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•• اأبوظبي-وام:

ي�ضادف اليوم التا�ضع ع�ضر من �ضهر رم�ضان املبارك 1434 هجرية الذكرى 
التا�ضعة لرحيل موؤ�ض�س دولة الإمارات العربية املتحدة وباين نه�ضتها وعزتها 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي �ضتظل روحه 
حية وخالدة يف ذاكرة ووجدان الوطن واملواطنني وقلوب ونفو�س الأمة العربية 
نف�ضه  خاللها  ن��ذر  وال��ع��ط��اء  بالبذل  حافلة  م�ضهودة  حياة  بعد  والإ���ض��الم��ي��ة 
العربية  واأمته  وكر�س كل جهده وعمل بتفان واإخال�س خلدمة وطنه و�ضعبه 
للقيادات  كنموذج  التاريخ  يف  �ضريته  ونق�س  جمعاء  والإن�ضانية  والإ�ضالمية 
واأجمعت  حولها  جميعا  الب�ضر  قلوب  وتوحدت  جتمعت  التي  احلكيمة  امللهمة 

على مبادلته احلب والوفاء والولء املطلق.
ثرية  ب�ضفحات  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  �ضجل  حفل  وقد 
نور  من  باأحرف  التاريخ  �ضطرها  التي  الباهرة  الوطنية  املنجزات  من  نا�ضعة 
والقومي  الوطني  العمل  يف  العطاء  من  متوا�ضلة  عاما   66 نحو  م��دى  على 
وذلك منذ توليه مهام ممثل احلاكم يف مدينة العني باملنطقة ال�ضرقية يف العام 
يف ال�ضاد�س من اأغ�ضط�س  اأبوظبي  اإمارة  يف  احلكم  مقاليد  توليه  اإىل   1946
1966 وحتى انتخابه رئي�ضا للبالد بعد اإعالن احتاد دولة الإمارات يف الثاين 

من دي�ضمرب 1971.
ل��ق��د وه���ب زاي���د نف�ضه ل��ب��ن��اء وط��ن��ه وخ��دم��ة م��واط��ن��ي��ه وحت��ق��ي��ق طموحاتهم 
وتطلعاتهم يف احلياة الكرمية الرغدة وقاد ملحمة البناء من مرحلة ال�ضفر 
الإن�ضان  لبناء  الطبيعية  ال���روات  ع��وائ��د  بت�ضخري  ثاقبة  روؤي���ة  م��ن  منطلقا 
واأح���دث  ال�ضحية  اأرق����ى اخل��دم��ات  وت��وف��ري  التعليم  ون�����ض��ر  امل���دار����س  واإق���ام���ة 
امل�ضت�ضفيات والعيادات العالجية يف كل اأرجاء الوطن واإجناز املئات من م�ضاريع 
من  منظومة  �ضكلت  التي  الب�ضرية  وامل�ضتوطنات  الع�ضرية  الأ�ضا�ضية  البنية 
بحق  كان  لقد  للمواطنني..  ال�ضتقرار  حققت  التي  احلديثة  الع�ضرية  امل��دن 
رجل التنمية ومن الزعماء القالئل الذين تفانوا وكر�ضوا حياتهم واأعطوا بكل 

�ضخاء من اأجل عزة وطنهم واإ�ضعاد �ضعبهم.
التاريخية الرائعة باليوم الوطني احلادي والأربعني  وقد ج�ضدت الحتفالت 
ال��ذي يكنه �ضعب  والوفاء واحل��ب  ال��ولء  املا�ضي بجالء و�ضدق عمق  العام  يف 
الإمارات لزايد ومكانته يف وجدانهم وذاكرتهم ور�ضخت املجد والرتاث الوطني 
الأ�ضيل الذي تركه واأكدت اأنه ي�ضكن قلوبهم ونفو�ضهم واأنه بحق روح الحتاد 

وروح الوطن فقد كان زايد وطنا يف رجل.
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأك���د 
والأربعني  احلادية  بذكراه  اليوم  نحتفل  ال��ذي  دي�ضمرب  من  الثاين  ان   .. اهلل 
هو يوم لرت�ضيخ ثقافة املواطنة وتعميق حب الوطن وتاأكيد الولء الدائم له 
ن�ضتح�ضر فيه  .. يوم  ال�ضعب وقيادته  القائم بني  التالحم والتوا�ضل  وتعزيز 
ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  ال��دول��ة  موؤ�ض�س  �ضرية  والعرفان  وال��وف��اء  بالثناء 
دولة  دعائم  اأر���ض��وا  الذين  ال��ك��رام  اإخ��وان��ه  ونتذكر  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 
نفتخر بالنتماء اإليها والدفاع عنها .. ندعو اهلل اأن ي�ضكن الراحلني من اآبائنا 

املوؤ�ض�ضني ف�ضيح جناته .
ثوابته  م��ن  ه��دى  فعلى  تاريخيا  ك��ان حت��ول  الحت���اد  اإع���الن  ان  �ضموه  وق���ال 
اآب��اوؤن��ا ه��ذه ال��دول��ة على التقوى وك��رمي الأخ���الق ن��ذروا النف�س ملا فيه  اأ�ض�س 
�ضالح النا�س وم�ضلحة الوطن وعلى نهجهم نحن �ضائرون موؤكدين اأن العدل 
العدالة  وحتقيق  الإن�ضانية  الكرامة  و�ضون  القانون  �ضيادة  واأن  احلكم  اأ�ضا�س 
الجتماعية وتوفري احلياة الكرمية دعامات للمجتمع وحقوق اأ�ضا�ضية يكفلها 
الد�ضتور ويحميها الق�ضاء امل�ضتقل العادل ..ويف هذا اليوم ندعو اإىل املزيد من 
اجلهد لتعزيز امل�ضرية الحتادية فحماية الحتاد هدف وطني ثابت يتطلب منا 
جميعا وعيا ووحدة وتالحما اإعالء لقيمه وتوطيدا لأركانه وتطويرا للتعاون 
والإ�ضرتاتيجيات  لل�ضيا�ضات  وتن�ضيقا  واملحلية  الحتادية  الأجهزة  بني  القائم 
بكل  الوطنية  للهموم  الت�ضدي  م��ن  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات  ميكن  مب��ا  وال��ربام��ج 
م�ضوؤولية و�ضفافية حفاظا على وطننا قويا حر الإرادة يتفانى اأبناوؤه يف خدمته 
والنتماء اإليه والدفاع عنه لتظل قامته �ضاخمة ومكانته را�ضخة بني ال�ضعوب 

والأمم .
وكان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
قد قال يف الحتفال باليوم الوطني الأربعني يف الأول من دي�ضمرب 2011  اإن 
اأرج��اء الوطن عك�ضت روح الحتاد الذي  الأج��واء الحتفالية البهيجة يف كافة 
غر�ضه يف نفو�ضنا جميعا املغفور له والدنا موؤ�ض�س دولتنا ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اإىل  انتقلوا  الذين  الإم���ارات  ال��رواد من حكام  ث��راه ومعه  اآل نهيان طيب اهلل 

رحمة اهلل .
واأكد �ضموه ان هذا الحتاد الذي نعي�ضه اليوم اجناز �ضيا�ضي وواقع اجتماعي 
واقت�ضادي مل يكن هبة اأو منحة كما مل يكن مناله �ضهال ي�ضريا لقد جاء ثمرة 
اإع��الء راية  اأم��ال وتولوها رعاية متفانني يف  الفكرة  غر�س طيب لآب��اء حملوا 
اإنهم روح الحتاد ومن �ضريتهم ت�ضتخل�س الأجيال العرب   .. الحتاد وتقويته 
وتوا�ضل حتمل امل�ضوؤولية يف وطن زاه مبا�ضيه ويفخر بحا�ضره املعطاء وغده 

الواعد .
ومل يغب زايد حلظة من الزمن عن ذاكرة الوطن ووجدان الأمة قيادة و�ضعبا 
فالنهج الذي اأر�ضاه يف جمالت العمل كافة ظل نربا�ضا تقتدي به القيادة وهاديا 

لالأمة يف ال�ضري على طريقه واللتزام به.
لذلك ظلت ذكرى روحه الطاهرة حا�ضرة يف كل اإجناز حتققه دولة الإمارات 
اللبنات  و�ضع  يف  وب�ضمة  ف�ضل  م��ن  ل��ه  مل��ا  والعاملي  الوطني  ال�ضعيدين  على 

القوية والقواعد ال�ضلبة يف م�ضرية الإجنازات الوطنية ال�ضاخمة.
الأول يف  املركز  بتبواأها  الإم���ارات  دول��ة  ال��ذي حققته  بالإجناز  الحتفال  ففي 

الكفاءة احلكومية مما و�ضعها �ضمن الع�ضرة الأوائل عامليا يف التناف�ضية العاملية 
وفقا للتقرير ال�ضنوي للمعهد الدويل للتنمية الإدارية ب�ضوي�ضرا للعام 2013 
اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .. 
اإننا يف هذا اليوم نذكر باخلري ونتذكر بالعرفان الوالد املغفور له ال�ضيخ زايد 
بن �ضلطان اآل نهيان واإخوانه الآباء املوؤ�ض�ضني ون�ضعر جميعا باأن ما غر�س اآباوؤنا 
ورعاه بالعناية الأبناء والأحفاد اأثمر اإجنازات م�ضهودة فدولتنا الأوىل عامليا يف 
الكفاءة احلكومية والأوىل عامليا يف الرتابط املجتمعي والأوىل عامليا يف القيم 
وال�ضلوكيات واخلام�ضة عامليا يف التوظيف وال�ضاد�ضة يف ممار�ضات الأعمال اإىل 
جانب تقدمها يف 19 موؤ�ضرا خمتلفا لت�ضنف �ضمن الع�ضرة الأوائ��ل عامليا يف 

التناف�ضية العاملية .
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد  كما 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل م�ضتذكرا بهذه املنا�ضبة ذكرى الأوائل 
املوؤ�ض�ضني يف كلمة له يف جمل�س ال��وزراء يف 3 يونيو 2013 قائال.. اإن �ضعب 
يفرح  اإجن���ازات جتعله  له  نحقق  كي  هنا  ونحن   .. يفرح  اأن  ي�ضتحق  الإم���ارات 

ويفتخر ويعتز بدولته .
اأعاد له ذكرى زايد ورا�ضد يجل�ضون يف ال�ضحراء  اإن هذا الإجن��از  وقال �ضموه 
الأ�ضا�س لريتفع اجلدار وقامت  يناق�ضون قيام الحتاد ويتعاهدون على و�ضع 
الدولة و�ضط الكثري من الت�ضكيك والكثري من التحديات التي واجهها الآباء 

املوؤ�ض�ضون وارتفع البنيان لي�ضبح بني الأوائل عامليا .
واأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم اأن �ضاحب ال�ضمو رئي�س 
الدولة حفظه اهلل مي�ضي وفق نهجهم وطريقتهم ويهتم بكل مواطن ويعمر 
كل بقعة من اأرجاء الوطن .. وقال �ضموه خليفة بن زايد هو قائد امل�ضرية يوحد 
نحن  م�ضيفا   .. الإم����ارات  ويبني  امل��ب��ادرات  وي��دع��م  الطاقات  ويجمع  اجل��ه��ود 
و�ضعنا ثقتنا يف اأبناء الإمارات واليوم نقطف ثمرة هذه الثقة تفوقا يف الكثري 

من املجالت .
واأ����ض���ار ���ض��م��وه اإىل اأن ه��ن��اك ط��اق��ات ج��ب��ارة وك��ث��رية ع��ن��د امل��وظ��ف��ني لب���د اأن 
اإن  �ضموه  موؤكدا  امل�ضتمر..  والتغيري  التطوير  عملية  طريق  عن  ن�ضتخرجها 
�ضعب الإمارات ل ير�ضى اإل باملركز الأول وزايد ورا�ضد اأورثونا حب املركز الأول 

واأنه كلما و�ضلنا لقمة تطلعنا للقمة التي تليها .
ال�  واملرتبة  عربيا  الأول  املركز  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت��ب��واأت  وح��ني 
يف  ال�ضعوب  ب��ني  والر�ضا  ال�ضعادة  مل��وؤ���ض��رات  ال��ع��امل  �ضعوب  م�ضتوى  على   17
امل�ضح الأول الذي اأجرته الأمم املتحدة واأعلنت عن نتائجه يف �ضهر اأبريل من 
العام 2012 كانت ذكرى زايد حا�ضرة حني اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
دبي..  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
روؤية  وهو  الدولة  لهذه  املوؤ�ض�ضني  الآب��اء  نهج  كان  املواطنني  �ضعادة  اإن حتقيق 
للحكومة بجميع قطاعاتها وموؤ�ض�ضاتها وم�ضتوياتها ومنهج عمل يحكم جميع 

�ضيا�ضاتنا وقراراتنا .
واعتمد جمل�س الوزراء يف الجتماع التاريخي الذي عقده بدار الحتاد يف دبي 
يف 27 نوفمرب 2012 يف ذكرى اليوم الوطني احلادي والأربعني حزمة من 
مبادرة  بينها  ومم��ن  املوؤ�ض�ضني  والآب���اء  زاي��د  لذكرى  اإحياء  الوطنية  امل��ب��ادرات 
ت�ضمية يوم التا�ضع ع�ضر من رم�ضان من كل عام واملوافق لذكرى رحيل موؤ�ض�س 
الإن�ضاين  للعمل  يوما  اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  الحت���اد 
العطاء  تاأ�ضي�س م�ضرية  ب���دوره يف  وع��رف��ان��ا  ل��ذك��راه  اإح��ي��اء  وذل���ك  الإم���ارات���ي 

الإن�ضاين يف دولة الإمارات.
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي يف هذه اجلل�ضة التاريخية اإنه من دار الحتاد كانت 
البداية ومنها اليوم جندد النطالقة .. ل جنتمع اليوم هنا لإحياء ذكريات بل 
التي  الكبرية  الطموح  جنتمع لنجدد عزميتنا ون�ضحذ طاقاتنا ون�ضتذكر روح 

كانت لدى الآباء املوؤ�ض�ضني والروؤية العظيمة التي قادت لولدة دولة وا�ضتطاعت 
الروح  وبنف�س هذه  �ضنة فقط  واأربعني  واحد  لها مكانا عامليا خالل  تر�ضخ  اأن 

وهذا الطموح العظيم ن�ضتطيع اأن من�ضي بكل ثقة وقوة نحو امل�ضتقبل .
اأن  اأهم ما مييز الآب��اء املوؤ�ض�ضني واأهم ما تعلمناه منهم هو  اإن  واأ�ضاف �ضموه 
املواطن هو الألوية وبناء الإن�ضان قبل بناء العمران ونهج اأخي �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اأن املواطن ياأتي اأول 
 2013 اإن اإجن��ازات عام  وثانيا وثالثا.. ونحن من�ضي وفق هذا النهج ونقول 
�ضتفوق اإجنازات 2012 وكل �ضنة اأف�ضل من التي قبلها ول مكان للتقاع�س اأو 
الرتدد يف حتقيق طموحات �ضعبنا.. ونعلن اليوم من هذا املكان اأن عام 2013 
تتكاتف اجلهود  اأن  اأولوية وطنية لبد  �ضيكون  وال��ذي  للتوطني  عاما  �ضيكون 

للتعامل معها .
اأن روح الحت��اد هي العمل كفريق واح��د وف��ق روؤي��ة موحدة  اإىل  واأ���ض��ار �ضموه 
اأن اأذكركم مبقولة  واأه��داف حمددة والإجن��از �ضيتحدث عن �ضاحبه .. واأحب 
ويبقى  يفنى  وامل��ال  يفنى  الإن�ضان  ب��اأن  اهلل  زاي��د رحمه  ال�ضيخ  لوالدنا  �ضهرية 

الوطن و�ضتبقى الأعمال التي قدمناها من اأجل الوطن .
املبادرات  دار الحت��اد جمموعة من  ال���وزراء خ��الل جل�ضته يف  واعتمد جمل�س 
املجل�س  اعتماد  بجانب  للتوطني  عاما   2013 ع��ام  حتديد  اأول��ه��ا  الوطنية.. 
وثيقة قيم و�ضلوكيات املواطن الإماراتي التي تهدف لتن�ضئة جيل اإماراتي واع 
الوثيقة  حت��دد  فيما  وجمتمعه..  واأ�ضرته  وطنه  جت��اه  وواجباته  مب�ضوؤولياته 
والقيم  وال�ضلوكيات  اخل�ضائ�س  واأه���م  و���ض��وره��ا  واأب��ع��اده��ا  امل��واط��ن��ة  مفهوم 
اإطار  اأن يتحلى بها املواطن الإماراتي وذلك بهدف بناء  واملهارات التي ينبغي 
بقيمها  وارتباطها  اخلا�ضة  ثقافتها  يعك�س  الإماراتية  لل�ضخ�ضية  ووا�ضح  عام 
وعاداتها وتراثها ودينها الإ�ضالمي حيث ميكن ا�ضتخدام هذا الإطار العام يف 

خمتلف املجالت الرتبوية والثقافية.
ذات  كافة اجلهات  على  الوطنية  الوثيقة  ه��ذه  بتعميم  ال���وزراء  ووج��ه جمل�س 
الإماراتي.  ببناء اجليل  املعنية  وا�ضتخدامها كمرجع يف كافة اجلهود  العالقة 
كما اعتمد جمموعة من املبادرات املعنية بتخليد ذكرى الحتاد وتاريخه حيث 
اإن�ضاوؤه بجانب دار الحتاد لتوثيق تاريخ  اإن�ضاء متحف الحتاد يتم  وافق على 
الحتاد واأهم حمطاته وال�ضخ�ضيات املوؤثرة فيه وحفظ ذلك لالأجيال القادمة 
لتاريخ  توثق  التي  والعنا�ضر  وال�ضور  الوثائق  من  العديد  املتحف  و�ضي�ضم 
الحتاد واأهم مراحله لتكون مرجعا معتمدا جلميع الباحثني واملهتمني بتاريخ 

الحتاد وجلميع اأبناء الإمارات وزوارها.
ال��وزراء كذلك قرارا بتوجيه وزارة الرتبية والتعليم ت�ضمني  واعتمد جمل�س 
�ضرية الآباء املوؤ�ض�ضني يف مناهج التاريخ والرتبية الوطنية يف مدار�س الدولة 
.. وذلك بهدف ا�ضتلهام الدرو�س والعرب من م�ضريتهم التنموية والتطويرية 
وتخليد اأعمالهم واإجنازاتهم التي حققت لدولة الإمارات مكانة عاملية مرموقة 

خالل �ضنوات قليلة.
املجل�س  وجه  الدولة  جامعات  يف  الإماراتية  والهوية  الثقافة  تعزيز  اإط��ار  ويف 
الإماراتية  الدرا�ضات  مو�ضوع  ب��اإدخ��ال  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
حيث  واخلا�ضة  الوطنية  اجلامعات  كافة  يف  التخرج  ملتطلبات  اإلزامية  كمادة 
املجتمع  وثقافة  الإم���ارات  تاريخ  عن  درا�ضات  اجلديدة  الإلزامية  امل��ادة  ت�ضمل 
الدرا�ضات  م��ن  وغ��ريه��ا  وقوانينه  واأنظمته  وجغرافيته  وت�ضاري�ضه  وع��ادات��ه 

اخلا�ضة مبجتمع دولة الإمارات.
واأقر جمل�س الوزراء مبادرة بت�ضمية يوم التا�ضع ع�ضر من رم�ضان من كل عام 
واملوافق لذكرى رحيل موؤ�ض�س الحتاد ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رحمه 
اهلل بيوم العمل الإن�ضاين الإماراتي وذلك اإحياء لذكرى ال�ضيخ زايد رحمه اهلل 

وعرفانا بدوره يف تاأ�ضي�س م�ضرية العطاء الإن�ضاين يف دولة الإمارات.
منبع  ه��و  زاي��د  اإن  مكتوم..  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وق��ال 
دون مقابل  والبذل  العطاء  �ضعبه حب  باأنه هو من غر�س يف  و  واأ�ضله  اجل��ود 
ولبد ل�ضاحب هذا الف�ضل اأن يذكر يف هذا اليوم .. وخري ما نذكره به رحمه 
اهلل اإن�ضانيته وعطاوؤه وكرمه الذي مل مييز به بني قريب وبعيد والذي جعل 

الإمارات حمطة اإن�ضانية عاملية للعطاء .
املوؤ�ض�ضات  خمتلف  يف  وخريية  اإن�ضانية  م��ب��ادرات  اإط��الق  اليوم  ه��ذا  ويت�ضمن 
احلكومية واخلا�ضة احتفاء بذكرى املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

اآل نهيان.
ويف مطلع �ضهر رم�ضان املبارك اأطلق �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يف 11 يوليو 2013 
حملة يوم العمل الإن�ضاين الإماراتي التي ا�ضتمرت حتى يوم 19 رم�ضان الذي 
اآل نهيان  �ضلطان  زايد بن  ال�ضيخ  له  املغفور  التا�ضعة لرحيل  الذكرى  ي�ضادف 

وتهدف هذه احلملة اإىل ك�ضوة مليون طفل حمروم حول العامل.
اإمارات  ب��ه  متيزت  واإرث���ا  ثابتا  نهجا  اأ�ضبحا  وال��ع��ط��اء  اخل��ري  اإن  �ضموه  واأك���د 
واإن  ال�ضعفاء  بالبذل وم�ضاندة  العامرة  الإن�ضانية  اخلري من خالل م�ضريتها 
والعطاء  بقيم اخلري  ا�ضتثنائية لالحتفاء  فر�ضة  الكرمي ميثل  رم�ضان  �ضهر 
املبادرات الجتماعية واخلريية  اإطالق  اأهمية  والتعاون الأمر الذي يزيد من 
اأبناء  فيها  ويتعا�ضد  يت�ضارك  التي  املبادرات  خا�ضة  ال�ضهر  هذا  خالل  البناءة 

الإمارات مبختلف فئاته واأطيافه .
وق��ال �ضموه منذ تاأ�ضي�س دول��ة الإم��ارات على يد املغفور لهما ب��اإذن اهلل تعاىل 
بنوا هذه  املوؤ�ض�ضني  را�ضد وم�ضرية اخلري مل تتوقف لأن  وال�ضيخ  زايد  ال�ضيخ 
كان  اهلل  رحمه  زاي��د  واإن  املحتاج  وم�ضاعدة  والبذل  العطاء  اأ�ض�س  على  الدولة 
اأ�ضل العطاء وبدايته وكان املعلم وامللهم ل�ضعب الإمارات الكرمي للبذل والكرم 

الذي ل يعرف حدودا ول يفرق بني الإن�ضان واأخيه الإن�ضان .
وق���ال ���ض��م��وه رم�����ض��ان ك��غ��ريه م��ن امل��ن��ا���ض��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة فر�ضة 
للتقرب ومد يد العون للفئات الأقل حظا خا�ضة الأطفال لأنهم 

الذكرى التا�ضعة لرحيل م�ؤ�ض�س الإمارات وباين نه�ضتها وعزتها

زايد .. روح خالدة يف ذاكرة و وجدان الوطن واملواطنني
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خليفة: اإعالن االحتاد كان حتواًل تاريخيًا فعلى هدى من ثوابته اأ�س�س اآباوؤنا 

هذه الدولة على التقوى وكرمي االأخالق 

يتبع



الأ�ضعف والأكر حاجة للعطف والرعاية .. ومن هنا تاأتي اأهمية احلملة التي 
تهدف اإىل ر�ضم البت�ضامة وال�ضعادة على وجوه هوؤلء الأطفال املحرومني .

واأ�ضاف �ضموه تعودنا يف اإمارات اخلري على مد يد العون للفئات الأقل حظا يف 
خمتلف اأنحاء العامل خا�ضة الفقراء وامل�ضاكني واملحرومني من الأطفال بغ�س 
النظر عن لونهم وعرقهم فعمل اخلري والعطاء هي من �ضيم اأبناء وبنات زايد 

وهي ثقافة مرت�ضخة يف جمتمعنا . 
وتهدف املبادرة جلمع تربعات خالل �ضهر رم�ضان املبارك لك�ضوة مليون طفل 
حمروم حول العامل وم�ضاندتهم ودعمهم يف ظروفهم ال�ضعبة التي يعي�ضونها 
وذلك بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر والذي ميتلك خربة طويلة يف جمال 
العمل الإن�ضاين الدويل بالإ�ضافة اإىل وجود مكاتب وممثلني له يف العديد من 
املناطق  يف  الفاعل  حل�ضوره  بالإ�ضافة  واأفريقيا  اآ�ضيا  يف  الفقرية  العامل  دول 

التي ت�ضم خميمات رئي�ضية لالجئني.
وحظيت ه��ذه امل��ب��ادرة مل��ا ل��زاي��د اخل��ري وال��ع��ط��اء م��ن مكانة يف ق��ل��وب ونفو�س 
حيث  و�ضرائحه  فئاته  بكل  املجتمع  قبل  من  كبري  وتفاعل  بتجاوب  مواطنيه 
الدولة  م�ضتوى  على  وهيئة  وجمعية  وموؤ�ض�ضة  وزارة   275 من  اأك��ر  نظمت 
والإن�ضانية  والثقافية  اخل��ريي��ة  وال��ربام��ج  الفعاليات  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة 
ا�ضتمرت حتى 19 رم�ضان وذلك �ضمن فعاليات يوم العمل الإن�ضاين الإماراتي 
املحلي  ال�ضعيدين  على  والإن�ضانية  اخلريية  امل��ب��ادرات  من  عدد  تنفيذ  �ضملت 

واخلريي.
الدولة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيوف  العلماء  الف�ضيلة  اأ�ضحاب  ا�ضتذكر  كما 
اليوم  ه��ذا  يف  ال��دول��ة  م�ضاجد  يف  امل��ب��ارك  رم�ضان  �ضهر  ليايل  يحيون  ال��ذي��ن 
مباآثره  واأ���ض��ادوا  امل�ضلني  جلموع  واأحاديثهم  خطبهم  يف  و�ضريته  زاي��د  ذك��رى 
وحكمته  وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  الكبرية  واإجن��ازات��ه  له  التاريخ  خلدها  التي 
الإ�ضالمي  العامل  بلدان  خمتلف  اإىل  عطاوؤها  امتد  التي  واإن�ضانيته  ورحمته 
وغري الإ�ضالمي ما جعله يف اأعني الأجيال قدوة القادة احلكماء من اأهل اخلري 

والعطاء.
واأجمع العامل باأن زايد كان زعيما رائدا ورجل دولة قويا يتمتع باحلكمة وبعد 
اأجل حتقيق وحدة  اأمته العربية والإ�ضالمية من  اأ�ضهم يف دعم ق�ضايا  النظر 
ال�ضف والت�ضامن بني �ضعوبها والدفاع عن حقوقها كما دعم الق�ضايا العاملية 
العمل  �ضعيد  على  العديدة  ومبادراته  وال�ضجاعة  ال�ضريحة  العادلة مبواقفه 

القومي ويف �ضاحات العمل الإن�ضاين خلدمة الب�ضرية جمعاء.
كما ثمن العامل بتقدير كبري اجلهود املت�ضلة لزايد يف الدعوة اإىل ن�ضر ثقافة 
الت�ضامح والو�ضطية والعتدال يف الإ�ضالم واإىل احلوار والتقارب بني الثقافات 

واحل�ضارات والأديان من اأجل بناء م�ضتقبل اآمن ومزدهر لالإن�ضانية.
وكان العامل قد �ضدم وفجع ووقع عليه نباأ رحيل زايد كال�ضاعقة ملا يكنه له من 
احرتام كاأحد الزعماء البارزين يف حمافله وملا حتلى به من حكمة وبعد نظر 
وروؤية ثاقبة �ضديدة ولعطاءاته ال�ضخية يف �ضاحات امل�ضاعدات التنموية والعمل 
التنمية  جهود  على  الإيجابية  نتائجها  انعك�ضت  وال��ت��ي  واخل���ريي  الإن�����ض��اين 

وال�ضالم وال�ضتقرار يف العامل.
واأقامت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف مبادرة غري م�ضبوقة يف 4 نوفمرب 
2011 حفل تاأبني تاريخيا حتدث فيه رئي�س اجلمعية وممثلو جمموعات دول 
املناطق اجلغرافية العاملية اخلم�س يف املنظمة الدولية من قارات اآ�ضيا واأفريقيا 
اأوروب��ا الغربية  اأمريكا الالتينية والكاريبي ودول  اأوروب��ا ال�ضرقية ودول  ودول 

بالإ�ضافة اإىل ممثل الوليات املتحدة الأمريكية الدولة امل�ضيفة.
ال�ضيا�ضية  احلياة  اخلا�ضة جوانب من  اجلل�ضة  املتحدثون يف هذه  وا�ضتعر�س 
�ضواء  زاي��د  ال�ضيخ  له  للمغفور  العظيمة  والإجن���ازات  احلكيمة  والدبلوما�ضية 

على �ضعيد بناء دولة الإمارات العربية املتحدة واإجناز نه�ضتها احلديثة اأو يف 
جمالت التعاون الدويل والعمل الإن�ضاين وتقدمي امل�ضاعدات ال�ضخية للدول 
الأخوة  عالقات  تعزيز  اأج��ل  من  ال��دوؤوب��ة  جهوده  وتكري�س  والنامية  الفقرية 
وال�ضداقة والحرتام املتبادل بني دول و�ضعوب العامل .. واأكدوا اأن ذكراه �ضتظل 
م�ضدر اإلهام ل ين�ضب ل�ضعبه وجلميع الذين يعملون جاهدين من اأجل ق�ضايا 

ال�ضالم وبناء الإن�ضان واإ�ضعاد الب�ضرية.
ر�ضمي  بيان  عنان يف  ك��ويف  وقتها معايل  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  وو�ضف 
ال��ذي كر�س  العامل  البارزين يف  الزعماء  اأح��د  باأنه كان  زاي��د  ال�ضيخ  املغفور له 
حياته وجهوده الدوؤوبة منذ توليه ملقاليد احلكم يف دولة الإمارات من اأجل بناء 
الدبلوما�ضية  العميق يف  واإميانه  زايد  ال�ضيخ  اإن حكمة  والأم��ة.. وقال  الدولة 
حلل الأزم��ات وكرمه يف تقدمي امل�ضاعدات للدول النامية مكنه من اأن يحظى 
ب�ضعبية يف بالده والعامل الإ�ضالمي والدويل .. واأكد ان ال�ضيخ زايد كان �ضديقا 
بارا لالأمم املتحدة و�ضعى دوما نحو تعزيز اأوجه العالقات بني بالده واملنظمة 

الدولية .
وو�ضف الأمني العام جلامعة الدول العربية حينها معايل عمرو مو�ضى رحيل 
باأنه خ�ضارة فادحة للعرب..  ث��راه  اآل نهيان طيب اهلل  �ضلطان  زاي��د بن  ال�ضيخ 
اأكابر  من  ورج��ال  النبالء  فر�ضانها  من  فار�ضا  فقدت  العربية  الأم��ة  اإن  وق��ال 
وللقيادة  ت��وق��ف  ب��ال  للعطاء  ف��ري��دا  من��وذج��ا  حياته  م�ضرية  �ضكلت  رجالتها 

الواعية الر�ضينة واحلكيمة.
وبذل  ببالده  النهو�س  نف�ضه  اآل على  قائدا متميزا  كان  زاي��د  ال�ضيخ  اأن  وذك��ر 
اجلهد واملال لبناء دولة الم��ارات الع�ضرية وتوحيد ال�ضف العربي وكانت له 
على مدى عقود طويلة اأياد بي�ضاء على العمل العربي امل�ضرتك ويف دعم وتاأييد 

اجلامعة العربية.
واأكد الربوف�ضور الدكتور اأكمل الدين اإح�ضان اأوغلو اأمني عام منظمة التعاون 
نهيان رحمه اهلل هو  اآل  �ضلطان  زايد بن  ال�ضيخ  له  املغفور  اأن وفاة  الإ�ضالمي 
الأمة  ب��ل  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  فقط  لي�س  اأ�ضابت  ف��ادح��ة  خ�ضارة 

العربية والإ�ضالمية والعامل.
جمريات  يف  الكبري  ت��اأث��ريه��ا  لها  ك��ان  ف��ذة  ب�ضخ�ضية  متيز  الفقيد  اإن  وق���ال 
له دور  الإ�ضالمي وكان  الأو�ضط والعامل  ال�ضرق  ال�ضيا�ضية مبنطقة  الأح��داث 

ريادى فى حركة ال�ضالم العاملية.
واأ�ضاف لقد بنى ال�ضيخ زاي��د رحمه اهلل نه�ضة دول��ة واأم��ة الإم��ارات وما نراه 
اليوم من التقدم الكبري امللمو�س وانت�ضار الرفاهية وال�ضعادة بني اأبناء الإمارات 
حكمته  على  دليل  هو  وال�ضتقرار  الأم��ن  من  به  يتمتع  وم��ا  املتحدة  العربية 

وحنكته وجناح �ضيا�ضته الوطنية .
زاي��د رحمه اهلل كان  ال�ضيخ  ب��اأن  الإ���ض��الم��ي  التعاون  ع��ام منظمة  اأم��ني  وذك��ر 
�ضاحب اأياد بي�ضاء على الكثري من امل�ضروعات اخلريية يف خمتلف اأنحاء العامل 
ول يوجد بلد من البالد العربية اأو الإ�ضالمية مل ت�ضله اليد البي�ضاء واخلري 

الذي عم بعطاء زايد.
وقد ولد ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان يف نحو العام 1918 يف ق�ضر احل�ضن 
زايد  �ضلطان بن  ال�ضيخ  بهم  اأبناء رزق  اأربعة  رابع  اأبوظبي وهو  بو�ضط مدينة 
اأع��وام 1922 و1926 وكان ترتيبه  اإم��ارة اأبوظبي بني  اآل نهيان الذي حكم 
احلادي ع�ضر يف �ضل�ضلة حكام اآل نهيان وقد عرف عنه �ضجاعته وحكمته وقدراته 
على ب�ضط الأمن وال�ضالم والنظام ونظمه لل�ضعر والن�ضيد واهتمامه بالزراعة 
اإىل ازده��ار قرية املويجعي يف  اأدى  واملياه وال��ري حيث بنى فلج املويجعي مما 

مطلع ال�ضتينات.
وقد تفتحت عينا زايد و�ضط البيئة القا�ضية واحلياة ال�ضعبة التي عا�ضها �ضكان 

من  املرحلة  تلك  يف  ال�ضواحل  �ضفاف  وعلى  ال�ضحراء  قلب  يف  اأبوظبي  اإم��ارة 
تاريخها حيث بداأ يف الطالع على اأ�ضول الدين وحفظ القراآن الكرمي ون�ضج 

من معانيه منط �ضلوكه ونهج حياته وروؤيته للم�ضتقبل.
ثم بداأت املرحلة الثانية من حياته عندما انتقل من اأبوظبي اإىل العني حيث 
الأ�ضيل  ال��ب��دوي  بها  يت�ضف  التي  التقليدية  باملكونات  املتزايد  �ضغفه  اأظ��ه��ر 
كال�ضيد بال�ضقور وركوب اخليل والهجن واإتقان الرماية وقد اأم�ضى يف مدينة 
العني و�ضواحيها ال�ضنوات الأوىل من فجر �ضبابه وترعرع بني تاللها وجبالها 
واإقدامه  الكثري من �ضفائها ورحابتها وا�ضتهر ب�ضجاعته  و�ضحرائها وا�ضتمد 
وهو ل يزال �ضبيا و�ضكلت مكونات تلك الفرتة بكل جتربتها واأبعادها خ�ضائ�س 

زعامته الفذة وفل�ضفته يف احلياة.
واأتقن زايد عندما اأ�ضبح �ضابا فنون القتال وال�ضول واجلول والإق��دام وبداأت 
اهتماما  واأب���دى  والتاريخ  وال�ضعر  ب���الأدب  فولع  جديدا  بعدا  تكت�ضب  ثقافته 
اأوقاته اجللو�س  اأمتع  العرب واأجمادهم وكان من  كبريا مبعرفة وقائع تاريخ 
اإىل جمال�س كبار ال�ضن لي�ضتمع منهم عما يعرفونه من �ضري الآباء والأجداد 
وبطولتهم حيث بداأت ال�ضخ�ضية القيادية لل�ضيخ زايد تتبلور وتظهر بجالء 

خالل هذه احلقبة من بداية الأربعينات.
 1946 العام  يف  اأبوظبي  اإم��ارة  من  ال�ضرقية  للمنطقة  حاكما  عني  اأن  وبعد 
وكر�س  لها  التابعة  واملناطق  العني  ���ض��وؤون  اإدارة  يف  كبرية  ق��درات  زاي��د  اأظهر 
وتقدم   .. املعي�ضية  اأحوالهم  وحت�ضني  املواطنني  خلدمة  وجهوده  طاقاته  كل 
�ضفوفهم يف العمل رغم �ضح الإمكانيات التي كانت متاحة .. فقد جلاأ زايد اإىل 
اإىل جوف الأر�س  النزول  الزراعة وحفر الأف��الج وكان ي�ضارك الرجال  تنمية 
اإ�ضالح زراعي حمدودة  ويرفع معهم الرتاب حيث �ضهدت تلك الفرتة عملية 

اأ�ضهمت يف تطوير املنطقة وازدهارها.
وا�ضتحدث رحمه اهلل  اأول نظام للري األغى به جتارة املاء التي كانت �ضائدة يف 
املنطقة ال�ضرقية حيث اأكد ان مياه الأفالج الآتية من جوف الأر�س يجب اأن 

تكون من حق كل النا�س الذين يعي�ضون فوق هذه الأر�س .
النهيانية ثم  امل��در���ض��ة  1959 وه��ي  ال��ع��ام  ال��ع��ني يف  م��در���ض��ة يف  اأول  واف��ت��ت��ح 
ل�ضح  نظرا  الطرق  من  حم��دودة  و�ضبكة  جتارية  و�ضوقا  العني  م�ضت�ضفى  اأن�ضاأ 

الإمكانيات املادية وقتها واكت�ضب منذ ذلك الوقت حب مواطنيه وثقتهم فيه.
وو�ضف العقيد بو�ضتيد املمثل ال�ضيا�ضي الربيطاين �ضورة احلياة الجتماعية 
التي كان يعي�س فيها املواطنون يف تلك احلقبة والتفافهم حول زايد وولئهم 
له يف كتابه ريح ال�ضباح بقوله لقد ده�ضت كثريا من اجلموع التي كانت حتت�ضد 
دوما حوله يف واحة الربميي وحتيطه باحرتام واهتمام .. كان لطيف الكالم 
دائما مع اجلميع وكان �ضخيا جدا مباله .. وده�ضت على الفور من كل ما اأجنزه 
يف بلدته العني ويف املنطقة كلها ملنفعة ال�ضعب فقد �ضق الرتع لزيادة املياه لري 
فيها  ي�ضتحم  لكي  الأف��الج  الإ�ضمنتية يف  املباين  الآب��ار وعمر  الب�ضاتني وحفر 

النا�س .
اجلزيرة  يف  م��غ��ام��رة  كتابه  يف  ���ض��ريد  اأن��ط��وين  ال��ربي��ط��اين  النقيب  روى  كما 
باإعجاب  الفرتة بقوله كان رجال يحظى  زايد يف تلك  انطباعاته عن  العربية 
بال  وك��ان  الربميي  وواح��ة  املحيطة  ال�ضحراء  يعي�ضون يف  الذين  البدو  وولء 
�ضك اأقوى �ضخ�ضية يف الإمارات املت�ضاحلة .. وكنت اذهب لزيارته اأ�ضبوعيا يف 
اأكرب .. لقد كان واحدا من  ح�ضنه واإذا دخلت عليه باحرتام خرجت باحرتام 

العظماء القلة الذين التقيتهم واإذا مل نكن نتفق دوما فال�ضبب هو جهلي . 
التي  رعيته  باإجماع وولء  ال�ضرقية  للمنطقة  زايد خالل فرتة حكمه  وحظي 
الودودة  احلميمة  ولعالقته  لهم  معاملته  يف  الوا�ضح  ال�ضهل  لأ�ضلوبه  اأحبته 
بهم وحلكمته وعدله فقد كان بالن�ضبة لهم رب الأ�ضرة كما يوؤكد ذلك الرحالة 

ت�ضمنها  التي  م�ضاهداته  لندن يف  بن  اأو مبارك  ثي�ضجر  ويلفريد  الربيطاين 
دائما  يجل�س  كبرية  اأ�ضرة  رب  زاي��د  اإن  بقوله..  العربية  الرمال  ال�ضهري  كتابه 
عنده  من  املتخا�ضمون  ويخرج   .. بحلها  ويقوم  النا�س  م�ضاكل  اإىل  لال�ضتماع 

وكلهم ر�ضا باأحكامه التي تتميز بالذكاء واحلكمة والعدل .
ومل تتوقف طموحات زايد وتطلعاته مبا اأجنزه من حتولت اإ�ضالحية حمدودة 
الثاقبة  نظرته  كانت  بل  املنطقة  ا�ضتقرار يف  العني ومبا حققه من  يف مدينة 
العني  من  اأبعد  اإىل  متتد  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  على  الفطرية  وملكته  لالأمور 
والظروف  الكبري  وطنه  عليها  ك��ان  التي  الأح���وال  ب�ضرب  يتاأمل  ك��ان  بكثري.. 
تبديل حال  اإىل  واأم��ل  بثقة  يتطلع  وك��ان  املواطنون  فيها  يعي�س  التي  ال�ضعبة 
الوطن وحت�ضني اأحوال املواطنني .. وقد عرب عن طموحاته وتطلعاته لتحقيق 
هذه الأهداف بقوله.. كانت اأحالمي كثرية كنت اأحلم باأر�ضنا تواكب ح�ضارة 
العامل احلديث ولكنني مل اأ�ضتطع اأن افعل �ضيئا ومل يكن بني يدي ما يحقق 

الأحالم ولكنني كنت واثقا من اأن الأحالم �ضوف تتحقق يف يوم من الأيام .
بريطانيا  اإىل   1953 العام  يف  البالد  خ��ارج  زاي��د  بها  ق��ام  رحلة  اأول  و�ضكلت 
والوليات املتحدة الأمريكية والتي اأعقبها بزيارات اإىل عدد من الدول العربية 
التنمية  اإىل  والإ�ضالمية روؤية وا�ضحة زادت من قناعاته مبدى حاجة البالد 

والتطور واللحاق بركب احل�ضارة والتقدم.
وحظيت هذه اجلولت لعدد من عوا�ضم العامل املهمة باأ�ضداء وا�ضعة �ضيا�ضيا 
واإعالميا وقوبلت بارتياح حملي وباهتمام اقت�ضادي عاملي خا�ضة واأنها تزامنت 
اكت�ضاف  عن  والإع���الن  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  النفط  عن  التنقيب  جهود  ب��دء  مع 
�ضحنة من  اأول  ت�ضدير  ث��م  وم��ن   1958 ال��ع��ام  بكميات جت��اري��ة يف  ال��ب��رتول 

النفط اخلام املنتج من حقل اأم ال�ضيف البحري يف العام 1962.
ليكون  ال�ضيا�ضية  وقدراته  القيادية  زاي��د  �ضخ�ضية  اجل��ولت  هذه  بعد  وب��رزت 

رجل البالد القوي املنتظر يف اإمارة اأبوظبي.
لت�ضيء   1966 ال��ع��ام  م��ن  اأغ�ضط�س  م��ن  ال�ضاد�س  �ضم�س  �ضطعت  وبالفعل 
القرار  ب��اإع��الن  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  �ضهدته  ال���ذي  ال��ب��اه��ر  امل�ضتقبل  ب��اإ���ض��راق��ت��ه��ا 
التاريخي مببايعة اأ�ضرة اآل نهيان ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان حاكما لإمارة 

اأبوظبي.
اآل  اأ�ضرة  اإجماع  مع  جتاوبا  اجل�ضيمة  امل�ضوؤولية  حتمل  زاي��د  ال�ضيخ  قبل  وق��د 

