اء  و�شيظل 
الآخر  ت��ل��و  الإجن����از  يحققون  اهلل 
واأدرك����ت  ت��ل��ني.  ل  واإرادة  ب��ع��زمي��ة 
القيادة اأن الإجنازات التي حتققت 
والتطور  ال�شتمرار  لها  يكتب  لن 
ق�����وة حتميها  ل���ه���ا  ت���ت���وف���ر  م����ا مل 
على  ق��ادر  جي�س  بناء  اإىل  فعمدت 
حماية الوطن والذود عن حيا�شه 
والإ�شهام يف حفظ الأمن وال�ش�م 
مقدر  بجهد  وق��ام��ت  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 
ودعم ل حمدود كان من نتيجتهما 

ال�شمو  �شاحب  ل�شيدي  احلكيمة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات 
�شيدي  واأخيه  اهلل  حفظه  امل�شلحة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال����������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم���ل�������س 
دب��ي  رع��اه اهلل  واإخوانهما اأع�شاء 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم������ارات 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  و�شيدي 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة ملا يبذلونه جميعا 
من جهود مباركة وجبارة يف �شبيل 
تاأمني الأمن وال�شتقرار وال�شعادة 
اأر�شه.  وامل��ق��ي��م��ني  ال��وط��ن  لأب��ن��اء 
حققتها  ال���ت���ي  الإجن�����������ازات  واإن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 

تقدمه لنا قيادتنا الر�شيدة وجندد 
العهد والولء باأن نكون دائما عند 
ح�شن ظنها ونوا�شل م�شرية البناء 
بالتدريب املكثف والتثقيف الذاتي 
نوؤدي  وطننا  حيا�س  ع��ن  وال����ذود 
ال���واج���ب يف ك���ل م��وق��ع ب��ع��ل��و همة 
اإخ������س وجترد  ع��زم ويف  وم�شاء 
الأغر  اليوم  هذا  ويف  ذات.  ونكران 
ال���ث���اين م���ن دي�����ش��م��رب ن��ن��ت��ه��ز هذه 
�شيدي  م��ق��ام  اإىل  ل��رنف��ع  املنا�شبة 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�شلحة   ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
حفظه اهلل  و�شيدي �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي وزي���ر الدفاع  
اأع�شاء  اإخوانهما  واإىل  اهلل   رع��اه 

احلديثة  نه�شتها  وباين  موؤ�ش�شها 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه..  �شلطان 
الوحدوي  ت��وج��ه��ه  م���ن  ان��ط���ق��ا 
املتاأ�شل يف فكره وفل�شفته بالدعوة 
وقد  الإم��������ارات  ب���ني  الحت�����اد  اإىل 
ال�شمو  اأ����ش���ح���اب  اإخ����وان����ه  واف���ق���ه 
ل�حتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
ح���ك���ام الإم���������ارات ع��ل��ى ق���ي���ام هذا 
الحت��اد وب��ذل��وا كل ما لديهم من 
وتاأ�شي�س  اإق���ام���ة  ���ش��ب��ي��ل  يف  ج��ه��د 
ورفاهية  ع����زة  اأج�����ل  م���ن  ال���دول���ة 
قام  واإرادت���ه���م  فبعزميتهم  �شعبها 
ال��دول��ة وه��ا هو  الحت���اد وتاأ�ش�شت 
ويزداد  �شاخما  الآن  يقف  الحت���اد 
وال��ي��وم حق  ع��ام  بعد  ر�شوخا عاما 
العرفان والثناء على  علينا جميعا 
والقيادة  ال�����ش��ادق��ة  اجل��ه��ود  ت��ل��ك 

بكل  امل�����ش��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا  واك���ب���ت  اأن 
موؤ�ش�شاتها وكوادرها حركة التقدم 
العاملي واأ�شبحت بحق قوات حديثة 
ت�شون  للوطن  واق��ي��ا  درع���ا  ت�شكل 
اأمنه واإجنازاته ومكت�شباته وت�شهم 
جمل�س  دول  يف  ���ش��ق��ي��ق��ات��ه��ا  م����ع 
والأمان  الأم��ن  توفري  يف  التعاون 
وت�شارك  للمنطقة  وال���ش��ت��ق��رار 
من  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  يف  بفاعلية 
العامل.  يف  وال�ش�م  الأم���ن  حفظ 
واليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى 
ن�شرتجع  الوطني  لعيدنا  العطرة 
ومكت�شباته  اإ�شراقاته  بكل  املا�شي 
ون�شتمد  اإجن��ازات��ه  بكل  واحلا�شر 
ملواجهة  واخل������ربة  ال���ق���وة  م��ن��ه��م��ا 
ويبقى  ب��ك��ل حت��دي��ات��ه  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
امل�شلحة  ال��ق��وات  اأب��ن��اء  نحن  علينا 
ال����ذي  ال���ع���ط���اء  ح���ج���م  ن���ق���در  اأن 

ب��ك��ث��ري مم���ا مي��ك��ن ح�شرها  اأك����رب 
اإجن���از حتقق هو  اأه���م  اأن  �شك  ول 
بناء الإن�����ش��ان اب��ن الإم����ارات الذي 
الإمكانيات  ك��ل  ال��دول��ة  ل��ه  وف���رت 
املتاحة لكي ينهل من منابع العلم 
وامل��ع��رف��ة وي��ق��ت��ح��م ك��اف��ة جمالت 
والقت�شادية  الإن�����ش��ان��ي��ة  احل��ي��اة 
بحيث  وال��ع��ل��م��ي��ة  والج���ت���م���اع���ي���ة 
اأ�شبح اليوم متواجدا يف كل موقع 
تاأكيدا  املختلفة  العمل  مواقع  من 
اإن نه�شة  ال��ن��ه�����ش��ة   ب���اين  مل��ق��ول��ة 
 . اأبنائها  �شواعد  تقوم على  ال��دول 
ابن  ت��ف��وق  اأك���رب �شاهد على  ول��ع��ل 
املحلية  املحافل  كافة  يف  الإم���ارات 
وال��دول��ي��ة م��ا اأجن���زه ب��الأم�����س يوم 
تنظيم  ب�����ش��رف  الإم���������ارات  ف�����ازت 
اإك�شبو  ال���ع���امل���ي  اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س 
واإدارة  ب���راع���ة  ب��ح�����������ش��ن   2020

واملعنوي  امل�����ادي  ال���دع���م  ووف�����رت 
ل�شمان بناء قوات م�شلحة عزيزة 
وفق  علمية  اأ���ش�����س  ع��ل��ى  اجل��ان��ب 
مدرو�شة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ط 
الظروف  اع���ت���ب���اره���ا  يف  وا����ش���ع���ة 
واملتغريات الإقليمية والدولية مع 
ما ي�شتلزمه ذلك من �شعي دوؤوب 

اأ�شخم  ل��ل��ط��ريان وه��م��ا م��ن  ودب����ي 
امل�شتوى  ع��ل��ى  الع�شكرية  امل��ع��ار���س 
جميع  من  وف��ود  ح�شرتهما  العاملي 
خ�لهما  واأب����رم����ت  ال���ع���امل  ب���ل���دان 
����ش���ف���ق���ات مب����ئ����ات امل�����ل�����ي�����ارات من 
الدولرات مما يدل على ثقة العامل 
لأ�شخم  الإم����ارات  واإدارة  باقت�شاد 

الفعاليات بكل كفاءة واقتدار. 
اأروع  الإم�������ارات  اأب���ن���اء  �ش�ج��ل  وق���د 
الإجنازات يف احل�شول على ال�شهادات 
التخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  ويف  ال��ع��ل��ي��ا 

و���ش��رع��وا يف ت��ن��ف��ي��ذ م���ا خ��ط��ط��وا له 
ب��ع��ل��و ه��م��ة وم�����ش��اء ع��زمي��ة و جترد 
ي��دف��ع��ه��م واج����ب مقد�س  واإخ��������س 
لإر�شاء القواعد وو�شع اللبنة الأوىل 
يف �شرح الحتاد وتلك اأمانة حملوها 
وع��ق��دوا ال��ع��زم ع��ل��ى اأن مي�����ش��وا بها 
حتى تبلغ غاياتها. وكان من الطبيعي 
نوعي  تطور  الحت��اد  قيام  يواكب  اأن 
وتدريبا  جتهيزا  امل�شلحة  ال��ق��وات  يف 
متوا�شل  ج��ه��د  م���ع  اإدارة  وح�����ش��ن 
ومثابرة م�شتمرة يف ميادين التدريب 
ت��ط��وي��را للقدرات  الإع����داد  وم��ع��اه��د 
و���ش��ق��� ل��ل��م��ه��ارات ف��ت��ك��ام��ل��ه بذلك 

ل����حت���اد حكام  امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى 
الإمارات و�شيدي الفريق اأول �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة اأ�شمى اآيات 
التهاين والتربيكات داعني اهلل عز 
اأن يعيد عليهم هذه املنا�شبة  وجل 
بالي��من  ال���وط���ن  وع��ل��ى  اخل���ال���دة 
امل�شلحة  قواتنا  وعلى  وال�شتقرار 
بالتقدم واملجد وال�شوؤدد.. وكل عام 

واأنتم بخري. 

�صفري الدولة لدى الحتاد الأوروبي ي�صيد بحكمة القيادة ويهنئ الإمارات با�صت�صافتها لإك�صبو 2020
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رعاه  دبي 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق  الإم���ارات  حكام  الأعلى 
القائد الأعلى  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
با�شت�شافة  الإم��ارات  دول��ة  فوز  مبنا�شبة  امل�شلحة  للقوات 
اإك�شبو 2020 وح�شولها على جائزة اجلهود املبذولة يف 
�شد الفجوة بني اجلن�شني يف الوطن العربي خ�ل احلفل 
الذي اأقيم �شمن فعاليات اأعمال املنتدى. وقال �شعادته اإن 
اجلائزة تعك�س جهود حكومة دولة الإمارات ودعم قيادتها 
اجلائزة  بهذه  والفوز  التقدم  امل�شتوى من  لهذا  للو�شول 

الرفيعة املرتبة الأوىل على م�شتوى الوطن العربي. 

الذي يقام يف العا�شمة البلجيكية بروك�شل حتت �شعار روح 
املراأة يف الربملان تعمل على رقي املجتمع مب�شاركة ع�شوات 
املجل�س الوطني الحتادي .. اأن هذا الإجناز �شي�شاف اإىل 
بقيادة  احلكيمة  القيادة  تتبلور من جهد  كثرية  اإجن��ازات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الدولة حفظه اهلل الذي جعل الإمارات تتبواأ مكانة رائدة 
حمددة  وا���ش��ح��ة  واإ�شرتاتيجية  ثاقبة  ب��روؤي��ة  ال��ع��امل  يف 
للو�شول اإىل التميز والريادة. ورفع �شعادة ال�شفري �شليمان 
�شاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اأ�شمى  امل��زروع��ي  حامد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واىل  اهلل  حفظه 

•• بروك�شل-وام:

بعثة  رئي�س  امل��زروع��ي  ���ش��امل  ح��ام��د  �شليمان  ���ش��ع��ادة  ق��ال 
الدولة لدى الحتاد الأوروب��ي �شفري الدولة لدى اململكة 
ا�شم  و�شعت  ل���إم��ارات  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  اأن  البلجيكية 
رائدا  ب��ل��دا  منها  وجعلت  ال��ع��امل  �شماء  يف  عاليا  ال��دول��ة 
دبي  ف��وز مدينة  اأن  م��وؤك��دا  ال��ك��ربى..  ال���دول  يف م�شاف 
تاريخيا  حدثا  يعد   20  20 اإك�شبو  معر�س  با�شت�شافة 
للدولة والذي جاء يف ظل مناف�شة �شديدة مع دول عظمي 
واأكد يف ت�شريح لوكالة اأنباء الإمارات وام على هام�س اأعمال 
املنتدى العاملي للمراأة يف الربملانات القمة ال�شنوية ال� 27 

مئات ال�صيارات املزينة ت�صتعد لت�صجيل رقم قيا�صي 
•• اأبوظبي-وام:

ت�شتعد جمموعة كبرية من ال�شيارات املزينة اإىل التوجه اإىل جزيرة يا�س يف حماولة لك�شر الرقم القيا�شي يف كتاب غيني�س 
لأكرب عدد من ال�شيارات املزينة يف موقع واحد ومن املتوقع اأن ت�شارك مئات ال�شيارات يف هذا احلدث الذي ينظمه معر�س 
اأ�شاليب احلياة الإمارات و هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة يف اإطار احتفالت الدولة باليوم الوطني ال�42 . وقد حدد 
اآ�شلي روبرت�س  12 من ظهر اليوم موعدا لبدء فح�س ال�شيارات امل�شاركة والتزامها بال�شروط وقال  املنظمون ال�شاعة 
مدير الفعاليات يف دي اأم جي ال�شرق الأو�شط ال�شركة املنظمة ملعر�س اأ�شاليب احلياة الإمارات .. نحن متحم�شون جدا 
لهذا احلدث التاريخي وبروؤية هذا العدد الكبري من النا�س يجتمعون ليحتفلوا مبا متثله دولة الإمارات لكل منهم .. 
متمنيا احلظ ال�شعيد للجميع . و�شي�شجل احلدث يف كتاب غيني�س حتت عنوان اأكرب موكب لل�شيارات املزينة . يذكر ان 
معر�س اأ�شاليب احلياة الإمارات يقام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س اأدنيك يف الفرتة بني 5 و7 دي�شمرب 2013 . 
ويتاألف املعر�س من �شت فعاليات منف�شلة هي املنزل واأ�شلوب احلياة واملو�شة واجلمال والأجهزة والأدوات والتكنولوجيا 

والريا�شة والرتفيه والهوايات والألعاب وال�شرعة والطاقة بالإ�شافة اإىل اأكر من 20 م�شاحة تفاعلية جمانية. 
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قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي  القيادة الر�صيدة ا�صتطاعت تقدمي منوذج فريد للدولة الع�صرية وهياأت لها كل فر�ض النجاح وعمدت اإىل بناء قوات م�صلحة قادرة على حماية الوطن 
يف اجلهود الدولية من اأجل حفظ الأمن وال�شلم الدوليني. واليوم ونحن نحتفل 
بهذه الذكرى العطرة ليومنا الوطني ن�شرتجع املا�شي بكل اإ�شراقاته واحلا�شر 
بكل اجنازاته ون�شتمد منها القوة واخلربة ملواجهة امل�شتقبل بكل حتدياته ويبقى 
العطاء  حجم  املنا�شبة  ه��ذه  يف  ن��ق��در  اأن  امل�شلحة  ال��ق��وات  منت�شبي  نحن  علينا 
الذي تقدمه لنا قيادتنا الر�شيدة ونكون دائما عند ح�شن ظنها نوا�شل امل�شرية 
بالتدريب املكثف والتثقيف الذاتي من منطلق اإميان باأن املواطنة احلقيقية هي 
باملثل ترجمة حقيقية للولء للوطن والذود عن حيا�شه. ويف هذا اليوم الثاين 
من �شهر دي�شمرب جندد الولء ونوؤكد العهد ونعقد العزم على موا�شلة امل�شرية 
اخلرية ونرفع بهذه املنا�شبة اإىل قيادتنا الر�شيدة اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
باليمن وال�شتقرار  الوطن  دائما عليهم وعلى  املنا�شبة  اأن يعيد هذه  داعني اهلل 
والعني  الأوف��ي��اء  اجلند  دائما  نكون  واأن  وال�شوؤدد  باملجد  امل�شلحة  قواتنا  وعلى 

ال�شاهرة التي ل تنام لوطن اخلري والعطاء. 

اإىل بناء قوات م�شلحة قادرة على حماية الوطن والذود عن حيا�شه والإ�شهام يف 
العاملي.  ال�شلم  تعزيز  يف  فعال  بجهد  وامل�شاركة  باملنطقة  وال�ش�م  الأم��ن  حفظ 
لقد اأر�شت القيادة دعائم ا�شرتاتيجية جعلت ركيزتها الإن�شان فعمدت اإىل اإعداد 
الكوادر املواطنة ووفرت لها القدرة على مواكبة الع�شر والتفاعل الإيجابي مع 
نظم احلرب احلديثة وتكنولوجيا الأ�شلحة املتقدمة وهياأت لها الظروف امل�ئمة 
للتدريب عليها داخليا وخارجيا من خ�ل دورات تدريبية م�شتمرة وامل�شاركة يف 
العنا�شر  هذه  قبل  من  ا�شتيعابها  ل�شمان  م�شرتكة  ع�شكرية  ومتارين  مناورات 
مع ال�شتمرار يف تزويد املقاتل باملعرفة واملهارات التي توؤهله دائما للتعامل مع 
بكل  امل�شلحة  قواتنا  واكبت  اأن  ذلك  نتيجة  وك��ان من  الدفاعية  التقنيات  اأح��دث 
ت�شكل  حديثة  ق��وات  بحق  واأ�شبحت  العاملي  التقدم  حركة  وك��وادره��ا  موؤ�ش�شاتها 
دول  يف  �شقيقاتها  مع  وت�شهم  ومكت�شباته  واجن��ازات��ه  اأمنه  ت�شون  للوطن  درع��ا 
جمل�س التعاون اخلليجي يف توفري الأمن وال�شتقرار للمنطقة وت�شارك بفعالية 

•• اأبوظبي-وام: 

القوات  قائد  القمزي  �شعيد  �شويدان  بن  الركن طيار حممد  اللواء  �شعادة  وجه 
الوطني  اليوم  الوطن  مبنا�شبة  وال��دف��اع اجل��وي كلمة عرب جملة  درع  اجلوية 
روؤية  ا�شتطاعت مبا متلك من  الر�شيدة  القيادة  اأن  فيها   اأكد  والأربعني  الثاين 
ثاقبة تقدمي منوذج فريد للدولة الع�شرية التي جمعت بني احلداثة والأ�شالة 
ق��ادرة على حماية  ق��وات م�شلحة  بناء  اإىل  النجاح وعمدت  وهياأت لها كل فر�س 
الوطن وفيما يلي ن�س الكلمة.. اليوم ونحن نحتفل بالذكرى الثانية والأربعني 
ا�شتطاعت  التي  الر�شيدة  للقيادة  ال�شكر والعرفان  الوطني نتوجه بعظيم  لليوم 
مبا متلك من روؤية ثاقبة تقدمي منوذج فريد للدولة الع�شرية التي جمعت بني 
احلداثة والأ�شالة وهياأت لها كل فر�س النجاح واأدركت منذ البداية اأن الجنازات 
مهما عظمت لن يكتب لها التطور وال�شتمرار ما مل تتوفر لها قوة حتميها فعمدت 

قائد القوات الربية القوات امل�صلحة بكل �صنوفها الدرع الواقي واملدافع عن تراب الوطن عن اأر�صه و�صمائه واأبنائه ومقدراته

رئي�ض هيئة العمليات  الإمارات ظلت منذ قيامها متّد ال�صالم بيٍد اإميانًا ب�صداقة ال�صعوب املحبة لل�صالم ومتّد العون باأخـرى م�صاركة منها للدول ال�صقيقة وال�صديقة يف عمليات التنمية والبناء

رئي�ض هيئة الإدارة والقوى الب�صرية  قواتنا امل�صلحة اأ�صبحت اليوم م�صدر فخر واعتزاز لكل مواطن مبا حققته من قدرات دفاعية 

رئي�ض هيئة الإمداد  اإعالن قيام الحتاد كان حلظة تاريخية لبداية انطالقة عمالقة �صهد �صعب الإمارات على اأثرها نه�صة ح�صارية �صاملة

•• اأبوظبي-وام:

وج��ه ���ش��ع��ادة ال��ل��واء ال��رك��ن جمعة 
قائد  الف��شي  ال��ب��واردي  اأح��م��د 
كلمة عرب جملة  الربية  ال��ق��وات 
اليوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال����وط����ن  درع 
ال��وط��ن��ي ال��ث��اين والأرب���ع���ني اأكد 
فيها اأن اإع���ن قيام الحت��اد كان 
غريت  عم�قة  انط�قة  مبثابة 
الإمارات  اأر���س  وجه احلياة على 
ل���ت���ح���ول كبري  ب�����داي�����ة  وك�����ان�����ت 
ونه�شة �شاملة انتظمت بها �شائر 
الب�د. وفيما يلي ن�س الكلمة.. 
النابعة  احل��ق��ي��ق��ي��ة  الإرادة  اإن 
والدعوة  والوطنية  احلكمة  من 
الأ����ش���ا����س  ه����ي  ال���ت�������ش���ام���ن  اإىل 
ق��ام��ت عليه دول���ة الحتاد  ال���ذي 
فلناأخذ العربة من جتارب الآباء 
يف  �شبيلهم  ولننهج  وامل��وؤ���ش�����ش��ني 
�شم�س  تعود   . والبناء  التخطيط 
لت�شطع  دي�����ش��م��رب  م����ن  ال����ث����اين 

اجل���������وار والح������������رتام امل���ت���ب���ادل 
وال����ت����ع����اون وع�������دم ال���ت���دخ���ل يف 
للدول  ال���داخ���ل���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
ال�شلمية  الو�شائل  اإىل  واللجوء 
يف ح���ل امل��ع�����ش���ت واخل����ف���ات 
وع�������دم امل�������ش���ا����س ب����اأم����ن ال�����دول 
العربية وامل�ش��اعدة على حتقيقه. 
الحتاد  ل�شرتاتيجية  وحتقيقا 
الدولة  مكت�شبات  على  وحفاظا 
و�شمانا  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
لأم���ن واإ���ش��ت��ق��رار واإزده�����ار دولة 
عملت  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
قوات  بناء  على  الر�شيدة  قيادتنا 
م�����ش��ل��ح��ة م��ع��ت��م��دة يف ذل���ك على 
اأف�شل واأحدث املعدات والأ�شلحة 
والتكنولوجيا املتطورة يف العامل 
وو�شعت خططا ومناهج تدريبية 
امل�شلحة  القوات  منت�شبي  لإع��داد 
وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م مل���واج���ه���ة حت���دي���ات 
احلالية  ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة  ال���ب���ي���ئ���ة 
النوعية  النقلة  اإن  وامل�شتقبلية. 

بنية  وذات  ب��ال��ق��وان��ني  م���وؤط���رة 
حت��ت��ي��ة ت�����ش��اه��ي اأرق�����ى م���ا لدى 
دولة  ال��ع��امل  يف  املتقدمة  ال���دول 
مواطنيها  نفو�س  يف  الثقة  ت��زرع 
لقد  وال��ع��م��ل  بال�شدق  وت��ع��ززه��ا 
و�شع باين الحتاد واإخوانه حكام 
الإم��ارات ن�شب اأعينهم يف مهمة 
الإمارات  يف  الإن�شان  بناء  البناء 
احلقيقية  ال�����روة  مي��ث��ل  ال����ذي 
بنائه على اأ�ش�س واعية من العلم 
ب��ن��اء ج��ي��ل واع يحفظ  وامل��ع��رف��ة 
بقيم  م��ت�����ش��ل��ح  ل���ق���ادت���ه  ال�������ولء 
له  املغفور  اأر���ش��اه��ا  التي  الحت���اد 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
الهادي  ل��ت��ك��ون  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب 
ال�حقة  الأج��ي��ال  لكل  وامل��ر���ش��د 
م�شاركا  ع��ن�����ش��را  م��ن��ه  ول��ت��ج��ع��ل 
البناء  ع��م��ل��ي��ة  يف  ف��ع��ل��ي  ب�����ش��ك��ل 
الوطن  رفعة  اأج��ل  من  امل�شتمرة 
وتقدمه. لقد ت�شلم هذه الأمانة 
ب��ع��د رح��ي��ل امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل 

و�شمائه  اأر�شه  عن  الوطن  ت��راب 
واأب���ن���ائ���ه وم���ق���درات���ه وه����ا نحن 
منت�شبي القوات الربية يقع على 
عاتقنا اإىل جانب �شنوف القوات 
دولتنا  ع����ن  ال�����دف�����اع  امل�����ش��ل��ح��ة 
والأمن  ال�ش�م  وتاأمني  احلبيبة 
الفئات  ا�شتقطبنا  ل��ذا  لربوعها 
امل���واط���ن���ة ال�����ش��اب�����������ة واأع���ددن���اه���ا 
وع�شكريا  فكريا وج�شديا  اإع��دادا 
ت���دري���ب���ا وجت���ه���ي���زا وع���م���ق���ن���ا يف 
والت�شحية  الوطن  حب  نفو�شها 
والفداء والإيثار..اإننا على العهد 
واأهلنا  ل��ق��ادت��ن��ا  ق��ط��ع��ن��اه  ال����ذي 
�شائرون  نهجهم  وعلى  ما�شون 
فاإليك  حم��اف��ظ��ون..  ولأمانتهم 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و���ش��ي��دي 
حممد بن را�شد اآل مكت��وم نائب 

اأر�س  املحبة  اأر����س  على  ب��ن��وره��ا 
اأر�س  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
احل��ل��م ال����ذي حت��ق��ق ع��ل��ى اأي���دي 
مقدمتهم  ويف  املوؤ�ش�شني  ال���رواد 
املغفور له ال�ش��يخ زايد بن �شلطان 
بروحه  ب��ي��ن��ن��ا  امل���اث���ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
العظيمة  الإجن�����ازات  م��ن خ���ل 
ب�شريته  ب��ف�����ش�����ل  ح��ق��ق��ه��ا  ال��ت��ي 
م�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف��ه  ال��ن��اف��ذة 
الذكرى  ال��ف��ت��ي��ة  ال����دول����ة  ه����ذه 
الأجيال  ذاك����رة  يف  ع��ا���ش��ت  ال��ت��ي 
م��ن��ذ ع���ام واح���د و���ش��ب��ع��ني والتي 
خطت يف التاريخ �شفحات خالدة 
الر�شيد  ال��ف��ك��ر  ل�شاحب  ت�شهد 
ع��ظ��م م��ا ق��دم��ه لأه���ل الإم����ارات 
بالإميان  مت�شلحا  الروؤية  وعمق 
وال��ع��زمي��ة ال��ت��ي ل ت��ل��ني موحدا 
املحبة  على  ال�شمل  لم��ا  الإرادة 
والإخ������اء وال���ت���ع���اون. ف��ق��د بنيت 
الت�شامن  اأ�ش�س من  الدولة على 
دولة ذات اقت�شاد متنوع ومتوازن 

التي �شهدتها القوات امل�شلحة كما 
وخا�شة  الأف���رع  جميع  يف  ونوعا 
الربية منها كانت نتيجة خلطط 
مدرو�شة ممنهجة متاأنية وبف�شل 
القيادة  ومتابعة  واهتمام  رعاية 
ال�شمو  ل�شيدي �شاحب  الر�شيدة 
الدولة  رئ��ي�����س  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ال�شيخ  �شمو  و�شيدي  اهلل  حفظه 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
اأبو  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
الأعلى  املجل�س  واأع�شاء  امل�شلحة 
ح��ك��ام الإم�����ارات. ون��ظ��را لأهمية 
حماية  يف  ال�����ق�����وات  ه������ذه  دور 
الحتاد ومواطنيه واإجنازاته فاإن 
ما  بكل �شنوفها  امل�شلحة  القوات 
الواقي واملدافع عن  ال��درع  زال��ت 

خ���ري خ��ل��ف خل���ري ���ش��ل��ف �شيدي 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
الذي  ال��ن��ه��ج  ع��ل��ى  امل�����ش��رية  ليتم 
وا�شعا  ال��ك��ب��ري  امل��وؤ���ش�����س  ر���ش��م��ه 
املواطن  ب��ن��اء  على  اهتمامه  ج��ل 
والرت��ق��اء ب��ه علما وف��ك��را فاحتا 
املعرفة من  اأب���واب  اأم��ام��ه جميع 
م�����دار������س وم����ع����اه����د وج���ام���ع���ات 
مطمئنة  ه��ان��ئ��������ة  ح��ي��اة  ليعي�س 
ووف����������رت ل�����ه امل�������ش���ك���ن ال�����ئ����ق 
والجتماعية  ال�شحية  والرعاية 
ال���ت���ام���ة..ك���ل ذل���ك م���ن اأج����ل اأن 
م�شاركا  الإم����ارات  م��واط��ن  يغدو 
البناء  م���راح���ل  يف  ف��ع��ل��ي  ب�����ش��ك��ل 
واتخاذ  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ���ش��ن��ع  ويف 
القرار وتنفيذ القوانني. اأما على 
اعتمدت  فقد  اخلارجي  امل�شتوى 
على  اخل��ارج��ي��ة  ال��دول��ة  �شيا�شة 
وح�شن  ال�شلمي  التعاي�س  م��ب��داأ 

