رابطة العامل الإ�سالمي تبارك
ً
لـ«حممد بن زايد» انتخابه رئي�سا للدولة

�ص 11

�شباب الوطن يزهو بالإجنازات
ويجني ثمار التمكني

•• مكة املكرمة-وام:

مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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�أخبار الإمارات

�ص 12

باركت رابطة العامل الإ�سالمي لـ�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
حفظه اهلل انتخابه رئي�ساً لدولة الإمارات.
و �أع��رب معايل ال�شيخ الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�سى الأم�ين العام
للرابطة رئي�س هيئة علماء امل�سلمني با�سم جمامع وهيئات وجمال�س الرابطة
عن متنيات من�سوبي الرابطة ل�سموه مبزيد من العطاء خدمة ل�شعبه و �أمته
ليوا�صل النهج احلكيم و ال�سديد الذي �سارت عليه القيادة يف دولة الإمارات عرب
تاريخها  ..داعيا اهلل تعاىل �أن يوفق �سموه و �أن يعينه على هذه امل�س�ؤولية و�أن
يجعله خري خلف خلري �سلف.
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حممد بن زايد ..راعي الريا�ضة ونهر

العطاء للريا�ضيني يف الإمارات والعامل

�ص 13

الفجر الريا�ضي

بقيادة حممد بن زايد  ..الإمارات

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

تر�سخ مكانتها االقت�صادية العاملية
 20صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

رئي�س الدولة يوا�صل تقبل التعازي من قادة الدول والوفود يف وفاة فقيد الوطن ال�شيخ خليفة
•• �أبوظبي-وام:

تقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل �أم�����س ال��ت��ع��ازي وامل��وا���س��اة يف وف���اة فقيد ال��وط��ن الكبري
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رحمه اهلل..من �أخيه �صاحب اجلاللة
امل��ل��ك حمد ب��ن عي�سى �آل خليفة ع��اه��ل مملكة البحرين ال�شقيقة
و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر
ال�شقيقة.
كما تقبل �سموه التعازي من� ..صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق
�آل �سعيد ممثل �صاحب اجل�لال��ة �سلطان عمان ال�شقيقة و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود و�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلمان بن �سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود و�صاحب

ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر من�صور ب��ن ���س��ع��ود ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل �سعود
و���ص��اح��ب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن فهد ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير الدكتور من�صور بن متعب بن
عبدالعزيز م�ست�شار خادم احلرمني وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري بندر بن مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
نائب وزير الدفاع يف اململكة العربية ال�سعودية و�صاحب ال�سمو امللكي
امل�شري ركن ال�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة القائد العام لقوة دفاع
البحرين و�سمو ال�شيخ حممد بن خليفة بن حمد �آل خليفة نائب
رئي�س جمل�س العائلة املالكة يف مملكة البحرين و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري موالي ر�شيد �شقيق عاهل اململكة املغربية ال�شقيقية.
كما قدم التعازي �إىل �سموه قادة عدد من الدول ال�صديقة وال�شقيقة

وملوكها ور�ؤ�ساء حكوماتها وهم كل من  ..امللك فيليب ال�ساد�س ملك
�إ�سبانيا وفخامة ف��ران��ك فالتار�شتاينماير رئي�س جمهورية املانيا
االحتادية وفخامة جوكو ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�سيا وفخامة
ماكي �سال رئي�س جمهورية ال�سنغال وفخامة �إبراهيم حممد �صالح
رئي�س جمهورية املالديف وفخامة �شوكت مريزيوييف رئي�س جمهورية
�أوزباك�ستان وفخامة �إ�سحاق هرت�سوغ رئي�س �إ�سرائيل وفخامة �أوهورو
موقاي كنياتا رئي�س جمهورية كينيا ومعايل الدكتور حممد املنفي
رئ��ي�����س املجل�س ال��رئ��ا���س��ي يف ليبيا وف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س الفل�سطيني
حممود عبا�س والفريق �أول حممد حمدان دقلو نائب رئي�س جمل�س
ال�سيادة يف جمهورية ال�سودان ومعايل بوري�س جون�سون رئي�س وزراء
اململكة املتحدة ودولة �شهباز �شريف رئي�س وزراء جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية ومعايل الدكتور �آبي �أحمد رئي�س وزراء جمهورية �إثيوبيا

الفيدرالية الدميقراطية ومعايل الدكتور فيليب مبانغو نائب رئي�س
تنزانيا ومعايل الدكتور �أبو الكالم عبد امل�ؤمن وزير خارجية جمهورية
بنغالدي�ش ومعايل الدكتورة بي�سريا توركوفيك نائب رئي�س جمل�س
الوزراء يف البو�سنة والهر�سك.
وك��ان �سموه قد تقبل �أم�س التعازي واملوا�ساة يف وف��اة فقيد الوطن
الكبري ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رحمه اهلل من  ..فخامة حممد
ولد ال�شيخ الغزواين رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ال�شقيقة
وفخامة �إميانويل ماكرون رئي�س اجلمهورية الفرن�سية ال�صديقة
وف��خ��ام��ة ق��ا���س��م ج���وم���ارت ت��وك��اي��ي��ف رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة كازاخ�ستان
ال�صديقة وفخامة وافل رامكاالون رئي�س جمهورية �سي�شيل ال�صديقة
و معايل فينكايا نايدو نائب رئي�س جمهورية الهند ال�صديقة.
(التفا�صيل �ص)7-2
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لليوم الثاين..رئي�س الدولة يتقبل التعازي من قادة الدول والوفود يف وفاة فقيد الوطن ال�شيخ خليفة

•• �أبوظبي-وام:

تقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي���د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل �أم�س التعازي واملوا�ساة
يف وفاة فقيد الوطن الكبري ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان رحمه
اهلل..م�����ن �أخ��ي��ه ���ص��اح��ب اجلاللة
امل��ل��ك ح��م��د ب��ن عي�سى �آل خليفة
ع��اه��ل مملكة البحرين ال�شقيقة
و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم
بن حمد �آل ثاين �أم�ير دول��ة قطر
ال�شقيقة.
ك��م��ا ت��ق��ب��ل ���س��م��وه ال��ت��ع��ازي من..
���ص��اح��ب ال�سمو ال�سيد �أ���س��ع��د بن
ط�����ارق �آل ���س��ع��ي��د مم��ث��ل �صاحب
اجل�لال��ة �سلطان ع��م��ان ال�شقيقة
و����ص���اح���ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر
م��ق��رن ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل �سعود
و����ص���اح���ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر
�سلمان بن �سلطان بن عبد العزيز
�آل ���س��ع��ود و���ص��اح��ب ال�سمو امللكي
الأم���ي���ر م���ن�������ص���ور ب����ن ����س���ع���ود بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود و�صاحب
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر حم��م��د بن
ف���ه���د ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز �آل �سعود
و����ص���اح���ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر
ال���دك���ت���ور م��ن�����ص��ور ب���ن م��ت��ع��ب بن
عبدالعزيز م�ست�شار خادم احلرمني
وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري بندر
بن مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود
و����ص���اح���ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر
خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود نائب وزير الدفاع يف اململكة
العربية ال�سعودية و�صاحب ال�سمو
امللكي امل�شري ركن ال�شيخ خليفة بن
�أحمد �آل خليفة القائد العام لقوة
دفاع البحرين و�سمو ال�شيخ حممد
بن خليفة بن حمد �آل خليفة نائب
رئ��ي�����س جمل�س ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة يف
مملكة البحرين و�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير م��والي ر�شيد �شقيق
عاهل اململكة املغربية ال�شقيقية.
كما ق��دم ال��ت��ع��ازي �إىل �سموه قادة
عدد من الدول ال�صديقة وال�شقيقة

يتبع
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وملوكها ور�ؤ���س��اء حكوماتها وهم
ك��ل م��ن  ..امل��ل��ك فيليب ال�ساد�س
م��ل��ك �إ���س��ب��ان��ي��ا وف���خ���ام���ة فرانك
فالتار�شتاينماير رئي�س جمهورية
امل��ان��ي��ا االحت���ادي���ة وف��خ��ام��ة جوكو
ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�سيا
وفخامة ماكي �سال رئي�س جمهورية
ال�سنغال وفخامة �إبراهيم حممد
�صالح رئي�س جمهورية املالديف
وفخامة �شوكت مريزيوييف رئي�س
ج��م��ه��وري��ة �أوزب��اك�����س��ت��ان وفخامة
�إ���س��ح��اق هرت�سوغ رئي�س �إ�سرائيل
وف��خ��ام��ة �أوه������ورو م���وق���اي كنياتا
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ك��ي��ن��ي��ا ومعايل
ال����دك����ت����ور حم���م���د امل���ن���ف���ي رئي�س
املجل�س الرئا�سي يف ليبيا وفخامة
ال���رئ���ي�������س ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حممود
عبا�س والفريق �أول حممد حمدان
دقلو نائب رئي�س جمل�س ال�سيادة
يف ج��م��ه��وري��ة ال�������س���ودان ومعايل
ب��وري�����س ج��ون�����س��ون رئ��ي�����س وزراء
اململكة املتحدة ودولة �شهباز �شريف
رئ��ي�����س وزراء ج��م��ه��وري��ة باك�ستان
الإ���س�لام��ي��ة وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور �آبي
�أحمد رئي�س وزراء جمهورية �إثيوبيا
الفيدرالية الدميقراطية ومعايل
ال���دك���ت���ور ف��ي��ل��ي��ب م��ب��ان��غ��و نائب
رئي�س تنزانيا ومعايل الدكتور �أبو
الكالم عبد امل���ؤم��ن وزي��ر خارجية
ج���م���ه���وري���ة ب��ن��غ�لادي�����ش ومعايل
الدكتورة بي�سريا توركوفيك نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء يف البو�سنة
والهر�سك.
وت��ق��ب��ل ���س��م��وه ت���ع���ازي  ..معايل
ال��دك��ت��ور �أح��م��د �أب���و ال��غ��ي��ط �أمني
عام جامعة الدول العربية ومعايل
ال���دك���ت���ور ن���اي���ف احل���ج���رف �أم�ي�ن
ع���ام دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون لدول
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وم���ع���ايل م���رزوق
ال���غ���امن رئ��ي�����س جم��ل�����س الأم�����ة يف
دولة الكويت ومعايل الدكتور بندر
ب��ن ف��ه��د �آل فهيد رئ��ي�����س املنظمة
العربية لل�سياحة وم��ع��ايل ح�سني
�إب���راه���ي���م ط���ه �أم��ي��ن ع����ام منظمة

ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي .و�أع����رب قادة
الدول ال�شقيقة وال�صديقة ور�ؤ�ساء
ح��ك��وم��ات��ه��ا ووف����وده����ا وم�س�ؤولو
الهيئات وامل��ن��ظ��م��ات ..ع��ن �أ�صدق
ت��ع��ازي��ه��م وم��وا���س��ات��ه��م �إىل �أجنال
ال��ف��ق��ي��د وع���م���وم ع��ائ��ل��ة �آل نهيان
ال���ك���رام و�إىل ���ش��ع��ب الإم��������ارات يف
الفقيد � ..سائلني امل��وىل عز وجل
�أن يتغمده بوا�سع رحمته ور�ضوانه
ويجزيه خري املثوبة جزاء ما قدم
لوطنه و�شعبه و�أمته ويلهم عائلته
و�شعب الإم��ارات ال�صرب وال�سلوان
يف امل�����ص��اب اجل���ل���ل..م����ؤك���دي���ن �أن
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د رحمه اهلل
ك���ان ق���ائ���داً ح��ك��ي��م��اً م��ع��ط��اء كر�س
ح���ي���ات���ه وج����ه����ده خل����دم����ة وطنه
و�أمته و�ستبقى �أعماله خالدة على
م�ستوى الوطن وخارجه.
وتقبل التعازي �إىل جانب �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د
�آل ن��ه��ي��ان ك��ل م��ن � ..سمو ال�شيخ
ح��م��دان ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان ممثل
احل��اك��م يف منطقة الظفرة و�سمو

ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب���ن زاي����د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س التنفيذي
لإم�����ارة �أب����و ظ��ب��ي وال��ف��ري��ق �سمو
ال�����ش��ي��خ ���س��ي��ف ب���ن زاي����د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
ال��داخ��ل��ي��ة و���س��م��و ال�شيخ طحنون
بن زاي��د �آل نهيان م�ست�شار الأمن
الوطني و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة و�سمو
ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان
وزي��ر اخلارجية والتعاون الدويل
و�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
خليفة �آل نهيان م�ست�شار �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة و�سمو ال�شيخ
خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان
ع�����ض��و امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئي�س
مكتب �أبوظبي التنفيذي وعدد من
ال�شيوخ .كما هن�أ �أ�صحاب اجلاللة
والفخامة واملعايل�..صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل نهيان
بالثقة ال��غ��ال��ي��ة ال��ت��ي �أواله �إياها
�أع�����ض��اء املجل�س الأع��ل��ى لالحتاد

ل���ق���ي���ادة دول������ة الإم����������ارات ليكمل
م�سرية القادة امل�ؤ�س�سني ومن �سار
على نهجهم يف العمل والإخال�ص
لرفعة ال��دول��ة ومكانتها متمنني
ل��ه التوفيق يف حمل ه��ذه الأمانة
ال��ع��ظ��ي��م��ة وال��ع��م��ل مل���ا ف��ي��ه اخلري
ل�شعبه والعامل �أجمع انطالقاً من
نهج دول��ة الإم���ارات املتوا�صل منذ
ت�أ�سي�سها وال�����س��اع��ي �إىل ك��ل خري
���ش��ع��وب ال��ع��امل �أج��م��ع .م��ن جانبه
�أبدى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب���ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان ج��زي��ل �شكره
تقديره للم�شاعر ال�صادقة التي
�أب��داه��ا �أ�صحاب ال�سمو واجلاللة
وال���ف���خ���ام���ة وامل����ع����ايل جت����اه دول���ة
الإم������ارات و�شعبها يف م�صابهم..
كما �شكرهم �سموه لتهنئته بتوليه
ق��ي��ادة ال��دول��ة والتمنيات الطيبة
ال�صادقة التي عربوا عنه ل�سموه..
متمنياً للجميع م��وف��ور ال�صحة
وال��ع��اف��ي��ة ول�����ش��ع��وب��ه��م ال�شقيقة
وال�صديقة وبلدانهم دوام اخلري
والتقدم والرخاء.
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رئي�س الدولة يوا�صل تقبل التعازي لليوم الثاين من قادة الدول يف وفاة ال�شيخ خليفة
•• �أبوظبي-وام:

تقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" �أم���������س التعازي
وامل���وا����س���اة يف وف����اة ف��ق��ي��د الوطن
الكبري ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان "رحمه اهلل" من  ..فخامة
حممد ولد ال�شيخ الغزواين رئي�س
اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية
ال�����ش��ق��ي��ق��ة وف���خ���ام���ة �إمي���ان���وي���ل
م������اك������رون رئ����ي���������س اجل���م���ه���وري���ة
ال��ف��رن�����س��ي��ة ال�����ص��دي��ق��ة وفخامة
ق��ا���س��م ج��وم��ارت ت��وك��اي��ي��ف رئي�س
جمهورية كازاخ�ستان ال�صديقة
وف��خ��ام��ة واف���ل رام���ك���االون رئي�س
ج��م��ه��وري��ة �سي�شيل ال�����ص��دي��ق��ة و
معايل فينكايا نايدو نائب رئي�س
جمهورية الهند ال�صديقة.
و�أع��رب القادة عن �صادق تعازيهم
وم��وا���س��ات��ه��م �إىل �أجن����ال الفقيد
وع���م���وم ع��ائ��ل��ة �آل ن��ه��ي��ان الكرام