نهيان ونب�س ال�ضعب وبذلك بداأت مرحلة حتول تاريخي يف البالد.
واأعلن زايد منذ اللحظات الأوىل لتوليه مقاليد احلكم يف اإمارة اأبوظبي عزمه 
�ضعادة  وحتقيق  ال��وط��ن  تقدم  لبناء  النفطية  ال���روات  ع��ائ��دات  ت�ضخري  على 
املواطنني موؤكدا.. اإذا كان اهلل عز وجل قد من علينا بالروة فان اأول ما نلتزم 
به لر�ضاء اهلل و�ضكره هو اأن نوجه هذه الروة لإ�ضالح البالد ول�ضوق اخلري اإىل 
�ضعبها . وتعهد زايد للرعية.. اإن من حقوق اهلل علينا رعاية من ولنا اهلل اإياهم 
بع�ضهم  يقوم  اأن  ر�ضوان اهلل على عباده  واإن من  والطاقة  الو�ضع  بقدر ما يف 
بالبع�س الآخر واإن اهلل ل يويل على عباده اإل من يرفق بهم ويطبق �ضريعته 
واأ�ضاف موؤكدا.. اإنني مثل الأب الكبري الذي يرعى اأ�ضرته ويتعهد اأولده وياأخذ 

بيدهم حتى يجتازوا ال�ضعاب وي�ضقوا طريقهم يف احلياة بنجاح .
امل�ضتحيل  وتهزم  ال�ضعاب  تقهر  مكان  كل  يف  والتعمري  البناء  عجلة  وانطلقت 
بجهود خمل�ضة وعزمية معطاء واإرادة �ضلبة لقائد فذ نذر نف�ضه لزدهار وطنه 

واإ�ضعاد �ضعبه.
احلال  هو  كما  فيها  احلكم  مقاليد  زاي��د  ت��وىل  عندما  اأبوظبي  مدينة  وكانت 
بالن�ضبة ملناطق اإمارة اأبوظبي الأخرى جزيرة رملية �ضحراوية قاحلة حتيط 
البيوت  م��ن  جمموعة  �ضوى  بها  يوجد  ل  اجل��وان��ب  ك��ل  م��ن  اخلليج  مياه  بها 
طرق  من  اخلدمات  اأب�ضط  اإىل  تفتقر  وكانت  العري�س  من  معظمها  املتناثرة 
الأ�ضا�ضية  اأو م�ضت�ضفيات وغريها من اخلدمات  اأو مدار�س  كهرباء  اأو  مياه  اأو 

ال�ضرورية لل�ضكان.
بوا�ضطة  اأب��وظ��ب��ي  اإىل  ت��اأت��ي  والب�ضائع  ال�ضلع  م��ن  النا�س  احتياجات  وك��ان��ت 
ال�ضنادل التي تقوم بنقل هذه ال�ضلع من ال�ضفن الكبرية التي كانت تر�ضو قبالة 
كورني�س اأبوظبي احلايل نظرا لعدم وجود اأي موانئ اأو حتى اأي نوع من هياكل 
من  وغريها  حديثة  وات�ضالت  ومطارات  وج�ضور  طرق  من  الأ�ضا�ضية  البنية 
مرافق البنية التحتية وكان املواطنون يعي�ضون حياة قا�ضية و�ضعبة يعانون من 

�ضظف العي�س واحلرمان من اخلدمات ال�ضرورية.
وكان هذا الأمر ي�ضغل بال زايد الذي كان يردد.. كنت اأفكر دائما وقبل اأن تتوفر 
يل الإمكانات التي اأنعم اهلل بها علينا مع ظهور البرتول اأن �ضعبنا حرم كثريا يف 
املا�ضي من اخلدمات واملرافق التي كان يتمتع بها غريه واآن الأوان لأن نعو�س 

�ضعبنا عما فاته لينعم مبا اأعطاه اهلل من خري وفري .
وبداأت مرحلة �ضنوات خالدة حافلة بالعمل الدوؤوب والإجنازات املتالحقة باأن 
اأبوظبي من حالة الرتدي  اإمارة  النفطية لنت�ضال  �ضخر زايد عائدات الروة 
اإن  اخل�ضو�س..  ه��ذا  يف  اأك��د  حيث  عليها  كانت  التي  والجتماعي  القت�ضادي 
م�ضلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار ويتوجب اأن ت�ضبق بالأولوية والهتمام 

والغاية اأية م�ضلحة اأخرى .
ال�ضليمة  احلكومية  الإدارة  قواعد  باإر�ضاء  والبناء  التطوير  عمليات  وانطلقت 
وبناء املوؤ�ض�ضات التنظيمية واملالية والإدارية واملرافق والدوائر احلكومية التي 
تتوىل الإ�ضراف على تنفيذ م�ضاريع التنمية وتدفقت عائدات الروات البرتولية 
ب�ضخاء لالإنفاق يف اإقامة م�ضاريع التطوير واخلدمات والبنية الأ�ضا�ضية وبداأ 
العمل يف تنفيذ برامج طموحة �ضريعة واأخرى طويلة الأجل للتنمية ال�ضاملة 
التي ا�ضتهدفت �ضتى نواحي احلياة بالتبديل والتحديث للحاق بركب احل�ضارة 
والتقدم فال فائدة يف املال كما كان يقول زايد اإذا مل ي�ضخر ل�ضالح ال�ضعب .. 
ومل ي�ضخر زايد املال فقط ويوظفه لإ�ضعاد اأمته بل نذر نف�ضه خلدمتها واأخذ 
يجوب البالد طول وعر�ضا يتابع بنف�ضه عمليات الت�ضييد والبناء ويتنقل بني 
احل�ضر والقرى وال�ضحارى يتفقد م�ضاريع الإمناء والإعمار ويقود حتديا غري 

م�ضبوق للحاق بركب احل�ضارة والتحديث والتقدم.
�ضنوات قالئل منجزات عمالقة مت تنفيذها يف  اأبوظبي خالل  اإم��ارة  وحققت 
و�ضهدت حتولت جذرية  للتنمية  الدولية  واملعدلت  املعايري  بكل  قيا�ضي  زمن 
اإط����ار خ��ط��ط متالحقة للتنمية  ال��ت��ق��دم والزده�����ار ح��ي��ث مت يف  ع��ل��ى ط��ري��ق 
ال�ضاملة تنفيذ املئات من م�ضاريع التطوير والتحديث واخلدمات يف اآن واحد 
اأ�ض�س  على  املدينة  لتطوير  حديثة  خمططات  اأول  و�ضع  من  انطلقت  والتي 
ع�ضرية باإقامة العديد من املدن ال�ضكنية احلديثة وبناء امل�ضت�ضفيات والعيادات 
ال�ضحية والهياكل الأ�ضا�ضية للبنية التحتية من طرق وج�ضور واأنفاق وكهرباء 
ومياه وخدمات املوا�ضالت والت�ضالت وغريها من مرافق اخلدمات الأ�ضا�ضية 
لبناء نه�ضة الوطن وتلبية طموحات املواطنني وتطلعاتهم يف الرخاء والأمن 

وال�ضتقرار.
من  العديد  اإق��ام��ة  اأبوظبي  لإم���ارة  والتحديث  التطوير  خمططات  و�ضملت 
املدن الع�ضرية احلديثة وجتميل املدينة باإجناز معجزة الت�ضجري وامل�ضطحات 
اخل�ضراء مما اأحال ال�ضحراء القاحلة التي كانت حتيط باجلزيرة اإىل حدائق 
غناء حتت�ضن املئات من الغابات وخمتلف الأن��واع من والنباتات والأل��وان من 

الزهور.
اآل نهيان بعد نحو عامني من توليه  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املغفور له  وب��ادر 
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د قطعت ���ض��وط��ا ك��ب��ريا على  اإم����ارة  مقاليد احل��ك��م يف 
اإخوانه حكام الإم��ارات اإىل الحت��اد يف دولة  طريق النه�ضة والتقدم اإىل دعوة 
واحدة قوية انطالقا من توجهه الوحدوي املتاأ�ضل يف فكره وفل�ضفته منذ اأن 
اإميانه القوى  1946 وال��ذي ينبع من  كان حاكما على منطقة العني يف عام 
بالرتاث العربي والإ�ضالمي الذي يدعو اإىل التعاون والتاآزر والرتابط والعمل 

على اأعمار الأر�س واإ�ضعاد الب�ضر موؤكدا اإن الحتاد هو طريق 
الفرقة ل  وان  امل�ضرتك  واخل��ري  واملنعة  العزة  القوة وطريق 

وهب زايد نف�سه لبناء وطنه وخدمة مواطنيه وحتقيق 

طموحاتهم وتطلعاتهم يف احلياة الكرمية 
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ينتج عنها اإل ال�ضعف وان الكيانات الهزيلة ل مكان لها يف عامل اليوم.. فتلك 

كما كان يقول عرب التاريخ على امتداد ع�ضوره .
ولقت املبادرة اخلرية اأ�ضداء وا�ضعة وا�ضتجابة وقبول �ضريعني من اأخيه املغفور 
وتوا�ضلت  احلكام  واإخوانهما  دب��ي  حاكم  مكتوم  اآل  �ضعيد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  له 
الثاين  يف  اأثمرت  الإم���ارات  حكام  بني  واللقاءات  امل�ضاورات  من  �ضل�ضلة  بعدها 
جل�ضة  ال�ضت  الإم����ارات  حكام  ال�ضمو  اأ�ضحاب  عقد  ع��ن   1971 دي�ضمرب  م��ن 
الد�ضتور  فيها  اأق��روا  زاي��د  برئا�ضة  بدبي  باجلمرية  ال�ضيافة  بق�ضر  تاريخية 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان ال نهيان رئي�ضا  انتخاب  املوؤقت للدولة الحتادية ومت 
اآل مكتوم حاكم دبي  لدولة الإم��ارات العربية املتحدة وال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد 
نائبا للرئي�س وتعيني املغفور له ال�ضيخ مكتوم بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي 

رئي�ضا لأول وزارة احتادية يف البالد.
وهكذا �ضهد التاريخ يف ذلك اليوم بعزمية زايد ورا�ضد واإخوانهما احلكام ميالد 
الدول  جامعة  يف  ع�ضرة  الثامنة  ال��دول��ة  اإعالنها  ي��وم  اأ�ضبحت  حديثة  دول��ة 

العربية والع�ضو الثاين والثالثني بعد املائة يف الأمم املتحدة.
اأج��ل احلفاظ  وكافح و�ضرب من  بل جاهد  الحت��اد  بناء  على  زاي��د  يعمل  ومل 
اإن الحتاد يعي�س  عليه وا�ضتمراره واإعالء �ضروحه واأكد يف هذا اخل�ضو�س.. 
يف نف�ضي ويف قلبي واأعز ما يف وجودي ول ميكن اأن اأت�ضور يف يوم من الأيام اأن 

ا�ضمح بالتفريط به اأو التهاون نحو م�ضتقبله .
ثم  و�ضقيتها  وزرعتها  مثال  ال�ضجرات  بع�س  لدى  كان  لو  ذل��ك..  اإىل  واأ�ضاف 
اأثمرت فهل يهون على اأن اأفرط فيها اأو اأن ا�ضمح لأحد بالعبث بها فكيف احلال 
اأخ��ذت مكانها  اإذا ك��ان الأم��ر يتعلق بدولة ول��دت ثم ترعرعت ثم ازده��رت ثم 
الدولة  ه��ذه  بناء  �ضهد  مم��ن  اأي  على  اأو  علي  يهون  فهل  ال���دول  ب��ني  العظيم 

و�ضاركوا فيها التفريط يف اأي �ضئ من م�ضالح وكيان هذه الدولة.. ل اأعتقد . 
واأعلن يف حديث اآخر مهم وقتها حر�ضه على دعم الكيان الحتادي واحلفاظ 
اأك���ر مما  اأع��ط��ي  ا�ضتعداد لن  على  اإن��ن��ي  ق��ائ��ال  فيه  امل��واط��ن��ني  على مكا�ضب 
اأعطيت اأعطي لأحافظ على مكا�ضب املواطنني يف الحتاد اأعطي لأحافظ على 
اأج��ل هذا  الكيان الحت���ادي من  اأعطي لأح��اف��ظ على  ال��ذي كرب ومن��ا  الوطن 
اجليل والأجيال القادمة و�ضاأعطي كل ما اأملك وكل ما اقدر عليه من اأجل هذه 
و�ضاأكافح  واملواطن  للوطن  بالن�ضبة  غال  �ضيء عندي  ال�ضعب ل  وهذا  الأر���س 

من اأجل هذا .
واأ�ضاف اإىل ذلك موؤكدا اإن الحتاد يعي�س يف نف�ضي ويف قلبي واأعز ما يف وجداين 
اأو التهاون نحو  اأن اأت�ضور يف يوم من الأي��ام اأن ا�ضمح بالتفريط به  ول ميكن 
م�ضتقبله .. اإن الحتاد كدولة وكيان اأمر تخطى الأحداث واملواقف مهما كربت 

فالحتاد باق اإىل يوم احل�ضر .
ومتكن زايد من قيادة م�ضرية الحتاد بحكمة و�ضرب رغم العديد من امل�ضكالت 
وال�ضعاب التي اعرت�ضت امل�ضرية حيث اأو�ضح ذلك بحكمته العظيمة يف حديث 
من  �ضنوات  �ضبع  بعد   1987 نوفمرب   7 يف  الكويتية  العام  ال���راأي  ل�ضحيفة 
امل�ضرية الحتادية قائال.. نحن يف احتاد قبل اأن يكون جمل�س التعاون اخلليجي 
ولو اأن كل اختالف نختلفه ي�ضق ما بيننا ويهدم �ضيئا من هذه اجلذور مل نكن 
اليوم يف احتاد لكن كل اختالف بيننا يف الإمارات ويف احتادنا ن�ضرب عليه ولو 
النف�س  �ضيق  عن  بعيدا  وب��اأخ��وة  رحبة  بنف�س  نزيله  حتى  عليه  ن�ضرب  ت�ضدع 
والقطيعة والياأ�س حتى ي�ضبح الت�ضدع كاأنه مل يكن هذا هو طريقنا حتى يومنا 
هذا ونحن يف نف�س الطريق �ضائرون ولكنني اأقول ب�ضراحة اأن الذي واجهناه 
يف ال�ضنوات ال�ضبع الأوىل كان �ضيئا خطريا وخطريا جدا مل نعاجله ب�ضئ من 

الغ�ضب اأو احلماقة اأبدا.. واجهنا كل �ضئ بال�ضرب وبالتي هي اأح�ضن .
وعرب يف حديث لوكالة اأنباء الإمارات يف 2 دي�ضمرب 1985 مبنا�ضبة مرور 14 
عاما على قيام الحتاد عن ارتياحه ملا و�ضلت اإليه امل�ضرية الحتادية من ثبات 
اأن الحت��اد ي�ضري يف طريقه  اإننا واحلمد هلل ن�ضعر بالرتياح وال�ضرور  وق��ال.. 
اأ�ضبحت  حتى  اأخ���رى  اإىل  مرحلة  م��ن  معه  الإم����ارات  دول��ة  وتنتقل  ال�ضحيح 
انطالقا  الوطن  اأر���س هذا  التي حتققت على  باملنجزات  مدعاة فخر للجميع 
من القناعة باأن الحتاد هو ال�ضمان الوحيد لال�ضتقرار الأمني والرفاهية يف 
هذا اجلزء من الوطن العربي وهذا ي�ضع م�ضالح الحتاد فوق جميع امل�ضالح 
الأخرى .. واأكد اإن جتربتنا الوحدوية يف دولة الإمارات هي الربهان ال�ضاطع 
على اأن الوحدة والتاآزر هي م�ضدر كل قوة ورفعة وفخر .. وقال لقد ا�ضتطعنا 
باحلكمة والتاأين والإميان باهلل والوطن اأن نخطو خطوات حثيثة نحو التقدم 
ل�ضعوب  القوة  والتاآزر هما جناحا  الوحدة  اأن  يقني  على  لأننا  امل�ضرية  يف هذه 

املنطقة .
وحتولت دولة الإمارات العربية املتحدة خالل �ضنوات قالئل من بناء احتادها 
القيادة  بف�ضل  وال��رخ��اء  بالرفاه  مواطنوها  ينعم  مزدهرة  ع�ضرية  دول��ة  اإىل 

احلكيمة والعطاء ال�ضخي واجلهود املخل�ضة لزايد الذي اأعلن ان الحتاد ما قام 
اإل جت�ضيدا لرغبات واأم��اين وتطلعات �ضعب الإم��ارات الواحد يف بناء جمتمع 
حر كرمي يتمتع باملنعة والعزة وبناء م�ضتقبل م�ضرق و�ضاح ترفرف فوقه راية 
العدالة واحلق .. وقال اإننا �ضخرنا كل ما منلك من ثروة وبرتول من اأجل رفع 
م�ضتوى كل فرد من اأبناء �ضعب دولة الإم��ارات العربية املتحدة اإميانا منا باأن 
هذا ال�ضعب �ضاحب احلق يف ثروته واأنه يجب اأن يعو�س ما فاته ليلحق بركب 

احل�ضارة والتقدم .
ور���ض��م زاي���د يف اأح���د اأح��ادي��ث��ه ���ض��ورة حية و���ض��ادق��ة مل��ا ك��ان عليه ح��ال الوطن 
عند قيام الحت��اد وكيف اأ�ضبح الآن قائال اإن بع�س املدن يف الإم��ارات مل يكن 
املدار�س احلديثة  الآن ع�ضرات  واأ�ضبح فيها  فيها قبل الحت��اد مدر�ضة واح��دة 
وبع�س املدن مل يكن فيها قبل الحتاد �ضيدلية واأ�ضبح فيها الآن العديد من 
امل�ضت�ضفيات والعيادات وبع�س الإمارات مل يكن فيها طريق معبد والآن اأ�ضبحت 
الطرق احلديثة ال�ضهلة تربط بني املدن والقرى وت�ضهل انتقال املواطنني من 

ال�ضحراء اإىل املدن .
واأك��د لقد حتققت الأم��اين بف�ضل قيام احت��اد دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة 
الذي اأ�ضهم كثريا يف تغيري �ضورة احلياة يف هذه الأر�س واإجناز الع�ضرات من 
ال�ضحية  واخلدمات  الأ�ضا�ضية  البنية  جم��الت  �ضتى  يف  العمالقة  امل�ضروعات 
 .. النواحي  من  ناحية  كل  يف  والزده���ار  التقدم  وحتقيق  وغريها  والتعليمية 
التي تفوق كل ت�ضور وبهذه  الإجن���ازات  ه��ذه  ننعم بكل  اإننا مل نكن  واأ���ض��اف  

ال�ضرعة التي تفوق كل معدلت التنمية املعروفة . 
وعمل املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان خالل امل�ضرية الحتادية على 
حتقيق الوحدة الوطنية بني املواطنني وتوفري احلياة الكرمية لهم موؤكدا اإن 
هدف اإقامة احتاد الإمارات العربية املتحدة هو توحيد الكلمة .. وهدف الحتاد 
لهم  الكرمي  العي�س  �ضبل  وتوفري  م�ضتواهم  ورف��ع  املواطنني  خدمة  هو  الأول 
والهتمام بثقافتهم و�ضحتهم واأمنهم .. كما اأكد لقد اأثبتت جتربتنا اأن الوحدة 
هي ال�ضبيل اإىل حتقيق الإجنازات ال�ضخمة والنتقال من التخلف واحلرمان 
الآن ثمرات هذا الحتاد  املواطن يح�ضد  ان  اإىل  ..م�ضريا  التقدم واخلري  اإىل 

الذي انتقل بنا من التفكك اإىل التالحم ومن التخلف اإىل البناء والزدهار .
امل�ضرية الحتادية  بر�ضوخ  ارتياحه ور�ضاه  اأكر من حديث عن  زايد يف  وعرب 
وا�ضتقرارها وما حققته من منجزات �ضاخمة قائال اإن ما تنعم به البالد اليوم 
من رخاء واأمن وا�ضتقرار اإمنا هو ثمرة ال�ضرب واملثابرة والعمل الدوؤوب واجلهد 
ال�ضعاب  اأمام  ال�ضدائد عزائمنا ول وهنت  اأمام  الذي بذلناه فما كلت  امل�ضتمر 
اإرادتنا ول احتجبت يف الظلمات غاياتنا واأهدافنا يف بناء احتاد �ضامخ بل ذللنا 
ال�ضعوبات باإميان را�ضخ ل يتزعزع وبت�ضميم ل يتقهقر وبب�ضرية واإرادة قوية 
مهتدين يف ذلك كله مبنهاج ديننا احلنيف و�ضنة ر�ضوله الكرمي �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم .. واأ�ضاف قائال  ونحمد اهلل ون�ضكره الذي اأمدنا مبن من عنده واأخذ 
باأيدينا واأرانا الطريق ال�ضحيح الذي اأفلحنا به واأ�ضبحت اأمتنا كلها يف �ضعادة 

ورخاء واأمان .
قام  لقد  قائال  الرا�ضخة  الدولة  بناء مقومات  ارتياحه ل�ضتكمال  واأع��رب عن 
بناء دولة الإمارات العربية املتحدة على قاعدة د�ضتورية ثابتة يع�ضدها العديد 
من القوانني والأنظمة التي حتقق جميعا مبادئ امل�ضاواة والعدالة الجتماعية 
ال�ضداقة  اأوا����ض���ر  وت��وث��ي��ق  ال��ع��الق��ات  ب��ن��اء  وت�ضتهدف  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  والأم����ن 
والتعاون على اأ�ضا�س مبادئ ميثاق الأمم املتحدة والأخالق املثلى الدولية الأمر 
الأخالقية  واملبادئ  القانونية  القاعدة  ت�ضبطه  جمتمع  اإيجاد  اإىل  اأدى  الذي 
ال�ضحيحة . كما عرب عن ثقته ب�ضمود امل�ضرية الحتادية و�ضموخها ..موؤكدا  
لقد ا�ضتطاع الحتاد اأن يخطو خطوات ثابتة �ضريعة يف طريق العزة والتقدم 

والرخاء واأ�ضبح را�ضخا كالطود ال�ضامخ ل تهزه الرياح العاتية .
بعد  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  للمغفور  الثاقبة  ال��روؤي��ة  واجت��ه��ت 
انطالقا  العربية  اخلليج  دول  اإىل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  احت��اد  بناء 
الكلمة بني الأ�ضقاء يف دول اخلليج واأهمية  العميق بحتمية وحدة  اإميانه  من 
واحدة  اأ�ضرة  اإىل  ينتمون  اخلليج  اأبناء  بان  الرا�ضخة  وقناعته  والتاآزر  التعاون 
تربطهم اأوا�ضر العقيدة والتاريخ امل�ضرتك و�ضلة الرحم والآمال والطموحات 

امل�ضرتكة.
وهكذا انطلقت اأول دعوة لزايد لبناء منظومة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية وجهوده اخلرية لعقد لقاء قمة بني قادته لتحقيق هذا الهدف النبيل 

اأقل من  بعد   1973 24 يونيو  يوم  البحرينية  الأ�ضواء  يف حديث ل�ضحيفة 
عام على قيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة حني اأكد ان هناك م�ضالح 
اقت�ضادية م�ضرتكة وجوانب اأخرى من امل�ضتح�ضن تبادل الراأي فيها تتعلق كلها 
باأمن اخلليج وا�ضتقراره .. وقال ان لقاء القمة لو قدر له اأن يتم فاإنه ميكن اأن 
اقت�ضادية  �ضيا�ضية واحدة وفوائد وم�ضالح  اإجماعا خليجيا على خطة  يحقق 

يفيد منها اجلميع مبا يف ذلك الدول العربية غري اخلليجية .
اآل نهيان بتحرك  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  واأعقب هذه الدعوة قيام املغفور له 
وا�ضع ون�ضط لتبادل الآراء والت�ضاور مع اإخوانه اأ�ضحاب اجلاللة وال�ضمو قادة 
دول اخلليج العربية يف ال�ضبل الكفيلة لبناء البيت اخلليجي الواحد واأكد خالل 
تعمل  لكي  ح��ان  قد  الوقت  ان   1974 نوفمرب   7 يف  البحرين  ململكة  زي��ارت��ه 
القت�ضادية  املجالت  كافة  يف  بينها  التعاون  تعزيز  على  العربية  اخلليج  دول 
وال�ضيا�ضية والثقافية واأن دولة المارات تعترب ان هذا التعاون قد اأ�ضبح اأمرا 

�ضروريا وحيويا للمنطقة .
وقد اأثمرت هذه الت�ضالت والزيارات املتبادلة يف التو�ضل اإىل روؤية م�ضرتكة 
والتكامل عرب عن ر�ضائه عنها  والتن�ضيق  للتعاون  العربية  لقادة دول اخلليج 
اإن نتائج اللقاءات الأخوية بني قادة دول اجلزيرة واخلليج  زايد حينها بقوله 
وحتقيق  املنطقة  يف  ال�ضتقرار  تثبيت  اأج��ل  م��ن  والع��ت��زاز  الفخر  اإىل  تدعو 

رفاهية �ضعوبها .
جمل�س  ل��دول  الأعلى  للمجل�س  الأوىل  التاأ�ضي�ضية  ال��دورة  عقد  انتظم  وهكذا 
اأبوظبي  يف   1981 م��اي��و   26 و   25 ي��وم��ي  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
بح�ضور جميع قادة دول اخلليج العربية وهي الدورة التي اأجمعت اآراوؤهم فيها 
على اإن�ضاء جمل�س التعاون وقاموا بالتوقيع على النظام الأ�ضا�ضي الذي يهدف 
التن�ضيق  وحتقيق  عالقاتها  وتنمية  الأع�ضاء  ال��دول  بني  التعاون  تطوير  اإىل 
�ضعوبها  القائمة بني  الروابط وال�ضالت  والتكامل والرتابط وتعميق وتوثيق 
فى خمتلف املجالت واأقر اأ�ضحاب اجلاللة وال�ضمو حتمية التكامل القت�ضادي 

بني دولهم والندماج الجتماعي بني �ضعوبهم. 
وعمل املغفور له ال�ضيخ زايد بعد قيام املجل�س على تعزيز م�ضرته املباركة ودعم 
كل اأوجه وجمالت العمل اخلليجي امل�ضرتك واأكد يف اأكر من منا�ضبة اأهمية 
منظومة جمل�س التعاون وح�ضورها وثقلها البارزين على كل ال�ضعد الإقليمية 
الرفاهية  يف  املنطقة  و���ض��ع��وب  دول  وت��ط��ل��ع��ات  ط��م��وح��ات  وحت��ق��ي��ق  وال��دول��ي��ة 
والرخاء وال�ضتقرار وقال فى هذا اخل�ضو�س ان جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية هو الدعامة الأ�ضا�ضية لتاأمني القوة الذاتية لدول املنطقة مبا ميكنها 
من القيام بدورها يف خدمة الأمة العربية والإ�ضالمية والإ�ضهام يف �ضون اأمن 
اأن يحقق اجن��ازات على  و�ضالم العامل اجمع واأكد ان جمل�س التعاون ا�ضتطاع 
م�ضتقبل  واإن  املنطقة  �ضعوب  ورفاهية  خري  فيه  مبا  الأهمية  من  كبري  جانب 

املجل�س يدعو اإىل التفاوؤل من اأجل املزيد من الجناز لالأجيال القادمة .
ومنح جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه درعا عرفانا جلهوده يف اإقامة وتاأ�ضي�س دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وب��ن��اء نه�ضتها احل��دي��ث��ة وت��ق��دي��را ل����دوره ال��ف��اع��ل يف ر�ضم 
ووفاء  عامة  ب�ضفة  املجل�س  ودول  خا�ضة  ب�ضفة  لبالده  احلكيمة  ال�ضيا�ضات 

لدوره الرائد يف املحافظة على البيئة اإقليميا ودوليا.
ال�ضاخمة على  باملنجزات  �ضنوات حكمه احلافلة  زايد على مدى  ال�ضيخ  وعمل 
بناء الوطن ب�ضورة موازية مع بناء الإن�ضان ورعاية املواطن والنهو�س باملجتمع 
حيث كان يوؤكد ان الإن�ضان هو العن�ضر الأ�ضا�ضي لكل تقدم واإن اأثمن ثروة لهذا 
الرعاية  العناية ونوفر له كل  به كل  اأن نعتني  ال��ذي يجب  الإن�ضان  البلد هي 
اأم��ة متقدمة  اأي  ر�ضيد  ان  دائما  يوؤكد  وك��ان  الرجال  ب��دون  للمال  فائدة  فال 
التعليم  مب�ضتوى  يقا�س  اإمنا  والأمم  ال�ضعوب  تقدم  واأن  املتعلمون  اأبناوؤها  هو 

وانت�ضاره .
وي�ضيف اإىل ذلك اإن املواطن هو الروة احلقيقية على هذه الأر�س وهو اأغلى 
ب�ضرية  ث��روة  هناك  تكون  اأن  دون  امل��ادي��ة  للدرة  تنمية  ول  البلد  ه��ذا  اإمكانات 

وكوادر وطنية موؤهلة قادرة على بناء الوطن .
وو�ضع زايد الهتمام ببناء الإن�ضان ورعاية املواطن يف اأولويات توجهات ال�ضيا�ضة 
العامة للدولة عندما اأعلن بكل الو�ضوح ان الدولة تعطي الأولوية يف الهتمام 
لبناء الإن�ضان ورعاية املواطن يف كل مكان من الدولة .. فال قيمة للقدرة املالية 
دون اأن تكون هناك ثروة ب�ضرية وكوادر وطنية موؤهلة وقادرة على بناء الوطن 
لن طريق نه�ضة الوطن �ضيظل دائما يتطلب من كل فرد يف هذا املجتمع بذل 

اجلهود ال�ضاقة لأجل اأن تثمر جهودنا .
واأكد يف حديث اآخر ان الروة لي�ضت ثروة املال بل هي ثروة الرجال فهم القوة 
احلقيقية التي نعتز بها وهم الزرع الذي ن�ضتفيء بظالله والقناعة الرا�ضخة 
بهذه احلقيقة هي التي مكنتنا من توجيه كل اجلهود لبناء الإن�ضان وت�ضخري 
اأب��ن��اء ه���ذا ال��وط��ن ح��ت��ى ينه�ضوا  ال����روات ال��ت��ي م��ن اهلل ب��ه��ا علينا خل��دم��ة 

بامل�ضوؤوليات اجل�ضام التي تقع على عاتقهم ويكونوا عونا لنا ولأ�ضقائنا .
كما اأكد يف روؤية وا�ضحة قاطعا اإن بناء الإن�ضان يف املرحلة املقبلة �ضرورة وطنية 
وقومية ت�ضبق بناء امل�ضانع واملن�ضاآت لأنه بدون الإن�ضان ال�ضالح ل ميكن حتقيق 
اأن  املادية بدون  انه ل تنمية للقدرة  .. م�ضيفا  ال�ضعب  الزده��ار واخلري لهذا 
تكون هناك ثروة ب�ضرية وكوادر وطنية موؤهلة وقادرة على بناء الوطن .. وقال 
ان بناء الرجال اأ�ضعب من بناء امل�ضانع واأن الدول املتقدمة تقا�س بعدد اأبنائها 

املتعلمني .
..وكان  اأ�ضا�س احل�ضارة وحم��ور كل تقدم  الإن�ضان هو  ب��اأن  زاي��د  ال�ضيخ  واآم��ن 
يقول لقد كنت اأردد دائما عن قناعة قوية اأن الإن�ضان هو اأ�ضا�س احل�ضارة واأن 
اأقمنا من من�ضات ومدار�س  اهتمامنا به �ضروري لأنه حمور كل تقدم فمهما 
وم�ضت�ضفيات وج�ضور وغري ذلك فاإن كل هذا يبقى كيانا ماديا ل روح فيه لن 
روح ك��ل ه��ذا ه��و الإن�����ض��ان ال��ق��ادر بفكره وج��ه��ده واإمي��ان��ه على حتقيق التقدم 
املن�ضود ..موؤكدا ان التقدم والنه�ضة ل تقا�س ببنايات من الإ�ضمنت واحلديد 

واإمنا ببناء الإن�ضان وكل ما ي�ضعد املواطن ويوفر له احلياة الكرمية .
وقد تكللت هذه اجلهود املخل�ضة يف بناء الإن�ضان بالنجاح الباهر واأ�ضبح الواقع 
املعا�س يعك�س اليوم ما و�ضل اإليه الإن�ضان يف دولة الإمارات من قدرات يف التميز 
..كما  والوطن  الإجن��از يف م�ضرية الحت��اد  اأهمية هذا  والعطاء ويج�ضد مدى 
اأو  املواطن  اأكد ذلك زايد بقوله لقد ح�ضدنا الكثري وح�ضدنا ما مل يت�ضوره 
ال�ضديق اأو ال�ضقيق واأن خري ما ح�ضدناه يف هذا الوطن هو بناء الإن�ضان الذي 

نعطى له الأولوية يف الهتمام والرعاية .
وكان ال�ضيخ زايد يحر�س يف اإطار اهتمامه ببناء الإن�ضان على اللتقاء باأبنائه 
التح�ضيل  واملثابرة يف  الذين يدر�ضون يف اخل��ارج حلثهم على اجلد  املواطنني 
العلمي خلدمة وطنهم ومواطنيهم وامل�ضاهمة يف م�ضرية البناء والتقدم بجد 
العمل  لن  وعلمه  بعمله  الإن�ضان  قيمة  ان  قائال  ين�ضحهم  ..وك��ان  واإخال�س 
خالد يك�ضب �ضاحبه الحرتام والتقدير من اأهله وجمتمعه وواجب على اأبناء 

الوطن اأن يتحملوا م�ضوؤولية العمل الوطني كل يف موقعه بجدية واإخال�س .
اأبنائه  امل��رات بعد اجتماعه مع جمموعة كبرية من  اإح��دى  وق��د عرب زاي��د يف 
امل�ضرية  الع�ضكرية  واملعاهد  اجلامعات  الإم��ارات يف  وطالبات  وطلبة  ال�ضباط 

قائال الآن اأ�ضتطيع اأن اأقول اإنني ربحت ومل اأخ�ضر .
واأ�ضحى اليوم اأبناء الإمارات ي�ضكلون ال�ضواعد القوية القادرة على بناء املزيد 

من �ضروح التنمية والتقدم.

باأن  يوؤمن  ث��راه  اهلل  نهيان طيب  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  وك��ان 
احل�ضارات ل تبنى اإل بالعلم وان الأمم تنه�س وتتقدم باأبنائها املتعلمني لذلك 
اأوىل اأهمية ق�ضوى لن�ضر العلم والتعليم والثقافة و�ضجع املراأة ب�ضورة خا�ضة 
على اخلروج من عزلتها لطلب العلم .. وكان يقول ان اأملي يف اليوم الذي اأرى 
فيه الطبيبة واملهند�ضة والدبلوما�ضية بني فتيات الإمارات .. كما كان رحمه اهلل 
املعلمني ومنح الطالب مكافاآت مالية منتظمة وتوفري  اأمر بزيادة رواتب  قد 
وجبات الإفطار لهم يف جميع مدار�س الدولة حتفيزا لهم على التعليم ..وكان 
اأبناوؤها املتعلمون واإن تقدم ال�ضعوب  اأمة متقدمة هو  اأي  يردد دوما ان ر�ضيد 
والأمم اإمنا يقا�س مب�ضتوى التعليم وانت�ضاره .. ويقول اإن اأف�ضل ا�ضتثمار للمال 
اأن ن�ضابق الزمن  هو ا�ضتثماره يف خلق اأجيال من املتعلمني واملثقفني .. علينا 
واأن تكون خطواتنا نحو حت�ضيل العلم والتزود باملعرفة اأ�ضرع من خطانا يف اأي 
اأ�ضا�س تقدم الأمة واأ�ضا�س  اإىل ذلك ان العلم والثقافة  اآخر .. وي�ضيف  جمال 
احل�ضارة وحجر الأ�ضا�س يف بناء الأمم واإنه لول التقدم العلمي ملا كانت هناك 
ح�ضارات ول �ضناعة متقدمة اأو زراعة تفي بحاجة املواطنني .. ويوؤكد انه ل 

مكان يف امل�ضتقبل ملن يفتقد العلم واملعرفة .
واأ�ض�س زايد انطالقا من هذه الروؤية يف العام 1977 اأول جامعة يف البالد هي 
جامعة الإمارات العربية املتحدة مبدينة العني لتكون اأول منارة للفكر الإن�ضاين 
والن�ضاط العلمي الأكادميي لريتفع عدد اجلامعات وموؤ�ض�ضات التعليم العايل 
80 جامعة وموؤ�ض�ضة ..واأك��د زايد ان اجلامعات  يف البالد اليوم اإىل اأكر من 
للرقي  ال�ضبل  ومتهد  املدنية  طريق  �ضتنري  التي  امل�ضاعل  دائما  و�ضتظل  كانت 
والتقدم .. وكان رحمه اهلل  يدعو اأبناءه املتعلمني اإىل املزيد من العلم ويقول 
لهم العلم كالنور ي�ضيء امل�ضتقبل وحياة الإن�ضان لأنه لي�س له نهاية ولبد اأن 
نحر�س عليه واجلاهل هو الذي يعتقد اأنه تعلم واكتمل يف علمه اأما العاقل فهو 

الذي ل ي�ضبع من العلم اإذ اأننا من�ضي حياتنا كلها نتعلم .
ويف اإطار مت�ضل حر�س زايد على ن�ضر الثقافة والكتاب وحتفيز اأبنائه املواطنني 
على الطالع والقراءة وحر�س على دعم وت�ضجيع معار�س الكتاب حتى انتظم 
العلم  الكتاب هو وع��اء  .. وك��ان يقول  ال��دول��ة  اإم���ارات  عقدها دوري��ا يف جميع 
برواتها  تقا�س  ل  الأمم  واإن  والفنون  والآداب  واملعرفة  والثقافة  واحل�ضارة 
اأ���ض��ا���س هذه  امل��ادي��ة وح��ده��ا واإمن���ا تقا�س باأ�ضالتها احل�����ض��اري��ة. وال��ك��ت��اب ه��و 

الأ�ضالة والعامل الرئي�ضي على تاأكيدها .
وكان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
الثقافة  �ضاأن  ورف��ع  الإن�ضان  وبناء  الكتاب  قيمة  اإع��الء  يف  زاي��د  لإرث  تخليدا 
وتعزيز حوار احل�ضارات قد اأطلق يف اأكتوبر 2006 جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب 
7 ماليني درهم وتهدف اإىل ت�ضجيع املبدعني واملفكرين يف جمالت  وقيمتها 
املعرفة والفنون والثقافة العربية والإن�ضانية .. وت�ضم عدة فروع منها جائزة 
وجائزة  الدولة  وبناء  التنمية  يف  زاي��د  وجائزة  الثقافية  العام  ل�ضخ�ضية  زاي��د 
زايد لأدب الطفل وجائزة زايد للموؤلف ال�ضاب وجائزة زايد للرتجمة وجائزة 
زايد لالآداب وجائزة زايد للفنون وجائزة زايد لأف�ضل تقنية يف املجال الثقايف 

وجائزة زايد للن�ضر والتوزيع.
الوطني يف  زايد  ال�ضيخ  افتتاح متحف  زايد  لذكرى  وتخليدا  اإحياء  �ضيتم  كما 
العام 2016 باملنطقة الثقافية يف منارة ال�ضعديات .. وي�ضم املتحف الذي تبلغ 
م�ضاحته 120 األف قدم مربع 5 �ضالت للعر�س كل منها خم�ض�س ليعر�س 
نبذة من تراث واإجنازات ال�ضيخ زايد .. وت�ضمل الأجنحة: جناح الرتاث والبيئة 
والتعليم والتغري اجلذري يف الإمارات وجناح الوحدة عرب القيادة ال�ضائبة اإىل 

جانب مركز تعليمي وم�ضرح ثقايف.
واأوىل زايد جل اهتمامه لرعاية ثروة الوطن من ال�ضباب وكان يقول اإننا ننتظر 
من ال�ضباب ما مل ننتظره من الآخرين وناأمل من هذا ال�ضباب اأن يقدم اإجنازات 
ي�ضري  ع�ضريا  وبلدا  حديثة  دول��ة  الوطن  هذا  جتعل  عظيمة  وخدمات  كربى 
بالعلم  الت�ضلح  اإىل  با�ضتمرار  دعوتهم  على  ..وحر�س  املعا�ضر  العامل  ركب  يف 
والأخالق حتى ي�ضهموا بدورهم يف خدمة الوطن واأن يلموا باملا�ضي وظروفه 
ال�ضعبة وامل�ضاق التي عا�ضها اآباوؤهم واأجدادهم ليلموا بحا�ضرهم وي�ضت�ضرفوا 
اآفاق م�ضتقبلهم ..وكان رحمه اهلل  يردد دوما اإن الآباء هم الرعيل الأول الذين 
الوجود على  ملا كتب جليلنا  العي�س  الزمان وق�ضاوة  لول جلدهم على خطوب 
هذه الأر�س التي ننعم اليوم بخرياتها .. وي�ضيف اإىل ذلك بقوله اإن احلا�ضر 
املا�ضي  معاناة  على  انت�ضار  ه��و  الطيبة  الأر����س  ه��ذه  على  الآن  نعي�ضه  ال��ذي 
اأ�ضالفنا الذين حافظوا  اإذا القينا نظرة على تاريخ  وق�ضوة ظروفه ..مو�ضحا 
على هذا الوطن وحموا ترابه فاإننا نكت�ضف اأنهم قاموا بهذا العمل اجلليل دون 
لكن  الوطن  هذا  وحفظوا  و�ضمدوا  �ضابروا  فقد  اإمكانيات..  لديهم  تكون  اأن 
بدون اإمكانيات اأو موؤهالت وعا�ضوا ي�ضارعون اجلفاف واجلوع واحلاجة والفقر 

و�ضربوا حتى اأورثونا هذا الوطن . 
الن�ضائية وعمل على دعمها معنويا وماديا حتى  اإن�ضاء اجلمعيات  و�ضجع زايد 
اأعقبها  1972 والتي  العام  املراأة الظبيانية يف بدايات  تاأ�ض�ضت جمعية نه�ضة 
اإن�ضاء جمعيات مماثلة يف جميع اإمارات الدولة ومن ثم تاأ�ضي�س الحتاد الن�ضائي 

العام يف اأغ�ضط�س عام 1975.
ال��ع��ادات والتقاليد  اإط��ار  امل���راأة يف  اأم��ام  ودع��ا اإىل ان تفتح كل جم��الت العمل 
املراأة  ال�ضيا�ضية ..واأك��د على مواكبة  املراأة معرتك احلياة  العربية واأيد دخول 
امل�ضاركة  ال��ك��ام��ل يف  لها احل��ق  واأن  اأوج���ه احل��ي��اة  ك��اف��ة  الإم��ارات��ي��ة للرجل يف 
ال�ضيا�ضية واتخاذ القرار ..وقال اإن املراأة الإماراتية �ضريك كامل للرجل يف كافة 
اأوجه احلياة واإن لها احلق الكامل يف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية واتخاذ القرار ول مانع 
اإطالقا من ان�ضمام املراأة للمجل�س الوطني الحتادي فهذا حقها.. وقد �ضبق 
اأن اأعلنت هذا م�ضبقا والدور الآن على جمل�س الوزراء والوزارات وكافة اجلهات 

املعنية لتحويل هذا احلق اإىل واقع ملمو�س .
البالد على  د�ضتور  بالإقرار يف  العامل  الكثري من دول  الإم��ارات  و�ضبقت دولة 
امل�ضاواة بني املراأة والرجل ومتتعها بنف�س احلقوق والواجبات مبا يف ذلك حق 
واإدارة  التملك  الرجل وحق  املت�ضاوي مع  الأجر  العلم والعمل واحل�ضول على 
من  وغريها  الأطفال  ورعاية  الو�ضع  امتيازات  اإىل  اإ�ضافة  والأعمال  الأم��وال 