•• اأبوظبي-وام:

وج���ه ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ال���رك���ن �شيف 
رئي�س  امل�����ش��اف��ري  ع��ب��داهلل  م�شبح 
جملة  ع��رب  كلمة  ال��ع��م��ل��ي��ات  هيئة 
درع الوطن مبنا�شبة اليوم الوطني 
الثاين والأربعني اأكد فيها اأن دولة 
الإمارات العربية املتحدة ظلت منذ 
اإميانا  ب��ي��د  ال�����ش���م  ق��ي��ام��ه��ا مت���د 
لل�ش�م  املحبة  ال�شعوب  ب�شداقة 
باأخ�رى م�شاركة منها  العون  ومتد 

جميعا  فاإليهم  ال�شقيقة  ال�شومال 
ال��ت��ح��ي��ة يف ك���ل م��وق��ع م���ن مواقع 
امل�شوؤولية واإىل كل من يوؤدي واجبه 
اأو ج���وا يف  ب��ح��را  اأو  ب���را  يف ���ش��م��ت 
ربوع الوطن وخارجه وهكذا رفعت 
قواتنا امل�شلحة علم الإمارات عاليا 
حني  العامل  من  خمتلفة  اأنحاء  يف 
اأع����ط����ت ل���ل���ع���امل م���ث���ال ف����ري����دا يف 
وتوفري  الإن�شانية  خلدمة  �شعيها 
لل�شعوب  وال���ط���م���اأن���ي���ن���ة  الأم��������ن 
م��زق��ت حياتها  ال��ت��ي  واجل���م���اع���ات 

اأ���ش��ب��ح ا���ش��م��ه��ا ح���ني ي���ذك���ر يرمز 
اأ���ش��م��ى ���ش��ورة واإىل  اإىل الإخ����اء يف 
فدولة  معانيه  اأ���ش��م��ى  يف  ال��ت��ع��اون 
الإم��ارات العربية املتحدة قد ظلت 
منذ قيامها متد ال�ش�م بيد اإميانا 
لل�ش�م  املحبة  ال�شعوب  ب�شداقة 
منها  م�شاركة  باأخرى  العون  ومتد 
ل���ل���دول ال�����ش��ق��ي��ق��ة وال�����ش��دي��ق��ة يف 
عمليات التنمية والبناء وقد ظللنا 
قيادة  وب��ع��زمي��ة  اهلل  بف�شل  دائ��م��ا 
الأخ��وة ونحرتم  ر�شيدة نرعى حق 

احلا�شر  ونرقب  املا�شي  ن�شرتجع 
ن�شعر بالفخر والعتزاز مبا حتقق 
من اجنازات ح�شارية مكنت الدولة 
م��ن ال���دخ���ول اإىل ال��ق��رن احل���ادي 
وال��ع�����ش��ري��ن وه���ي اأك���ر ق���وة واأ�شد 
التفاعل اخل�ق  منعة وق��درة على 
من م�شتجدات الع�شر وي�شرين يف 
قلوبنا  على  العزيزة  املنا�شبة  ه��ذه 
التهاين  ب��اأج��م��ل  اأت��ق��دم  اأن  جميعا 
الر�شيدة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  وال���ت���ربي���ك���ات 
املنا�شبة  هذه  عليهم  اهلل  يعيد  واأن 

ل���ل���دول ال�����ش��ق��ي��ق��ة وال�����ش��دي��ق��ة يف 
وفيما   .. والبناء  التنمية  عمليات 
قواتنا  حتتفل  الكلمة..  ن�س  يلي 
امل�شلحة اليوم بكل اأفرعها بالذكرى 
الثانية والأرب��ع��ني لإع���ن الحتاد 
يف  ون�شتح�شر  ال���دول���ة  وت��اأ���ش��ي�����س 
الذين  املوؤ�ش�شني  الآب��اء  ماآثر  اإكبار 
باإخ��شهم  ال��ط��ري��ق  ل��ن��ا  اأن�������اروا 
روؤيتهم  وع��م��ي��ق  ع��زمي��ت��ه��م  وق����وة 
وكان نتاج ذلك دولة عزيزة اجلانب 
قد  و  اإجنازاتها فخرا  اليوم  نعي�س 

احلروب. وكما قال �شيدي �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
بحق:  اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات 
ل��ق��د ج��م��ع��ت ق��وات��ن��ا امل�����ش��ل��ح��ة بني 
واأخ�قه  ال��ع��رب��ي  اجل��ن��دي  ب�شالة 
وم��روءت��ه يف ك��ل موقف وع��رب هذا 
اإمياننا  ع��ن  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  النهج 
ال�شلم  ا�شتتباب  ب�����ش��رورة  العميق 
والأمن الدوليني على اأ�ش�س العدل 
ونحن  واليوم  والت�شامح  والتعاون 

اإمي���ان مبنهج  اجل���وار م��ن منطلق 
احلق والعدل واخلري ونحن بحمد 
وننبذ  الآخرين  �شيادة  نحرتم  اهلل 
ونحن  وال��ي��وم  ���ش��وره.  بكل  العنف 
العطرة  ال����ذك����رى  ب���ه���ذه  ن��ح��ت��ف��ل 
الذين  ال���ب���وا����ش���ل  ���ش��ب��اب��ن��ا  ن��ح��ي��ي 
وق��ف��وا م��ع احل��ق دائ��م��ا ول��ب��وا نداء 
التحالف  ق�����وات  ���ش��م��ن  ال����واج����ب 
و قبل  ال���ك���وي���ت  ح����رب حت���ري���ر  يف 
العربية يف  ال���ردع  ق��وة  �شمن  ه��ذا 
ل��ب��ن��ان وم���ع ق���وات اإع����ادة الأم����ل يف 

•• اأبوظبي-وام:

وج����ه ���ش��ع��ادة ال���ل���واء م��ط��ر �شامل 
هيئة  رئ���ي�������س  ال����ظ����اه����ري  ع���ل���ي 
كلمة  ال��ب�����ش��ري��ة  وال���ق���وى  الإدارة 
مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جملة  ع��رب 
والأربعني  ال��ث��اين  الوطني  ال��ي��وم 
امل�شلحة  ق���وات���ن���ا  اأن  ف��ي��ه��ا  اأك������د 
ال����ي����وم م�������ش���در فخر  اأ����ش���ب���ح���ت 
واع��ت��زاز لكل م��واط��ن مب��ا حققته 
من  مكنتها  دف��اع��ي��ة  ق����درات  م��ن 
ال����وق����وف ب��ك��ل ب�����ش��ال��ة ج��ن��ب��ا اإىل 
يلي  وفيما  �شقيقاتها.  م��ع  جنب 

واجلاهزية.  الكفاءة  درج��ات  اأعلى 
اأن اأ�شبحت  وكان من نتيجة ذلك 
قواتنا امل�شلحة اليوم م�شدر فخر 
واع��ت��زاز لكل م��واط��ن مب��ا حققته 
من  مكنتها  دف��اع��ي��ة  ق����درات  م��ن 
ال����وق����وف ب��ك��ل ب�����ش��ال��ة ج��ن��ب��ا اإىل 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م���ع  ج��ن��ب 
ال��ع��رب��ي��ة يف �شبيل  ل���دول اخل��ل��ي��ج 
املنطقة.  وا���ش��ت��ق��رار  اأم���ن  حتقيق 
ح�شور  امل�شلحة  لقواتنا  ك��ان  كما 
العربي  ال��ت��ع��اون  ف��ع��ال يف جم���ال 
املنا�شبات  ك��ل  وك��ان��ت يف  وال���دويل 
التي �شاركت فيها منوذجا م�شرفا 

ونحن  ���ش��واء.  ح��د  على  واملقيمني 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ال���ي���وم  ن��ح��ت��ف��ل  اإذ 
املجيدة اإمنا نحتفل يف املقام الأول 
ب��ح��ك��م��ة ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة التي 
غريت معامل ما عاي�شناه زمنا فاإذا 
باأح�م وتطلعات الأم�س هي اليوم 
واق���ع م��ع��ا���س ن���راه ون�����ش��ه��ده على 
ح�شارية  و����ش���روح  م��ع��امل  ه��ي��ئ��ة 
�شاخمة اأثبتت القيادة من خ�لها 
اأن جت��ت��از بنا  الأق������در ع��ل��ى  اإن���ه���ا 
احلا�شر امل�شرق اإىل اآفاق م�شتقبل 

اأكر اإ�شراقا.
اأن   واأدرك��ت القيادة بثاقب فكرها 

بواجباتهم  والقيام  م�شوؤولياتهم 
ي�شتلهمون  ذات  ونكران  باإخ��س 
م��ن ه���ذه ال��ذك��رى ال��وط��ن��ي��ة بذل 
املزيد من اجلهد املخل�س والعطاء 
تلني  التي ل  والإرادة  ال�حمدود 
ل�شيدي  الر�شيدة  القيادة  ظ��ل  يف 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  نحتفل  اإذ  ون��ح��ن 
الفر�شة  ه�����ذه  ن��ن��ت��ه��ز  اخل����ال����دة 
لنوؤكد حر�شنا قادة و�شباط �شف 
وجنود على بذل املزيد من اجلهد 

الأغر  اليوم  الكلمة.. يف هذا  ن�س 
دولة  حتتفل  دي�شمرب  من  الثاين 
الإمارات العربية املتحدة بالذكرى 
الوطني  لليوم  والأرب��ع��ني  الثانية 
ون�������ش���رتج���ع ب���ك���ل ف���خ���ر واع����ت����زاز 
م���ا حت��ق��ق م���ن اجن������ازات عظيمة 
ال�شنوات  ع���رب  اآث����اره����ا  ان��ع��ك�����ش��ت 
واملواطن  ال���وط���ن  ل�����ش��ال��ح  خ���ريا 
ومتثلت يف نه�شة �شاملة مل تقف 
الإن�شان  وب��ن��اء  ال��ع��م��ران  عند ح��د 
الأمن  لتحقيق  بل م�شت  فح�شب 
والرفاهية  وال���ش��ت��ق��رار  والأم����ان 
التي ينعم بها اليوم كل املواطنني 

دورها  تعي  التي  امل�شلحة  للقوات 
اأروع  احل�شاري والإن�شاين �شاربة 
بتقاليدها  ال��ت��م�����ش��ك  يف  الأم��ث��ل��ة 
والتفاين يف اأداء الواجب مع القدرة 
امل�شوؤولية  وحت��م��ل  ال��ع��ط��اء  ع��ل��ى 
بكل جدارة و�شدق واأمانة والتزام 
وتقف دائما مع احلق تلبي النداء 
وال�ش�م  الأم���ن  يهدد  ط��ارئ  لأي 
بالقوات  الإم����ارات  اأب��ن��اء  و�شيبقى 
دائما  ع���ه���دن���اه���م  ك���م���ا  امل�����ش��ل��ح��ة 
ث��اب��ت��ني ع��ل��ى ال���وع���د ���ش��ادق��ني يف 
اإمي���ان���ه���م وخم��ل�����ش��ني يف اأدائ���ه���م 
ووفيني لقيادتهم يوا�شلون حتمل 

الإجن������ازات م��ه��م��ا ت��ع��اظ��م��ت لبد 
ل��ه��ا م��ن ق���وة حتميها ول��ه��ذا كان 
اجلهود  ت��واك��ب  اأن  الطبيعي  م��ن 
ال���دول���ة جهودا  ل��ب��ن��اء  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
مماثلة لبناء قوات م�شلحة عزيزة 
اجل��ان��ب وق��د ع���ززت ال��ق��ي��ادة هذه 
اجلهود باإ�شدار قرارها التاريخي 
بتوحيد القوات امل�شلحة حتت علم 
وتزويدها  م��وح��دة  وق��ي��ادة  واح���د 
الع�شر مع �شمان  اأ�شلحة  باأحدث 
املوؤهلة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر  ت��وف��ري 
اأحدث  وفق  عاليا  تدريبا  واملدربة 
اأ�شاليب الع�شر والو�شول بها اإىل 

•• اأبوظبي-وام:

وج���ه ���ش��ع��ادة ال��ل��واء حم��م��د حبيب 
���ش��ل��ط��ان اجل���ي����ين رئ��ي�����س هيئة 
الإمداد كلمة عرب جملة درع الوطن 
الثاين  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
اأن اإع�ن قيام  اأكد فيها  والأربعني 
الحتاد كان حلظة تاريخية لبداية 
�شعب  ���ش��ه��د  ع���م����ق���ة  ان���ط����ق���ة 
الإمارات على اأثرها نه�شة ح�شارية 
���ش��ام��ل��ة ارت��ف��ع��ت ���ش��روح��ه��ا عالية 
وتعليميا  واج��ت��م��اع��ي��ا  اق��ت�����ش��ادي��ا 
الكلمة..  ن�س  يلي  وفيما  و�شحيا. 

م����ن ح�شن  وك������ان  وال�����ش����ت����ق����رار. 
اللحظة  تلك  انطلقت  اأن  الطالع 
ع���ل���ى ي����د ق����ي����ادة ر����ش���ي���دة اأدرك������ت 
اأن هذه  بثاقب فكرها منذ البداية 
ت�شهدها  التي  احل�شارية  النه�شة 
ال��دول��ة لب��د لها م��ن ق��وة حتميها 
اأول��ت جل اهتمامها لبناء  ومن ثم 
اجلانب  ع����زي����زة  م�����ش��ل��ح��ة  ق������وات 
و�����ش����خ����رت ل���ه���ا ك����ل الإم���ك���ان���ي���ات 
امل��ادي واملعنوي  الدعم  ووف��رت لها 
علمية  اأ�ش�س  على  قيامها  ل�شمان 
تواكب  ا�شرتاتيجية  خطط  ووف��ق 
التقنية  ت�����ش��وده  ع���امل  يف  ال��ع�����ش��ر 

والأرب����ع����ني  ال��ث��ان��ي��ة  ال����ذك����رى  اإن 
الوطني منا�شبة عزيزة على  لليوم 
نفو�شنا جميعا وقف عندها الزمن 
لي�شجل حدثا تاريخيا فريدا متثل 
يف اإع���ن قيام الحت��اد فكانت تلك 
اللحظة التاريخية بداية لنط�قة 
عم�قة �شهد �شعب الإم��ارات على 
�شاملة  ح�����ش��اري��ة  ن��ه�����ش��ة  اأث����ره����ا 
اقت�شاديا  عالية  �شروحها  ارتفعت 
واجتماعيا وتعليميا و�شحيا وتغري 
اأر����س  ع��ل��ى  احل��ي��اة  وج���ه  بف�شلها 
الإمارات  اإن�شان  واأ�شبح  الإمارات.. 
ي��ن��ع��م ب����الأم����ن والأم��������ان ال���رخ���اء 

لي�شت جمرد ت�شمية بل هي �شلوك 
الولء  ب���روح  م��ت��وج  وال���ت���زام  واأداء 
يثبت  اأن  ط��ب��ي��ع��ي��ا  وك����ان  ل��ق��ي��ادت��ه 
ك��ف��اءت��ه م���ن خ�����ل ح��ر���ش��ه على 
التكتيك  اأ�شاليب  اأح��دث  ا�شتيعاب 
اأ�شلحة  اأح��دث  ومواكبة  الع�شكري 
اأكر  ال��ع�����ش��ر ومي���اث���ل ق���رن���اءه يف 
ج���ي���و����س ال����ع����امل ت���ق���دم���ا وق������درة. 
واليوم نحن نحتفل بهذه الذكرى 
علينا جميعا �شباطا و�شباط �شف 
واأفرادا اأن ن�شع ن�شب اأعيننا دائما 
امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  يف  ال��ع�����ش��ك��ري  اأن 
بواجباته  ال���ق���ي���ام  ع���ل���ى  ال�����ق�����ادر 

مقام �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ال����دول����ة 
�شيدي  واإىل  اهلل  حفظه  امل�شلحة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي   حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأ�شحاب  اإخوانهما  واإىل  اهلل   رع��اه 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
اأول  الفريق  �شيدي  واإىل  الإم���ارات 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
القائد  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة اأ�شمى اآيات 

اأن  اهلل  داعني  والتربيكات  التهاين 
ي��ع��ي��د ع��ل��ي��ه��م وع��ل��ى ال���وط���ن هذه 
املنا�شبة اخلالدة باليمن والربكات 

وعلى القوات امل�شلحة باخلري. 

وحماية وطنه ومكت�شباته هو الذي 
قدراته  ت��ط��وي��ر  يف  ق��دم��ا  مي�����ش��ي 
لبد  ك��ان  اإن  وب��ع��د  ذات���ه.  وتثقيف 
القوات  واأف���راد  ل�شباط  كلمة  م��ن 
امل�����ش��ل��ح��ة ف�����اإين اأق�����ول ل��ك��ل واحد 
الوطني  ال��ي��وم  ذك����رى  اإن  م��ن��ه��م: 
ت�شتدعي وقفة مع الذات واإح�شا�س 
بامل�شوؤولية جتاه الوطن مع حلظة 
نف�شك.. فيها  ت�شاأل  اأن  قبل  تاأمل 

اأن يقدم يل وطني؟  ي�شتطيع  ماذا 
اأن  اأ�شتطيع  ماذا  اأول  نف�شك  اأ�شاأل 
اأنتهز  اأن  وي�����ش��رين  ل��وط��ن��ي.  اأق���دم 
اإىل  لأرف����ع  امل��ج��ي��دة  املنا�شبة  ه���ذه 

واأي��ق��ن��ت اأن ك��ل ه��ذا اجل��ه��د املادي 
لبد باملثل اأن يواكبه جهد معنوي 
ي�شع يف احل�شبان ابتداء بناء الفرد 
املقاتل مع العمل على اإع��داده وفق 
الع�شكري  التدريب  اأ�شاليب  اأحدث 
ل�شمان مواكبته لأحدث ما تقدمه 
ي�شتجد يف  املعلومات وكل ما  ث��ورة 
العامل املتقدم من معارف ومهارات 
الإم����ارات عند  اب��ن  ع�شكرية وك��ان 
ح�����ش��ن ظ���ن ق���ادت���ه ب���ه ح���ني اأثبت 
اأنه على قدر حجم امل�شوؤولية التي 
األقيت على عاتقه وفيا للعهد اأمينا 
املواطنة  اأن  اأك���د  كما  ال��وط��ن  على 

ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�شمو  ال��وزراء حاكم دبي و�شيدي 
اآل نهيان  ال�شيخ حمم�د بن زايد 
القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة واإىل اأبناء 
اأبناء الإم��ارات الكرام نتقدم لكم 
جميعا باأ�شمى اآيات التهاين بعيد 
الحتاد الثاين والأربعني لدولتنا 
احلبيبة متمنني من اهلل اأن مينهّ 
وال�شداد  التوفيق  بواف�ر  عليكم 
والزدهار  التقدم  دوام  ولدولتنا 

يف ظل قيادتكم الر�شيدة . 

والقوات  ال���وط���ن  وع��ل��ى  اخل���ال���دة 
امل�شلحة باخلري واليمن والربكات.

وم�شاعفة العطاء وجتديد الوعد 
فداء  الأرواح  ب���ذل  ع��ل��ى  وال��ع��ه��د 
ل  التي  ال�شاهرة  وال��ع��ني  للوطن 

تنام. 

قائد القوات البحرية  الثاين من دي�صمرب من كل عام هو عالمة بارزة يف تاريخ الإمارات وذكرى جت�صد ملحمة تاريخية وق�صة جناح مليئة بالعرب
•• اأبوظبي -وام:

ال��رك��ن بحري  ال��ل��واء  وج��ه �شعادة 
امل�شرخ  حم��م��د  ����ش���امل  اإب���راه���ي���م 
عرب  كلمة  البحرية  ال��ق��وات  قائد 
مبنا�شبة  ال����وط����ن   درع  جم���ل���ة  
والأربعني  ال��ث��اين  الوطني  ال��ي��وم 
اأن يوم الثاين من �شهر  اأك��د فيها 
ع���ام ه��و ع�مة  ك��ل  دي�شمرب م��ن 
ب�����ارزة يف ت���اري���خ دول�����ة الإم������ارات 
خالدة  امل��ت��ح��دة..وذك��رى  العربية 
ن��ح��ت��ف��ل ب��ق��دوم��ه��ا ك���ل ع����ام بكل 
جت�شد  ذك��رى  لأنها  واعتزاز  فخر 

ا�شتيعاب  وق��درة ل حتد يف  عالية 
الأ�شلحة  اأحدث  ا�شتخدام  وح�شن 
الذي  التطور  هذا  اإن  والتقنيات. 
���ش��ه��دت��ه ال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة عرب 
ال�شنوات كان للقوات البحرية منه 
العليا  القيادة  اأن  اإذ  ن�شيب الأ�شد 
الأهمية  وع��ت  ق��د  فكرها  بثاقب 
ودورها  البحرية  للقوات  الكربى 
الريادي يف احلفاظ على مكت�شبات 
و�شيادته واجنازاته �شمن  الوطن 
للقوات  الأخ��������رى  ال��ت�����ش��ك��ي���ت 
امل�����ش��ل��ح��ة وا����ش���ت���ط���اع���ت ال���ق���وات 
ال���ب���ح���ري���ة ك�����راف�����د م�����ن رواف������د 

ب��ث��ب��ات م�����ش��ت��م��دة ال���ق���وة م���ن فكر 
وع��ب��ق��ري��ة ���ش��ان��ع الحت�����اد وباين 
وا�شتطاعت  احل�����ش��اري��ة.  نه�شته 
ه��ذه ال��دول��ة يف ف��رتة وج��ي��زة من 
عمرها حتقيق اجنازات عظيمة يف 
كل القطاعات التعليمية وال�شحية 
والعمرانية والقت�شادية. واأ�شبح 
ورعاية  ج���ه���ود  ب��ف�����ش��ل  امل���واط���ن 
البناء  رك��ي��زة  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
وحم���������ور اخل�����ط�����ط والأه������������داف 
وك��ان م��ن ث��م��رات الحت���اد توحيد 
واحد  ع��ل��م  حت��ت  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا 
قوات  من  لتتحول  واح��دة  وقيادة 

القائد  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
الأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اأخيه  واإىل 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي  رعاه اهلل  واإىل 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل����حت���اد حكام 
الفريق  ���ش��ي��دي  واإىل  الإم��������ارات 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى 

م��ل��ح��م��ة ت��اري��خ��ي��ة وق�����ش��ة جناح 
ن�س  يلي  وفيما   .. بالعرب  مليئة 
من  الثاين  اليوم  يعترب  الكلمة.. 
�شهر دي�شمرب من كل عام ع�مة 
ب�����ارزة يف ت���اري���خ دول�����ة الإم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وذك����رى خالدة 
ن��ح��ت��ف��ل ب��ق��دوم��ه��ا ك���ل ع����ام بكل 
جت�شد  ذك��رى  لأنها  واعتزاز  فخر 
م��ل��ح��م��ة ت��اري��خ��ي��ة وق�����ش��ة جناح 
مليئة بالعرب ففي مثل هذا اليوم 
ق��ب��ل اث��ن��ني واأرب���ع���ني ع��ام��ا حتول 
حقيقة  اإىل  الإم����ارات  �شعب  حلم 
واقعة حني انطلقت م�شرية البناء 

باملثل  حت��ق��ق  اأن  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا 
الت�شليح  جم��الت  يف  نوعية  نقلة 
وال���ت���دري���ب وال��ت��ن��ظ��ي��م اآخ������ذه يف 
الع����ت����ب����ار ال���ت���ك���ام���ل ب����ني اأف������رع 
اإطار  يف  والعمل  امل�شلحة  ال��ق��وات 
امل�شرتكة..واأن  الأ�شلحة  معركة 
ال�شتعداد  اأهبة  على  دائما  تبقى 
ال��ربي��ة واجلوية  ال���ق���وات  ���ش��م��ن 
وال���دف���اع اجل����وي. وال���ي���وم ونحن 
الذكرى  ه����ذه  ع��ظ��م��ة  ن�����ش��رتج��ع 
اأن  املنا�شبة  بهذه  ي�شرين  املجيدة 
�شاحب  ���ش��ي��دي  م��ق��ام  اإىل  اأرف�����ع 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 

حم��دودة بقوة ن��ريان حم��ددة اإىل 
قوات ت�شم كافة ت�شكي�ت القتال 
دوره��ا يف  وتعزز  الإداري  والإ�شناد 
الحتادي  الكيان  وتعزيز  حماية 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  وت��ق��ف يف وج���ه 
ت��ف��ر���ش��ه��ا الأل��ف��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة وكما 
ركزت القيادة على بناء الإن�شان يف 
باملثل جل  ورك���زت  امل��دين  القطاع 
ال��رج��ال يف  اإع���داد  على  اهتمامها 
القوات امل�شلحة فعمدت اإىل برامج 
ال��ت��دري��ب وط��ورت��ه��ا ع��ل��ى اأح���دث 
باأبناء  وو���ش��ل��ت  الع�شر  اأ���ش��ال��ي��ب 
قتالية  كفاءة  اإىل  امل�شلحة  القوات 

داعيا اهلل عز وجل اأن يعيد عليهم 
هذه الذكرى وعلى الوطن باليمن 
امل�شلحة  ال��ق��وات  وعلى  وال��ربك��ات 
بكل اخلري واأن ي�شدد على طريق 

اخلري خطاهم . 
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اأعطى الحتاد لالإمارات قوة ومنعة
نبارك ا�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

عبد الرحمن �صيف الغرير يف حوار خا�ض مع »الفجر«
دبي  غرفة  تاريخ  يف  مف�سلية  مرحلة  الحتاد  • مثل 

ال�ستثمار  بيئة  تعزيز  • يهمنا  العاملية  امل�ستويات  اأداوؤنا  • يالم�ص 
عاملية عا�سمة  اإىل  دبي  حتول  يوؤكد  اإك�سبو  • ا�ست�سافة 

•• اأجرى املقابلة – حممود علياء:

تاأ�ش�شت غرفة جتارة و�شناعة دبي 
قدما  وم�����ش��ت   1965 ال��ع��ام  يف 
بخطى ثابتة وواثقة عرب امل�شرية 
ال�شامل  وال����ت����ط����ور  الحت�����ادي�����ة 
الدولة  يف  امل��ت��وا���ش��ل  والزده�������ار 
وروؤى  مكينة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��رب 
�شاملة واأهداف بعيدة فاأ�شهمت يف 
النجاحات  وطورت  القت�شاد  بناء 
ال���ك���ث���ري يف ج������داول  واأ������ش�����اف�����ت 
الإجن��������ازات ال�����ش��ام��ل��ة ع���رب اآف����اق 
حملية واإقليمية وعاملية نقلت دبي 
وا�شت�شافت  ال��ع��امل  م��ي��ادي��ن  اإىل 
امل�شاريع  رب��وع دبي عرب  العامل يف 
واملوؤمترات  واملعار�س  واملوؤ�ش�شات 
ل�شت�شافة  وغ���دا  ال��ي��وم  وت�شتعد 
ال�����ذي   2020 لك�������ش���ب���و  دب�������ي 
اأكر  ه��و  م��ا  اإىل  ال��ع��ن��ان  �شيطلق 
واأك���ر وم��ن هنا ج��اء احل���وار مع 
�شعادة الأ�شتاذ عبد الرحمن �شيف 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ال��غ��ري��ر 
�شام�  الحتاد  عيد  للدولة   42
�شعادته  قال  فماذا  وهادفا  ودقيقا 
وم���ا ه���ي ت��ط��ل��ع��ات��ه وك����ان احل���وار 

فخور بالإجنازات:
العيد  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ك��ل��م��ت��ك��م  م����ا   -
لدولة  والأرب��ع��ني  الثاين  الوطني 
غرفة  دور  تطور  وكيف  الإم���ارات 

دبي على مر �شنوات الحتاد؟
عزيزة  منا�شبة  اإن  ���ش��ع��ادت��ه  ق���ال 
اآيات  اأ���ش��م��ى  جت�شد  ال��ق��ل��وب  على 
ب���ني خمتلف  ال���ت���اآخ���ي وال����وح����دة 
مكونات الوطن فالقيادة احلكيمة 
والر�شيدة للدولة جعلت املواطنني 
اأولوية وعملت على حت�شني املرافق 
العامة واخلدمات املقدمة والبينة 
اأف�شل  لتقارع  الرئي�شية  التحتية 
اخلدمات املقدمة عامليا وها نحن 
بالإجنازات  فخورين  نقف  ال��ي��وم 
التي حتققت خ�ل هذه امل�شرية .