و �إىل ���ش��ع��ب الإم��������ارات يف راع���ي
امل�������س�ي�رة امل���ب���ارك���ة..م����ؤك���دي���ن �أن
ال�شيخ خليفة "رحمه اهلل" كان
قائدا حكيما ملهما حظى مبحبة
اجلميع واحرتامهم ملا ر�سخه من

قيم الت�سامح وال�سالم واالنفتاح
مما جعل وطنه منوذجا للتعاي�ش
واال�ستقرار وم�سرية نه�ضته حمل
ت��ق��دي��ر ل��ل��ع��امل �أج����م����ع ..راج�ي�ن
املوىل عز وجل �أن يتغمده برحمته

ور�ضوانه و�أن يلهم عائلته و�شعبه
ال�صرب وال�سلوان.
كما تقبل �صاحب ال�سمو رئي�س
ال���دول���ة ال��ت��ع��ازي م��ن  ..ال�شيوخ
و امل�������س����ؤول�ي�ن و �أع�������ض���اء ال�سلك
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي و مم��ث��ل��ي ع���دد من
الهيئات واجلهات يف الدولة.
وتقبل التعازي �إىل جانب �صاحب

ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ك��ل م��ن � ..صاحب ال�سمو
ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين
و �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة
الظفرة

يتبع
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و �سمو ال�شيخ طحنون بن حممد
�آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
ال���ع�ي�ن و ���س��م��و ال�����ش��ي��خ ���س��ي��ف بن
حم��م��د �آل ن��ه��ي��ان و���س��م��و ال�شيخ
�سرور بن حممد �آل نهيان و �سمو
ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب��ن زاي����د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي و�سمو ال�شيخ �سعيد
ب���ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل حاكم
�أبوظبي و�سمو ال�شيخ عي�سى بن
زايد �آل نهيان و�سمو ال�شيخ نهيان
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س جمل�س
�أم��ن��اء م�ؤ�س�سة زاي��د ب��ن �سلطان
�آل ن���ه���ي���ان ل�ل��أع���م���ال اخلريية
والإن�سانية و الفريق �سمو ال�شيخ
���س��ي��ف ب���ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان نائب
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر
الداخلية و�سمو ال�شيخ طحنون
بن زايد �آل نهيان م�ست�شار الأمن
ال��وط��ن��ي و���س��م��و ال�����ش��ي��خ من�صور
ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جم��ل�����س ال���������وزراء وزي������ر ����ش����ؤون
الرئا�سة و�سمو ال�شيخ ف�لاح بن
زاي�����د �آل ن��ه��ي��ان و���س��م��و ال�شيخ
ح��ام��د ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان ع�ضو
املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي
و�سمو ال�شيخ ذي���اب ب��ن زاي���د �آل
نهيان و�سمو ال�شيخ ع��ب��داهلل بن
زاي���د �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر اخلارجية
وال��ت��ع��اون ال���دويل و�سمو ال�شيخ
ع��م��ر ب���ن زاي�����د �آل ن��ه��ي��ان نائب
رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد
ب��ن �سلطان �آل ن��ه��ي��ان للأعمال
اخل��ي�ري����ة والإن�������س���ان���ي���ة و�سمو
ال�شيخ خ��ال��د ب��ن زاي���د �آل نهيان
رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة زايد
ال��ع��ل��ي��ا لأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م و�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة
�آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة و�سمو ال�شيخ حممد
بن خليفة �آل نهيان ع�ضو املجل�س
التنفيذي و�سمو ال�شيخ خالد بن
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ع�ضو
املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي
رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي و
عدد من ال�شيوخ.
ك���م���ا ه���ن����أ �أ����ص���ح���اب اجل��ل�ال����ة و
ال��ف��خ��ام��ة و امل���ع���ايل � ..صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان بالثقة الغالية التي �أواله
�إي���اه���ا �أع�������ض���اء امل��ج��ل�����س الأعلى
لالحتاد ليكمل م�سريتها امللهمة
التي ب��د�أه��ا امل�ؤ�س�سون وم��ن �سار
على نهجهم يف العمل والإخال�ص
ل���رف���ع���ة ال�����دول�����ة وم���ك���ان���ت���ه���ا ..
متمنني ل�سموه التوفيق يف حمل
هذه الأمانة العظيمة والعمل ملا

فيه اخلري ل�شعبه و�شعوب العامل
�أج���م���ع ان��ط�لاق��ا م���ن ن��ه��ج دولة
الإم����ارات ال��را���س��خ وال�ساعي �إىل
اخلري للجميع.
من جانبه �أع��رب �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ع����ن ج����زي����ل ����ش���ك���ره و تقديره
للم�شاعر ال�صادقة التي �أبداها
�أ����ص���ح���اب اجل�ل�ال���ة و الفخامة
وامل����ع����ايل جت����اه دول�����ة الإم�������ارات

و�شعبها يف م�صابهم  ..و �شكرهم
�سموه لتهنئتهم بتوليه رئا�سة
الدولة متمناي لهم دوام ال�صحة
وال��ع��اف��ي��ة ول�شعوبهم وبلدانهم
دوام االزدهار واال�ستقرار.
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نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل مقام �صاحب ال�سمو

ال�شـيخ حممــد بــن زايــد �آل نهيــان

رئي�س الدولة «حفظه اهلل»
مبنا�سبة الثقة الغالية التى �أواله �إياها �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات
بانتخابه رئي�س ًا لدولة الإمارات العربية املتحدة
�سائلني اهلل العلي القدير �أن يوفق �سموه ملا فيه اخلري للوطن و�شعبه  ..وجندد عهد الوالء والوفاء
لقيادة �سموه الر�شيدة وخدمة �شعب الإمارات

عبــدالقــادر فقيهـي

رئي�س جمل�س العمل الإيراين يف الإمارات
و�أع�ضاء جمل�س العمل الإيراين يف الإمارات

حممد بن بطي �آل حامد :نبايع حممد بن زايد رجل الإن�سانية وال�سالم را�شد بن حميد :حممد بن زايد ميتلك
ر�ؤية ثاقبة يف القيادة واحلياة والعمل

•• �أبوظبي -وام:

ب��ارك معايل ال�شيخ حممد بن بطي �آل حامد ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان "حفظه اهلل" انتخابه رئي�سا للدولة �سائال اهلل عز وجل �أن
يوفق �سموه و �أن ي�سدد خطاه ال�ستكمال بناء وتطور الوطن و احلفاظ على
امل�سرية احلافلة بالإجنازات التي انطلقت مع املغفور له القائد امل�ؤ�س�س ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه و املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل

نهيان "رحمه اهلل" .و قال ال�شيخ حممد بن بطي يف كلمة له  " :لقد �أنعم اهلل
تعاىل علينا بقيادة حكيمة غر�ست فينا �أ�سمى معاين حب اخلري و العطاء من
�أجل تقدم الوطن" ..و�أ�ضاف  " :نبايع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" رجل الإن�سانية و ال�سالم و ن�س�أل اهلل العلي
القدير �أن ميده بقوته و عونه و �أن يحفظه من كل �سوء و�أن يدميه ذخرا وفخرا
لهذا الوطن و�أبنائه  ..معاهدين �سموه �أن نبقى كما كنا دوما �أبناء الإمارات
الأوفياء لقيادتنا احلكيمة ووطننا الغايل".

الأمني العام للهالل الأحمر الإماراتي :

انتخاب حممد بن زايد ً
رئي�سا للدولة امتداد طبيعي مل�سرية اخلري والعطاء
•• �أبوظبي -وام:

�أك���د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد عتيق
ال���ف�ل�اح���ي الأم���ي���ن ال����ع����ام لهيئة
ال����ه��ل�ال الأح����م����ر الإم������ارات������ي �أن
ان���ت���خ���اب ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان حفظه اهلل
رئي�ساً للدولة ،هو ام��ت��داد طبيعي
مل�سرية اخل�ير وال��ع��ط��اء الإماراتي
التي بد�أها املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه
و�سار على هديها املغفور له ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان رحمه
اهلل.
وق��ال الفالحي  :بانتخاب �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل
ن��ه��ي��ان حفظه اهلل رئ��ي�����س��ا للدولة
تتعزز م��ب��ادرات ال��دول��ة الإن�سانية

�إق��ل��ي��م��ي��ا ودول����ي����ا ،وت��ت�����س��ع دائ����رة
ن�����ش��اط��ه��ا الإغ�����اث�����ي وال���ت���ن���م���وي،
ف�����س��م��وه �أح������د رواد ه�����ذا املجال
احل���ي���وي ،وامل��ه��ت��م�ين با�ستدامته
وجعله �أك�ثر �أث��را يف حياة ال�شعوب
ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن وط�����أة الظروف،
وذل��ك من خ�لال تعزيز ال�شراكات

ب�ين الفاعلني يف ه��ذا امل��ج��ال على
م�ستوى العامل ،و�إقامة التحالفات
ل��ل��ت�����ص��دي ل��ل��ت��ح��دي��ات الإن�سانية
وال��ت��ن��م��وي��ة ال���ت���ي ت���واج���ه ال����دول
وال�شعوب الأقل حظا.
و�أ�����ض����اف  :ب���ه���ذا االن���ت���خ���اب تبد�أ
الإمارات مرحلة جديدة من النمو
وال���ت���ق���دم ،ف�����س��م��وه ���ص��اح��ب ر�ؤي����ة
ثاقبة وفكر متقد وب�صرية نافذة
وحكمة متوارثة ،كيف ال وقد تربى
���س��م��وه يف م��در���س��ة زاي�����د وعا�صر
ج��م��ي��ع م����راح����ل ت���ك���وي���ن ال���دول���ة
و�ساهم يف تطورها وازدهارها .و�أكد
الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر
الإماراتي �أن حقبة حكم املغفور له
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي���د �آل نهيان
رحمه اهلل �ستبقى خالدة يف ذاكرة
وقلوب �شعب الإم��ارات لأنها مليئة

ب�����الإجن�����ازات ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال�صعد
الإن�سانية والتنموية واحل�ضارية،
وحافلة باملبادرات التي ج��اءت من
�أجل خري الإن�سان �أينما كان وحقه
يف احلياة والعي�ش الكرمي.
وق���ال  :برحيل ال�شيخ خليفة بن
زاي����د �آل ن��ه��ي��ان رح��م��ه اهلل فقدت
الإن�����س��ان��ي��ة داع��م��ا ق��وي��ا ومنا�صرا
�أ�سا�سياً لق�ضايا ال�شعوب التنموية
والإن�سانية ،وفقد العمل الإن�ساين
�أحد رم��وزه البارزين على م�ستوى
ال��ع��امل ،و�ستبقى م��ب��ادرات��ه يف هذا
ال�����ص��دد رم����زا ل��ل��ع��ط��اء الإن�ساين
امل���ت���ج���رد م����ن �أي �أغ�����را������ض غري
�إن�سانية  ..ن�����س���أل اهلل �أن يتغمده
بوافر رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته
وي��ل��ه��م��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ال�����ص�بر وح�سن
العزاء.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4821/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م � 2020/1844أم��ر �أداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 452791.62درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار ديرة �سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنهم  -1 :ادري�س احمد بهزاد حممد � -صفته  :منفذ �ضده  -2 ،فورفرونت للدعاية والإع�لان ذ م م -
�صفته  :منفذ �ضده  -3 ،حارث كوتو كوتو حممد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـ ـ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 452791.62
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13544بتاريخ 2022/5/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  364/2022/38جتاري م�صارف جزئي

�أكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
رئي�س احتاد الإم��ارات لكرة القدم
�أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ميتلك ر�ؤي��ة ثاقبة
يف ال��ق��ي��ادة واحل��ي��اة وال��ع��م��ل ،و�أن
�سموه قيادي من الطراز الفريد
و�صاحب ن��ظ��رة ثاقبة ت��رك��ز على
احل��ا���ض��ر وت���ق���ر�أ امل�����س��ت��ق��ب��ل بروح
التفا�ؤل والأمل.
واعترب رئي�س احتاد الإمارات لكرة ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د
ال��ق��دم �أن الأ����س���رة ال��ري��ا���ض��ي��ة يف �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه
ال��دول��ة حمظوظة ل��ك��ون �صاحب اهلل" ق���ائ���داً ري��ا���ض��ي��اً وخ���ب�ي�راً يف

الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية  :حممد بن زايد قائد ا�ستثنائي
•• �أبوظبي -وام:

�أكد �سعادة حممد �إبراهيم احلمادي الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
الإمارات للطاقة النووية� ،أن انتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان "حفظه اهلل" رئي�ساً لدولة الإمارات العربية املتحدة يُعد مرحلة جديدة
من ال��ري��ادة التي �ستدعم نهج التمكني وم�سرية الإم���ارات اال�ست�شرافية على
خطى الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل
ثراه".
وقال احلمادي�" :صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان قائد ا�ستثنائي
يتمتع ب�شخ�صية حكيمة وقادرة على قراءة امل�ستقبل ،ما مكنه من قيادة الدولة
خ�لال العقود املا�ضية نحو حتقيق �إجن����ازات ا�سرتاتيجية �أ�سهمت يف تعزيز

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

•• دبي-الفجر:

70197

املنظورة يف  :دائرة امل�صارف اجلزئية الثالثة رقم 257
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 621513.78درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.
املدعي  :البنك التجاري الدويل � -ش م ع  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة � -شارع الرباط  -دبي في�ستيفال
�سيتي برج الفي�ستيفال الطابق الثالث ع�شر الدائرة القانونية  -رقم مكاين ()3414190570
وميثله  :حممود ح�سني علي �أحمد
املطلوب �إعالنه  - 1 :علي ح�سن عبا�س علي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/4/13يف الدعوى املذكورة �أعاله
دره��م �إماراتي
ل�صالح  /البنك التجاري ال��دويل �ش م ع ال��زام املدعي عيه بان ي���ؤدي للمدعي مبلغ وق����دره
(فقط �ستمائة واحد وع�شرون الفا وخم�سمائة وثالث ع�شر درهما و�سبعة وثمانون فل�سا �إماراتيا ال غري) والفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد  ،وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

���ش���ؤون ال��ري��ا���ض��ة ،ف�سموه يعرف
ك��ل �صغرية وك��ب�يرة ع��ن الن�شاط
الريا�ضي ،ويقدم للريا�ضة دعماً
غ��ي�ر حم������دود م����ن �أج������ل حتقيق
ب��ط��والت و�أل��ق��اب ت��واك��ب �إجنازات
ال����دول����ة يف امل����ج����االت الأخ�������رى،
م�شرياً �إىل �أن الإم����ارات وبف�ضل
توجيهات ومتابعة �سموه �أ�صبحت
عا�صمة للريا�ضة العاملية وم�صدراً
للإلهام والإبداع.
وقال" :نحن حمظوظون بقيادتنا
الر�شيدة وقادتنا الذين كتبوا �أروع
ق�ص�ص النجاح والتميز يف جميع
املجاالت".
وثمن رئي�س احتاد الإم��ارات لكرة

القدم الدعم الذي يقدمه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
للريا�ضة بكل قطاعاتها وخمتلف
تخ�ص�صاتها ،م�ؤكداً �أن هذا الدعم
ُي��ح��فّ��ز ال��ري��ا���ض��ي�ين ع��ل��ى العطاء
وب��ذل �أق�صى ما عندهم من �أجل
رف��ع ا���س��م ال��دول��ة عالياً يف جميع
املحافل ،م�شرياً �إىل �أن �سموه خلق
نه�ضة ريا�ضية ب�أفكاره املتقدمة
وق���راءات���ه للم�ستقبل وت�شجيعه
ل��ل��ري��ا���ض��ي�ين ،وج���ع���ل الريا�ضة
�أ���س��ل��وب ح��ي��اة يف الإم����ارات وجزءاً
حيوياً من الثقافة الإم��ارات��ي��ة يف
الع�صر احلديث.
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التنمية االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ال�شاملة ،حيث كانت لر�ؤية �سموه
ونهجه �أك�بر الأث��ر يف التوجيه لإط�لاق م�شاريع نوعية تركز على اال�ستثمار
يف القطاعات احليوية و�أبرزها قطاع الطاقة النووية ال�سلمية ،وال��ذي �أ�س�س
م��ن خ�لال��ه ملرحلة ج��دي��دة م��ن اال���س��ت��دام��ة والنمو وب��ن��اء ال��ك��ف��اءات الب�شرية
الوطنية" .و�أ���ض��اف احل��م��ادي" :لقد حتققت االجن����ازات اال�ستثنائية خالل
م�سرية تطوير حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية بف�ضل التوجيهات
ال�سديدة والدعم الكبري من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
وهو ما جعل من الربنامج النووي ال�سلمي الإم��ارات��ي منوذجاً عاملياً .واليوم
جندد العهد والوالء ل�سموه على موا�صلة امل�سرية والعمل للبناء على الإجنازات
والنجاحات ،واحلفاظ على املكت�سبات الوطنية لتبقى دولة الإمارات يف املقدمة
على اخلريطة العاملية".