املكا�ضب الت�ضريعية التي تكفل حقوقها الد�ضتورية.
وم�ضوؤوليتها  دوره��ا  باأهمية  وقناعته  زاي��د  دعم  بف�ضل  اليوم  امل��راأة  واأ�ضبحت 
وت�ضغل  املجتمع  خ��دم��ة  يف  عالية  مكانة  ت��ت��ب��واأ  ال�����ض��اع��دة  الأج��ي��ال  تهيئة  يف 
كافة  وعلى  املجالت  القرار خا�ضة يف خمتلف  باتخاذ  املرتبطة  املنا�ضب  اأعلى 

امل�ضتويات.
وقد اأعرب زايد عن ارتياحه ملا حققته املراأة من تقدم بقوله اإن ما حققته املراأة 
يف دولة الإمارات خالل فرتة وجيزة يجعلني �ضعيدا ومطمئنا باأن ما غر�ضناه 
ب��داأ يربز  امل��راأة يف املجتمع  اأن دور  اليوم يوؤتي ثماره ونحمد اهلل  ب��داأ  بالأم�س 

ويتحقق ملا فيه خري اأجيالنا احلالية والقادمة .
ت�ضغل  واأ�ضبحت  الوا�ضحة  ال��روؤي��ة  ه��ذه  مع  ات�ضاقا  امل��راأة  اإجن���ازات  وتوا�ضلت 
اليوم اأربعة مقاعد وزارية يف جمل�س الوزراء وتتمثل بثماين ع�ضوات يف املجل�س 
الوطني الحتادي وب�ضفريتني للدولة يف اإ�ضبانيا وال�ضويد وبقن�ضالت يف دول 
وزارة  تعملن يف  دبلوما�ضية   65 م��ن  اأك��ر  ب��ني  م��ن  اأخ���رى  واأوروب��ي��ة  اآ�ضيوية 
اخلارجية بالإ�ضافة اإىل عملها يف الهيئة الق�ضائية والنيابة العامة وجمالت 

ال���ط���ريان ال��ع�����ض��ك��ري وال���دف���اع اجل����وي وامل����دين وغ��ريه��ا من 
املنا�ضب العليا ومواقع اتخاذ القرار.
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من  به  يتفرد  ما  بجانب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  وتفرد 
بهما  ات�ضمت  متميزين  بنهجني  الر�ضيدة  والقيادة  الفذة  الزعامة  خ�ضائ�س 
قيادته احلكيمة للم�ضرية الحتادية وهما اأ�ضلوب الأبواب املفتوحة يف املمار�ضة 
الدميقراطية وتطبيق مبادئ ال�ضورى بني املواطنني واأ�ضلوب القدوة يف القيادة 
الذي يقوم على ا�ضتنها�س الهمم وا�ضتنفار امل�ضاعر الوطنية للرعية للم�ضاركة 
الفاعلة يف م�ضوؤوليات العمل الوطني فالقيادة وم�ضوؤوليات احلكم يف فكر زايد 

اأمانة عظيمة وبذل م�ضتمر وعطاء �ضخي يف خدمة الرعية.
وقد اأ�ضهم نهج ال�ضورى الذي اتبعه زايد والذي يتمثل يف حر�ضه على اللقاءات 
املبا�ضرة مع املواطنني يف مواقع عملهم وبواديهم ومدنهم من خالل جولته 
بنيانه  وتدعيم  الحت���اد  رك��ائ��ز  تر�ضيخ  يف  ال��وط��ن  لأرج���اء  املنتظمة  امليدانية 
والتوا�ضل مع املواطنني من خالل �ضيا�ضة الأبواب املفتوحة بينه وبينهم حيث 
ونحن  كذلك  دائما  و�ضيظل  مفتوح  بابنا  ان  بقوله  النهج  ه��ذا  على  دائما  اأك��د 
نرجو اهلل اأن يجعلنا دائما �ضندا لكل مظلوم .. اإن �ضاحب اأي �ضكوى ي�ضتطيع 

اأن يقابلني يف اأي وقت ويحدثني عن مظلمته مبا�ضرة .
وحر�س زايد خالل هذه اجلولت امليدانية لأرجاء الوطن كافة على اللتقاء 
باملواطنني على الطبيعة وتفقد احتياجاتهم والطمئنان على اأحوالهم ومتابعة 
�ضري العمل يف م�ضاريع التنمية الزراعية والعمرانية واخلدمية .. كما حر�س 

يف هذه اجلولت على الوقوف على الإجنازات التي حتققت خلدمة ال�ضعب 
اخلدمات  م�ضاريع  من  واحتياجاتهم  املواطنني  مطالب  اإىل  وال�ضتماع 
مبناطقهم وهو يقول لهم بكل رحابة �ضدر اإن هدفنا هو اإ�ضعادكم وكل ما 
تطلبونه هو رهن اإ�ضارتكم ما دام املال متوافرا وهذه الروة ملك للجميع 
بها علينا  اأن��ع��م اهلل  ال��ت��ي  ال���روة  ال��ب��الد وه���ذه  ب��ه��ذه  النهو�س  وهدفنا 
األتقي  اأ�ضعد عندما  اإنني  اأن ينعم بها اجلميع ..وي�ضيف اإىل ذلك  يجب 
و�ضتجدونني  بي  اللتقاء  اإل  وما عليكم  اإر�ضاوؤكم جميعا  واأمنيتي  بكم 
م�ضتعدا لتلبية كافة ما حتتاجون اإليه واأكرر واأقول لكم اإن هذه الروة 
ثروتكم جميعا ولي�س بيني وبينكم حاجز .. وكان يقول اأي�ضا اإن الروة 
ت��زداد كل يوم واآب��ار البرتول تتفجر وحتمل معها مزيدا من نعم اهلل 
التي يهبها ل�ضعب الإمارات العربية املتحدة واهلل مل يعط الروة لزايد 
وحده واإن كان زايد هو الذي ائتمنه اهلل على اأموال هذه الأمة.. فهو 
يحا�ضب نف�ضه.. وهو اأمني مع اأمته.. لن البرتول هو اأمانة بني يدي 

زايد يت�ضرف فيه من اأجل الوطن و�ضعبه . 
وقد انطلق زايد يف ممار�ضة هذا النهج املتفرد يف احلكم من فل�ضفة 
�ضاملة مل�ضوؤوليات احلكم يوؤمن بها وحددها بقوله اإن احلاكم يجب اأن 
يلتقي باأبناء �ضعبه با�ضتمرار ويجب اأن ل تكون بينه وبينهم حواجز 
الثاقب م�ضوؤولية  .. واأ�ضاف وهو يوؤكد بفكره  مهما كانت الظروف 
اأوىل الأمر اإن احلاكم اأي حاكم ما وجد اإل ليخدم �ضعبه ويوفر له 
اأن يعي�س بني  الهدف يجب  اأج��ل هذا  والتقدم ومن  الرفاهية  �ضبل 
�ضعبه ليتح�ض�س رغباته ويعرف م�ضاكله ولن يتحقق له ذلك اإذا عزل 

نف�ضه عنهم .
�ضوؤون  لق�ضاء  امليدانية  املتابعة  على  امل�����ض��وؤول��ني  يحث  زاي���د  ف��ك��ان 
وح��وائ��ج ال��رع��ي��ة .. وك���ان ي��ق��ول ان ال�����ض��ن��وات ال��ق��ادم��ة تتطلب من 

ال����وزراء وامل�����ض��وؤول��ني ج��ه��دا اأك���رب وع��م��ال دوؤوب����ا ون��ك��ران��ا للذات 
وجتديدا وحتديثا ملختلف الأمور والعتماد على العمل امليداين 
واللقاء املبا�ضر مع املروؤو�ضني وتلم�س احلقائق يف مواقع العمل 
التي حتتاج اإليها التنمية يف البلد واأن يرى املواطن بعينه الوزير 

وامل�ضوؤول يف هذه املواقع ويحاوره وجها لوجه .
را�ضخ  اإمي���ان  اإىل  زاي��د  ال�ضيخ  عند  ال�����ض��ورى  نهج  ا�ضتند  ولقد 
اإن  بقوله  قاطعة  ب�ضورة  يحدده  الإ�ضالمية  والقيم  بالعقيدة 
 .. خا�ضر  فهو  اهلل  يطع  مل  وم��ن  اهلل  عند  م��ن  ال�����ض��ورى  حكم 
كما ينبع من فل�ضفته يف احلياة التي ترتكز على الإمي��ان باهلل 
اأن��ى موؤمن  فل�ضفتي يف احلياة هي  يقول  يف كل خطواته حني 
الإن�ضان  على  واأن  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  بيد  كلها  الأم���ور  ب��اأن 

ف��اإذا وفقت  اإميانه باهلل يف جد واجتهاد  اأن يعمل من وحي 
الجتهاد  اأخ��ط��اأت  واإذا  توفيقه  على  اهلل  حمدت  ال�ضعي  يف 
اإن كل �ضئ يف هذه احلياة  عدت عن اخلطاأ اإىل ال�ضواب .. 
وعلى  ويدبرها  وي�ضريها  وت��ع��اىل  �ضبحانه  اهلل  ب���اإرادة  ه��و 
العبد اأن ي�ضعى اإىل مر�ضاة اهلل واأن يفعل ويتوكل وعلى اهلل 
التوفيق ومتى كان اإميان الإن�ضان بربه قويا فاأن اهلل يهبه 

راحة ال�ضمري وتلك هي ال�ضعادة الق�ضوى .
ال�ضعب يف  اأب��ن��اء  م�ضاركة  ب�����ض��رورة  زاي��د  ال�ضيخ  اآم��ن  لقد 
حيث  امل��واق��ع  جميع  يف  الوطني  العمل  م�ضوؤوليات  حتمل 
واحلق  العدالة  احلياة هو حتقيق  اإن هدفنا يف  يقول  ك��ان 
نتحرزه  ما  هناك  ولي�س  القوى  على  ال�ضعيف  ومنا�ضرة 

اأهدافنا  اأن  طاملا  احلكم  م�ضوؤولية  اأبنائنا  م�ضاركة  من 
هي هذه .. ونحن نرى اأن من واجبنا توزيع امل�ضوؤوليات 
والإ�ضالم  بالفعل  ه��ذا  عملنا  وق��د  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  على 

ينادى بالدميقراطية احلقة والعدالة .
الذي  البناء  النقد  ممار�ضة  على  زاي��د  ال�ضيخ  و�ضجع 
يهدف اإىل امل�ضلحة العامة ..وقال انا مع النقد البناء 
اأرف�ضها  العامة  امل�ضلحة  ح�ضاب  على  جماملة  وك��ل 
جتوز  ل  واح���د  م�ضري  يربطهم  فالذين  ب��ات��ا  رف�ضا 
بينهم امل��ج��ام��ل��ة غ��ري احل��ق��ة .. م��ط��ل��وب ال�����ض��دق ل 
مع  املجاملة  وع���دم  ال�ضراحة  مطلوب  الت�ضديق.. 

البتعاد عن التجريح .
م�ضوؤول  ك���ل  اإن  ي���رى  ك���ان  ال���وق���ت  ذات  ويف 

يف  ف��رق  ول  عمله  على  يحا�ضب  ���ض��وف 
ذل����ك ب���ني ك��ب��ري و���ض��غ��ري لن 

مبا  يقا�س  م�ضوؤول  ك��ل  ق��در 
ي��وؤدي��ه من واج��ب��ات ومبدى 
اأداء  على  وحر�ضه  ال��ت��زام��ه 
اأهداف  وخدمة  م�ضوؤولياته 
الحت���������اد وحت���ق���ي���ق اآم������ال 

ال�ضعب .
اإل��ي��ه بع�س  ال��ع��ادل ل يخاف �ضعبه واإمن���ا يوكل  اأن احل��اك��م  ال�ضيخ زاي��د  واأك���د 
م�ضوؤولياته حيث كان يقول يف معر�س حديثه اإىل روؤ�ضاء وفود احتاد الربملانات 
يف  الدميقراطية  التجربة  عن   1989 ع��ام  اأبوظبي  يف  انعقد  ال��ذي  العربية 
الدولة ودور املجل�ضني الوطني الحتادي وال�ضت�ضاري الوطني يف تعميق هذه 
التجربة ودعمها اإن ثقتنا باأبنائنا هي التي �ضجعتنا على ت�ضكيل املجل�ضني وذلك 
ا�ضتنادا اإىل ما عرفناه عن اأ�ضالفهم وحبهم لهذا الوطن واإن احلاكم حني يكون 
مطمئنا وواثقا يوكل اإىل اأبنائه واإخوانه امل�ضوؤولني م�ضاعدته يف الو�ضول اإىل 

ما هو اأف�ضل للوطن .
وقد تكر�س هذا النهج الذي اختطه زايد يف ممار�ضة ال�ضورى يف احلكم باإعالن 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برنامج 
التمكني ال�ضيا�ضي يف العام 2005 لتفعيل دور املجل�س الوطني الحتادي ودعم 
الأوىل  املرحلتني  باإجناز  وذلك  ال�ضيا�ضية  احلياة  يف  املواطنني  م�ضاركة  وحفز 
والثانية من هذا الربنامج مب�ضاركة املواطنني يف انتخاب ن�ضف اأع�ضاء املجل�س 
الوطني  ال��ي��وم  يف  كلمته  يف  �ضموه  واإع���الن  امل���راأة  ومتكني  الحت���ادي  الوطني 
ه��و م�ضروع  امل��واط��ن  اأن متكني  2011 على  دي�ضمرب  م��ن  الأول  الأرب��ع��ني يف 
الوطنية  الأول��وي��ة  اإن��ه ميثل  �ضموه   م��وؤك��دا   .. اخلام�ضة  الحت��ادي��ة  الع�ضرية 
الق�ضوى والروؤية امل�ضتقبلية املوجهة جلميع ال�ضرتاتيجيات وال�ضيا�ضات التي 
�ضتعتمدها الدولة يف قطاعاتها كافة خالل ال�ضنوات الع�ضر القادمة .. ووجه 
النا�س  لأ�ضوات  ت�ضغي  اأن  التي  القيادات  زاي��د  نهج  مقتديا  كملته  يف  �ضموه 
وتاأخذها يف العتبار واحلكومات اإىل اأن تهتم مبا يحقق التوا�ضل الفعال مع 
املواطن .. وقال كلمتي للقيادات كافة هي .. اإ�ضغوا اإىل اأ�ضوات النا�س خذوها 
ففي  القرارات  وتتخذون  الأه��داف  وت�ضعون  واأنتم تخططون  العتبار  يف 
عامل تتنوع فيه و�ضائل الت�ضال اجلماهريي واأدوات التوا�ضل الجتماعي 
الفعال  ال��ت��وا���ض��ل  اأن تهتم احل��ك��وم��ات مب��ا يحقق  ال�����ض��رورة  اأ���ض��ب��ح م��ن 
توجهاته  على  والتعرف  �ضوته  اإىل  وال�ضتماع  مكان  كل  يف  امل��واط��ن  مع 
 .. ال�ضتماع  وت�ضتحق  النتباه  منها  تتطلب  التي  لتطلعاته  وال�ضتجابة 
موؤكدا �ضموه ان تو�ضيع امل�ضاركة ال�ضعبية توجه وطني ثابت وخيار ل 
رجوع عنه اتخذناه بكامل الإرادة و�ضنم�ضي يف تطويره تدرجا بعزم 
خدمة  يف  يت�ضاركون  وطن  يف  �ضعبنا  اأبناء  طموحات  لتلبية  وثبات 

وتطوير جمتمعه . 
ال�ضيخ  بها  يقوم  كان  التي  املنتظمة  امليدانية  اجل��ولت  �ضكلت  كما 
زايد لكافة اإمارات الدولة ومناطقها الأ�ضا�س يف بناء نه�ضة الوطن 
حيث كر�س كل جهوده ووقته واهتمامه يف توفري امل�ضاكن املالئمة 
للمواطنني حيثما وجدوا واإقامة جممعات �ضكنية جديدة اأ�ضرف 
ع�ضرية  مدنا  اليوم  اأ�ضبحت  والتي  مواقعها  حتديد  يف  بنف�ضه 
والتعليمية  ال�����ض��ح��ي��ة  اأرق�����ى اخل���دم���ات  ف��ي��ه��ا  ت��ت��وف��ر  م��ت��ك��ام��ل��ة 

والرتفيهية.
الإنتاج  وزي��ادة  اخل�ضراء  الرقعة  ن�ضر  مب�ضاريع  زاي��د  واهتم 
وكذلك  للمواطنني  املعي�ضية  ال��ظ��روف  لتح�ضني  ال��زراع��ي 
م�ضاريع ربط املدن الأخرى ب�ضبكة حديثة من الطرق املعبدة 
واملناطق  اجل���زر  وتطوير  تعمري  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  وامل�����ض��اءة 
هذا  يف  يوؤكد  حيث  النه�ضة  ع�ضر  �ضكانها  ليعي�س  النائية 
عنقي  يف  اأم��ان��ة  املواطنني  ورفاهية  �ضعادة  اإن  اخل�ضو�س 
كل  وب��ذل  ال�ضهر  على  احلكام حري�ضون  واإخ���واين  واإن��ن��ي 
التقدم  املزيد من  املواطنني وحتقيق  اأجل خري  جهد من 

والرقي للوطن .
زاي���د يف  ال�ضيخ  انتهجه  ال���ذي  امل��ت��ف��رد  الأ���ض��ل��وب  ور���ض��خ 
ومالحقة  والتطوير  التنمية  مل�ضاريع  امليدانية  املتابعة 
مراحل اإجنازها دللت مهمة لنهج القدوة يف مبا�ضرة 
اأن يراين  اأري��د  اإنني  م�ضوؤوليات احلكم حدده بقوله 
وقت  اأي  وفى  العمل  راأ���س  على  باأعينهم  امل�ضوؤولون 
وبدون حت�ضري لذلك حتى يقتدي كل م�ضوؤول بهذا 
الأ�ضلوب يف العمل و�ضول اإىل الكفاءة والقتدار يف 
اإليه  اأن طلب  ال��دول��ة .. واأ���ض��اف بعد  كل اإجن���ازات 
البع�س عدم اإجهاد نف�ضه بهذه اجلولت واملتابعات 
املرهقة ملواقع العمل قائال لقد اقرتح علي البع�س 
�ضخ�ضيا اأن اترك متابعة �ضري العمل للم�ضاريع اإىل 
امل�ضوؤولني املكلفني حتى ل اأحتمل املعاناة وامل�ضقة 
املواقع وقت الظهرية ويف  خالل وج��ودي يف هذه 
ف�ضل ال�ضيف وكان ردى عليهم اأنني امل�ضوؤول 
اأت��رك العمل  الأول عن هذه الدولة فكيف 
ل��ل��م�����ض��وؤول��ني ب����دون م��ت��اب��ع��ة م��ن��ي مل���ا يتم 
اإجن��ازه خطوة بخطوة وذلك حتا�ضيا لأي 
ق���د لحظت  وب��ال��ف��ع��ل  ق�����ض��ور..  اأو  خ��ل��ل 
ال��ع��م��ل والتي  ب��ع�����س م���واق���ع  ق�����ض��ورا يف 
اأن يكون  اإليها بكل الأم��ل يف  اأتطلع  كنت 

الإجناز على الوجه الأكمل وبكل كفاءة .
كما اأ�ضاف اإىل ذلك وهو يحدد م�ضوؤولية 
احل��ك��م وه���م���وم احل���اك���م ال���ع���ادل وكيف 
واأتابع  األح����ظ  مل  اإذا  ���ض��م��ريي  ي��رت��اح 
�ضري العمل يف م�ضاريع التنمية وغريها 
باإهمال  اأو  بجدية  ت�ضري  كانت  اإذا  وم��ا 
ال��ت��ع��ب وامل�ضقة  اأف�����ض��ل  ف��اإن��ن��ي  ول��ه��ذا 
يف  للراحة  قليلة  ب�ضاعات  مكتفيا 
اأن ت��ت��م اإجن����ازات  م��ق��اب��ل 

الوزراء  با�ضتمرار  يحث  وك��ان   .. املثلى  وال�ضورة  الأك��م��ل  الوجه  على  ال��دول��ة 
وامل�ضوؤولني على نكران الذات والعتماد على العمل امليداين واللقاء املبا�ضر مع 
املروؤو�ضني وتلم�س احلقائق يف مواقع العمل التي حتتاج اإليها التنمية يف البالد 
واأن يرى املواطن بعينه الوزير وامل�ضوؤول يف هذه املواقع ويحاوره وجها لوجه 

يف متطلباته.
وقد تر�ضخ هذا النهج يف العمل امليداين والتوا�ضل مع املواطنني والو�ضول اإليهم 
يف �ضتى بقاع الدولة واأ�ضبح ميثل قدوة يف ممار�ضة القيادة ال�ضيا�ضية مل�ضئوليات 
ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  احلكم ورعاية �ضئون الرعية كما يوؤكد ذلك �ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
يف حديث مهم يف هذا اخل�ضو�س يف 19 مار�س 2013 اإن املغفور لهما باإذن 
اآل مكتوم طيب  اآل نهيان وال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد  اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اهلل ثراهما حر�ضا على تطبيق �ضيا�ضة الأبواب املفتوحة وعلى اللقاء باملواطنني 
يف مناطقهم والتجول بني مدنهم وقراهم وتلم�س احتياجاتهم عن كثب وهو 
نهج مت�ضكت به القيادة و�ضارت عليه لأنها ت�ضع املواطن يف مقدمة اهتماماتها 
واإخوانه  زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  اأ�ض�س  �ضموه  وقال   .. مطلقة  اأولوية  باعتباره 
العدل  احلكام دولة قانون ودولة موؤ�ض�ضات وبنوا احتادا منوذجيا على قواعد 
والت�ضامح والوفاق واأعطوا للعامل كله مثال م�ضرفا يف احلكم الر�ضيد فعالقة 
القائد ب�ضعبه يف الإمارات عالقة خ�ضو�ضية وا�ضتثنائية ميكن اعتبارها الأكر 
النتماء  ه��ي  ك��ربى  قيمة  اأن�����ض��اأت  العالقة  وه��ذه  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  تقدما 
للوطن ولل�ضعب وللقائد وهي قيمة مل تاأت من باب اليديولوجيات والتحزب 

وال�ضيا�ضة املفرو�ضة بل بالفطرة وال�ضدق والحرتام واحلقوق والواجبات .
كما اأكد ذات املعنى الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة يف ختام جولة ميدانية لعدد من 
مناطق الدولة يف 4 مايو 2013 ان القيادة احلكيمة ت�ضري وفق النهج الذي 
و�ضعه املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه 
اأحوالهم  يف الو�ضول اإىل املواطنني يف مناطقهم وقراهم وال�ضوؤال عنهم وعن 
واملبادرة اىل حل ق�ضاياهم والعمل على توفري متطلباتهم .. موؤكدا �ضموه اأن 
باأهميته  احلكيمة  القيادة  من  اإميانا  اهلل  ب��اإذن  وم�ضتمر  متوا�ضل  النهج  ه��ذا 

ودوره يف تقوية ومتتني روابط التالحم والنتماء الوطني.
م�ضالح  ورعاية  الجتماعية  والعدالة  العدل  ب�ضط  على  زايد  حر�س  ويتجلى 
املواطنني والرتقاء مب�ضتواهم املعي�ضي يف حديثه اأمام املجل�س الأعلى لالحتاد 
يوم 30 مايو 1996 حينما قال لهم اإن اأوىل الواجبات علينا كحكام اأن نعمل 
جميعا يدا واحدة لالرتقاء بامل�ضتوى املعي�ضي لل�ضعب واإنني اأول من تقع عليه 
م�ضوؤولية رعاية الوطن واملواطنني .. واأداء الواجب فر�ضه اهلل علينا واأن املتابعة 
هي م�ضوؤولية اجلميع الكبري وال�ضغري لكي نقوم بكل ما ن�ضتطيع على الوجه 

الأكمل لن ال�ضعوب ترتكز دائما على القيادة وما تبذله من رعاية .
واأ�ضاف اإىل ذلك موجها حديثه اإىل اإخوانه احلكام ورمبا تغيب على الإن�ضان 
اأن  عليكم  الواجب  ومن  الدولة  لهذه  اأول  كم�ضوؤول  بها  اأعلم  ول  كثرية  اأم��ور 
األوم  اأداء واجبي ولن  واأنتم عون يل على  اأي تق�ضري  اإن كان هناك  تخربوين 
اأحدا غريكم بو�ضفكم حكاما و�ضركاء يل يف امل�ضوؤولية عن اأي تق�ضري و�ضوف 
اأتقبل كل �ضيء برحابة �ضدر و�ضعة بال .. كما اأ�ضاف قائال اإنه من ال�ضهل اأن 
اأمر  ال�ضعوب  رعاية  م�ضوؤولية  حتمل  ولكن  له  اأقرباء  اأو  اأ�ضرة  الإن�ضان  يرعى 
�ضعب وقد ف�ضل اهلل �ضبحانه وتعاىل الإن�ضان على جميع املخلوقات و�ضخر له 
ما يف الأر�س وما يف البحار لهذا يجب علينا اأن نعمل خلدمة الإن�ضان واإ�ضعاده 
.. واإذا كان اهلل قد ف�ضل بع�ضنا على بع�س واأنعم عليه بالروة فيجب اأن يفكر 

الإن�ضان يف اأن هذه الروة لي�ضت ملكا له ولكن اهلل �ضخرها خلدمة عباده .
رفاهيته  حتقيق  و���ض��رورة  باملواطن  ال�ضاغل  �ضغله  من  ينبع  بالغ  حر�س  ويف 
ياأتي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  املواطن يف  اإن دخل  زاي��د  ..اأك��د  واإ�ضعاده 
العامل  م�ضتوى  على  والثالث  الأول  املركز  بني  الدولية  امل�ضادر  ترتيبه ح�ضب 
وعلى الرغم من ذلك ل يخلو الوطن من ذوى الدخل املحدود لأنه مهما كان 
امل�ضوؤول على اإملام واإدراك فالبد اأن متر عليه اأ�ضياء وهو معذور واإذا كان هناك 
اأبناء  جميع  ل�ضالح  نعمل  اأن  كحكام  وعلينا  يجوز  ل  فهذا  الوطن  يف  حمتاج 

الوطن ويف كافة اأرجائه .
العدل وامل�ضاواة بني  تاأكيد حر�ضه على حتقيق  اأبعد من ذلك يف  اإنه ذهب  بل 
اإن احلاكم هو و�ضي على  بقوله  رعيته  رعيته حمددا م�ضوؤولية احلاكم جتاه 
�ضعبه وعليه اأن يقوم بواجباته وم�ضوؤولياته وي�ضخر كل الروة التي وهبها اهلل 

لهذا ال�ضعب من اأجل رفاهيته و�ضعادته واأمنه وا�ضتقراره . 

العدل  ي�ضود  العمل بحيث  اإىل �ضرورة  اإخوانه احلكام ب�ضورة قاطعة  دعا  كما 
وامل�ضاواة يف املجتمع ول ي�ضمح باأن ت�ضتحوذ الأ�ضر احلاكمة بالروات ومقدرات 
ال�ضعوب ويجب اأن تت�ضاوى الأ�ضر احلاكمة ولها احرتامها اخلا�س يف الواجبات 
مع  مت�ضاوية  تكون  اأن  ويجب  ال�ضعب  اأف��راد  جميع  مع  وامل�ضوؤوليات  واحلقوق 
ذلك  اإىل  واأ�ضاف   .. وامل�ضوؤوليات  والواجبات  اجلميع وغري مميزة يف احلقوق 
قائال اإن القائد يجب اأن يوؤمن باأنه الأمني على ال�ضعب وثروته واأن يطبق على 

نف�ضه ما يطبقه على �ضعبه .
العام  يف  املعتادة  ال�ضنوية  جولته  خ��الل  املواطنني  لأبنائه  زاي��د  ال�ضيخ  واأك���د 
1997 اإن دولة الإمارات �ضتظل ما�ضية يف م�ضريتها ليعم الرخاء الدولة وت�ضل 
الذي  التوجه  .. وانطالقا من هذا  ال�ضعب  اأف��راد هذا  الرفاهية لكل فرد من 
يج�ضد عظمة القيادة الفذة يف تلم�س وحت�ض�س اآمال املواطنني وطموحاتهم اأمر 
زايد يف 5 اأبريل 1998 بتوفري امل�ضاكن واملزارع للمواطنني يف خمتلف اأنحاء 
�ضواء  لي�س لديهم دخل  الذين  املواطنون  اأن يح�ضل  اإن��ه يريد  ..وق��ال  الدولة 
يف اأبوظبي اأو يف العني اأو يف الإم��ارات الأخرى على م�ضاكن ..موؤكدا اأنه يريد 

اخلري ل�ضعب الإمارات .
وتنب�س مب�ضاعرهم  رعيته  على  الأم��ر  باأحا�ضي�س جت�ضد حر�س ويل  وت�ضاءل 
اأبوظبي ودبي وال�ضارقة وراأ�س  كيف يكون هناك مواطنون ي�ضكنون باإيجار يف 
املواطنني  على  الأرا���ض��ي  توزيع  اإىل  احلكام  اإخ��وان��ه  ودع��ا   .. وغريها  اخليمة 
الأر���س والوطن  الذين يحفظون  اأهلنا وهم  ليبنوا عليها لأنهم 
اأك��ر من لقاء حر�ضه على  ولهم يف الأر����س ما لنا .. واأك��د يف 
العطاء  ويبذلون  يعملون  ال��ذي��ن  للمواطنني  ال�ضكن  توفري 
ويقول يف هذا ال�ضياق اإن برامج الإ�ضكان والتو�ضع يف التملك 
وطنهم  يف  ميتلكون  باأنهم  املواطنون  ي�ضعر  حتى  م�ضتمرة 
بالك�ضب  عليهم  ويعود  اأبنائهم  وراح��ة  راحتهم  يوؤمن  ما 

واملنفعة ..موؤكدا اإن �ضعب الإمارات ي�ضتحق كل اخلري .
وانطلق تنفيذا لهذه التوجهات يف العام 1999 برنامج ال�ضيخ زايد لالإ�ضكان 
مليار   1.4 الآن  تتجاوز  �ضنويا  دره��م  مليون   640 بتخ�ضي�س  يق�ضي  ال��ذي 
احلياة  توفري  بهدف  الدولة  اأنحاء  جميع  يف  للمواطنني  م�ضاكن  لبناء  دره��م 
الكرمية لهم وحت�ضني م�ضتوى معي�ضتهم وحتقيق ال�ضتقرار الجتماعي لهم. 

وقد جنح الربنامج يف تغطية حاجات ع�ضرات الآلف من الأ�ضر املواطنة.
ولقد عرب ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان عن ارتياحه و�ضعادته ملا حققه للوطن 
من تقدم ونه�ضة ول�ضعب الإم��ارات من رخاء ورفاهية وذلك بف�ضل التالحم 
والرتابط واملحبة املتبادلة بني القيادة امللخ�ضة وال�ضعب الويف وت�ضافر اجلهود 
وت�ضخري الإمكانيات لبناء ازدهار الوطن قائال يف هذا اخل�ضو�س .. يف احلقيقة 
اإنني �ضعيد وا�ضعر بال�ضعادة الكربى لأن اهلل �ضبحانه وتعاىل اأراين وراأيت هذا 
الوطن قبل �ضنوات يف و�ضع ووجدته اليوم يف و�ضع اآخر و�ضع مزدهر ومتقدم 
اإن كان يف الوطن اأو يف ال�ضعب ويف كل جمال من املجالت وهذا ما هو اإل هبة 
من اهلل �ضبحانه وتعاىل وتوفيق ودعم من اخلالق لعباده ور�ضى اهلل على عباده 

يف اأر�ضه .
كما اأكد  ان كل ما �ضهرت عليه مع اإخ��واين حكام الإم��ارات بحر�س و�ضرب قد 
حتقق ولقد و�ضلنا بعون اهلل وتوفيقه مرحلة ر�ضخنا فيها اأقدامنا على طريق 
املنال والتي مل تتحقق ب�ضهولة  اأهدافا كانت تبدو بعيدة  بناء الوطن وحققنا 
بل حتدينا من اأجلها ال�ضعاب .. واأ�ضاف اإىل ذلك اإن ما اأجنز يفوق كل ت�ضور 
لي�س هناك  واإن��ه  املخل�ضة  الإرادة  وبتوفري  اأول  بعون من اهلل وتوفيقه  وذل��ك 

م�ضتحيل اأمام العزم الأكيد واإخال�س النوايا خلدمة ال�ضعب .
وعلى الرغم من اأن دولة الإمارات العربية املتحدة قد متكنت خالل فرتة وجيزة 
من بناء نه�ضة ح�ضارية �ضاملة وبنية حتتية حديثة وتقدم وازدهار بارزين يف 
جميع جمالت التنمية القت�ضادية والجتماعية مما و�ضعها يف م�ضاف الدول 
املتقدمة يف العامل اإل اأن زايد كان يطمح با�ضتمرار يف حتقيق املزيد من التقدم 
للوطن واخلري للمواطنني ..وقال اإن ما حتقق ي�ضتحق ال�ضكر واحلمد هلل على 
اأن نقطعها بجدية واإخال�س واهلل  اأمامنا خطوات يجب  النعمة وما زال  هذه 
يعلم اأنني واإخواين احلكام م�ضتمرون على هذا الطريق والنهج نف�ضه لتحقيق 
الرقى وتعزيز  اإىل  ال�ضبيل  الدولة لأنها  اأرك��ان  الإجن��ازات وتوطيد  املزيد من 
من  املزيد  علينا  يفر�س  حتقق  ما  كل  ان  واأ���ض��اف   .. العامل  دول  بني  مكانتنا 
العمل لأنني اأوؤمن باأن العمل باق وخالد وكل اإن�ضان �ضيكون له عمله اأمام اهلل 
والعباد واإننا ل نريد من عملنا اإل املجد لأمتنا واأجيالنا القادمة ..موؤكدا اإن 

العمل هو اخلالد ل الإن�ضان . 
وانطلق اهتمام ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان بالبيئة و�ضرورة احلفاظ عليها 
واحلفاظ  والبيئة  التنمية  بني  التوازن  حتقيق  ا�ضتهدفت  نظرة  من  وتنميتها 
واآمنة  و�ضحية  نظيفة  بيئة  يف  باحلياة  التمتع  يف  املتعاقبة  الأج��ي��ال  حق  على 
بيئتنا جل اهتمامنا لأنها ج��زء ع�ضوي من  ن��وىل  اإننا  ذل��ك بقوله   اأك��د  حيث 
بالدنا وتاريخنا وتراثنا. لقد عا�س اآباوؤنا واأجدادنا على هذه الأر�س وتعاي�ضوا 
مع بيئتنا يف الرب والبحر واأدركوا بالفطرة وباحل�س املرهف احلاجة للمحافظة 
فيه  جت��د  م��ا  منها  وي��رتك��وا  فقط  احتياجاتهم  ق��در  منها  ي��اأخ��ذوا  واأن  عليها 

الأجيال القادمة م�ضدرا ونبعا للعطاء .
واأكد يف كلمته يف العيد الوطني الثاين والثالثني لقد عملنا منذ قيام دولتنا 
على حماية البيئة واحلياة الربية وتوفري كل الأنظمة والت�ضريعات والربامج 
وامل�ضاريع التي جعلت من دولة الإمارات �ضباقة اإىل الهتمام بالبيئة ومنوذجا 
هذه   .. وحفظها  وحمايتها  بالبيئة  الهتمام  يف  العاملي  امل�ضتوى  على  يحتذى 
جيل  الإم����ارات  ل�ضباب  وخا�ضة  جميعا  لنا  ح��اف��زا  ت��ك��ون  اأن  يجب  الإجن����ازات 
امل�ضتقبل ملوا�ضلة العناية بالبيئة واملحافظة عليها �ضليمة ونظيفة لأننا اإذا مل 
امل��وارد لي�ضت لنا  امل��وارد التي حبانا بها اهلل �ضبحانه فهذه  نفعل فاإننا �ضندمر 

وحدنا بل هي اأي�ضا لأبنائنا واأبناء اأبنائنا .
وقد �ضبق زايد العامل يف الهتمام بالبيئة حيث اأكد على ذلك بقوله اإن اهتمامنا 
ومار�ضناه  له  دعونا  ورا�ضخ  اأ�ضيل  اهتمام  هو  اإمن��ا  ال�ضاعة  وليد  لي�س  بالبيئة 
وطبقناه قبل اأن يبداأ اهتمام العامل ب�ضنوات عديدة .. وقال يف كلمة افتتح بها 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط���راف  للدول  الثاين  الآ�ضيوي  ال���وزاري  امل��وؤمت��ر 
ملكافحة الت�ضحر الذي عقد يف اأبوظبي يف �ضهر يونيو 2003 اإن دولة الإمارات 
اأرباع  ثالثة  ح��وايل  ت�ضكل  التي  ال�ضحراوية  البيئة  مع  التعاي�س  ا�ضتطاعت 
م�ضاحتها والتكيف مع مواردها املحدودة ل�ضنوات طويلة واإنه بف�ضل جهود اأبناء 
الإمارات املخل�ضني ا�ضتطاعت الدولة قهر الظروف ال�ضعبة وحتقيق ما اعتربه 
اأمام  ترتاجع  وال�ضحراء  تت�ضع  اخل�ضراء  الرقعة  فبداأت  م�ضتحيال  اخل��رباء 
اللون الأخ�ضر واأكد اإن دللت ذلك وا�ضحة من امل�ضاحات الوا�ضعة من الغابات 
واملزارع واحلدائق وماليني الأ�ضجار والنباتات من كل الأنواع التي باتت تنت�ضر 
ب�ضورة متزايدة وم�ضتمرة و�ضط الأرا�ضي ال�ضحراوية وتقف اليوم �ضاهدا على 

�ضخامة اجلهد املبذول وعلى عظمة الإجناز الذي حتقق .
واأكد ال�ضكرتري التنفيذي لأمانة اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�ضحر حينها 
ال�ضيد اأهاما اأرب ديالو اأن اختيار دولة الإمارات لعقد هذا املوؤمتر على اأر�ضها 
ان  وق��ال   .. الت�ضحر  التي حققتها يف جمال مكافحة  تقديرا لالإجنازات  جاء 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان ظل لأكر من ثالثة عقود من الزمن داعما 
ملفهوم التنمية امل�ضتدامة واأن اإحدى اأهم اإجنازات زايد غر�س اأكر من 100 
الإم��ارات لوقف زحف الرمال على  اأر���س  مليون �ضجرة و48 مليون نخلة يف 

الأرا�ضي الزراعية.
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  ال�ضيخ خليفة بن زايد  ال�ضمو  اأكد �ضاحب  كما 
اهلل  ان فقيدنا الكبري قد اأر�ضى قواعد متينة للتوافق والن�ضجام بني التنمية 
غري  بيئية  معجزة  وحققت  وتنميتها  وحمايتها  بالبيئة  والهتمام  امل�ضتدامة 
م�ضبوقة يف العامل بتحويل رمال ال�ضحراء ال�ضفراء اإىل مزارع وغابات وواحات 
خ�ضراء وحدائق غناء .. وقال اننا �ضنعمل على احلفاظ على الإرث احل�ضاري 

الذي غر�ضه القائد الوالد على اأر�ضنا الطيبة .
وقد اأك�ضب الهتمام بق�ضايا البيئة دولة الإمارات العربية املتحدة �ضهرة عاملية 
ومكافحة  الطبيعة  على  احل��ف��اظ  ميادين  يف  خا�ضة  مرموقة  دول��ي��ة  ومكانة 
الت�ضحر وتنمية احلياة الربية والبحرية واإقامة املحميات الطبيعية وت�ضجيع 
ودعم البحوث العاملية للحفاظ على اأنواع متعددة من احليوانات النادرة املهددة 
وال�ضالحف  البحر  واأب��ق��ار  العربي  والنمر  املها  غ��زال  مثل  عامليا  بالنقرا�س 
لتكاثر  التكنولوجيا  اأح���دث  با�ضتخدام  املتقدمة  ال��ربام��ج  وك��ذل��ك  اخل�ضراء 

الطيور الربية من بينها ال�ضقور واحلبارى.
املحميات  باإقامة  اهتمامه  اإط���ار  يف  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  واأن�����ض��اأ 
مدينة  م��ن  ال��غ��رب  اإىل  تقع  ال��ت��ي  ي��ا���س  بني  �ضري  ج��زي��رة  حممية  الطبيعية 
كيلومرتا   230 ح��وايل  م�ضاحتها  وتبلغ  كيلومرتا   250 بعد  على  اأبوظبي 
مربعة  كيلومرتات  ع�ضرة  م�ضاحة  على  �ضناعية  جزيرة  اإليها  اأ�ضيف  مربعا 
لتكون قاعدة للتجارب الزراعية .. وقد اأ�ضبحت اجلزيرة التي كانت طبيعتها 

�ضخرية جرداء من اأكرب املحميات الطبيعية يف �ضبه اجلزيرة العربية.
وح�ضلت دولة الإمارات العربية املتحدة بجهود زايد على العديد من �ضهادات 
التقدير واجلوائز من املنظمات العاملية والإقليمية تقديرا جلهودها املتميزة يف 
ميادين احلفاظ على البيئة وتنميتها .. كما مت اختيارها مقرا لالأمانة العامة 
للهيئة التن�ضيقية لل�ضندوق العاملي للحفاظ على الطبيعة ل�ضون املها العربي 
البحرية  ال�ضالحف  جماعة  رئا�ضة  ملن�ضب   2000 العام  يف  اختيارها  وكذلك 
ملنطقة غرب املحيط الهندي التي تتبع لالحتاد العاملي ل�ضون الطبيعة وذلك 
ال�ضالحف  م��ن  بالنقرا�س  امل��ه��ددة  الأن���واع  ل��دوره��ا يف جم��ال حماية  تقديرا 

الذي  امل�ضتدامة  للتنمية  القمة  م��وؤمت��ر  وتبنى   .. البحرية 
انعقد يف مدينة جوهان�ضبريج يف جنوب اإفريقيا خالل �ضهر 
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�ضبتمرب 2002 مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية التي تهدف اإىل تعزيز 
التعاون بني الدول املتقدمة والدول النامية يف ميادين املعلومات البيئية.

زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  ا�ضم  حملت  التي  العاملية  البيئية  اجلوائز  ر�ضخت  كما 
املوارد  على  واملحافظة  امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق  يف  العريق  لإرث���ه  تكرميا 
احل�ضاري  نهجه  امل�ضتقبل  اأجيال  منها  لت�ضتفيد  ا�ضتنزافها  وع��دم  الطبيعية 
يف احلفاظ على البيئة ومن بينها جائزة زايد الدولية للبيئة التي تبلغ قيمة 
جوائزها مليون دولر اأمريكي وتهدف اإىل الرتقاء بالعمل البيئي وق�ضاياه يف 
ب�ضمات  ذات  عاملية  اأو جهات  ل�ضخ�ضيات  والدولية ومتنح  الإقليمية  ال�ضاحات 
التنمية  وحت��ق��ي��ق  البيئة  ح��م��اي��ة  جم���ال  يف  ال��دول��ي��ة  ال�ضيا�ضة  ع��ل��ى  وا���ض��ح��ة 
امل�ضتدامة وللم�ضاهمني عامليا يف جمال البحث العلمي والتكنولوجيا ال�ضديقة 
اإ�ضافة اإىل الإجنازات البيئية التي تنعك�س ايجابا على املجتمعات الب�ضرية .. اأما 
جازة زايد الدولية لطاقة امل�ضتقبل والتي تبلغ جوائزها الإجمالية 3.5 مليون 
دولر فقد اأ�ضبحت منارة م�ضعة يف حتفيز املبدعني واملفكرين والباحثني من 
الأفراد والهيئات من خمتلف اأنحاء العامل لالبتكار يف تطوير تقنيات وت�ضريعات 
الطاقة املتجددة وحتقيق التنمية امل�ضتدامة واإطالق املبادرات العلمية الهادفة 

اإىل ت�ضخري املوارد الب�ضرية لالرتقاء بجودة احلياة.
اآراء اخلرباء الدوليني الذين كانوا يرون ا�ضتحالة الزراعة يف الطبيعة  ورغم 
املياه  اإىل قلة  اإ�ضافة  املناخية ال�ضعبة لدولة الإم��ارات  ال�ضحراوية والظروف 
للزراعة  روؤيته  تطبيق  يف  قدما  قوية  بعزمية  زاي��د  م�ضى  فقد  الأمطار  و�ضح 
طموحة  م�ضاريع  لإقامة  الأرا�ضي  من  �ضا�ضعة  م�ضاحات  فخ�ض�س  والت�ضجري 
للغابات ون�ضر امل�ضطحات اخل�ضراء حلماية احلياة الربية مما اأنع�س احلياة يف 
البيئة ال�ضحراوية واأوقف الزحف ال�ضحراوي واأ�ضهم يف تنمية وعي املواطنني 

واهتمامهم بالزراعة وارتباطهم ومت�ضكهم بالأر�س.
واأكد زايد يف كلمته يف الأول من دي�ضمرب 2003 مبنا�ضبة العيد الوطني الثاين 
اأنها  والثالثني ذلك بقوله لقد متكنا من حتويل اأر�س هذا الوطن التي قيل 
ل ت�ضلح للزراعة والتنمية اإىل مزارع تنت�ضر على مدى الب�ضر.. واإىل حدائق 
وغابات خ�ضراء وم�ضانع اإنتاجية .. واأعرب عن اعتزازه ملا حققته الإمارات من 

اإجنازات يف جمال الزراعة والت�ضجري.
ومنحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لالأمم املتحدة ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان يف 2 يونيو 2001  ميدالية اليوم العاملي لالأغذية  اعرتافا بجهوده 
ومواقفه امل�ضرفة والعظيمة يف خدمة الب�ضرية جمعاء .. وقد اأ�ضاد املدير العام 
يوليو  �ضهر  ج��اك �ضيوف يف  ال�ضيد  العاملية حينها  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  ملنظمة 
الإمارات العربية املتحدة بقيادة زايد واإجنازاته العينية  دولة  بجهود   2003
يف مكافحة الت�ضحر وحماية الأنواع النادرة من احليوانات والنباتات ..وقال ان 
منظمة الأغذية والزراعة العاملية تبني كل ا�ضرتاتيجياتها وخططها وبراجمها 
الإمنائي  البيئي  الفكر  يتوافق مع  املبداأ  واأن هذا  التنمية  ا�ضتدامة  على مبداأ 

لل�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان.
وقد ح�ضل زايد يف جمال حماية البيئة وتنميتها على نحو 18 جائزة وو�ضاما 
الذهبية من  الباندا  �ضهادة  بينها  ودولية من  واإقليمية  تقدير عربية  و�ضهادة 
ال�ضندوق العاملي للحفاظ على البيئة وجائزة بطل الأر�س من برنامج الأمم 
املتحدة للبيئة وميدالية اليوم العاملي لالأغذية من منظمة الأغذية والزراعة 

العاملية وو�ضاح رجل الإمناء والتنمية من جامعة الدول العربية.
واملواقف  القول  به من م�ضداقية و�ضراحة و�ضجاعة يف  ملا متيز  زاي��د  وحظي 
بتقدير اإقليمي ودويل كبريين وكان يعد واحدا من الزعماء القالئل يف العامل 
من الذين يت�ضفون باحلكمة وبعد النظر واحلنكة ال�ضيا�ضية ملا لعبه من دور 

بارز وحموري يف ال�ضاحات الإقليمية والدولية.
اأج��ل حتقيق  الدولة وكر�س كل جهوده اخل��رية من  اإمكانيات  زاي��د كل  و�ضخر 
الوفاق بني الأ�ضقاء وحل اخلالفات العربية بالتفاهم والت�ضامح حتى اأ�ضبحت 
جهود دولة الإمارات لتحقيق الت�ضامن العربية �ضمة بارزة من �ضمات �ضيا�ضتها 
ال�ضمل  والعمل جلمع  ال��دع��وة  رائ���دا قوميا يف  زاي��د بحق  واأ���ض��ب��ح  اخل��ارج��ي��ة 

وتوحيد ال�ضف.
التمزق  حالة  ا�ضتمرار  خطورة  اإىل  م�ضتمرة  ب�ضورة  التنبيه  على  زاي��د  وداأب 
والرتدي التي متر بها الأمة العربية حيث عرب عن هذا الو�ضع بقوله اإنني منذ 
بداية خالفات العامل العربي وحتى يومنا هذا مل اأبت ليلة واحدة م�ضرورا لأي 
خالف بني �ضقيق و�ضقيقه ول بني �ضديق و�ضديقه وكان يدعو اإىل نبذ الفرقة 
�ضبحانه  اهلل  اإن  ويقول  وال�ضماحة  والرتاحم  وال�ضراحة  باحل�ضنى  واخل��الف 
يف  نعتمد  اأن  كعرب  علينا  ولذلك  وي�ضامح  يحا�ضب  العباد  خلق  ال��ذي  وتعاىل 

معاجلة ق�ضايانا على �ضلوك يت�ضم باحل�ضاب وال�ضماحة يف نف�س الوقت . 
وحر�س على دعوة اإخوانه امللوك والروؤ�ضاء العرب با�ضتمرار اإىل مراجعة �ضاملة 
للموقف العربي واتخاذ القرارات جتاه كل ما يحدث يف الوطن العربي والعدول 
عن طريق اخل�ضارة بالعقل والتحرك الواعي وتعوي�س ما مر على العرب من 
الأمة  اإن  ..واأك��د يف هذا اخل�ضو�س  امل�ضرتكة  امل�ضريية  امل�ضالح  خ�ضارة لدعم 
العربية كبرية يف حجمها وثرواتها وخريها وهلل احلمد ويجب علينا اللتزام 
بتحمل امل�ضوؤولية واأن نعدل عن طريق اخل�ضارة وال�ضعف الذي ن�ضري فيه حاليا 
واأن ن�ضعى بكل جهد ممكن ودون اإبطاء لتعوي�س ما مر بنا من خ�ضارة ون�ضري 

يف الطريق ال�ضواب .
اإن  قائال  الت�ضامن  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  الطريق  الت�ضامح هو  اأن  يوؤمن  ك��ان  كما 
الت�ضامح هو مفتاح الت�ضامن ونحن نادينا دائما ب�ضرورة جمع الكلمة وتعزيز 

م�ضرية الت�ضامن والتالحم والوفاق بني الأ�ضقاء .
الأزمات  يف  متفردة  ومبادرات  م�ضهودة  �ضجاعة  وقفات  الراحل  للقائد  وكانت 
وفل�ضطني  العراق  يف  والإ�ضالمية  العربية  ال��دول  من  العديد  بها  م��رت  التي 
ولبنان واليمن وال�ضومال وال�ضودان والعراق واأفغان�ضتان وباك�ضتان والبو�ضنة 

والهر�ضك وكو�ضوفا ودول املغرب العربي وغريها.
وتبواأت الق�ضية الفل�ضطينية وعروبة القد�س الأولوية املطلقة يف فكر املغفور 
حياته  ط���وال  وق���دم  القومية  وهمومه  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه 
احلافلة بالعطاء دعما بال حدود لن�ضال ال�ضعب الفل�ضطيني ل�ضتعادة حقوقه 
املغت�ضبة وال�ضمود يف وجه ممار�ضات وانتهاكات الحتالل الإ�ضرائيلي وخا�ضة 
املدينة  هوية  طم�س  وحم��اولت  ال�ضتيطان  عمليات  مواجهة  يف  القد�س  دعم 

املقد�ضة وتفريغها من �ضكانها.
واأك��د يف اأكر من منا�ضبة اإن دولة الإم��ارات لن تدخر جهدا من اأجل �ضد اأزر 
وكان   .. متلك  ما  بكل  الفل�ضطينية  الق�ضية  ون�ضرة  ودعمهم  الفل�ضطينيني 
يوؤكد اأي�ضا اإن الدفاع عن الأرا�ضي املقد�ضة واجب كل م�ضلم واإن واجب ال�ضقيق 
األف ح�ضاب  الوقوف اإىل جانب �ضقيقه يف ال�ضراء وال�ضراء واإن العدو �ضيعمل 

عندما يكون العرب مت�ضامنني .
وكان زايد يدين ب�ضدة و�ضراحة و�ضجاعة كل عمليات العدوان والق�ضف والقتل 
والبط�س �ضد ال�ضعب الفل�ضطيني وقياداته ويعرب عن ا�ضتيائه ال�ضديد ملواقف 
العدوانية على غري  العمليات  لو مور�ضت هذه  قائال  ال��دويل حيالها  املجتمع 

ب�ضر كنا �ضاهدنا موقفا اأكر قوة و�ضدة .
واأيد املغفور له ال�ضيخ زايد انطالق عملية ال�ضالم يف ال�ضرق الأو�ضط لتحقيق 
ال�ضالم العادل وال�ضامل والدائم اإل اأنه عرب عن قلقه لتعرها وو�ضع اإ�ضرائيل 
ل�ضحيفة  حديث  يف  مبكرا  الثاقبة  بروؤيته  العامل  وح��ذر   .. اأمامها  العقبات 
التعر يف  ا�ضتمر  اإذا  اأنه  1998 من  31 مايو  الأمريكية يف  نيويورك تاميز 
تتعر�س  وق��د   .. والإح��ب��اط  بالياأ�س  العربية  ال�ضعوب  �ضت�ضعر  ال�ضالم  عملية 
اأي  اإن  م��وؤك��دا..  عليها.  ال�ضيطرة  ي�ضعب  التي  وال�ضطرابات  للعنف  املنطقة 
ت�ضعب  اأفلت جماحه  اإذا  ل�ضعبه.. فاحل�ضان  يقول  م��اذا  احلالة  حاكم يف هذه 

ال�ضيطرة عليه .
كما حذر رحمه اهلل يف حديث اآخر يف 5 مايو 1998 من اأن اخلطر الذي مي�س 

ال�ضعب الفل�ضطيني مي�س اإخوانه العرب اأي�ضا .. وقال  اإن الذئب اإذا اعتدى على 
الغنم ومل يت�ضد له اأهلها وتركوه جاءت بعده كل الذئاب اأما اإذا تبعوه يف ن�ضف 

الطريق فلن ي�ضل اإىل مبتغاه .
واأكد زايد اأي�ضا يف توجيهات اإىل جمل�س الوزراء يف 30 مار�س 1997 اإنه ل 
�ضالم ول اأمن بدون القد�س ال�ضريف التي حتظى بالأولوية واهتمام امل�ضلمني 
كافة .. ودعا املغفور له ال�ضيخ زايد يف حديث قبل نحو عام من وفاته وكاأنها 
اإىل  اأدع��وه��م  اإنني  وق��ال   .. وال�ضمود  ال�ضرب  اإىل  الفل�ضطينية  القوى  و�ضية 
والطغيان  البغي  رغ��م  لكم  امل�ضتقبل  ا���ض��ربوا..  لهم  واأق���ول  والثبات  ال�ضمود 
وال�ضتبداد الذي تتعر�ضون له.. كونوا يدا واحدة.. و�ضوتا واحدا.. واأقول لهم 
لي�س كل من ميلك القوة يتحكم ويهيمن.. هذا هو قانون احلياة.. وعلى القوي 
اأن ياأخذ العرب من التاريخ من الذين �ضبقوه من الدول.. هل اليوم لهم وجود 

.
العامرة بالعطاء  اآل نهيان يف حياته  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املغفور له  وتبنى 
يف جمالت التنمية والبناء والعمل اخلريي والإن�ضاين الع�ضرات من امل�ضاريع 
العربية  الهوية  على  واحل��ف��اظ  الفل�ضطيني  ال�ضعب  �ضمود  ل��دع��م  احليوية 
الإ�ضالمية للمناطق الفل�ضطينية التي حتاول قوات الحتالل طم�ضها .. وتكفل 
ببناء مدن �ضكنية متكاملة واإعادة ترميم واإعمار امل�ضت�ضفيات والعيادات ال�ضحية 
واملدار�س وامل�ضاجد وم�ضاريع البنية التحتية واخلدمية الأخرى التي تعر�ضت 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  على  امل�ضتمر  الإ�ضرائيلي  ال��ع��دوان  نتيجة  �ضامل  لدمار 
من بينها بناء واإع��ادة اإعمار نحو 800 وحدة �ضكنية يف حي ال�ضلطان يف رفح 
اإىل ترميم  اإ�ضافة  �ضمال غزة  زايد  ال�ضيخ  وبناء مدينة  الزيتون يف غزة  وحي 
املنازل املدمرة يف خمتلف مناطق فل�ضطني واإجناز العديد  املئات من  و�ضيانة 
من امل�ضت�ضفيات الكبرية من بينها م�ضت�ضفى ال�ضيخ زايد يف رام اهلل وامل�ضت�ضفى 
الإماراتي يف مدينة البرية وجتهيز م�ضت�ضفى زايد اجلراحي يف رام اهلل باأحدث 
امل�ضجد  ب��اح��ات  يف  العالجية  ال��ع��ي��ادات  م��ن  جمموعة  وب��ن��اء  الطبية  امل��ع��دات 
الحتياجات  وذوي  املعاقني  الأطفال  لرعاية  املتخ�ض�ضة  املراكز  عدا  الأق�ضى 
اخلا�ضة وترميم وتاأهيل قبة ال�ضخرة يف احلرم القد�ضي ال�ضريف عدا م�ضاريع 
بينها  وم��ن  اخل��ريي��ة  املوؤ�ض�ضات  تنفذها  التي  الإن�ضانية  وامل�ضاعدات  الإغ��اث��ة 
موؤ�ض�ضة زايد لالأعمال اخلريية والإن�ضانية وموؤ�ض�ضة خليفة بن زايد اآل نهيان 
الكبرية  املالية  وامل�ضاعدات  واملنح  الأحمر  الهالل  وهيئة  الإن�ضانية  لالأعمال 

لدعم ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية.
بكل  الإره���اب  واإدان���ة ظاهرة  و�ضجاعة جت��اه رف�س  ثابتة  زاي��د مواقف  واتخذ 
والإقليمية  الدولية  للجهود  الكامل  دعمه  واأك���د  وم�����ض��ادره  و���ض��وره  اأ�ضكاله 
الإ�ضالم و�ضماحته والذي اعتربها عمال  التي ل متثل  الظاهرة  ملكافحة هذه 
ل��دودا لالإن�ضانية  وع��دوا  ال�ضماوية  والأدي���ان  الإ���ض��الم  بغي�ضا من وجهة نظر 

جمعاء.
ال�ضعوب  بني  الإن�ضانية  العالقات  والرتاحم يف  الت�ضامح  اإىل  دوم��ا  زاي��د  ودع��ا 
اأن الدين الإ�ضالمي ل يعرف العنف والبط�س الذي  واأكد يف اأكر من موقف 
املحبة  دين  هو  الإ�ضالم  واأن  زورا  الإ�ضالم  يدعون  الذين  الإرهابيون  ميار�ضه 
اأو  اأخ��اه م�ضلما كان  اأن يقتل  امل�ضلم ل يجوز  واأن  والغفران والت�ضامح والراأفة 

غري م�ضلم.
ال��ع��امل العربي  ال��ع��ل��م يف  ال��دي��ن واأه����ل  اإىل رج���ال  ك��م��ا دع���ا يف كلمة وج��ه��ه��ا 
الديني  التطرف  لظاهرة  الت�ضدي  اإىل   1993 مار�س   22 ي��وم  والإ�ضالمي 
اإىل  يدعو  ال��ذي  الدين احلق  ال�ضباب مببادئ  وتوعية  الإ�ضالم  يرف�ضه  ال��ذي 
ر�ضالته  يف  وق���ال   .. امل�ضلم  لأخ��ي��ه  امل�ضلم  قتل  وي��رف�����س  وال��رتاح��م  الت�ضامح 
ور�ضالته  الإ���ض��الم  جوهر  للنا�س  يبينوا  اأن  العلم  اأه��ل  على  يحتم  الواجب  اإن 
اإىل  الدعوة  على  يحث  ال��ذي  احلنيف  الدين  ب�ضماحة  يليق  باأ�ضلوب  العظيمة 
�ضبيل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�ضنة حتى ي�ضتجيب النا�س ويواجهوا الإرهاب 

با�ضم الدين والقتل با�ضم الدين .
 1993 11 نوفمرب  واأكد يف لقائه مع الأمري ت�ضارلز ويل عهد بريطانيا يف 
الب�ضر  اأن الإ�ضالم دين رحمة وت�ضامح وغفران وتفاهم وتقارب بني  باأبوظبي 
ومعاملة بالتي هي اأح�ضن واأن الدين الإ�ضالمي ل يعرف العنف والبط�س الذي 
يذبحون  الدع��اء  وبا�ضم هذا  زورا  الإ�ضالم  الذين يدعون  الإرهابيون  ميار�ضه 
�ضلوك  الدين يف  �ضعار  املغر�ضة حتت  اأهدافهم  اإىل  للو�ضول  واأهلهم  اإخوانهم 

م�ضني والإ�ضالم منهم براء.
التطرف  بها ظاهرة  يوؤمن  التي  الت�ضامح  روح  انطالقا من  زايد  ال�ضيخ  ونبذ 
الديني .. واأكد يف لقائه مع عدد من ال�ضفراء اجلدد يوم 29 مار�س 1988 
مبا  تعامل  اأن  ويجب  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  عند  عظمى  قيمة  لها  الب�ضرية  اإن 
املوىل عز  الإن�ضان لأن  يكرم  الإ�ضالم  وان  لها من خري ورفاهية  اأراده اخلالق 
وجل كرمه وانه يعترب النف�س الب�ضرية اأمانة يجب األ تهان اأو تذل اأو تعامل 
بدون عدالة اأو بدون حق واأن قتل النف�س الب�ضرية بغري حق يعترب ذنبا عظيما 
لأن من قتل نف�ضا بدون حق كمن قتل الب�ضرية كلها ..وي�ضيف  رحمه اهلل  اإن 
وغري  م�ضلم  بني  ف��رق  ل  ال�ضواء  على  الب�ضر  جميع  يعامل  الإ�ضالمي  الدين 
املر�ضلني حممدا �ضلى  �ضيد  نبيه  بعث  وتعاىل عندما  �ضبحانه  اهلل  وان  م�ضلم 
اهلل عليه و�ضلم اأمره باأن يجادل بالتي هي اأح�ضن واأنه لو كان فظا غليظ القلب 

لنف�ضوا من حوله .
اإث��ر الهجمات الإرهابية التي وقعت يف نيويورك  اأج��رى  وك��ان ال�ضيخ زاي��د قد 
جورج  ال�ضابق  الأمريكي  الرئي�س  مع   2001 �ضبتمرب   17 يف  هاتفيا  ات�ضال 
بو�س اأكد فيه موقف دولة الإمارات الثابت يف رف�س الإرهاب بكل �ضوره واأ�ضكاله 
قائال.. اإن الإرهاب بغي�س من وجهة نظر الإ�ضالم والديانات ال�ضماوية الأخرى 
الإجرامية  الأعمال  هذه  اأن  على  و�ضدد   .. جمعاء  لالإن�ضانية  ل��دود  عدو  وهو 
اأينما  واجتثاثها  عليها  والق�ضاء  ملحاربتها  الدويل  املجتمع  ت�ضامن  ت�ضتوجب 
كانت ..واأكد على اأن الت�ضامن الدويل �ضد الإرهاب يجب اأن ينطلق من مبادئ 
ثابتة ل تكيل مبكيالني واأن على الوليات املتحدة واملجتمع الدويل العمل اأي�ضا 
وفى الوقت ذاته على وقف اأعمال الإرهاب الإ�ضرائيلية يف الأرا�ضي الفل�ضطينية 

املحتلة لكي ل ت�ضعر �ضعوب العامل بالظلم والإجحاف.
الأع�ضاء  ع�ضر  اخلم�ضة  ال���دول  ق��ادة  اإىل  مبا�ضرة  ر�ضالة  زاي��د  ال�ضيخ  ووج��ه 
الوا�ضح  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  اأك��د فيها موقف  الأطل�ضي  يف احللف 
الذي  والإج��رام��ي  الإره��اب��ي  العمل  �ضدة  بكل  واإدانتها  الإره���اب  والثابت جت��اه 
واجلرحى  القتلى  اآلف  �ضحيته  وذه��ب  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  وق��ع 
من الأبرياء .. وقال اإن دولة الم��ارات تدين اأعمال الإره��اب يف كل مكان مبا 
الإ�ضرائيلي يوميا يف  ق��وات الحتالل  ال��ذي متار�ضه  امل�ضتمر  الإره��اب  يف ذلك 

الأرا�ضي الفل�ضطينية و�ضد ال�ضعب الفل�ضطيني الأعزل .. و�ضدد زايد يف ر�ضالته 
يتقبال  اأن  والإ�ضالمي ل ميكن  العربي  العاملني  ان  بكل �ضراحة وو�ضوح على 
ما يح�ضل يف الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة من قتل يومي وت�ضريد للمدنيني 
وطردهم من بيوتهم وا�ضتيالء على ممتلكاتهم لن ذلك �ضئ مرفو�س �ضيا�ضيا 

واأخالقيا .
واأكد يف حديث مهم يف 6 اأكتوبر 2003 ب�ضورة قاطعة اأن روح الإرهاب بعيدة 
كل البعد عن الإ�ضالم دين الت�ضامح والو�ضطية ..وقال هذا ظلم لالإ�ضالم على 
اأن يعودوا  ي��رددون هذه املزاعم والتهامات على هواهم وبدون براهني  الذين 
التهامات  اأما  اهلل  كتاب  يقروؤون  الذين  نقبل كالم  الكرمي. نحن  القراآن  اإىل 
التي توجه بدون اأ�ضا�س لعباد اهلل فهي غري مقبولة ..وي�ضيف اإن الإ�ضالم ينبذ 
الإرهاب والعتداء على الب�ضر يف كل مكان .. ي�ضتحيل على امل�ضلم والعربي اأن 
يقوم باإرهاب الب�ضر .. اإن ال�ضغوط التي متار�س على العامل العربي ل تر�ضي 
والعرب  الإ���ض��الم  يتهمون  ال��ذي��ن  وع��ل��ى  وامل�ضلمني  ال��ع��رب  اأو  ر���ض��ول��ه  اأو  اهلل 
وامل�ضلمني بالإرهاب ويتطاولون عليهم اأن يحددوا لنا من هو الإرهابي .. هل 
هم امل�ضلمون اأم من يعتدي عليهم وعلى الن�ضاء والأطفال وامل�ضنني والعجزة .. 
اإن كالم اهلل موجود وهو ل يحل للم�ضلم اأن ي�ضمح له بان يكون اإرهابيا.. وعلى 
اأن امل�ضلمني يت�ضدون لأي �ضخ�س ينتمي لالإ�ضالم بينما هو  اأن يعلموا  هوؤلء 
الإ�ضالم  الإرهابي هو عدو  اإن  الب�ضر.  اأعمال ترهب  اأي  ذاته  الوقت  يرتكب يف 
والب�ضر بينما امل�ضلم �ضديق للب�ضر واأخ للم�ضلمني وغري امل�ضلمني لن الإ�ضالم 

دين رحمة يف الأر�س ودين ت�ضامح . 
كما قال يف اآخر كلمة قبل رحيله وجهها لالأمة يف الأول من دي�ضمرب 2003 
اإننا نوؤكد اأن ل ال�ضرائع ال�ضماوية ول القانون الدويل ول �ضرعة حقوق الإن�ضان 
تعطي اأي مربر ملمار�ضة الإرهاب واأن اأية حماولة ل�ضتخدام الدين لتربير هذه 
والقيم  واملبادئ  الأ�ض�س  كل  تنايف  لأنها  اأ�ضا�ضها  من  خاطئة  حماولة  الأعمال 
والتعاليم الدينية والإن�ضانية .. واأ�ضاف �ضموه اإننا نرف�س بكل �ضدة الدعوة اإىل 
الكراهية والعنف ون�ضر الفرقة بني �ضعوب العامل و�ضنوا�ضل طريقنا يف دولة 
املتم�ضك بقيمه وتراثه  واملوحد  املتجان�س  الإم��ارات للمحافظة على جمتمعنا 

واملنفتح على العامل واملتفاعل مع ثقافاته واإبداعاته .
يف  والع��ت��دال  بالو�ضطية  اإمي��ان��ه  م��ن  انطالقا  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  وعمل 
الإ�ضالم على دعم الأزهر ال�ضريف وم�ضاندته ليتمكن من القيام بدوره كمنارة 
تبليغ  يف  الو�ضطية  بر�ضالة  ال���ض��ط��الع  وم��ن  والإ���ض��الم��ي  العربي  ال��ع��امل  يف 

الإ�ضالم املعتدل كما اأراده اهلل تعاىل رحمة وي�ضرا للنا�س.
واأع��رب ف�ضيلة الأم��ام الأك��رب الدكتور اأحمد الطيب �ضيخ الأزه��ر ال�ضريف يف 
2013 عن تقديره لدولة الإم��ارات قيادة وحكومة  اأبريل   29 ت�ضريحات يف 
و�ضعبا وملوؤ�ض�ضها القائد الراحل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
يف دعم موؤ�ض�ضات الأزهر ال�ضريف .. وقال اإن الأزهر ل ين�ضى العطاء والدعم 
العربية  اللغة  لتعليم  زاي��د  ال�ضيخ  تاأ�ضي�س مركز  ذلك  ومن  ل��الإم��ارات  الكبري 
باإن�ضاء مكتبة حديثة  ال�ضخم  الأزه��ر وامل�ضروع  الناطقني بها يف جامعة  لغري 

لالأزهر جتمع اآلف خمطوطاته.
التعاون  ال��ذي يتعلم فيه خلق كثري ���ض��ورة م��ن �ضور  امل��رك��ز  اإن ه��ذا  واأ���ض��اف 
الإيجابي والتالحم الفعال بني الأزهر ال�ضريف وكل من يعمل من اأجل اإحياء 
العظيم  ال��راح��ل  ه��ذا  خا�س  وب��وج��ه  ومعرفة  وت�ضريعا  لغة  الإ���ض��الم  ح�ضارة 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي ترك يف كل ركن من اأركان 

العامل اأثرا باقيا وعمال حممودا .
ال�ضيخ  جلائزة  الثقافية  بال�ضخ�ضية  ف�ضيلته  بفوز  الحتفال  يف  كذلك  وق��ال 
العرب  العظيم حكيم  الراحل  اأقدم �ضكري لذكرى   2013 للعام  زايد للكتاب 
وفار�ضها املغوار وباعث نه�ضة دولة الإمارات املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
واأياديه  الذي ل تزال ماآثره اخلالدة  العربي  البطل  اآل نهيان رحمه اهلل هذا 
العامل ناطقة بف�ضله  اأنحاء  رب��وع م�ضر كلها بل يف جميع  البي�ضاء ممتدة يف 
اهلل  ق��ول  ف�ضال  وح�ضبه  واملعوذين  للفقراء  وغوثه  واأريحيته  بنبله  و�ضاهدة 

تعاىل اإنا نحن نكتب ما قدموا واآثارهم وكل �ضيء اأح�ضيناه يف اإمام مبني .
وتوا�ضل عطاء زايد يف دعم الأزهر ال�ضريف وموؤ�ض�ضاته العلمية وتعزيز دوره 
 2013 اأب��ري��ل   29 يف  الكبري  زاي��د  ال�ضيخ  جامع  مركز  اأعلن  ب��اأن  احل�ضاري 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  بتوجيهات من �ضاحب 
 250 بقيمة  ال�ضريف  الأزه���ر  يف  م�ضروعات  لتمويل  م��ب��ادرة  ع��ن  اهلل  حفظه 
مليون درهم وتت�ضمن متويل م�ضروع ترميم مكتبة الأزهر ال�ضريف و�ضيانتها 
اأنظمة  وت��وف��ري  وترقيمها  واملطبوعات  املخطوطات  م��ن  مقتنياتها  وترميم 
متويل  وكذلك  عليها  واملحافظة  وتعقبها  ملراقبتها  اإلكرتوين  وتعقب  حماية 
اإن�ضاء 4 مبان �ضكنية لطالب الأزهر يف القاهرة ومتويل اأعمال ت�ضميم اإن�ضاء 
مكتبة جديدة على اأحدث النظم املكتبية العاملية لالأزهر ال�ضريف تليق مبكانته 
وما حتويه مكتبته من نفائ�س املخطوطات واملطبوعات حتى ت�ضتطيع مكتبة 
واإتاحة  الإ�ضالمية  الثقافة  ن�ضر  بها يف  املنوط  بالدور  القيام  ال�ضريف  الأزه��ر 
لالإ�ضعاع  عامليا  م��رك��زا  تكون  وك��ي  والباحثني  العلم  لطالب  ال��ن��ادرة  اأوعيتها 

الإ�ضالمي والثقايف.
له  املغفور  �ضريح  زار  قد  الطيب  اأحمد  الدكتور  الأك��رب  الأم���ام  ف�ضيلة  وك��ان 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان ومركز جامع ال�ضيخ زايد الكبري املجاور له. 
والزخرفية  املعمارية  وجمالياته  الكبري  احل�ضاري  بال�ضرح  ف�ضيلته  واأ���ض��اد 
واأثنى  الع�ضور  وروعتها عرب  ال�ضالمية  توؤكد عظمة احل�ضارة  التي  البديعة 
على املركز ور�ضالته الثقافية واإ�ضداراته املتميزة م�ضريا اإىل اأن املركز يقوم بدور 
هام يف ن�ضر الثقافة واملعرفة املعا�ضرة واإ�ضدار الكتب املتخ�ض�ضة يف فن العمارة 
يف  والإ�ضالمي  العربي  العاملني  يف  املكتبات  تعانيه  نق�ضا  ي�ضد  مما  الإ�ضالمية 

هذا املجال.
اإىل  تدعو  واملنطقة  والإم���ارات  اأبوظبي  يف  ك��ربى  منارة  باأنه  اجلامع  وو�ضف 

تر�ضيخ ثقافة الت�ضامح والتعاي�س بني اأبناء احل�ضارات املختلفة.
العامل قد �ضنف  لل�ضفر يف  اأك��رب موقع  ادف��اي��زور وهو  اأن موقع تريب  ويذكر 
للمعامل  وج��ه��ة   16 اأه���م  �ضمن  ب��اأب��وظ��ب��ي  الكبري  زاي���د  ال�ضيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز 
الثقافية ال�ضياحية يف العامل .. وقد ا�ضتقبل املركز يف العام 2012 اأكر من 
و685 األف زائر وم�ضل منهم نحو مليونني و562 األف زائر من  ماليني   4

بينهم العديد من ال�ضخ�ضيات املهمة والر�ضمية من كافة اأنحاء املعمورة.
يف  متثلت  م�ضهودة  مبواقف  لزايد  الأ�ضيل  الإن�ضاين  القومي  النهج  واق��رتن 
يف  وال��ع��دل  احل��ق  ق�ضايا  وم�ضاندة  والإ�ضالمية  العربية  الأم��ة  ق�ضايا  ن�ضرة 
الإن�ضاين  العمل  �ضاحات  يف  ب�ضخاء  لتعطي  البي�ضاء  اأياديه  وامتدت   .. العامل 

واخلريي والوقوف اإىل جانب الأ�ضقاء والأ�ضدقاء يف حالت الأزمات والكوارث 
اإميانا منه بان خري  التي متر بها للتخفيف من وقعها على �ضعوبها  الطارئة 
الروة التي حبانا بها اهلل يجب اأن ينعم به اأ�ضدقاوؤنا واأ�ضقاوؤنا ولقناعته باأن 

هذه هي حقوق اهلل على عباده وهذه هي تعاليم ديننا الإ�ضالمي احلنيف .
الإن�ضانية  ع��م��ل اخل���ري خل��دم��ة  العميقة وح���ب  ال���روؤي���ة  ه���ذه  م��ن  وان��ط��الق��ا 
عونا  ليكون  للتنمية  اأبوظبي  �ضندوق   1971 العام  يف  زاي��د  اأ�ض�س  والب�ضرية 

لالأ�ضقاء والأ�ضدقاء يف الإ�ضهام يف م�ضاريع التنمية والنماء ل�ضعوبهم.
كما اأر�ضى اأ�ض�س العمل الإن�ضاين واآليات تنفيذه مببادرته بتاأ�ضي�س هيئة الهالل 
الأحمر قبل نحو ثالثة عقود كما يوؤكد ذلك �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل 
 29 ال��ذك��رى  مبنا�ضبة  الهيئة  رئي�س  الغربية  باملنطقة  احلاكم  ممثل  نهيان 
لتاأ�ضي�ضها يف 31 يناير 2012 اإن الهيئة �ضتظل ت�ضطلع بامل�ضوؤولية الإن�ضانية 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�س  الوالد  نهج  على  �ضريا  عاتقها  على  امللقاة 
�ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي اأر�ضى �ضرح الهالل الأحمر الذي تنطلق 
الهيئة  اإن  وق��ال   .. وال�ضديقة  ال�ضقيقة  لل�ضعوب  والعطاء  اخل��ري  قوافل  منه 
مل�ضريتها اخلرية وحتقيقا  تعزيزا  والعطاء  البذل  ت�ضت�ضرف عهدا جديدا من 
الكرامة  و���ض��ون  الب�ضرية  املعاناة  م��ن  احل��د  يف  العري�ضة  والآم���ال  للتطلعات 

الإن�ضانية .
والإن�ضانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  زاي���د  موؤ�ض�ضة   1992 ال��ع��ام  يف  زاي���د  واأن�����ض��اأ 
براأ�ضمال يزيد عن مليار دولر لتكون ذراعه املمتدة يف �ضاحات العطاء الإن�ضاين 
يف جميع جمالته داخل الدولة وخارجها ..وت�ضدرت املوؤ�ض�ضة قائمة الهيئات 
امل�ضاهمة يف برامج الأمم املتحدة لالجئني بتبواأها املركز اخلام�س على م�ضتوى 

العامل يف العام 2001 بالن�ضبة للمنظمات و الهيئات احلكومية العاملية.
 65 من  اأك��ر  ترعى  التي  الالجئني  ل�ضوؤون  ال�ضامية  املفو�ضية  تقرير  واأك��د 
مليون لجئ يف العامل منهم 70 يف املائة من امل�ضلمني اأن موؤ�ض�ضة زايد لالأعمال 
اإىل  ..م�ضريا  املرتبة  هذه  تتبواأ  عربية  موؤ�ض�ضة  اأول  تعد  والإن�ضانية  اخلريية 
والبو�ضنة  اأفغان�ضتان  يف  النازحني  توطني  اإع��ادة  برامج  املتميزة يف  م�ضاهمتها 
الأ�ضا�ضية  البنية  اإعمار  اإع��ادة  وكذلك  العامل  مناطق  من  والعديد  والهر�ضك 

واملناطق التي دمرتها قوات الحتالل الإ�ضرائيلي يف فل�ضطني.
وقد تبواأت دولة الإم��ارات بف�ضل جهود زايد ومبادراته الإن�ضانية يف منا�ضرة 
امل��ن��ك��وب��ني مكانة  واإغ���اث���ة  امل��ل��ه��وف��ني  امل��ح��ت��اج��ني وجن���دة  ال�ضعفاء وم�����ض��اع��دة 

ال�ضدارة والريادة يف ميادين العمل اخلريي والإن�ضاين اإقليميا ودوليا.
الدولة  رئي�س  نائب  ال مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  وو�ضف �ضاحب 
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي يف ل��ق��ائ��ه م��ع روؤ����ض���اء حت��ري��ر ال�ضحف و 
العالميني يف 23 يوليو 2013 املغفور له باذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
العديد من  ..وق��ال �ضموه عا�ضرت  بانه زعيم عاملي لالن�ضانية  طيب اهلل ثراه 
ان�ضانية  مثل  حياتي  يف  ار  مل  لكنني  املا�ضية  العقود  م��دار  على  العامل  زعماء 

ال�ضيخ زايد و توا�ضعه و حبه للخري و للنا�س مبختلف م�ضاربهم .
واأ�ضاف �ضموه  عندما نتحدث عن ال�ضيخ زايد و قامته و رجولته و �ضهامته و 
قيادته فاننا نحتاج اىل ام�ضيات و جملدات و مع ذلك فان اقل ما ميكن ان يقال 

عن هذا القائد الفذ انه زعيم لالن�ضانية و عنوانها .
واأكد �ضموه  بحمد اهلل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل واخوانه و نحن جميعا ن�ضري على طريق وروؤية واحدة لرفعة 

وطننا و �ضعبنا و امتنا. 
ولفت �ضموه خالل اللقاء اىل املبادرة التي اطلقها بان يكون التا�ضع ع�ضر من 
ال�ضيخ زاي��د طيب اهلل ثراه  املغفور له  ال��ذي ي�ضادف وف��اة  اليوم  رم�ضان وهو 
املوؤ�ض�ضات و�ضرائح املجتمع كافة  يوما للعمل الن�ضاين الماراتي تقوم خالله 
باحياء ذكرى موؤ�ض�س م�ضرية العطاء يف البالد الذي غر�س يف �ضعبه الرحمة و 
اخلري و العمل الن�ضاين الكبري وحول دولتنا اىل حمطة عاملية للجود واليثار 

فهو يوم اي�ضا لتكرمي قائد عربي و زعيم ان�ضاين عاملي .
بنحو عام يف  نهيان قبل رحيله  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  واأو�ضى 
كلمته يف الأول من دي�ضمرب 2003 مبنا�ضبة العيد الوطني الثاين والثالثني 
التي  الوطنية  املكت�ضبات  على  للحفاظ  والعمل  اجل��د  على  املواطنني  اأب��ن��اءه 
وق��ال موجها   .. به  ال��ذي ينعمون  الوفري  امل�ضرية الحت��ادي��ة واخل��ري  حققتها 
ي��دوم دون  ان ما حتقق من خري وفري لن  ال�ضباب  اإىل  حديثه ب�ضورة خا�ضة 
حماية  اأج���ل  م��ن  نكد  اأن  علينا  اإن  والت�ضحيات..  وال��ب��ذل  اجل��ه��د  م��ن  م��زي��د 
للوطن  العزة  من  املزيد  وحتقيق  احتادنا  م�ضرية  وتعزيز  الوطنية  مكت�ضباتنا 
والرخاء للمواطن وهذا لن يتاأتى دون م�ضاركة بناءة وفاعلة من اجلميع. لقد 
اأنا�ضدكم ذكورا واإناثا اأن تبذلوا كل  اأ�ضبحنا يف نعمة ما كنا نحلم بها ولذلك 
على  ثمارها  واأب��ن��اوؤك��م  اأنتم  حت�ضدوا  حتى  ورعايتها  �ضيانتها  اأج��ل  من  جهد 
الدوام اإن �ضاء اهلل .. عليكم األ تدخروا جهدا من اأجل العمل بكل ما اأوتيتم من 
اإل  النعم ل تدوم  فاإن  اإياكم والك�ضل والتقاع�س والتهاون  واإمكانيات..  طاقات 
باجلهد والن�ضاط والعمل اجلاد و�ضكر اهلل وحمده.. كونوا ح�ضبما نتوقعه منكم 
اليوم  اإنكم  واإخ��ال���س..  بلدكم بكل جد وتفان  اأج��ل  رج��ال ون�ضاء تعملون من 
واحلمد هلل يف ذروة العز والزدهار تنعمون باخلري والحرتام فثابروا وا�ضتمروا 
بلدكم  وينفع  يفيدكم  ما  منه  وخ��ذوا  حولكم  من  ال��ذي  العامل  مع  وتفاعلوا 

واطرحوا جانبا ما ي�ضركم وي�ضئ اإىل جمتمعكم وقيمكم وتراثكم العريق .
واأكد لهم اإن العمل الوطني ل يتوقف عند حد وامل�ضوؤولية تقع الآن عليكم يا 
�ضباب الإمارات و�ضاباتها لتحولوا الفر�س التي اأتيحت لكم اإىل نقاط انطالق 
مبعنى  املواطنة  مفهوم  اإىل  ننظر  اإننا   .. و�ضعبكم  لوطنكم  العطاء  من  ملزيد 
اأن  اأجله .. املواطنة ت�ضتدعي من كل منا  الولء للوطن واللتزام بالعمل من 
يكون العطاء للوطن له نربا�ضا وهاديا فالوطن كل متكامل وبناوؤه ي�ضتوجب 

ت�ضافر جهود اجلميع وتكاتفهم وا�ضتعدادهم خلدمته وحمايته .
ولقد كان من ر�ضا اخلالق �ضبحانه وتعاىل على �ضعب الإمارات اأن وهبه قائدا 
ر�ضيدا حكيما فذا يرفق بهم ويرعاهم ويحمل اأمانتهم ويوؤمن اأن حكم النا�س 
ل يتاأتى ال باحلر�س على م�ضاحلهم كما اأكد بنف�ضه بعد مرور هذه ال�ضنوات 
التي ق�ضيتها فى خدمة بلدي واأمتي وفى اإر�ضاء قواعد الحتاد وبناء موؤ�ض�ضاته 
وتطويرها وبلورة اأ�ض�ضه وركائزه وحتديد م�ضاره بعد هذه ال�ضنوات اأ�ضعر فعال 
واحلمد هلل بالغبطة وال�ضعادة لن املح�ضلة كانت بف�ضل اهلل ورعايته وتوفيقه 
اكت�ضبت من خالل ممار�ضة احلكم خالل  .. لقد  حم�ضلة خرية غنية وطيبة 
اأهم  ولعل  وامل�ضئولية  والقيادة  احلكم  اإىل  نظرتي  �ضقلت  التي  ال�ضنوات  هذه 
خال�ضة تركزت يف ذهني وجتربتي هي اأن حكم النا�س ل يتاأتى ول يرت�ضخ ول 

يدوم اإل باحلر�س على م�ضالح النا�س .
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املجل�س الوطني االحتادي ي�ستذكر جهود القائد املوؤ�س�س يف تر�سيخ نهج ال�سورى وامل�ساركة ال�سيا�سية
•• اأبوظبي-وام:

ال�ضلطات  اأح����د  ال��وط��ن��ي الحت������ادي  امل��ج��ل�����س  ح��ظ��ي 
باهتمام  تاأ�ضي�ضه  منذ  الدولة  يف  اخلم�س  الد�ضتورية 
ب��اإذن اهلل تعاىل  ودع��م ل حم��دود من قبل املغفور له 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  امل��وؤ���ض�����س  ال��ق��ائ��د 
وبلورة  ال�ضورى  لنهج  وذل��ك جت�ضيدا  ث��راه  اهلل  طيب 
العمل  قيادة  يف  املواطنني  م�ضاركة  بجدوى  لقناعته 
الوطني وحتمل م�ضوؤولياتهم وكان يعترب املجل�س اأحد 
املوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية التي من خاللها ترت�ضخ وتتج�ضد 

املمار�ضة ال�ضيا�ضية وامل�ضاركة يف عملية التنمية.
ومنذ اللحظات الأوىل التي ت�ضلم بها املغفور له باإذن 
امل�ضورة  قيمة  اأدرك  احلكم  مقاليد  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل 
وتبادل الراأي يف ما يخ�س ق�ضايا الوطن واملواطنني 
اأهم ما تر�ضخ يف عقله وقلبه وهو نهج  فال�ضورى من 
ارت�ضاه يف احلكم واأ�ضلوب طبقه يف اإدارة البالد وو�ضع 
ن�ضب عينيه ق�ضية تلم�س احتياجات املواطنني وكانت 
اأحد اأهم الركائز الأ�ضا�ضية التي اهتم بها وكان يتابع 
والذي  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اأع��م��ال  ب��اه��ت��م��ام 
ك��ان ي��رى فيه وج��ه الأم��ة وي�ضمع من خالله نب�ضها 
ويتعرف على فكر وراأي اأبناء وطنه ويقف على وجهات 