ل��ق��د اأع���ط���ى الحت������اد ل�����إم����ارات 
م����ن عملية  و�����ش����رع  ق�����وة وم���ن���ع���ة 
ت��ط��وره��ا مم���ا ك����ان ل���ه الأك�����رب يف 
والنه�شة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الدولة  يف  ال���ب���ارزة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
مرحلة  ب����داي����ة  ك������ان  ف�����الحت�����اد 
دول��ت��ن��ا ونقلها  ت��اري��خ  ج��دي��دة يف 
واإننا  النمو  م��ن  وا�شعة  اآف���اق  اإىل 
نتمنى لدولتنا كل النجاح والنمو 
اأن وفرت للمواطنني عنا�شر  بعد 
وال�شتدامة  وال��رف��اه��ي��ة  ال��رخ��اء 
اإن قيادتنا  .  واأ�شاف  الجتماعية 
ال�شمو  ب�شاحب  املتمثلة  احلالية 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال�شمو  ال���دول���ة و���ش��اح��ب  رئ��ي�����س 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي واإخوانهم حكام 
الإ �����م�����ارات ي�������ش���ريون ع��ل��ى خطى 
ال��ت��ي و�شعت  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
املتني  لحت����ادن����ا  الأوىل  ال��ل��ب��ن��ة 
فاأ�شبحت الإمارات يف ظل الحتاد 
دولة ي�شار لها بالبنان يف املحافل 

الدولية .
ول��ق��د اأع��ط��ى الحت���اد دف��ع��ة قوية 
لن�شاط غرفة جتارة و�شناعة دبي 
التي تاأ�ش�شت يف عام 1965 فمث 
غرفة  ت��اري��خ  يف  مف�شلية  مرحلة 
امل�ئمة  البيئة  توفريه  عرب  دب��ي 
تاأمني  م��ن خ���ل  الأع��م��ال  لنمو 
وال�شيا�شات  والأ ���م���ان  ال���ش��ت��ق��رار 

جتذب  التي  ال�زمة  القت�شادية 
ال���ش��ت��ث��م��ارات وجت��ع��ل م���ن دولة 
ل�أعمال.  عاملية  وجهة  الإم���ارات 
وا���ش��ت��ف��ادة اإم�����ارة دب���ي ع��ل��ى وجه 
ال��ع��م��وم وغ���رف���ة دب����ي ع��ل��ى وجه 
فتنوعت  الحت���اد  م��ن  اخل�شو�س 
وارتقى  وخ���دم���ات���ه���ا  م���ب���ادرات���ه���ا 
اأداوؤها لي�م�س امل�شتويات العاملية 
البوابة  دب����ي  غ���رف���ة  واأ����ش���ب���ح���ت 
املال  ملجتمع  وال�شرورية  املثالية 
الإمارة  يف  وال�شتثمار  والأع��م��ال 
واأ����ش���ب���ح���ت دب����ي ج�����زءا م���ن بناء 
قوي وبات الحت��اد عنوان مرحلة 
ج���دي���دة م���ن ال���ت���ق���دم والزده�������ار 
غرفة  اأع�������ش���اء  ع����دد  ازداد  ح��ي��ث 
 150 ال  ليتخطى  تدريجيا  دب��ي 
احلايل  ال��ع��ام  بنهاية  ع�شو  ال���ف 
مرتفعة  اأرق��ام��ا  التجارة  وحققت 
كمركز  دب���ي  م��ك��ان��ة  اإىل  اأ���ش��اف��ت 
جتاري عاملي وتعززت ال�شراكة بني 
والتي  واخل��ا���س  العام  القطاعني 
الأعمال  جمتمع  خلدمة  �شخرت 
للعمل  مثالية  وجهة  دب��ي  وغ��دت 
وال��ع��ي�����س. وق���د ب����داأت غ��رف��ة دبي 
 450 خ��دم��ة  م��زاول��ة مهامها يف 
عام  الأوىل  ب��داي��ت��ه��ا  يف  ع�����ش��وا 
اأكر  الآن تخدم  وهاهي   1965
األ��ف ع�شو مما جعل  من 1500 
امل�شئولية كبرية على عاتق الغرفة 
ومبادراتها  بخدماتها  للنهو�س 

لتكون على قدر هذه امل�شوؤولية .
ال����ذي تعلبه  ال����دور  اأه��م��ي��ة  - م��ا 
م�شاهمة  ت��ع��زي��ز  يف  دب����ي  غ���رف���ة 
اقت�شاد  يف  دبي  يف  الأعمال  قطاع 

دبي؟
دبي  غرفة  اأن  ل�شك  �شعادته  قال 
واك���ب���ت من���و اق��ت�����ش��اد الإم������ارة يف 
ك��اف��ة م��راح��ل��ه ب��ل وك��ان��ت املحفز 
الرئي�شي لتطور وجناحه على مر 
دورا  لعبت  دب��ي  فغرفة  ال�شنوات 
حم��وري��ا يف اإب����راز م��ك��ان��ة الإم����ارة 
ل�أعمال  عامليا  مركزا  باعتبارها 
الغرفة  كر�شت  حيث  واخل��دم��ات 
وارتباطاتها  ع���ق��ات��ه��ا  ���ش��ب��ك��ة 
خريطة  ام�����ت�����داد  ع���ل���ى  ال�����دول�����ة 
العامل يف خدمة هذا الهدف وذلك 
من خ�ل دعمها املتوا�شل ملجتمع 
الأع��م��ال يف الإم���ارة وتفاعلها مع 
ور�شدها  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ت��غ��ريات 

للتحولت العاملية.
توفرها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  وت�شمل 
غ��رف��ة دب���ي لأع�����ش��ائ��ه��ا وجمتمع 
املن�شاأ  ���ش��ه��ادات  اإ����ش���دار  الأع���م���ال 
وت����وف����ري ال���ب���ي���ان���ات والأب�����ح�����اث 
خدمات  وت����ق����دمي  الق���ت�������ش���ادي���ة 
التجاري  وال��ت��ح��ك��ي��م  ال��و���ش��اط��ة 
التجارية  ال�����وف�����ود  وا����ش���ت���ق���ب���ال 
جتارية  بعثات  واإر���ش��ال  الجنبية 
تنظيم  وك�����ذل�����ك  اخل����������ارج  اإىل 
امل��ل��ت��ق��ي��ات وال�����ن�����دوات ول����ق����اءات 
ملمثلي  ت��درب��ي��ة  ودورات  الأع���م���ال 
جم����ت����م����ع الأع���������م���������ال وخ�����دم�����ة 
جم���م���وع���ات وجم���ال�������س الأع���م���ال 
ف���������ش����� ع������ن ت�����ق�����دمي خ����دم����ات 
وغريها  الئ���ت���م���اين  ال��ت�����ش��ن��ي��ف 
تلبي حاجة  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  م��ن 
الأع�شاء وتعزيز بيئة ال�شتثار يف 
متثيلية  مكاتب  افتتحنا  كما  دبي 
اأع�شاءنا  ل��ن�����ش��اع��د  ل��ن��ا  خ��اري��ج��ة 
وتعزيز  خ���ارج���ي���ا  ال��ت��و���ش��ع  ع��ل��ى 
واأطلقنا  ال���ع���امل���ي���ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��م 
العاملية  الأع���م���ال  �شبكة  م���وؤخ���را 

مل  التي  العاملية  ال�شركات  جل��ذب 
توؤ�ش�س اأعمال لها بعد يف دبي اإىل 
اأ�شا�شي  ف��دورن��ا  ول��ذل��ك  الإ ���م���ارة 
اخلا�س  القطاع  ممثلي  باعتبارنا 
يف دب��ي وال��ذي تتميز �شراكته مع 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ب��اع��ت��ب��اره��ا اإحدى 

ركائز تطور ومنو اقت�شادنا.

تناف�سية جمتمع الأعمال
اأه����داف غرفة  ع��ن  - ه��ل حتدثنا 

دبي يف املرحلة القادمة ؟
غرفة  قطعت  لقد  �شعادته  اأج���اب 
دبي �شوطا كبريا يف تعزيز مكانتها 
كاملرجع الأول ملجتمع الأعمال يف 
دبي وواكبت منذ العام 1965 منو 
وتطور الإمارة وقد طورت الغرفة 
لتواكب  ومبادراتها  خدماتها  من 
بيئة  يف  وال����ت����ط����ورات  امل���ت���غ���ريات 
العمل وقد اأطلقت الغرفة موؤخرا 
وا�شرتاتيجية  م��ب��ت��ك��را  ت��وج��ه��ا 
جديدة يركز على تعزيز تناف�شية 
النمو  وحت��ف��ي��ز  الأع���م���ال  جمتمع 
القت�شادي بالإمارة والرتويج لها 
مكاتب  اف��ت��ت��اح  يف  ف�شرعت  عامليا 
نافذة  ت���ك���ون  خ���ارج���ي���ة  مت��ث��ي��ل��ي��ة 
الأ�شواق  يف  دب���ي  اأع���م���ال  ملجتمع 
اخلارجية وتروج لدبي يف الأ�شواق 
ال��ع��امل��ي��ة . مل��ا ت��ع��م��ل ال��غ��رف��ة على 
اإىل  العاملية  ال�شركات  اأب��رز  ج��ذب 
تاأ�شي�س فروع  الإ مارة وحثها على 
لها هنا للتو�شع يف اأ�شواق املنطقة 
ح�شورها  من  الغرفة  �شتعزز  كما 
الأع��م��ال من  ج��ان��ب جمتمع  اإىل 
التوا�شل  م�����ش��ت��وى  رف����ع  خ�����ل 
اخل��ا���س واحلكومة  ال��ق��ط��اع  ب��ني 
يف  الأعمال  بيئة  تناف�شية  لتعزيز 
دب��ي وت��ع��زي��ز ت��وا���ش��ل ال��غ��رف��ة مع 
على  وال��ت��ع��رف  الأع���م���ال  جمتمع 
التحديات التي تعيق منو الأعمال 
تو�شيات  وو����ش���ع  ح���ل���ول  وط�����رح 
الأعمال  ب��ي��ئ��ة  حت���دي���ات  مل��ع��اجل��ة 
واإع�������داد ت���ق���اري���ر م��ت��اب��ع��ة دوري����ة 

للجهات املعنية . 

تعزيز مكانة الدولة كوجهة 
عاملية للمال والأعمال

ل�شتقبال  ا���ش��ت��ع��دادك��م  ه��ي  م��ا   -
دبي ملعر�س اإك�شبو العاملي 2020 
وما دوركم املنظور يف هذا احلدث 

العاملي املتميز؟
اأج����اب ���ش��ع��ادت��ه : ل��ق��د ب��ذل��ت دبي 
ب�شرف  ل��ل��ف��وز  ا�شتثنائية  ج��ه��ودا 
حيث  اأك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  ا�شت�شافة 
دب����ي معر�س  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ي�����ش��ك��ل 
اإك�شبو العاملي 2020 ميثل حلقة 
ه���ام���ة م���ن ح��ل��ق��ات واق�����ع حتول 
عاملية  ع��ا���ش��م��ة  اإىل  دب����ي  اإم������ارة 
للموؤمترات واملعار�س حيث تتمتع 
دب����ي مب���زاي���ا ع���دي���دة جت��ع��ل من 
العاملي  اإك�شبو  ملعر�س  ا�شت�شافة 

املقايي�س  بكل  ناجحا  عامليا  حدثا 
املتطورة  التحتية  البنية  وم��ن��ه��ا 
من مطارات و�شبكة طرق وموانئ 
اأ�شا�شية.   وم����راف����ق  وات�������ش���الت 
واأ���ش��اف ول���ش��ك اأن ام��ت���ك دبي 
لبنية حتتية متطورة ت�شمل �شبكة 
ط���رق وم��وا���ش���ت ع��ل��ى م�شتوى 
ع�����ال ي���ع���ززه���ا م�����رتو دب�����ي ال����ذي 
الأول من نوعه يف منطقة  يعترب 
اإىل  ب��ال���ش��اف��ة  الأو���ش��ط  ال�شرقة 
�شبكة ات�شالت حديثة ووجود عدد 
يتبع عدد  التي  الفنادق  كبري من 
كبري منها لأ�شهر �ش��شل الفنادق 
�شكل عامل قوة يف ملف دبي ولكن 
الفوز ب�شرف ال�شت�شافة فاإن  مع 
التحتية  البنية  تطوير  م�شاريع 
�شت�شتمر وبن�شق �شريع و�شينعك�س 
ب��ي��ئ��ة العمل  ت��ط��وي��ر  ذل����ك ع��ل��ى 
وتابع  ل��دب��ي.  التناف�شية  وامل��زاي��ا 
ي����ربز ن��ظ��ام دفاتر  ي���ق���ول: وه��ن��ا 
املطبق  للب�شائع  امل��وؤق��ت  الإدخ���ال 
يف الدولة والذي اأداة فعالة جلذب 
واملوؤمترات  امل��ع��ار���س  م��ن  امل��زي��د 
للدولة نظرا لت�شريعة الإجراءات 
ل����ل����ب���������ش����ائ����ع عرب  اجل�����م�����رك�����ي�����ة 
الروتينية  املتطلبات  من  التقليل 
لإمتام  واح���دة  وثيقة  با�شتخدام 
ال��وق��ت واجلهد  يوفر  الإج����راءات 
وي�����ش��ه��ل ت��ن��ق��ل رج������ال الأع����م����ال 
املعار�س  وامل�شاركة يف  ومندوبيهم 
مكانة  م��ن  �شيعزز  مم��ا  التجارية 
للمال  ع���امل���ي���ة  ك���وج���ه���ة  ال����دول����ة 
للمعار�س  وجاذبيتها  والأع���م���ال 
تطبيق  و���ش��ي�����ش��ه��ل  وامل�����وؤمت�����رات 
للب�شائع  املوؤقت  الإدخ���ال  النظام 
امل�����ش��ارك��ني يف معر�س  ق����درة  م��ن 
�شلعهم  اإدخ��ال  العاملي على  اإك�شبو 
للعر�س  املخ�ش�شة  وب�����ش��ائ��ع��ه��م 
اأي  دون  ومن  ب�شهولة  املعر�س  يف 
ال�شراكة  اإن  ع��وائ��ق.   اأو  تعقيدات 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
يف دب�����ي ه����ي اح�����د رك����ائ����ز جن���اح 
دب��ي فالدعم  الأع��م��ال يف  جمتمع 
يلقاه جمتمع  ال���ذي  ال���حم��دود 
الأع���م���ال يف الإ ���م���ارة م��ن �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
هو العامل الأ�شا�شي يف متيز بيئة 
الأعمال يف دبي حيث اأن غرفة دبي 
لدبي  ال��دوام للرتويج  تعمل على 
كمركز جتاري عاملي وجذب املزيد 
العاملية  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  م��ن 
ال�شتثمار  م��ن��ت��دى  غ�����رار  ع��ل��ى 
ال���راب���ع ل�����دول ال��ك��وم��ي�����ش��ا ال���ذي 
ن��ظ��م��ت��ه غ��رف��ة دب���ي خ����ل العام 
امل��ا���ش��ي وح��ق��ق جن��اح��ات منقطع 
النظري والقمة العاملية ل�قت�شاد 
الإ�ش�مي التي اختتمت موؤخرا يف 
دب��ي وحققت جناحا ك��ب��ريا.  وقد 
ب��ذل��ت غ��رف��ة دب����ي ج���ه���ودا طيبة 
الإمارة  ا�شت�شافة  مللف  للرتويج 
ا�شتثمرت  ح��ي��ث  اأك�����ش��ب��و  مل��ع��ر���س 
ع���ق��ات��ه��ا ال��وا���ش��ع��ة م��ع خمتلف 
التاأييد  حل�شد  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ات 
العديد من  ونظمت  الإم���ارة  مللف 
الندوات واللقاءات اخلا�شة لبحث 
اخلا�س  القطاع  م�شاهمة  كيفية 
يف دب��ي ال��ذي منثله يف دع��م ملف 
دب�����ي. ف���األ���ف م�����ربوك ب���ف���وز دبي 
ودائما   2020 اك�شبو  با�شت�شافة 

اىل المام باذن اهلل.

عبدالرحمن الغرير

دولة الإمارات العربية املتحدة جت�سد اأ�سالة �سعب واإخال�ص قادة و�سمو اأهداف

ريا�ض ال�صادق يف حديث خا�ض » بالفجر « 
و�صع زايد اأ�ص�ض فل�صفة العطاء .. نبارك فوز دبي با�صت�صافة اإك�صبو 2020 

على الأجيال اجلديدة اأن توا�صل امل�صرية بكفاءة واقتدار
•• اأجرى املقابلة-حممود علياء:

اأين يبداأ وكيف؟ بحواره مع الرجال  لعل ال�شحفي يحار ويت�شاءل دائما من 
املراتب  اأعلى  اإىل  املتوا�شلة  بنجاحاتهم  ارت��ق��وا  الذين  واملبدعني  املتميزين 
ويجمعون يف مقومات �شخ�شيتهم بني الفكر النري والراأي احل�شيف والروؤى 
العميقة وال�شاملة فيغدو كل منهم مدر�شة مت�شي على قدمني ي�شمو بالتوا�شع 
ويكتنز بالتجارب ويوا�شل م�شرية النجاح والتميز والإبداع وخطوة خطوة وهو 
يردد يف خاطره قوله �شبحانه وتعاىل )وقل ربي زدين علما( وقوله �شبحانه 

وتعاىل )وما اأوتيتم من العلم اإىل قلي�( .
هي  باأملعيتها  ف��ذة  ل�شخ�شية  �شريعا  اخ��ت��زال  امل��ع��دودات  الكلمات  ه��ذه  يف  لعل 
�شخ�شية �شعادة الأ�شتاذ ريا�س ال�شادق رجل الأعمال املعروف الذي يجمع بني 
القت�شاد والجتهاد والثقافة والط�ع والإدارة والتجربة والطموح واملثابرة 
وكاأنه يعترب نف�شه يف بداية الطريق بتوا�شعه الآ�شر وخلقه الرفيع وكيا�شته 

ال�فتة.

حوار من القلب اإىل القلب
ق�شدت مكتب �شعادته يف دبي ونحن يف اأجواء اليوم الوطني الثاين والأربعني 
الغامرة  وال�شعادة  العارمة  الفرحة  وو�شط  املتحدة  العربية  الإ ��م��ارات  لدولة 
القوية  العاملية  املناف�شة  رغم   2020 اك�شبو  با�شت�شافة  دبي  بفوز  الدولة  يف 
مما اأ�شاف اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة عرب م�شريتها الحتادية اإجنازا 
جديدا بعد �شل�شلة الإجنازات املوالية منذ اثنني واأربعني عاما تعترب قيا�شية يف 
حركة التاريخ وعمر احل�شارة الإن�شانية مب�شريتها الطويلة ودائما اإىل الأمام 

باإذن اهلل.
ا�شتهل �شعادته حديثه برفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ، واإىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن ر�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء رعاه 
واإىل  الإم��ارات حفظهم اهلل  ال�شيوخ حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  اأخوانهما  واإىل  اهلل 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود الأمناء حفظهم اهلل واإىل �شعب الإمارات 
الكرمي واإىل املقيمني والوافدين والزائرين بهذه املنا�شبة التاريخية العزيزة 
وامل��زي��د من  باملزيد  التمنيات  م��ع  واأن��ت��م بخري  ع��ام  وك��ل  ق��ل��وب اجلميع  على 
الزدهار والتقدم والنه�شة والنماء يف ظل القيادة الر�شيدة الأمينة واملخل�شة 
وم�شرية  التاريخ  حركة  يف  لفت  قيا�شي  بزمن  الإجن���ازات  اأروع  حققت  والتي 
احل�شارات والبحث الدائم عن امل�شتقبل الأف�شل باإذن اهلل فاإىل املزيد واملزيد 
اإىل جيل وقد �شلح الراأ�س و�شلح اجل�شد ويتفاعل اجلميع حكومة  من جيل 
وثماره  ال��رائ��ع��ة  الحت���اد  اإجن����ازات  على  للحفاظ  وواف��دي��ن  ومقيمني  و�شعبا 

املتوالية من جيل اإىل جيل.

نبارك الإجناز اجلديد
وحت���دث ���ش��ع��ادة الأ���ش��ت��اذ ري��ا���س ال�����ش��ادق مبتهجا ك��ذل��ك وب��ح��رارة بالإجناز 
الإماراتي اجلديد وهو فوز دبي با�شت�شافة اك�شبو العاملي للعام 2020 والذي 
يعترب منعطفا جديدا يف امل�شرية الحتادية وحمطة ح�شارية اأخي يف امل�شرية 
رغم  ال�شعوب  وتقدير  ال��ع��امل  ب��اح��رتام  حتظى  للدولة  ال�شاملة  احل�شارية 
املناف�شة القوية واملاراثون العاملي بني اأربع دول متقدمة جاءت دبي والإمارات 
يف مقدمتها واإ�شاءة اجلبني عالية الهمة و�شامية الر�شالة اأولي�س كل ذلك هو 
احل�شاد الطبيعي لإخ��س احلاكم وثقة ال�شعب و�شمعة الإمارات واإجنازاتها 

املتوالية يف كل �شوب وعلى خمتلف الجتاهات.

فل�سفة الإجناز
اأو لدى  الفرد  �شواء لدى  النجاح  الإجن��از ومقومات  �شوؤال عن فل�شفة  وحول 
فل�شفة  اإن  ملحوظ  وب��ان�����ش��راح  ال�����ش��ادق  ري��ا���س  الأ���ش��ت��اذ  �شعادة  ق��ال  املجموع 

الإجناز تقوم على القواعد التالية :
- الثقة بالنف�س وتوفري القدرات للتغلب على التحديات وامل�شاعب.

- لي�س اأمام القادة يف الإمارات من م�شتحيل بالقول والعمل.
- الإ�شرار على حب العمل جلني ثماره وجعله خ�قا ومنتجا ونافعا للجميع 

واأما من يعمل اأي عمل كارها اأو مكرها فاإن الف�شل ل�شيق به والبوار نتيجته.
اإىل  يرقى  ال�شحيح ول  اإل  ي�شح  اأن ل  بفحوى  وال�شتقامة  الأمانة  اأهمية   -
الكرمي حممد �شلى اهلل عليه  الر�شول  ق��ول  اأم��ام  التوقف  الأ�شح ولب��د من 
و�شلم )الإح�شان اأن تعبد اهلل كاأنك تراه فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك( ويف قوله 
�شبحانه وتعاىل :) ويف اأنف�شكم اأف� تب�شرون( فاحلر�س على الأف�شل وال�شعي 
ل  التمام  ب��اأن  يقولون  الف��شفة  كان  واإذا  النجاح  رديفا  ي�شك�ن  الكمال  اإىل 
الكمال هو هلل وحده  ب��اأن  زي��ادة عليه فنحن نقول  الكمال ل  نق�شان فيه واإن 

�شبحانه )األي�س اهلل باأحكم احلاكمني(.

جتربة فريدة
وتابع �شعادة الأ�شتاذ ريا�س ال�شادق يقول اإن ما نلم�شه من توا�شع اآ�شر وكرم 
حكام  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  لدى  ثاقبة  بعيدة  روؤى  متوا�شع  وتفاعل  ن��ادر 
الإمارات الذين يتميزون باأبوابهم املفتوحة وقلوبهم املفتوحة وعقولهم النرية 
الذي  امل�شهد  اأجمل من  وه��ل  الدولة  ه��ذه  الإن�شان يف  دليل على قيمة  لأك��رب 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  التلفاز  �شا�شة  على  اأم�س  راأي��ن��اه 
مكتوم رعاه اهلل وهو يزور املر�شى وي�طف الأطفال ويحاور امل�شنني يف منطقة 
والهتمام  اللطف  كل  الزيارة  اأثناء  �شموه  ويبدي  احل�شن  ودب��ا  الفجرية  دبا 
ال�شادقة  الأخ�قية  وامل�شاعر  والرائعة  احلميمية  الإن�شانية  بلغته  والدعاء 
اأول  والنبيلة مما يذكرنا حقا باخللفاء الرا�شدين ر�شي اهلل عنهم واأر�شاهم 
اأمث�  امل�شاءين  والف��شفة  املفكرين  توا�شع  اإىل  كذلك  امل�شهد  ه��ذا  يعيدنا 

الغزايل  والإم��ام  ر�شد  وابن  الفارابي  ثم  �شقراط  وقبلهما  واأر�شطو  اأف�طون 
وغريهم األ يذكرنا هذا ببيت ال�شعر اخلالد : 

مالآى ال�سنابل تنحني بتوا�سع ..... والفارغات روؤو�سهن �سوامخ

مقومات الدولة احلديثة
ويت�شاءل �شعادة الأ�شتاذ ريا�س ال�شادق فيقول نريد اأن نت�شاءل ما هي مقومات 
اأرقى  واإىل  ال��درج��ات  اأع��ل��ى  اإىل  بها  ترقى  التي  والع�شرية  احلديثة  ال��دول��ة 
م�شاف الدول؟ ويجيب �شعادته اإن من اأهم العتبارات والأهداف واملقا�شد لأنه 
اإ�شعاد الفرد وكرامة الإن�شان بتوفري احلياة الآمنة  دولة هي اأن حتر�س على 
والأمان  فال�شحة  وا�شتقرار  واأ ��ن  وطبابة  و�شحة  وتعليم  ماأكل  �شكن  من  له 
القيا�س على دولة الإ مارات ف�شوف جند  اأ�شا�س نعم الدنيا واإذ ما طبقنا هذا 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة  نعي�شه  فيما  والواقعية  امل�شداقية احلقيقية 
�شواء  املقيم على حد  املواطن وعلى  بنطبق على  الواقع  وه��ذا  التفا�شيل  بكل 

واجلميع واحلمد هلل ينعمون بهذا الرخاء املتكامل على قدم امل�شاواة .
امل�شرية  حققته  عما  احلديث  يف  اأم��ا  يقول  ال�شداق  ريا�س  الأ�شتاذ  وا�شتطرد 
واحرتاما  اكبارا  الأع��ن��اق  له  وت�شراأب  املثل  به  ي�شرب  اأمن��وذج  الحت��ادي��ة من 
العظيم ه��ذا ي�شود  الإم����ارات  اأمن���وذج  اأن  ل��و  اأن��ن��ا نتمنى جميعا  واإج����ل فهو 
خري  باألف  العربي  العامل  لكان  ال�شقيقة  العربية  البلدان  جميع  يف  تطبيقه 
وخري كماهو حال دولة الإ مارات العربية املتحدة مبا هي عليه من عزة وتقدم 

واأمن واأما من وازدهار وا�شتقرار )واأما بنعمة ربك فحدث(.