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كابك�س ح�سن للتدقيق
العنوان  :مكتب رقم  2102ملك نا�صر علي حممد اخوندي  -اخلليج التجاري
هاتف  04-5850641 :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة
يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية �سبيك �ستايلز لت�أجري
االثاث � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/10
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/5/10وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول
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70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :سبيك �ستايلز لت�أجري االثاث � -ش ذ م م
العنوان  :م�ستودع ( )4-3ملك اخلليج الأول العقارية  -جممع دبي لال�ستثمار  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  777954 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1274718 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/5/10واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/5/10وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
كابك�س ح�سن للتدقيق العنوان  :مكتب رقم  2102ملك نا�صر علي حممد اخوندي
 اخلليج التجاري هاتف  04-5850641 :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستنداتوالأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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�أخبـار الإمـارات

Monday

�أحمد بالهول الفال�سي :حممد بن زايد قائد فذ تد�شن دولتنا برئا�سته مرحلة جديدة من التقدم �أحمد احلمريي :حممد بن زايد القائد رمز احلكمة والإن�سانية
•• �أبوظبي -وام:

ب���ارك م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ن عبد اهلل حميد
ب��ال��ه��ول ال��ف�لا���س��ي وزي����ر دول����ة ل���ري���ادة الأعمال
وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ل��دول��ة الإم���ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ق��ي��اد ًة و���ش��ع��ب��اً ان��ت��خ��اب املجل�س
الأع��ل��ى لالحتاد بالإجماع �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان حفظه اهلل رئي�ساً لدولة
الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة فهو خ�ير خلف خلري
�سلف.
وق��ال معاليه :نبايع �سموه ونعاهده على الوالء

10

وال��وف��اء والعمل والتفاين حتت قيادته احلكيمة
مل��ا فيه رفعة لوطننا ال��غ��ايل .و�أ���ض��اف معاليه �أن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" قائد فذ �ساهمت جهوده
و�إجنازاته خالل م�سريته يف املنا�صب التي تقلدها
�سموه على مدى العقود املا�ضية يف رفع ا�سم دولة
الإم��ارات عالياً بني الأمم وكان �أحد �أرك��ان نه�ضة
بالدنا احلبيبة يف خمتلف املجاالت ،واليوم حتت
رئا�سة �سموه لدولة الإم��ارات خلفاً لل�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رحمه اهلل تد�شن دولتنا الغالية
مرحلة جديدة من التقدم واالزدهار.

حمافظ امل�صرف املركزي :الإمارات بقيادة حممد بن
زايد تدخل عهدا جديدا من النماء واالزدهار
•• �أبوظبي-وام:

ق��ال م��ع��ايل خ��ال��د حممد بالعمى
حمافظ م�صرف الإمارات العربية
امل���ت���ح���دة امل�����رك�����زي� ،إن انتخاب
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي���د �آل نهيان حفظه اهلل رئي�ساً
لدولة الإم���ارات العربية املتحدة،
ب���إج��م��اع �أع�����ض��اء امل��ج��ل�����س الأعلى
لالحتاد ،ي�ؤكد دور �سموه القيادي
وال����ت����اري����خ����ي يف خ����دم����ة ال���وط���ن
واملواطن ،واحلفاظ على منجزات
االحت�������اد وت���ع���زي���زه���ا ،مب����ا يحقق
م�����ص��ال��ح ال���دول���ة ع��ل��ى امل�ستويات
كافة.
و�أ�ضاف معاليه �أن القيادة الر�شيدة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي������د �آل ن���ه���ي���ان رئ���ي�������س ال���دول���ة

"حفظه اهلل"ما ه��ي �إال امتدا ٌد
لفكر م���ؤ���س�����س ال��دول��ة امل��غ��ف��ور له
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
ون��ه��ج ال�����ش��ي��خ خليفة ب��ن زاي���د �آل
نهيان رحمه اهلل يف تر�سيخ مبادئ
االحت����������اد ،وت���ك���ري�������س مكت�سبات

ال��دول��ة والنهو�ض بها وم��ع تويل
���س��م��وه م�����س���ؤول��ي��ة رئ��ا���س��ة البالد،
تدخل الإم���ارات عهدًا جديدًا من
النماء واالزده���ار ،ما ينعك�س على
رفاهيتها وتقدمها ،ويعزز مكانتها
ودوره��������ا ال�����ري�����ادي ك���ق���وة مالية
واقت�صادية فاعلة وم�ؤثرة ،ومنوذ ٍج
تنموي عاملي يحتذى به.
وق���ال معاليه " :ن��ب��ارك ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"،
ون���ع���اه���ده ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب��ك��ل جهد
وعزمية لتج�سيد ر�ؤيته احلكيمة
يف تطوير القطاع امل���ايل ،وتعزيز
مكانة الإمارات كمركز مايل عاملي
م��ت��ق��دم ،ودع���م امل�����س�يرة التنموية
ال�����ش��ام��ل��ة ل���ل���دول���ة حت����ت قيادته
الر�شيدة ".

•• �أبوظبي-وام:

�أكد معايل �أحمد حممد احلمريي الأمني العام لوزارة �ش�ؤون
الرئا�سة �أن انتخاب املجل�س الأعلى لالحتاد بالإجماع �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان "حفظه اهلل" رئي�ساً
للدولة ،يعك�س التقدير ال��ذي يكنه �شعب الإم��ارات ل�سموه،
والثقة بر�ؤيته احلكيمة ،وتوجيهاته ال�سديدة التي تقود
الإم�����ارات �إىل م��ا حتققه م��ن �إجن����ازات ك�برى وم��ا ينعم به
�سكانها من �أمان ورفاه  .وقال معاليه بهذه املنا�سبة " نرفع
�أ�سمى �آي���ات التهاين والتربيكات �إىل �شعب دول��ة الإم���ارات
مبنا�سبة انتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان "حفظه اهلل" رئي�ساً للدولة ،مُعلنني البيعة لقائد

علي ال�شام�سي :حممد بن زايد قائد
م�سرية االنطالق نحو مئوية رائدة
•• �أبوظبي-وام:

�أك����د م��ع��ايل ع��ل��ي حم��م��د ال�شام�سي
رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة االحت����ادي����ة للهوية
واجلن�سية واجل��م��ارك و�أم��ن املنافذ،
�أن ان��ت��خ��اب ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حم��م��د ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان "حفظه
اهلل" رئ��ي�����س��اً ل��ل��دول��ة ي��ع��ك�����س مدى
الإمي��ان الرا�سخ لدى �أبناء الإمارات
يف ق����درة ���س��م��وه ع��ل��ى ق��ي��ادة م�سرية
االزهار واالنطالق نحو مئوية رائدة
و�آف�����اق م�ستقبلية واع�����دة ومب�شرة
ب��ا���س��ت��م��رار اخل��ي�ر وال���ن���م���اء وج����ودة
احلياة ورفاهية العي�ش والريادة بني
الأمم والدول على حد �سواء.
وقال معاليه  " :بهذه املنا�سبة ،نعاهد
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
على ال��والء والطاعة ل�سموه رئي�ساً
لدولة الإم���ارات يف مرحلة تاريخية
هامة تتطلب حكمة ور�ؤية ا�ست�شرافية

ثاين الزيودي :حممد بن زايد خري خلف
خلري �سلف وقائد ملهم ومعلم حكيم
•• �أبوظبي -وام:

م�ستنرية ميلك �سموه نا�صيتها بقوة
واق���ت���دار ،ون���ب���ارك ل�شعب الإم�����ارات
والأم��ت�ين العربية والإ�سالمية هذا
االخ��ت��ي��ار ال���ذي واف���ق �أه��ل��ه ،وجندد
العهد ل�سموه ببذل الغايل والنفي�س
لتحقيق ري��ادة الإم���ارات يف �أن تكون
واح����ة للعي�ش والأم�����ن واال�ستقرار
والتقدم والرخاء".

ت��ق��دم م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن
�أحمد الزيودي ،وزير دولة للتجارة
اخلارجية ب�أ�سمى �آيات التربيكات
�إىل دولة الإمارات قياد ًة وحكوم ًة
و�شعباً مبنا�سبة انتخاب املجل�س
الأعلى لالحتاد بالإجماع �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان حفظه اهلل رئي�ساً للدولة.
وق���ال معاليه �إن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" خري
خ��ل��ف خل�ي�ر ���س��ل��ف ،وق���ائ���د ملهم
ومعلم حكيم �ساهم خالل ال�سنوات

رئي�س مكتب حاكم عجمان :حممد بن زايد قائد ا�ستثنائي طارق لوتاه :الإمارات توا�صل م�سرية العطاء والنه�ضة والتمكني

•• عجمان -وام:

�أك��د �سعادة حمد ع��ب��داهلل ب��ن غليطة
ال��غ��ف��ل��ي رئ��ي�����س م��ك��ت��ب ح��اك��م �إم����ارة
ع��ج��م��ان �أن ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" الأب احلنون والعطوف
على �شعبه وقائد ال�سلم وال�سالم خري
من يحمل راية الآباء امل�ؤ�س�سني ونحن
جميعا من خلفه يف دروب رفعة دولة
الإم������ارات ن��ح��و م��ئ��وي��ة رائ����دة و�آف����اق
م�ستقبلية واع��دة ومب�شرة با�ستمرار
اخلري والنماء وجودة احلياة ورفاهية
العي�ش وال��ري��ادة بني الأمم والدول.
وق��ال �سعادته " نحن �أب��ن��اء الإمارات
حم��ظ��وظ��ون ون�����س��ع��د ب�����أن �أن���ع���م اهلل
تعاىل علينا بقيادة ا�ستثنائية ممثلة
يف �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان �صاحب الدور الريادي
والتاريخي يف خدمة ال��وط��ن والذي
ع��م��ل ط��ي��ل��ة ح��ي��ات��ه م���ن �أج����ل تعزيز
�أ�س�س االحتاد وحمايته ونعاهده على

•• �أبوظبي -وام:

ال�سمع والوالء والطاعة وبذل الغايل
وال��ن��ف��ي�����س لتحقيق ري����ادة الإم�����ارات
يف �أن ت��ك��ون واح����ة ل��ل��ع��ي�����ش والأم����ن
واال�ستقرار والتقدم والرخاء" .نبارك
لأنف�سنا ول�شعب دولة الإم��ارات تويل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"..
ون�س�أل اهلل له التوفيق يف موا�صلة ما
حتقق للدولة من خري وتقدم.

نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل مقام �صاحب ال�سمو

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

مبنا�سبة الثقة الغالية التى �أواله
�إياها �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات
بانتخابه رئي�س ًا لدولة الإمارات
العربية املتحدة
�سائلني اهلل العلي القدير �أن يوفق
�سموه ملا فيه اخلري للوطن و�شعبه ..
وجندد عهد الوالء والوفاء
لقيادة �سموه الر�شيدة وخدمة
�شعب الإمارات
حممد غالم �سامل �أنوهي

ق��ال �سعادة ط��ارق ه�لال لوتاه ،وكيل
وزارة ال����دول����ة ل�������ش����ؤون املجل�س
ال���وط���ن���ي االحت�������ادي �أن انتخاب
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان "حفظه اهلل" رئي�سا
للدولة هو امتداد مل�سرية العطاء
وال��ن��ه�����ض��ة وال���ت���م���ك�ي�ن ،و�إر�����س����اء
ملبادئ الأم��ن والأم��ان واال�ستقرار
والتنمية امل�ستدامة ،ال��ت��ي لطاملا

مت��ت��ع��ت ب���ه���ا الإم����������ارات و�شعبها
واملقيمون على �أر�ضها الطيبة.
و�أ�����ض����اف ل���وت���اه " ال���ي���وم ُتر�سم
م��ل�ام����ح م���رح���ل���ة ج�����دي�����دة نحو
م�������س���ت���ق���ب���ل م���������ش����رق وم������زده������ر،
ب������ذات ال���ف���ك���ر احل���ك���ي���م وال�������ر�ؤى
ال�����س��دي��دة وال��ت��وج��ي��ه��ات الر�شيدة
لتعزيز م��ك��ان��ة مم��ي��زة ا�ستثنائية
ل��ل��وط��ن ع��رب��ي��اً و�إق��ل��ي��م��ي��اً وعاملياً،
ون��ح��و م��ئ��وي��ة حت��ده��ا الإجن�����ازات
والنجاحات الرائدة".

و�أ������ش�����ار ����س���ع���ادت���ه �إىل �أن دول����ة
الإم����������ارات ت��ع��ي�����ش ال����ي����وم حلظة
فارقة يف تاريخها امل�شرف واملليء
بالإجنازات والتميز ،حيث كلنا ثقة
ب���أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان ���س��ي��ق��ود �أبناء
�شعبه ب��ذات ال���روح والأ���س�����س التي
ر�سخها املغفور له ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان " طيب اهلل ثراه خري خلف خلري �سلف ،ولطاملا كان
" ،وامل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ خليفة بن خري �سند ل�شعبه والأمتني العربية
زاي��د �آل نهيان "رحمه اهلل" ،فهو والإ�سالمية.

وكيل دائرة الق�ضاء :حممد بن زايد يقود مرحلة جديدة من النمو واالزدهار
•• �أبوظبي-وام:

قال �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد العربي وكيل دائرة
الق�ضاء يف �أب��وظ��ب��ي" :نبارك ل��دول��ة الإم����ارات قيادة
و�شعباً ،انتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان "حفظه اهلل" رئي�سا للدولة ،لتنطلق مرحلة
ج���دي���دة م���ن ال��ن��م��و واالزده�������ار يف ظ���ل ق���ي���ادة حكيمة
انتهجت مفهوم الريادة والتميز طوال تاريخها احلافل
ب���الإجن���ازات وامل���ب���ادرات ال��ت��ي ر���س��خ��ت امل��ك��ان��ة الرائدة
لدولتنا �إقليمياً وعاملياً" .
و�أ���ض��اف ال��ع�بري " تنطلق دولتنا ال��ي��وم �إىل مئويتها

لت�ستكمل م�سرية االحتاد املباركة� ،سريا على نهج الآباء
امل�ؤ�س�سني ،وما ر�سخه املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،وما حققه املغفور له ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان " رحمه اهلل " ،خالل مراحل
الت�أ�سي�س والتمكني ،ليظهر جليا حجم الإجناز املحقق
والنقلة النوعية يف جميع املجاالت لتبقى دولة الإمارات
دائما يف املقدمة " .
واختتم بالقول  " :نبارك ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ونعاهده على الوالء والطاعة ب�صدق
و�إخال�ص ،داعني اهلل �أن يوفقه وي�سدد خطاه نحو كل
ما يحقق اخلري والرفعة لدولتنا و�شعبها " .