نظرهم والآراء التي تدور يف فكرهم وعلى ل�ضانهم.
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي يف الذكرى  امل��ج��ل�����س  وي�����ض��ت��ذك��ر 
التا�ضعة لرحيل املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد التي 
املبارك  رم�����ض��ان  �ضهر  م��ن  ع�ضر  التا�ضع  يف  ت�����ض��ادف 
افتتاح  على  وحر�ضه  وتوجيهاته  اهلل  يرحمه  دع��م��ه 
باأع�ضاء  والل��ت��ق��اء  للمجل�س  العادية  النعقاد  اأدوار 
يف  م�ضاركته  خ��الل  وم��ن  وم��وج��ه��ا  م�ضتمعا  املجل�س 
ب��ع�����س ج��ل�����ض��ات امل��ج��ل�����س ويف ال��ن��ق��ا���س وال��ت��ح��اور مع 
الأع�ضاء عالوة على ا�ضتقباله للجان املجل�س والوفود 

الربملانية الزائرة.
وواك�����ب امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي م�����ض��رية البناء 
تاأ�ضي�ضه  وال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور يف دول���ة الإم�����ارات م��ن��ذ 
ان��ط��الق جتربة الحتاد  م��ع   1972 ف��رباي��ر   12 يف 
ب�����اإذن اهلل ال�ضيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  ب��ت��وج��ي��ه م���ن  و���ض��اه��م 
الإم���ارات  واإخ��وان��ه ح��ك��ام  اآل نهيان  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
يرحمهم اهلل يف تاأ�ضي�س عالقة متميزة بني ال�ضلطات 
ال�ضباب  طاقات  اإط��الق  ا�ضتهدفت  واملحلية  الحتادية 
عرب  املجتمع  فئات  جلميع  ال�ضاملة  التنمية  وحتقيق 
خمتلف  عمل  فاعلية  ع��ززت  وق��وان��ني  ت�ضريعات  �ضن 
جمالت  يف  ال�ضتثمار  و�ضجعت  التنفيذية  الأج��ه��زة 
ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  اآليات  وتطوير  الب�ضرية  التنمية 
اإحدى  يكون  اأن  املجل�س  مكن  مما  التطوعي  والعمل 
يف  الإماراتية  الحتادية  للتجربة  الأ�ضا�ضية  الدعائم 

امل�ضاركة والتنمية.
�ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  وحر�س 
اآل نهيان طيب اهلل ث��راه منذ ت�ضلمه زم��ام القيادة يف 
اأن  1971م على  دولة الإم��ارات العربية املتحدة عام 
الأمم من خالل  بني  املرموقة  مكانتها  الدولة  تاأخذ 
بناء جميع موؤ�ض�ضاتها تعزيزا مل�ضرية الحتاد وتر�ضيخا 
ل�ضعور الوحدة والنتماء لوطن واحد معطاء يتفانى 
اأبناوؤه يف خدمته لتبقى مكانته الرا�ضخة بني ال�ضعوب 
ال�ضيخ  ب��اإذن اهلل  اآمن املغفور له  وحتقيقا لهذا احللم 
زايد اأن بناء الدولة ل يتحقق اإل مب�ضاركة املواطنني يف 
�ضنع القرار فتم اإعالن الد�ضتور املوؤقت للدولة الذي 
ن�س يف مادته 45 على اأن املجل�س الوطني الحتادي 
الرتتيب يف  الرابعة من حيث  الحتادية  ال�ضلطة  هو 
�ضلم ال�ضلطات الحتادية اخلم�س املن�ضو�س عليها يف 
الد�ضتور وهي املجل�س الأعلى لالحتاد رئي�س الحتاد 
ونائبه جمل�س وزراء الحتاد املجل�س الوطني الحتادي 

الق�ضاء الحتادي.
وكان للدعم الذي اأوله املغفور له ال�ضيخ زايد واإخوانه 
حكام الإمارات رحمهم اهلل لأعمال املجل�س وحر�ضهم 
اإعالن  وجيزة من  بعد فرتة  اأوىل جل�ضاته  عقد  على 
اأن يكون املجل�س  قيام دولة الإم��ارات الأث��ر الكبري يف 

اأحد الدعائم الأ�ضا�ضية للتجربة الحتادية الإماراتية 
يف امل�ضاركة والتنمية ف�ضال عن حر�ضهم على ح�ضور 

افتتاح الف�ضول الت�ضريعية املتعاقبة للمجل�س.
وحدد املغفور له ال�ضيخ زايد طيب اهلل ثراه يف اجلل�ضة 
الف�ضل  من  الأول  العادي  النعقاد  ل��دور  الفتتاحية 
مهام  الحت���ادي  الوطني  للمجل�س  الأول  الت�ضريعي 
التاريخية  اللحظات  ه��ذه  يف  بقوله  ودوره  املجل�س 
فاإن  امل��وق��ر  جمل�ضكم  ف��ي��ه��ا  يجتمع  ال��ت��ي  احل��ا���ض��م��ة 
املوؤمنة  الطيبة  الأر�����س  ه��ذه  على  ال�ضعب  جماهري 
اأنكم  من  واثقة  اإليكم  تتطلع  وترابها  ووطنها  بربها 
بعون اهلل �ضت�ضاركون يف حتقيق اآمالها يف العزة واملنعة 

والتقدم والرفاهية .
و�ضكل هذا اخلطاب يف يوم م�ضهود من تاريخ الإمارات 
حمطة بارزة يف م�ضرية عمل املجل�س ويف طبيعة الدور 
امل�ضاركة  لتحقيق  ب��ه  �ضيقوم  ال��ذي  والن�ضاط  وامل��ه��ام 
م�ضرق  م�ضتقبل  بناء  ويف  البناء  عملية  يف  الأ�ضا�ضية 
وزاهر من خالل حتقيق اآمال �ضعب الإمارات نحو بناء 

جمتمع الكرامة والرفاهية.
الوطني  املجل�س  حققه  ال��ذي  الكبري  النجاح  ويرجع 
اخت�ضا�ضاته  مم��ار���ض��ة  �ضعيد  على  ���ض��واء  الحت����ادي 
الت�ضريعية والرقابية وال�ضيا�ضية اأو خالل م�ضاركته يف 
والإ�ضالمية  والعربية  اخللجية  الربملانية  الفعاليات 
ال�ضيخ  ل��ه  للمغفور  ال��را���ض��خ  الإمي����ان  اإىل  وال��دول��ي��ة 
زايد واإخوانه حكام الإمارات بال�ضورى و�ضيا�ضة الباب 

املفتوح والتوا�ضل امل�ضتمر بينهم وبني اأبناء الوطن.
وكان للمغفور له باإذن اهلل روؤية عميقة لدور املجل�س يف 
حتديد معامل التطور وامل�ضاركة يف �ضياغة مفرداتها 
جنبا اىل جنب مع ال�ضلطة التنفيذية لأن بناء الوطن 
وجماعات  اأف����رادا  اجلميع  م�ضوؤولية  ي��وؤك��د  ك��ان  كما 
و����ض���رورة ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود لتحقيق رف��ع��ت��ه وازده����اره 

ليقطف اجلميع ثمار هذا التطور والرخاء.
وك���ان ح��ر���س امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل ال�ضيخ زاي���د على 
العميق  اإمي��ان��ه  م��ن  ن��اب��ع  املجل�س  دور  تفعيل  اأه��م��ي��ة 
اأع�ضائه  وب��ق��درة  املجل�س  ب��ه  ي�ضطلع  ال���ذي  ب��ال��دور 
و�ضعبهم  وطنهم  خدمة  يف  الإيجابية  امل�ضاهمة  على 
اأع�ضاء  ع��ل��ى  امل�ضتمر  ت��اأك��ي��ده  يف  جليا  ذل���ك  وات�����ض��ح 
املجل�س ب�ضرورة حت�ض�س تطلعات املواطنني وهمومهم 
ومناق�ضتها بكل جراأة وجترد حيث كان رحمه اهلل يرى 
يف املجل�س عونا و�ضريكا للحكومة يف حتمل امل�ضوؤولية 
ال�ضلطات  ب��ني  ال��ت��وازن  حتقيق  يف  وع��ام��ال  الوطنية 
التاأكيد  على  حري�ضا  ك��ان  لذلك  ال��دول��ة  يف  املختلفة 
دوما على اأهمية دور املجل�س باعتباره ي�ضم نخبة من 

اأبناء الإمارات.
اأم��ام املجل�س الوطني الحت��ادي يف افتتاح  ويف خطابه 
الثالث  الت�ضريعي  الف�ضل  من  الثالث  النعقادي  دور 
م�ضوؤولية  يف  ال�ضعبية  امل�ضاركة  اأهمية  على  زاي��د  اأك��د 

النه�ضة يف  بناء  اإن م�ضوؤولية  النهو�س بالوطن وقال 
هذا البلد ل تقع على احلكومة وحدها ولكن ال�ضعب 
الذي متثلونه ي�ضارك يف هذه امل�ضوؤولية ي�ضارك بالراأي 
ال��دائ��ب واجل��ه��د اخلالق  وامل�����ض��ورة وبالعمل  وال��ف��ك��ر 

والتعاون املخل�س .
له  املغفور  اهتمام  على  التاأكيد  مظاهر  اأوىل  وكانت 
باملجل�س  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن 
التي  املناق�ضات  ح�ضور  على  حر�ضه  هو  به  يقوم  وم��ا 
تتناول ق�ضايا وهموم الوطن واملواطنني وتعد اجلل�ضة 
ال��ث��اين من  ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد  دور  م��ن  ع�ضرة  الثالثة 
الف�ضل الت�ضريعي الثاين التي عقدها املجل�س يوم 29 
م�ضاركته  �ضهدت  تاريخية  جل�ضة   1975 ع��ام  اأبريل 
يف  الأع�ضاء  وواجبات  دور  حول  املجل�س  مناق�ضات  يف 
التعامل مع ق�ضايا املواطنني وقال يرحمه اهلل يطيب 
يل اأن اأكون بينكم واأتكلم معكم بكل �ضراحة واأنا�ضدكم 
يف  نف�ضه  منا  ال��واح��د  ي�ضارح  كما  الكاملة  ال�ضراحة 
اأن  خلوته فيجب على كل ف��رد منا يف دول��ة الم���ارات 
يكون �ضريحا بدون تردد مع اإخوانه من الرئي�س اإىل 
اأع�ضاء املجل�س الوطني اإىل اأفراد ال�ضعب م�ضريا اىل 
ان الخال�س ل ميكن اأن يتحقق بدون �ضراحة فكيف 
يكون  اأخ���رى  جهة  وم��ن  خمل�س  اأن��ا  اإن�ضان  يقول  اأن 
جم��ام��ال ه���ذا غ��ري مم��ك��ن وال�����ض��راح��ة مطلوبة بني 
الأهل والإخوان والأبناء لأن ال�ضراحة هي الخال�س 
و�ضراحة كل واحد منكم ومن اأفراد ال�ضعب هي واجب 
وتاأتي قبل كل واجب لأننا ككل يف هذه الدولة نعترب 
اإذا  اأم��ا  ال�ضفينة جنونا  اإذا جنت  �ضفينة واح��دة  رك��اب 

غرقت فمن ي�ضمن لنا ال�ضالمة . 
رئي�س  م��ع  الجتماع  على  يحر�س  اهلل  يرحمه  وك��ان 
ويتحدث  يح�ضرها  جل�ضة  كل  بعد  املجل�س  واأع�ضاء 
اليهم وي�ضتمع اإىل ق�ضاياهم بروح �ضفافة يلفها دفء 
جلان  ا�ضتقباله  اإىل  بالإ�ضافة  القائد  واأب���وة  امل�ضاعر 

الرد على خطاب الفتتاح يف كل دور انعقاد جديد.
كما كان ي�ضتمع ملا يبديه الأع�ضاء من مالحظات ونقل 
هموم املواطنني وي�ضدر القرارات املنا�ضبة يف حينها اأو 
يحيل املوا�ضيع للجهات املخت�ضة ملتابعتها ومن اأبرزها 
الأمر ال�ضامي باإن�ضاء جامعة الإمارات و�ضندوق الزواج 
ليج�ضد حر�س القائد وتفاعله مع هموم واحتياجات 
املواطنني. ومن مقابالته طيب اهلل ثراه املتعددة مع 
رئي�س واأع�ضاء املجل�س الوطني الحتادي املقابلة التي 
متت اإثر مناق�ضة املجل�س ملو�ضوع اإ�ضكان املواطنني يف 
الف�ضل الت�ضريعي احلادي ع�ضر والتي حتدث خاللها 
منهم  وا�ضتمع  واحليثيات  التفا�ضيل  كافة  يف  معهم 
وتناق�س معهم حول اأجنع ال�ضبل حلل هذا املو�ضوع ثم 
جاء الأمر ال�ضامي للمغفور له اإثر ذلك باإن�ضاء برامج 
القائد وتفاعله  زايد لالإ�ضكان ليج�ضد حر�س  ال�ضيخ 
وممثلو  املجل�س  اأع�ضاء  يطرحها  التي  الق�ضايا  م��ع 

ال�ضعب.
م��ن منا�ضبة على  اأك���ر  رح��م��ه اهلل يف  ول��ق��د ح��ر���س 
اأع�ضاء املجل�س الوطني الحتادي وامل�ضوؤولني يف  حث 
اجلهود من  كل  وب��ذل  والعطاء  التفاين  على  ال��دول��ة 
املزيد من  به وحتقيق  والرت��ق��اء  الوطن  نه�ضة  اأج��ل 
العتماد  عدم  اإىل  ودعاهم  لأبنائه  والرخاء  الزده��ار 
املكتبية و�ضرورة  والتقارير  الروتينية  الأ�ضاليب  على 
والتوا�ضل  اإل��ي��ه��م  امل��وك��ول��ة  الأع���م���ال  ���ض��ري  م��ت��اب��ع��ة 
وال��ت��اأك��د من  مبا�ضر  وب�ضكل  ق��رب  ع��ن  املواطنني  م��ع 
ال�ضيخ  له  املغفور  وك��ان  املطلوب.  العمل  اإجن��از  جدية 
التي  الربملانية  املوؤمترات  اأن�ضطة  باهتمام  يتابع  زايد 
ي�ضتمع من  وكان  فيها  ي�ضارك  اأو  املجل�س  ي�ضت�ضيفها 
املوؤمترات وما  نتائج تلك  اإىل  املجل�س  واأع�ضاء  رئي�س 
�ضموه مالحظاته  وي��ب��دي  ق���رارات  م��ن  اإل��ي��ه  تو�ضلت 
الربملانية  ال��وف��ود  ي�ضتقبل  وك��ان  ب�ضاأنها  وتوجيهاته 
الوفود  تلك  ك��ان��ت  ���ض��واء  املجل�س  ب��زي��ارة  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
عربية اأو اأجنبية ويبدي اهتماما خا�ضا بتلك اللقاءات 

ويف�ضح لها الكثري من وقته.
ومنذ انطالقة عمل املجل�س الوطني الحتادي وحتى 
الوقت احلايل ميكن اخلروج بعدة حقائق اأن املجل�س 
وج�ضدت  ر�ضخت  التي  ال�ضيا�ضية  املوؤ�ض�ضات  اأح��د  كان 
املفغور  لفكر  ال�ضيا�ضية  املمار�ضة  مبادىء  اأه��م  لأح��د 
ث��راه وان املجل�س  ب��اإذن اهلل ال�ضيخ زاي��د طيب اهلل  له 
ع��ا���ض��ر و����ض���ارك يف ج��م��ي��ع امل���راح���ل ال��ت��اري��خ��ي��ة التي 
اإىل  التاأ�ضي�س وو�ضول  ابتداء بفرتة  الدولة  عاي�ضتها 
فرتة التنمية والزدهار يف جميع جمالت احلياة وكان 
للقيام  للحكومة  ع��ون��ا  املجل�س  يف  ي��رى  اهلل  يرحمه 
الوطنية وعامال  امل�ضوؤولية  بواجباتها و�ضريكا لها يف 
على حتقيق التوازن بني ال�ضلطات املختلفة يف الدولة.  
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وي��وا���ض��ل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل هذا النهج منذ ت�ضلمه 
�ضلطاته الد�ضتورية الحتادية رئي�ضا للدولة يف الثالث 
من نوفمرب 2004م خلفا لوالده املغفور له باإذن اهلل 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان.
و���ض��ه��د امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي يف ع��ه��د �ضموه 
ممار�ضة  م���ن  لتمكينه  ل�����دوره  ت��ف��ع��ي��ال  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
اخت�ضا�ضاته الت�ضريعية والرقابية وال�ضيا�ضية وليكون 
الوطن وهموم  اأكرب قدرة وفاعلية والت�ضاقا بق�ضايا 
امل��واط��ن��ني ت��رت���ض��خ م��ن خ��الل��ه ق��ي��م امل�����ض��ارك��ة احلقة 
ت��رج��م��ة للربنامج  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال�����ض��ورى  ون��ه��ج 
ال�ضيا�ضي الذي اأطلقه �ضموه عام 2005 وما ت�ضمنه 
عامي  املجل�س  اأع�����ض��اء  لن�ضف  انتخابات  تنظيم  م��ن 
ل�ضنة   1 رق��م  د�ضتوري  وتعديل  و2011م  2006م 
وتو�ضيع  وع�����ض��وة  ن��اخ��ب��ة  امل����راأة  وم�����ض��ارك��ة  2009م 
القاعدة النتخابية لتمكني املواطنني من امل�ضاركة يف 

عملية �ضنع القرار.

اأخبار ال�ساعة: زايد عنوان للحكمة 
واالعتدال واملحبة والت�سامح واخلري

•• اأبوظبي-وام:

التا�ضع ع�ضر من �ضهر رم�ضان  انه مع اقرتاب  ال�ضاعة  اأخبار  اأكدت ن�ضرة 
بالدعاء  حناجرهم  وتعلو  ال�ضماء  اإىل  الإم��ارات��ي��ني  ع��ي��ون  ت��رن��و  امل��ب��ارك 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  للمغفور 
التاريخ بعدما  الذي رحل يف هذا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  موؤ�ض�س دولة 
املتوا�ضلة  التطورية  الإم��ارات ور�ضم معامل م�ضريتها  اأر�ضى دعائم نه�ضة 
مبادئها  م��ن  ونهلوا  مدر�ضته  يف  تتلمذوا  ال��ذي��ن  الإم��ارات��ي��ني  خ��الل  م��ن 
راأ�ضها �ضاحب  الر�ضيدة وعلى  القيادة  والوطنية ويف مقدمتهم  الإن�ضانية 

ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
وذك�����رت ال��ن�����ض��رة ال�������ض���ادرة ع���ن م��رك��ز الإم�������ارات ل��ل��درا���ض��ات والبحوث 
ال�ضرتاتيجية يف افتتاحيتها حتت عنوان اخلالد يف ذاكرة التاريخ ان الوالد 
املوؤ�ض�س كر�س حياته لدولة الإم��ارات و�ضعبها فرفع البنيان واأع��اله حتى 
اأنه رحمه اهلل  املثل و�ضطر �ضفحات خالدة يف تاريخها غري  �ضار م�ضرب 
مل يكن قائدا حمليا فح�ضب فم�ضروعاته الهادفة اإىل ب�ضط ال�ضالم وتعزيز 
للجميع  الرغيد  العي�س  وتوفري  الإن�ضان  واأخ��ي��ه  الإن�ضان  بني  العالقات 
مل تكن تنتهي عند حدود دولة الإم��ارات كما مل تعرف طموحاته لإ�ضعاد 
بني الإن�ضان واإحقاق احلق حدودا وهذا كله جعله عن جدارة قائدا عامليا 
حتتفظ �ضعوب عربية واإ�ضالمية كثرية بذكراه عبقة يف النفو�س وترى يف 

ا�ضمه عنوانا للحكمة والعتدال واملحبة والت�ضامح واخلري.
واأكدت اخبار ال�ضاعة على ان الكلمات تعجز عن الإحاطة مبكرمات الوالد 
املوؤ�ض�س واأياديه البي�ضاء لي�س فقط على اأبناء الإمارات وغريهم من العرب 
وامل�ضلمني بل على كل حمتاج اإىل م�ضاعدة يف العامل وها هم اأهل اخلربة 
من العاملني يف ميدان امل�ضاعدات الإن�ضانية يعتربون زايد اخلري رمزهم 

الأول ومثلهم الأعلى والنموذج الفريد عامليا يف تاريخ العمل اخلريي.
كل  يغمر  كان  املوؤ�ض�س  الوالد  �ضخاء  ان  اىل  افتتاحيتها  الن�ضرة يف  ولفتت 
من احتاج اإليه اأينما كان وهو الذي جعل �ضغله ال�ضاغل ال�ضهر على اإعانة 
عن  النظر  بغ�س  وذل��ك  ال�ضحية  وم�ضاعدة  املري�س  بيد  والأخ��ذ  املحتاج 

املذهب واجلن�ضية واللون والعرق.
رم�ضان  يف  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيوف  العلماء  ب��ان  ون��وه��ت 
معتربين  ح�ضاب  بال  وعطائه  املوؤ�ض�س  الوالد  كرم  على  ال�ضوء  ي�ضلطون 
اأن���ه اأ���ض�����س مل��در���ض��ة ف��ري��دة يف ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء الإن�����ض��اين م��ا يجعله بحق 
اأن العلماء الأج��الء مل  الرمز الإن�ضاين الأب��رز يف الع�ضر احلديث .. بيد 
ت�ضتمل عليها �ضخ�ضية ك�ضخ�ضية  التي  املعاين  تعدد  الرتكيز على  يفتهم 
الوالد املوؤ�ض�س وكرتها اإىل حد ي�ضبح معه تعريفه بدقة واإظهار �ضفاته 
�ضعبا  اأم��را  والدنيوية  الدينية  وجناحاته  اإجن��ازات��ه  ور�ضد  ال�ضتثنائية 
مو�ضحني اأن التاريخ �ضيقف طويال اأمام هذه ال�ضخ�ضية التاريخية الفذة 
والدينية  ال�ضيا�ضية  بوجوهها  حياتنا  على  اخل��رية  بظاللها  األ��ق��ت  التي 

والجتماعية والقت�ضادية والفل�ضفية.
الباحثون  ان  ع��ل��ى  افتتاحيتها  خ��ت��ام  يف  ال�����ض��اع��ة  اخ��ب��ار  ن�����ض��رة  و����ض���ددت 
واملوؤرخون �ضيبذلون جهودا معتربة لإ�ضاءة حياة ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه وا�ضتخال�س الدرو�س التي ميكن تعلمها يف مدر�ضته 
يف  وتفانيه  والعروبة  لالإ�ضالم  وحبه  الفطري  وذكائه  بحكمته  والإحاطة 

خدمة الإن�ضانية واحلق والعدالة.

الهوية حتتفل بيوم العمل االإن�ساين االإماراتي بفعاليات خريية متنوعة
•• اأبوظبي-وام:

املتعاملني  خدمة  م��راك��ز  اأطلقت 
للهوية  الإم�����ارات  لهيئة  التابعة 
والأن�ضطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ع���ددا 
اخل���ريي���ة والإن�������ض���ان���ي���ة يف اإط����ار 
العمل  ي���وم  مبنا�ضبة  م�ضاركتها 
احتفاء  الإم������ارات������ي  الإن���������ض����اين 
ب��ذك��رى وف����اة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�ضيخ 
طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 

اهلل ثراه .
ذك���رى رحيل  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأك�����دت 
اهلل  طيب  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور 
لتجديد  �ضنوية  فر�ضة  هي  ث��راه 
على  وال�ضري  اجلميل  ورد  العهد 
خ��ط��ى وال��دن��ا زاي���د اخل���ري الذي 
اأف����ن����ى ح���ي���ات���ه يف ب����ن����اء ال���وط���ن 
ذكرى  ان  اىل  ..م�ضرية  واملواطن 
فر�ضة  هي  املوؤ�ض�س  الوالد  رحيل 
الولء  لتجديد  الإم����ارات  لأب��ن��اء 
وع���ق���د ال����ع����زم ع���ل���ى ال���ت���ف���اين يف 
خدمة الوطن حتت قيادة �ضاحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .
املهند�س  ال��دك��ت��ور  ���ض��ع��ادة  وق����ال 
ع��ل��ي حم��م��د اخل����وري م��دي��ر عام 
ذكرى  اإن  للهوية  الإم���ارات  هيئة 
رحيل القائد املوؤ�ض�س هي منا�ضبة 
اجلهود  وم�ضاعفة  الهمم  ل�ضحذ 
اأجل رفعة  العمل من  واملثابرة يف 
ال��وط��ن وع��زت��ه وامل��ح��اف��ظ��ة على 
ومكت�ضباته  العظيمة  اإجن���ازات���ه 

الكبرية.
واأ�ضاف ان ذكرى وفاة ال�ضيخ زايد 
هي حمطة لنتذكر القائد املوؤ�ض�س 
ونتعلم منه العرب ومن�ضي بفخر 
والرتقاء  البناء  م�ضرية  ملوا�ضلة 
مبكانة الإمارات على كافة ال�ضعد 
املكانة  لتتبواأ  امل��ي��ادي��ن  �ضتى  ويف 
امل���رم���وق���ة ال���ت���ي ت�����ض��ت��ح��ق��ه��ا بني 
بعد  امل��ت��ق��دم  ال��ع��امل  دول  م�ضاف 
اأف�ضل  تناف�س  اأن  يف  جن��ح��ت  اأن 
ال�ضعيد  ع��ل��ى  امل���وج���ودة  ال��ن��م��اذج 

باأنهم  اأي��ن��م��ا ح��ل��وا ف��خ��را  ع��ال��ي��ا 
من اأبناء زاي��د اخل��ري وم��ن �ضعب 

خليفة العطاء والبناء .
وخ��ت��م ال��دك��ت��ور اخل���وري بالقول 
ال�������ض���ي���خ زاي����د  ت���ع���اىل  رح�����م اهلل 
واأ�ضكنه ف�ضيح جناته وجعل كل ما 
قدم يف ميزان ح�ضناته و�ضاهدا له 
يوم لقاء رب العباد .. وحفظ اهلل 
واإخوانه  زاي��د  ب��ن  خليفة  قائدنا 
الإم����ارات  ح��ك��ام  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب 

وويل عهده الأمني .
املتعاملني  خدمة  مراكز  وبا�ضرت 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
ال�����دول�����ة ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���دي���د من 
الهادفة  والن�����ض��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الإن�ضاين  ال��ع��م��ل  ي���وم  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
العام  ه���ذا  فعالياتها  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
���ض��ع��ار ح���ب ووف������اء لزايد  حت���ت 
روح  تعزيز  بهدف  وذل��ك  العطاء 
وث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل الإن�������ض���اين لدى 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وال��ت�����ض��ج��ي��ع على 
الق���ت���داء مب��اآث��ر ال��راح��ل الكبري 
يف اجلانب الإن�ضاين الذي ارتبط 
ا���ض��م��ه ل����دى ال��ق��ا���ض��ي وال�����داين 
بعمل اخلري والبذل والعطاء دون 

تفرقة لدين اأو لون اأو جن�س.
ويف ه����ذا الإط�������ار ن��ف��ذ ع����دد من 
م��وظ��ف��ي م��رك��ز ال���وح���دة خلدمة 
املتعاملني التابع للهيئة يف مدينة 
الحتياجات  لذوي  زيارة  اأبوظبي 
اخلا�ضة يف مركز اإيواء مت خاللها 
من  املركز  ن��زلء  على  الطمئنان 
ال�ضن والأطفال حيث جرى  كبار 
ت��ق��دمي ال��ه��داي��ا ال��رم��زي��ة عليهم 
وال�ضرور  ال���ف���رح  اإدخ������ال  ب��ه��دف 
على قلوبهم. وقد عرب وفد مركز 
والتقدير  ال�����ض��ك��ر  ع���ن  ال���وح���دة 
جهودهم  ع���ل���ى  اإي��������واء  مل���وظ���ف���ي 
اأف�ضل اخلدمات  لتوفري  املبذولة 
اخلا�ضة  الح����ت����ي����اج����ات  ل�������ذوي 
التذكارية  ال��ه��داي��ا  لهم  وق��دم��وا 

ودرع الهوية لإدارة املركز.
خلدمة  ال�����ع�����ني  م�����رك�����ز  ون�����ظ�����م 

العاملي يف م�ضتوى العي�س الكرمي 
والرفاهية التي توفرها ملواطنيها 

وللمقيمني على اأر�ضها.
كان  زاي����د  ال�����ض��ي��خ  اأن  اىل  واأ����ض���ار 
رمزا  ال��ت��اري��خ  �ضجل  يف  و�ضيظل 
والعطاء  الفذة  وللقيادة  للحكمة 
غ������ري امل������ح������دود مل������ا ح���ق���ق���ه من 
ل�ضعبه  ن���ظ���ريه���ا  ع����ز  اإجن���������ازات 
ولأمته ولالإن�ضانية جمعاء ..لفتا 
را�ضخة  ���ض��ت��ظ��ل  م��ك��ان��ت��ه  اأن  اإىل 
الدهور  وت���وايل  ال��ع��ق��ود  على م��ر 
املواطنني ويف  ذاك���رة ووج���دان  يف 
العربية  الأم����ت����ني  اأب����ن����اء  ق���ل���وب 
والإ�ضالمية ويف فوؤاد كل ملهوف 
�ضتى  اأعانه يف  وكل �ضعيف  اأغاثه 
الذين �ضتظل  بقاع الأر�س هوؤلء 
اهلل  اإىل  ب��ال��دع��اء  تلهج  األ�ضنتهم 
والدنا  ي��ج��زي  اأن  ال��ق��دي��ر  العلي 
قدمته  ملا  اجل��زاء  اأف�ضل  املوؤ�ض�س 
ينفع  عطاء  م��ن  البي�ضاء  اأي��ادي��ه 
ال��ن��ا���س ومي��ك��ث يف الأر�����س خريا 

لالإن�ضانية جمعاء.
وق����ال ال��دك��ت��ور اخل�����وري اإن���ن���ا يف 
ذكرى رحيل زايد اخلري والعطاء 
ال����ذي ���ض��ط��ر ا���ض��م��ه ب���اأح���رف من 
�ضجل  �ضفر اخلالدين ويف  نور يف 
التاريخية  الإن�ضانية  ال�ضخ�ضيات 
اأن من  ت��ع��اىل  ���ض��ك��رن��ا هلل  جن���دد 
ع��ل��ي��ن��ا ب��خ��ري خ��ل��ف خل���ري �ضلف 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الذي  امل��ل��ه��م  ال��ق��ائ��د  ح��ف��ظ��ه اهلل 
املوؤ�ض�س فعزز  الأب  نهج  �ضار على 
العطاء وجعل من  ووا�ضل  البناء 
الإجنازات  لتمكني  مرحلة  عهده 
وت���ر����ض���ي���خ امل���ك���ت�������ض���ب���ات ل����ت����زداد 
الإمارات عزا ورفعة وليعم خريها 
فيا�ضا كافة ربوع الوطن وخمتلف 
توؤكد  م�ضرية  يف  املعمورة  مناطق 
القائد  اخ��ت��ط��ه  ال����ذي  ال��ن��ه��ج  اأن 
تغدو  ح���ت���ى  م�����ض��ت��م��ر  امل���وؤ����ض�������س 
اأف�ضل دول  الإم���ارات واح��دة من 
روؤو�ضهم  اأبناوؤها  ولريفع  العامل 

م�ضروع  للهيئة  التابع  املتعاملني 
يف  العمال  �ضكن  يف  �ضائم  اإف��ط��ار 
توزيع  مت  ح��ي��ث  م���زي���د  م��ن��ط��ق��ة 
وج�����ب�����ات الإف�������ط�������ار وال����ف����واك����ه 
املقيمني  ال��ع��م��ال  ع��ل��ى  وال��ه��داي��ا 
تعزيز  ب��ه��دف  وذل����ك  ال�����ض��ك��ن  يف 
روح  وتر�ضيخ  الإ�ضالمية  العادات 
ال�ضهر  ه���ذا  وال��رح��م��ة يف  امل�����ودة 

الف�ضيل.
مركز  م���وظ���ف���ي  م����ن  ع�����دد  وزار 
املتعاملني  خل����دم����ة  ال����ف����ج����رية 
يف  الأط��ف��ال  ق�ضم  للهيئة  ال��ت��اب��ع 
توزيع  مت  حيث  املدينة  م�ضت�ضفى 
الأطفال  ع��ل��ى  ال��رم��زي��ة  ال��ه��داي��ا 
امل��ق��ي��م��ني يف امل�����ض��ت�����ض��ف��ى لإدخ����ال 
وتعبريا  ق��ل��وب��ه��م  ع��ل��ى  ال��ف��رح��ة 
لذويهم  وال���دع���م  امل�����ض��ان��دة  ع���ن 
الفجرية  م��رك��ز  وف���د  زار  ..ك���م���ا 
وقدموا  الثال�ضيميا  اأطفال  ق�ضم 
بهدف  املر�ضى  لالأطفال  الهدايا 
ور�ضم  قلوبهم  على  الفرح  اإدخ��ال 
ووجوه  وجوههم  على  البت�ضامة 

ذويهم.
ونظم موظفو مركز راأ�س اخليمة 
لهيئة  ال��ت��اب��ع  املتعاملني  خل��دم��ة 
اإفطار  م��ب��ادرة  للهوية  الإم�����ارات 
�ضائم يف منطقتي �ضدروه وعوايف 
التكافل  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ب���الإم���ارة 
الدخل  ذوي  وم�ضاندة  املجتمعي 
الف�ضيل  ال�ضهر  ه��ذا  يف  امل��ح��دود 
الإح�ضان  ث��واب��ت  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د 
املجتمع  اأف�������راد  ب���ني  وال����رتاح����م 
جتهيز  مت  ح����ي����ث  الإم���������ارات���������ي 
وجبات الإفطار من قبل موظفي 
امل��رك��ز وت��وزي��ع��ه��ا على ال��ع��م��ال يف 

املنطقتني.
ووا���ض��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة م�����ض��ارك��ت��ه��ا يف 
التي  ال�ضائم  اإفطار  حملة  رعاية 
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
الدولة  م�ضتوى  على  الإم���ارات���ي 
الهيئة  التزام  انطالقا من  وذلك 
املجتمعية  امل�������ض���وؤول���ي���ة  مب����ب����داأ 
تعاليم  ع��ل��ى جت�����ض��ي��د  وح��ر���ض��ه��ا 

الإ���ض��الم��ي احلنيف وقيم  ال��دي��ن 
والجتماعي  الإن�����ض��اين  ال��رتاح��م 
يف �ضهر رم�ضان املبارك .. وتتمثل 
اإفطار  الهيئة يف م�ضروع  م�ضاركة 
الف�ضيل  ال�ضهر  خ���الل  ال�����ض��ائ��م 
للعام الرابع على التوايل برعاية 
���ض��ب��ع خ��ي��م رم�����ض��ان��ي��ة م��وزع��ة يف 
ت�ضتوعب  ال��دول��ة  اإم����ارات  جميع 

اأكر من 1650 �ضائم يوميا.
الحتفال  اأن  اإىل  الهيئة  واأ���ض��ارت 
بذكرى املغفور له ال�ضيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
هو تعبري عما يكنه اأبناء الإمارات 
وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر���ض��ه��ا م��ن حب 
الذي  اخلالد  القائد  لهذا  ووف��اء 
م���اآث���ره خم��ت��ل��ف جوانب  ���ض��م��ل��ت 
امل���ج���ال  احل����ي����اة وخ�������ض���و����ض���ا يف 
العمل  نهج  اأ�ض�س  حيث  الإن�ضاين 
اخلريي يف دولة الإمارات وطالت 
املحرومني  ال���ب���ي�������ض���اء  اأي�����ادي�����ه 
اأن����ح����اء  وامل���ح���ت���اج���ني يف ج���م���ي���ع 
ال��ع��امل ح��ت��ى ارت��ب��ط ا���ض��م��ه لدى 
ال��ق��ا���ض��ي وال�����داين ب��ع��م��ل اخلري 

والبذل والعطاء.
العمل  ي���وم  اأن  الهيئة  واأ���ض��اف��ت 
منا�ضبة  الإم�����ارات�����ي  الإن�������ض���اين 
ع���زي���زة وم����ب����ادرة تذكر  وط��ن��ي��ة 
الذي  اخل��ري  زاي���د  بنهج  اجلميع 
ك��ان له اأك��رب الأث��ر يف غر�س حب 
اخلري والبذل والعطاء يف نفو�س 
منا�ضبة  وه���ي   .. امل��ج��ت��م��ع  اأب���ن���اء 
ودع�����وة ل��الق��ت��داء ب���ه رح��م��ه اهلل 
وال�������ض���ري ع���ل���ى درب�������ه م����ن اأج����ل 
اىل  الإن�����ض��اين  بالعمل  ال��و���ض��ول 
الإماراتي  للمجتمع  عامة  ثقافة 

باأكمله.
الوزراء  اأن جمل�س  بالذكر  جدير 
�ضنة  ق�������رارا يف  اأ�����ض����در  ق����د  ك�����ان 
ال�ضيخ  وف��اة  يوم  باإعالن   2012
طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
يوم  ي�������ض���ادف  ال������ذي  ث������راه  اهلل 
19رم�ضان يوما للعمل الإن�ضاين 

الإماراتي.

 جمموعة بريد االإمارات ت�سارك يف يوم العمل االإن�ساين االإماراتي
•• ابوظبي-الفجر:

العمل  ي��وم  فعاليات  يف  الإم���ارات  بريد  جمموعة  ت�ضارك 
الإن�ضاين الإماراتي تزامناً مع حملة هيئة تنمية املجتمع 
ال�ضيخ  له  املغفور  وف��اة  لذكرى  لإح��ي��اء  وذل��ك  ت�ضتاهلون 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف التا�ضع ع�ضر 
الإن�ضاين  العمل  ي��وم  فعاليات  �ضمن  رم�ضان  �ضهر  م��ن 
الإم����ارات����ي ال��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى م���دى ي���وم���ني.  ت�ضمل هذه 
امل�����ض��اج��د يف مناطق  امل���ب���ادرة ت��وزي��ع الإف���ط���ار ع��ل��ى بع�س 
جتمع العمال، وكما ت�ضمنت املبادرة اأي�ضاً �ضفرة رم�ضانية 
الفعاليات  م��ن  لعدد  م�ضاحبة  العمال  خميمات  اأح��د  يف 
الإم���ارات  بريد  جمموعة  م��ن  متطوعني  بح�ضور  وذل��ك 
تنمية  لهيئة  التابع  التطوعي  دبي  ومتطوعني من مركز 

التنفيذي  الرئي�س  احلو�ضني  فهد  ال�ضيد  واأف��اد  املجتمع. 
ملجموعة بريد الإمارات باأن مبادرة املجموعة بالتعاون مع 
املوؤ�ض�س،  للوالد  وعرفاناً  وف��اًء  تاأتي  املجتمع  تنمية  هيئة 
طيب اهلل ثراه، الذي اأر�ضى ثقافة اخلري والبذل والعطاء 
الإماراتي،  املجتمع  قيم  م��ن  يتجزاأ  ل  ج���زءاً  متثل  التي 
ون���ربا����ض���اً اأ����ض���اء ل��ن��ا ط��ري��ق خ��دم��ة الإن�����ض��ان��ي��ة. واأع����رب 
الرتاخي�س  لإدارة  التنفيذي  املدير  املثنى  عمر  الدكتور 
والرقابة يف هيئة تنمية املجتمع اأن هذ احلملة تهدف اإىل 
ابراز دور املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رحمه 
العمل  باأهمية  الإن�ضانية والتوعية  الأعمال  اهلل يف جمال 
الن�ضاين يف تعزيز الأمن املجتمعي وحتقيق التالحم بني 
والرتويج  الن�ضانية  املبادرات  ثقافة  ون�ضر  املجتمع  اأف��راد 

لها.

�سيدات م�سر يف دبي تقيم حفاًل الإحياء ذكرى ال�سيخ زايد
•• دبى-وام:

خا�ضا  ح��ف��ال  ي���وم  دب���ي  يف  م�ضر  ���ض��ي��دات  جمعية  اأق���ام���ت 
لإحياء ذكرى املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان وذلك تلبية ملبادرة يوم العمل الإن�ضاين التي اأطلقتها 
واأقيم احلفل بح�ضور  دبي.  الجتماعية يف  ال�ضوؤون  وزارة 
من  وامل�ضرية  الإماراتية  ال�ضخ�ضيات  اأب��رز  من  جمموعة 
جمل�س  رئي�ضة  القا�ضمي  هند  ال��دك��ت��ورة  ال�ضيخة  بينهم 
اآل  ح�ضر  بنت  فاطمة  وال�ضيخة  الم���ارات  اأع��م��ال  �ضيدات 
مكتوم والدكتورة مها ر�ضوان حرم �ضعادة �ضفري جمهورية 
م�ضر العربية و�ضعادة �ضريف البديوي القن�ضل العام مل�ضر 
يف دبي واأقيم احلفل الذي ا�ضتمل على ماأدبة �ضحور وح�ضره 
عدد كبري من اأبناء اجلالية امل�ضرية يف دبي والإمارات اإحياء 
لذكرى املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 

يف �ضهر رم�ضان الكرمي ويهدف اإىل توطيد اأوا�ضر الأخوة 
اللذين  ال�ضقيقني  والإم��ارات  �ضعبي م�ضر  وال�ضداقة بني 
لهما تاريخ قدمي من الود والحرتام املتبادل والتعاون على 
جميع الأ�ضعدة الثقافية والجتماعية وغريها. ومت خالل 
احلفل عر�س فيلم وثائقي عن حياة املغفور له ال�ضيخ زايد 
ركز على املواقف والأحداث التي تظهر حبه وتقديره مل�ضر 
وامل�ضريني. وقالت جيالن م�ضطفى رئي�ضة الهيئة الإدارية 
دبي من خالل هذا احلفل مرة  �ضيدات م�ضر يف  جلمعية 
والإماراتي  امل�ضري  ال�ضعبني  ارتباط  م��دى  يظهر  اأخ��رى 
وتعد  امل�ضتويات..  كل  وعلى  ال�ضنني  مدى  على  ببع�ضهما 
منا�ضبة اإحياء ذكرى ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب 
املتبادل بني  الود  للتعبري عن هذا  اأن�ضب فر�ضة  ثراه  اهلل 
اأبناء ال�ضعبني وكون ذلك كله يتم يف �ضهر رم�ضان الكرمي 

يزيد الأمر خريا وبركة . 



•• اأبوظبي-وام:

التنموية  امل�����ض��اع��دات  قيمة  اأن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التنمية  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
والإن�ضانية التي مت توجيهها من الإمارات خالل الفرتة من العام 1971 
حتى العام 2004 بلغت نحو 90.5 مليار درهم فيما تخطى عدد الدول 
التي ا�ضتفادت من امل�ضاعدات واملعونات الإمنائية والإن�ضانية واخلريية التي 
قدمتها الإمارات حاجز ال�117 دولة تنتمي لكافة اأقاليم العامل وقاراته.