الفر�سة متاحة للجميع
اأتاحت  قد  الإ ��م��ارات  دول��ة  اأن  هي  الأخ���رى  وامل�شاألة  يقول  �شعادته  وا�شتطرد 
ال��ف��ر���ش��ة ووف����رت ك��ل ال��ف��ر���س ال��ك��ب��رية ل��ل��م��واط��ن وللمقيم ع��ل��ى ح��د �شواء 
والإبداع  والتميز  النجاح  وحتقيق  والت�شهي�ت  الفر�س  هذه  من  ل��شتفادة 
وكما قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم رعاه اهلل كان النا�س 
اأما اليوم فهم ينتظرون التميز ويتطلعون اإىل الإبداع لأنه  ينتظرون النجاح 
لغة الع�شر الأوىل ول�شان حال املتطلعني دائما هي حياة اأف�شل وم�شتقبل اأرقى 
با�شتمرار واأ�شاف وها هي دولة الإم��ارات اليوم ور�شة عمل ل تتوقف فلديها 
واأف�شل  التجارية  املراكز  واأف�شل  واملعار�س  ال�شالت  واأف�شل  املطارات  اأف�شل 
مقومات قطاع اخلدمات من فنادق ومطاعم ووك��الت �شفر و�شياحة ومراكز 
ثقافية ومعار�س كتب ودور �شينما وقاعات م�شاح ومنتجعات �شياحية وبرامج 
كونها  عن  ناهيك  امليادين  وخمتلف  القطاعات  كل  ت�شمل  متوا�شلة  اإمنائية 
واملنتديات من خمتلف جهات  واملدار�س  واملعاهد  اأرقى اجلامعات  اليوم موئل 
العامل والتي تتطلع اليوم كلها للم�شاركة يف معر�س اك�شبو العاملي 2020 وكل 
اأنها  املجالت  وتنوع  ال�شعد  والإم���ارات على خمتلف  دب��ي  املقبلة يف  الأح���داث 
لغة احل�شابات الدقيقة التي ت�شع لكل خطوة األف ح�شاب ولكل موقع اأهميته 
الراأ�س  �شلح  فاإذا  الأف�شل  وم�شتقبله  اإجناز حا�شره  ولكل  ا�شتثماره  وجدوى 
ال�شعب وموا�شلة  وثقة  اإخ��س احلاكم  املقد�س بني  العقد  اأنه  �شلح اجل�شد 
امل�شرية اأنها فل�شفة زراعة الرجال التي جتيدها دولة الإمارات العربية املتحدة 
العاملية  املوؤ�ش�شات  الكثري من  و�شيا�شتها احلكيمة وقد غدت  بقادتها ورجالها 
الإمارات  ل��شتفادة من جتربة  الإم���ارات  واخل���رباء يف  ال���راأي  اأه��ل  ت�شت�شري 
اخل�قة وم�شالك اإجنازاتها املتقدمة فهاهي جامعة الإمارات يف مدينة العني 
يف  املتميزة  اجلامعات  من  وغريها  ال�شارقة  يف  المريكية  اجلامعة  هي  وه��ا 
خمتلف الإمارات تعمل على التطبيق العملي لكلمة املرحوم ال�شيخ زايد رحمه 
ق��ادة قادرين على حتقيق م�شتقبل  ال��ذي يبني  القائد احل��ق هو  اأن  اهلل وه��ي 
و�شعب  الإم����ارات  ق��ادة  ونفو�س  طباع  يف  املتاأ�شلة  العطاء  فل�شفة  م��ع  اأف�شل 

الإمارات النبيل.
ال�شاعدة  واأجيالنا  وبناتنا  اأ بناءنا  اأطالب  واأنا �شخ�شيا  �شعادته يقول:  واأردف 
اأكانوا من املواطنني اأو من الوافدين اأن يكون كل �شخ�س منهم �شفريا م�شوؤول 
العامة واخلا�شة  �شوؤون احلياة  �شاأن ومن  الدولة يف كل  اأدبيا واأخ�قيا لهذه 
كما نكون جميعا على مبداأ كل مواطن خفري بحيث يكون كل مواطن ووافد 
عني الدول واأذنا ووجدانها وقيمها ومثلها يج�شد قيم الدولة وينقل �شورتها 
اإىل  املحيط  اليوم مو�شع فخر واعتزاز لكل عربي من  التي غدت  احل�شارية 

اخلليج ومو�شع احرتام كل اإن�شان حول العامل.
العمل والإخ��س له  الثقة بالنف�س وحب  ال�شباب فعليهم الرتكاز على  اأمام 
الهادف  وال�شلوك  الفا�شل  اخللق  عنوان  وه��و  التوا�شع  وكذلك  وال�شتقامة 

النبيل واملوؤثر والنافع .

م�ساريع م�ستقبلية 
ف��ق��ال: نحن  ال�����ش��ادق  ري��ا���س  الأ���ش��ت��اذ  امل�شتقبلية حت���دث  امل�����ش��اري��ع  وح����ول 
بطموحاتنا ن�شري بخطى طموحات قادتنا العظماء يف الإم��ارات هوؤلء القادة 
تكر�س  ال��ت��ي  ال�شاملة  العلمية  ال��ق��ي��ادة  فل�شفة  اأرك����ان  ب��ني  يجمعون  ال��ذي��ن 
والثقافة  العلم  اأهمية  وتوؤكد  الأخ�قية  القيم  مفاهيم  وتر�شخ  القائد  دور 
والقت�شاد وت�شتجيب ملنطق التحدي وال�شتجابة فرتتكز على اأ�شالة الرتاث 
من  ف�بد  واأ���ش��اف  الأف�شل  امل�شتقبل  متطلبات  وحتميات  املعرفة  وع�شرية 
ت�زم الأخ�ق العمل والإجناز والبقاء ل�أ�شلح ويف احلديث النبوي ال�شريف 
العطاء  فل�شفة  ت��اأت��ي  هنا  وم��ن  العمل(  و�شدقه  القلب  يف  وق��ر  م��ا  )الإمي����ان 
املتاأ�شلة لدى اأهل الإمارات والتي اأطبقها باأ�شمى درجاتها املرحوم ال�شيخ زايد 
بقيادة �شاحب  الإم��ارات  دولة  �شيوخ  ال��ربرة وجميع  ال�شيوخ  اأبناوؤه  ويوا�شلها 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد حفظه اهلل والذي جعل من �شعب الإمارات ريادة 
والطموح  واملثابرة  والعطاء  والإخ������س  واملحبة  والتوا�شع  باخللق  حتتذى 
والتي تزرع القطاف بعد القطاف من يوم وطني اإىل يوم وطني اآخر )اخللق 

كلهم عيال اهلل واأحبهم اإليه اأنفعهم لعياله( وكل عام وانتم بخري. 

�سعادة ريا�ص ال�سادق يتحدث اإىل الزميل حممود علياء �سعادة ريا�ص ال�سادق يوؤكد على اهمية حفاظ ال�سباب على املنجزات الحتادية

�صلطان بن زايد ونهيان بن مبارك يح�صران حفل زفاف �صهيل الرا�صدي 
�شامل بن حم العامري وعدد من ال�شيوخ واملعايل الوزراء 
ال�شلك  واأع�����ش��اء  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  واأع�����ش��اء 
الدبلوما�شي وكبار امل�شوؤولني واأعيان القبائل ولفيف من 

الأهل والأ�شدقاء.
واأقاربه  الرا�شدي  نورا  بن  �شعيد  ووال��ده  العري�س  وعرب 
ال�شيوخ  �شمو  �شرورهم حل�شور وت�شريف  واحل�شور عن 
منا�شبة  لها  اختاروا  التي  اأفراحهم  وم�شاركتهم  حفلهم 
لتزداد  الإم��ارات  لدولة  والأربعني  الثاين  الوطني  اليوم 

الفرحة ويعم ال�شرور.

ومعايل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وق���دم 
والتربيكات  التهاين  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
اأن  اإىل العري�س ووالده ووالد العرو�س واأقاربهم ومتنيا 
الذرية  يرزقهما  واأن  بالرفاه  العرو�شني  حياة  اهلل  يكلل 
بن  نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  احلفل  ح�شر  ال�شاحلة. 
ب��ن حممد  ب��ن طحنون  ذي��اب  وال�شيخ  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
اآل نهيان  زايد بن طحنون بن حممد  اآل نهيان وال�شيخ 
وال�شيخ  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  بن  حممد  وال�شيخ 
اآل نهيان وال�شيخ م�شلم بن  حممد بن �شعيد بن حممد 

•• العني -وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ع�شر ام�س 
اأق��ام��ه �شهيل �شعيد ب��ن ن��ورا ال��را���ش��دي يف  احلفل ال��ذي 
يف  للموؤمترات  العني  مبركز  الأف���راح  احتفالت  م��ي��دان 
على  زف��اف��ه  مبنا�شبة  العني  مبدينة  اخلبي�شي  منطقة 

كرمية املرحوم �شعيد بن مبارك ال�شبيعي العامري.
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•• اأبوظبي-وام:

ال�شعفار  عبداهلل  �شيف  الفريق  وج��ه 
مبنا�شبة  كلمة  الداخلية  وزارة  وكيل 
ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال���ث���اين والأرب����ع����ني 
الإمارات  دول��ة  اإن   .. ن�شها  يلي  فيما 
العربية املتحدة وهي حتتفل بذكرى 
اليوم الوطني الثاين والأربعني تعتز 
يف  حققتها  التي  الكبرية  باإجنازاتها 
والتمكني  والنه�شة  التنمية  م�شرية 
حيث اأ�شبحت تتمتع مبكانة مرموقة 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال����دويل ف���الإجن���ازات 
التنموية التي مت حتقيقها يف املجالت 
حتى  ك��ربى  نقلة  دولتنا  نقلت  كافة 

حياتنا  يف  واقعا  دولتنا  احت��اد  اأ�شبح 
البنيان ومثال  را�شخ اجلذور و�شامخ 
امل��ج��الت مب��ا يف  ب��ه يف �شتى  يحتذى 
ذلك م�شريتها ال�شرطية التي حققت 
الأم���ن والأم����ان وال���ش��ت��ق��رار بف�شل 
اأول��ت��ه قيادتنا  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ال��دع��م 
وقطاعاتها  الداخلية  ل���وزارة  العليا 
من  دي�شمرب  من  فالثاين  ال�شرطية. 
الأع��ز على  1971 منا�شبة هي  ع��ام 
الأيام  ه��ذه  يف  ون��ح��ن  جميعا  قلوبنا 
والأربعني  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ذك���رى  نعي�س 
لقيام دولتنا من خ�ل احتاد اإماراتنا 
ال�����ش��ب��ع يف ك���ي���ان ق����وي واح�����د جمع 
ون��ت��ذك��ر يف  ال��ط��اق��ات  ال�شمل ووح���د 

ه���ذا ال��ي��وم م��وؤ���ش�����س الحت����اد املغفور 
�شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل  له 
اآل نهيان طيب اهلل ث��راه ال��ذي اأجنز 
اأ�شحاب  اإخ����وان����ه  م���ع  الحت�����اد  ح��ل��م 
حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
الإمارات عرب جهود متوا�شلة وكبرية 
واإرادة قوية ووا�شحة اأ�شهمت يف قيام 
الأجنح  تعد  والتي  الوحدوية  دولتنا 
يف ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي وال��ن��م��وذج الأك���ر 
وا�شتقرارا. وت�شهد  متا�شكا ودميومة 
دولتنا يف ظل الحتاد وبقيادة �شيدي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه 

بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
املجل�س الأعلى ل�حتاد حكام الإمارات 
حفظهم اهلل جميعا .. نه�شة تنموية 
فاقت  ك��ربى  وعمرانية  واقت�شادية 
معدلت اإجنازها كل املقايي�س واأ�شبح 
عمليات  اإن  الإجن������از.  ي��ت��ل��و  الإجن�����از 
ميكن  ل  والتطوير  والتنمية  البناء 
اأن تتحقق اإل يف ظل وجود منظومة 
قيادتنا  تيقنت  وق��د  متكاملة  اأمنية 
اأن الإجنازات مهما بلغت ل ميكن اأن 
تبقى وت�شتمر ما مل تكن هناك اأجواء 
من الأمن وال�شتقرار و�شعور النا�س 

بالطمانينة واأن القوانني والت�شريعات 
ل ب���د ل��ه��ا م���ن ���ش��ل��ط��ة حت��ر���س على 
اأ�ش�س  اأح���د  ه��و  الأم���ن  واأن  تنفيذها 
ال�شتقرار الرئي�شة للتنمية والتطور 
ل��ه��ذا ف��ق��د اه��ت��م��ت ق��ي��ادت��ن��ا بتطوير 
ج��ه��از ال�����ش��رط��ة ب��ال��دول��ة م��ن خ�ل 
�شلم  على  وو�شعته  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
اه��ت��م��ام��ات��ه��ا واأول��وي��ات��ه��ا ووف����رت له 
حتى  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م  �شبل  جميع 
اأ���ش��ب��ح ج��ه��از ال�����ش��رط��ة يف الإم�����ارات 
ال�شرطية  الأج�����ه�����زة  اأف�������ش���ل  م����ن 
وهيئات  منظمات  وب�����ش��ه��ادة  ب��ال��ع��امل 
ف���ك���ان���ت هناك  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  دول����ي����ة 
مما  والتاأهيلية  التدريبية  ال��ربام��ج 

ك���ان ل��ه اأك���رب الأث����ر يف خ��ل��ق كفاءات 
ع��ال��ي��ة ت��واك��ب ال��ع�����ش��ر مب��ا ح��ف��ل به 
املجالت  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف  ت��ق��دم  م��ن 
وزارة  ت���زوي���د  ومت  ك��اف��ة  ال�����ش��رط��ي��ة 
والآليات  امل��ع��دات  ب��اأح��دث  ال��داخ��ل��ي��ة 
والربامج التي جعلتها تواكب التطور 
وت�شتطيع اأن تتعامل مع جميع اأ�شكال 
وبف�شل  منها  و�شور اجلرمية وحتد 
الدعم املادي واملعنوي اأ�شبحت وزارة 
الداخلية مبختلف قياداتها واإداراتها 
اأكمل وجه  على  بدورها  تقوم  العامة 
م�شرية  تر�شيخ  يف  بفعالية  وت�شهم 
الأمن والأمان يف ربوع الدولة. وبهذه 
بالتهنئة  اأتوجه  اأن  ي�شعدين  املنا�شبة 

ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اإىل �شاحب 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د 
اليه واإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  ال  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
واإخوانهما  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��و  اأ����ش���ح���اب 
الأعلى ل�حتاد حكام الإم��ارات واإىل 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  ال  زاي����د 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  واإىل 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  ال  زاي���د 
ونعاهدهم  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ال�����وزراء 

الأوف��ي��اء يف حماية  نبقى اجلند  ب��اأن 
وتعزيز اأمن وا�شتقرار دولتنا الغالية 
وكل عام والإم��ارات وقيادتها و�شعبها 
ب��األ��ف خ��ري واحت���اده���ا ب��ع��زة وكرامة 

واأمن وا�شتقرار. 

•• اأبوظبي-وام:

وجه اللواء نا�شر خلريباين النعيمي 
الأمني العام ملكتب �شمو نائب رئي�س 
الداخلية  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
الوطني  ال����ي����وم  مب���ن���ا����ش���ب���ة  ك���ل���م���ة 
ن�شها  ي��ل��ي  فيما  والأرب���ع���ني  ال��ث��اين 
 1971 ع��ام  دي�شمرب  من  الثاين   ..
الإمارات  ل�شعب  عظيم  تاأريخي  يوم 
على  الحت����اد  م�����ش��رية  انطلقت  ف��ي��ه 
القائد  بقيادة  ومتينة  را�شخة  اأ�ش�س 
املوؤ�ش�س حكيم العرب املغفور له باإذن 
اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

اأ�شحاب  واإخ����وان����ه  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب 
ال�����ش��م��و اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
ل�����حت����اد ح���ك���ام الإم����������ارات وب������داأت 
املجالت  جميع  يف  ال�شاملة  التنمية 
وان��ت��ق��ل��ت ح���ي���اة اأب����ن����اء ال���وط���ن من 
�شغف العي�س اإىل الرفاهية وانت�شرت 
املدار�س واجلامعات واملراكز ال�شحية 
وامل�شت�شفيات و�شيدت البنية التحتية 
وغريها من املرافق يف اأرجاء الإمارات 
الإمكانات  ك��ل  ال��ق��ي��ادة  �شخرت  كما 
لإدراكها  امل��واط��ن  خ��دم��ة  امل��ادي��ة يف 
 . ال���روة احلقيقية  اأن الأن�����ش��ان ه��و 
بقيادة  النه�شة  م�����ش��رية  وت��ت��وا���ش��ل 

�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
ن��ه��ج زاي����د اخلري  ح��ف��ظ��ه اهلل ع��ل��ى 
ث��اب��ت��ة وعزمية  رح��م��ه اهلل وب��خ��ط��ى 
���ش��ل��ب��ة وروؤي��������ة ث���اق���ب���ة ن���ح���و اأرق�����ى 
ونتيجة  والزده����ار.  التقدم  م��رات��ب 
تقطف  احل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ن��ا  ل�شيا�شة 
اأبناء الإمارات  الأجيال املتعاقبة من 
الثمار الطيبة يف ظل احتادنا املجيد 
ف��دول��ت��ن��ا اأ���ش��ب��ح��ت م���ن اأ����ش���رع دول 
ت��ق��دم��ا واق��ت�����ش��اده��ا الثاين  ال��ع��امل 
ال�شعوب  مقدمة  يف  و�شعبها  عربيا 
الأكر �شعادة يف العامل وهي الأوىل 

اجلن�شني  ب��ني  امل�����ش��اواة  يف  باملنطقة 
التح�شيل  الأوىل يف  الإم��ارات  وابنة 
العلمي على م�شتوى املنطقة و�شمال 

اأفريقيا وفق تقارير املنظمات العاملية 
الإمارات  جعل  ذل��ك  كل  املتخ�ش�شة 
املجتمع  وت��ق��دي��ر  ب���اح���رتام  حت��ظ��ى 
ال������دويل . اإن���ن���ا ن��ع��ت��ز ب����الإجن����ازات 
يف  حتققت  التي  والعم�قة  الكبرية 
م�شرية النه�شة ال�شاملة يف املجالت 
قمة  يف  �شاخمة  دول��ت��ن��ا  لتقف  ك��اف��ة 
وعلى  العاملية  الريادة على اخلارطة 
الدولة  ذل����ك حت���ر����س  م���ن  ال���رغ���م 
وبكل طاقاتها على م�شاعفة اجلهود 
املتقدم  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
النه�شة  جم���الت  يف  حققته  ال���ذي 
والتطوير يف خمتلف قطاعاتها وقد 

امل�شيئة  الإجن�����ازات  م�شرية  �شملت 
والأمني  ال�شرطي  العمل  دولتنا  يف 
ب��ف�����ش��ل ال����دع����م ال������حم�����دود من 
قيادتنا العليا وانط�قا من منهجية 
ال�شتمرار يف التميز واملحافظة على 
ال�شرتاتيجي  والتخطيط  املنجزات 
التميز  ل�����ش����ت����م����راري����ة  ك���م���م���ك���ن 
الداخلية  وزارة  وعملت   . وال��ري��ادة 
ب��ك��ل ط��اق��ات��ه��ا ل��ل��ف��وز ب��ال��ع��دي��د من 
وح�شدت  الرائدة  الدولية  اجلوائز 
املوؤ�ش�شي  التطوير  اأهمها يف م�شرية 
والتميز ونفذت العديد من املبادرات 
تعزيز  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  وامل�����ش��روع��ات 

حماية اأطفالنا من املخاطر جت�شيدا 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ال��ف��ري��ق  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
وحر�س �شموه على اأن تكون الدولة 
مركز اإ�شعاع ح�شاري ومثال وقدوة 
املنطقة يف تعزيز حماية  حتتذى يف 
الإجراءات  الطفل من خ�ل  واأم��ن 
واأمان  اأم���ن  بتعزيز  والكفيلة  ك��اف��ة 
قيادتنا  نعاهد  . وختاما  جمتمعاتنا 
حتقيق  يف  قدما  امل�شي  على  العليا 
م�شرية  يف  امل����ن���������ش����ودة  الأه������������داف 
ال��ن��ه�����ش��ة وال��ت��ط��وي��ر خ�����ش��و���ش��ا يف 

والأمني  ال�شرطي  العمل  جم���الت 
اأن يك�أ  ونبتهل اإىل املوىل عز وجل 
وقيادتها  امل��ج��ي��دة  دول��ت��ن��ا  ب��ع��ن��اي��ت��ه 
يف  حليفها  التوفيق  ويجعل  العليا 
ج��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة حل��داث��ة الوطن 
والعافية  ال�شحة  موفور  ي�شبغ  واأن 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  اأ�شحاب  على 
املجل�س  اأع�����ش��اء  واإخ��وان��ه��م��ا  ونائبه 
ي�شدد  واأن  الإم�����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى 
خ��ط��اه��م مل��وا���ش��ل��ة ج��ه��وده��م لرفعة 
الوطن واإع�ء �شاأنه وكل عام واأنتم 
بخري ووطننا الغايل يف اأمن وتقدم 

وازدهار. 

•• دبي-وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ح���رم  ه��ن��اأت 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة �شمو 
رئي�شة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بنت  منال  ال�شيخة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  للمراأة  دب��ي  موؤ�ش�شة 
حكومة و�شعبا مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين والأربعني. 
واأ�شادت �شمو ال�شيخة منال مب�شاهمة املراأة الإماراتية 
دولة  ت�شهدها  التي  والتطور  النمو  م�شرية  تر�شيخ  يف 
وحتى  التاأ�شي�س  فجر  منذ  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
التي  النوعية  الإجن��ازات  اأهمية  �شموها  واأك��دت  اليوم. 

و�شلت  التي  ال��ب��ارزة  واملكانة  الإماراتية  امل��راأة  حققتها 
اإليها يف جميع املحافل الدولية يف ظل الرعاية والدعم 
امل�شتمرين من قبل القيادة الر�شيدة. وتقدمت �شموها 
بال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
واإىل �شاحب  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل على 
ما يقدمانه من رعاية ودعم لكل ما من �شاأنه اأن يعزز 
من  مزيد  نحو  بيدها  وياأخذ  الإماراتية  امل��راأة  م�شرية 
الإجناز والتميز. وقالت �شمو ال�شيخة منال بنت حممد 
والأربعني   الثاين  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  لها  كلمة  يف 

بفخر  نتذكر  اأن  اإل  الغالية  املنا�شبة  ه��ذه  لنا يف  بد  ل 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  لهما  املغفور  املوؤ�ش�شني  اآب��اءن��ا 
اللذان  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  را���ش��د  وال�شيخ  نهيان  اآل 
�شريكة  لتكون  اإىل جانبها  ووق��ف��ا  امل���راأة  ب��ق��درات  اآم��ن��ا 
ي�شعدين  �شموها   واأ�شافت  البناء  م�شرية  يف  حقيقية 
اأن اأتقدم بجزيل ال�شكر والعرفان اإىل اأم الإمارات �شمو 
الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
العام الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة 
املجل�س الأعلى ل�أمومة والطفولة على ما تقدمه من 
جهود كبرية ل�إرتقاء باملراأة وتعزيز قدراتها يف خمتلف 

املجالت.

منال بنت حممد بن را�صد ت�صيد بدور املراأة الإماراتية يف تر�صيخ م�صرية النمو والتطور يف الدولة

وكيل وزارة الداخلية: ت�صهد دولتنا نه�صة تنموية واقت�صادية وعمرانية كربى فاقت معدلت اإجنازها كل املقايي�ض

نا�سر خلريباين

بف�صل �صيا�صة قيادتنا احلكيمة اأ�صبحت دولتنا من اأ�صرع دول العامل تقدمًا 

•• اأبوظبي-وام:

الدكتور عبيد احلريي  الركن  ال��ل��واء   وج��ه معايل 
اأبوظبي  ل�شرطة  العام  القائد  نائب  الكتبي  �شامل 
والأربعني  ال��ث��اين  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  كلمة 
فيما يلي ن�شها .. �شيظل هذا اليوم املبارك يف تاريخ 
دولتنا �شاطعا كال�شم�س منريا يف �شفحات تاريخنا 
 42 ال����  ال��وط��ن��ي  بيومنا  نحتفل  اإذ  ون��ح��ن  امل��ج��ي��د 
املزيد  ونحقق  خطواتنا  ل��رناج��ع  النف�س  م��ع  نقف 
ال�شعب  ت�شارك  العليا  قيادتنا  اإن  النجاحات.  م��ن 
طموحاته غري املحدودة وهي ل تريد فقط اللحاق 
والريادة  نف�شه  التطور  و�شنع  ب��ل  التطور  ب��رك��ب 
ع�شر  يف  نعي�س  ونحن  ل�شيما  وال�شدارة  والتقدم 
الآلياتوالتقنيات  كافة  فيه  تطورت  الإي��ق��اع  �شريع 
معه  تطورت  وباملقابل  وال�شرتاتيجيات  واخلطط 
ف��ال��ع��امل ي�شهد منوا  اخل��ط��ط وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات. 
املتغريات ونحن  التعامل مع  اأي�شا يف طرق  �شريعا 
يف الإمارات ن�شنع لأنف�شنا م�شتقب� واعيا ي�شتحقه 
جيلنا والأجيال املقبلة من خ�ل العلم والتح�شيل 
والب��ت��ك��ار ودرء خم��اط��ر اجل��رائ��م وال��ت�����ش��دي لها 
ومكافحتها والتن�شيق مع املجتمع الدويل فالنه�شة 
التي حتققت وتتحقق هي نتاج طبيعي جلهد وفكر 
الرقي  على  م�شمم  و�شعب  واعية  قيادة  وتخطيط 
مع  مت�حمة  وق��ي��ادة  قيادته  عن  ينف�شم  ل  �شعب 

اأبناء الوطن ترعاهم وتوفر لهم جميع الإمكانيات 
اإن   . اأجل نه�شة خ�قة  وت�شخر لهم كل �شيء من 
نتاج  هي  التي  بالتطورات  مي��وج  حولنا  من  العامل 
للظلم  نتاج  منها  وال��ت��ب��دل  التطور  ل�شنن  طبيعي 
والقهر وال�شتبداد وابتعاد الروؤى عن الطموح وهذا 
كله ينعك�س على املجتمعات ب�شكل عام اإل اإننا يف دولة 
وان��دم��اج بني  ب��وح��دة  ننعم  الإم����ارات بوجه خا�س 
القيادة وال�شعب فما يحلم به ال�شعب يجده ي�شكل 
هاج�شا لدى القيادة التي ت�شعى جاهدة ت�شعى اإىل 
رفاهيته وتلبية متطلباته فنحن ل نعي�س مبعزل عن 
قيادتنا فهي ملتحمة بنا وت�شعر بنب�شنا وتعربعن 
فاأ�شبحنا بف�شل من اهلل دولة ع�شرية  طموحاتنا 
الدولة  ه��ذه  يف  نحن  ث��م  ن��ظ��ري.  لها  ع��ز  متقدمة 
ال�شيف  حتى  يلحظه  وه��ذا  جت��د  امل��ب��ارك��ة  الطيبة 
امل�شوؤولني مفتوحة  اأبواب  اإن  كما القا�شي والداين 
على م�شراعيها ولي�س بني القيادة والنا�س حجاب 
وعندما نتحدث عن الو�شع الأمني يف ظل املتغريات 
من حولنا جتد اأن الو�شع الذي بينته وذكرته حول 
ت�حم القيادة مع �شعبها هو اأبلغ تعبري ف� مكان 
للمخاطر الأمنية لأن ال�شعب املتوحد خلف القيادة 
اأبوظبي  �شرطة  اإن   . وكبري  را�شخ  نحو  على  العليا 
عززت جمموعة من القيم العامة التي عملت على 
والأمانة  النزاهة  وه��ي  عليها  واحل��ف��اظ  تطويرها 
والظروف  الأوق���ات  جميع  ويف  امل�شتويات  اأع��ل��ى  يف 

الدولية  وامل��واث��ي��ق  الإن�����ش��ان  حقوق  بذلك  مراعية 
احل�شاري  وامل���وروث  ال�شمحة  وال�شريعة  اخلا�شة 
والتقاليد  وال����ع����ادات  امل��ح��ل��ي  للمجتمع  الأ���ش��ي��ل 
املتطورة  خدماتها  بتقدمي  ملتزمة  وه��ي  العربية 
وب��ل��ب��اق��ة ل��ك��ل ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع.. وا���ش��ت��ط��اع��ت رفع 
اأدائ���ه���ا يف خمتلف  ق��درات��ه��ا والرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى 
اجلماهريية  اخل��دم��ات  لتح�شني  عملها  جم���الت 
وتفعيل  املجتمع  اأف��راد  فئات  ملختلف  تقدمها  التي 
امل��ل��ق��ى ع��ل��ى عاتقها يف احل��ف��اظ على  ال����دور ال��ه��ام 
الأمن لدعم امل�شرية التنموية التي ت�شهدها الدولة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وو�شع  يف خم��ت��ل��ف م��ن��اح��ي الأن�����ش��ط��ة 
امل�شاريع  ع�شرات  وتد�شني  للجودة  الدولية  املعايري 
اخلدمية الرائدة واملعززة ل�شورة ح�شارية اإماراتية 
والطماأنينة  بالعدالة  اجلميع  فيها  ينعم  م�شرقة 
وال�����ش���م وم��راق��ب��ة اخل��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم لتحقيق 
وختاما   . ال�شرطي  للعمل  التطويرية  النط�قة 
نبتهل اإىل املوىل عز وجل اأن يحفظ بعنايته دولتنا 
املجيدة وقيادتها العليا ويجعل التوفيق حليفها يف 
جهودها الرامية حلداثة الوطن واأن ي�شبغ موفور 
ال�شحة والعافية على قائد الوطن واأ�شحاب ال�شمو 
اأع�شاء املجل�س الأعلى ل�حتاد حكام الإمارات واأن 
والوطن  لرفعة  جهودهم  ملوا�شلة  خطاهم  ي�شدد 
الغايل  واأنتم بخري ووطننا  �شاأنه وكل عام  واإع���ء 

يف اأمن وتقدم وازدهار.