حمد الغافري :حممد بن زايد قائد ا�ستثنائي
وعلى يديه �ستتوا�صل الإجنازات الكربى

قال �سعادة الدكتور حمد الغافري
مدير عام املركز الوطني للت�أهيل
�إن انتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم���م���د ب����ن زاي������د رئ��ي�����س��ا لدولة
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ،هو
بداية ملرحلة جديدة من التطوير
والتقدم والو�صول لأفق بعيدة من
التنمية ال�شاملة يف الدولة.
و�أ�ضاف� :ستم�ضي م�سرية الوطن

ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة حت���ت ق���ي���ادة قائد
ح����ام����ي ح����م����ى احت������ادن������ا و�����س����وف
ت���ت���وا����ص���ل الإجن������������ازات ال����ك��ب�رى،
ف��ع��ه��دن��ا ب�����س��م��وه دوم����ا �أن����ه يبذل
اجل��ه��د ال��ك��ب�ير وامل��ت��وا���ص��ل لرفعة
الوطن يف كافة املجاالت الع�سكرية
وال�سيا�سية والتعليمية وال�صحية
واالجتماعية
وتابع بالقول� :إن �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د ه��و �شبيه
زاي���د يف احلكمة و�صنو خليفة يف
ال��ع��زمي��ة وه���و خ�ي�ر خ��ل��ف لفقيد
الأم����ت��ي�ن ال��ع��رب��ي��ة والإ�سالمية
ال���راح���ل ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي���د �آل نهيان ،نبارك
ل�سموه رئا�سة ال��دول��ة ،وقبل ذلك �أن يعينه على حمل هذه امل�س�ؤولية
ن��ب��ارك لأنف�سنا انتخابه ،ونبايعه العظيمة ويوفقه ملا فيه كل اخلري
ون��ن��ق��اد ل��ه راج�ي�ن امل���وىل ع��ز ّ
وجل والعزة لدولتنا.

حممد بن هزام  :دعم رئي�س الدولة ر�سخ مكانة
الريا�ضة الإماراتية على اخلارطة العاملية
•• دبي-الفجر:

�أك�����د ����س���ع���ادة حم��م��د ع���ب���داهلل ه���زام
ال����ظ����اه����ري الأم����ي���ن ال����ع����ام الحت����اد
الإمارات لكرة القدم �أن الدعم الكبري
ال���ذي تتلقاه الريا�ضية ب�شكل عام،
وك���رة ال��ق��دم ع��ل��ى وج���ه اخل�صو�ص،
م��ن ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حممد
ب��ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الدولة،
حفظه اهلل �ساهم يف ت�أ�سي�س قاعدة
ريا�ضية متينة ،وجعل الإمارات ُقبلة
لنجوم ال��ع��امل وال��ف��رق واملنتخبات،
م�شرياً �إىل �أن �سموه ق��ائ��د ريا�ضي
ح��ك��ي��م ،ي�شجع ع��ل��ى ال��ع��ط��اء ويدفع �سموه ال�سديدة وح�ضوره املباريات
الريا�ضيني �إىل من�صات التتويج يف والأن�شطة الريا�ضية املختلفة دليل
جميع الألعاب والريا�ضات اجلماعية على دع��م �سموه املتوا�صل للريا�ضة
والفردية.
ول�شباب ال��وط��ن ،وه��ذا ال��دع��م دليل
وق��ال الأم�ي�ن ال��ع��ام� " :إن توجيهات على �أهمية الريا�ضة يف حياة املجتمع

م�سريتنا ونه�ضتنا ،القائ ُد الذي يحبّه �شعبه ،ويعرفه العامل
زعيماً ورم��زاً للحكمة والإن�سانية ،حيث ورث �سُ موه �صفات
القيادة و�سمات الريادة من الوال ِد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ
زاي���د ب��ن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،وك���ان �سموه
ع�ضداً و�سنداً للمغفور له ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
"رحمه اهلل" مُقدماً منوذجاً فريداً للقائد الوطني املح ّنك،
املُهتم ب�شعبه ،واحلري�ص على رفعة دولته ونه�ضتها" .واختتم
معايل �أحمد حممد احلمريي بالقول " ُنبايع �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان على ال�سمع والطاعة ،وندعو
امل��وىل عز وج��ل �أن يحفظ �سموه ويوفقه للخري ،فهو خري
خلف خلري �سلف ،ويدمي على الإمارت و�شعبها واملقيمني على
�أر�ضها نِعم الأمن واخلري واالزدهار".

الإماراتي".
وثمن بن هزام دعم �سموه الالحمدود
ل��ل��ري��ا���ض��ة وت���وج���ي���ه���ات���ه ال�سديدة
وا���س��ت��ق��ب��ال��ه لأ����ص���ح���اب الإجن�������ازات،
م����ؤك���داً �أن دع���م ���س��م��وه ر���س��خ مكانة
الريا�ضة الإم��ارات��ي��ة ق��اري��اً ودوليا،
وجعلها بارزة على اخلارطة العاملية .
و�أك������د الأم���ي��ن ال���ع���ام �أن الإم�������ارات
بف�ضل ر�ؤي���ة �سموه �أ�صبحت املكان
امل��ف�����ض��ل ل��ف��رق وم��ن��ت��خ��ب��ات خمتلف
قارات العامل ،حيث تقيم مع�سكراتها
وتخو�ض جتاربها ال��ودي��ة حت�ضرياً
للبطوالت الر�سمية ,م�شرياً �إىل �أن
الدولة جاهزة يف �أي وقت ال�ست�ضافة
الأح����������داث ال���ري���ا����ض���ي���ة م��ه��م��ا كان
حجمها ونوعها ب�سبب وجود املن�ش�آت
الريا�ضية املتطورة وازدهار االقت�صاد
وتوافر بقية عنا�صر النجاح.

والعقود املا�ضية يف ر�سم م�سرية
دول�����ة الإم��������ارات وب���ن���اء نه�ضتها
م��ن خ�ل�ال ر�ؤي���ت���ه اال�ست�شراقية
وجهوده الفذة التي بذلها لوطنه

ول�شعبه ،وبتوليه رئا�سة الدولة
ال���ي���وم ت���وا����ص���ل دول�����ة الإم�������ارات
م�سريتها نحو �آف���اق ج��دي��دة من
الريادة والتقدم واالزدهار.
و�أ�����ض����اف" :نبارك ل�����ش��ع��ب دولة
الإم����ارات ال��ك��رمي واملقيمني على
�أر����ض���ه���ا ولأن��ف�����س��ن��ا ه����ذا القائد
ال��ف��ذ ،ون��ب��اي��ع ���س��م��وه ع��ل��ى الوالء
وال���ط���اع���ة ون��ل��ت��ف ح���ول���ه وخلف
ق���ي���ادت���ه ون����ع����اه����ده ع���ل���ى العمل
والإخ��ل�ا�����ص وال��ت��ف��اين م���ن �أجل
رف��ع��ة دول����ة الإم�������ارات واحلفاظ
على مكت�سباتها وموا�صلة منوها
ونه�ضتها نحو �آف��اق جديدة حتت
قيادة �سموه".

علي النيادي :الإمارات بقيادة حممد بن زايد
تنطلق نحو �آفاق واعدة من الريادة واالزدهار

•• �أبوظبي-وام:

�أكد معايل علي �سعيد النيادي رئي�س
ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث �أن دولة الإمارات
بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب���ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الدولة
"حفظه اهلل" ،تنطلق نحو مرحلة
ج���دي���دة م���ن الإجن���������ازات الوطنية
ال���رائ���دة ال��ت��ي ���س��ت��دون يف �سجالت
التاريخ ب�أحرف من نور .وقال معاليه
�إن ر�ؤي��ة �سموه احلكيمة وتوجيهاته
ال�سديدة وقيادته الوطنية املخل�صة
�ستقود ال��وط��ن �إىل �آف���اق واع���دة من �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
الريادة واالزده���ار يف املجاالت كافة .رئي�سا للدولة ،ون�س�أل امل��وىل العلي
و�أ�ضاف " نرفع التربيكات �إىل �شعب القدير �أن ي�سدد خ��ط��اه ويوفقه يف
دول�����ة الإم��������ارات مب��ن��ا���س��ب��ة انتخاب قيادة م�سريتنا التنموية التي تزهو
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد بالإجناز".

النائب العام لإمارة �أبوظبي :نبارك انتخاب حممد
بن زايد رئي�سا للدولة لتتواىل �إجنازات دولتنا
•• �أبوظبي-وام:

ب���ارك �سعادة امل�ست�شار علي حممد
ال��ب��ل��و���ش��ي النائب ال����ع����ام لإم������ارة
�أب��وظ��ب��ي ل��دول��ة الإم�����ارات العربية
امل��ت��ح��دة و�شعبها ،ان��ت��خ��اب �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم��م��د ب��ن زاي���د �آل
ن��ه��ي��ان حفظه اهلل رئي�سا للدولة،
خ��ل��ف��ا ل��ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د �آل
نهيان رحمه اهلل لي�ستكمل م�سرية
ال���وال���د امل���ؤ���س�����س ال�����ش��ي��خ زاي����د بن
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
ولتتوايل جناحات و�إجن��ازات دولتنا
ال�شيخ زاي��د وامل�ؤ�س�سون ،و�أن يكون
الغالية.
و�أ����ض���اف ���س��ع��ادت��ه  :ب��ه��ذه املنا�سبة �سموه دوم���ا ح��ام�� ًي��ا �أم��ي��ن��اً لالحتاد
ن��ع�بر ع���ن ك��ام��ل ث��ق��ت��ن��ا ب�����أن يبقى ومكت�سباته على جميع امل�ستويات،
وطننا الغايل بقيادة �صاحب ال�سمو داع���ي��ن اهلل ع����ز وج�����ل �أن يوفقه
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د �آل نهيان ويحفظه وي�����س��دد خ��ط��اه يف خدمة
رئي�س الدولة "حفظه اهلل"كما �أراده وطنه و�شعب الإمارات الكرمي .

را�شد املحيان :حممد بن زايد � ..سرية
حافلة بالعطاء من �أجل الإمارات و�شعبها

•• الذيد-الفجر:

�أك��د ال��ل��واء متقاعد را���ش��د املحيان
رئي�س جمل�س �أولياء �أم��ور الطلبة
وال���ط���ال���ب���ات ب��امل��ن��ط��ق��ة الو�سطى
مب��دي��ن��ة ال��ذي��د �أن ���س�يرة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ه���ي �سرية
حافلة بالعطاء وال��ع��م��ل م��ن �أجل
الإم��������ارات و���ش��ع��ب��ه��ا وي��ح��م��ل على
عاتقه اهتمامه بالإن�سان وال�سعي
لإ�سعاد �شعبه والب�شرية فهو القدوة
واخل��ي�ر وال���ق���ادر ع��ل��ى ق���ي���ادة دفة

�صغرية وك��ب�يرة ع��ن �أح���وال �شعبه
ويقدم لهم الدعم واحلياة الكرمية
والرعاية واالهتمام وي�سخر الرثوة
كما والده املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل
ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
طيب اهلل ثراه .
و�أك��د املحيان �أن االم���ارات بف�ضل
قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان �ست�شهد مكانة
�أرف�������ع ن��ق��ل��ة يف واق���ع���ه���ا لت�صبح
الإم�����ارات رائ���دة ال��ت��ف��وق والريادة
الوطن وحتقيق تطلعاته و�أماله  .ا�ستكماال لنهج امل�ؤ�س�سني رحمهم
و�أو�ضح املحيان �أن �سموه يعرف كل اهلل .
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•• �أبوظبي-وام:

رحلتكم رحلة جيل من �أجل وطن ،عليه �أن يجاهد ويت�سلح بالعلم ثم يعود ليت�سلم الراية� ،أنتم جيل مهم"
 ..كانت هذه الر�سائل جزءا من الكلمة الرئي�سية امللهمة التي توجه بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"� ،إىل �شباب الوطن امل�شاركني يف جمل�س حممد بن زايد لأجيال
امل�ستقبل الذي عقد يف �أبوظبي عام  ،2017جم�سدة م�سرية الدعم والتمكني التي طاملا حظي بها
�شباب الوطن بتوجيهات ورعاية �سموه ،انطالقا من الإميان ب�أنهم رهان امل�ستقبل وركيزة ا�ستدامة
ازدهاره وتقدمه يف املجاالت كافة.

11

�شباب الوطن يزهو بالإجنازات ويجني ثمار التمكني
و�شكل ال�شباب اال�ستثمار الأمثل لدولة الإمارات منذ قيام االحتاد،
فقد �أر�سى املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل
ثراه" ،دعائم دولة تطمح �إىل التقدم واالزدهار ب�سواعد �أبنائها
و�شبابها ،لتنطلق يف م�سرية تنموية فريدة برعاية ودعم املغفور
له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان " رحمه اهلل " الذي حر�ص
على متكني ال�شباب وتوفري كافة �سبل الرعاية واالهتمام لهم.
ويحظي �شباب الوطن على الدوام بجل اهتمام ورعاية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،ما يحفزهم على �إطالق العنان لطموحاتهم وتطلعاتهم
لت�صل �إىل ال�����س��م��اء وي�����س��ط��روا الإجن������ازات ت��ل��و الإجن������ازات يف
املجاالت كافة ،فرعاية �سموه وتوجيهاته ال�سامية �شكلت حمركا
رئي�سيا مل�سرية �إجنازاتهم الوطنية يف املجاالت كافة.
وعلى عهد القيادة ،جند �شباب الإم��ارات دائما يف املوعد �شركاء
يف حتقيق الإجن��ازات الوطنية يف املجاالت كافة ،فوفقا لتقرير
�أ���ص��درت��ه م�ؤ�س�سة الإم����ارات للطاقة ال��ن��ووي��ة��� ،ش��ارك �أك�ثر من
� 2000إم��ارات��ي يف م�شروع حمطات براكة للطاقة النووية
ال�سلمية على م��دار ال�سنوات الع�شر املا�ضية� ،إ�ضافة �إىل وجود
�أكرث من �ألف وظيفة لتطوير القادة امل�ستقبليني لقطاع الطاقة
والعديد من امل�سارات املهنية اجلديدة لل�شباب الإماراتي �أ�صحاب
الكفاءات.
وجاء الإجن��از التاريخي يف م�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف املريخ
م��ع و���ص��ول " م�سبار الأم���ل " بنجاح �إىل م���داره ح��ول الكوكب
الأحمر ،ليتوج جهداً علمياً �شارك فيه  200مهند�س ومهند�سة،
من �أبناء وبنات الإمارات ،على مدى � 6أعوام التي �شهدت �أي�ضا
جناح �شباب الإم��ارات يف حتقيق العديد من الإجن��ازات العلمية
من بينها �إجناز  200ت�صميم تكنولوجي علمي جديد ،وت�صنيع
 66قطعة من مكونات امل�سبار يف الدولة.
كما وا���ص��ل �شباب الإم�����ارات �صناعة ال��ت��اري��خ م��ع و���ص��ول هزاع