وذكرت الوزارة يف تقرير ا�ضدرته ام�س ملنا�ضبة يوم العمل الإن�ضاين وذكرى 
رحيل املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رحمه اهلل الذي ي�ضادف 
اليوم التا�ضع ع�ضر من رم�ضان اإن هذه الأرقام ت�ضري بجالء ملواقف ال�ضيخ 

زايد ال�ضاطعة وتوجيهاته ال�ضامية وح�ضه الإن�ضاين.
وا�ضافت الوزارة يف تقدميها للتقرير اأن يوم 19 من �ضهر رم�ضان املبارك 
�ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  تعاىل  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  ذك��رى رحيل  ي�ضادف 
اإذ  العطاء رحمه اهلل وطيب ثراه  �ضفينة  ورب��ان  الدولة  نهيان موؤ�ض�س  اآل 
كان يوم وفاته دافعا لعتباره يوم العطاء الإن�ضاين الإماراتي مبوجب قرار 
باأحرف  الرجال  ومواقع  مواقف  ونق�س  لت�ضجيل  كبادرة  ال��وزراء  جمل�س 
من نور يف تاريخ العطاء الإن�ضاين العاملي ول �ضك اأن ذلك اليوم �ضيرتجم 
الب�ضرية نربا�ضا هاديا  �ضهدتها  التي  العظام  والأح��داث  التاريخ  ذاك��رة  يف 
من  والأج��ي��ال  اأم��ام  الطريق  وهجها  �ضيت�ضيء  نورها  ينطفئ  ل  وم�ضكاة 
اأبناء دولة الإمارات يف م�ضرية العطاء فالعامل اجمع يرى ب�ضمات ال�ضيخ 
زايد على درب العطاء �ضاطعة بال مواربة وبال اأغرا�س اأو م�ضالح ذاتية بل 
هو العطاء والعطاء والعطاء يف اجل مفرداته الإن�ضانية ال�ضامية املجردة 
فاأياديه الكرمية وتوجيهاته رحمه اهلل بدعم الدول مل ت�ضتثنى دولة تعاين 
بالإن�ضان  ولئقة  كرمية  حلياة  احلاجة  من  تعاين  �ضعوبا  اأو  الفاقة  من 

دومنا النظر جلن�س اأو ديانة اأو اإقليم.
�ضلف  خلري  خلف  خري  هديه  على  و�ضار  ودرب��ه  ر�ضالته  العطاء  ك��ان  فقد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأ�ضحاب ال�ضمو حكام 
الإمارات وكل املواطنني واملقيمني على ار�س دولة مكنها اهلل بقيادتها وفكر 
موؤ�ض�ضها اأن حتتل مكانة متقدمة ومرتبة ال�ضبق على درب اأكر دول العامل 

عطاء.
ال�ضاطعة  زاي��د  ال�ضيخ  م��واق��ف  على  �ضاهد  التاريخ  اأن  التقرير  وي�ضيف 
 1971 اأبوظبي للتنمية العام  والنرية وهو الذي وجه بتاأ�ضي�س �ضندوق 
وهي ذات الفرتة التي كانت تتزاحم مع اأعباء وفكر مثقل بتاأ�ضي�س احتاد 
الإمارات املبارك فاأولوية العطاء كانت ال�ضباقة يف فكره واملتاأ�ضلة يف ذاته 
باأن  اجمع  للعامل  كر�ضالة  �ضريحة  يعلنها  اأن  اأراد  وكاأنه  را�ضخة  كاأولوية 
اأ�ض�س على العطاء الإن�ضاين وان ذلك الحتاد الذي جمع  احتاد الإم��ارات 
�ضبع اإمارات حتت مظلة واحدة عنوانه التعاون والندماج ملا فيه م�ضلحة 

�ضعوب ودول العامل ودويالته بعدت اأو قربت �ضرقت اأو غربت.
وهي  ال�ضامية  الإ���ض��الم  ر�ضالة  اهلل مغزى  رحمه  فهم  لقد  التقرير  وذك��ر 
وامل�ضاعدة  ال��ع��ون  ج�����ض��ور  ف��ك��ان��ت  للمحتاجني  الإن�����ض��اين  ال��ع��ون  ت��ق��دمي 
الإمارات  قدمتها  التي  ال�ضريعة  القيا�ضية  وال�ضتجابة  العاجلة  والإغاثة 
لالإن�ضان اأي كان موقعه اأو دياناته اأو جن�ضيته راية خفاقة تعلو معها قيم 
معها  ويعلوا  الإن�ضانية  الأزم��ات  من  واملتاأثرين  املكروبني  واإغاثة  العطاء 
اإن�ضانيا ومنحا للم�ضاعدات يف  ا�ضم الإم��ارات لتزاحم الدول الأكر عطاء 

العامل.
وي�ضري التقرير اىل اأنه قد اأعقب تاأ�ضي�س �ضندوق اأبوظبي للتنمية مبادرات 
امل�ضاعدات  قطاع  ملاأ�ض�ضة  هدفت  اهلل  رحمه  زاي��د  ال�ضيخ  بها  وج��ه  عديدة 
اخلارجية لالرتقاء باجلدوى وتعزيز امل�ضوؤولية وت�ضويب م�ضرية العطاء 
اإن�ضانية  40 جهة مانحة وموؤ�ض�ضة  لتنطلق من الإم��ارات اليوم اأكر من 

وخريية لتغطي م�ضاعدتها كافة دول العامل وال�ضعوب املحتاجة واملتاأثرة.
كاأكر   16 املرتبة  الإم���ارات على  اأن ح�ضول  ال���وزارة يف تقريرها  واأك��دت 
م��ن حداثة  2012 رغما  ع��ام  ال��ع��امل خ��الل  ال���دول عطاء على م�ضتوى 
امل��ب��ارك ه��و اع���رتاف م��ن ال��ع��امل باأ�ضره �ضدق  تاأ�ضي�س ال��دول��ة واحت��اده��ا 
م�ضرية العطاء وتر�ضخ قيم البذل يف ذاته ونف�ضه الطيبة وجندة املحتاجني 

وتطوير قدرات الدول وال�ضعوب رحمه اهلل وغفر له.
هذا  ا���ض��دار  اىل  عمدت  اأنها  اىل  ال��دويل  والتعاون  التنمية  وزارة  ولفتت 
ذكرى  ي��واك��ب  ال���ذي  الإم���ارات���ي  الإن�����ض��اين  العمل  ي��وم  مبنا�ضبة  التقرير 
رحيل زايد العطاء يف اطار مهامها بالإ�ضراف والتن�ضيق لقطاع امل�ضاعدات 
الإمارات  اأب��رز مالمح م�ضاعدات  ي�ضتعر�س  التقرير  ان  وقالت  اخلارجية 
اخلارجية وعطائها الإن�ضاين لدول العامل خالل الفرتة من العام 1971 
حتى العام 2004 والذي �ضهد رحيله عن دنيانا غفر اهلل له وطيب ثراه 
عطاءه  وفل�ضفة  الطيبة  وخ�ضاله  اأفعاله  م�ضتلهمني  باأعماله  معنا  باقيا 

ال�ضامية معاهدين اهلل ال�ضري على خطاه املباركة.
ويتناول التقرير عدة حماور ا�ضا�ضية تلقي ال�ضوء على النهج الذي اتبعه 
الن�ضاين فعلى �ضعيد  العمل  زاي��د رحمه اهلل يف جمال  ال�ضيخ  له  املغفور 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  توجيهات  كانت  اخلارجية  امل�ضاعدات  قطاع  موؤ�ض�ضة 
ب��ه��دف تعزيز  امل�����ض��اع��دات اخل��ارج��ي��ة وذل���ك  ق��ط��اع  باأهمية تنظيم  ت��ع��اىل 
اإن�����ض��اء واإط���الق منظومة من  امل�ضتفيدة ع��رب  ل��ل��دول  اجل���دوى وال��ف��ائ��دة 
امل�ضاعدات للعديد من دول  الإن�ضاين وتقدم  بالعمل  التي تقوم  املوؤ�ض�ضات 

العامل.
واملوؤ�ض�ضات  املانحة  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  بتاأ�ضي�س  اهلل  رحمه  ق��ام  لذلك 
اأبوظبي للتنمية هو املت�ضدر  الإن�ضانية واخلريية يف عهده وكان �ضندوق 
لقافلة العطاء واخلري لتلك املوؤ�ض�ضات حيث وجه ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان باإن�ضائه يف 15 يوليو من العام 1971 بهدف تقدمي امل�ضاعدة 
الرامية  جهودها  يف  وم�ضاندتها  وال�ضديقة  ال�ضقيقة  النامية  ال��دول  اإىل 
ذراع  ال�ضندوق  اأ�ضبح  وبذلك  والجتماعية  القت�ضادية  التنمية  لتحقيق 

الإمارات التنموي خارج الدولة.
ومن خالل تاأ�ضي�س ال�ضندوق ا�ضتطاعت الإمارات اأن جتعل من �ضيا�ضاتها 
على  يعمل  موؤ�ض�ضيا  �ضكال  تتخذ  النامية  ال���دول  م�ضاعدة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
من  يعظم  ومبا  ومنتظمة  كفوؤة  ب�ضورة  التنموية  امل�ضاعدات  هذه  تقدمي 

النفع الذي يعود على الدول املتلقية لهذه امل�ضاعدات.
ومتيزت حقبة الثمانينات بتاأ�ضي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف عام 
1983 لتكون ذراع الدولة لتقدمي امل�ضاعدات الإغاثية فقد عملت الهيئة 
على تقدمي امل�ضاعدات يف عدد كبري من الدول املت�ضررة من حالت طوارئ 
ح�ضب توجيهاته طيب اهلل ثراه كما قامت بتلبية النداءات الدولية التي 

ت�ضدر عن املنظمات الدولية.
من  كبري  ع��دد  بتاأ�ضي�س  وذل��ك  يتطور  والتنموي  الإن�ضاين  امل�ضهد  واأخ��ذ 
رائدة  موؤ�ض�ضة  ومنها  الإم��ارات��ي��ة  اخل��ريي��ة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  املانحة  اجل��ه��ات 
كموؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�ضانية وغريها 
من املوؤ�ض�ضات الأخرى حتى بلغ عدد تلك املوؤ�ض�ضات اأكر من 40 موؤ�ض�ضة 
للموؤ�ض�ضات  ب��الإ���ض��اف��ة  اخل��ارج��ي��ة  امل�����ض��اع��دات  ت��ق��دمي  على  تعمل  مانحة 

اخلريية العاملة داخل الدولة والتي تقدم امل�ضاعدات لأبناء اجلاليات.
بتقدمي  واخلريية  الإن�ضانية  واملوؤ�ض�ضات  املانحة  اجلهات  ه��ذه  و�ضاهمت 
اإن�ضانية وتنموية وخريية ملختلف دول العامل وبداأت املوؤ�ض�ضات  م�ضاعدات 
تنتقل اإىل مرحلة من التخ�ض�س يف عملها.. �ضارت جميع هذه املوؤ�ض�ضات 
على الأ�ض�س التي و�ضعها موؤ�ض�س الدولة لتكون اليوم دولة الإمارات اأحد 

اأهم اجلهات املانحة على ال�ضاحة الدولية.
اإ�ضهامات املوؤ�ض�ضات املانحة بالدولة خالل  اإجمايل  اأن  اإىل  وت�ضري الأرق��ام 
الفرتة املمتدة من العام 1971 وحتى العام 2004 تخطت حاجز 90.4 
فوق  يربو  مبا  الأك��رب  الن�ضبة  احلكومية  امل�ضاعدات  لت�ضكل  دره��م  مليار 
اأبوظبي للتنمية وهو  اإ�ضهامات �ضندوق  اإماراتي تليها  ال�73 مليار درهم 
املنح  لإدارة  بالإ�ضافة  النامية  للدول  القرو�س  بتقدمي  املعني  ال�ضندوق 
بالنابة عن احلكومة لت�ضل اإىل 15.3 مليار درهم ثم م�ضاهمات الهالل 
الأحمر الإماراتي بنحو 1.3 مليار درهم خالل الفرتة املذكورة ثم تاأتي 
باأكر  والإن�ضانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  موؤ�ض�ضة 
من 450 مليون درهم ثم هيئة اآل مكتوم اخلريية بنحو 295.3 مليون 
لالأعمال  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  موؤ�ض�ضة  الرتتيب  يف  ليليها  دره��م 

اخلريية والإن�ضانية ثم موؤ�ض�ضات خريية اخرى.
وكان نهجه رحمه اهلل تعاىل يف منح امل�ضاعدات من الدولة يتميز باأنه عطاء 
دينية فنبع  اأو  اأو قومية  اأثنية  اأو  بال حدود ل يرتبط بحواجز جغرافية 

تقفز  وا�ضحة  فل�ضفة  فهي  ال��دول  جلميع  موجهني  كانا  عطائه  وفل�ضفة 
فوق لغة امل�ضالح والتباينات الأيدلوجية وال�ضراعات ال�ضيا�ضية لت�ضل اإىل 
ما فيه م�ضلحة الإن�ضان اأي كانت بلده اأو دولته واأيا كان انتماءه ومذهبه 
 2004 وحتى   1971 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  ان��ه  اإىل  الإح�ضائيات  وت�ضري 
بلغ عدد الدول التي قدمت لها م�ضاعدات من الإم��ارات تنموية واإن�ضانية 

وخريية نحو 117 دولة. 
امل�ضاعدات على  ال�ضيخ زايد رحمه اهلل وطيب ثراه يف تقدمي  وارتكز فكر 
حتقيق اجلدوى من تلك امل�ضاعدات وحتقيق اأف�ضل نتائج لها ممكنة وهذا 
مل يكن ليتحقق لول تبني نهج �ضمويل ل ي�ضتثني قطاعا تنمويا دون اأخر 
الإح�ضائيات  ت�ضري  حيث  امل�ضاعدات  بتلك  امل�ضتهدفة  النامية  ال��دول  يف 
لبلوغ عدد القطاعات امل�ضتهدفة بتلك امل�ضاعدات خالل الفرتة من 1971 
القت�ضادية  القطاعات  اأهم  21 قطاعا متثل  ب�  يقدر  2004 مبا  وحتى 
والتي ت�ضاهم يف حتقيق الرفاه القت�ضادي ومت�س الحتياجات الأ�ضا�ضية 

للمواطنني يف الدول املتلقية للم�ضاعدات الإماراتية.
العامل  دول  يف  الإم���ارات���ي���ة  ب��امل�����ض��اع��دات  امل�ضتهدفة  ال��ق��ط��اع��ات  و�ضملت 
بقيمة  الت�����ض��الت  ق��ط��اع   ..  2004  1971 ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
667.350.884  درهم والأعمال اخلريية الدينية والجتماعية بقيمة 
73.500  مليون درهم  املناخ  البيئة وتغري  درهم و   267.136.078
التعليم  و  دره���م   70.780.589.800 امل���دين  وامل��ج��ت��م��ع  واحل��ك��وم��ة 
1.207.668.392 درهم و اخلدمات الجتماعية 2.035.450.177 
الزراعة  و  دره��م   36.730.000 وامل�ضرفية  املالية  اخل��دم��ات  و  دره��م 
ال�ضحة  و    84.938.807 ال�ضياحة  و  دره��م    651.750.272..2
803.461.972  وال�ضناعة 871.564.238  و امل�ضاعدات الإن�ضانية 
والإغاثة يف حالت الطوارئ 1.076.145.073  و امل�ضاعدات ال�ضلعية 
769.441.013واملياه  والتعدين  املعدنية  امل��وارد  و    4.171.210
وال���ت���خ���زي���ن  ال����ن����ق����ل  و    898.273.477 ال����ع����ام����ة  وال���������ض����ح����ة 
  2.018.403.308 التحتية  البنية  تطوير  و    4.229.473.384
الأعمال  خ��دم��ات  و   1.463.892.226 واإم���داده���ا  ال��ط��اق��ة  توليد  و 

دعم الربامج العامة 160.657.800  درهم. و    365.577.932
للدول  امل�ضاعدات  توجيه  عند  تعاىل  اهلل  رحمه  وروؤي��ت��ه  فل�ضفته  وك��ان��ت 
النامية يف العامل تعتمد يف املقام الأول على بناء القدرات التنموية لتلك 
ورفعة  الكرمية  للحياة  الرا�ضخ  الأ�ضا�س  ت�ضكل  التنمية  اأن  باعتبار  الدول 
وتطور ال�ضعوب و�ضمان م�ضتقبل اأن�ضاين لأجيالها القادمة وذلك بخالف 
الأولوية العاجلة التي كان ال�ضيخ زايد طيب ثراه يوليها مل�ضاعدة املتاأثرين 

يف كافة بقاع العامل من الكوارث الإن�ضانية والأزمات الطارئة.
وت�ضري الأرقام لت�ضدر امل�ضاعدات التنموية املقدمة من الإمارات من الفرتة 
امل�ضاعدات  بلغت  اإذ  الإماراتية  امل�ضاعدات  فئات  قائمة   2004-1971
الإن�ضانية  امل�ضاعدات  تليها  اإم��ارات��ي  دره��م  مليار   89 من  اأك��ر  التنموية 

بنحو 1.1مليار درهم ثم امل�ضاعدات اخلريية بنحو 267 مليون درهم.
وقد ان�ضبت اغلب امل�ضاعدات التنموية على تطوير م�ضاريع البنية التحتية 
يف الدول امل�ضتهدفة بتلك امل�ضاعدات كاإن�ضاء املدن ال�ضكنية واإقامة ال�ضدود 
وتطوير القطاع ال�ضحي واإن�ضاء املدار�س ودعم القطاع الزراعي وتطوير 
القدرات القطاعية التنموية الأخرى مما كان بالغ الأثر يف دعم اخلطط 

وال�ضرتاتيجيات التنموية لتلك الدول ووفر احلياة الكرمية ل�ضعوبها.
امل�����ض��اع��دات م��ن الإم����ارات للعامل اخل��ارج��ي خ��الل الفرتة  ف��ئ��ات  و�ضملت 
  89.146.338.442 بقيمة  تنموية  م�ضاعدات   2004-1971 من 
بقيمة  خ��ريي��ة  و    1.076.1450.073 ب��ق��ي��م��ة  اإن�����ض��ان��ي��ة  و  دره����م 

.  267.136.078
ويوؤكد التقرير انه كان للم�ضاريع التي مت متويلها وفقا لتوجيهات ال�ضيخ 
زايد رحمه اهلل بالغ الأثر يف حت�ضني م�ضتويات املعي�ضة يف الدول امل�ضتهدفة 
من  ج�ضور  وتد�ضني  فتح  على  ف�ضال  منتقاة  اإمنائية  م�ضاريع  خ��الل  من 
العون والإغاثة لتقدمي العون وامل�ضاعدة العاجلة للمتاأثرين من الأزمات 
بع�س  اىل  لفتا   .. واملجاعات  وال��رباك��ني  وال���زلزل  كالكوارث  الإن�ضانية 
زايد  ال�ضيخ  قناة  م�ضر  منها  والتي  احل�ضر  ل  املثال  �ضبيل  على  امل�ضاريع 
يف م�ضر حيث اكتملت الأعمال الإن�ضائية يف م�ضروع قناة ال�ضيخ زايد لنقل 
مياه النيل اإىل الأرا�ضي ال�ضحراوية يف منطقة تو�ضكى وال�ضاحل ال�ضمايل 

اأرا�س  اإىل  لتحويلها  ال�ضقيقة  العربية  م�ضر  بجمهورية  الإ�ضكندرية  يف 
فدان  األ��ف   540 بذلك  لت�ضيف  احل��ي��واين  لالإنتاج  وم�ضروعات  زراع��ي��ة 

للرقعة الزراعية يف م�ضر.
ومولت دولة الإم��ارات هذا امل�ضروع من خالل املنحة التي اأمر بها املغفور 
واأوامر  اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
100 مليون دولر اأمريكي  368 مليون درهم  حيث مت تخ�ضي�س مبلغ 
م�ضروع  من  ج��زءا  تعترب  والتي  زاي��د  ال�ضيخ  قناة  م�ضروع  لتنفيذ  منحة 
تنمية جنوب الوادي يف منطقة تو�ضكى وذلك حتت اإدارة واإ�ضراف �ضندوق 
اأبوظبي للتنمية وقد مت ا�ضتغالل املنحة يف متويل م�ضروع قناة ال�ضيخ زايد 
املزرعة  وم�ضروع  الثالث  وال�ضخ  الرفع  حمطات  وم�ضروع   3 رقم  الفرع 

التجريبية بالإ�ضافة للخدمات ال�ضت�ضارية.
ويت�ضمن امل�ضروع اإن�ضاء ترعة الفرع رقم 3 وذلك لري حوايل 100 األف 
فدان كجزء من منظومة الري املتكاملة لتنمية جنوب الوادي التي ينتظر 
 24  3 اأن تروى حوايل ن�ضف مليون فدان ويبلغ طول ترعة الفرع رقم 
كيلو مرتا وبعر�س �ضتة اإىل ثمانية اأمتار حتتوى على اأربعة بوابات و�ضبعة 
الرتعة  تبطني  ومت  مكعبا-الثانية  م��رتا   50 ح���وايل  لت�ضريف  ج�ضور 
عملها  ا�ضتمرارية  و�ضمان  املياه  ت�ضرب  ملنع  امل�ضلحة  باخلر�ضانة  بالكامل 
ترابى بطول  امل�ضروع طريق خدمة  بكفاءة عالية كما ت�ضمن  ملدة طويلة 

الرتعة.
ويوؤكد التقرير اأن هذا امل�ضروع ال�ضرتاتيجي الذي قدمته دولة الإمارات 
للنيل  موازية  ال�ضحراء  دلتا جديدة جنوب  يخلق  �ضوف  املتحدة  العربية 
األف فدان للرقعة الزراعية التي يتم ريها مبياه   540 اإ�ضافة  ت�ضاهم يف 
 5.5 امل��ي��اه ح��وايل  م��ن  تبلغ ح�ضتها  وال��ت��ي  زاي��د  ال�ضيخ  ع��رب قناة  النيل 
مليار مرت مكعب من املياه �ضنويا وتقدر التكلفة ال�ضتثمارية لهذا امل�ضروع 

العمالق حوايل 4.014  مليارات جنية م�ضري.
الأوىل  املرحلة  يف  زاي��د  ال�ضيخ  قناة  م�ضروع  ملنطقة  الحتياجات  وق��درت 
زراعة  اأ�ضا�س  على  العام  يف  املياه  من  مكعب  مرت  مليارات  خم�ضة  مبقدار 
ا�ضتخدام  واإج����ادة  ال�ضت�ضالح  اأع��م��ال  يف  التقدم  وم��ع  ف���دان  األ���ف   500
امل�ضاحة  يف  التو�ضع  ب��الإم��ك��ان  يكون  ف�ضوف  احل��دي��ث  ال��ري  تكنولوجيات 
املزروعة والأن�ضطة الأخرى وتدخل ح�ضة امل�ضروع من املياه �ضمن الربامج 
وال�ضيا�ضات املائية اخلا�ضة بالتو�ضع يف م�ضاحة 3.4 مليون فدان حتى عام 

.2017
وقام ال�ضندوق بتق�ضيم اأعمال التنفيذ اإىل ثالثة عقود على النحو التايل: 
م�ضروع الفرع رقم 3 من ترعة ال�ضيخ زايد وملحقاتها وم�ضروع حمطات 
اأي  دون  من  امل�ضروع  تنفيذ  ل�ضمان  التجريبية  امل��زرع��ة  وم�ضروع  ال�ضخ 
ت�ضهيالت  اتفاقية  اإب����رام  مت  بالكامل  املنحة  م��ن  ول��ال���ض��ت��ف��ادة  ع��وائ��ق.. 
واإعفاءات تنفيذ امل�ضروعات املمولة من خالل املنحة ما بني كل من حكومة 
جمهورية م�ضر العربية ممثلة يف وزارة الدولة للتعاون الدويل و�ضندوق 

اأبوظبي للتنمية.
وتعترب مدينة ال�ضيخ زايد امل�ضرية مدينة جديدة من مدن اجليل الثاين 
حيث مت اإن�ضائها عام 1995 مبنحة من �ضندوق اأبوظبي للتنمية منحة 
م��دن حمافظة اجل��ي��زة كما تعترب �ضاحية من  اإح���دى  زاي��د وه��ي  ال�ضيخ 
.. وهي مدينة كاملة من  لها  وامتدادا طبيعيا  الكربى  القاهرة  �ضواحى 
وبها  املراحل  جلميع  ومدار�س  م�ضت�ضفيات  بها  واملرافق  اخلدمات  جميع 
كهرباء ومياه نقية وم�ضاحات خ�ضراء كبرية تبلغ م�ضاحتها 40 يف املئة من 

م�ضاحاتها فتجعل للمدينة رونقا خا�س يجذب كل من يلقى بال عليها.
وتنق�ضم املدينة اإىل 20 حي يق�ضم كل منها اإىل اأربع جماورات كل حي به 
خدماته اخلا�ضة من م�ضجد و�ضوق ومركز خدمي وهناك اأحياء متو�ضطة 
الأول والثالث واحل��ادي ع�ضر والثالث ع�ضر ف�ضال  امل�ضتوى مثل الأحياء 
عن اأحياء فوق املتو�ضط مثل احلي الرابع وجزء من احلي الثاين وال�ضابع 
حكومى  طبي  م��رك��ز  ي��وج��د  ع��ايل  اقت�ضادي  م�ضتوى  ذات  راق��ي��ة  واأح��ي��اء 

للمدينة ككل بالإ�ضافة مل�ضت�ضفى ال�ضيخ زايد التخ�ض�ضى.
ويف اململكة املغربية قام يف 18 فرباير 2003 امللك حممد ال�ضاد�س بو�ضع 
حجر الأ�ضا�س مل�ضروع ميناء طنجة بح�ضور �ضمو ال�ضيخ �ضعيد بن زايد اآل 
نهيان ممثل حاكم اأبوظبي و�ضمو ال�ضيخ ذياب بن زايد اآل نهيان وعدد من 
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�ضفراء الدول العربية والأجنبية وال�ضخ�ضيات الدبلوما�ضية.
مليون   300 مببلغ  امل�ضروع  متويل  فى  للتنمية  ابوظبى  �ضندوق  و�ضاهم 
دولر ويتكون امل�ضروع من بناء ميناء باملياه العميقة على بعد 35 كيلو مرتا 
�ضرق مدينة طنجة ويحتوى على ممر دخول بعر�س 300 مرت وعمق 16 
  1100 مرتا بالإ�ضافة لبناء حاجز رئي�ضي واآخر ثانوي ور�ضيف بطول  
مرت وعمق 15 مرتا للحاويات ور�ضيف للحبوب بطول 500 مرت وعمق 
450 مرتا وعمق 12 مرتا  بطول  املختلفة  للب�ضائع  ور�ضيف  15 مرتا 
وحمطتني للم�ضافرين بطول 200 مرت وعمق 12 مرتا بالإ�ضافة ملحطة 
خا�ضة حلامالت النفط وحو�س خا�س لل�ضفن اخلا�ضة باخلدمات وال�ضيد 

البحرى مع توفري جميع التجهيزات الالزمة لإدارة امليناء.
ال�ضمالية  املناطق  طموحات  حتقيق  فى  طنجة  ميناء  تد�ضني  و�ضي�ضاهم 
ب�ضكل خا�س واملغرب ب�ضكل عام ملا متثله هذه املنطقة من نقطة اإ�ضرتاتيجية 
وحمورية تربط بني اأوروبا واإفريقيا من جهة والعامل العربي واأوروبا من 

جهة ثانية.
ا�ضا�ضى  ويعترب امليناء ملتقى الطرق البحرية الكربى فى العامل ومدخل 
احلرة  املناطق  تواجد  بف�ضل  املغربي  لالقت�ضاد  قوية  دينامكية  لإع��ط��اء 
التجارية وال�ضناعية ومن �ضان هذا القطب القت�ضادي ان ي�ضاعد املنتجات 
ق��درت��ه على  ع��ن  الأ���ض��واق اخلارجية ف�ضال  دخ��ول  وغ��ريه��ا على  املغربية 
ا�ضتقبال حمولت ي�ضل حجمها اىل مابني 20 اإىل 22 مليون طن �ضنويا. 
ويعمل  �ضرير  ي�ضم300  الذي  زايد  ال�ضيخ  م�ضت�ضفى  املغرب  اقيم يف  كما 
انقطاع ويعتمد يف الأ�ضا�س على تقنياته العالية يف �ضرعة  دون  �ضاعة   24
اجناز العمليات اجلراحية واملعاجلة حتى ي�ضتقبل اكرب عدد من املر�ضى.. 
ويقود فريق من 18 اأ�ضتاذا خمت�ضا نحو 217 طبيبا وممر�ضا ورغم انه 
ل يعمل حاليا بطاقته كاملة فقد ا�ضتطاع ان يجري اأكر من 48 عملية 
جراحة يف اليوم حيث يتوفر على 12 غرفة عمليات جمهزة باأحدث املعدات 

اجلراحية ومركز خا�س لالإنعا�س العناية املركزة وي�ضم 25 �ضريرا.
ومما زاد امل�ضت�ضفى �ضيتا داخل املغرب هو ا�ضتعانته باخت�ضا�ضيني زائرين 
من دول مثل �ضوي�ضرا وكندا واأمريكا وفرن�ضا كما اأن غرف عملياته مربوطة 
مبا�ضرة مع �ضبكات تلفزيونية يف م�ضت�ضفيات 24 دولة وهو اإىل ذلك يقوم 
بدور املركز الطبي اجلامعي حيث ي�ضم عددا من قاعات التدري�س وبه قاعة 
رئي�ضية ت�ضم 150 مقعدا يفد اإليها يوميا طلبة كليات الطب من الرباط 

ومدن اأخرى.
ال�ضمالية  املقاطعة احلدودية  يقع يف  ال��ذي  تربيال  �ضد  اقيم  باك�ضتان  ويف 
الغربية و�ضيد ال�ضد على احد اأهم الأنهار وهو نهر ال�ضند على بعد 103 
 18.5 بتكلفة   1976 عام  ال�ضد  بناء  واكتمل  روالبندي  من  كيلومرتات 
مليار روبية باك�ضتانية ويعد يف ذات الوقت اكرب حمطة توليد الكهرباء يف 
باك�ضتان لها القدرة على توليد 3.478  ميغا واط من الكهرباء ارتفاعه 

.  2.264 القاعدة  عند  �ضمكه  و  قدم   469
اإماراتي  دره���م  66 مليون  ي��ق��ارب  م��ا  الإم�����ارات  ق��دم��ت   1981 ع��ام  ويف 
لإ�ضالح واإعادة تاأهيل �ضد تربيال كما ي�ضمل الإعمال اجلوفية واخلدمات 

الهند�ضية والإ�ضراف.
 3 املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة   1982 اإبريل  يف  اليمن خ�ض�ضت  ويف 
املنكوبني الذين ت�ضرروا من  اأمريكي ب�ضكل عاجل مل�ضاعدة  ماليني دولر 
الفي�ضانات يف اليمن بيد اأن ال�ضيخ زايد رحمه اهلل اأدرك اأن امل�ضاعدة على 
املدى الق�ضري ل حتل امل�ضكلة فتربع �ضخ�ضيا يف وقت لحق من �ضهر اإبريل 
نهائيا  م��اأرب وبذلك و�ضع حال  �ضد  بناء  لإع��ادة  الالزمة  ب��الأم��وال  نف�ضه 

للم�ضكلة الأ�ضا�ضية.
اإ�ضافية  اأم���وال  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  قدمت   1984 ع��ام  ويف 
ملوا�ضلة العمل يف بناء ال�ضد ويف الثاين اأكتوبر من العام نف�ضه و�ضع املغفور 

الذي  الدمار  ينهي  مل�ضروع  الأ�ضا�س  زاي��د حجر  ال�ضيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له 
ال�ضاحلة  الأر���س  الهكتارات من  اآلف  ويجدد خ�ضوبة  الفي�ضانات  ت�ضببه 
الذي  م��اأرب  �ضد  بافتتاح  زاي��د  ال�ضيخ  ق��ام  عامني  وبعد  م�ضتقبال  للزراعة 
انتهى العمل فيه قبل التوقيت املقرر له وهو ال�ضد الذي امتدت فوائده اإىل 

جزء كبري من اليمن.
باإن�ضاء  ومل يتوقف دعم ال�ضيخ زايد ل�ضتكمال �ضد ماأرب حيث قام بعدها 
قناة رئي�ضية بطول 63 كلم وقنوات فرعية لري املزارع مبدينة ماأرب مما 
�ضاهم يف ري اأكر من 10 اآلف هكتار من امل�ضاحات مزروعة باملحا�ضيل.. 
 240 بتكلفة  كيلومرتا   173 بطول  م��اآرب  �ضنعاء  طريق  اإجن��از  مت  كما 

مليون درهم.
و�ضط  يف  عبداهلل  احل��اج  مبنطقة  القطن  غ��زل  م�ضنع  اقيم  ال�ضودان  ويف 
ال�ضميك  الغزل  من  �ضنويا  طن   7700 قدرها  اإنتاجية  بطاقة  ال�ضودان 
2650 طن �ضنويا من الغزل الرفيع وي�ضتمل امل�ضنع على  بالإ�ضافة اإىل 

معدات الغزل املم�ضط واملعدات.
كلم   500 اإىل  ي�ضل  اأطوالها  �ضكك حديدية جمموع  كما مت مد خطوط 
بالإ�ضافة اإىل �ضيانة اخلطوط ال�ضابقة وتوفري عدد من القاطرات والعربات 
والور�س واأماكن التدريب وامل�ضاعدة الفنية وزيادة اأجهزة الإنارة ا�ضافة اىل 
اإن�ضاء مدرج يف مطار اخلرطوم بطول 3700 مرت وتوابعه وكذلك مباين 
من  عدد  اإىل  بالإ�ضافة  ولوازمها  واخلدمات  والب�ضائع  الركاب  العمليات 

الأجهزة ومعدات ال�ضيانة والإطفاء والإنقاذ والإدارة وغريها.
ك��م��ا مت ر���ض��ف ط��ري��ق ي��رب��ط ب��ني اخل���رط���وم وب��ورت�����ض��ودان ب��ط��ول 675 

كيلومرت وهو طريق حيوي للت�ضدير وال�ضترياد.
ولعل ما ميكن ان ي�ضتنبطه خرباء التنمية الب�ضرية واملجتمعية يف العامل 
هو اأن جمتمع الإمارات تاأ�ض�س على �ضيم العطاء والتاآخي الإن�ضاين فثقافة 
العطاء مرت�ضخة بقوة لدى كافة املوؤ�ض�ضات والأفراد والعديد من اجلهات 
ويت�ضح ذلك من حجم امل�ضاركات ال�ضخمة يف حمالت الإغاثة التي تعلن 
اأزمات  م��ن  للمتاأثرين  وتوجهها  ب��ال��دول��ة  وخ��ريي��ة  اإن�ضانية  جهات  عنها 
ملا  يعود  وج��ل  عز  اهلل  بعد  الف�ضل  ف��ان  وهنا  العامل  بقاع  كافة  اإن�ضانية يف 
اأبناء  ب��اإذن اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد من تر�ضيخه يف وج��دان  �ضعي املغفور له 
الإمارات وت�ضمينه يف ن�ضاأة الأجيال املتعاقبة كقيم خال�ضة متوارثة و�ضيم 

لأهل الإمارات.
اننا نوؤمن  التاريخية حينما قال رحمه اهلل  وي�ضطع ذلك يف ثنايا مقولته 
باأن خري الروة التي حبانا اهلل بها يجب ان يعم اأ�ضدقائنا واأ�ضقائنا وهذه 
املقولة ترجمت اليوم لوجود اأكر من 40 موؤ�ض�ضة تتناف�س جميعها على 
اأزمات  العامل يعانوا من وط��اأة  امل�ضاعدة لآخرين يف  العون وج�ضور  مد يد 
حلياة  الأ�ضا�ضية  احتياجاتهم  ومت�����س  كرامتهم  متتهن  طاحنة  اإن�ضانية 

كرمية.
كما باتت الإمارات بناء على تلك الثقافة التي مثلت مرياثا يعلوا معها �ضاأن 
الإن�ضان يف كل بقعة يف العامل متتلك �ضبكة كبرية ومتنوعة من املوؤ�ض�ضات 
م�ضبوقة  غري  ب��ادرة  يف  متخ�ض�ضة  اإن�ضانية  خدمات  تقدم  التي  الإن�ضانية 
عامليا كموؤ�ض�ضة نور دبي التي ت�ضتهدف الق�ضاء على امرا�س العمى وفقد 
التعليم  تقدمي  على  بالرتكيز  تقوم  والتي  العطاء  دب��ي  وموؤ�ض�ضة  الب�ضر 
تقدم  التي  املوؤ�ض�ضات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ع��امل  دول  م��ن  العديد  الب��ت��دائ��ي يف 

خدمات نوعية وغري م�ضبوقة.
الإمارات  العطاء للمجتمع القت�ضادي وال�ضتثماري يف  كما امتدت ثقافة 
ويت�ضح ذل���ك م��ن م���ب���ادرات ك��ي��ان��ات الأع���م���ال يف ال��دول��ة يف ت��ق��دمي املنح 
موؤ�ض�ضات وطنية  ال��دول من  دعم  مبادرات  تتزايد  فيما  الكثيفة  وامل�ضاركة 
ت�ضتثمر يف الطاقة والتي مت�س ع�ضب حياة وازدهار الدول ك�ضركة م�ضدر 
من خالل اقامة م�ضاريع طاقوية تعتمد على الطاقة النظيفة يف عدد من 

الدول النامية.
وكان ال�ضيخ زايد رحمه اهلل يويل الدول وال�ضعوب العربية بحكم انتمائه 
امل�ضاريع  باإن�ضاء  توجيهاته  كانت  فقد  الهتمام  جل  والإ�ضالمي  العروبي 
واقامة  وال��ط��رق  واجل�����ض��ور  امل��ي��اه  وم�����ض��اري��ع  ال�ضكنية  ك��امل��دن  الإمن��ائ��ي��ة 

املوؤ�ض�ضات التعليمية للدول العربية ال�ضقيقة الهتمام الأكرب.
من  الأوف���ر  والق�ضط  الك��رب  الهتمام  العربية  م�ضر  جمهورية  وتت�ضدر 
الفرتة  درهم وذلك خالل  15.9 مليار  بنحو  املقدمة  امل�ضاعدات  اإجمايل 
اأعباء  وت��زاي��د  ال�ضكان  اع���دد  لتزايد  بالنظر   2004 وح��ت��ى   1971 م��ن 
تلك  يف  التنمية  خطط  ت��خ��دم  تنموية  م�ضاريع  يف  وج��ه��ت  حيث  التنمية 
الدولة ال�ضقيقة كما ت�ضري الإح�ضائيات لتزايد حجم امل�ضاعدات التي اأمر 
بتوجيهيها ال�ضيخ زايد رحمه اهلل اإىل م�ضر يف اإعقاب حرب اأكتوبر 1973 

وذلك مل�ضاندة القت�ضاد امل�ضري يف تلك الفرتة الع�ضيبة.
ال�ضورية  للجمهورية  وجهت  التي  التنموية  امل�ضاعدات  حجم  بلغت  كما 
11 مليار دره��م زه��اء الفرتة من  اأك��ر من  ي��وازي  ال�ضقيقة مبا  العربية 
1971 وحتى العام 2004 واملغرب بنحو 6.6 مليار درهم والأردن بنحو 

درهم.  6.5
ومل تكن الق�ضية الفل�ضطينية كق�ضية قومية عربية يف املقام الأول بعيدة 
املقدمة  امل�ضاعدات  بلغت قيمة  اإذ  زايد رحمه اهلل  ال�ضيخ  اهتمام ودعم  عن 
لفل�ضطني خالل تلك الفرتة ما يقارب 3.7 مليار درهم وجههت يف معظمها 
الحتالل  ج��راء  حمنته  يف  ال�ضقيق  الفل�ضطيني  لل�ضعب  ال��دع��م  لتقدمي 
الإ�ضرائيلي كتوفري الدعم لالجئني وت�ضييد املدن ال�ضكنية وان�ضاء البنية 

التحتية وغريها من اأوجه الدعم.
ان اللبنة التي و�ضعها املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان رحمه اهلل �ضاهمت يف ح�ضول الإمارات على مكانة مرموقة ومرتبة 
يف  حلت  حيث  العامل  يف  اإن�ضانيا  عطاء  ال��دول  اأك��ر  �ضعيد  على  متقدمة 
جلنة  لت�ضنيف  وفقا   2012 املا�ضي  ال��ع��ام  عامليا  ع�ضر  ال�ضاد�ضة  املرتبة 
فدولة  والتنمية  القت�ضادي  التعاون  ملنظمة  التابعة  الإمنائية  امل�ضاعدات 
الإمارات باتت اليوم اأحد اأهم اجلهات املانحة على ال�ضاحة الدولية باعرتاف 
عدد كبري من دول العامل ويخ�س هنا بالذكر تقرير البنك الدويل الذي 
ن�ضر يف عام 2010 لي�ضري اإىل اأن دولة الإمارات من اأكر الدول عطاء على 

ال�ضاحة الدولية يف درا�ضة اأعدها حول العقود الأربعة املا�ضية.
ال�ضاحة  ل��دوره��ا على  الإ���ض��ادات  م��ن  ع��دد كبري  ال��دول��ة على  كما ح�ضلت 
الدولية �ضواء من روؤ�ضاء الدول او منظمات الأمم املتحدة املختلفة. وهذا 
اأدت  والتي  ث��راه  اهلل  طيب  زاي��د  ال�ضيخ  امتلكها  التي  الب�ضرية  على  ي��دل 

بجهوده اأن ت�ضل دولتنا احلبيبة لتكون يف الطليعة.
واكدت وزارة التنمية والتعاون الدويل يف ختام تقريرها اأنه مع مرور ثماين 
�ضنوات على رحيل ال�ضيخ زايد رحمه اهلل اإل اأن روحه واإرثه وفكره ل تزال 
جميعها حا�ضرة لي�س يف عقول اأبناء الإمارات وقلوبهم فح�ضب بل املاليني 
الذين عاي�ضوا جتربته  العربية والإ�ضالمية وال�ضديقة  ال�ضعوب  اأبناء  من 
اأو  �ضكنية  مدينة  هناك  دول��ة  كل  ففي  امل�ضتمرة..  اآث��اره��ا  راأوا  اأو  ال��رائ��دة 
الأ�ضخا�س  ا�ضم زايد وهناك ماليني  اأو ج�ضر يحمل  اأو م�ضت�ضفى  مدر�ضة 
�ضاعد يف اإنقاذهم من حالة طوارئ معينة من خالل م�ضاعدات اإن�ضانية اأو 
اأمرا�س مميتة  الدولية للق�ضاء على  تقدمي العالج وامل�ضاهمة يف اجلهود 

مثل دودة غينيا واملالريا وغريها.
وقالت الوزارة يجب علينا موؤ�ض�ضات وم�ضوؤولني واأفراد مقيمني ووافدين 
اأن ن�ضتلهم يف هذه املنا�ضبة اجلليلة الدرو�س والعرب من م�ضرية عطاء الأب 
املوؤ�ض�س وهي فر�ضة نوؤكد من خاللها عزمنا على امل�ضي قدما على النهج 
الذي ر�ضمه لنا الراحل وجندد العهد والوفاء لقيادتنا الر�ضيدة واملتمثلة 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  ب�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 

و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
ال�ضيخ  �ضمو  اأول  والفريق  الإم��ارات  الأعلى لالحتاد حكام  املجل�س  اأع�ضاء 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�ضلحة ونعاهدهم بالعمل املخل�س يف �ضتى امليادين لتبقى دولتنا دوما يف 

طليعة الدول املانحة كما اأرادها اآباوؤنا املوؤ�ض�ضون.
التنمية والتعاون  القا�ضمي وزي��رة  ال�ضيخة لبنى بنت خالد  واأك��دت معايل 
اأن ال�ضيخ زايد رحمه اهلل كان يف طليعة القادة التاريخيني الذين  الدويل 
اأ�ضرعة اخلري خارج حدود دولهم و�ضعوبهم لتمتد وتتوا�ضل مع كل  مدوا 