•• اأبوظبي-وام:

وجه اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل 
واخلدمات  ل��ل��م��وارد  امل�����ش��اع��د  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
الثاين  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  كلمة  امل�شاندة 
والأرب�����ع�����ني ف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����ش��ه��ا .. ال���ث���اين من 
دي�شمرب عام 1971 من الأيام اخلالدة يف دولة 
اخلري  م�شرية  انط�قة  ذك���رى  فهو  الإم����ارات 
والعطاء بقيادة املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد 
والذي  ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
املتقدمة  ال�����دول  م�����ش��اف  اإىل  الإم�������ارات  ن��ق��ل 
ففي مثل هذا اليوم قبل اكر من اربعة عقود 
الحت��اد ومتكنت بحكمة و�شرب  �شفينة  اأبحرت 
الدولة رحمهم  موؤ�ش�شي  واخ��وان��ه  اخل��ري  زاي��د 
العاتية  والأم���واج  العراقيل  اهلل من جت��اوز كل 
والو�شول اإىل بر ال�ش�مة والأمان و ا�شتطاعت 
دولتنا خ�ل 42 عاما ان ت�شعنف�شها يف م�شاف 
ال�شنني  مبئات  �شبقتنا  والتي  املتقدمة  ال��دول 
حيث ت�شهدكافة امارات الدولة نه�شة مت�شارعة 
القت�شادية  احل���ي���اة  م��ن��اح��ي  ك���اف���ة  ومن������وايف 
عليها  اأثنى  والأمنية  وال�شيا�شية  والجتماعية 
م�شرية  اإل��ي��ه  و�شلت  م��ا  اإن  وال����داين.  القا�شي 
دول��ت��ن��ا م��ن ال��رق��ي وال��ت��ق��دم ك���ان ن��ت��اج��ا لدعم 
ترك  ال�شنني مما  مر  على  ال�حمدود  القيادة 

و�شلت  التي  املتميزة  املكانة  على  الوا�شح  اأث��ره 
هذه  تتبواأ  اأن  اإىل  ق��اده��ا  وال���ذي  ال��دول��ة  اإليها 
يوم  بعد  يوما  بها  نتفخر  التي  العاملية  املكانة 
هنيئا لنا جميعا انتماوؤنا لهذه الدولة املعطاءة 
اإمارات اخلري وهنيئا لأ�شحاب الف�شل املغفور له 
باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ث��راه موؤ�ش�س دول��ة الحت��اد وب��اين نه�شتها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  العليا  وللقيادة 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  خليفة بن زايد 
اهلل خري خلف خلري �شلف والذي �شار على نهج 
الوالد  زايد اخلري حيث عمل على تثبيت دعائم 
الحت����اد وم��ن��ج��زات��ه وم��وا���ش��ل��ة م�����ش��رية اخلري 
والعطاء التي ت�شهدها الدولة يف كافة املجالت 
مما جعل الإم��ارات واحة اأمن واأم��ان وا�شتقرار 
ينعم به املواطن واملقيم على اأر�س الوطن. لقد 
كان لدعم قيادتنا ال�حمدود واملتوا�شل لوزارة 
وح�شولها  ت��ط��وره��ا  يف  ك��ب��ري  دور  ال��داخ��ل��ي��ة 
املحلي  امل�شتوى  على  اجلوائز  من  العديد  على 
والإقليمي والعاملي واإننا اإذ نوؤكد ولءنا لوطننا 
والرتقاء  النهو�س  نتمنىاملزيدمن  ولقادتنا 
امل��رات��ب بني  اأع��ل��ى  اإىل  بها  وال��و���ش��ول  لدولتنا 
الدول. و حققت وزارة الداخلية خ�ل ال�شنوات 
اإجن��ازات كبرية ترتقي مل�شتوى  املا�شية  القليلة 
�شرطة  ل��ب��ن��اء  اأدى  اإل��ي��ه��ا مم���ا  امل��وك��ل��ة  امل���ه���ام 

ع�شرية متطورةذات روؤيةوا�شرتاتيجية تواكب 
ي�شهدها  التي  املت�حقة  واملتغريات  التطورات 
ظواهر  م��ن  ي�شتجد  ومتابعةملا  املعا�شر  عاملنا 
بكفاءة  ال��ت�����ش��دي  م��ن  مكنتها  خمتلفة  اأم��ن��ي��ة 
عليها  والق�شاء  املختلفة  باأ�شكالها  للجرمية 
وحفظ الأمن ملوؤ�ش�شات واأفراد املجتمع كافة اإننا 
نفتخر باإجنازات دولتنا على ال�شعيد الأمني يف 
ظل توجيهات �شيدي الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
الوزراء  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زاي��د  بن 
وزير الداخلية ومتابعته امل�شتمرة ملا حتقق من 
تطور يف الأجهزة ال�شرطية التي اأ�شبحت اليوم 
الأمنية  امل�شتجدات  وت��ت��اب��ع  امل��ت��غ��ريات  ت��واك��ب 
�شرطية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وف����ق  اأ����ش���م���ل  ب�������ش���ورة 
اأجود  وتقدمي  الأداء  يف  بالتميز  اهتمت  �شاملة 
اجلوانب  جميع  �شملت  كما  الأمنية  اخل��دم��ات 
املادية  والإم��ك��ان��ات  الب�شري  بالعن�شر  املتعلقة 
املرجوة.  ال��ن��ت��ائ��ج  اإىل  ال��و���ش��ول  حت��ق��ق  ال��ت��ي 
والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  نرفع  وختاما 
بهذه  الإم����ارات  �شعب  واإىل  العليا  قيادتنا  اإىل 
امل��وىل عز  داع��ني  الغالية علينا جميعا  املنا�شبة 
وجل اأن يعيدها علينا والإم��ارات �شاخمة قوية 
�شبحانه  اهلل  بف�شل  وال�شتقرار  ب��الأم��ن  تنعم 
على  الغيور  الكرمي  و�شعبها  بقيادتها  ثم  ومن 

وحدتها وعزتها.

•• اأبوظبي-وام:

واخلدمات  املالية  عام  مدير  ب��دران  داوود  خليل  اللواء  وجه 
ب�����ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي الثاين 
والأربعني فيما يلي ن�شها .. الثاين من دي�شمرب1971 يوم 
جمي�د يف م�شرية الإجنازات والنه�شة والتطوير ال�شاملة يوم 
عظيم غي�ر جم�رى التاري�خ وحتولت معه الإمارات اإىل واحة 
مناحي  يف  والرفاهية  والرخاء  اخلري  يعمها  وغناء  خ�شراء 
اأمام التطورات التي  احلياة كلها ليقف العامل كله وباإعجاب 
احل�شول  يف  تناف�س  اأ�شبحت  والتي  اليوم  ال��دول��ة  ت�شهدها 
املزيد  حتقيق  يف  تنعك�س  التي  املتميزة  العاملية  اجلوائز  على 
من الرفاهية والتقدم والرفعة لأبنائها ووفق اأف�شل املعايري 
واملقايي�س الدولية املتطورة. تهل علينا هذه الذكرى العطرة 
الذاكرة والوجدان ويف  الأذه��ان �شورا م�شيئة يف  اإىل  لتعيد 
حياتنا الواقعية ملنا�شبة تاريخية فريدة حينما التقت النوايا 
الطيبة مع موؤ�ش�س نه�شتنا املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه بالعزمية والإرادة لبناء 
بالعزم  املباركة  امل�شرية  تلك  وتوا�شلت  العظيم.  الوطن  هذا 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  بقيادة  نف�شها  والإرادة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإخوانه اأ�شحاب 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات نحو العزة واملجد 
وال�شوؤدد لتحقيق املزيد من التطوير والنه�شة والرخاء لهذا 
رفرفت  التي  التاريخية  اللحظات  و�شتبقى  املعطاء.  الوطن 
فيها راية الحتاد يف علياء العز واملجد خالدة يف قلوب اأجيالنا 
و�شاهدا  �شعبنا  �شمري  يف  حيا  دي�شمرب  من  الثاين  و�شيظل 
التي  الأم��ن  نعمة  اإن  العظيمة.  والعطاء  على ملحمة احلب 
اإجن���ازات �شخمة  ب���دن��ا ه��ي واح���دة م��ن جمموعة  ت�شهدها 
ت�شهدها دولتنا وماكان لها اأن تتحقق لول عزم الرجال على 
رد اجلميل لهذا الوطن الغايل املعطاء فكانت العني ال�شاهرة 
ال�شرطي  العمل  لتنقل  العاملية  امل�شتجدات  وتتابع  ت��راق��ب 
تطورا  اأك��ر  مفاهيم  اإىل  التقليدي  مفهومه  م��ن  والأم��ن��ي 
املكت�شبات  على  احلفاظ  اإىل  العطاء  يف  القمة  حتقيق  وم��ن 

الإبداع  نحو  والتحفيز  التميز  ثقافة  ون�شر  واملعرفة  بالعلم 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  �شيدي  دعم  بف�شل  والتطوير 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
والعاملية يف حتقيق  التطوير  العاملية يف  وال��ذي يحفزنا على 
التميز وال�شمولية يف تعزيز م�شرية الأمن وال�شتقرار يف ربوع 
الوطن . ويف اخلتام نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 
�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل واإىل �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 
الأعلى ل�حتاد حكام الإمارات واإىل �شيدي الفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة واإىل �شيدي الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
داعني املوىل عز وجل اأن يدمي علينا نعمة الحتاد والرخاء يف 

وطن اخلري والعطاء. 

•• اأبوظبي-وام:

املدين  الدفاع  ع��ام  قائد  املطرو�شي  ث��اين  را�شد  اللواء  وج��ه 
بالإنابة كلمة مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين والأربعني فيما 
الحتاد  لقيام  والأرب��ع��ني  الثانية  ال��ذك��رى  يف   .. ن�شها  يلي 
ي�شتلهم اجلميع القيم الكبرية والنبيلة التي اأر�شاها املغفور 
لهما باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وال�شيخ را�شد 
الحتادي  املجل�س  اأع�شاء  واإخوانهما  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن 
التاأ�شي�شي والتي ر�شمت لنا طريق التطور واملنعة لدولتنا. 
واهتمام  رعاية  اىل  باعتزاز  ن�شري  املجيدة  املنا�شبة  وبهذه 
كافة مراحل تطوره  املدين يف  الدفاع  بجهاز  العليا  قيادتنا 
باإن�شاء الدفاع املدين يف الدولة عام  ومنذ القرار الحت��ادي 
فالقرار   2006 ل�شنة  الحت���ادي  ب��ال��ق��رار  م���رورا   1976
الوقاية  ثقافة  تعزيز  يف  اأ���ش��ه��م  ال���ذي   2012 ل�شنة   24
وال�ش�مة وتطبيقاتها وتاأتي منا�شبة اليوم الوطني ال� 42 
حافزا لتعزيز النجاحات املتحققة وتو�شيع وتطوير املبادرات 
املتميزة يف خمتلف ميادين اخلدمة والعمل امليداين والإداري 
ال�شراكات  وت��وث��ي��ق  امل���دين  ب��ال��دف��اع  اجل��م��ه��ور  ثقة  لتعزيز 
القطاعني  وم��ع  احلكوميني  ال�����ش��رك��اء  جميع  م��ع  الفعالة 
اخلا�س واملجتمعي. لقد حقق الدفاع املدين خ�ل م�شريته 

ومنذ تاأ�شي�شه على مدى 37 عاما تطورا نوعيا يف خدماته 
كجزء من الرتقاء امل�شتدمي بخدمات وزارة الداخلية نتيجة 
�شمو  الفريق  من  اجلهاز  بها  يحظى  التي  واملتابعة  الدعم 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء  ال�شيخ �شيف بن زايد 
وزير الداخلية.. مما و�شع الدفاع املدين يف م�شمار التناف�س 
امل��ث��م��ر م���ع ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة يف خم��ت��ل��ف م��ي��ادي��ن خدمات 
التوعية والوقاية واملكافحة و�شرعة ال�شتجابة واأ�شبح رائدا 
ويف  الرئي�شية  العمليات  يف  احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام  يف 
اأ�شهم يف تقليل احلوادث وحتجيمها  امل�شاندة مما  العمليات 
ون�شر الوعي الوقائي بني اأو�شع قطاعات املجتمع من خ�ل 
ويف  امل��دين  الدفاع  نفذها  التي  للتوعية  الوطنية  احلم�ت 
وال�ش�مة  للوقاية  الإلكرتونية  الأ�شا�شية  البنية  تر�شيخ 
املنا�شبة  وبهذه  واملن�شاآت.  املباين  يف  احلريق  من  واحلماية 
ومديري  العامني  املديرين  وجميع  با�شمي  اأتقدم  العزيزة 
املدين يف  الدفاع  الإدارات و�شباط و�شف �شباط وموظفي 
العليا  قيادتنا  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  باأ�شمى  الدولة 
جميعا  علينا  الغالية  املنا�شبة  ب��ه��ذه  الإم����ارات  �شعب  واإىل 
داع��ني امل��وىل عز وج��ل اأن يعيدها علينا والإم���ارات �شاخمة 
قوية تنعم بالأمن وال�شتقرار بف�شل اهلل �شبحانه ومن ثم 

بقيادتها و�شعبها الكرمي الغيور على وحدتها وعزتها. 

نائب القائد العام ل�صرطة اأبوظبي: �صيظل الثاين من دي�صمرب يف تاريخ 
دولتنا �صاطعًا كال�صم�ض منريًا يف �صفحات تاريخنا املجيد 

خليفة حارب اخلييلي: الثاين من دي�صمرب عام 1971 من الأيام 
اخلالدة وذكرى انطالقة م�صرية اخلري والعطاء 

قائد عام الدفاع املدين بالإنابة: منا�صبة اليوم الوطني 
الـ 42 حافزًا لتعزيز النجاحات املتحققة 

مدير عام املالية واخلدمات ب�صرطة اأبوظبي: الثاين من دي�صمرب يوم عظيم غّيـر جمـرى التاريـخ 
وحتولت معه الإمارات اإىل واحة خ�صراء وغّناء يعّمها اخلري والرخاء والرفاهية 
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تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي
بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية :

بتاريخ : 01/ 08/ 2012م املودعة حتت رقم :177398 
با�ش��م: فندق جورج اخلام�س بي يف

وعنوانه: لن فان كروننبورغ 8 ، 1183 ايه ا�س ام�شتلفني ، هولندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شحية  املنتجعات  خدمات  التجميل،  �شالونات  وهي  الب�شرية،  الكائنات  وجمال  ب�شحة  العناية  خدمات 
)العناية  والبديكري  اليدين  باأظافر  العناية   ، بالوجه  والعناية  اجل�شدية  املعاجلة   ، )التدليك(  امل�شاج   ،

بالقدام( ، وخدمات ال�شاونا ، �شالونات ت�شريح ال�شعر ، ، وغرف البخار يف الفئة  :    44
و�شف الع�مة : العبارة  GEORGE V PARIS مكتوبة باأحرف لتينية وفوقها احلروف ال�تينية 

قاعدة يحيط بها خط مقو�س ميثل  ل�شكل  ر�شم  العلى  وفى  بع�شها  يف  متداخلة   GGV
PARIS ال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام ال�شم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  2  دي�سمرب 2013 العدد 10959

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي 
بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية :

بتاريخ : 01/ 08/ 2012م املودعة حتت رقم :177393 
با�ش��م: فندق جورج اخلام�س بي يف

وعنوانه: لن فان كروننبورغ 8 ، 1183 ايه ا�س ام�شتلفني ، هولندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شحية  املنتجعات  خدمات  التجميل،  �شالونات  وهي  الب�شرية،  الكائنات  وجمال  ب�شحة  العناية  خدمات 
)العناية  والبديكري  اليدين  باأظافر  العناية   ، بالوجه  والعناية  اجل�شدية  املعاجلة   ، )التدليك(  امل�شاج   ،

بالقدام( ، وخدمات ال�شاونا ، �شالونات ت�شريح ال�شعر ، ، وغرف البخار يف الفئة  :    44
و�شف الع�مة : العبارة  GEORGE V مكتوبة باأحرف لتينية 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  2  دي�سمرب 2013 العدد 10959

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / ك�يد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:

بتاريخ 16 اأكتوبر 2011   املودعة حتت رقم: 163822 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: �شيرب بي تي اإي. اإل تي دي 
 وعنوانه:231 بندان لووب، �شنغافورة 128418، �شنغافورة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
مبخر  وحليب  خمي�س  وحليب  ب��ودرة  وحليب  احلليب  ومنتجات  احلليب  ل�أكل؛  املعدة  والدهون  الزيوت 
وال�شيد؛  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ش��م��اك  اللحوم  الطماطم؛  ومعجون  الطماطم  �شل�شة  مكثف؛  وحليب 
خ��شات اللحم؛ فواكه وخ�شروات حمفوظة وجمففة ومطهوة؛ ه�م )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

بال�شكر؛ البي�س.
 الواق�عة بالفئة:  29 

يف  مو�شح  هو  كما  ال�تينية  بالأحرف  و�شف الع�مة:  تتكون الع�مة من كلمة "TRIKEY" مكتوبة 
ال�شكل املبني اأع�ه.

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا الإع�ن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  2  دي�سمرب 2013 العدد 10959

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الدانة الدولية لت�شجيل الع�مات التجارية
بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:

بتاريخ : 01/ 04 / 2012م املودعة حتت رقم : 171347 
با�ش��م:  �شركة م�شنع رغدان للدهانات  

وعنوانه: التجمعات ال�شناعية، �شحاب، اململكة الردنية الها�شمية 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التلوين؛  م��واد  اخل�شب؛  تلف  ومن  ال�شداأ  من  الوقاية  م��واد  وال�كيه،  والورني�س  الدهانات   :)02( الفئة 
مر�شخات اللون؛ الراتينجات الطبيعية اخلام؛ معادن ب�شكل ورق وم�شحوق للدهانني واملزخرفني، وعمال 

الطباعة والفنانني.
الواق�عة بالفئة: 02

و�شف الع�مة:  الع�مة عبارة عن كلمة ROYAL  بال�تينية ب�شكل مميز، احلرف O بداخله ر�شم 
اأي�شا ر�شم لتاج عليه ما  اأر�شية �شوداء، يعلوها جميعها  ROYAL  بني  خطني متوازيني على  و  لتاج، 

ي�شبه الث�ث كرات.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  2  دي�سمرب 2013 العدد 10959

تعلن ادارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:هيئة ال�شارقة ل��شتثمار والتطوير )�شروق(  
ال�شارقة قلب   Heart of Sharjah:طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية

املودعة بالرقم:194677       بتاريخ:2013/7/9 م
با�ش��م:هيئة ال�شارقة ل��شتثمار والتطوير )�شروق(

وعنوانه:ال�شارقة ، �س.ب: 867 ، المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات .

و�شف الع�مة:�شكل م�شتطيل مق�شوم باللونني الزرق من فوق وال�شفل باللون البني ويف و�شط امل�شتطيل 
 Heart of الكلمة يوجد وباللغة ال�تينية  ال�شارقة( ب�شكل مميز وا�شفل  مكتوب باللغة العربية )قلب 

البي�س  .   باللون   Sharjah
الع�مة  عن  مبعزل   sharjah ال�شارقة  كلمة  ا�شتخدام  عن  ح�شري  بحق  املطالبة  ال�ش��رتاطات:عدم 

لعتبارها منطقة جغرافية. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  2  دي�سمرب 2013 العدد 10959

تعلن ادارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:هيئة ال�شارقة ل��شتثمار والتطوير )�شروق(  
ال�شارقة قلب   Heart of Sharjah:طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية

املودعة بالرقم:194675       بتاريخ:2013/7/9 م
با�ش��م:هيئة ال�شارقة ل��شتثمار والتطوير )�شروق(

وعنوانه:ال�شارقة ، �س.ب: 867 ، المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 ان�شاء املباين .

و�شف الع�مة:�شكل م�شتطيل مق�شوم باللونني الزرق من فوق وال�شفل باللون البني ويف و�شط امل�شتطيل 
 Heart of الكلمة يوجد وباللغة ال�تينية  ال�شارقة( ب�شكل مميز وا�شفل  مكتوب باللغة العربية )قلب 

البي�س  .   باللون   Sharjah
الع�مة  عن  مبعزل   sharjah ال�شارقة  كلمة  ا�شتخدام  عن  ح�شري  بحق  املطالبة  ال�ش��رتاطات:عدم 

لعتبارها منطقة جغرافية. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  2  دي�سمرب 2013 العدد 10959

تعلن ادارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:هيئة ال�شارقة ل��شتثمار والتطوير )�شروق(  
ال�شارقة قلب   Heart of Sharjah:طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية

املودعة بالرقم:194676       بتاريخ:2013/7/9 م
با�ش��م:هيئة ال�شارقة ل��شتثمار والتطوير )�شروق(

وعنوانه:ال�شارقة ، �س.ب: 867 ، المارات العربية املتحدة 
والبيئية  والثقافية  والرتاثية  الرتفيهية  الن�شطة  بالفئة:41  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 

وامل�شاحية .
و�شف الع�مة:�شكل م�شتطيل مق�شوم باللونني الزرق من فوق وال�شفل باللون البني ويف و�شط امل�شتطيل 
 Heart of الكلمة يوجد وباللغة ال�تينية  ال�شارقة( ب�شكل مميز وا�شفل  مكتوب باللغة العربية )قلب 

البي�س  .   باللون   Sharjah
الع�مة  عن  مبعزل   sharjah ال�شارقة  كلمة  ا�شتخدام  عن  ح�شري  بحق  املطالبة  ال�ش��رتاطات:عدم 

لعتبارها منطقة جغرافية. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  2  دي�سمرب 2013 العدد 10959

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
الدانة الدولية لت�شجيل الع�مات التجارية 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  57025    
با�ش��م:�س. ديدو كونفيك�شيون تيك�شتيل تيجاريت يف �شانايي ليمتد �شريكيتي

ا�شطنبول،  �شي�شلي،   ،9 منرب:  �شوق  عثمانباي،  ماتباجي  ماه-  وعنوانه:مي�شروتييت 
تركيا. 

وامل�شجلة حتت رقم : )46922(  بتاريخ:  11 / 11 /2003
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف:    11/  11 /  2013  وحتى تاريخ :  11 /  11 /  2023
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  2  دي�سمرب 2013 العدد 10959

العدد  10959 بتاريخ   2013/12/2     
 يف الدعوى رقم 2013/529 مدين كلي- دبي

اىل املدعى عليها: كارولينا لكبابان جيمينيز 
احل�شابية  اخل��ربة  باعمال  للقيام  الب��ت��دائ��ي��ة،  دب��ي  حمكمة  م��ن  تكليفنا  على  بناء 
كويفا�س  ديرا�س  ديي�شبابي�  فالرييا جينا  املدعني/1-  املقامة من  اع�ه  بالدعوى 
املحامى/  بوكالة  نيكول�س ماكادافان-  و 3- ماي�  باملي�س  اي�شبرييتو  و 2- جيم�س 
حممد عبيد خلفان الر�شه ال�شويدي... وعليه نحدد موعدا اجتماع خربة ح�شابية 
وذلك  �شباحا...  ع�شر  احلادية   )  11.00( ال�شاعة   2013/12/4 املوافق  الربعاء  يوم 
مبقر بدبي بالعنوان التايل �شارع املطار- بناية قا�شم �شلطان- الدور الثاين- مكتب 
يرجى   04-2942612 رقم  فاك�س   050-4822793 و   04-2942611 رقم  هاتف   )206(

احل�شور باملوعد وتقدمي كافة اقوالكم وم�شتنداتكم بالدعوى اع�ه.
اخلبري املنتدب/ وليد ابراهيم ال�سايغ      

 اعالن دعوه حل�سور اجتماع
اخلربة احل�سابية

العدد  10959 بتاريخ   2013/12/2     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2814 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  اجلن�شية:م�شر   عبداملنعم  احلمد  ابو  مطرود  عبداملنعم  مدعي/   
عليه: �شركة اكد لل�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: 
ذ.م.م  العامة  لل�شيانة  اكد  �شركة  اع�نه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/12/04 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اع�ه 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
�شخ�شيا  زايد    بن  حممد  مبدينة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/06  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10959 بتاريخ   2013/12/2     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1946 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغ�دي�س  اجلن�شية:  الرحمن  عبيد  ليت  �شيد  ابو  حممد  مدعي/   
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الكهربائية  لعمال  املذنب  موؤ�ش�شة  عليه: 
لعمال  املذنب  موؤ�ش�شة  اع�نه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية:  الكهربائية 
 2013/12/04 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اع�ه  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
بن  حممد  مبدينة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
زايد �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/11/06  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10959 بتاريخ   2013/12/2     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2562 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  ا�شرف  حممد  ار�شد  حممد  مدعي/   
الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:المارات  ذ.م.م  التموين  وخدمات  نوبل  مطعم 
ذ.م.م  التموين  وخدمات  نوبل  مطعم  اع�نه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  اجلن�شية:المارات    
اع�ه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/08 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/04  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10959 بتاريخ   2013/12/2     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3012 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ ابراهيم ح�شني زهرة اجلن�شية: �شوريا مدعي عليه: الملانية الدولية 
لتجهيزات املنزلية اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
المارات  اجلن�شية:  املنزلية  لتجهيزات  الدولية  الملانية  اع�نه/   املطلوب 
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اع�ه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/09 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10959 بتاريخ   2013/12/2     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2292 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد ار�شاد حممد رم�شان اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: خياط 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  اعجاز 
املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية:  اعجاز  خياط  اع�نه/ 
اقام الدعوى املذكورة اع�ه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/12/4 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10959 بتاريخ   2013/12/2     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2592 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ �شيفول ا�ش�م نونول ا�ش�م اجلن�شية: بنغ�دي�س  مدعي عليه: زهرة 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  املرجان 
عمالية املطلوب اع�نه/ زهرة املرجان لل�شيانة العامة اجلن�شية: المارات    
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اع�ه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/09 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10959 بتاريخ   2013/12/2     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2783 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ فرحان اقبال حممد اقبال اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: ماي�شن 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  �شي�شتمز  تيليكم 
املطلوب اع�نه/ ماي�شن تيليكم �شي�شتمز اجلن�شية: المارات  عنوانه:بالن�شر 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اع�ه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/09 املوافق 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة حممد بن زايد - مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بث�ثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10959 بتاريخ   2013/12/2     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2061 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

زووم  عليه:  مدعي  بنغ�دي�س  اجلن�شية:  نبي  نور  ا�ش�م  نور  مدعي/   
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  لين 
العامة اجلن�شية: المارات  املطلوب اع�نه/  زووم لين للمقاولت  عمالية 
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اع�ه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/08 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/04  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10959 بتاريخ   2013/12/2     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2429 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

التالق  فن  عليه:  بنغ�دي�س مدعي  اجلن�شية:  �شيد  ابو  ابو طاهر  مدعي/   
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت 
المارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  التالق  فن  اع�نه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اع�ه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/08 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول  مزيد  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بث�ثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/10/30
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10959 بتاريخ   2013/12/2     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2567 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد �شاهجان ليت نور العامل اجلن�شية: بنغ�دي�س مدعي عليه: 
موؤ�ش�شة �شعار التميز للخدمات الفنية اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اع�نه/  موؤ�ش�شة �شعار التميز للخدمات الفنية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات   اجلن�شية: 
اع�ه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/08 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10959 بتاريخ   2013/12/2     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2732 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

الفو مياه اجلن�شية:  بنغ�دي�س  مدعي عليه: عرب  مدعي/ �شاميم احمد   
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  والكهربائية  ال�شحية  ل�عمال  ال�شحراء 
ل�عمال  ال�شحراء  عرب  اع�نه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
ال�شحية والكهربائية اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
 2013/12/04 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اع�ه  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية    املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10959 بتاريخ   2013/12/2     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2585 

يف  بانه  افادتكم  نود  بالن�شر  العنوان:  الزعابي   را�شد  حممد  �شعيد  �شده:  املحكوم 
 ( الي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ادارة جل��ان ف�س  قبل  م��ن  ت��اري��خ 2013/11/13 �شدر حكم 
ابوظبي( يف الدعوى املذكورة اع�ه ل�شالح املحكوم له: علي عبا�س عبداهلل الفهيم   
النزاع  ع��ني  ب��اإخ���ء  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  اوًل:  احل�����ش��وري:  مبثابة  اللجنة  حكمت 
كانت  التي  باحلالة  ال�شواغل  من  خالية  للمدعي  وت�شليمها  احلكم،  باأ�شباب  املبينة 
عليها وقت التعاقد. ثانيا: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي القيمة اليجارية 
للعني مو�شوع النزاع مقدرة يف مبلغ مائتان  وع�شرون الف درهم )220000 درهم( 
عن الفرتة من تاريخ 2013/7/1 وحتى تاريخ الخ�ء. ثالثا: برف�س بقية الطلبات، 
وبالزام املدعى عليه الر�شوم وامل�شروفات. حكما قاب� ل��شتئناف خ�ل )15( يوم  

اعتبارا من اليوم التاي لن�شر هذا امل�شتند.