املن�صوري �أول رائد ف�ضاء �إماراتي �إىل حمطة الف�ضاء الدولية،
و�شارك يف حوار مبا�شر من حمطة الف�ضاء الدولية مع �شباب
الوطن ،رافعا معهم �سقف طموحات و�أحالم ال�شباب الإماراتي
وباتوا �أكرث عزما والتزاما على حتقيق �أهدافهم خلدمة الوطن
وم�ضاعفة الإجنازات .
وتتعدد امل��ب��ادرات التي تنفذها م�ؤ�س�سات الدولة لدعم ال�شباب
انطالقا م��ن توجيهات ور�ؤي���ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ،فعلى �سبيل
املثال �أعلنت امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب ومركز حممد بن را�شد
للف�ضاء تعاونهما يف العمل على م�شاريع م�شرتكة يف قطاع
الف�ضاء ،مب��ا يرتبط ب���إ���ش��راك ال�شباب يف امل�شاريع الف�ضائية،
وتقدمي فر�ص تدريب لهم ،وفر�ص لإط�لاق م�شاريع جتارية
تخدم القطاع ،والعمل على حمالت �إعالمية وجمتمعية ترتبط
بهوية امل�شاريع الف�ضائية.
كما د�شن �إك�سبو  2020دب��ي �أول جناح خم�ص�ص لل�شباب يف
تاريخ املعر�ض العاملي وحر�ص منذ اليوم الأول على توجيه دعوة
مفتوحة ل�شباب من  192دولة ليكونوا جزءاً من ق�صته فيما
ا�ستوحى ت�صميمه الإبداعي من خط يد القائد امل�ؤ�س�س املغفور
له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"  ،وقدم
للعامل مبادرات �شبابية ملهمة تدعم حتقيق الأهداف امل�ستقبلية
الطموحة ملئوية الإمارات .2071
وكان ال�شباب القائمون على اجلناح على قدر امل�س�ؤولية ،وقدموا
ل��زواره ،جت��ارب تبقى حية يف ال��ذاك��رة ،و�أب���رزوا للعامل النموذج
الإماراتي يف العمل مع ال�شباب ،وخدمة تطلعاتهم و�أولوياتهم،
و�أ���س��ه��م��وا يف حتقيق �أه����داف "�إك�سبو  2020دبي" .وي�شكل
ال�شباب ركيزة �أ�سا�سية يف م�سرية اخلم�سني ،فالإجنازات تتوا�صل
والطموحات ال حدود لها  ،و�شباب الإمارات مي�ضي قدما بدعم
ورعاية القيادة الر�شيدة �صوب دروب الريادة العاملية باملجاالت
كافة.
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�سعيد بن حممد :حممد بن زايد قائد ا�ستثنائي وحكيم
••العني  -وام:

12

�أعرب ال�شيخ الدكتور �سعيد بن حممد �آل نهيان
ع��ن خال�ص تهانيه وم��ب��ارك��ت��ه ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان "حفظه اهلل"
مبنا�سبة انتخاب �سموه بالإجماع رئي�سا للدولة .
وقال ال�شيخ الدكتور �سعيد بن حممد �آل نهيان
� " :إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
ن��ه��ي��ان ،ق��ائ��د ا�ستثنائي وحكيم وه��و خ�ير خلف
خل�ير �سلف وكلنا ثقة وت��ف��ا�ؤل بتوا�صل م�سرية
ال��ب��ن��اء وال��ت��ط��وي��ر واالزده�������ار خ��ل�ال ال�سنوات
امل��ق��ب��ل��ة م���ن ع��م��ر االحت�����اد رغ���م امل�����ص��اب اجللل

برحيل القائد الكبري ،املغفور له ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان " رحمه اهلل "  .و�أ�ضاف " �أن
انتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان "حفظه اهلل" رئي�سا للدولة بداية حلقبة
تاريخية جديدة من املنجزات واملواقف التاريخية
و�صناعة امل�ستقبل ،وا�ستمرار لنهج زايد و�إعالء
لقيم الوحدة واالحتاد " .
واختتم ال�شيخ الدكتور �سعيد بن حممد �آل نهيان
" نبارك ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ون�س�أل اهلل له التوفيق يف موا�صلة ما حتقق
للدولة من ازدهار وتقدم ،وجندد الوالء لوطننا
الغايل يف ظل قيادته احلكيمة".

في�صل بن �سلطان القا�سمي  :حممد بن زايد قائد ا�ستثنائي ملتابعة م�سرية نه�ضة دولتنا
•• ال�شارقة -وام:

قال ال�شيخ في�صل بن �سلطان القا�سمي رئي�س جمل�س
�إدارة البنك العربي املتحد ان ات��خ��اب �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان "حفظه اهلل" باالجماع
رئي�سا للدولة ي�ؤكد ثقة �أبناء دول��ة االم���ارات بقادتها
فى اتخاذ ال��ق��رارات ال�صائبة .و�أ���ض��اف ال�شيخ في�صل
بن �سلطان القا�سمي  :نبارك لأنف�سنا ولأب��ن��اء �شعبنا
ق��رار �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى
لالحتاد باالجماع وااللتفاف حول قائد وطننا ورئي�س

دولتنا �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
"حفظه اهلل " فهو ق��ائ��د �إ�ستثنائي ملتابعة م�سرية
النه�ضة والتنمية والتطوير يف كافة املجاالت ال�سيا�سية
والإقت�صادية والإجتماعية فهو امتداد مل�سرية اخلري
والعطاء والنهج التنموي الذي �أ�س�سه املغفور له ال�شيخ
زاي���د ب��ن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ث���راه .و�أك���د �أن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رجل
ال�سلم وال�سالم و�صاحب ال��ق��رارت احلكيمة واملواقف
والإجن��ازات املهمة التي تر�سم طريقا وا�ضحا مل�ستقبل
واعد باخلري واالمناء والتطور امل�ستمر.

حممد بن �سعود القا�سمي :حممد بن زايد �شخ�صية قيادية عاملية
•• ال�شارقة  -وام:

�أك���د ال�شيخ حممد ب��ن �سعود القا�سمي ،رئي�س دائرة
امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة بال�شارقة �أن���ه ب��ت��ويل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" م��ق��ال��ي��د احل��ك��م يف ال���دول���ة ���س��ت��وا���ص��ل الإم�����ارات
م�سرية الإجن��ازات احل�ضارية والتنمية ال�شاملة لبناء
م�ستقبل م�ستدام ل�ل�أج��ي��ال .وق���ال ال�شيخ حممد بن
�سعود القا�سمي �إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" مبا ميتلكه
من �شخ�صية قيادية الفتة وجتربة غنية يف العمل العام
يف خمتلف املنا�صب التي توالها وحنكة مميزة وخربة

وا���س��ع��ة و�سمعة عاملية ت���ؤك��د �أن��ن��ا ن�سري على الطريق
ال�صحيح ال���ذي ت�ستحقه دول��ت��ن��ا  ..فها نحن ند�شن
اخلم�سني اجلديدة من عمر الدولة م�سلحني ب�إجنازات
كبرية وخربات عديدة وها هو �سموه يكمل م�سرية من
�سبقه من قادة كبار م�ؤ�س�سني و�آباء و�أ�شقاء ونحن معه
وم��ن خلفه ن�سري يف نف�س الطريق والنهج نبني على
ما حتقق عرب م�شوار ن�صف ق��رن من العمل والعطاء
والتقدم ون�ضيف له" .و�أ���ض��اف " بكل م�شاعر الفخر
واالعتزاز ُنبايع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" رئي�ساً للدولة
وجن��دد عهد ال���والء وال��وف��اء واالن��ت��م��اء لقيادة حكيمة
ور�شيدة ولوطن نفديه بالأرواح وبكل ما منلك".

خولة ال�سويدي� :صفحة جديدة م�شرقة يف تاريخ دولتنا
•• �أبوظبي-وام:

رفعت �سمو ال�شيخة خولة بنت �أحمد خليفة ال�سويدي حرم �سمو ال�شيخ
طحنون بن زاي��د �آل نهيان م�ست�شار الأم��ن الوطني رئي�سة " خولة للفن
والثقافة " �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة انتخاب �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان "حفظه اهلل" رئي�ساً لدولة الإمارات خلفاً
لفقيد الوطن املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان " رحمه اهلل ".
وقالت �سموها � " :إننا �إذ نبارك ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ثقة �أ�صحاب

ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد ف���إن جميع �أبناء الوطن ينظرون
بعني الفخر والإع��ت��زاز والثقة ب�صفحة ج��دي��دة م�شرقة يف ت��اري��خ دولتنا
وم�ستقبل مل�ؤه العطاءات اجلليلة والإجن��ازات العظيمة ،م�ستقبل توا�صل
فيه دولة الإم��ارات م�سرية التقدم والريادة ف�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان خري خلف خلري �سلف ا�ستمد من القائد امل�ؤ�س�س املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان " طيب اهلل ثراه" �أ�سمى قيم العطاء
والوفاء للوطن فهو قائد ا�ستثنائي قادر بر�ؤيته النرية و�إرادته القوية على
قيادة دولة الإمارات لتحقيق املزيد من الإجنازات".

حممد بن ركا�ض :نبايع بكل فخر ووالء قائدنا احلكيم حممد بن زايد
•• العني-وام:

رفع ال�شيخ حممد حمد بن ركا�ض العامري ع�ضو املجل�س
اال�ست�شاري لإمارة �أبوظبي �أ�سمى �آيات التربيكات �إىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" بنا�سبة انتخابه رئي�ساً للدولة
ليوا�صل م�سرية العطاء واخلري والتقدم واالزدهار .كما
رفع �أ�سمى �آيات التربيكات �إىل �شعب الإم��ارات الكرمي
بهذه املنا�سبة املباركة داعيا اهلل عز وجل �أن يوفق �سموه

مدير بلدية احلمرية  :حممد
بن زايد قائد ا�ستثنائي

•• ال�شارقة  -احلمرية -الفجر:

ه��ن���أ ���س��ع��ادة م��ب��ارك را���ش��د ال�شام�سي
مدير بلدية احلمرية �صاحب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د �آل نهيان
رئي�س الدولة بانتخابه رئي�سا للدولة
ل��ي��وا���ص��ل م���ا ق��دم��ه م���ن �أج����ل رفعة
االم����ارات ومكانتها داخليا وخارجيا
يف كافة املجاالت وال�صعد  .و�أ�شار �إىل
ما يتطلع �إليه �سموه من �إ�سعاد �شعبه
وال��ع��م��ل امل��ت��وا���ص��ل ل��ي��ل ن��ه��ار لرخاء
امل���واط���ن�ي�ن ورف��اه��ي��ت��ه��م وا�ستكمال
كافة امل�شاريع التي تعزز من م�سرية
ال���ع���ط���اء ودع�����م الإجن�������از وحت���ق���ق يف
ذات ال��وق��ت احل��ف��اظ على املكت�سبات
وتدعيم وح��دة ال��وط��ن وق��وة مكانته
ليظل املواطن حمور العمل والهدف
امل�شرتك ل�سموه  .و�أفاد ال�شام�سي ب�أن
�شعب االم���ارات يفخر بتويل �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د �آل
نهيان رئا�سة الدولة فقد كر�س جهده
وعمله طوال الفرتات ال�سابقة ليعمل
مع وال��ده و�شقيقه املغفور لهما ب�إذن
اهلل ت��ع��اىل ل��ت��ح��ق��ي��ق �أع���ل���ى معدالت
التطوير امل�ستمر.

•• العني-الفجر:

وميتعه مب��وف��ور ال�صحة وال��ع��اف��ي��ة و�أن ي�سدد خطاه
ال�ستكمال بناء وتطور الوطن واحلفاظ على امل�سرية
احلافلة بالإجنازات التي انطلقت مع امل�ؤ�س�س الراحل
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه وال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رحمهمه اهلل .
و�أ����ض���اف ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن رك���ا����ض� :إن��ن��ا ن��ب��اي��ع بكل
االع��ت��زاز والفخر واملحبة وال���والء والإخ�لا���ص قائدنا
احلكيم �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
"حفظه اهلل" رئي�ساً للدولة.

عبد اهلل بن طوق املري  :حممد بن زايد ي�سطر تاريخا
جديدا يف م�سرية النه�ضة والتقدم واالزدهار
•• �أبوظبي -وام:

رف�����ع م���ع���ايل ع����ب����داهلل ب����ن طوق
امل����ري وزي����ر االق��ت�����ص��اد �إىل مقام
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س الدولة
حفظه اهلل� ،أ�سمى �آيات التربيكات
الن��ت��خ��اب ���س��م��وه رئ��ي�����س��اً للدولة،
خ��ل��ف��اً للمغفور ل��ه فقيد الوطن
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان،
خ�ير خ��ل��ف خل�ير ���س��ل��ف .و�أ�ضاف

م�سلم بن حم العامري� :سيوا�صل م�سرية القيادة على نهج زايد اخلري وخليفة العطاء

�أن ت���ويل ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ،رئا�سة
ال���دول���ة ،ي�����س��ط��ر ت��اري��خ��اً جديداً
يف م�������س�ي�رة ال���ن���ه�������ض���ة وال���ت���ق���دم
واالزده����ار توا�صلها ال��دول��ة حتت
قيادة قائد ا�ستثنائي ..قائد الفكر
وال��ق��ي��م وامل����ب����ادئ ..ق��ائ��د م�سرية
امل�ستقبل .وقال معاليه  :نبايعك
�سيدي �صاحب ال�سمو على الوالء
وال��ط��اع��ة ،ون�����س���أل اهلل ت��ع��اىل �أن
يحفظك ويوفقك ويُ�سدد خطاك.

م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية :حممد بن زايد ميتلك
حكمة وحنكة ور�ؤية ثاقبة
•• �أبوظبي-وام:

باركت م�ؤ�س�سة خليفة بن زاي��د �آل نهيان للأعمال الإن�سانية لالمارات
و�شعبها بتويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
احل�سا�سة التي مت ّر بها املنطقة
"حفظه اهلل" مقاليد احلكم يف هذه املرحلة ّ
والعامل.
وق��ال �سعادة حممد حاجي اخل��وري املدير العام مل�ؤ�س�سة خليفة بن زايد
�آل نهيان للأعمال الإن�سانية �إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ميتلك حكمة وحنكة ور�ؤية ثاقبة.
و�أ���ض��اف �أن نهج اخل�ير والعطاء االن�ساين م�ستمر يف ظل قيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�سن�سعى
جاهدين بكل ما منلك من قوة لرت�سيخ دور الدولة كعا�صمة �إقليمية وعاملية للعمل الإن�ساين ،وخدمة الب�شرية،
وتعزيز قيم العطاء وثقافة اخلري يف املجتمع.

رفع ال�شيخ م�سلم بن حم العامري
ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري الوطني
لإم��ارة �أبوظبي � ،إىل مقام �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن زاي����د
�آل ن��ه��ي��ان ،رئ��ي�����س ال���دول���ة ،حفظه
اهلل� ،أ���س��م��ى ال��ت��ه��اين والتربيكات
مقرونة ب�أطيب التمنيات ،مبنا�سبة
انتخاب �سموه من املجل�س الأعلى
لالحتاد ،قائداً للدولة وخري خلف
خل�ير �سلف ،حتى ت��وا���ص��ل الدولة
م�����س�يرت��ه��ا ال����ري����ادي����ة واحت����اده����ا
ال��را���س��خ وب��ي��ت��ه��ا امل��ت��وح��د ورايتها
اخلفاقة ب�شموخ وعزة.