املحتاجني واملعوزين يف جهات املعمورة الأربع.
الإماراتي  الإن�����ض��اين  العمل  ي��وم  مبنا�ضبة  ال��ي��وم  كلمة  يف  معاليها  وق��ال��ت 
والذكرى الطيبة لرحيل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه اإن 
ال�ضيخ زايد من هوؤلء العظام الذي وقف اأمامهم التاريخ اإعجابا وتقديرا 
العطاء  زاي��د  قيم  على  ترعرعت  دول��ة  بامتداد  املمتدة  الإن�ضانية  لأفعاله 
منوذجا  بعده  من  القيادة  دفة  توىل  من  لياأتي  فل�ضفته  معني  من  ونهلت 
اآل نهيان  اآخر يف العطاء وهو �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد  ونبعا 
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
رع��اه اهلل  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم 
م�ضتمرين على ذلك النهج الأ�ضيل فكان ال�ضائرون من خلفه كخري خلف 

خلري �ضلف من بعده على هديه ل يحيدون قيد اأمنلة.
وفيما يلي ن�س كلمة معاليها .. )العطاء الإن�ضاين طيلة مراحل تاريخنا 
الب�ضري ل ياألف دربه اإل رجال قالئل لأنه الدرب الأ�ضعب والتحدي الأكرب 
الذي ل يعرف �ضوى لغة واحدة هي لغة البذل من اجل اإ�ضعاد الآخرين اأيا 
اأو دولهم هي لغة وفل�ضفة ل يعتنقها اإل من  كانت دياناتهم اأو جن�ضياتهم 
ارتاأوا اأنهم لي�ضوا لوحدهم يف ذلك العامل وقفزوا على حواجز حب الذات 
لالآخرين  وال��غ��وث  ال��ع��ون  لتقدمي  اأوت���وا  م��ا  بكل  فهبوا  الفانية  وامل�ضالح 
العون  يد  التي متد  احلانية  واليد  بيته  و�ضرد من  فقد  ملن  امل��اأوى  فكانوا 
وامل�����ض��اع��دة وت��ط��ي��ب اجل����راح مل��ن اأمل���ت ب��ه امل�����ض��ائ��ب وت��ق��ل��ب��ات ال��ده��ر وغدر 
الطبيعة هي فل�ضفة ولغة ل يدركها �ضوى من تعالت نف�ضه و�ضمت روحه 

لتوؤكد اأن العطاء قيم نادرة ل يت�ضبث بها �ضوى قالئل الرجال.
ونحن اإذ نتذكر اليوم جميعا م�ضوؤولني وموؤ�ض�ضات جمتمع واأفراد يف دولة 
الإمارات ويف العامل اجمع ذكرى رحيل فار�س العطاء بال منازع املغفور له 
ثراه  اهلل وطيب  نهيان رحمه  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن 
الذي حتل ذكرى رحيله اليوم كبادرة غري م�ضبوقة ا�ضتنها جمل�س الوزراء 
الب�ضري  تاريخنا  ب��ارزة يف  الإماراتي ومعلمة  الإن�ضاين  للعمل  كيوم  املوقر 
يف  الإن�ضاين  والتاآخي  والبذل  العطاء  قيم  واأ�ضمى  اأج��ل  نتذكر  والإن�ضاين 
اأبهى �ضورها كواقع عاي�ضته دولة الإمارات املباركة بف�ضل اهلل تعاىل يف كنف 

ال�ضيخ زايد رحمه اهلل .
فالتاريخ الإن�ضاين قد ي�ضقط من ذاكرته الكثري والكثري من القادة الذين 
النعمة فكانوا وبال على �ضعوبهم ولكنه يف  امل�ضوؤولية وخزائن  تولوا زمام 
ذات الوقت ينق�س باأحرف من نور هوؤلء القادة الذين مدوا اأ�ضرعة اخلري 
خارج حدود دولهم و�ضعوبهم لتمتد وتتوا�ضل مع كل املحتاجني واملعوزين 

يف جهات املعمورة الأربع اجمع.
اأمامهم التاريخ  فال�ضيخ زايد رحمه اهلل هو من هوؤلء العظام الذي وقف 
اإعجابا وتقديرا لأفعاله الإن�ضانية املمتدة بامتداد دولة ترعرعت على قيم 
زايد العطاء ونهلت من معني فل�ضفته لياأتي من تويل دفة القيادة من بعده 
زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  وهو �ضاحب  العطاء  اأخ��ر يف  ونبعا  منوذجا 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
ال�ضائرون من خلفه كخري  فكان  الأ�ضيل  النهج  ذلك  على  م�ضتمرين  اهلل 

خلف خلري �ضلف من بعده على هديه ل يحيدون قيد اأمنلة.
وها هو العرتاف العاملي بغرا�س زايد ياأتي ليعلوا من �ضاأن دولة مل مي�ضي 
عقود   4 �ضوى  العامل  دول  خارطة  على  وظهورها  املباركة  م�ضريتها  على 
لتحتل الإمارات املرتبة ال�ضاد�ضة ع�ضر كاأكر دول العامل عطاء اإن�ضانيا كما 
 40 من  باأكر  تزخر  وعاملية  اإقليمية  وور�ضة  نحل  خللية  الدولة  حتولت 
موؤ�ض�ضة اإن�ضانية وجهة مانحة انطلقت من ار�س الإمارات ويف ذات الوقت 
واملنظمات  للموؤ�ض�ضات  وتقدمي اخلدمات  امل�ضاعدات  لتوزيع  اإقليمي  مركز 
الدولية العاملة يف جمالت الإغاثة والعون الإن�ضاين العاملي ا�ضتفادة من 

املوقع اجلغرايف للدولة كممر ومعرب بني ال�ضرق والغرب.
ول �ضك فاأن تلك املرتبة املتقدمة مقارنة بعمر الدولة مل تاأت من فراغ اأو 
ال�ضدفة بل ج��اءت بعزمية وفكر وروؤي��ة رجل لقب بزايد اخلري  من رحم 
اأجيالنا  وعلى  علينا جميعا  ويبقى  ثراه  اهلل وطيب  العطاء رحمه  وفار�س 
املقبلة اأن ل نتذكره يوما فقط يف العام بل كل يوم و�ضاعة حتى نت�ضبث بلغة 

العطاء وننهل من قيمه رحمه اهلل تعاىل وغفر له (. 
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حرم ويل عهد عجمان: ال�سيخ زايد ا�ستبق غريه من الزعماء والقادة واملفكرين و�سيد دولة قوية ي�سار اإليها بالبنان

الوطني االحتادي يطلق مبادرة اإلكرتونية يف ذكرى وفاة املغفور له ال�سيخ زايد

•• عجمان-وام:

قالت حرم �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
اإن  القا�ضمي  �ضقر  بنت  اأ�ضماء  ال�ضيخة  عجمان  عهد 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل 
واملفكرين  وال��ق��ادة  ال��زع��م��اء  م��ن  غ��ريه  ا�ضتبق  ث���راه 
وامللهمني وكون دولة قوية ي�ضار اإليها بالبنان تناف�س 
كربى الدول يف حب الوطن والثبات والقوة والعطاء 
�ضعبها  والبعيد  للقريب  مو�ضول  خريها  الن�ضاين 
رج���ل تعجز   .. وال�����ض��الم  والأم�����ان  ب��ال��رف��اه��ي��ة  ينعم 
الكلمات عن و�ضف اأفعاله العظيمة واأقواله احلكيمة 
رحل لكنه مازال باقيا حيا ناب�ضا يف القلوب و�ضتظل 

ماآثره تروى لأجيال واأجيال عرب الع�ضور.
�ضقر  بنت  اأ�ضماء  ال�ضيخة  األقتها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
املجل�س  ال��زاه��ر  بق�ضر  ا�ضت�ضافتها  خ��الل  القا�ضمي 
الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  نظمته  ال��ذي  الرم�ضاين 
اح��ت��ف��اء ب��ي��وم ال��ع��م��ل الإن�����ض��اين الإم���ارات���ي لت�ضليط 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  ماآثر  على  ال�ضوء 
النعيمي  بنت عمار  اآمنة  ال�ضيخة  رحمه اهلل بح�ضور 
الدوائر  وم���دي���رات  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  �ضمو  ك��رمي��ة 
و�ضيدات  والر�ضمية  احلكومية  واجلهات  واملوؤ�ض�ضات 
لوكالة  ت�ضريح  يف  اأ�ضماء  ال�ضيخة  واأ���ض��ادت  املجتمع. 
اأنباء الإمارات وام باأعمال ال�ضيخ زايد العظيمة يف بناء 
فا�س  بقلب  واأركانها  اأ�ضا�ضها  وت�ضييد  الإم��ارات  دولة 
فكان  واأبنائها  الإم���ارات  لأر���س  حمبة وعطاء وكرما 
املذهلة  نتائجه  وب��ان��ت  جهده  ظهر  ق��د  املتني  بنيانه 
ف��اأ���ض��ب��ح��ت الإم�������ارات خ���الل ف���رتة وج���ي���زة منوذجا 
ومنائها  تطورها  يف  العامل  م�ضتوى  على  به  يحتذى 
الغالية  الذكرى  هذه  يف  اأن��ه  واأو�ضحت  وا�ضتدامتها. 

�ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  دور  اأهمية  م��دى  لنا  يتبني 
وكرجل  الم���ارات  ل��دول��ة  وموؤ�ض�س  كزعيم  نهيان  اآل 
�ضيا�ضة حمنك وقائد فذ وفار�س �ضجاع متيز باحلكمة 
العبقري  بفكره  ا�ضتطاع  ال����دوؤوب  والعمل  وال�ضرب 
وح�ضه امللهم اأن يواجه العقبات واملحن واأن يتعلم منها 
وا�ضتطاع اأن يحقق حلمه لبلده يف اأن يحول ال�ضحراء 
القاحلة اىل دولة خ�ضراء زاهية حتقق اأعلى معدلت 

التنمية والزدهار والر�ضا وال�ضعادة.
بن  زاي���د  ال�ضيخ  ال��راح��ل  م��ن��ج��زات  اأن  اإىل  واأ����ض���ارت 
تعد ول حت�ضى  ل  ث��راه  اهلل  نهيان طيب  اآل  �ضلطان 
الإمارات  داخ��ل  �ضواء  ومدينة  ووجهة  مكان  كل  ففي 
ماأثره  تخلد  وذك��رى  وب�ضمة  لبنة  و�ضع  خارجها  اأو 
يف العمل الوطني واملجتمعي والقت�ضادي والإن�ضاين 
بكلمة حلرم  ال��رم�����ض��اين  املجل�س  ب���داأ  وق��د  اخل���ريي 
املجل�س  �ضمو ويل عهد عجمان رحبت فيها ب�ضيفات 
.. متمنية لهن ال�ضتفادة من حماور هذا املجل�س يف 
هذا ال�ضهر الكرمي وفاء وتقديرا لباين دولة المارات 
املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان .. 
داعية اهلل عز وجل اأن يدمي الأمن والأمان وال�ضتقرار 
على الإمارات و�ضعبها واأن يوفق القيادة الر�ضيدة التي 
ليكملوا  ن��ربا���ض��ا  املوؤ�ض�ضني  ال��ق��ادة  نهج  م��ن  ات��خ��ذت 
م�ضرية البناء والعطاء. ثم األقت فوزية طار�س مديرة 
الجتماعية  ال�����ض��وؤون  ب���وزارة  الأ���ض��ري��ة  التنمية  اإدارة 
ال�ضيخة  اىل  والتقدير  بال�ضكر  فيها  توجهت  كلمة 
املجل�س  القا�ضمي ل�ضت�ضافتها هذا  اأ�ضماء بنت �ضقر 
ل�ضفاء  كبرية  اأهمية  ل��ه  اأ�ضبح  وال���ذي  الرم�ضاين 
هذا  وتعزيز  الميانية  والنفحات  الروحانية  الج��واء 
الن�ضاين  العمل  يوم  يف  خا�ضة  الجتماعي  التوا�ضل 
حلكيم ال��ع��رب وح��ك��ي��م ال��ع��امل امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان.
زاي���د بن  ال�ضيخ  ب����اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأن  واأو���ض��ح��ت 
الن�ضاين  العمل  دع��م  من  اأول  هو  نهيان  اآل  �ضلطان 
من خالل الربامج واملبادرات التي يقوم بها ويوليها 
جهده واق��وال��ه امل��اأث��ورة ت��دل على ذل��ك وجن��د ان كل 
الوقت  التى تقام يف  املبادرات الن�ضانية والجتماعية 
واأعماله رحمه اهلل  اإم��ت��داد لفكره  ال  احل��ايل ما هي 
يف خمتلف امليادين التعليمية وال�ضحية والجتماعية 
والن�ضانية ولفتت اإىل اأن ال�ضيخ زايد رحمه اهلل اهتم 
بداية  منذ  ب��امل��راأة  الرت��ق��اء  �ضبيل  يف  كبريا  اهتماما 
املتحدة ومن  العربية  الإم��ارات  توليه كرئي�س لدولة 
املجتمع  ن�ضف  امل���راأة  اإن  ال�ضاأن  ه��ذا  اأق��وال��ه يف  بع�س 
وهي ربة البيت ول ينبغي لدولة تبني نف�ضها اأن تبقي 
امل���راأة غ��ارق��ة يف ظ��الم اجلهل اأ���ض��رية لأغ���الل القهر 
الكاملة  مب�ضوؤوليتها  لتنه�س  املجال  لها  اأف�ضح  فقد 
اإىل جانب الرجل يف خمتلف جمالت العمل وخو�ضها 
والثقافية  والجتماعية  القت�ضادية  التحولت  غمار 

على قاعدة امل�ضاواة والتكافوؤ يف احلقوق والواجبات.
ال�ضام�ضي  م�ضاري  اأحمد  موزة  الواعظة  وا�ضتعر�ضت 
الإ�ضالمية  ل���ل�������ض���وؤون  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  واع���ظ���ة 
والأوق������اف م��اآث��ر امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل ال�����ض��ي��خ زايد 
نبل  على  ت��دل  ال��ت��ي  وم��واق��ف��ه  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن 
وامل�ضاكني  للفقراء  املمدودة  البي�ضاء  واأياديه  اأخالقه 
التي  وامل�����ض��اع��دات اخل��ارج��ي��ة  الأر������س  ب��ق��اع  يف �ضتى 
ودول  وفل�ضطني  باك�ضتان  مثل  باأكملها  ملدن  يقدمها 
من  ع��دد  فتح  جانب  اإىل  وغريها  واآ�ضيوية  افريقية 
للم�ضلمني  زاي��د  موؤ�ض�ضة  مثل  الن�ضانية  املوؤ�ض�ضات 
اجلدد وموؤ�ض�ضة زايد لالحتياجات اخلا�ضة ودار زايد 
للرعاية الن�ضانية وغريها الكثري وكلها لدعم العمل 

الكثري من الدرو�س  اأن هناك  اإىل  واأ�ضارت  الن�ضاين. 
زايد  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  الراحل  �ضرية  نتعلمها من  التي 
والوفاء  العطاء  ومنها  حياتنا  يف  منهجا  ونتخذها 
الهل  وح���ب  والإخ�����اء  وال��ك��رم  والإي���ث���ار  والت�ضحية 
والثقافة  وامل��ع��رف��ة  العلم  واخل���ري  وال��وط��ن  وال��ن��ا���س 
الكبري وم�ضاعدة  واح��رتام  بال�ضغري  والرفق  والعمل 
الفقري واملحتاج واأنه ل ياأ�س مع احلياة ول حياة مع 
ال�ضمحة  ال�ضالم  اأخالقيات  جميعها  فهذه   .. الياأ�س 
وطنه  ويف  حياته  يف  وطبقها  زاي��د  ال�ضيخ  عليها  �ضار 
فاأ�ضبحت المارات اأف�ضل دولة للعي�س واحتلت املركز 
على   48 واملركز  العربية  ال��دول  م�ضتوى  على  الول 

م�ضتوى العامل.
ال��واع��ظ��ة م���وزة اح��م��د م�����ض��اري ال�ضام�ضي  وحت��دث��ت 
اأي�����ض��ا ح��ول ف�ضل ه��ذه الأي����ام امل��ب��ارك��ة م��ن رم�ضان 
الآواخ��ر منها وذك��رت جوانب م�ضيئة  الع�ضر  وف�ضل 
ن�ضر  يف  وال�����ض��الم  ال�ضالة  عليه  امل�ضطفى  حياة  م��ن 
ر�ضالة ال�ضالم اىل �ضعوب العامل ومعاناته وال�ضدائد 
ال���ت���ي واج��ه��ه��ا يف ت��ب��ل��ي��غ ر���ض��ال��ت��ه ل��ي��ع��م م���ن بعدها 
الكرمية  الخالق  ولت�ضل  والت�ضامح  وال�ضالم  اخلري 
واملبادىء ال�ضامية اىل النا�س قاطبة واأختتمت اجلل�ضة 
الرم�ضانية بدعاء اىل اهلل �ضبحانه وتعاىل اأن يجعل 
كل اأعمال ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه وقفا له يف ميزان ح�ضناته واأن يدمي اهلل تعاىل 
عز هذا الوطن ويجعل رايته عالية خفاقة يف ظل هذه 
�ضلف.  خلري  خلف  خري  هم  الذين  الر�ضيدة  القيادة 
وت�ضلمت حرم �ضمو ويل عهد عجمان من مديرة اإدارة 
�ضهادة  الجتماعية  ال�ضوؤون  ب��وزارة  الأ�ضرية  التنمية 
العمل  وتقدير على جهودها احلثيثة يف خدمة  �ضكر 

الن�ضاين.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق املجل�س الوطني الحتادي مبادرة اإلكرتونية يف 
ذكرى وفاة املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه با�ضم زايد واملجل�س الوطني 
الحتادي تتيح للجمهور الطالع على فيلم وثائقي 
وك��ت��اب و���ض��ور ت��وث��ق ال��دع��م ال���ذي اأوله رح��م��ه اهلل 
للمجل�س ملمار�ضة اخت�ضا�ضاته الد�ضتورية. ويعر�س 
التوا�ضل  ومواقع  الل��ك��رتوين  موقعه  على  املجل�س 
الط���الع على   امل��ب��ادرة حيث ميكن  ه��ذه  الجتماعي 
الوطني  واملجل�س  زاي��د  وك��ت��اب   واملجل�س  زاي��د  فيلم 
له  املغفور  الحت��ادي ومقاطع م�ضجلة من خطابات 
انعقاد املجل�س  اأدوار  افتتاح  ال�ضيخ زايد يف  ب��اإذن اهلل 
القائد  اختطه  ال��ذي  النهج  تظهر  �ضور  اإىل  اإ�ضافة 
املوؤ�ض�س رحمه اهلل يف تاأ�ضي�س ودعم امل�ضرية الربملانية 

التي واكبت دولة الحتاد منذ بداياتها.
الأمني  املرزوعي  �ضامل  حممد  الدكتور  �ضعادة  وقال 
الذكرى  اإن  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام 

بن  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  لوفاة  التا�ضعة 
ن�ضتذكر  منا�ضبة  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
يف  واملتمثلة  عهده  يف  حتققت  التي  الإجن���ازات  فيها 
الإمارات  يف  متكامل  ح�ضاري  م�ضروع  دعائم  و�ضع 

تعي�ضه الأجيال املتعاقبة وحت�ضد ثماره.
اليوم من نه�ضة وتطور وانفتاح  اأن ما نعي�ضه  واأك��د 
ميثل غي�ضا من في�س اآبائنا املوؤ�ض�ضني وعلى راأ�ضهم 
املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
العظيمة  الإن�ضانية  مبواقفه  منوها  ث��راه  اهلل  طيب 
واحلكيمة وماآثره النبيلة وبو�ضفه رجل دولة حظي 

بتقدير العامل اأجمع.
زايد  ال�ضيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  اإن  امل��زروع��ي  وق��ال 
الإمارات  دول��ة  يف  القيادة  زم��ام  ت�ضلمه  منذ  حر�س 
عام 1971م على اأن تاأخذ الدولة مكانتها املرموقة 
تعزيزا  موؤ�ض�ضاتها  بناء جميع  الأمم من خالل  بني 
يتجلى  احل��ر���س  ه��ذا  اأن  الحت���اد.. مو�ضحا  مل�ضرية 
ال�ضلطات  كاأحد  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  عقد  يف 
انطالق  م��ع  م��ت��زام��ن��ا  جل�ضاته  لأوىل  ال��د���ض��ت��وري��ة 

م�ضرية الحتاد.
الدولة  يف  الوطنية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  اط���الق  اأن  واأو���ض��ح 
للعديد من املبادرات املتنوعة يف ذكرى وفاته رحمه 
اهلل تعبري عن مدى الوفاء لعطاء زايد الذي �ضخر 
وموؤ�ض�ضات  وقانون  عدل  دول��ة  لبناء  الإمكانيات  كل 
الوطني  املجل�س  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  را���ض��خ��ة.. 
الحت����ادي ت��ه��دف اإىل اإط����الع اجل��م��ه��ور ع��ل��ى مدى 
الدعم والهتمام الذي كان يوليه املغفور له باإذن اهلل 
كان  التي  الوطنية  وللق�ضايا  للمجل�س  زاي��د  ال�ضيخ 

يناق�ضها وتتعلق بهموم الوطن واملواطنني.
واأ���ض��اف  نفخر يف دول���ة الإم����ارات ب���اأن اإ���ض��م والدنا 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ض��ي��خ زاي����د اق����رتن ب��ال��ن��ه��ج الإن�ضاين 
ق�ضايا  ن�ضرة  م�ضهودة متثلت يف  الأ�ضيل ومبواقف 
احلق  ق�ضايا  وم�ضاندة  والإ�ضالمية  العربية  الأم��ة 
البي�ضاء لتعطي  اأي��ادي��ه  وام��ت��دت  العامل  وال��ع��دل يف 
ب�����ض��خ��اء يف ����ض���اح���ات ال��ع��م��ل الإن�������ض���اين واخل����ريي 
حالت  يف  والأ�ضدقاء  الأ�ضقاء  جانب  اإىل  والوقوف 
التي متر بها للتخفيف  الطارئة  الأزم��ات والكوارث 

من وقعها على �ضعوبها .
الوطني  املجل�س  م�ضرية  واملجل�س  زايد  فيلم  ويوثق 
الحتادي منذ عقده اأول جل�ضة عام 1972م والدعم 
ال�ضيخ  ب��اإذن اهلل  املغفور له  ال��ذي حظي به من قبل 
من  املجل�س  ي�ضهده  وم��ا  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 
دعم مو�ضول من قبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
راعي  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

م�ضرية متكني املجل�س الوطني الحتادي.
ويتكون كتاب  زايد واملجل�س الوطني الحتادي  من 
ثالثة ف�ضول تتحدث عن الفكر واملنهج عند املغفور 
الع�ضرية  ال��دول��ة  ب��ن��اء  يف  ون��ه��ج��ه  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه 
واأهم ق�ضايا التنمية ال�ضاملة ودور املجل�س الوطني 
والإن�ضان  الوطن  بناء  ق�ضايا  واأه��م  فيها  الحت��ادي 
وتعك�س  والدولية.  والعربية  الإقليمية  والعالقات 
ال�ضور واملقاطع امل�ضجلة خلطابات املغفور له باإذن اهلل 
ال�ضيخ زايد يف افتتاح اأدوار املجل�س حر�ضه على دعم 
املجل�س الوطني الحتادي من ممار�ضة اخت�ضا�ضاته 

الد�ضتورية الت�ضريعية والرقابية وال�ضيا�ضية.

موؤ�س�سة دبي االإ�سالمي االإن�سانية تتربع بـ 40 مليون 
درهم لبيت اخلري مبنا�سبة يوم العمل االإن�ساين االإماراتي

•• دبي-وام: 

دبي  ال����ذراع اخل���ريي لبنك  الإن�����ض��ان��ي��ة  الإ���ض��الم��ي  دب���ي  ق��دم��ت موؤ�ض�ضة 
�ضنوية  كم�ضاعدة  اخلري  بيت  جلمعية  دره��م  مليون   40 مبلغ  الإ�ضالمي 
اأ�ضرة  اآلف  و6  العام  م��دار  �ضهريا على  اأ�ضرة  و500  األفني  تغطي حاجة 

تتلقى م�ضاعدات مقطوعة خالل العام.
لتوجيهات  وا�ضتجابة  الإم��ارات��ي  الإن�ضاين  العمل  يوم  مبنا�ضبة  ذلك  جاء 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل باإحياء ذك��رى املغفور له باإذن  رئي�س جمل�س 
19 رم�ضان وتذكريا  اآل نهيان التي ت�ضادف  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  اهلل 
باأعماله ومبادراته الإن�ضانية واخلريية. و�ضكر معايل جمعة املاجد رئي�س 
جمل�س اإدارة جمعية بيت اخلري موؤ�ض�ضة دبي الإ�ضالمي الإن�ضانية على هذا 
التربع ال�ضخي الذي �ضي�ضاعد اجلمعية على الوفاء باإلتزاماتها جتاه الأ�ضر 
ت�ضتفيد من اجلمعية  اأ�ضرة   14000 اإىل  اإ�ضافة  املكفولة لدى اجلمعية 
يف رم�ضان . وقال اإن موؤ�ض�ضة دبي الإ�ضالمي الإن�ضانية اأحد اأهم ال�ضركاء 
ال�ضرتاتيجيني الذين يدعمون م�ضرية بيت اخلري ون�ضاطاتها اخلريية .. 
 .. املتوا�ضل  دعمها  على  املوؤ�ض�ضة  لإدارة  والتقدير  ال�ضكر  بخال�س  وتوجه 
داعيا اهلل تعاىل اأن يكتب ذلك يف ميزان ح�ضنات كل من �ضاهم وقدم وكان 

وراء هذه الدعم الكرمي.
الذي  بالدور  اهلل  العبد  ال��رزاق  عبد  للموؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�ضاد 
تقوم به بيت اخلري يف م�ضاعدة الأ�ضر املتعففة وحمدودة الدخل وقال لقد 
بامل�ضوؤولية  التزامها  منطلق  من  الإن�ضانية  الإ�ضالمي  دبي  موؤ�ض�ضة  راأت 
املجتمعية واأداء لزكاة اأرباح املوؤ�ض�ضني وامل�ضاهمني يف بنك دبي الإ�ضالمي اأن 
حتمل جانبا من العبء الذي تت�ضدى له اجلمعية بتقدمي هذا املبلغ الذي 
األف  اأ�ضرة تتلقى امل�ضاعدات �ضهريا بواقع  األفني و500  يغطي احتياجات 
اأ�ضرة ممن يتلقون م�ضاعدات  اآلف   6 درهم لكل فرد منها ملدة عام ودعم 

طارئة اأو مقطوعة.
التي  التعاون  اإتفاقية  جددت  قد  الإن�ضانية  الإ�ضالمي  دبي  موؤ�ض�ضة  كانت 
تنظم العالقة بني بنك دبي الإ�ضالمي و بيت اخلري مبنا�ضبة مرور ع�ضر 
بع�ضرة  للجمعية  ال�ضنوي  الدعم  ح�ضة  من  وزادت  توقيعها  على  �ضنوات 
لرحلة  وتتويجا  واملعي�ضية  القت�ضادية  للظروف  مواكبة  دره��م  ماليني 

تعاون مثمر ا�ضتفادت منها األوف الأ�ضر واحلالت .

جمارك دبي تطلق 6 مبادرات اإن�سانية واجتماعية يف يوم العمل االإن�ساين االإماراتي
•• دبي-الفجر:

ت��ف��اع��اًل م���ع م���ب���ادرة ي����وم العمل 
اأطلقت  الإم������ارات������ي،  الإن�������ض���اين 
اإن�ضانية  م��ب��ادرات   6 دب��ي  جمارك 
املبادرة  م���ع  ت��زام��ن��اً  واج��ت��م��اع��ي��ة 
التا�ضعة  ال��ذك��رى  ُت�����ض��ادف  ال��ت��ي 
ب���اإذن اهلل تعاىل  ل��ه  املغفور  ل��وف��اة 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
امل����ب����ادرة  اأن  ح���ي���ث  اهلل،  رح����م����ه 
موظفو  فيها  ويتعا�ضد  يت�ضارك 
اإ�ضافة  ال���ع���م���الء،  م���ع  ال����دائ����رة 
هذا  يف  املجتمعية  مبادراتها  اإىل 
اأنها  اعتبار  على  الف�ضيل،  ال�ضهر 
بقيم  لالحتفاء  ا�ضتثنائية  فر�ضة 
اخلري والعطاء والتعاون، حيث اأن 
اخلري والعطاء اأ�ضبحا نهجاً ثابتاً 

بالتعاون  املاء  فكانت مبادرة �ضقيا 
م��ع هيئة الأع��م��ال اخل��ريي��ة، ويف 
اجلوية  اجل��م��رك��ي��ة  امل��راك��ز  اإدارة 
طالب  رعاية  مبادرة  حول  فكانت 
الأعمال  هيئة  م��ع  بالتعاون  علم 
م��ي��ن��اء ج��ب��ل علي  اخل���ريي���ة، ويف 
بالتعاون  وق��ف  م��ب��ادرة  عن  عبارة 
ومبادرة  اخل��ري،  بيت  جمعية  م��ع 
عمليات  اإدارة  يف  ال��ي��ت��ي��م  ع��ي��دي��ة 
امل��ط��ارات، ويف مركز ج��م��ارك حتا 
مت تخ�ضي�س املبادرة مل�ضروع عالج 

بالتعاون مع جمعية بيت اخلري.
كما مت و�ضع �ضورة املغفور له باإذن 
على  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل 
اأجهزة توقيع احل�ضور والن�ضراف 
ومقطع  )ال��ب�����ض��م��ة(،  للموظفني 
لل�ضيخ  وامل�ضاء  ال�ضباح  يف  �ضوتي 

واإرثاً متيزت به اإمارات اخلري من 
خالل م�ضريتها الإن�ضانية العامرة 

بالبذل وم�ضاندة ال�ضعفاء.
مت  ال��ت��ي  ال�ضتة  امل��ب��ادرات  وتعترب 
جمموعة  ع���ن  ع���ب���ارة  اإط���الق���ه���ا 
حثنا  التي  اخلريية  الأع��م��ال  من 
اإليها ديننا احلنيف، حيث مت دعوة 
والتي  فيها  للم�ضاركة  املوظفني 
وا�ضتح�ضان  ك��ب��رياً  اإق���ب���اًل  لق���ت 
امل�ضاركة  على  واحلر�س  اجلميع، 
الإن�ضانية،  امل��ب��ادرات  ه��ذه  يف مثل 
مبنى  يف  امل������ب������ادرة  ك����ان����ت  ح���ي���ث 
الدائرة الرئي�ضي عبارة عن عمرة 
اأو  املري�س  اأو  العاجز  ع��ن  ال��ب��دل 
ال�����ض��خ�����س امل��ت��وف��ى ب��ال��ت��ع��اون مع 
ويف  اخل���ريي���ة،  الإح�����ض��ان  جمعية 
ال�ضاحلية  اجلمركية  املراكز  اإدارة 

عبدالرحمن ال�ضدي�س اأثناء دعائه 
لل�ضيخ زايد بن �ضلطان طيب اهلل 
الدائرة  م��ن  حر�ضاً  وذل���ك  ث���راه، 
ع���ل���ى ت����ذك����ري امل����وظ����ف����ني مب���دى 
املنا�ضبة  ه��ذه  يف  امل�ضاركة  اأهمية 

الإن�ضانية اخلريية.
اأطلقت الدائرة حملة خريية  كما 
املوظفني  م����ن  ت����ربع����ات  جل���م���ع 
التي  احل����م����ل����ة  يف  ل���ل���م�������ض���ارك���ة 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال������وزراء ح��اك��م دب����ي، ق��ب��ل بداية 
املبارك، وهي حملة  �ضهر رم�ضان 
مليون  لك�ضوة  ت��ه��دف  رم�ضانية 
والتي  العامل،  طفل حمروم حول 
اإىل  ت���ع���اىل  اهلل  ب��ف�����ض��ل  و���ض��ل��ت 

معظم م�ضتحقيها منذ انطالقها، 
ال��ي��وم الحد  اإىل  ا���ض��ت��م��رت  ال��ت��ي 
19 رم�����ض��ان وال����ذي ي��واف��ق يوم 
الإماراتي، وذلك  الإن�ضاين  العمل 
الدائرة  دع��وة موظفي  من خالل 
وامل���راك���ز اجل��م��رك��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة لها 
بالتربع ل�ضالح احلملة الإن�ضانية 
اخل����ريي����ة ك����ي حت���ق���ق اأه���داف���ه���ا 

النبيلة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ج��م��ارك دبي 
قبيل  اإن�ضانية  حملة  اأط��ل��ق��ت  ق��د 
اأجل  م��ن  باأ�ضابيع،  رم�ضان  �ضهر 
مالية  وم���ب���ال���غ  ت����ربع����ات  ج���م���ع 
النيجر  يف  م�ضلمة  قرية  لإف��ط��ار 
يف بادئ الأمر، وا�ضتطاعت بف�ضل 
مالية  مبالغ  جتمع  اأن  تعاىل  اهلل 
لإفطار 3 قرى م�ضلمة يف النيجر 

واأفريقيا لعدد )160( اأ�ضرة طيلة 
على  دليل  وه��ذا  الف�ضيل،  ال�ضهر 
حر�س املوظفني على م�ضاعدة كل 
ويعانون  ال�ضبل  بهم  �ضاقت  م��ن 

العون  يد  ومد  العي�س،  �ضيق  من 
لهم واحت�ضاب ذلك من ال�ضدقات 
اهلل  اإىل  القربات  اأعظم  من  وه��ي 
تعاىل، اإ�ضافة اإىل حر�س الدائرة 

ال�ضيفي  ال��ربن��ام��ج  رع���اي���ة  ع��ل��ى 
لإحدى  الكرمي  القراآن  لتحفيظ 
املراكز املتخ�ض�ضة يف ذلك وغريها 

من املبادرات املجتمعية.

دبي لالإعالم تطلق جمموعة من الربامج واملبادرات يف اإطار يوم العمل االإن�ساين االإمارتي

كذلك الزعيم الذي ر�ضم يف تاريخ 
اأجمع  والعامل  واملنطقة  الإم��ارات 
اأنقى �ضورة عن الت�ضامح والتالقي 
التعاطي مع  واخل��ري واحلكمة يف 
اأب��ن��ائ��ه م��ن ال�ضعوب  ���ض��وؤون ك��اف��ة 
الإن�ضانية  الق�ضايا  وم��ع  العربية 
كافة فا�ضتحق اللقب الذي اأطلقه 
عليه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 

حاكم دبي زايد زعيم الإن�ضانية .
ون���وه ال��ه��ام��ل��ي اإىل اأن���ه ت��ق��رر بث 

امليدانية.
واأ�ضار اإىل مواكبة قنوات املوؤ�ض�ضة 
ل���ه���ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة مب��ج��م��وع��ة من 
الربامج التي �ضت�ضلط ال�ضوء على 
تاأ�ضي�س م�ضرية  له يف  املغفور  دور 
العطاء الن�ضاين يف الدولة ف�ضال 
الربامج  ب��ع�����س  ت��خ�����ض��ي�����س  ع���ن 
املنا�ضبة  ه��ذه  ع��ن  كاملة  حللقات 
يف  املوؤ�ض�ضة  موظفو  �ضيقوم  فيما 
هذا اليوم مبجموعة من املبادرات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ل��ي م���ن قيم 
العمل الإن�ضاين الذي كان املغفور 

الإم���ارات حلقة كاملة خا�ضة عن 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
برنامج  ���ض��ي��واك��ب  ك��م��ا  ن��ه��ي��ان  اآل 
رم�ضان والنا�س هذه الذكرى من 
والأن�ضطة  الفعاليات  خالل ر�ضد 
ال�����دول�����ة  اإم��������������ارات  يف خم���ت���ل���ف 
بالإ�ضافة اإىل قيام كل من اإذاعتي 
مبتابعة  اإم  اإف  دب���ي  و  دب���ي  ن���ور 
ه����ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة ع��ل��ى م����دار اليوم 
املبا�ضرة  الربامج  باقة  خالل  من 
�ضبكة  ع��رب  اخل��ا���ض��ة  والتغطيات 
املرا�ضلني يف خمتلف اأنحاء الدولة 
ف�ضال عن تخ�ضي�س م�ضاحة من 
املواكبة  والربامج  الأخبار  ن�ضرات 

للحديث عن هذه املنا�ضبة.
الأف�������ردي مديرة  م����رمي  وق���ال���ت 
اإدارة الت�ضويق والت�ضال املوؤ�ض�ضي 
يف موؤ�ض�ضة دبي لالإعالم اإن فريقا 
موؤ�ض�ضة  م��وظ��ف��ي  م���ن  ت��ط��وع��ي��ا 
بامل�ضاهمة  �ضيقوم  ل��الع��الم  دب��ي 
يف ت���وزي���ع وج���ب���ات الإف���ط���ار عند 
يف  احليوية  وال�ضوارع  التقاطعات 
اإم����ارة دب��ي وذل���ك ي��وم غ��د الأحد 

•• دبي-وام:

لالإعالم  دب����ي  م��وؤ���ض�����ض��ة  اأع���ل���ن���ت 
الربامج  م���ن  جم��م��وع��ة  اإط�����الق 
واملجتمعية  الإن�ضانية  وامل��ب��ادرات 
اأطلقها  ال��ت��ي  ل��ل��م��ب��ادرة  م��واك��ب��ة 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ذكرى  رم�ضان   19 ي��وم  بت�ضمية 
له  املغفور  الحت��اد  موؤ�ض�س  رحيل 
زاي��د بن �ضلطان  ال�ضيخ  ب��اإذن اهلل 
الإن�ضاين  العمل  ب��ي��وم  نهيان  اآل 

الإماراتي .
املن�ضوري  ���ض��ع��ي��د  اأح���م���د  واأك������د 
املدير التنفيذي لقطاع التلفزيون 
والإذاعة يف موؤ�ض�ضة دبي لالإعالم 
حر�س املوؤ�ض�ضة على مواكبة كافة 
الوطنية  والأح�������داث  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وريادتها  ال��دول��ة  ت�ضهدها  ال��ت��ي 
متميز  ه�����و  م�����ا  ك�����ل  ت����ق����دمي  يف 
الغالية  ال����ذك����رى  ب���ه���ذه  وي��ل��ي��ق 
ع��ل��ى ق���ل���وب اجل��م��ي��ع وذل�����ك بعد 

بهذا  الحتفال  يكون  اأن  تقرر  اأن 
فيها  يحيي  �ضنوية  منا�ضبة  اليوم 
���ض��ع��ب الإم������ارات وامل��ق��ي��م��ون على 
املوؤ�ض�س  ال��ق��ائ��د  ذك����رى  اأر����ض���ه���ا 
عرب فعاليات تو�ضح ماآثر الفقيد 
الكبري يف اجلانب الن�ضاين والذي 
ارتبط ا�ضمه بعمل اخلري والبذل 

والعطاء.
واأو�ضح املن�ضوري اأن هذه اخلطوة 
اإ�ضرتاتيجية  م���ع  مت��ا���ض��ي��ا  ت���اأت���ي 
الهادفة  ل��الع��الم  دب���ي  م��وؤ���ض�����ض��ة 
فئات  خمتلف  م��ع  ال��ت��وا���ض��ل  اإىل 
امل��ج��ت��م��ع م���ن اأج�����ل ت��ر���ض��ي��خ دور 
وربطها  امل��ث��ل��ى  وال��ق��ي��م  ال���ع���ادات 
جانب  اإىل  وامل���ج���ت���م���ع  ب���ال���وط���ن 
تفعيل دور موظفيها وحثهم على 
تعزيزا  املنا�ضبات  امل�ضاركة يف هذه 
وتفعيلها  الوطنية  الهوية  ملفهوم 
بالإ�ضافة  وجم��ت��م��ع��ي��ا  اإع���الم���ي���ا 
اإىل تقدمي الدعم ملختلف اجلهات 
البيئة  دور  وت��ف��ع��ي��ل  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
داخ�����ل امل��وؤ���ض�����ض��ة وخ���ارج���ه���ا عن 
طريق ربطها بالربامج والأن�ضطة 

على  اخلا�س  الوثائقي  الربنامج 
الأحد  اليوم  م�ضاء  دبي  �ضما  قناة 
�ضما  قناة  على  متفرقة  اأوق���ات  يف 
دبي وتلفزيون دبي وقناة دبي اإت�س 

دي على مدار اليوم.
اأخ��رى �ضتقوم قناة �ضما  من جهة 
دب���ي ب��ب��ث جم��م��وع��ة م��ن املقاطع 
اخلا�ضة حتت عنوان زايد الإن�ضان 
ع���ل���ى م������دار ال����ي����وم ت���ت���ن���اول اأه����م 
وامل�ضاعدات  الن�ضانية  ال��وق��ف��ات 
التي  اخل��ريي��ة  وامل�ضاريع  وامل��ك��ارم 
�ضملت العامل الإ�ضالمي حتى دول 
املتقدم وتلقي ال�ضوء على  العامل 
ال�����ض��ي��خ زاي����د ب��ن �ضلطان  اأع���م���ال 
ال��ت��ي لقيت  ن��ه��ي��ان رح��م��ه اهلل  اآل 
الدولية  املحافل  يف  كبرية  اأ�ضداء 
واملنظمات الدولية تقديرا جلهوده 
ومبادراته التي �ضملت العديد من 
اأق���ط���ار ال���ع���امل. م���ن ج��ه��ت��ه لفت 
خليفة حمد اأبو �ضهاب مدير قناة 
ال�ضينار  برنامج  اأن  اإىل  دب��ي  �ضما 
ابتداء من  الأح��د  �ضيخ�ض�س يوم 
بتوقيت  م�ضاء   11:30 ال�ضاعة 

ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي����د ب���ن ���ض��ل��ط��ان اآل 
نهيان �ضاحب اأيادي بي�ضاء داخل 

الوطن وخارجه.
يف غ�ضون ذلك اأعد مركز الأخبار 
ل����الإع����الم بهذه  دب����ي  مب��وؤ���ض�����ض��ة 
حتت  وث��ائ��ق��ي��ا  ب��رن��اجم��ا  املنا�ضبة 
عنوان زايد زعيم الإن�ضانية يروي 
اأبرز املحطات يف م�ضرية املغفور له 
واإجنازاته  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل  ب���اإذن 
والعربية  املحلية  امل�ضتويات  على 
ب�ضمات  ت���رك  اأن  ب��ع��د  وال��ع��امل��ي��ة 
التاريخ احلديث على  حمفورة يف 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  الأ�ضعدة 
واأ�ضبح  والجتماعية  والإن�ضانية 
قائدا لحتاد بات منوذجا يحتذى 

به يف اأنحاء العامل.
عبيد  ع����ل����ي  ل����ف����ت  ج����ان����ب����ه  م�����ن 
ال��ه��ام��ل��ي م���دي���ر م���رك���ز الأخ���ب���ار 
اأن  اإىل  ل��الإع��الم  دب��ي  موؤ�ض�ضة  يف 
الربنامج الوثائقي اخلا�س يقدم 
ن��ب��ذة ع��ن امل��وؤ���ض�����س وال��ق��ائ��د زايد 
اخل����ري وال���ع���ط���اء وال����وال����د الذي 
وروؤيته  بفكره  وط��ن��ه  اأب��ن��اء  ظلل 

وت�����وع�����وي �ضمن  خ�����ريي  ك��ع��م��ل 
����ض���راك���ة امل���وؤ����ض�������ض���ة الإع���الم���ي���ة 
اأمان  رم�ضان  مل�ضروع  ومواكبتها 
الذي  ح��وادث  .. معا رم�ضان بال 
الإح�ضان اخلريية  تطلقه جمعية 
الثاين  ل��ل��ع��ام  ع��ج��م��ان  اإم������ارة  يف 
بتوزيع  وامل��ت��م��ث��ل  ال����ت����وايل  ع��ل��ى 
ال�ضائقني  ع��ل��ى  الإف���ط���ار  وج��ب��ات 
املروية  والتقاطعات  ال�����ض��وارع  يف 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  امل���غ���رب  اآذان  وق���ت 
ال����ق����ي����ادات ال���ع���ام���ة ل��ل�����ض��رط��ة يف 
اإم��ارات الدولة وعدد من اجلهات 
العامة واخلا�ضة طيلة اأيام ال�ضهر 

الف�ضيل.
واأ�ضارت اإىل اأن فريقا اآخر �ضيقوم 
ببيع بطاقات تذكارية حتمل �ضور 
وف��ي��دي��و امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ض��ي��خ زايد 
ريعها  يعود  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 
وذلك  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال  ل�ضالح 
الت�ضويق  اإدارة  م���ب���ادرة  اإط����ار  يف 
موؤ�ض�ضة  يف  املوؤ�ض�ضي  والإت�����ض��ال 
دب�����ي ل�����الإع�����الم وب���ال���ت���ع���اون مع 

الدائرة القت�ضادية بدبي. 
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وم�سات من م�سرية زايد اخلري يف جمل�س نادي دبي لل�سحافة الرم�ساين 
•• دبي-وام:

لل�ضحافة  دب���ي  ن���ادي  جمل�س  يف  امل�����ض��ارك��ون  اأج��م��ع 
الرم�ضاين على اأن القائد الراحل املغفور له باإذن اهلل 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان زرع خالل م�ضريته 
ذلك  ج��اء  الإم��ارات��ي.  الإن�ضان  والعلم يف  العمل  قيم 
خالل املجل�س احلواري بعنوان زايد الإن�ضان.. منهج 
ي���وم رحيل  ت�ضمية  و���ض��رية وط���ن مب��ن��ا���ض��ب��ة  رج����ل.. 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان يوم العمل 
رم�ضان   19 �ضي�ضادف  وال��ذي  الإم��ارات��ي  الإن�ضاين 
اأدار احل���وار الإع��الم��ي حممد جنيب  م��ن ك��ل ع���ام. 
من  كل  فيه  وحت��دث  الريا�ضية  اأبوظبي  قناة  مدير 
زكي ن�ضيبة امل�ضت�ضار الثقايف يف وزارة �ضوؤون الرئا�ضة 
حممد  واأحمد  القد�ضي  حممد  الإعالمي  وامل�ضت�ضار 
املن�ضوري نائب مدير عام الإذاعة والتلفزيون ل�ضوؤون 

الإذاعة الأ�ضبق و�ضرار بالهول مدير برنامج وطني.
املغفور له يف  وا�ضتعر�س احل�ضور جانبا من م�ضرية 
بناء الدولة وكيف حترك بها من جناح اإىل اآخر بف�ضل 
اإدارته احلكيمة وكيف اأ�ضبحت دولة الإمارات العربية 
املتحدة يف م�ضاف دول العامل املتقدمة من حيث قوة 

اقت�ضادها وارتفاع م�ضتوى املعي�ضة ملواطنيها.
امل�ضاركون رواي��ات عا�ضروها حول دور الراحل  وقدم 
زايد يف موؤازرة املحتاجني وكيف امتدت يداه البي�ضاء 
حمطات  واأب���رز  وغربا  �ضرقا  اخل��ري  ب�ضمات  لترتك 

العمل الإن�ضاين يف هذه امل�ضرية احلافلة بالعطاء.
وقال مدير احلوار حممد جنيب اإنه مع رحيل زايد 
بكى التاريخ واأن زايد واإن رحل بج�ضده اإل اأنه مازال 
ي�ضكن هذا الوطن وي�ضكن قلوب هذا ال�ضعب ومازال 

موجودا بحكمته.
حركت  جتاربهم  من  م�ضاهد  املتحدثون  وا�ضتعر�س 
زاي��د رح��ل عن عنا من  اإن  وج��دان احل�ضور و قالوا 
دائما  زاي���د  ي��رح��م  اهلل  كلمة  وم��ازال��ت  ���ض��ن��وات  ت�ضع 
التاريخي كاإن�ضان  اإياه بالقائد  البال.. وا�ضفني  على 
عظمت �ضفاته و كزعيم لالإن�ضانية فعال كما و�ضفه 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
والإن�ضان  العظيم  والقائد  احل��ن��ون  الأب  واع��ت��ربوه 
الذي مل يرد �ضائال واأن الكلمات تعجز عن و�ضفه واأن 
اهلل اأحب هذه الأمة باأن بعث فيها �ضخ�ضا يحبها ول 

يتكرر.
وحت�����دث امل�������ض���ارك���ون مم���ن راف���ق���وا ال�����ض��ي��خ زاي�����د يف 
م�ضريته عن العديد من مناقبه على الأ�ضعدة كافة 
وم�ضريته يف بناء الدولة وذكروا العديد من امل�ضاريع 
ال��ت��ي ع��ز نظريها يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي وال��ع��امل ومن 
الحتاد  تاأ�ضي�س  ذك��رى  م��ن  م�ضاهد  وبع�س  مناقبه 
ورغبته يف بناء الدولة.. بو�ضفه اإن�ضانا �ضاخما حمبا 

لأهله واأ�ضقائه العرب داعما لهم يف حمنهم واأن املال 
مل يكن عنده اأغلى من اأبناء الوطن.