جلان ف�س املنازعات االيجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10959 بتاريخ 2013/12/2     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2012/862  عقاري كلي 
اىل املدعى عليه /1- ت�شابل ورلد ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /اجمد 
ح�شني احمد وميثله: �شمرية عبداهلل علي قرقا�س  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة ف�شخ اتفاقية احلجز املوؤرخة 2008/8/18 بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي 
مببلغ وقدره )353.059 درهم امل�شددة اليه ( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
التام والزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شروفات ولقاء اتعاب  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/12/30 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف  الق��ل.  على  اي��ام  بث�ثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10959 بتاريخ 2013/12/2     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/864  عمايل كلي 
اىل املدعى عليه /1- ميديا برميا للدعاية والع�ن جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  ال�شيحاوي  املدعي /حممد علي خالد  ان 
العودة  تذكرة  �شاملة  دره��م(   1080292( عماليةوقدرها  مب�شتحقات  املطالبة 
على الدرجة ال�شياحية مببلغ )5000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل ب�كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/5 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9:30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  ميثلك 
قبل اجلل�شة بث�ثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري.
رئي�س الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10959 بتاريخ 2013/12/2     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2013/511  عقاري كلي 

ان  الق��ام��ة مب��ا  اكربكل�شتاين  جمهول حم��ل  /1- علري�شا  عليه  امل��دع��ى  اىل 
املدعي /را�شد دروي�س احمد �شيف الكتبي وميثله: ماجد �شعيد حمد اجل�ف 
عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  ال�شويهي 
رقم 1 مبنطقة ت�ل  باملبنى  توتاورز  رقم 1804 بربج  ال�شكنية  ال�شقة  بت�شليم 
وحتى   %9 القانونية  والفائدة  ال�شواغل  من  خالية  للمدعي  الثانية  الم��ارات 
ال�شداد التام. والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.1 بالقاعة  9:30 �س  ال�شاعة   2013/12/5 املوافق  اخلمي�س  يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة ايام على القل. 
رئي�س الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ويل عهد راأ�ض اخليمة ي�صهد احتفالت منطقة اجلري باليوم الوطني الـ42 
•• راأ�س اخليمة-وام:

را�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
اخليمة م�شاء ام�س الول احتفالت اهايل منطقة اجلري باليوم الوطني 
ل��دى و�شوله احلفل  را���س اخليمة  42 للدولة. وق��ام �شمو ويل عهد  ال��� 
والتي  املنا�شبة  بهذه  اقيمت  التي  التذكارية  اللوحة  عن  ال�شتار  بازاحة 
حملت �شورة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل بح�شور ال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي. وا�شتملت 
اهايل  مب�شاركة  ال�شعبي  ال��رتاث  فنون  ف��رق  عرو�س  الحتفال  فعاليات 
املنطقة الذين عربوا عن �شعادتهم بالحتفال باليوم الوطني ال�42 وما 
ميثله من منا�شبة عزيزة لهايل املنطقة وابناء المارات ب�شكل عام حيث 

الباء  ت�شحيات  اجلميع  فيها  ي�شتذكر  غالية  منا�شبة  اليوم  ه��ذا  يعترب 
اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  بقيادة  املوؤ�ش�شني 
ثراه ودورهم البارز يف مل ال�شمل وار�شاء قواعد دولة الحتاد على ا�شا�س 
املرموقة  مكانتها  لها  ع�شرية  دول��ة  لبناء  وامل�شاواة  والخ��اء  العدل  من 
ومبقدراتها  الدولة  بابناء  والنهو�س  وال��دويل  القليمي  امل�شتويني  على 
اهايل  وتقدم  جناحها.  على  العامل  ي�شهد  اجن���ازات  لتحقيق  ومكا�شبها 
حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتربيكات  بالتهاين  املنطقة 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
اع�شاء املجل�س العلى حكام الإمارات واىل �شعب المارات بهذه املنا�شبة 

الغالية. 

•• العني - الفجر

اف��ت��ت��ح ال�����ش��ي��خ ه���زاع ب��ن طحنون 
ديوان  نهيان، وكيل  اآل  بن حممد 
ال�شرقية  باملنطقة  ح��اك��م  مم��ث��ل 
باليوم  الح��ت��ف��ال  فعاليات  ،ام�����س 
األعاب  م��دي��ن��ة  يف   42 ال���وط���ن���ي 
مدى  على  ت�شتمر  والتي  الهيلي، 
يومني خ�ل الفرتة امل�شائية من 

الرابعة وحتى الثانية ع�شرة .
ح�����ش��ر الف���ت���ت���اح ال���دك���ت���ور مطر 
العني  بلدية  ع��ام  مدير  النعيمي 
وم�������ش���وؤول���و ال��ب��ل��دي��ة وع�����دد من 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال���دوائ���ر 
يف املدينة.  وق��ام ال�شيخ ه��زاع بن 
طحنون بن حممد اآل نهيان عقب 
ق�س ال�شريط التقليدي بجولة يف 
يرافقه  الإحتفالت  اأرج��اء مدينة 
م���دي���ر ع����ام ال��ب��ل��دي��ة ال�����ذي قدم 
وجتهيزاتها  مكوناتها  عن  �شرحاً 
والرتاثية  ال��ف��ن��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
للزوار  تقدمها  التي  والرتفيهية 
و�شملت   ، الوطني  باليوم  احتفاًل 
ال�شعبي، ومعر�س  ال�شوق  اجلولة 
ومنطقة  احل��ك��وم��ي��ة،  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
لل�شغار،  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  الأل�����ع�����اب 
وا�شتملت  امل��خ��ت��ل��ف��ة.   وامل�������ش���ارح 
ال���ف���ع���ال���ي���ات امل���ق���ام���ة ب����ع����دد من 
وامل�شرحية  امل���ي���دان���ي���ة  الأع����م����ال 

وال���رتاث���ي���ة امل���ب���ه���رة ال���ت���ي ب����داأت 
ب��ع��ر���س ج����وي ل��ف��ري��ق الم�����ارات 
�شماء  فتاألقت  اجل��وي��ة  للعرو�س 
املبهرة  الطائرات  بحركات  العني 
�شمن  امل���ت���م���ر����ش���ني  ل���ل���ط���ي���اري���ن 
ا�شتعرا�س م�شوق و األوان متنوعة 
ر���ش��م��ت ع��ل��م و خ��ري��ط��ة الإم����ارات 
بالإ�شافة  ال��زاه��ي��ة   األ��وان��ه��م��ا  يف 
لعرو�س اليولة والعيالة وخمتلف 
ال��ف��ن��ون ال�����ش��ع��ب��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت يف 
ا�شتقبال ال��زوار للرتحيب بهم يف 

�شاحبتها  اأ�شيلة  اإماراتية  اأج��واء 
الألعاب  امل���اء و  و  ال��ل��ي��زر  ع��رو���س 
الفعاليات  وت���ت���م���ي���ز  ال����ن����اري����ة. 
للوطن  م���ت���ح���دون   ( ب����اوب����ري����ت 
( ع��ل��ى امل�����ش��رح ال��رئ��ي�����س وال����ذي 
ال����ولء للقائد  ي��ع��رب ع��ن م��ع��اين 
لدولة  ح��ق��ق��ه  مب����ا  ال����ع����رف����ان  و 
ي�شعد  ال����ذي  �شعبها  و  الإم������ارات 
ملحمة  بتقدمي  املنا�شبة  ه��ذه  يف 
الفنانني  من  لنخبة  فنية  وطنية 
املتميزين.   كما اقبم حفل غنائي 

ال��رئ��ي�����س حلديقة  امل�������ش���رح  ع��ل��ى 
األعاب الهيلي تغنى باأجمل كلمات 
حب الوطن احياه اأ�شهر املطربني 
ح�شني  مقدمنهم  فى  الفنانني  و 
اجل�������ش���م���ي وروي�����������دا امل���ح���روق���ي 
اليوم  زاي����د يف  م��ن�����ش��ور  وال��ف��ن��ان 
اليوم  الفعاليات  وتتوا�شل  الأول 
الث��ن��ني م��ع ال��ف��ن��ان��ة دي��ان��ا حداد 
ال�����ش��ع��ي وحممد  ف���اي���ز  وال���ف���ن���ان 
الفنانون  يج�شد  ح��ي��ث  امل��ن��ه��ايل، 
ال�شتثنائي،  اليوم  بهذا  فرحتهم 

ك��م��ا ي��ت��م��ي��ز م�����ش��رح ال��ط��ف��ل هذا 
الفنانة  ال��ط��ف��ل��ة  ب��ح�����ش��ور  ال���ع���ام 
املبدعة ح� ترك التي طاملا اأذهلت 
اجلماهري مبوهبتها الفذة لإمتاع 
فرحتهم  يف  وعائ�تهم  الأط��ف��ال 
الفعاليات  ت�����ش��م��ل  و  ال��وط��ن��ي��ة. 
الدائمة التي ت�شاحب الحتفالت 
باليوم  الإح����ت����ف����ال  اأي�������ام  ط������وال 
ال��وط��ن��ي 42 الأل���ع���اب ال��ن��اري��ة و 
عرو�س الليزر و املاء وهناك اأي�شا 
ال���ذي يقدم  ال��ع��ني  ���ش��ور  معر�س 
اختياره  مت  م���ا  خ������ش��ة  ل��ل��زائ��ر 
بجائزة  امل�������ش���ارك���ني  �����ش����ور  م����ن 
نظمتها  التي  العني  فوتوغرافيا 
بلدية مدينة العني لت�شكل توثيقا 
اإبداعيا جلماليات مدينة الواحات 
�شاحات  يف  الكرنفالية  والعرو�س 
ال��ه��ي��ل��ي وك��ذل��ك معر�س  م��دي��ن��ة 
يعرف  الذي  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
واملميزات  اخل���دم���ات  ب��ك��ل  رواده 
واجلهات  املوؤ�ش�شات  تقدمها  التي 
للمواطنني  ال��دول��ة  يف  احلكومية 
تعريفية  ب���ط���اق���ة  مب���ث���اب���ة  ف���ه���و 
اجلهات  ل��ه��ذه  موؤ�ش�شية  وه��وي��ة 
ال�شتفادة من  املتعامل من  متكن 
وزوار  اخ��ت���ف��ه��ا.  على  خدماتها 
دائ��م مع  الح��ت��ف��الت على موعد 
الرتاث واأروع املنتجات التي جتمع 
بني احلداثة و الأ�شالة يف ال�شوق 

•• دبي-وام:

�����ش����ارك ال���ط���ل���ب���ة امل���ر����ش���ح���ون يف 
اك��ادمي��ي��ة ���ش��رط��ة دب���ي يف م�شرية 
يف  تنظميها  مت  �شخمة  احتفالية 
ب��ن را�شد  ب��ول��ي��ف��ارد حممد  ���ش��ارع 
ال��وط��ن��ي الثاين  ال��ي��وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
والرب���ع���ني ل��ل��دول��ة. وت���ات���ي هذه 
لتوجيهات  ت��رج��م��ة  الح��ت��ف��ال��ي��ة 
خلفان  ���ش��اح��ي  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل 
متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن 
اللواء  �شعادة  ومتابعة  بدبي  العام 
القائد  املزينة  خبري خمي�س مطر 
اإ�شراف  وحت��ت  دب��ي  ل�شرطة  العام 
����ش���ع���ادة ال����ل����واء ال���دك���ت���ور حممد 
اأكادميية  م��دي��ر  ف��ه��د  ب���ن  اأح���م���د 
الدكتور  وال��ع��ق��ي��د  دب����ي  ���ش��رط��ة 
املدير  نائب  ال�شويدي  غيث غامن 

ل�������ش���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م وال����دع����م. ويف 
املغامرة  روح  تظهر  ملفتة  ب���ادرة 
وامل�شاركة  فرحتهم  ع��ن  للتعبري 
ال��غ��ال��ي��ة بطريقة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
الطلبة  قام جمموعة من  مبتكرة 
يف  امل���اء  حت��ت  بالغو�س  املر�شحني 
حو�س دبياأكواريوم بدبي مولوهم 
ا�شتثنائية  فنية  ل��وح��ة  ي��ح��م��ل��ون 
ام��ت��زج ف��ي��ه��ا ع��ل��م الإم������ارات بعلم 
ل�������ش���رط���ة دبي  ال���ع���ام���ة  ال����ق����ي����ادة 
والأكادميية مت �شنعها من قما�س 
وفرحا  اب���ت���ه���اج���ا  ل���ل���م���اء  م����ق����اوم 
الإم����ارات اخلالدة.  اأي���ام  بيوم م��ن 
وانطلقت م�شرية الطلبة املر�شحني 
يرافقهم  طالبا   250 مب�شاركة 
اأمني  ال��ع��زي��ز حممد  عبد  ال��رائ��د 
العبد اهلل نائب مدير اإدارة �شوؤون 
اإدارة  و�شابط  املر�شحني  الطلبة 

ب�شحبة  املر�شحني  الطلبة  �شوؤون 
التي  دب��ي  �شرطة  مو�شيقى  فرقة 
مو�شيقية  م���ق���ط���وع���ات  ع����زف����ت 
�شارع  امل�شرية  جابت  حيث  وطنية 
تو�شح  را���ش��د  ب��ن  حممد  بوليفارد 
الطلبة خ�له علم دولة الإمارات 
العربية املتحدة وحاملني الأع�م 
ع���ن فرحتهم  ت��ع��ب��ريا  وال�����ش��ي��وف 
العزيزة  الوطنية  املنا�شبة  ب��ه��ذه 
وا�شطفت  ج��م��ي��ع��ا  ق��ل��وب��ن��ا  ع��ل��ى 
الطريق  ع��ل��ى ج��ان��ب��ي  اجل��م��اه��ري 
الطلبة  ط��واب��ري  ب��اإع��ج��اب  ت�شاهد 
امل��ر���ش��ح��ني وه���م مي�����ش��ون بخطى 
واثقة على اإيقاع الفرقة املو�شيقية 
اجلميع  وج�����وه  ع��ل��ى  وارت�������ش���م���ت 
امل�شهد  ل���ه���ذا  ال��ف��رح��ة  اب��ت�����ش��ام��ة 
ال����ذي ي��ع��رب ع���ن م��ل��ح��م��ة وطنية 

بعرو�س ع�شكرية رائعة. 

جمموعة  خ������ل  م����ن  ال�����ش��ع��ب��ي 
م���ن الإب����داع����ات ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز بها 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة امل��ت��ج��ددة دائما 
ن��ت��اج��ات��ه��ا م���ع احل���ف���اظ على  يف 
بالإ�شافة  والأ�شالة  ال��رتاث  روح 
ت�شغل  ال���ت���ي  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ل��ل��ف��ن��ون 
ل��ه��ا  مكاناً  امل��خ�����ش�����ش��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
مميزاً مبدينة العاب هيلي و تقدم 
تتغنى  �شعبية  لرق�شات  ع��رو���ش��اً 
جمهورها  ت�����ش��ع��د  و  امل��دي��ن��ة  ب��ه��ا 
الذي يبحث دائما عن اأ�شالة الفن 

و النغمة كاليولة و العيالة .
وتت�شمن الفعاليات كما هي يف كل 
املقاهي  و  املطاعم  م��ن  ع���ددا  ع��ام 
ال�شعبية  التي تتنوع بني الأك���ت 
ملختلف  تلبية  واملقاهي  وال�شريعة 
احتفالية  اأج��������واء   يف  ال���رغ���ب���ات 
م��ن ال��ب��ه��ج��ة وال���ف���رح ك��م��ا يعرف 
على  ال���زوار  ال�شتع�مات  مكتب 
ك��اف��ة امل��ن��اط��ق و ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
الوطني  اليوم  احتفالت  تقدمها 
من خ�ل فريق عمل مطلع على 
يقدم  بينما  ال�����زوار  اح��ت��ي��اج��ات��ك 
اخلدمات  كافة  الإع���م��ي  امل��رك��ز 
ال����ت����ي ي���ح���ت���اج���ه���ا الإع�����م����ي����ون 
تتوافر  ب��ح��ي��ث  احل����دث  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
لهم كل الإمكانات ب�شهولة و ي�شر 
الع�قات  فريق  تعاون  من خ�ل 

العامة ببلدية مدينة العني .

•• ابوظبي-وام:

�شمو  اأول  ال���ف���ري���ق  رع���اي���ة  حت���ت 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�����ش��ل��ح��ة رئي�س  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث 
�شعادة  وب��ح�����ش��ور  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�شويدي  ���ش��ن��د  ج��م��ال  ال���دك���ت���ور 
امل���رك���ز اح��ت��ف��ل املركز  م��دي��ر ع����ام 
والأربعني  الثاين  الوطني  باليوم 

للدولة .
اأن ي��ك��ون يف   وح��ر���س امل��رك��ز على 
باليوم  الحتفايل  امل�شهد  ���ش��دارة 
الوطني تعبريا عن التقدير الكبري 

ملنجزات قيادتنا الر�شيدة. ويف هذا 
العام كما يف كل عام تنوعت فعاليات 
للدرا�شات  الإم��ارات  احتفال مركز 
باليوم  ال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث 
الوطني الذي اأقيم م�شاء اخلمي�س 
اأبوظبي  يف  امل��رك��ز  مقر  يف  املا�شي 
و���ش��م��ل��ت ع��ر���ش��ا ث����ث���ي الأب���ع���اد 
ع��ل��ى م��ب��ن��ى امل��رك��ز ي��ع��اد ك��ل ع�شر 
�شتة  مل���دة  م��ت��وا���ش��ل  ب�شكل  دق��ائ��ق 
اأيام اعتبارا من يوم اخلمي�س 28 
نوفمرب اجلاري حتى اليوم الثالث 

من دي�شمرب املقبل.. 
الحتفال  فعاليات  �شملت  وكذلك 
زينت  ال����ن����اري����ة  ل�����أل����ع����اب  ف���ق���رة 
ب��األ��وان��ه��ا ال��زاه��ي��ة. وبداأ  ال�����ش��م��اء 

تلته  ال��وط��ن��ي  بال�ش�م  الح��ت��ف��ال 
ال���دك���ت���ور جمال  ل�������ش���ع���ادة  ك��ل��م��ة 
ع���ام مركز  م��دي��ر  ال�����ش��وي��دي  �شند 
والبحوث  ل���ل���درا����ش���ات  الإم��������ارات 
بتقدمي  ا�شتهلها  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  اإىل  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
الذي  بالفوز  و�شعبها  وحكومتها 
با�شت�شافة  دب��ي  مدينة  ا�شتحقته 

معر�س اإك�شبو الدويل 2020 . 
الليلة  املنا�شبة  بهذه  �شعادته  وقال 
ف��رح��ت��ن��ا ف��رح��ت��ان.. ف��رح��ة اليوم 
ال��وط��ن��ي وف��رح��ة ف��وز مدينة دبي 
اإك�شبوالدويل  معر�س  با�شت�شافة 
كان  م��ا  الإجن���از  ه��ذا  اإن   2020
ليتحقق لول دعم القيادة الر�شيدة 

�شيدي  راأ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  ورع���اي���ت���ه���ا 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل و�شيدي �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����������وزراء ح���اك�������م دب�����ي رع������اه اهلل 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  و�شيدي 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
رئ���ي�������س مركز  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
والبحوث  ل��ل��درا���ش�����ات  الإم��������ارات 
يف  �شعادته  واأك���د   . ال�شرتاتيجية 
الوطني  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ك��ل��م��ت��ه 
الثاين والأربعني اأن م�شرية الحتاد 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأ�شحاب  واإخ���وان���ه���م���ا  اهلل  رع�����اه 
العلى  امل��ج��ل�����س  اع�����ش��اء  ال�����ش��م��و 
الفريق  و���ش��ي��دي  الإم������ارات  ح��ك��ام 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
للدرا�شات  الإم����ارات  مركز  رئي�س 

والبحوث ال�شرتاتيجية . 
ق�شم  ذل�����ك  ب���ع���د  احل�������ش���ور  وردد 
العربية  الإم������ارات  ل��دول��ة  ال����ولء 
ال�شمو  �شاحب  ولرئي�شها  املتحدة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

ت�����ش��ك��ل رح���ل���ة ع��م��ل وب���ن���اء مميزة 
دولة  ت��اري��خ  يف  وم�شتمرة  ومهمة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة رحلة 
مت��ث��ل م��رح��ل��ة جم��ي��دة م��ن تاريخ 
الإماراتيون  ف��ي��ه��ا  وق���ف  ال���وط���ن 
جميعهم بقيادة هامات عالية �شفا 
جميعها  الظروف  يتحدون  واح��دا 
يف �شبيل وحدتهم لذا من الواجب 
ب���ن���اوؤ وما  م���ا مت  ن��ذك��ر  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
و�شلت اإليه دولة الإمارات العربية 
امل���ت���ح���دة م���ن ت���ق���دم وت���ط���ور على 
نحافظ  واأن  جميعها  امل�����ش��ت��وي��ات 
ما  ب���اأن  نفاخر  واأن  ون��ق��دره  عليه 
م���ي���ز دول���ت���ن���ا ومي���ي���زه���ا ه����و ذلك 
بني  ن��وع��ه  م��ن  ال��ف��ري��د  التجان�س 

فيلم  ع��ر���س  ث��م  وم���ن  اهلل  حفظه 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  عن  خا�س 
بن �شلطان اآل نهيان.  وقام �شعادة 
ال�شويدي  ���ش��ن��د  ج��م��ال  ال���دك���ت���ور 
مدير عام مركز الإمارات للدرا�شات 
بت�شليم  ال�شرتاتيجية  والبحوث 
يف  الحت���ادي���ة  ال�شخ�شية  ج���ائ���زة 
دورتها الثانية التي منحها الفريق 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
للدرا�شات  الإم����ارات  مركز  رئي�س 
والبحوث ال�شرتاتيجية للمكرمني 
تقديرا  الوطنية  ال�شخ�شيات  من 

لدورهم الوطني.

وذلك  الويف  الوطن  واأبناء  القيادة 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  الل��ت��ف��اف ح��ول 
م���ن اإم��������ارات ال����دول����ة ج��م��ي��ع��ه��ا .  
واأ�����ش����اف ���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور جمال 
���ش��ن��د ال�����ش��وي��دي ل��ق��د ك��ان��ت دولة 
هذا  اأ�شبح  اأن  وبعد  حلما  الحت��اد 
احللم واقعا وحقيقة بداأت م�شرية 
احلفاظ عليه التي واجهت بدورها 
اأم��ان��ة الحتاد  لكن  قا�شية  جت��ارب 
يحملها  اأمينة  اأي��د  يف  دائ��م��ا  كانت 
بر�شالتهم  الإمي����ان  را���ش��خ��و  ق���ادة 
م�شوؤولياتهم  حتمل  يف  متفانون 
وعلى راأ�شهم �شيدي �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
و�شيدي  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 

جمل�ض الأعمال الفل�صطيني يهنئ 
دولة الإمارات باليوم الوطني الـ42 

•• دبي-وام:

رف����ع رئ��ي�����س واأع�������ش���اء جم��ل�����س الأع����م����ال ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي اأ����ش���دق التهاين 
والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل واإىل اخوانه اأ�شحاب ال�شمو اع�شاء املجل�س العلى حكام 
الوطني  اليوم  مبنا�شبة  الم���ارات  ال�شعب  واإىل  العهود  واأول��ي��اء  الإم���ارات 
ابراهيم عبدالهادي  . وقال �شمري   2020 اك�شبو  ال�42 والفوز مبعر�س 
قلوبنا  على  العزيزة  املنا�شبة  بهذه  الفل�شطيني  الع��م��ال  جمل�س  رئي�س 
ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل  والتربيك  التهنئة  اآي��ات  باأ�شمى  نتقدم  جميعا 
�شاحب  واإىل  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل اخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اع�شاء املجل�س 
اأن  ال�شعب الماراتي متمنني  واإىل  العهود  واأولياء  الإم��ارات  العلى حكام 
يعيده اهلل على دولة الإمارات ال�شقيقة مبزيد من التقدم على درب النماء 
والإزدهار والرفعة يف ظل قيادتها الر�شيدة . واأ�شاف اإن املواقف الماراتية 
جتاه  والن�شانية  والجتماعية  القت�شادية  امل�شتويات  كافة  على  امل�شرفة 
ق�شيتنا العادلة �شجلتها الذاكرة الفل�شطينية مباء من الذهب لن متحوها 
ال�شنني فهذه املواقف ال�شيلة وامل�شرفة التي اأر�شاها القائد الراحل املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان تعرب عن كرم امتاز به ابناء هذا البلد 
فما يربطنا بدولة الإمارات �شيبقى دوما حمبة لهذا البلد ال�شقيق الذي 

ي�شكن القلب بقيادته التاريخية احلكيمة . 