وقال بن حم �" :إن ال�صفات الفريدة
ال��ت��ي ح��ب��اه��ا اهلل ل�����ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل نهيان،

رئ��ي�����س ال���دول���ة -ح��ف��ظ��ه اهلل -من
احلكمة والعزمية مع ما ورث��ه من
الأب امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل ن���ه���ي���ان ،ط��ي��ب اهلل ث������راه ،من
العطاء والإخ�لا���ص ،جتعل �صفات
ال���ق���ي���ادة م��ت���أ���ص��ل��ة ورا����س���خ���ة لدى
�سموه ،لتنتقل الدولة حتت رئا�سته
للخم�سني ع��ام��اً القادمة بكل ثقة
واتزان ب�إجنازات ومكت�سبات جديدة
ت�ضعها بني �أف�ضل الدول".
و�أك����د ع�����ض��و امل��ج��ل�����س اال�ست�شاري
لإمارة �أبوظبي � ،أن �شعب الإمارات
ال����ذي ودع ب��الأم�����س ق��ائ��د م�سرية
التمكني املغفور ل��ه ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه،

ف���إن��ه ي��ب��اي��ع ال��ي��وم ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حم��م��د ب��ن زاي���د �آل نهيان
رئ��ي�����س��اً ل���دول���ة الإم���������ارات ،ليقود
مرحلة التعزيز والتقدم وهو على
�إميان را�سخ وثقة مطلقة ب�أن �سموه
���س��ي��وا���ص��ل م�����س�يرة ال���ق���ي���ادة على
نهج زاي���د اخل�ير وخليفة العطاء،
ل��ي��ك��م��ل ال��ع��ه��د وال���وع���د ب�����أن ينعم
�شعب الإم����ارات ب�أف�ضل اخلدمات
احل��ك��وم��ي��ة يف ال�����ص��ح��ة والتعليم
واالق��ت�����ص��اد وال��ت��ن��م��ي��ة امل�ستدامة
والف�ضاء والتكنولوجيا املتقدمة،
ولتدخل دولتنا الغالية امل�ستقبل
من �أو�سع �أبوابه بتفا�ؤل وثقة نحو
�إجنازات غري م�سبوقة.

مغري اخلييلي :حممد بن زايد احلار�س الأمني ملكت�سبات الدولة
•• ابوظبي-الفجر:

عبرّ معايل الدكتور مغري خمي�س
اخل���ي���ي���ل���ي رئ���ي�������س دائ��������رة تنمية
امل��ج��ت��م��ع ب���أب��وظ��ب��ي ،ع���ن اعتزازه
بانتخاب املجل�س الأع��ل��ى لالحتاد
ب��الإج��م��اع ���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حم��م��د ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان رئي�ساً
ل��دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة،
م���ؤك��داً �أن���ه اخ��ت��ي��ار مينحنا املزيد
م��ن الأم����ل وال��ت��ف��ا�ؤل يف موا�صلة
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وت��ع��زي��ز قوة
الدولة ،ف�سموه له مكانته العظيمة
ب�ين �شعبه ،وه���و احل��ار���س الأمني

مل��ك��ت�����س��ب��ات ال����دول����ة ،ول��ع��ب �سموه
دوراً م����ؤث���راً يف �صناعة الأح����داث

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي والإقليمي
وال����دويل ،وا���ض��ع��اً مكانة الإم���ارات
فوق كل اعتبار.
وق���ال معاليه� :إن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حم��م��د ب��ن زاي���د �آل نهيان
كان دائماً يف كنف املغفور له الوالد
امل���ؤ���س�����س ال�شيخ زاي���د ب��ن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ف�أخذ
م����ن ي��ن��اب��ي��ع ح��ك��م��ت��ه ك����ل معاين
القيم النبيلة واملقومات احلقيقية
للنهو�ض بالدولة ،وكان �سموه �أخاً
وع�ضيداً لل�شيخ خليفة بن زايد �آل
ن��ه��ي��ان رح��م��ه اهلل ،و���ش��ري��ك��اً ل��ه يف
�صناعة حا�ضر وم�ستقبل الوطن

وامل������واط������ن ،ف����ك����ان ب���ح���ق ح ً
���ام�ل�ا
للأمانة العظيمة خلدمة �شعبه.
و�أ�ضاف معاليه� :إن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حم��م��د ب��ن زاي���د �آل نهيان
"رئي�س الدولة" ،هو �صاحب الروح
املعطاءة امل��ت��وارث��ة وه��و خ�ير خلف
خلري �سلف على �شعب الإمارات وكل
مواطن ومقيم يف وطننا احلبيب،
ويُعد تويل �سموه لقيادتنا �سيجعلنا
نوا�صل حُ لمنا وطموحاتنا يف رفعة
و�شموخ وطننا الغايل ،ونحن نعاهد
�سموه على بذل �أق�صى جهودنا من
�أجل �أن ن�ستكمل معه م�سرية البناء
والتنمية واالزدهار.

حمد الظاهري :حممد بن زايد امتداد مل�سرية املجد واالزدهار
•• �أبوظبي-الفجر:

�أك���د ���س��ع��ادة ح��م��د ع��ل��ي الظاهري
وك���ي���ل دائ������رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف
�أب����وظ����ب����ي� ،أن اخ���ت���ي���ار �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان رئي�ساً لدولة الإم��ارات من
قبل املجل�س الأعلى لالحتاد ،هو
االخ��ت��ي��ار احل��ك��ي��م ،ف�����س��م��وه خري
خ��ل��ف خل�ير ���س��ل��ف ،وخ�ي�ر امتداد
مل�سرية العطاء والنمو واالزدهار
ل��ل��دول��ة ،ون��ح��ن ن��ب��اي��ع��ه بقلوبنا

و�أرواحنا ال�ستكمال م�سرية املجد.
و�أ��������ض�������اف :ل���ق���د �أوىل �صاحب
ال�سمو ال�شيح حممد بن زاي��د �آل
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ،اهتماماً
م��ل��م��و���س��اً ط����وال ال���ف�ت�رة املا�ضية
ب����ت����ط����وي����ر امل�������ج�������االت وم���ن���اح���ي
احل���ي���اة ك���اف���ة ،ف��اه��ت��م بالتعليم
والأبحاث ،والتطوير االقت�صادي
واالجتماعي وال�سيا�سي ،والتنوع
ال���ث���ق���ايف وامل���ج���ت���م���ع���ي ،وتوطيد
ال��ع�لاق��ات م���ع الآخ����ري����ن ،فكانت
ل���ه ب�����ص��م��ات ال ت��ع��د وال حت�صى

م���ن �أج����ل �أن ت��ك��ون الإم�������ارات يف
م�صاف الدول العاملية ،كما ميتلك
�سموه احلكمة والب�صرية النافذة
والر�ؤية الثاقبة لقيادة دولتنا �إىل
م�ستقبل مزدهر وم�شرق ،ي�ضمن
الأمن والأمان لوطنه.
ونحن على ثقة ب�أن دولة االمارات
�ستخطو يف عهد �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
خطوات وا�سعة نحو حتقيق املزيد
من الإجن����ازات ،وحتويل الأحالم
�إىل جناحات على �أر�ض الدولة.

�أخبـار الإمـارات
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•• �أبوظبي-وام:

تدخل دولة الإمارات ،بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،مرحلة
جديدة من املنجزات االقت�صادية والتنموية ،حيث توا�صل الدولة نهج التنوع االقت�صادي القائم على تنويع موارد
الدولة و�صناعاتها وقطاعاتها مبا يتوافق مع متطلبات احلا�ضر وامل�ستقبل.
وت�أتي املرحلة االقت�صادية اجلديدة ،ا�ستكما ًال لنجاحات الت�أ�سي�س والتي ر�سخها املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،واملنجزات االقت�صادية البارزة التي جاءت يف عهد املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان" رحمه اهلل " ،لتتوا�صل امل�سرية املزدهرة امل�ستندة على �إرث زاخر بالأجماد.
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بقيادة حممد بن زايد  ..الإمارات تر�سخ مكانتها االقت�صادية العاملية
وتر�سخ ال��دول��ة مكانتها يف م�شهد االقت�صاد العاملي ،م�ستندة على ر�ؤى
رئي�س الدولة ،وانطالقاً من الإمي��ان العميق والقناعة املطلقة ،ب�أهمية
الدور املحوري الذي تلعبه دولة الإمارات ،خا�صة فيما يتعلق بدعم املبادرات
والربامج العاملية التي ت�ستهدف تعزيز وتنمية اقت�صادات العامل.
وحر�ص �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ،على الت�أكيد خالل لقاءاته وات�صاالته مع زعماء العامل ،على
حر�ص الإم��ارات على �أمن الطاقة يف العامل وا�ستقرار �أ�سواقها وتوازنها،
وهو ما تعك�سه ال�سيا�سة الإماراتية املتوازنة يف جمال الطاقة ،والتي تراعي
احتياجات العامل ومتطلباته ،وتقدّر اجلهود الدولية العاملية التي ت�ستهدف
املحافظة على ال�سوق والتوازن بني العر�ض والطلب.
وع��ززت دول��ة الإم��ارات موقعها العاملي اقت�صادياً ،بدعم من �سموه ،حيث
�أكد خالل ت�صريحات �سابقة ب�أن « دولة الإمارات كونها واحدة من الدول
الرائدة يف �أ�سواق الطاقة العاملية ،و�شريكاً فاع ً
ال يف اجلهود الرامية ل�ضمان
�أم���ن ال��ط��اق��ة ،حت��ر���ص على تنويع ال��ط��اق��ة ،وتخ�صي�ص ح�صة متنامية
للطاقة النظيفة ،مبا ي�ضمن م�ستقب ً
ال �آمناً لأجيال الغد ،ويعزز النمو
االقت�صادي» ،وهو الأمر الذي ج�سدته مبادرات الدولة الدعمة لذلك.
ودعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ا�سرتاتيجية دولة
الإم����ارات لتحقيق احل��ي��اد املناخي بحلول  ،2050وال��ت��ي ت���أت��ي تتويجاً
للجهود الإماراتية الهادفة �إىل الإ�سهام ب�إيجابية يف ق�ضية التغري املناخي،
والعمل على حتويل التحديات يف هذا القطاع �إىل فر�ص ت�ضمن للأجيال
القادمة م�ستقب ً
ال م�شرقاً ،وهو ما ي�أتي مواكبة للجهود الدولية يف هذا
الإطار.
وك��ان �سموه قد �أك��د خ�لال �إع�لان اال�سرتاتيجية العام املا�ضي� ،أن دولة
الإم����ارات توا�صل دوره���ا الفاعل وامل���ؤث��ر عاملياً يف ق�ضية التغري املناخي
ودعمها جهود العمل املناخي وتعزيز التعاون الدويل لال�ستفادة من جميع
الفر�ص االقت�صادية واالجتماعية" ،حيث ج�سدت كلمة �سموه حر�ص
الإم����ارات على تعزيز مكانتها الدولية يف اجل��ه��ود الراهنة لدعم جتاوز
التحديات الناجمة ع��ن التغري امل��ن��اخ��ي ،وم��راع��اة املتطلبات البيئية يف
امل�شاريع االقت�صادية للدولة.
وان��ط�لاق��اً م��ن ر�ؤي���ة �سموه يف �أهمية دع��م اقت�صادات ال��ع��امل خا�صة بعد
تداعيات جائحة «كوفيد  ،»19التقى �سموه بعدد من امل�س�ؤولني البارزين
االقت�صاديني يف املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية ،حيث ت�ضمنت هذه اللقاءات
بحثاً للواقع االقت�صادي العاملي ،ومناق�شة �سبل توحيد اجلهود الدولية
لإجناز امل�شاريع النوعية ذات الأثر العاملي.
وتعد م�شاركة �سموه يف قمة قادة جمموعة الع�شرين " "G 20اال�ستثنائية
والتي عقدت يف  ،2020لتج�سد ال��دور الكبري يف �سموه ،ور�ؤاه اخلا�صة
ب�أهمية تن�سيق اجلهود العاملية وتكثيف التعاون امل�شرتك والت�ضامن ملكافحة
جائحة كورونا واحلد من ت�أثرياتها الإن�سانية وال�صحية واالقت�صادية على
ال�شعوب والدول يف �أنحاء العامل كافة.
وكان �سموه قد �أكد خالل م�شاركته يف هذه القمة " �أن النجاح االقت�صادي
والنمو التجاري وال�صناعات املتقدمة لي�س لها معنى اذا ف�شلنا يف حماية
الإن�سان و�صون كرامته" ،م�شرياً �إىل " �أن ما يزيد �أهمية التعاون الدويل
يف مواجهة ه��ذا الفريو�س هو �أن �آث���اره ال�سلبية ال تتوقف عند اجلانب
ال�صحي فقط و�إن كان هو �أخطرها و�أ�شدها �إيالماً ،و�إمنا متتد �إىل العديد
من اجلوانب الأخرى �أهمها اجلانب االقت�صادي".
وتعد التجمعات العاملية واملن�صات الدولية� ،إح��دى املبادرات التي حظيت
بدعم خا�ص من �صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،حيث رعا
�سموه ع���ددا م��ن الفعاليات ال��دول��ي��ة املقامة يف ال��دول��ة ،ومنها فعاليات
منتدى الطاقة العاملي والذي يعد من�صة فائقة الأهمية لوا�ضعي ال�سيا�سات
الهادفة �إىل ت�سريع حتول الطاقة يف �إطار احلاجة امللحة لتالقي قيادات
قطاع الطاقة يف العامل يف مواجهة التحدي املتمثل بالتغري املناخي.
وتر�سخ دول��ة الإم���ارات خالل الفرتة املقبلة ،مكانتها وح�ضورها الدويل
البارز يف امل�شهد االقت�صادي العاملي ،م�ستندة على  3ركائز رئي�سة تتمثل
يف دعم اجلهود الدولية امل�شرتكة لتحقيق املنجزات الدولية االقت�صادية،
وت��وف�ير ك��اف��ة الإم��ك��ان��ي��ات وامل��ق��وم��ات ال��ت��ي متتلكها ال��دول��ة وتوظيفها
لدعم اجلهود العاملية� ،إ�ضافة �إىل �ضمان موائمة امل�ستهدفات املحلية مع
امل�ستهدفات العاملية خا�صة فيما يتعلق ب�أهداف التنمية امل�ستدامة.
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حممد بن زايد ..راعي الريا�ضة ونهر
العطاء للريا�ضيني يف الإمارات والعامل
•• دبي-وام:

ح�صلت الريا�ضة الإماراتية على مدار العقود املا�ضية،على الكثري من الدعم واالهتمام والرعاية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل – حيث حر�ص �سموه دائما على دفع ال�شباب للأمام ،وحثهم على التميز ومتثيل الدولة ب�أف�ضل �صورة
يف كافة املحافل اخلارجية ،كما �أن ا�ستقبال �سموه للنجوم والأبطال وتكرميه وكلماته للنجوم كانت ابرز الدوافع لهم ولغريهم
للعطاء بال حدود من جل نيل هذا ال�شرف جمددا.
وظل دعم القطاع الريا�ضي يف الدولة �أولوية من �ضمن �أولوياته حيث �شملت مظلة عطائه الأ�سوياء و�أ�صحاب الهمم
على حد �سواء ،يف �إطار ال�سعي �إىل �إحراز املراكز املتقدمة يف خمتلف ميادين املناف�سات اقليميا وقاريا وعامليا.
وحر�ص �سموه على مدار ال�سنوات املا�ضية على تهيئة �أف�ضل بيئة ريا�ضية للك�شف عن املواهب و�صقلها و�صناعة
النجوم والأبطال ب�أعلى معايري اجلود ًة املعتمدة دوليا ،من منطلق ثقته الكاملة يف قدرات �أبناء وبنات الإمارات،
و�إميانه الرا�سخ ب�أن اال�ستثنار يف ال�شباب والأجيال اجلديدة هو �أف�ضل ا�ستثمار للحفاظ على مكت�سبات املا�ضي،
وامل�ساهمة الفاعلة يف بناء دولة امل�ستقبل القوية الفتية الرائدة وامللهمة.
وكان �سموه ي�ؤكد دائماً بالأفعال
وامل���م���ار����س���ات ب�������أن ال����دول����ة لن
ت��دخ��ر ج��ه��داً يف دع���م الريا�ضة
وت��وف�ير ك��ل م��ق��وم��ات النهو�ض
بها وتطويرها لرفع َعلَم الدولة
على من�صات التتويج العاملية.
وك�����ان ل��ف��ك��ر ���س��م��وه ومبادراته
و�أعماله الدور البارز يف حت�سني
�أو������ض�����اع ال���ري���ا����ض���ة واالرت����ق����اء
مب�ستويات �أدائ���ه���ا ،واال�ستفادة
م����ن ال���ع���ل���م وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا يف
حت��ق��ي��ق اال���س��ت��دام��ة يف التميز
واالجن��������از وال��ت��م��ث��ي��ل امل�شرف
للوطن .و�أج��م��ع امل�س�ؤولني عن
الريا�ضة يف الدولة على �أن دعم
�سموه واهتمامه بالريا�ضة كان
ل��ه دور كبري يف جعل الإم����ارات
ق��ب��ل��ة ل��ن��ج��وم ال���ع���امل وموطناً
الب��داع��ات��ه��م ،ومن��وذج��ا يحتذى
به يف الريادة والإلهام.
وي����ؤك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �أحمد
ب��ال��ه��ول ال��ف�لا���س��ي وزي�����ر دول���ة
ل�����ري�����ادة الأع������م������ال وامل�������ش���اري���ع
ال�������ص���غ�ي�ر وامل���ت���و����س���ط���ة رئي�س
الهيئة العامة للريا�ضة النائب
الأول لرئي�س اللجنة الأوملبية
الوطنية ،رئي�س املكتب التنفيذي،
�أن دعم واهتمام �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
رئ��ي�����س ال���دول���ة /ح��ف��ظ��ه اهلل /
للقطاع الريا�ضي حقق العديد
من املكت�سبات والإجنازات و�شكّل
حالة من التحدي امل�ستمر للذات
ب�ي�ن ال��ري��ا���ض��ي�ين لإع��ل��اء راية
ال��وط��ن وال�صعود على من�صات
التتويج .و�أ�ضاف معاليه ب�أن �أبناء
الإمارات دائما ما ي�ضعون كلمات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان �أمامهم يف جميع
امل��ح��اف��ل واال�ستحقاقات كدافع
للتميز والتفوق الريا�ضي ،الذي
يحث �سموه �أبناءه على الو�صول
�إل����ي����ه يف ك����ل م��ن��ا���س��ب��ة ول���ق���اء،
م���ن خ��ل�ال م�����ض��اع��ف��ة اجلهود،
وت��ق��دمي �أف�ضل النتائج املمكنة
يف م�������س�ي�رة ري���ا����ض���ة الإم��������ارات
احلافلة التي تنعم كغريها من
ال��ق��ط��اع��ات ب��ك��ل �أوج������ه الدعم
م���ن ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة .و�أ�شار
معاليه �إىل �أن احلركة الريا�ضية
والأومل�����ب�����ي�����ة ب����دول����ة الإم���������ارات
العربية املتحدة �ستزداد ازدهاراً
وارت���ق���ا ًء يف ظ��ل ق��ي��ادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم��م��د ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة -حفظه
اهلل -ال�سيما و�أن اجلميع يلم�س
ح���ر����ص ���س��م��وه ع��ل��ى التوا�صل
ع��ن ق��رب م��ع ك��اف��ة الريا�ضيني
واال�ستماع �إليهم والتعرف على
م�ستوياتهم ومتابعة نتائجهم،

و�أ�شادت �سعادة املهند�سة عزة بنت
�سليمان الأم��ي�ن ال��ع��ام امل�ساعد
لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية للجنة
الأوملبية الوطنية بحجم الدعم
وامل��ت��اب��ع��ة ال��ك��رمي��ة م��ن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ،رئي�س الدولة حفظه اهلل،
للريا�ضة والريا�ضيني يف جميع
املحافل واال�ستحقاقات ،وتوجيه
���س��م��وه ال���دائ���م مب�����س��ان��دت��ه��م يف
م�سريتهم ومهمتهم ال�سامية يف
لتمثيل الوطن.
وعربت بنت �سليمان عن اعتزازها
ب����ال����دور ال����رائ����د ال�����ذي يقدمه
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حممد
بن زايد �آل نهيان يف دعم ريا�ضة
الإم���������ارات ،مب���ا ي��ج��ع��ل ريا�ضة
الإمارات رقماً �صعباً وي�ضعها يف
م�صاف الدول املتقدمة ريا�ضياً،
م�������ش�ي�رة �إىل �أن ر�ؤي�������ة �سموه
وم��ت��اب��ع��ت��ه ق������ادت ال���ع���دي���د من
الريا�ضات �إىل العاملية والو�صول
�إىل من�صات التتويج.

وه����و الأم�����ر ال����ذي ي��ع��ت��ز ب���ه كل
م���ن ي��ن��ت��م��ي ل��ل��ق��ط��اع الريا�ضي
ب��ال��دول��ة ،ب��ل وي��ت��ب��اه��ى ب��ه �أمام
ك��ل دول ال���ع���امل .وع�ب�ر معاليه
ع��ن خال�ص الأم��ن��ي��ات ل�صاحب
ال�سمو رئ��ي�����س ال��دول��ة /حفظه
اهلل /ب�����دوام ال��ت��وف��ي��ق والتميز
والعافية يف م�سرية قيادة الوطن
املبارك.
عي�سى هالل احلزامي  :حممد
ب������ن زاي����������د خ���ي��ر خ����ل����ف خلري
�سلف .و�أك��د �سعادة عي�سى هالل
احلزامي رئي�س جمل�س ال�شارقة

ال��ري��ا���ض��ي �أن ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل هو
خ�ير خلف خل�ير �سلف ،و�أن كل
املنجزات التي حتققت �سي�ضاف
�إليها كل ما يزيدها ،وي�ضاعفها
ويجعلنا نفخر ون�سعد بها  ،ال
�سيما و�أن �سموه نهل من نبع زايد
واع��م��ال��ه و���ص��ن��ائ��ع��ه ،ك��م��ا حتلى
�أي�ضا بخ�صاله ومناقبه و�صفاته
و�سجاياه ،ال��ت��ي ك��ان��ت ومازالت
حديث القا�صي والداين يف �شتى
بقاع الأر�ض .

و�أك��������د احل�����زام�����ي �أن ب�صمات
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حممد
بن زايد �آل نهيان على الريا�ضة
والريا�ضيني لي�ست خافية على
�أح��د ،ومواقف �سموه ومبادراته
ال���ت���ي ام���ت���دت م���ن ن�����ادي العني
�إىل �إم��ارة �أبوظبي و�إىل الدولة
ب�أ�سرها  ،ت�شهد ل�سموه بالر�ؤية
البعيدة يف التخطيط والتطوير،
واحلكمة ال�سديدة يف التنظيم
والإدارة ،وهو ما يجعلنا نتفاءل
ك ًثريا بكل ما هو قادم يف م�ستقبل
الأيام .

و�أ������ض�����اف " :لقد ك�����ان �سموه
وم������ازال ح��ري�����ص��ا ك���ل احلر�ص
ع��ل��ى ال��ت��وا���ص��ل م���ع اجلماهري
ق���ب���ل ال����ق����ي����ادات ،لإمي����ان����ه ب�����أن
ال��ق��اع��دة اجل��م��اه�يري��ة مبعناها
ال�����ش��ام��ل وال���وا����س���ع ه���ي �أ�سا�س
�أي جن������اح مي���ك���ن حت���ق���ي���ق���ه يف
ال��ري��ا���ض��ة ،و���ش��خ�����ص��ي��اً ال �أن�سى
دوره يف ت�شييد القلعة العيناوية
ب���إجن��ازات��ه��ا امل��ح��ل��ي��ة والدولية،
ال����ت����ي مت ت���ت���وي���ج���ه���ا بتحقيق
ك���أ���س �أن��دي��ة �آ���س��ي��ا ل��ك��رة القدم،
وال����ط����ف����رات امل���ت�ل�اح���ق���ة التي

ح��ق��ق��ت��ه��ا �أم��������ارة �أب���وظ���ب���ي من
خ�لال ا�ست�ضافتها للعديد من
ال���ب���ط���والت ال���دول���ي���ة والعاملية
يف ك����رة ال���ق���دم وال���ف���ورم���وال 1
،وال���ت���ن�������س واجل����ول����ف وغريها
من الألعاب ،وكذلك ما �شهدته
ري��ا���ض��ة اجل��وج��ي��ت�����س��و م��ن نقلة
ن��وع��ي��ة بف�ضل دع���م ���س��م��وه لها
حمليا وخارجيا  ،حيث انت�شرت
وت��ط��ورت وازده���رت يف الإمارات
وم���ع���ظ���م دول ال����ع����امل يف وقت
ق��ي��ا���س��ي ،و�أذك���������ر ل�����س��م��وه بكل
التقدير والإمتنان اطالق فكرة

م����اراث����ون زاي�����د اخل��ي��ري ال���ذي
ان��ط��ل��ق م��ن ال��ع��ا���ص��م��ة �أبوظبي
�إىل نيويورك بالواليات املتحدة
الأم����ري����ك����ي����ة ،و�إىل ال���ق���اه���رة
والأق�������������ص������ر والإ����س���م���اع���ي���ل���ي���ة
وال�����س��وي�����س يف ج��م��ه��وري��ة م�صر
العربية ليكون ر�سالة ان�سانية
�إم���ارات���ي���ة �إىل ال���ع���امل ،و�أخ��ي��را
ولي�س �آخ��را الن القائمة طويلة
كان ح�ضور �سموه لنهائي كا�س
راب��ط��ة امل��ح�ترف�ين ل��ك��رة القدم
يف االونة االخرية الفتا وحمفزا
لكل الريا�ضيني".

ال��ع��واين  ..دع��م حممد بن
زايد �ساهم ب�صناعة منجزات
تاريخية لريا�ضة الإمارات.
و�أك�����������د ������س�����ع�����ادة ع���������ارف حمد
ال���ع���واين الأم��ي��ن ال���ع���ام ملجل�س
�أب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي �أن الدعم
ال�سخي ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم����م����د ب�����ن زاي��������د �آل نهيان
رئ��ي�����س ال���دول���ة مل�����س�يرة التنمية
وال���ن���م���اء ال���ري���ا����ض���ي��� ،س��اه��م يف
�صناعة منجزات تاريخية مهمة
ل��ري��ا���ض��ة الإم��������ارات ع��ل��ى كافة
الأ����ص���ع���دة وامل�����س��ت��وي��ات وقادها
ل�صدارة امل�شهد الريا�ضي العاملي
���س��واء م��ن ن��اح��ي��ة تنظيم نخبة
الفعاليات الريا�ضية العاملية �أو
حتقيق الإجنازات الريا�ضية.
و�أك��د العواين �أن التقدم الكبري
ال���ذي �سجلته ري��ا���ض��ة الإم����ارات
بدعم من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال�����دول�����ة -ح���ف���ظ���ه اهلل -امتد
لي�شمل كافة املجاالت والأ�صعدة
 ،حتى �أ�صبحت الإمارات الوجهة
الأوىل واملف�ضلة لدى االحتادات
وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية العاملية يف
ظل ما تتمتع به من بنى حتتية
ريا�ضية متطورة ومتكاملة ،مبا
ي���دل ع��ل��ى �أن ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
ت�����ض��ع ال��ري��ا���ض��ة والريا�ضيني
ن�صب �أعينها.
و�أ���ض��اف � ":أ�صبحت العا�صمة
�أبوظبي عا�صمة للريا�ضة العاملية
ومن�صة للقاء الأب��ط��ال ونخبة
ري��ا���ض��ي��ي ال���ع���امل ،ك��م��ا �ساهمت
ب�شكل كبري يف تطوير العديد من

االثنني  16مايو  2022م  -العـدد 13544

الفجر الريا�ضي

16 May 2022 - Issue No 13544

Monday

15

الريا�ضات والأل��ع��اب وانت�شارها
لي�س فقط يف دول��ة الإم��ارات بل
يف جميع ان��ح��اء العامل،م�شريا
�إىل �أن نه�ضة ريا�ضة الإم���ارات
�أ���ص��ب��ح��ت رق��م��ا ���ص��ع��ب��ا يف كافة
امل���ح���اف���ل ال���دول���ي���ة مب���ا حتققه
من اجن��ازات وا�ست�ضافات لأبرز
و�أهم الفعاليات الكربى وم�ؤخرا
ك��ان يف العا�صمة �أبوظبي ك�أ�س
العامل للأندية للمرة اخلام�سة
يف ت��اري��خ��ه��ا و���س��ب��ق��ت��ه اجلائزة
ال��ك�برى للفورموال  1وبطولة
ال��ع��امل للجوجيت�سو والألعاب
ال���ع���امل���ي���ة ل�ل��أومل���ب���ي���اد اخل���ا����ص،
وك�أ�س �آ�سيا ،وكلها �أح��داث ت�ؤكد
�أن ريا�ضة الإم����ارات ق���ادرة على
العطاء والتميز.
وت������اب������ع ال�������ع�������واين ���� :ش���ه���دت
ال����ري����ا�����ض����ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة نقلة
نوعية وزيادة كبرية على �صعيد
امل�����ش��ارك��ة املجتمعية والتفاعل
م��ع كافة ال�سباقات والأن�شطة،
�إمي��ا ًن��ا م��ن ر�ؤي���ة �سموه ودعمه
ال�ل�احم���دود وت�شجعيه الكبري
على �أهمية الريا�ضة يف املجتمع

 ،ف��ه��و ال���ق���ائ���د وال����ق����دوة ال���ذي
ام��ت��دت �أي���ادي���ه البي�ضاء لكافة
ال����ري����ا�����ض����ات ،ح���ت���ى �أ�صبحت
الريا�ضات الرتاثية التي حتمل
م�سرية الآب���اء والأج����داد واحدة
م��ن �أه���م الفعاليات يف املجتمع
ورك��� ًن���ا ا���ص��ي�لا يف رح��ل��ة التقدم
وال����ن����ج����اح يف ظ����ل دع�����م �سموه
املتوا�صل واهتمامه الكبري لدعم
وغر�س مفاهيم املوروث الوطني
يف وجدان �أجيال احلا�ضر.
واعترب �سعادة �سعيد حارب �أمني
ع��ام جمل�س دب��ي ال��ري��ا���ض��ي� ،أن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة /
حفظه اهلل  /يجمع بني �صفات
ال��ق��ي��ادة وال���ق���دوة ،وع��م��ل دائما
م��ن �أج���ل رف��ع��ة ال��وط��ن وتعزيز
مكت�سباته يف ك��ل امل��ج��االت ومن
ب��ي��ن��ه��ا امل���ج���ال ال��ري��ا���ض��ي الذي
�شهد بف�ضل دعم ورعاية �سموه
حتقيق �إجن���ازات عديدة ر�سخت
م��ك��ان��ة ال����دول����ة ع��ل��ى امل�ستوى
العاملي ومكنت �أبناء الوطن من
حت��ق��ي��ق الإجن�������ازات الريا�ضية