واملوؤ�ض�س  ال��ب��اين  �ضخ�ضية  اأث���ر  امل�����ض��ارك��ون  ون��اق�����س 
زايد  اأبناء  بو�ضفهم  الدولة  اأبناء  على  زاي��د  الراحل 
به  اأخ��رى  وتاأثر دول عربية  الو�ضف  وا�ضتخدام هذا 
بني  الت�ضامح  ن�ضر  يف  �ضاهم  ورم��زا  اأب��وي��ا  لقبا  كونه 
اأب��رز معاين ومعامل هوية  اأبناء الإم���ارات.. وح��ددوا 
الإم��ارات��ي من خ��الل ثالثة حم��اور قدمها  الإن�ضان 
اأبناء الإم��ارات يف دولة  اأن��ه يجمع  ال�ضيخ زاي��د الأول 
بعد  الدولة  �ضيادة  تعزز  اأمنية  مظلة  لتاأمني  واح��دة 
الن�ضحاب الربيطاين وثانيا اأنه كان يوؤمن ب�ضرورة 
والثالث   .. الدولة  لبناء  مواطن  لكل  العون  ميد  اأن 
الحتفاظ  م��ع  والع�ضرنة  التقدم  ب��ني  املناغمة  ه��و 
ال�ضيخ زايد  املرحوم  الإم��ارات.. وقيام  بتاريخ وهوية 
الإمارت  �ضعب  ليعرف  العني  يف  اأث��ري  متحف  ببناء 
بح�ضارة عمرها اأكر من 4000 اآلف �ضنة وقدرته 
على تخطي التحديات ببناء الدولة. وذكر املتحدثون 
ال��ع��دي��د م���ن امل��ق��اط��ع ال��ت��ي ذك���ره���ا ���ض��اح��ب ال�ضمو 
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ 
ال�ضيخ  ال�ضارقة يف حديثه عن  الأعلى حاكم  املجل�س 
وكون  كالثاقب  كالنجم  ب��زغ  ب��اأن  زاي��د عندما و�ضفه 
اأمة.. وعددوا بع�ضا من الأخطار التي  اأمة وكان هو 
حل  اإىل  �ضعي  وكيفية  الإم���ارات  بدولة  حتيط  كانت 
امل�ضاكل بالأ�ضوة احل�ضنة مبا لديه من عقيدة واإميان 
ثابت حيث جنح يف التغلب على العقبات مع احلروب 
ت�ضببت يف  وال��ت��ي  املنطقة  م��رت يف  التي  واخل��الف��ات 
من  ال��دع��م  ا�ضتقطاب  على  وق��درت��ه  م�ضطربة  بيئة 
من  الأم���ان  ب��ر  اإىل  ال��دول��ة  ب�ضفينة  للو�ضول  حوله 
خالل احلوار وحر�ضه على التاأ�ضي�س لرفاهية البالد 

واأمنها.
القرى  زاي��د  ال�ضيخ  بنى  كيف  احل�ضور  وا�ضتعر�س 

النموذجية واملدن واأ�ضر على تغيري طبيعة ال�ضحراء 
من  جلملة  واإ�ضداره  للزراعية  الأرا�ضي  وا�ضت�ضالح 
القوانني البيئية ال�ضارمة ح�ضد ب�ضببها 16 جائزة 
زايد  ال�ضيخ  الراحل  اأن  امل�ضاركون  وذكر  بيئية  دولية 
امتدت  التي  م�ضريته  خ��الل  دولر  مليار   26 ر�ضد 
59 دول��ة واأن��ه كان  34 �ضنة ل�ضالح عمل اخل��ري يف 
اأول من بادر اإىل قطع اإمدادات النفط لدعم اأ�ضقائه 
اأن البرتول  ال��ع��رب وه���و ���ض��اح��ب امل��ق��ول��ة ال�����ض��ه��رية 

العربي لي�س اأغلى من الدم العربي .
وا�ضتعر�س امل�ضاركون جمموعة من املواقف التاريخية 
ال�ضغوف عن  وبحثه  وفل�ضطني  و�ضوريا  لدعم م�ضر 
دعم املر�ضى واملحتاجني والأيتام اأينما كانوا انطالقا 
ذات م�ضري  واح���دة  اأ���ض��رة  الب�ضرية  ب���اأن  اإمي��ان��ه  م��ن 

م�ضرتك.
جمع  زاي���د  ال�ضيخ  ال��راح��ل  اأن  اإىل  احل�����ض��ور  ول��ف��ت 

رجال  واأن  كله  ال��ع��امل  اإىل  �ضيتها  اأو���ض��ل  قوية  اأم��ة 
اأقوياء وقفوا اإىل جانبه مثل املغفور له ال�ضيخ را�ضد 
الأبناء  القادة  واأن خلفاءهم من  اآل مكتوم  �ضعيد  بن 

ترجموا روؤيتهم اإىل اأفعال.
اأن  ب�ضررة  ال�ضباب  جيل  اإىل  كلمة  احل�ضور  ووج���ه 
بالدور  يقوم  واأن  الوطن  ه��ذه  خلدمة  نف�ضه  ي�ضخر 
الذي قام به اجليل املوؤ�ض�س لأنه جيل اإجهد وثابر لكي 
الولء  واأن   .. اليوم  اإليه  ما و�ضلت  اإىل  البالد  ت�ضل 
واجتهاد  فعل  ي�ضحبه  اأن  يجب  واإمن���ا  جم��ردا  لي�س 
من  فينا  زاي��د  ال�ضيخ  ال��راح��ل  اأحبه  عما  نبحث  واأن 
�ضارك  املكت�ضبات.  حلماية  العمل  يف  واإخ��ال���س  تفان 
الإعالمية  ال�ضخ�ضيات  م��ن  جم��م��وع��ة  امل��ج��ل�����س  يف 
�ضخ�ضية  ع��ن  للحديث  املعروفة  العربية  والفكرية 
ب���اإذن اهلل  ل��ه  املغفور  ع��ا���ض��روا  الإن�ضانية مم��ن  زاي���د 

وتعرفوا على جهده يف خمتلف املجالت.

جمعية التمري�س ت�سارك يف 
يوم العمل االإن�ساين االإماراتي 

•• اأبوظبي-وام:

الماراتية  التمري�س  جمعية  حملة  م��ول  املارينا  يف  الول  اأم�س  انطلقت 
�ضمن مبادرة يوم العمل الإن�ضاين الإماراتي يف ذكرى رحيل موؤ�ض�س الحتاد 

املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
قيا�س  خ��الل  م��ن  للح�ضور  جمانية  فحو�ضات  اإج����راء  احلملة  ت�ضمنت 
معدلت ال�ضكر و�ضغط الدم اىل جانب تقدمي ال�ضت�ضارات الطبية الالزمة 
مهارات  على  تدريب  تقدمي  اإىل  بالإ�ضافة  املعطاة  النتائج  على  بناء  لهم 
تثقيف  يف  ت�ضهم  �ضحية  من�ضورات  ت��وزي��ع  م��ع  ال��رئ��وي  القلبي  الإن��ع��ا���س 
اأج��روا الفحو�ضات ما يقرب من  اأف��راد املجتمع. وبلغ عدد الذين  وتوعية 
100 �ضخ�س فيما ا�ضتفاد احلا�ضرون من التدريبات التي مت اإعطاوؤها عن 
الإنعا�س القلبي الرئوي. ولقت احلملة اقبال كبريا من احلا�ضرين من 

خمتلف اجلن�ضيات والأعمار. 

نيابة دبي ت�سارك يف فعاليات يوم 
العمل االإن�ساين االإماراتي اليوم

•• دبي-وام:

الماراتي  الن�ضاين  العمل  يوم  فعاليات  دبي يف  العامة يف  النيابة  ت�ضارك 
حب ووفاء .. لزايد العطاء والذي ي�ضادف اليوم التا�ضع ع�ضر من رم�ضان 
الذكرى التا�ضعة لوفاة املغفور له باذن اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
م�ضاريع  اق��ام��ة  يف  النيابة  م�ضاركة  تتمثل  و���ض��وف   . اهلل  رحمه  نهيان  اآل 
اأع�ضاء  اأيام يف عدد من امل�ضاجد من م�ضاهمات  افطار ال�ضائم ملدة ثالثة 
املري  نفقات  تاأمني  عن  ف�ضال  امل�ضاريع  اأماكن  يف  وتواجدهم  وموظفيها 

الرم�ضاين لتوزيعه على الأ�ضر املحتاجة املتعففة. 

جمعية �سيدات م�سر باأبوظبي تعقد لقاءها ال�سنوي يف اإطار يوم العمل االإن�ساين االإماراتي

ال�سارقة لالإعالم تعلن خطتها لالحتفال بيوم العمل االإن�ساين االإماراتي

•• اأبوظبي-وام:

����ض���ي���دات م�ضر  ج��م��ع��ي��ة  ع����ق����دت 
الرم�ضاين  ل���ق���اءه���ا  ب���اأب���وظ���ب���ي 
فعاليات  اإط���ار  يف  وذل���ك  ال�ضنوي 

يوم العمل الإن�ضاين الإماراتي.
ومت خالل اللقاء الذي عقد بفندق 
اأبوظبي  اأوت���ي���ل  ���ض��ن��رت  م��ريك��ي��ور 
اأع�ضاء جمعية  التن�ضيق بني  �ضبل 
���ض��ي��دات م�����ض��ر ب��اأب��وظ��ب��ي وزي����ادة 
فاعلية وتعزيز اأن�ضطتهن بالدولة 
وت����وط����ي����د ال����ع����الق����ات م����ع دول����ة 
القت�ضادية  املجالت  يف  الإم���ارات 
املختلفة.  والجتماعية  والثقافية 
رئي�ضة  ع��ي��د  اف���ت���ت���ان  واأو����ض���ح���ت 
اإطار  يف  ج��اء  ال��ل��ق��اء  اأن  اجلمعية 
الإن�ضاين  ال��ع��م��ل  ي����وم  ف��ع��ال��ي��ات 
الإم��ارات��ي حت��ت �ضعار ح��ب ووفاء 
ي�ضادف  ال����ذي  ال��ع��ط��اء  ل��زاي��د   ..
ع����ام وهو  ك���ل  19 رم�������ض���ان م���ن 
ب���اإذن اهلل  ل��ه  ذك��رى رحيل املغفور 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  تعاىل 
نهيان والتذكري باأعماله اخلريية 

•• ال�شارقة-وام:

اأعدت  موؤ�ض�ضة ال�ضارقة لالإعالم  
خطة عمل لالحتفال بيوم العمل 
الإن���������ض����اين الإم�������ارات�������ي وال�����ذي 
19 رم�ضان من كل عام  ي�ضادف 
ب��اإذن اهلل  ذك��رى رحيل املغفور له 
اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  تعاىل 
ن��ه��ي��ان وق���ال ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان بن 
موؤ�ض�ضة  رئي�س  القا�ضمي  اأح��م��د 
م�ضاركتهم  اإن  ل��الإع��الم  ال�ضارقة 
يف يوم العمل الإن�ضاين الإماراتي 
ت���اأت���ي ع��رف��ان��ا وت��ق��دي��را لذكرى 
ب��اإذن اهلل تعاىل ال�ضيخ  املغفور له 
طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
العمل  ال��ب��ارز يف  ودوره  ث��راه  اهلل 
الإن�ضاين على م�ضتوى العامل كله 
ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  اأن  اإىل  واأ�ضار   .
الهادف  لالإعالم و�ضمن خطابها 
م�ضاركتها  خ�����الل  م����ن  جت�����ض��د 
ب����ربام����ج ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة واذاع����ي����ة 
على  له  املغفور  ب��اإجن��ازات  خا�ضة 
الن�ضاين  اخل��ريي  العمل  �ضعيد 
من��ط��ا م��ن روح��ي��ة ال��ع��الق��ة التي 

ون�����ض��رات الخ���ب���ار امل��ح��ل��ي��ة التي 
�ضرتكز على يوم العمل الن�ضاين 
ا�ضتثمار  اىل  ا���ض��اف��ة  الم���ارات���ي 
لتغطية  الف����ط����ار  م���دف���ع  ف���ق���رة 
ال�ضارقة   اإذاع����ة  وت��ق��دم  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
الربامج  م���ن  اآخ������رى  جم��م��وع��ة 
اخل��ا���ض��ة ب��ذك��رى ال��رح��ي��ل منها 
الربامج املبا�ضرة كربنامج الأثري 
ال�ضاعة  م���ن  ي��وم��ي��ا  ي����ذاع  ال����ذي 
الثامنة اإىل التا�ضعة والن�ضف عدا 
يومي اجلمعة وال�ضبت .. وحتمل 
احللقات �ضعار هذا ما يحبه زايد 
وي�ضت�ضيف برنامج اخلط املبا�ضر 
وب��رن��ام��ج خلكم وي��ان��ا ع���ددا من 
ال�ضخ�ضيات للحديث عن مبادرات 
الن�ضانية  زاي��د  ال�ضيخ  واجن���ازات 

واخلريية.
ال��ت��ي حتيي  اأي�ضا  ال��ربام��ج  وم��ن 
املبادرة برنامج عندك فكرة وروح 
الفوا�ضل  اإىل  اإ����ض���اف���ة  الحت�����اد 
والتلفزيونية  الذاعية  العالنية 

والأنا�ضيد.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��دك��ت��ور خالد 
املدفع مدير عام موؤ�ض�ضة ال�ضارقة 

ب��ال��ق��ائ��د مو�ضحا  ال��وط��ن  ت��رب��ط 
امل�ضاركة هي ال�ضتفتاء الدائم  اأن 
ع��ل��ى م���ا ���ض��ن��ع��ه ه���ذا ال���رج���ل كي 
ووجدان  ت��اري��خ  يف  ح��ا���ض��را  يظل 
موؤ�ض�ضة  رئ���ي�������س  واأك��������د  الم�������ة 
الأ����ض���رة  اأن  ل����الإع����الم  ال�����ض��ارق��ة 
ال19  يف  ت�����ض��ت��ذك��ر  الم���ارات���ي���ة 
م��ن رم�����ض��ان م��ن ك��ل ع���ام ذكرى 
ال�ضيخ  ك����ان رح��ي��ل  ف��ق��د  ح��زي��ن��ة 
اآل نهيان فاجعة  زايد بن �ضلطان 
الأماراتي  ال�ضعب  واآمل���ت  اأ���ض��اب��ت 
بعد  عاما  الذكرى  ه��ذه  وتاأتي   ..
ع��ام لكي تخلد رج��ال عظيما قاد 
بر  اإىل  واأو�ضلها  وحماها  ال��ب��الد 
ب�ضقيها  املوؤ�ض�ضة  وتنفذ  الأم����ان 
جمموعة  والتلفزيوين  الذاع����ي 
من الربامج لالحتفاء بهذا اليوم 
ال�ضارقة  تلفزيون  خ�ض�س  حيث 
ت����ق����ري����را خ���ا����ض���ا ع�����ن اجن�������ازات 
زايد  ال�ضيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 
بن �ضلطان ال نهيان على ال�ضعيد 
داخل  م�ضاريعه  واأب���رز  الن�����ض��اين 
اإىل تغطية  اإ�ضافة  الدولة  وخارج 
خا�ضة من خالل برنامج الني�ضان 

اأ�ضرة  م�����ض��ارك��ة  اه��م��ي��ة  ل��الع��الم 
اإح��ي��اء ذك��رى وف��اة ملك  املوؤ�ض�ضة 
الن�ضانية .. م�ضريا اىل اأن ال�ضيخ 
طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
اإن�ضانية  ظ���اه���رة  ك���ان  ث����راه  اهلل 
خالقة ومبدعة متكنت من جعل 
ح��دي��ث��ة مواكبة  دول����ة  الإم�������ارات 
للتطورات اإجنازاتها وم�ضاعداتها 
الإن�������ض���ان���ي���ة ال���ت���ي ع���م���ت اأرج������اء 
المارات  اأه��ل  اأن  واأو�ضح  العامل. 
بكثري  ال�����ذك�����رى  ه������ذه  ي���ح���ي���ون 
والإعتزاز  والإك��ب��ار  اخل�ضوع  م��ن 
وال���ت���ق���دي���ر ل���ه���ذا ال���ق���ائ���د ال���ذي 
العمل  يف  الأم���ث���ل���ة  اأروع  ����ض���رب 
امل��خ��ل�����س اجل�����اد م���ن اأج�����ل خري 
اأن الإ�ضهامات  اإىل  اأمته .. منوها 
امل��غ��ف��ور له  ال��ت��ي قدمها  ال��ك��ب��رية 
فيما يتعلق بدعم وموؤازرة الأيتام 
مبختلف  وامل��ن��ك��وب��ني  وال���ف���ق���راء 
مناطق الدول العربية واحلمالت 
بها  وج��ه  التي  الإغاثية  ال�ضعبية 
ع��امل��ي��ا ج��ع��ل��ت م��ن��ه م��ث��ال للعمل 
ي�ضعى  والن�������������ض������اين  اخل���������ريي 
بالأمة والإن�ضان وتقدم  للنهو�س 

املجتمعات العربية.. موؤكدا اأن كل 
هذه الأعمال اخلرية التي نفذها 
اأ�ضبحت لنا منوذجا يحتذى ومن 
ع��ن��ه وتقدميه  احل���دي���ث  واج��ب��ن��ا 

لالجيال القادمة.
وق���ال حم��م��د خ��ل��ف م��دي��ر اذاعة 
اإن م�ضاركتهم  ال�ضارقة  وتلفزيون 
له  املغفور  رحيل  ذك��رى  اإحياء  يف 
والعمل  اهلل  رح��م��ه  زاي���د  ال�����ض��ي��خ 
من  جم��م��وع��ة  ت��ق��دمي  يف  تتمثل 
والتلفزيونية  الذاع��ي��ة  ال��ربام��ج 
املميزة والغنية باملعلومات الرية 
�ضاحب  لتوجيهات  حتقيقا  تاأتي 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال��دول��ة حفظه  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  اآل 
اأن تخليد هذا  اىل  .. م�ضريا  اهلل 
اليوم مبثابة توثيق لذلك الرمز 
الن�������ض���اين ال��ع��ظ��ي��م ال������ذي ميز 
�ضعبه  اأح��ب��ه  ف��ذ  ق��ائ��د  �ضخ�ضية 
واإلتقوا  عرفوه  الذين  كل  واأحبه 
ب���ه واج���م���ع���وا ب���ال ا���ض��ت��ث��ن��اء على 
ومتيزه  روح��ه  ونبل  نف�ضه  �ضفاء 
دائما بذاك اخلط الن�ضاين الذي 

ل ميكن ن�ضيانه . 

لي�س مل�ضر فح�ضب بل  والإن�ضانية 
لكل ب��ل��دان ال��ع��امل. واأك���دت خالل 
التن�ضيق  ا�ضتمرار  ���ض��رورة  اللقاء 
للتعرف  دوري���ة  اجتماعات  وع��ق��د 
ال�ضاحة  ع��ل��ى  امل�����ض��ت��ج��دات  ع��ل��ى 
التعامل  و�ضبل  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية 

اإىل ان هذا احلدث  معها .. لفتة 
التى  اأح��داث اجلمعية  ج��اء �ضمن 
األ وهي توطيد  اأجلها  اأن�ضئت من 
بني  املتبادلة  والع��م��ال  العالقات 
دول��ة الم��ارات وم�ضر واأقيم على 
ه��ام�����س ال��ل��ق��اء ال�����ض��ن��وي جلمعية 

����ض���ي���دات م�����ض��ر ب���اأب���وظ���ب���ي حفل 
اأبناء  م��ن  ال��ع��دي��د  ح�ضره  اإف��ط��ار 
اجل���ال���ي���ة امل�������ض���ري���ة امل���ق���ي���م���ون يف 
دولة الإم��ارات اإىل جانب الدكتور 
الثقافى  امل��ل��ح��ق  ال��ن��وي�����س  ع�����ادل 
لذكرى  اإح��ي��اء  كلمة  األ��ق��ى  ال���ذي 

املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن 
ومت  اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �ضلطان 
املغفور  عر�س �ضريط وثائقى عن 
له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان اإىل جانب معر�س ي�ضم 

جمموعة نادرة من �ضوره . 

دبي العطاء تثمن الدور املتميز للدولة 
مبنا�سبة يوم العمل االإن�ساين االإماراتي

•• دبي-وام:

يوم  حللول  الأوىل  ال�ضنوية  املنا�ضبة  اليوم  ي�ضادف 
مميزة  منا�ضبة  يعد  الذي  الإمارتي  الإن�ضاين  العمل 
تتزامن مع الذكرى التا�ضعة لوفاة املغفور له ال�ضيخ 
ال��ي��وم اىل  اآل نهيان. وي��ه��دف ه��ذا  ب��ن �ضلطان  زاي��د 
الإن�ضاين  املجال  يف  له  للمغفور  الرائد  ال��دور  اإب��راز 
على ال�ضعيدين العربي والعاملي.. ولطاملا كانت دولة 
الإمارات العربية داعما قويا للجهود الإن�ضانية على 
ال�ضعيدين املحلي والعاملي ومتثل حملة ك�ضوة مليون 
بتوجيه من �ضاحب  اإطالقها  التي مت  طفل حمروم 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي التي تختتم 
وح��ظ��ي��ت احلملة  ال��دع��م  ل��ه��ذا  م��ث��ال ملمو�ضا  غ���دا 
بتفاعل كبري وا�ضتثنائي من قبل الأفراد وموؤ�ض�ضات 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخل��ا���س ومت��ك��ن��ت م��ن ب��ل��وغ هدفها 
على  بغريب  لي�س  م��ا  وه��و  فقط  اأي���ام  ع�ضرة  خ��الل 
جمتمع دولة الإمارات العربية املتحدة من مواطنني 
الرم�ضانية  ال��ع��ط��اء  دب���ي  حملة  ومت��ث��ل  وم��ق��ي��م��ني. 
اآخر  الفقر مثال  التعليم يق�ضي على   2013 ل�ضنة 
الإمارات  دول��ة  تقودها  التي  التنموية  اجلهود  على 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة . وت��ه��دف ه���ذه احل��م��ل��ة اإىل ن�ضر 
لتعزيز  التربعات  التعليم وجمع  اأهمية  الوعي حول 
فر�س ح�ضول الأطفال على التعليم الأ�ضا�ضي ال�ضليم 

يف البلدان النامية.
التنفيذي  الرئي�س  القرق  طارق  قال  املنا�ضبة  وبهذه 
لدبي العطاء اأود بالنيابة عن دبي العطاء اأن اأترحم 

زاي��د بن  ال�ضيخ  ب��اإذن اهلل تعاىل  له  املغفور  على روح 
ل��دول��ة الإم�����ارات  امل��وؤ���ض�����س  ن��ه��ي��ان الأب  اآل  ���ض��ل��ط��ان 
العربية املتحدة واأن اأتقدم باأطيب التمنيات ل�ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل  حفظه 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
دولة  و�ضعب  الإم����ارات  حكام  واإخ��وان��ه��م��ا  دب��ي  حاكم 

الإمارات العربية املتحدة .
واأ�ضاف القرق يف �ضهر �ضبتمرب من عام 2007 اأطلق 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
ح�ضول  فر�س  حت�ضني  بهدف  العطاء  دب��ي  موؤ�ض�ضة 
الأ�ضا�ضي  التعليم  على  النامية  البلدان  يف  الأط��ف��ال 
ال�ضليم اإنطالقا من اإميان �ضموه باأن التعليم هو اأحد 
اأكر الأدوات فعالية يف ك�ضر حلقة الفقر.. وبالتايل 
التزامنا  على  اأوؤك��د  اأن  اأود  التاريخي  اليوم  ه��ذا  ويف 
مبوا�ضلة جهودنا الدوؤوبة بهدف حتقيق روؤية �ضموه 
دولة  توليها  التي  الإن�ضانية  اجل��ه��ود  يف  وامل�ضاهمة 
املحلي  ال�ضعيدين  على  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

والعاملي على حد �ضواء .
البلدان  ال��ع��ط��اء يف  دب���ي  روؤي��ت��ه��ا تعمل  وك��ج��زء م��ن 
ال��ن��ام��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن ق�����ض��ور ك��ب��ري يف التعليم 
الأ�ضا�ضي جنبا اإىل جنب مع �ضركاء حمليني وعامليني 
ت�ضتهدف  متكاملة  تنموية  برامج  تطبيق  اأج��ل  من 
ال��ت��ي مت��ن��ع و���ض��ول الأط���ف���ال اىل التعليم  ال��ع��ق��ب��ات 
الأ�ضا�ضي ال�ضليم.. وحتى الآن ا�ضتطاعت دبي العطاء 
31 بلدا  8 ماليني طفل يف  اأك��ر من  من م�ضاعدة 

ناميا حول العامل.
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اي�����ع�����ن واهلل  ب��������اج��������ي  م������ا�������ض������ي 

ل����ي����ت����ه ي����ج����ي����ن����ا ف����ال���������ض����ن����ة اث����ن����ن

ع�����������دن�����������ا ف�������������ا ح���������ن���������ا م��������ف�������ن

ل�������ّي�������ام ت�����رك�����������س واح������������ن �����ض����اه����ن

����ري����ن م����ق���������ضْ ك��������م  ي�������ن�������ّا  واهلل  و 

اأ������ض�����ك�����ي�����ك ي�����اب������ح�����م�����ي�����د وال�����ع�����ن

وامل���������ض����ل����ن ال�����ف�����������ض�����اي�����ل  ������ض�����ه�����ر   

وي�����ن ح�������ن  ع�����ن�����ه  ادري  ول  ع���������دى 

اأح��������������د)ن( ب����ن����ى ل������ه ب����ي����ت م������ن ط��ن

ي����������������ارب ع��������ف���������ك ح����������ن م�����ذن�����ب�����ن

�������ض������غ������ار ع��������ن��������دك وان���������������ت مل���ت���ن

وال���������ق��������ت ي�����������ض�����رق م����ن����ن����ا ف�����ْر������س

وان����������ر�����������س ل�������ع�������ب�������ادة ب������ه������ن ر�������س

وح���������ق����������ق رب������������ي م������ال������ه������ن ح�������س

وم��������ن ال���������ض����ه����ر ع��������دى ب����ن����ا ال���ن�������س

وه����������ذا �����ض����ب����ب م������ا ب������ي م������ن ال���غ�������س

ام����������ن احل�������������زن ت�������دم�������ع وت�����رت�����������س

�����ض����ه����ر)ن( ب���ف���ر����س ال���������ض�����م خم��ت�����س

ي�����ا واح���������ض����اف����ه وق�����������ت)ن( اأ����ض���خ�������س

واأح�����������د)ن( ب���ن���ى ب����رج����ه م����ن اجل�������س!

وال���������ذن���������ب ف����ي����ن����ا ل�������ن الخ����م���������س

اب���خ�������س واهلل  اب������ع������ب������ادك  واإن������������ت 
ال�شاعر/ علي فوالذي اخلوري

الأح��زان��ي ع��ن��ك  ك��ف��ي  ي����ادار 

�ض�ب�ه ادن��������ا  ع�ل�ى  يل�من�ك  ربع�ك 

من�ه�م وان��������ا  باخل�ي�ر  له�م  ادع�����ي 

م�ذه�ب م�ال�ه  ا�ض��ل  قلّي�ل  فيه�م 

حيل�ه م��ال�����ه  الأ���ض�����ل  ع��ري�����ب  لك�ن 

زدن��ا وع��ف������ك  عطف�ك  م�ن  ي�����ارب 

املل�ع��ون�ه الف�ت�ن�ه  رب�ي��ع  ه���ذا 

وا�ضحابه ال��ن��ب��ي  دي���ن  ع��ل��ى  م��اه��م 

ج���ن��ا ك��م��ا ذي����اب اخل���ا امل�����ض��ع���ره

را�ض�ه م�����ن  احل��ك��م  ���ض��رب  غ��ي��ات��ه��م 

م�اي�ر�ض�ي�ه�م اهلل  ك�����ام  ح��ت���ى 

ودي���ره ن���د  ك���ل  م��ن  جتم�ع��ا,, 

الع�ال�م وان��������ت  ي��������ارب  ابت�ه�ل  ان��ا 

ال�ع��اق��ل ن���اي���ا  ي�م�ّي��ز  ال�ع�اق��ل 

ا�ضن�ان�ي  وال�����ح�����زن  مال�م�ك  وان�����ا 

الإح����ض���ان���ي  لي��ح��رم��ه���م  اهلل 

باأح�زان�ي  ال�ع�رب  اح�زان  و�ض�ارك 

وف��ي��ه��م ع��ري��ب الأ���ض��ل والأوط����اين 

والب�ي�ب�ان�ي  الأق�ف��ال  دون���ه  م���ن 

ال�ضي�ط�ان�ي  ع���ن  ن�اي�ان�ا  واب�ع�د 

الأخ��ان��ي  م�ذه��ب  ي�ق��ده  ال�ل�ي 

ولت��ب���ان���ي  ث��ب��ت��ن��ي  ي�������ارب 

وك�ح�ي�ان��ي  اب�ل�ي�ه�ان  م�اف�ي�ه�م 

ال�ث�ان�ي!  الك�ت�اب  ف�ك�ر  يق��ده�م 

الُق�راآن�ي!  حمك�م  ف�ي  ُكت�ب  الل�ي 

والن�ض�ران�ي   ,, الأفغ�ان�ي  تخال�ط 

والإن��ض��ان��ي  ال�رح�م��ن  ي�ام�ن��زل 

ال��ف���زان���ي  �ض���ال���ح  ت�ك�ل��م  ال�ي�ا 

كلنا خليفة
زاي�����د دار  ي�����ا  وع�������ز  ب����خ����ري  دم�����ت�����ي 

ف���خ���ر ال����ع����روب����ه وال������ف�����ا وال���ع����اي���د
ب��ل��دن��ا رّي�����������س  ب��������ض���ل���ط���ان  ظ�����ل  يف 

ن�������ادر خ���ل���ي���ف���ه م�����ا م���ث���ي���ل���ه وج���دن���ا

حممد املحرمي 

حممد بن ه�شيبان – النداوي ال�شعبي

ريتويت
 

جمعت التغريدات : غاية 

م�ضاري املري
  @Mshari_Almarri 

رّبي اإ�ضرت حاجتي واأقبل �ضاتي
واإغفر ذن�بي .. �ض�ا عمد اأو زّله
واإجعل اآخر ما اأق�له يف حياتي :

اأ�ضهُد اأّن ل اإلَه اّل َاهلل
**

هادي املن�ض�ري 
  @HadiAlMansouri 

ما غبت ل� غابت مفاهيم ال�ضعار/
وما زدت ل� زاد ال�ضعر والق�ضايد/
بع�س الكام يزيد قايله مقدار/

وبع�س الكام اإن زاد مابه ف�ايد/
**

فهد بن �ض�ميي 
  @bin_Shwimy 

على احلزن .. ماتقدر تلف وتدور /
 كنك .. ب� �ضراديب احلياه املخيفه /
 و البت�ضامه حب واح�ضا�س و�ضع�ر 
 ال ابت�ضامات ) امل�ضيفه ( وظيفه !

**
�ضعد عل��س 

  @Saad3alosh 
هّ� انا الغارق ول عندي ايادي
اآه لمن  �ضار  م�ضكلتك  فذاتك

تهرب من النا�س لمن �ضقت عادي 
ب�س  قلي  كيف  تهرب  من  حياتك ؟

**
حممد العار�ضي 

  @alardem7md 
ل�ضقت وا�ضتد فيك الكرب 

اهلل يعطي با ) مّنه ( ! 
ا�ضجد لربك .. وقل يارب : 

اجلنه , اجلنه , اجلنه !

ي�ضاكينا ال�ضاعر علي ف�لذي وي�ضاطرنا حزنه وحزننا على اقرتاب ال�ضهر 
الف�ضيل الذي �ضارف على النتهاء بعد اأن ف�جئنا بانت�ضافه. تقبل اهلل 

منا ومنكم �ضالح الأعمال ووفقنا واإياكم لقيام ليلة القدر.

مهرجان  فعاليات  اخلمي�س  م�ضاء  اختتمت 
اأق���ي���م حتت  ال����ذي    2013 ل��ل��رط��ب  ل��ي��وا 
رع��اي��ة ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ م��ن�����ض��ور ب��ن زاي����د اآل 
ال�����وزراء وزير  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان 
اإدارة  جلنة  م��ن  وبتنظيم  الرئا�ضة،  ���ض��وؤون 
والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات 
���ض��م��ن ح�����دث فريد  اأب����وظ����ب����ي،  اإم��������ارة  يف 
اكت�ضب ُبعداً تراثياً يزخر مبكنونات التاريخ 
واحل�ضارة الأ�ضيلة، و�ضرد اأ�ضرار ال�ضحاري 

واأحاديث اأهلها وذاكرتهم الغنية.
وحر�ضت اللجنة املنظمة يف ختام الفعاليات 
واملوؤ�ض�ضات  امل�ضاركة   اجل��ه��ات  تكرمي  على 
والأفراد الذين �ضاهموا يف اإجناح الفعاليات 
وك��ذل��ك اجل��ه��ات ال��راع��ي��ة  وم��ن��ه��ا  اأدن���وك 
وجمموعة �ضركاتها كراٍع رئي�ضي، وموؤ�ض�ضة 
بالتيني  ك����راٍع  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الإم�����ارات 
الزراعية  وال���ظ���اه���رة  ال���ف���وع���ة  و���ض��رك��ت��ي 
و����ض���رك���ة حم��م��د ر�ضول  ك���رع���اة ذه���ب���ي���ني، 
دعم  اللجنة  و���ض��ك��رت  ف�ضي.  ك���راٍع  خ���وري 
والثقافة  لل�ضياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  م��ن  ك��ل 
الغربية  وبلدية  لالإعالم،  اأبوظبي  و�ضركة 
والقيادة  الغربية  املنطقة  تنمية  وجمل�س 

اأبوظبي  وج��ه��از  اأب��وظ��ب��ي  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة 
اإمارة  يف  النقل  ودائ����رة  ال��غ��ذائ��ي��ة  للرقابة 
ومركز  للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي  و�ضركة  اأب��وظ��ب��ي 
املزارعني  خ��دم��ات  وم��رك��ز  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة 
الذي  الكبري  النجاح  وي�ضاف  اأبوظبي.  يف 
ليوا  مل��ه��رج��ان  التا�ضعة  الن�ضخة  يف  حت��ق��ق 
للرطب اإىل جناحات جلنة اإدارة املهرجانات 
تاأ�ض�ضت  التي  الثقافية والرتاثية  والربامج 
للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  عن  �ضادر  بقرار 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم��������ارة اأب����وظ����ب����ي. ف���ق���د نال 
مهرجان ليوا للرطب 2013 اإقباًل كبرياً 
من اجلماهري وال��زوار الذين حر�ضوا على 
املا�ضية،  ال�8  الأي�����ام  ط��ي��ل��ة  ف��ي��ه  ال��ت��واج��د 
يعك�س  مما  املتنوعة  بالفعاليات  لال�ضتمتاع 
م���دى امل��ك��ان��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي يتمتع ب��ه��ا يف 

نفو�س ع�ضاق الرتاث وال�ضالة.
واأع����رب ال����زوار ال��ذي��ن ت��واف��دوا على اأر�س 
م��وق��ع حل��دث م��ن داخ���ل ال��دول��ة وخارجها 
فعاليات  م��ن  تقدميه  يتم  مب��ا  لال�ضتمتاع 
بالتنظيم  �ضعادتهم  ع��ن  متنوعة،  وب��رام��ج 
ال��دورة التي تزامن  اجليد ال��ذي طال هذه 
وجودها لأول مرة مع �ضهر رم�ضان املبارك 

اأ���ض��اف م��زي��داً م��ن املتعة والبهجة  وه��و م��ا 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  وت��ق��دم  لهم. 
م�ضت�ضار  امل����زروع����ي  خ��ل��ف  حم��م��د  ���ض��ع��ادة 
�ضمو ويل عهد  دي��وان  وال���رتاث يف  الثقافة 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  اأب���وظ���ب���ي 
بجزيل  وال��رتاث��ي��ة،  الثقافية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  وال��ت��ق��دي��ر  ال�ضكر 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دول���ة 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ح��ف��ظ��ه اهلل، 
الرتاث  �ضون  مل�ضاريع  ال��الحم��دود  لدعمه 
وت�ضجيعه الدائم على موا�ضلة تعزيز ثقافة 
امل��ه��رج��ان��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��رتاث��ي��ة، �ضريا 
زايد  ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  نهج  ً على 
بن �ضلطان اآل نهيان طّيب اهلل ثراه موؤ�ض�س 

النه�ضة الزراعية لدولة الإمارات.
للفريق  والمتنان  ال�ضكر  بوافر  توجه  كما 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  �ضمو  اأول 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
���ض��م��وه لكافة  امل�����ض��ل��ح��ة، ل��رع��اي��ة  ل��ل��ق��وات 
واملحافظة  ال��ع��ري��ق  ال����رتاث  ���ض��ون  ج��ه��ود 
املزروعي  ق��ّدم  كما  الأ�ضيلة.  تقاليدنا  على 
بن  حممد  ال�ضيخ  ل�ضمو  والمتنان  ال�ضكر 

زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، مل��ك��رم��ة ���ض��م��وه ب�����ض��راء ما 
اإنتاج  دره��م من  2 مليون  اأك��ر من  قيمته 
املزارعني امل�ضاركني من الرطب، ف�ضال عن 
اأّن واحات اأبوظبي قد ك�ضبت جُمدداً ع�ضرة 
اآلف ف�ضيلة نخيل ن�ضيجي هدية من �ضموه 
التا�ضعة  ال����دورة  امل��واط��ن��ني يف  ل��ل��م��زارع��ني 
من  النخلة  ملحبي  تقديراً  وذل��ك   ،2013
الفائزين وامل�ضاركني يف املهرجان. بالإ�ضافة 
اإىل ت���ق���دمي ج���وائ���ز ب��ق��ي��م��ة اأك�����ر م���ن 5 
ماليني درهم هذا العام ملا يزيد عن 200 

من امل�ضاركني يف الدورة التا�ضعة.
واأع��رب عن الع��ت��زاز باملتابعة ال��دوؤوب��ة من 
اآل نهيان  قبل �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد 

ملختلف  الغربية،  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل 
الفعاليات الرتاثية يف اإمارة اأبوظبي ودولة 
الظفرة  مهرجان  خا�س  وب�ضكل  الإم���ارات، 
الدويل  واملعر�س  للرطب،  ليوا  ومهرجان 
ومهرجان  ب��اأب��وظ��ب��ي،  والفرو�ضية  لل�ضيد 

ال�ضداقة الدويل للبيزرة.
كذلك وّجه خال�س ال�ضكر والتقدير للدعم 
ال��دائ��م جل��ه��ود ���ض��ون ال����رتاث ال��ث��ق��ايف من 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�ضيخ  �ضمو  قبل 
م�ضت�ضار الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي، وتوجيهات �ضموه 
الدائمة لتطوير تلك الفعاليات مبا يحقق 

الأهداف التي اأطلقت من اأجلها.