هزاع بن طحنون يفتتح احتفالت اليوم الوطني الـ 42 مبدينة العاب الهيلي 

اأكادميية �صرطة دبي: الطلبة املر�صحون يحملون علم الإمارات 
حتت املاء بحو�ض دبي اأكواريوم احتفاًل باليوم الوطني

مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث ال�صرتاتيجية يحتفل باليوم الوطني الثاين والأربعني للدولة

قيادات �صرطة راأ�ض اخليمة حتتفل باليوم الوطني 42

اأول  الفري�ق  �شي�دي  اأطل�ق  حي�ن 
اآل  زاي�د  ب�ن  حمم�د  ال�شي�خ  �شم�و 
نائ�ب  اأبوظب�ي  عه�د  ول�ي  نهي�ان، 
امل�شلح�ة،  للق�وات  الأعل�ى  القائ�د 
فاإن�ه   ، م��ت��وح�����د  ال��ب��ي�����ت  ت��ع��ب��ي�����ر 
م�ن  واح�����داً  بكلمات�ه  يج�ش�د  ك�ان 
اأ�ش�رار ع�زة ه�ذا الوط�ن و�شموخ�ه 
امل�ش�ي  ع��ل�����ى  وق��درت�����ه  وم��ن��ع��ت�����ه، 

والهم�م  متوثب�ة،  والعزائ�م  موؤتلف�ة،  فالقل�وب  امل�شتقب�ل  نح�و  بثب�ات 
ف�ي  الآخ�ر  منه�ا  ك�ل  وي�وؤازر  بع�ش�اً،  بع�شه�ا  ي�ش�د  وال�شواع�د  عالي�ة، 

العم�ل والإجن�از.
اأكت�اف  عل�ى  احت�اده  ق�ام  فقد  ذل�ك،  ف�ي  عج�ب  ول   ، متوحد  البيت   
رج�ال عظ�ماء، �شدق�وا ما عاه�دوا اهلل علي�ه، ون�ذروا حياته�م لرفع�ة 
والع�زم  والب�شي�رة  واحلكم�ة  املهاب�ة  اإل�ى  وجمع�وا  وجم�ده،  الوط�ن 
عط�اًء ونب�ً� وك�رَم اأنف��ٍس وِرث�ت املناق�ب والف�شائ�ل كاب�راً ع�ن كاب�راً، 
ووا�شل�وا اللي�ل بالنه�ار ك�داً وكدح�اً وعم�ً�، ليك�ون ه�ذا البل�د الطي�ب 

واأبن�اوؤه ف�ي املكان�ة الت�ي ي�شتحقونه�ا.
 البيت متوحد ، و�شيظ�ل كذل�ك اإل�ى اأن ي�رث اهلل الأر�س وم�ن عليه�ا، 
ول�ن تزي�د الأي�ام كلمت�ه اإل اجتماع�اً، فل�م يتوق�ف م�ا اأه�داه زاي�د اإل�ى 
اأبن�اء دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة عن�د مظاه�ر الرخ�اء والتنمي�ة 
والتق�دم الت�ي ننع�م به�ا، ب�ل اأه�دى اإلين�ا منظوم�ة قي�م نتخذه�ا نح�ن 
اأن  زاي�د  قي�م  عل�ى  ترب�وا  مل�ن  ك�ان  وم�ا  ونربا�ش�اً،  منهج�اً  زاي�د  اأبن�اء 

يج�د اخل��ف اإليه�م �شبي�ً�.
الق�وات  اأبن�اء  م�ن  رج�ال  وحمايت�ه  اأمن�ه  عل�ى  يق�وم  متوحد  البي�ت   
امل�شلح�ة لدول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة، اأق�شم�وا عل�ى ب�ذل اأرواحه�م 
ل�ون  ف�داء لرتاب�ه، لعله�م ي�ردون اإلي�ه بع��س جميل�ه وف�شل�ه، وه�م ي�شِ
اللي�ل بالنه�ار، ليكون�وا عل�ى اأعل�ى درج�ات ال�شتع�داد واجلاهزي�ة لأداء 

م�ا ي�شن�د اإليه�م م�ن مه�ام وواج�بات.
ال�شي�خ خليف�ة بن  ال�شم�و  �شي�دي �شاح�ب  ، ف�ي ظ�ل  البي�ت متوح�د   
زاي�د اآل نهي�ان، رئي��س الدول�ة، القائ�د الأعل�ى للق�وات امل�شلح�ة حفظ�ه 
م�شي�رة ل  واقت�دار  بحكم�ة  يق�ود  وه�و  �شل�ف،  اهلل، خي�ر خل�ف خلي�ر 
يت�شاب�ق  موقع�اً،  ال�ش�دارة  بغي�ر  تر�ش�ى  ول  ح�دوداً،  للنج�اح  تع�رف 
اأبن�اء الوط�ن عل�ى خدمت�ه م�شلحي�ن بالعل�م واملعرف�ة، واثقي�ن  فيه�ا 
بقدرته�م عل�ى تخط�ي ال�شع�اب وقه�ر امل�شتحي�ل، معتزي�ن بانتمائه�م 
املج�د  كت�اب  ف�ي  جدي�دة  �شط�وراً  ي�وم  ك�ل  يخ�ط  ال�ذي  بلده�م  اإل�ى 

والفخ�ر.
البي�ت  ب�اأن  اليقي�ن  بدرج�ة  نعتق�د  زاي�د  اأبن�اء  نح�ن  نق�ول  واأخي�راً 
م�ن  نقط�ة  واآخ�����ر  عمرن�ا  ف�ي  حلظ�ة  اآخ�ر  حت�ى  و�شنعم�ل   ، متوح�د 
لن�ا  بن�اه  ال�ذي  الكي�ان  البي�ت وه�ذا  دمائن�ا عل�ى �ش�ون وحماي�ة ه�ذا 
ف�ي  و�شع�وه  والنفي��س حت�ى  الغال�ي  بذل�وا  رج�ال عظم�اء خمل�ش�ون 

مقدم�ة دول العال�م.
بقلم: يو�شف احلداد
رئي�س حترير جملة درع الوطن
yas.adc@gmail.com

البيت متوحد 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

�شرطة  ع�����ام  ق���ائ���د  رع����اي����ة  حت����ت 
العميد حممد  �شهد  راأ���س اخليمة 
ال���ن���وب���ي حم��م��د ن���ائ���ب ق���ائ���د عام 
بح�شور  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  ����ش���رط���ة 
املدراء العامون و مدراء الإدارات و 
عدد من ال�شباط و �شباط ال�شف 
اأقامتها  والأف��راد الحتفالت التي 
م�شتوى  ع��ل��ى  الإدارات  خم��ت��ل��ف 
اليوم  وذل�����ك، مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال���ق���ي���ادة 
الإم����ارات  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي )42( 

العربية املتحدة .
اأقامتها  التي  الحتفالت  وت�شمن 

ب����الإدارة  وال���دوري���ات  امل����رور  اإدارة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ات امل����رك����زي����ة، و 
امل��خ��ت��رب اجل��ن��ائ��ي ب�����ش��رط��ة راأ�����س 
اخليمة كل على يف موقعه العديد 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات الح��ت��ف��ال��ي��ة بهذه 
من  جم��م��وع��ة  مب�����ش��ارك��ة  املنا�شبة 
ط���ب و ط��ال��ب��ات امل��دار���س الذين 
ق���دم���وا ع���رو����ش���اً ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة و 
عن  تعرب  �شعبية  واأغ���اين  رق�شات 
دولتنا  وت��ق��ال��ي��د  ع�����ادات  م�����وروث 
احل��ب��ي��ب��ة، وك���ذل���ك ق���دم���ت فرقة 
م��و���ش��ي��ق��ى ال�����ش��رط��ة ع���ر����ش���اً نال 
اجلميع،  ا���ش��ت��ح�����ش��ان  و  اإع����ج����اب 
وب���ال���ت���زام���ن م���ع الح���ت���ف���الت مت 

ت����وزي����ع جم���م���وع���ة م����ن ال���ه���داي���ا 
روح  �شعار  حتمل  ال��ت��ي  ال��ت��ذك��اري��ة 
الحت����اد )42( ع��ل��ى امل��راج��ع��ني و 

موظفي الإدارة. 
كما قدم املخترب اجلنائي جمموعة 
الهادفة  ال��رتاث��ي��ة  ال��ف��ق��رات  م���ن 
التي  ال��ف��رح��ة  م���دى  تعك�س  ال��ت��ي 
ت�شود اجلميع بهذه املنا�شبة وذلك 
خمي�س  اهلل  عبد  العميد  بح�شور 
العمليات  ع����ام  م���دي���ر  احل���دي���دي 
من  قالب  تقطيع  ومت  ال�شرطية، 
الوطني  اليوم  �شعار  يحمل  الكيك 
من  جم���م���وع���ة  ب��ح�����ش��ور   )42(
ط�ب املدار�س و ريا�س الأطفال. 
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لبنى القا�صمي: الإمارات باتت دولة موؤثرة تقود مبادرات عاملية وي�صتلهم منها العامل الدرو�ض يف كيفية بناء الأمم 
الوطن للو�شول اإىل املراتب املتقدمة.

 اإن اع����رتاف دول ال��ع��امل وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة ب���دور دولة 
التنموية  اجن��ازات��ه��ا  �شعيد  ع��ل��ى  ينح�شر  مل  الإم������ارات 
لتح�شد  وال��ع��امل��ي  الإق��ل��ي��م��ي  حميطها  يف  ول��ك��ن  فح�شب 
املوؤ�شرات الريادية ولتكون دولة موؤثرة تقود مبادرات عاملية 
وي�شتلهم منها العامل الدرو�س يف كيفية بناء الأمم وتعزيز 
قيم ال�شراكة والتعاون يف كافة الق�شايا العاملية اإننا يف هذه 
الإمارات  اأر�س  العظيمة مواطنون ومقيمون على  املنا�شبة 
الهمم  ن�شحذ  اأن  جميعا  منا  ي�شتدعي  احت��ادن��ا  اأن  ن���درك 
وال��ط��اق��ات ون��ب��ذل ك��� يف موقعه ك��ل اجل��ه��ود ليبقى هذا 
الر�شيدة حفظها  قيادتنا  �شاخما يف ظل  الوحدوي  ال�شرح 

اهلل . 

وم�شاعيهم احلثيثة نحو ارتقاء �شلم الريادة والتميز وبلوغ 
العزيز.  الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء  وتطلعات  اآم��ال  لتحقيق  القمة 
وكمح�شلة لكل ذلك فقد ا�شتطاعت دولتنا اأن حتقق النجاح 
وتكون قدوة يف بناء الأوطان وها نحن نرى باأعيننا جميعا 
ويرى معنا العامل جتربة جناح قادها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
واأخوه  الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  خليفة بن 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما 
الإمارات واملتابعة احلثيثة من قبل الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الأعلى للقوات امل�شلحة والعمل اجلاد وال��دءوب لأبناء هذا 

التي  اإجن��ازات��ن��ا  ل��رناج��ع  نقف عندها  علينا  ع��زي��زة  ذك���رى 
العليا  القيم واملبادئ واملثل  اإل من خ�ل  مل تكن لتتحقق 
ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  املوؤ�ش�شون  الآب���اء  اأر�شاها  التي 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه واأخوه املغفور له 
ثراه  اآل مكتوم طيب اهلل  �شعيد  بن  را�شد  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل 
اأع�شاء املجل�س الأعلى ل�حتاد  اأ�شحاب ال�شمو  واإخوانهما 
حكام الإمارات الذين اتخذوا بعون اهلل وتوفيقه ذلك القرار 
التاريخي بت�شييد �شرح الحتاد على اأ�ش�س وقواعد را�شخة 
وهو ما كان له بالغ الأثر يف تعزيز التنمية امل�شتدامة وبناء 
امل�شرية  راي���ة  حمل  وق��د  وتقنيا  ومعرفيا  علميا  امل��واط��ن 
التنموية املباركة من بعدهم قادة متميزون اأدركوا بحكمتهم 
�شروط ومتطلبات املراحل اجلديدة و�شاعفوا من جهودهم 

•• اأبوظبي-وام:

وزيرة  القا�شمي  خ��ال��د  ب��ن��ت  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  اأك����دت 
التنمية والتعاون الدويل اأن دولة المارات العربية املتحدة 
باتت دولة موؤثرة تقود مبادرات عاملية وي�شتلهم منها العامل 
الدرو�س يف كيفية بناء الأمم وتعزيز قيم ال�شراكة والتعاون 
العاملية وقالت معاليها يف كلمة مبنا�شبة  الق�شايا  يف كافة 
احتفال الدولة بالعيد الوطني ال�42 اإحتاد الجنازات : اإن 
اعرتاف دول العامل واملنظمات الدولية بدور دولة الإمارات 
ولكن  فح�شب  التنموية  اجنازاتها  �شعيد  على  ينح�شر  مل 
يف حميطها الإقليمي والعاملي لتح�شد املوؤ�شرات الريادية. 
اإن العيد الوطني لدولة الإم��ارات هو   : وه��ذا ن�س الكلمة 

فرحة املواطنني باليوم الوطني ومعر�ض اإك�صبو ل تو�صف
•• ابوظبي- فوؤاد علي :

ياأتي اليوم الوطني ال� 42 يف ظل 
حتقيق اجنازات عديدة �شطرت يف 
�شجل الإحتاد املديد وظله الوفري 
اآخ�������رى غمرت  ف���رح���ة  و����ش���ادف���ه 
واأفرحت افئدة املواطنني والقيادة 
الدولة  ا�شت�شافة  بفوز  الر�شيدة 
اك�شبو  معر�س  دبي  باإمارة  ممثلًة 
فرحتان  الفرحة  فكانت   2020
ال�  الوطني  اليوم  اأن  جند  ولذلك 
42 ل��ه ن��ك��ه��ة خ��ا���ش��ة ت��ب��ني مدى 
اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة و�شعب 
دول����ة الإم������ارات اإىل ط���رق اأب����واب 
ال��ت��م��ي��ز والإجن���������ازات وف����ق روؤي����ة 
مدرو�شة ونيل �شرف ق�دة التميز 
ب�����ش��ت��ى ����ش���ن���وف امل���ع���رف���ة وال���ي���وم 
الأباء  نتذكر  ي��وم  يعترب  الوطني 
املوؤ�ش�شني طيب اهلل ثراهم جمعياً 
وع���ل���ى راأ����ش���ه���م امل���غ���ف���ور ل���ه ب����اإذن 
ال�����ش��ي��خ زايد  ال�����ش��م��و  اهلل ���ش��اح��ب 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
القلوب  ت��وح��ي��د  ث���راه ودوره����م يف 
الإحت���اد  وال��ع��ق��ول وغ��ر���س �شجرة 

وريها بالعطاء الذي ل يتوقف.
املواطنني  فرحة  )الفجر(  �شاركت 
باليوم الوطني ال 42 وا�شتطلعت 
وماذا  الإحت��اد  اهمية  ارائهم حول 
ق��دم الإحت���اد ل��ك وم���اذا قدمت له 

؟.
قال الدكتور مغري خمي�س اخلييلي 
مدير عام جمل�س ابوظبي للتعليم 
فرحتان  اأ�شبحت  فرحة  اليوم  اأن 
زاده����ا  و  ال�42  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
ف��رح��ت��ن��ا ب��ح�����ش��ول ال���دول���ة ممثلة 
اك�شبو  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  دب����ي  ب����اإم����ارة   ً
2020 والإحتفال باليوم الوطني 
ه����و ي�����وم مت ف���ي���ه ت���وح���ي���د الأم�����ة 
للتميز  ت�شعى  واح���دة  ق��ي��ادة  حت��ت 
ع��ل��ى �شرف  ال��ق��ي��ادة و ح�����ش��ول  و 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة م��ع��ر���س اك�����ش��ب��و لهو 
بنتها  التي  الثقة  م��دى  على  دليل 
القيادة الر�شيدة و ال�شمعة الطيبة 
للدولة عاملياً مما اأهلها لإ�شت�شافة 

. معر�س اك�شبو 2020 
واأ�شاف ل ميكن اأن نح�شر ما قدمه 
لنا الإحتاد و لكن اأهم ما قدمه لنا 
اأن بنانا كب�شر و �شار لدينا اعتزاز 
ث��ق��اف��ي��ة وا���ش��ح��ة نفتخر  و ه��وي��ة 
ل�إحتاد  قدمناه  ما  و  عاملياً  فيها 
اأن  ميكن  ل  و  ب�شيط  �شيء  يعترب 

م�شروم  حم���م���د  ال�������ش���اع���ر  وق������ال 
ال���ك���ع���ب���ي م����ن احل����ر�����س اخل���ا����س 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  لل�شيخ 
رفع  الإحت�����اد  اأن  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب 
اأع���ل���ى مداه  اإىل  الإم�������ارات  ���ش��ع��ب 
بف�شل حكمة �شيوخنا طول اهلل يف 
اأعمارهم و اهلل يرحم �شمو ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثره فقد ع�شت معه �شنني طويلة .

وق������ال ال����دك����ت����ور ع���ل���ي احل���م���ادي 
موظف تربوي اأن الإحتاد قدم لنا 
الفرحة  لنا  يقدم  �شنوياً  و  الكثري 
و ال���داف���ع ل����إجن���از و ال��رغ��ب��ة يف 
العطاء و الإبداع و الإبتكار و خدمة 
الوطن و ما نقدمه ل�إحتاد هو ان 
ن�شاهم يف غر�س هذا املفهوم لدى 
الوطن  ح��ب  ينتقل  ح��ت��ى  اأب��ن��اءن��ا 
لأبناءنا من جيل جليل و تعليمهم 
اأن حب الوطن يكون عرب العطاء و 

الإجناز و الإبداع له .
اأن  مبخوت  ح�شني  ال�شاعر  وق���ال 
فريدة  ظاهرة  ميثل  الإحت��اد  عيد 
و ه��ى ك��ان��ت ب���ذرة ���ش��غ��رية من��ت و 
اثمرت عطاًء ب� حدود و الإحتاد 
اأ�ش�س بنيانه م�شداقاً لقوله تعاىل 
جمعياً  اهلل  ب��ح��ب��ل  )واع��ت�����ش��م��وا 
نابع  وا���ش��ت��م��ر لأن����ه  ت��ف��رق��وا(  ول 
الإ�ش�مية  ال��ع��رب��ي��ة  ق��م��ي��ن��ا  م���ن 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  احت����اد  و 
من����وذج م��ت��م��ي��ز اب���ه���رت ب���ه العامل 
التهاين  اي��ات  ا�شمى  وارف���ع  اجمع 
للقيادة  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
الر�شيدة و فوز الدولة باإ�شت�شافة 
امتنى  و   2020 اك�شبو  معر�س 
من اهلل عز وجل اأن ت�شتمر م�شرية 
التقدم والتميز والو�شول اإىل رقم 

الأول .
�شعيد بن غما�س  ال�شاعر  وا�شاف 
الوطني  اليوم  اأن ذكرى  الرا�شدي 
يوجب علي اأن اترحم على موؤ�ش�س 
له  املغفور  و باين نه�شتها  الدولة 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ب���اإذن اهلل 
الذي  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الإمارات  �شبع  وحد قلوبنا و وحد 
و كان هدفه التوحيد دائماً و وحد 
جمل�س التعاون اخلليجي على يد 
واحدة و حكومتنا الر�شيدة هدفها 
والأمن  الرخاء  توفري  و  التوحيد 
للمواطن و ت�شعى اأن تكون دائماً يف 
املركز الأول و هذا توفيق من اهلل 
عز وجل و اأنا فخور باأين اإماراتي.

لكن  و  علينا  الإحت����اد  جميل  ن���رد 
نرد  اأن  جاهدين  ن�شعى  و  ن��ح��اول 

هذا اجلميل .
الدكتور  ال���رك���ن  ال���ل���واء  واو����ش���ح 
قائد  نائب  الكتبي  احل��ريي  عبيد 
اأرفع  ال��ب��داي��ة  يف  اب��وظ��ب��ي  �شرطة 
حل�شرة  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  اأي�������ات  ا����ش���م���ى 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو  اأخيه �شاحب  و  حفظه اهلل 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي و حكام الإمارات 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ����ش���ي���دي  اإىل  و 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  نائب  و  ابوظبي  عهد  ويل 
مو�شحاً  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
ال�  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  اأن الإح��ت��ف��ال 
معر�س  ا�شت�شافة  ف��رح��ة  و   42
اك�شبو 2020 يعترب جناح لدولة 
الإم��ارات و يج�شد العمر الب�شيط 
ه��ن��اك حتقيق  اأن  ل��ل��دول��ة و جن��د 
ل�إجنازات الكبرية بف�شل القيادة 
احتفالت  فرحة  ن��رى  و  الر�شيدة 
ال�����ش��ع��ب ب��ك��اف��ة ام�������ارات ال���دول���ة 
ما  و  الوطني  اليوم  لهذا  تعظيماً 
راأيته من احتفالت ط�ب مدار�س 
ابوظبي  مبجل�س  اب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
مدى  اأي�شاً  يج�شد  ال��ذي  للتعليم 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي و فرحة  اع���ت���زاز 
املقيمني  و  املواطنني  من  اجلميع 

على اأر�س الوطن .
واأ����ش���ار ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س ح�شني 
ابراهيم احلمادي مدير عام مركز 
ابوظبي للتعليم و التدريب التقني 
 42 ال���  الوطني  اليوم  اأن  املهني  و 
يف  و  قلوبنا  ع��ل��ى  ع��زي��زة  منا�شبة 

ق���دم ل��ل��م��واط��ن الإم����ارات����ي م���ا ل 
يقدر بثمن والواجب على املواطن 
من  يقدمه  مهما  اجلميل  ي��رد  اأن 
اأن  ن�شتطيع  ل  و  ل��ل��وط��ن  خ��دم��ة 
فرحة  اأن  م�����ش��ي��ف��اً  اجل��م��ي��ل  ن����رد 
 2020 اك�شبو  معر�س  ا�شت�شافة 
الر�شيدة  وال���ق���ي���ادة  ج�����داً  ك���ب���رية 
يعك�س  و  ك���ب���رياً  جم���ه���وداً  ب���ذل���ت 
مدى توا�شلنا مع العامل اخلارجي 
للقيادة  امل�شتقبلية  الروؤية  يبني  و 
الر�شيدة اأن ا�شت�شافة اك�شبو لي�س 
بحد ذاته هدف بل ما يقدمه من 
و  التعليم  يف  ل���إ���ش��ت��ث��م��ار  ف��ر���ش��ة 
فر�شة  و  اأك���ر  للتوا�شل  ف��ر���ش��ة 
ل��ن��م��و اق��ت�����ش��ادي ل��ل��ب���د و يعترب 

اجناز كبري.
النيادي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ق���ال  و 
رجل اأعمال و�شاحب مبادرة خيمة 
ال��ت��وا���ش��ل ال��ع��امل��ي��ة ن���رى الإحت����اد 
يف ق��وة وع��ط��اء و���ش��م��وخ و ن��رى يف 
احتادنا البيت املتوحد الذي اطلقه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ك��ل وقت  الأم����ني ويف  ال��ع��ه��د  ويل 
نرى الإحتاد يف عطاء ويلب�س ثوبه 
اجلديد و لدينا حتديات والحتاد 
ال��ع��امل كله ينظر  اث��ب��ت وج���وده و 
لإحت����ادن����ا ن���ظ���رة اع���ج���اب و دول���ة 
الإم��ارات جنحت يف تر�شيخ دعائم 
الإحت��اد و كما قال املغفور له باإذن 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  �شمو  اهلل 
اأنا   ( ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
كذلك  نحن  و  ب�شعبي(  حمظوظ 
و  الر�شيدة  بقيادتنا  حمظوظون 
باإنها  الإم��ارات  العامل يرى  اأ�شبح 
العدل  منرب  و  الإق��ت�����ش��ادي  املنرب 
و الرحمة و الأمن و هى منرب كل 

الإن�شانية . 

املغفور  املوؤ�ش�س  ن��ذك��ر  ال��ي��وم  ه��ذا 
له باإذن اهلل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه و هذه النجاحات و التميز 
الذي و�شلنا اإليه و ن�شعى لتحقيق 
اأعلى املراتب العلمية والإقت�شادية 
من  ثمرة  اإل  ه��ي  م��ا  ال�شناعية  و 
املوؤ�ش�شني طيب اهلل  الأب��اء  ثمرات 

ثراهم .
واأ�شاف و ارفع اأ�شمى ايات التهاين 
�شاحب  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
امل�شتمر  ���ش��ل��ف  خ��ل��ف خل���ري  خ���ري 
اأخيه  و  الإحت�����اد  مل�����ش��رية  ب��ع��ط��اءه 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و 
اأع�شاء  الإم�����ارات  اخ��وان��ه��م ح��ك��ام 
املجل�س الأعلى ل�إحتاد و ل�شاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
و  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 

42 و كذلك  ال����  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
اك�شبو  معر�س  باإ�شت�شافة  ال��ف��وز 
اأن تدوم  2020 و اأمتنى من اهلل 
ال��رخ��اء و الإزده�����ار و الأم���ن على 
قيادة الر�شيدة و �شعب الإمارات و 

املقيمني على اأر�س الإمارات .
واأبان الظاهري اأنه اإذا قلت الإحتاد 
و  اأح�شيها  اأن  اأ�شتطيع  ل  قدم يل 
لأن  م��ع��دودات  كلمات  اأح�����ش��ره يف 
يكفي  ���ش��ن��ة   42 خ�����ل  الإحت�������اد 
و�شلنا  التعليم  م�شرية  جم��ال  يف 
يف  و  املتقدمة  ال���دول  م�شايف  اإىل 
الدولة يوجد فيها جامعات عاملية 
ال�����ش��ورب��ون وجامعة  م��ث��ل ج��ام��ع��ة 
انظر  و  ان�����ش��ي��اد  كلية  و  ن��ي��وي��ورك 
املناهج  ت���ط���ور  م����دى  اإىل  ك���ذل���ك 
املباين  و  امل����دار�����س  و  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
و عدد  اجل���ام���ع���ات  ع����دد  زي������ادة  و 
باخلم�شينات  م���ق���ارن���ة  ال���ط����ب 
فالإحتاد  ك��ب��ري  ال��ف��رق  اأن  ف��ن��ج��د 
اأعطى لنا اأ�شم يف العامل و ملوؤ�ش�س 
الدولة املغفور له باإذن اهلل �شاحب 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  ال�شمو 

ل�شعب  و  الر�شيدة  للقيادة  نبارك 
باإ�شت�شافة  ال��دول��ة  ف��وز  الإم����ارات 
و  دب��ي  يف   2020 اك�شبو  معر�س 
يعترب فخر للجميع و لبد من اأن 
قادر  متعلم  جيل  الآن  م��ن  جنهز 
2020 عن  ال���زوار يف  اإب��ه��ار  على 
الإم����ارات و دب��ي و ه��ذه م�شوؤولية 
كبرية و اأنا متاأكد اأن التعليم قادر 

على اجناز هذه املهمة .
الظاهري  ����ش���امل  حم���م���د  وق������ال 
مبجل�س  املدر�شية  العمليات  مدير 
اليوم  ه����ذا  يف  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اب��وظ��ب��ي 
الأغ����ر ارف���ع ا���ش��م��ى اأي����ات التهاين 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل�����ش��ي��دي 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
�شيدي �شاحب  و  الإم���ارات  وحكام 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 

الف�شل  ل��ه  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان 
ال���ك���ب���ري ل���ك���ل ه�����ذه الإجن����������ازات و 
اأن  م��و���ش��ح��اً  �شعبه  م��ع  ب��ت��وا���ش��ل��ه 
ن�شتطيع  ل���إحت��اد ل  ق��دم��ن��اه  م��ا 
الليل  عملنا  ل��و  و  حقه  نوفيه  اأن 
ب��ال��ن��ه��ار وب��ذل��ن��ا ورخ�����ش��ن��ا جهدنا 
ووقتنا ل ن�شتطيع اأن نرد جزء من 

عطاء الحتاد .
بني  يو�شف  حممد  الدكتور  وق��ال 
يا�س مدير كلية الإمارات للتطوير 
الأكادميي  م�شت�شار  و  ال���رتب���وي 
ابوظبي  مبجل�س  ال��ع��ايل  للتعليم 
لأرفع  املنا�شبة  انتهز هذه  للتعليم 
ل�شاحب  ال���ت���ه���اين  اأي������ات  اأ����ش���م���ى 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
و اخ��وان��ه ح��ك��ام الإم�����ارات باليوم 

. الوطني ال� 42 
اأن  يو�شف  حممد  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  الإحت�����اد 
ي��ع��ت��رب م���ع���ج���زة يف ك����ل امل���ج���الت 
�شواًء يف ال�شحة والتعليم والأمان 
والإحتاد  القوية  التحتية  والبنية 

برملانيات ي�صدن بفوز دبي يف ا�صت�صافة اإك�صبو 2020 خالل موؤمتر املراأة بربوك�صل

ال�صفرية الفلبينية: ما حققته المارات من تقدم يف 
خمتلف املجالت جعلها م�صدر اإلهام بني دول العامل

•• اأبوظبلي-الفجر:

لدى  الفلبني  جمهورية  �شفرية  برن�شي�شا  ريلو�شيو  جري�س  �شعادة  قدمت 
الدولة اأ�شمى اآيات التهاين اىل دولة المارات العربية املتحدة قيادة وحكومة 
و�شعبا مبنا�شبة احتفالتها باليوم الوطني الثاين والأربعني متمنية ل�مارات 

ومواطنيها مزيدا من التقدم والزدهار والرخاء يف ظل قيادتها احلكيمة.
وعربت عن تقديرها ملا ت�شهده المارات من مظاهر نه�شة �شاملة ومتوا�شلة 
منذ تاأ�ش�شت على ايدي املغفور له باذن اهلل تعايل ال�شيخ زايد بن �شلطان ال 
نهيان وا�شتمرت يف عهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س 
اأ�شبحت  حتى  الم���ارات  حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  واخ��وان��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
التي  ال�شاعية  ال���دول  م��ن  لكثري  ال��ه��ام  وم�شدر  الع�شرية  للدولة  من��وذج��ا 
رائدة  خ��ط��وات  الم���ارات  حققت  حيث  الفلبني  فيها  مب��ا  والتطور  النهو�س 
بني  وامل�����ش��اواة  والقت�شادية  ال�شيا�شية  وامل�شاركة  الن�شان  حقوق  جم��ال  يف 
اجلن�شني واي�شا فيما يتعلق مبلفات ال�شحة والتعليم ورفاهية احلياة واحتلت 
بجدارة املرتبة الوىل يف جمال حقوق الن�شان بني الدول العربية ويف املراتب 

الوىل عامليا مما اك�شبها احرتام العامل كله.
املتحدة  العربية  الم���ارات  ودول��ة  ب�دها  بني  الع�قات  ان  برن�شي�شا  واأك��دت 
ت�شهد تطورا كبريا على كافة ال�شعد وعربت عن تقدير الفلبني قيادة و�شعبا 
ملواقف المارات و�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة 
يف دعم وم�شاندة ال�شعب الفلبيني ملواجهة ال�شرار التي خلفها اع�شار هايان 

موؤخرا.
وا�شافت ال�شفرية الفلبينية: اغتنم هذه الفر�شة اي�شا لأهنيء قيادة و�شعب 

المارات على فوز دبي بتنظيم املعر�س العاملي اك�شبو 2020.

•• بروك�شل -وام:

اأكدت ن�شاء برملانيات على م�شتوى العامل اأن 
فوز دبي با�شت�شافة اك�شبو 2020 جاء عن 
اإمكانيات  من  متلكه  ملا  وا�شتحقاق  ج��دارة 
واأن  املعر�س  با�شت�شافة  للفوز  اأهلها  هائلة 
دولة الإمارات �شارت منوذجا يحتذى لي�س 
على امل�شتوى العربي بل والعامل. جاء ذلك 
خ�ل  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ا�شتط�ع  يف 
العاملي للمراأة يف الربملانات  املنتدى  اأعمال 
القمة ال�شنوية ال�27 الذي اأقيم يف العا�شمة 
تقدمت  جهتها  م��ن  بروك�شل.  البلجيكية 
�شعادة الدكتورة اأمل القبي�شي النائب الأول 
باآ�شمى  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  لرئي�س 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �شاحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
�شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اأ�شحاب  ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل واإخ��وان��ه��م��ا 
ال�����ش��م��و ح��ك��ام الإم������ارات و���ش��ع��ب الإم�����ارات 
اك�شبو  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة  دب����ي  ف����وز  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
2020 . وقالت اإن معر�س اإك�شبو الدويل 
م�شرية  يف  ه��ام��ة  خ��ط��وة  ي��ع��ت��رب   2020
اأهداف  وحتقيق  الإم����ارات  ل��دول��ة  التنمية 
الدولة  مكانة  وتعزيز   2021 العام  روؤي��ة 
ي�شكل فر�شة  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
واملنطقة  الإم���ارات  دول��ة  لل�شباب يف  مهمة 
عموما لتبادل الآراء والتعلم من الآخرين 
امل�شرتك  م�شتقبلهم  بلورة  على  وامل�شاعدة 
اإك�شبو  حيث تن�شجم قيم واأه��داف معر�س 
ال���دويل م��ع تطلعات دول��ة الإم����ارات قيادة 
�شت�شتقبل  امل��ع��ر���س  خ�����ل  وم����ن  و���ش��ع��ب��ا 
الثقايف  بالتنوع  ل�حتفاء  ال��ع��امل  دول��ت��ن��ا 
والإجن��ازات امل�شرتكة. ولفتت �شعادتها اإىل 
اأن فوز دبي با�شت�شافة اإك�شبو 2020 جاء 
ن��ت��ي��ج��ة ج��ه��د خم��ل�����س و���ش��ع��ي ح��ث��ي��ث من 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
م��ك��ت��وم وم���ن ف��ري��ق ع��م��ل و���ش��ع��ب ويف قدم 

جت��رب��ة من��وذج��ي��ة يف الإخ������س والتفاين 
الإن�شانية  ال��ق��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ  وال�����ش��ف��اف��ي��ة 
الفا�شلة م�شرية اإىل اأن هذا الفوز فخر لكل 
اإماراتي وعربي ويعترب بداية ع�شر جديد 
الدكتورة  واأ�شافت   . والتنمية  التطور  من 
اأمل القبي�شي اأن فوز دبي با�شت�شافة اإك�شبو 
ت��وؤك��د على  ل��ل��ع��امل  2020 ر���ش��ال��ة ق��وي��ة 
را�شخة  بخطى  ال�شري  يف  الإم��ارة  ا�شتمرار 
ن��ح��و امل���زي���د م���ن ال��ت��ط��ور وال��ت��ن��م��ي��ة. من 
ناحيتها اأكدت هدى عبدالرحمن احللي�شي 
فخرها  ال�شعودي  ال�شورى  جمل�س  ع�شوة 
اإن  وقالت   2020 باك�شبو  الإم���ارات  بفوز 
مل��ا تتمتع  ن��ظ��را  ال��ف��وز  اإم����ارة دب��ي ت�شتحق 
بة من بنية حتتية وخ��ربة عاملية يف جمال 
���ش��ن��اع��ة امل��ع��ار���س وامل����وؤمت����رات ومت��ن��ت اأن 
يكون للدول العربية ن�شيب من مثل هذه 
العوملة  العاملية خ�شو�شا يف ع�شر  امل�شاريع 
فالعامل العربي جزء من العامل مما يوؤدي 
ايل التقارب بني ال�شعوب وتبادل الثقافات. 
عبيد  م�شتورة  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
ال�شمري ع�شوة جمل�س ال�شورى ال�شعودي 
با�شت�شافة  دب���ي  ف���وز  ع��ن  �شمعنا  ع��ن��دم��ا 
اك�شبو ونحن هنا يف بروك�شل للم�شاركة يف 
وتباهينا  بالفخر والعتزاز  �شعرنا  املنتدى 
ب���دول���ة الإم��������ارات وال���ف���رح���ة ك���ان���ت عامة 
ال�شعيد  على  الإم����ارات  لأن  اجلميع  على 
كبرية  منا�شب  تبواأت  والعاملي  القت�شادي 
.. م�شرية اإىل اأن دول اخلليج العربي مبثابة 
عقد والإم��ارات تعترب جوهرة العقد الذي 
يف املنت�شف واأكدت اأن دولة الإمارات �شارت 
منوذجا يحتذى به لي�س على م�شتوى دول 
اأي�شا وي��اأت��ي ذل��ك من  اخلليج بل وال��ع��امل 
جمتمعهم  لق�شايا  احلكيمة  قيادتها  دع��م 
اأر�س  علي  واإ�شقاطها  عاملية  اأف��ك��ار  وتبني 
الإماراتي  املجتمع  مع  يتنا�شب  مبا  الواقع 
وه����ذا ان��ع��ك�����س مت��ام��ا ع��ل��ى ال���دول���ة بدليل 

النه�شة احل�شارية التي ت�شهدها .
ال��ب��ح��ر ع�شوة  م��ن��ي جمعة  ال��دك��ت��ورة  اأم���ا 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�������ادي ف��ق��ال��ت اأن 

اجلهود  تكللت  وقد  �شديدة  كانت  املناف�شة 
التي بذلتها القيادة احلكيمة وفريق اك�شبو 
باأن  منوهة   .. بالنجاح  العاملني  وجميع 
كانت  واملقيمني  الإم���ارات���ي  ال�شعب  ق��ل��وب 
اأن  معلقة ب��ه��ذا احل���دث ال��ع��امل��ي .. واأك����دت 
دولة الإمارات هي اأ�شا�شا موؤهلة على جميع 
ال�شعد ملا تتميز به من بنية حتتية وخدمية 
وتطور تكنولوجي . وقالت ان دبي ت�شتحق 
با�شت�شافة  ال��ذي حققته  الفوز  عن ج��دارة 
عن  خمتلف  �شيكون  ال��ذي   2020 اك�شبو 
التي  دبي  ب��دورة  العامل  و�شيفاجاأ  دورة  اأي 
وتقدمت   . ال���ذاك���رة  يف  حم���ف���ورة  ���ش��ت��ظ��ل 
ال�شيخ  ال�شمو  اإىل �شاحب  بالتهنئة  البحر 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ة 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  واإىل  اهلل  رع���اه 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة . 
الأبي�س  ف��وزي��ة  ���ش��ع��ادة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
دولة  ا�شت�شافة  اإن  املغربي  الربملان  ع�شوة 
الإمارات لك�شبو التظاهرة العاملية الكبرية 
ت�شرف  ال��ت��ي  ال��دول��ة  ت�شتحقه  مك�شب  ه��و 
بريادتها  الدولية  املحافل  العرب يف جميع 
اأ�شبح  ال��ت��ي  ومهنيتها  تنظيمها  وح�����ش��ن 
واأكدت   . لها �شدى عاملي نفتخر ونعتز به 
الوطني  املجل�س  ع�شوة  اليماحي  عائ�شة 
الحتادي اأن هناك قيادة عظيمة ذات روؤية 
م�شتقبلية تقراأ امل�شتقبل وت�شتبق الأحداث 
فواجهت  الأول  امل��رك��ز  يف  الإم����ارات  لت�شع 
ال��ت��ح��دي��ات وج��ع��ل��ت م���ن الإم��������ارات دول���ة 
عظيمة وبيئة اآمنة وم�شتقرة وبنية حتتية 
متكاملة و�شعب طموح ومتمكن وقادر على 
الإمارت  هي  تلك  وقالت   .. بامتياز  العمل 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة 
 . اهلل  الدولة حفظة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
واأكدت اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س  را�شد 

جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي جعل م��ن دبي 
الذي  وهو  مكوناتها  بجميع  عاملية  مدينة 
اك�شبو  ل��ه  فحق  الأول  باملركز  اإل  يقبل  ل 

 .  2020
فر�شة   2020 اك�����ش��ب��و  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
خللق فر�س عمل وا�شعة يف جميع املجالت 
كذلك خلق املزيد من الفر�س ال�شتثمارية 
�شتبقى  الإم���ارات  اأن  م��وؤك��دة  والقت�شادية 
واأب��دا يف املركز الأول بف�شل قيادتها  دائما 
�شعادة  وق��ال��ت  امل��ح��ب.  و�شعبها  ال��ر���ش��ي��دة 
الأوروب���ي  ال��ربمل��ان  ع�شوة  م��ه��رن  �شيلفانا 
كبرية  فر�شة  لك�شبو  دب��ي  ا�شت�شافة  ان 
بنية  ملا متتلكه من  حظيت بها عن ج��دارة 
تنظيم  يف  ع��امل��ي��ة  وخ���ربة  م��ت��ط��ورة  حتتية 
املعر�س  يعزز  و�شوف  وامل��وؤمت��رات  املعار�س 
م��ن ت���ق��ي ال��ث��ق��اف��ات ب��ني دول ال��ع��امل .. 
واأ�شافت اأن دولة الإمارات هي مركز عاملي 
للتجارة واخلدمات اللوج�شتية وتعد ثالث 
العامل  يف  الت�شدير  لإع����ادة  ���ش��وق  اأ���ش��خ��م 
الدويل  اإك�شبو  معر�س  اأن  اإىل  م�شرية   ..
اإيجابي  اأث����ر  ل��ه  ���ش��ي��ك��ون  دب���ي  يف   2020
لي�س على منطقة اخلليج العربي فقط بل 
�شعادة  تقدمت  كما  العربية.  ال��دول  اأغلب 
املجل�س  ع�شوة  العوي�س  �شيخة  ال��دك��ت��ورة 
�شاحب  اإىل  بالتهاين  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظة  الدولة  رئي�س 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
واإىل  الإم��ارات  ال�شمو حكام  واأ�شحاب  دبي 
ومقيمني  م��واط��ن��ني  م��ن  الإم������ارات  �شعب 
اك�شبو  م��ع��ر���س  بتنظيم  ال��ف��وز  مبنا�شبة 
فريق  اأع�����ش��اء  اأي�����ش��ا  و���ش��ك��رت   ..  2020
ال��ع��م��ل وك���ل م��ن ���ش��اه��م يف ه���ذا ال��ن��ج��اح .. 
عظيمة  ف��رح��ة  ال��ف��وز  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شرية 
اأفراد  الفرح يعم جميع  بروؤية  ازدادت  وقد 
الإم���ارات متتلك  اأن دول��ة  املجتمع م��وؤك��دة 
وا�شت�شافة  والتميز  للنجاح  املقومات  ك��ل 

مثل هذا املعر�س ال�شخم والهام.

حممد زيد ال�صحي تويف وهو 
يرفع علم الإمارات فوق بيته

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

فجعت راأ�����س اخل��ي��م��ة اأم�����س ب��وف��اة حم��م��د زيد 
ال�����ش��ح��ي م��دي��ر ف���رع ال���ه����ل الأح���م���ر يف راأ����س 
الم���ارات  علم  ب��رف��ع  ي��ق��وم  ك��ان  اخليمة عندما 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي الثاين  ب��ي��ت��ه م��ب��ت��ه��ج��ا ً  ف����وق 
والرب��ع��ني ل��ل��دول��ة حيث اخ��ت��ل ت��وازن��ه و�شقط 
ون���زي���ف داخلي.   ب��ك�����ش��ر يف اجل��م��ج��م��ة  ل��ي�����ش��اب 
موؤ�ش�شا   ) عاما  ال�شحي )55  زيد  ويعد حممد 
راأ���س اخليمة منذ عام  الأحمر يف  اله�ل  لفرع 
اله�ل  لهيئة  العليا  اللجنة  1999،وع�شو 
الحمر  للم�شاعدات املحلية، و�شارك يف حم�ت 
اغ��اث��ة دول��ي��ة ع��دي��دة، ق��دم م��وؤخ��راً م��ن اإجازته 
التي ق�شاها يف جمهورية م�شر العربية، وو�شل 
نهاية الأ�شبوع املا�شي، وفور قدومه اطماأن على 
العمل يف الفرع وكان على راأ�س عمله يوم ال�شبت 
املا�شي، وكان خمططا ملزاولة عمله غداً الث�ثاء 
تنتهي يف  الفرع  اجازته ح�شب موظفي  ان  رغم 
العلم  ال�شهر احل��ايل، لكن حادثة رفع  منت�شف 

فوق بيته اأودت بحياته ، رحمه اهلل تعاىل. 
وخ�شرت راأ�س اخليمة ال�شحي كرجل دمث اخللق، 
يتعامل مع اجلميع بثقة ،ويحر�س على و�شول 
امل�شاعدات للمحتاجني ويوؤكد العاملون معه انه 
كان يف  اأيامه الأخرية ن�شطاً وفرحاً بالفعاليات 

والأحداث الوطنية التي �شهدتها الدولة. 
وتعليقا على احلادث املوؤمل قال الدكتور عبداهلل 
احل���ادث  ان  ���ش��ق��ر  م�شت�شفى  م��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�شحي  وو�شل  ال�شبت  الأول  اأم�س  ع�شر  وق��ع 
للم�شت�شفى بحالته اخلطرية اثر نزيف يف املخ، 
ا�شتدعاء  مت  اأن��ف��ا���ش��ه  ال�شحي  يلفظ  ان  وق��ب��ل 
من  والأع�شاب  باملخ  متخ�ش�س  جراحي  فريق 
اهلل  ارادة  ان  ال  حالته  على  للوقوف  اأب��وظ��ب��ي، 

عجلت ب�شكته قلبية. 
ك��ان ميد  ال�شحي  امل��رح��وم  ان  النعيمي  واأ���ش��اف 
يده لكثري من حالت امل�شت�شفى املع�شرين ،وفقا 
لوظيفته كمدير فرع اله�ل الحمر يف المارة، 
�شخ�شياً  امل�شت�شفى  مع  دوري  ب�شكل  ويتوا�شل  
للوقوف على تلك احلالت وت�شهيل الجراءات.

املهند�ص ح�سني احلمادي الدكتور مغري خمي�ص اخلييلي

�سعيد بن غما�ص الرا�سدي

الدكتور علي احلمادي

حممد م�سروم الكعبي

اللواء عبيد احلريي الكتبي

ح�سني مبخوت

الدكتور حممد يو�سف بني يا�ص

حممد �سامل الظاهري

الدكتور عبداهلل النيادي
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�سعر �سعادة ال�سفري/ عبدالرحمن املطيوعي

اهلل عـطـانـا خـيــر واأنــعــام...

اأحـالم جنـة  �شـارت  واليوم 

واإ�شــالم عــز  تـطـور  دولـة 

بالأنـعـام متهـنـي  وال�شعـب 

واأعـوام اأعـوام  جهـود  هـذي 

عليـنـا واجــب  لــه  واحلـمـد 

تــزهـــر بـــفـــل ويـا�شـمـيـنــا

بنـيـنـا دولـــه  الأمـــم  وبـيـن 

ومرتـــاح يف هــذي ال�شـنـيـنـا

ن�شـعـى ملـجـد)ن( لــه عنيـنـا

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

حتى ال�شما تنت�شي و تفرح مع الديره

                     و الرب عارف و داري بكل يل جاري

يعل املزن ت�شقي الظفره اىل فجريه

                        حتى يعم الفرح و اخلري يف داري
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E-mail:xhms@hotmail.com

فاكس: 4488436   

الراعبيةال�ساعر: خالد علي ال�سعيبي

ريف الوثبة

كلنا خليفة

يف عيد الحتادي

ي��اخ��ل��ي��ف��ت��ن��ا خ���ل���ف خ�����ري ال�������س���الي���ف

ال�سحايف ب���ني  ن��ا���س��ع��ة  ���س��ف��ح��ة  ان����ت 

ي��������اذرى احل����اي����ر وم�����اأم�����ن ك����ل خ��اي��ف

ف�������������������ي ع���ي�������������������د الحت������������������������ادي

ا�����س����ي����وخ����ن������������������������ا الجم������������������������ادي

ن�����دع�����������������������������ي ل������ه������م وان������������������ّادي

ه������م ����س���م�������ص ن�������������������ور اإب������������������������الدي

واب�������������������دا ق�������س���ي���د ان�����������������س��������������ادي

ال�������������������ل�������������������ي م���ع�������������������اه اآي�������������������ادي

وادي  ، وام��������������ح��������������م��������������دي��ن��������������ه 

ب�������������������ورا����س�������������������د ال���ل�������������������ي ح�����ادي

ف������ار�������ص وه������������������������وب اب�������������������ع���ادي

امل��������������ت��ب��������������ادي  ، وب��وخ��������������ال��������������د 

ح���ب�������������������ه ب���و����س�������������������ط اف�������������������وادي

واخ����وان������������������������ه������������������������م جل����������وادي

ح��������������ك��������������ام ف��خ��������������ر ا���س��ن��������������ادي

ي��������������ارب ه������������������������الع����ب������������������������ادي

حت���ف�������������������ظ م���دي�������������������م اب�������������������الدي

خ��ل��ي��ف��ة  م���ث���ل���ك  ل  اإخ���������الف  ع���ل���ي���ك  ل 

�سحيفة  ال���دن���ي���ا  يف  ���س��ف��ح��ت��ك  ل����س���رى 

العفيفة  ال��ن��ف�����ص  ذو  ال�����س��ع��ب  ي��اح��ب��ي��ب 

اآه������������������������ن�����������������������������ي ال�������س���ي���خ�������������������ان

ال���ل�������������������ي ل�������������������ن�������������������ا ت���ي���ج�������������������ان

ه������الزم����������������������������������ان ط�����������������������������ول  ع 

ل����ل����ط����ي������������������������ب ه���������م ع����ن������������������������وان

ب������� خ���ل���ي�������������������ف�������������������ة ال�������������������رب�������������������ان

ت�����������������س��������������ب��������������ق ���س��ق��������������ا مل�������������������زان

ت�����������������س��������������ق��ى ب�������������������ه ال���ع�������������������رب���ان

لب������������������������ان ال���ف�������������������خ�������������������ر  درب 

م������ن ب���ي�������������������ن ه���ال�������������������ف���ر����س�������������������ان

ال���ق�������������������اي�������������������د الن�����������������������س�������������������ان

م���اي�������������������ل���ح���ق�������������������ه م����ي������������������������زان

ه�������������������ان ل  ح���������اك���������م/ن  ك������������������������ل 

ع����ي������������������������م����ان ل  راك  م������������������������ن 

ادع�����ي�����������������������������ك ي�����ارح�����������������������������م�����ان

وحت�����ف�����ظ ل��������������ن��������������ا ال�����س��ي��خ��������������ان

ال�ساعر القدير / عارف عمر اخلاجة
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جمعت التغريدات : غاية 
را�سد بن غليطة الغفلي

RashedAlghufli@  
اأجمل �سعور األقى علم بيتي اإيرف 

 اإيولد اإح�سا�ص الفخر و املهابة
**

حممد بطي الظفري
MohamadAldhafri@

كل عام وكل دي�سمرب
 نحتفْل ْبعيدنا ال�س����ام���ي

 ذا )خليفة( احلب له يكرب
 يف قلوب ال�سعب مرتامي

**
ح�سان العبيديل

HassanAlobaidly@
يا �سيخ يا من يف �سما املجد لك جمد

يا من با�سمك دامي نرفع الرا�ص
اإنته خليفه خليفْة �سيخنا زايد
وانته يا بو �سلطان للعز نربا�ص

**
�سعيد بن طمي�سان

saeed_tumeishan@
نعم ما نعي�ص بال وطّنا ) على قولْتك (
 و نع�سق تفا�سيله من الألف لني الياء

 و اذا ما خفق قلبك ب�سوفْة عَلم دولتك
 كَذب كانه بيخفق على باقي الأ�سياء

جلنة اإدارة املهرجانات و الربامج الثقافية 
والرتاثية حتتفي بعيد الحتاد الـ 42

تزامنا ً مع اأجواء البهجة والفرح التي ت�شود جميع اأنحاء دولة الإمارات العربية 
املهرجانات  اإدارة  احتفت جلنة  للدولة،   42 ال�  الوطني  العيد  املتحدة مبنا�شبة 
والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي �شباح اليوم – الثنني - بهذا احلدث 
اإدارة املوارد  اأبناء الدولة جميعاً، وذلك ببادرة وتنظيم من قبل  الذي يفخر به 

الب�شرية يف اللجنة.
باأبوظبي،  الراحة  �شاطئ  مب�شرح  اللجنة  مقر  يف  اأقيم  ال��ذي  الحتفال  ح�شر 
ال�شيد عبدالرحيم اأحمد خوري مدير اإدارة املوارد الب�شرية، وال�شيد عبداهلل بطي 
القبي�شي مدير اإدارة الت�شال، وال�شيد وائل ه�ل مدير اإدارة املالية، وموظفي 

اللجنة من خمتلف الإدارات وامل�شاريع الرتاثية والثقافية التابعة لها.
وبهذه املنا�شبة، قال ال�شيد عبدالرحيم خوري: "يف اللجنة جتتمع معامل الرتاث 
والثقافة والوطنية التي ن�شعى بكل حب وتقدير اإىل اإبرازها بكل فعالية ننظمها 
ويف كل يوم على مدار العام، ولكن يف يوم الحت��اد جتتمع كل هذه املعامل التي 
تقوم عليها اللجنة لتحتفي مع موظفيها بهذا احلب والولء للقيادة الر�شيدة 
الذي يتجدد عاماً بعد عام".. موؤكداً اأنها "م�شاعر �شعادة وفخر اأقدمها با�شمي 

وا�شم جميع موظفي اللجنة ل�حتفاء بروح الحتاد وعيد الحتاد".
واأكد اأنهّ �شجرة الحتاد التي كانت ول زالت حتمل يف معانيها حب ال�شعب للوالد 
والقائد واملعلم، تلك ال�شجرة التي زرع بذرتها املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان – طيهّب اهلل ثراه - ، اأ�شبحت اأداة تفاعلية تتيح للمواطن 
واملقيم، وعرب روح الحتاد املُتجذرة يف نفو�شهم جميعا، التعبري عن م�شاعرهم 

مه وطننا املعطاء. بحب الوطن والنتماء اإليه وردهّ ولو جزء ب�شيط مما قدهّ
ومقيمني  مواطنني  املوظفني  وج��وه  على  والفخر  ال�شعادة  معامل  اأنهّ  واع��ت��رب 
واح��دة يجمعها  كاأ�شرة  اليوم  الوطني  العيد  احتفالية  يف  �شاركوا جميعاً  الذين 
حب وولء واحد، هي ذات امل�شاعر التي جمعتنا جميعاً منذ اأيام يف منا�شبة رفع 
العلم الوطني عاليا يف مقر اللجنة حتت �شعار "ارفعه عالياً.. ليبقى �شاخما"، 
اإميانا  الإماراتية  الأع���م  بعدد كبري من  الراحة  �شاطىء  ف��ازدان مبنى م�شرح 

بقيمة العلم رمزا للولء والنتماء وقوة الوحدة والحتاد.

امل����ط����ر وال����ع����ي����د ث������اين وارب����ع����ني
ال�سنني حلو  ع��ن  �سلطان  اب��و  ���س��وف 
ال�سمني احل��م��ل  ع��ل��ى  ام���ق���وّى  ي��ع��ل��ه 
اأم���ني ع���ه���د/ن  ويل  ع��ه��ده  ويل  يل 
ورح���م���ت���ك ي�����اهلل ل����زاي����د ي��ام��ع��ني
ف��ي��ه��م يزين ه���ا ق�����س��ي��دي وال�����س��ع��ر 
وامل����ط����ر وال���ع���ي���د ث�����اين وارب���ع���ني

انتبا�سر ب��اخل��ري  الث��ن��ني  يف  واح���ن 
تخا�سر اإب��ن��ا  ال�سنني  اب��خ��ري  دام���ه 
نا�سر ابطيب  �سيت  وعلو  عمر  ط��ول 
اآ�سر غ��ّر/ن  كل  من  حتفظه  ان  ي��اهلل 
ت��ل��ح��ق��ه م���ع ال��ن��ب��ي ي����وم امل��ح��ا���س��ر
ي���ي���ت ارت���ل���ه���ا م����ع ال���ب���ث امل��ب��ا���س��ر
انتبا�سر ب��اخل��ري  الث��ن��ني  يف  واح���ن 

ي���ا م���ن ي��ك��ح��ل ع���ني ���س��اه��ر ي���ا مال
املطر ف����وق  ����س���ده���ا..  ت��ب��ّي��ح  ع���ّي���ت 
ظ��ب��ي��اين وع��ل��م��ي ����س���دوٍق ب��ال��وف��ى
ت�����س��اوي بحرها م��ا  ���س��وق��ي  وام�����واج 
للغال ع���ي���وين  اأو  اأغ������ال  وف����الن����ة 
ينق�سر م��ا  يل  ال�سبع  احت���اد  ع��ا���ص 
ه������ذي ب��������الدي ك�����ل ظ������ٍل مم���ت���زج
ا�سمها اأط������ّري  ي���وم  اآت��ن��وم�����ص  ك���م 
يل م���ا ي�����س��ل��ي ع��احل��ب��ي��ب ب��ذك��رك��م
البحر م��وج��ي  وان����ا  اإم����ارات����ي  اآن����ا 
ع�����س��ق��ي لأه���ل���ي وال����وف����اء ل��دي��رت��ي
ب��اخل��ال ت���رع���ى  ال����غ����زلن  ب���ه  داٍر 
م�����ادام اأب����و خ��ال��د زع���ي���ٍم ق���د غ��دا
ي���وم���ه ل��ب��و ���س��ل��ط��ان ق���د ج����دد ول
فخرنا وال��ف��الح��ي  ال��ف��ال���س��ي  وم���ن 
ال��ردي ال���درب  على  خطاوينا  نق�سر 
وان�������ا ب�������الدي زه��������رٍة ل��ل��م�����س��رتي
ع�����س��ٍق خم��ل��د واخل���ال����س���ة ن��رجت��ي
ي��رت��ق��ي دامي  ل��ل��ع��ز  ال���وط���ن  ه����ذا 

خجالنة ال��ب�����س��ر  ج���ود  م��ن  وال��غ��ي��م 
ظميانة ال�����س��م��ا  ج���ود  م��ن  والأر������ص 
�سطاآنه ال��ب��ح��ر  اأم����واج  م��ن  وا���س��دق 
ال���ل���ي ل�����س��ع��ري م����ا ت����ط����ّري ف��الن��ه
م�����ري ال����ب����ال ت����زع����ل ل���ن���ا ع���اّلن���ه
ال����دان����ة مت�����د  اإّل  �����س����ّره����ا  ع�����ن 
ال��ري��ح��ان��ه يف  الوراق  م���ع  ف��ي��ه��ا 
���س��ان��ه رب������ي  ع����ل  احت��������ادي  روح 
وع����ني احل�����س��ود ت����رد ب���ه خ��ذلن��ة
واجل�����ود ج�����ودي وال�����س��م��ا ع��ن��وان��ه
�سانه ي��ع��ل��ى  الأرواح  م���ن  واأغ���ل���ى 
ع��ن��وان��ه اأو  ب���ال���ذي���ب  ف���ك���رت  م����ا 
ف���ال���رمي يف و����س���ط ال���ف���ال ط��رب��ان��ه
ح���ن���ا ولن�������ا ل����ه ب���ع���د واخ����وان����ه
ه��ان��ه اهلل  ه������اجن  م����ن  دارن��������ا  ي����ا 
بالعانة ال���وع���ر  ال�����درب  يف  ون���ق���ود 
وال����ب����در م���ا ب���ني ال��ث��ن��ي��ن��ة ���س��ان��ه
اإّن��������ا من�����وت وع����ا�����ص م����ع ب��ن��ي��ان��ه
����س���ب���ٍع اإم����������ارات ال����وف����ى م���زدان���ة
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