على م�ستوى التناف�س والتنظيم
و���ص��ن��اع��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل الريا�ضي
�إقلينيا وقاريا وعامليا.
وق��ال " :رغم م�شاغله الدائمة،
�إال �أن �سموه ك��ان حري�صا على
التواجد يف البطوالت الريا�ضية
للدعم والت�شجيع ،كما يحر�ص
���س��م��وه ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ب��ال الأبطال
الريا�ضيني وعائالتهم ل�شكرهم
ع��ل��ى ال��ت��م��ث��ي��ل امل�����ش��رف للوطن
و����ش���د �أزره�������م وت��ك��رمي��ه��م على
اجنازاتهم" .و�أ���ض��اف" :امتدت
الأي����������ادي ال���ب���ي�������ض���اء ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم��م��د ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة -حفظه
اهلل �-إىل جميع جم��االت العمل
الريا�ضي على م�ستوى التناف�س،
ومت���ك�ي�ن ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة يف
جميع املجاالت وت�شييد املن�ش�آت
ال���ري���ا����ض���ي���ة ع���امل���ي���ة امل�ستوى،
كما دع��م �سموه جميع الأندية
الوطنية ،و �أثمر دعم وتوجيهات
���س��م��وه ع���ن ا���س��ت�����ض��اف��ة الدولة
للعديد م��ن ال��ب��ط��والت العاملية
وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ك����أ����س �آ����س���ي���ا لكرة

ال��ق��دم ،وك���أ���س ال��ع��امل للأندية
ل����ع����دة م�������رات ودورة الأل����ع����اب
العاملية للأوملبياد اخلا�ص الأكرب
م���ن ن��وع��ه��ا يف جم����ال بطوالت
�أ�صحاب الهمم ،وغريها الكثري،
كما رع��ى �سموه واح��دة من �أهم
الريا�ضات لبناء اجل�سم ال�سليم
وال�شخ�صية القوية وهي ريا�ضة
اجل��وج��ي��ت�����س��و ال���ت���ي �أ�صبحت
من �أههم الريا�ضات يف الدولة
ومت���ار����س ع��ل��ى م�����س��ت��وى جميع
الفئات ويف احل�ص�ص املدر�سية،
كما �أ�صبحت دول���ة الإم����ارات يف
���ص��دارة دول ال��ع��امل لن�شر هذه
الريا�ضة وا�ست�ضافة البطوالت
ال��ع��امل��ي��ة ف��ي��ه��ا و���ص��ن��اع��ة �أبطال
عامليني".

وقال" :بف�ضل ر�ؤية ودعم �سموه
�أ�صبحت دول��ة الإم���ارات يف قلب
ريا�ضة �سباقات ال�سيارات على
م�ستوى ال��ع��امل ،و�أ���ص��ب��ح ح�سم
بطولة ال��ع��امل ل�سنوات عديدة
ي��ت��م يف ح��ل��ب��ة ي��ا���س بالعا�صمة
�أب��و ظبي ،و�أ�صبح اب��ن الإمارات
حممد بن �سليم رئي�سا لالحتاد
الدويل يف تلك الريا�ضة ،واحلال
ك����ذل����ك م����ع ط�������واف الإم���������ارات
ال���ع���امل���ي ل���ل���دراج���ات الهوائية،
كما �أ�صبحت الإم�����ارات يف قلب
���ص��ن��اع��ة ال���ق���رار يف ال��ع��دي��د من
االحت�����ادات ال��ري��ا���ض��ي��ة الدولية
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا االحت����اد ال���دويل
ل��ك��رة ال���ق���دم واالحت������اد ال����دويل
للدراجات الهوائية والريا�ضات

ال��ب��ح��ري��ة ،وغ�يره��ا ال��ك��ث�ير من
امل��ك��ت�����س��ب��ات والإجن�����������ازات التي
حتققت لريا�ضتنا بف�ضل ر�ؤية
ودعم وتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة -حفظه اهلل".
وم���ن جهته �أك���د ���س��ع��ادة حممد
عبداهلل ه��زام الظاهري الأمني
ال���ع���ام الحت�����اد الإم���������ارات لكرة
ال��ق��دم �أن ال��دع��م ال��ك��ب�ير الذي
تتلقاه الريا�ضية ب�شكل عام ،وكرة
القدم على وجه اخل�صو�ص ،من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي���د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الدولة،
حفظه اهلل� -ساهم يف ت�أ�سي�سق��اع��دة ري��ا���ض��ي��ة م��ت��ي��ن��ة ،وجعل
الإم�������ارات ُق��ب��ل��ة ل��ن��ج��وم العامل

والفرق واملنتخبات ،م�شرياً �إىل
�أن ���س��م��وه ق��ائ��د ري��ا���ض��ي حكيم،
ي�����ش��ج��ع ع���ل���ى ال���ع���ط���اء ويدفع
الريا�ضيني �إىل من�صات التتويج
يف جميع الأل���ع���اب والريا�ضات
اجلماعية والفردية.
وق��������ال الأم�����ي����ن ال������ع������ام� " :إن
ت���وج���ي���ه���ات ����س���م���وه ال�سديدة
وح�����ض��وره امل��ب��اري��ات والأن�شطة
ال��ري��ا���ض��ي��ة املختلفة دل��ي��ل على
دع��م �سموه املتوا�صل للريا�ضة
ول�����ش��ب��اب ال���وط���ن ،وه���ذا الدعم
دل��ي��ل ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ال��ري��ا���ض��ة يف
حياة املجتمع الإماراتي".
وث����م����ن ب����ن ه�������زام دع�����م �سموه
الالحمدود للريا�ضة وتوجيهاته
ال�سديدة وا�ستقباله لأ�صحاب

الإجنازات ،م�ؤكداً �أن دعم �سموه
ر�سخ مكانة الريا�ضة الإماراتية
قارياً ودوليا ،وجعلها بارزة على
اخلارطة العاملية .
و�أك��د الأم�ين العام �أن الإمارات
ب��ف�����ض��ل ر�ؤي������ة ���س��م��وه �أ�صبحت
املكان املف�ضل لفرق ومنتخبات
خمتلف قارات العامل ،حيث تقيم
مع�سكراتها وت��خ��و���ض جتاربها
ال����ودي����ة حت�������ض�ي�راً للبطوالت
الر�سمية ,م�شرياً �إىل �أن الدولة
ج��اه��زة يف �أي وق���ت ال�ست�ضافة
الأح����داث الريا�ضية مهما كان
ح��ج��م��ه��ا ون��وع��ه��ا ب�����س��ب��ب وجود
امل���ن�������ش����آت ال��ري��ا���ض��ي��ة املتطورة
وازده���ار االقت�صاد وتوافر بقية
عنا�صر النجاح.
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الإمارات يف عهد خليفة

م�سرية رائدة يف جماالت العمل الإمنائي و التنمية االقت�صادية حمليا وعامليا
م�شاريع تنموية ا�سرتاتيجية ا�ستفادت منها  103دول بتمويالت  150مليار درهم

•• �أبوظبي-وام:

حظى “ �صندوق �أبوظبي للتنمية
“ منذ ت�أ�سي�سه يف ع��ام 1971
باهتمام خا�ص م��ن قبل املغفور
ل���ه ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د �آل
نهيان “رحمه اهلل” ال��ذي حمل
ر���س��ال��ة ال���وال���د امل���ؤ���س�����س ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب
اهلل ثراه” ومل يدخر جهدا من
�أج��ل حتقيق نه�ضة وتقدم دولة
الإم����ارات و ق��دم للعامل منوذجا
ف����ري����دا يف ال���ع���ط���اء والت�سامح
والإن�����س��ان��ي��ة وك����ان لتوجيهاته
طيب اهلل ثراه ودعمه �أبرز الأثر
يف جن�����اح ال�������ص���ن���دوق وحتقيق
�أه���داف���ه وت��ط��ل��ع��ات��ه يف التنمية
امل�ستدامة للدول النامية.
و ق������ال �����س����ع����ادة حم���م���د �سيف
ال�����س��وي��دي م��دي��ر ع���ام �صندوق
�أب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ل�����ـ وك���ال���ة
�أن��ب��اء الإم�����ارات “وام” �إن دولة
الإم����������ارات والأم�����ت��ي��ن العربية
والإ�سالمية والعامل �أجمع فقد
ب��رح��ي��ل ال�شيخ خليفة ب��ن زايد
�آل ن��ه��ي��ان “رحمه اهلل” قائدا
فذا ،ورجال حكيما ،كر�س حياته
لبناء الدولة وخدمة الإن�سانية،
وموا�صلة م�سرية النه�ضة التي
ب���د�أه���ا امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زايد
ب���ن ���س��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان “طيب
اهلل ثراه” حتى �أ�صبحت دولة
الإمارات منوذجا رائدا يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة حمليا وعامليا،
و�سيظل �أث����ره ال��ط��ي��ب ومبادئه
ال�سامية يف حب اخلري والعطاء
والت�سامح نربا�سا يحتذي لأجيال
امل�ستقبل ”.و�أ�ضاف �أن ما قدمه
املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان “رحمه اهلل” ل�صالح
العمل االمنائي والإن�ساين �أبهر
العامل كله وجعل ا�سم الإمارات
حمفورا يف قلوب وعقول ال�شعوب
التي ا�ستفادت من تلك امل�شاريع
الإمنائية”.
و �أك��د �سعادته �أهمية دور دولة
الإم�����ارات وق��ي��ادت��ه��ا يف م�ساعدة

مدير عام «�أبوظبي للتنمية» :

�سيظل ال�شيخ خليفة نربا�سا يف حب اخلري و العطاء الإن�ساين و الت�سامح
دول و�شعوب ال��ع��امل على جتاوز
ال���ت���ح���دي���ات ال����ت����ي ت���واج���ه���ه���ا و
كانت الإم���ارات من �أوائ��ل الدول
ال��داع��م��ة ل��ل��م��ب��ادرات الإن�سانية
خ��ل�ال ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د  19-و
�شكلت امل�����س��اع��دات ال��ت��ي قدمتها
ال��������دول��������ة  80%م�������ن حجم
اال����س���ت���ج���اب���ة ال����دول����ي����ة ل���ل���دول
املت�ضررة خ�لال اجلائحة �إذ بلغ
�إجمايل عدد امل�ساعدات الطبية،
والأج����ه����زة ال��ت��ن��ف�����س��ي��ة ،و�أجهزة
ال���ف���ح�������ص وم�����ع�����دات احلماية

ال�شخ�صية والإم��دادات 2,154
طنا مت توجيهها �إىل  135دولة
حول العامل.
و منذ ت��ر�ؤ���س املغفور ل��ه ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان “رحمه
اهلل” جم��ل�����س �إدارة �صندوق
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ق����اد م�سرية
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة ب��ه��م��ة عالية
واق�����ت�����دار ،و�إمي����ان����ا م��ن��ه رحمه
اهلل ب�أهمية ال��وق��وف �إىل جانب
���ش��ع��ب��ه وك����اف����ة ����ش���ع���وب ال���ع���امل،
كر�س حياته يف ا�ستكمال نه�ضة
الوطن ،وتعزيز م�سرية التنمية
االقت�صادية حمليا وعامليا.
و ت�������س���ج���ل ����ص���ف���ح���ات ال���ت���اري���خ
ب������ح������روف م������ن ذه�������ب اجل����ه����ود

ال��ري��ادي��ة للمغفور ل��ه فبحكمته
البالغة و�إرادت��ه القوية وعزميته
التي مل تلني� ،ساهم املغفور له
يف �أن ي��ك��ون ���ص��ن��دوق �أبوظبي
للتنمية من��وذج��ا ع��امل��ي��ا متفردا
يف جمال العمل الإمنائي وكانت
لتلك اجلهود و امل�ساعي النبيلة
الأثر البالغ يف حتقيق ال�صندوق
ال��ي��وم ق��ف��زات ن��وع��ي��ة واجن����ازات
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة غ�ي�ر م�����س��ب��وق��ة على
خمتلف الأ�صعدة.
ك��م��ا ك���ان ل��ت��م��وي�لات ال�صندوق
و�أن�شطته التنموية واال�ستثمارية
دور م����ب����ا�����ش����ر يف ال����ن����ه����و�����ض
باقت�صادات الدول النامية� ،إذ مول
ال�صندوق العديد م��ن امل�شاريع

اال�سرتاتيجية التي �ساهمت يف
ن��ه�����ض��ة “ ”103دول �شملت
خمتلف قارات العامل ،وت�ضاعف
ح��ج��م مت��وي�لات��ه وا�ستثماراته
لت�صل �إىل �أك��ث�ر م��ن “”150
م��ل��ي��ار دره����م  ..ك��م��ا ع����ززت من
�إمكانية و�صول خدمات الرعاية
ال�صحية والتعليمية وم�شاريع
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ،م��ث��ل �شبكات
ال����ط����رق وامل����وا�����ص��ل�ات وامل����ي����اه،
وت�����ش��ي��ي��د امل�����ط�����ارات وامل�شاريع
الإ�سكانية ،وغريها من امل�شاريع
احليوية يف حت�سني ج���ودة حياة
ال�شعوب.
ل��ق��د ح��ر���ص امل��غ��ف��ور ل���ه ال�شيخ
خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي������د �آل نهيان”

رحمه اهلل “ على انتهاج �سيا�سة
خ��ارج��ي��ة ن�����ش��ط��ة ،ت��دع��م مكانة
دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة
كع�ضو بارز وفعال على امل�ستويني
الإقليمي والعاملي ،حيث عمل على
تعزيز عمق العالقات مع خمتلف
دول العامل ،وت�ضافرت جهوده يف
تنفيذ ال�سيا�سة احلكيمة لدولة
الإم��ارات يف امل�ساعدات الإمنائية
اخل���ارج���ي���ة ،ال���ت���ي ت���دع���م النمو
االق���ت�������ص���ادي حل��ك��وم��ات ال����دول
النامية وم�ساندتها على حتقيق
خ��ط��ط��ه��ا الإمن����ائ����ي����ة و�أه�������داف
التنمية امل�ستدامة اخلا�صة بها،
فتكللت م�ساعيه الطيبة بتحقيق
نقلة ن��وع��ي��ة لنه�ضة جمتمعات

ت��ل��ك ال�����دول وحت�����س�ين ظروفها
املعي�شية.
ك���م���ا ���س��اه��م��ت ج���ه���ود �صندوق
�أبوظبي للتنمية يف ت�صدر دولة
الإم���ارات املراكز الأوىل ل�سنوات
م��ت��ت��ال��ي��ة ك����أك�ب�ر ال�����دول املانحة
يف جم���ال امل�����س��اع��دات اخلارجية
الإمنائية والإن�سانية.
و ت��رك املغفور له ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان “ رحمه اهلل”
ب�صمات وا���ض��ح��ة �ضمن م�سرية
ح���اف���ل���ة ب���ال���ن���ج���اح���ات املتميزة
على امل�ستوى املحلي� ،إذ ك��ان له
دور ج��وه��ري ح�ين وج���ه يف عام
 2013ب��ت��ع��دي��ل �أح���ك���ام قانون
�إن�شاء �صندوق �أبوظبي للتنمية،

لي�شمل ن�شاطه الت�شغيلي حتقيق
�سيا�سة الدولة ،فيما يخ�ص دعم
التنمية االقت�صادية داخ��ل دولة
الإم�������ارات ويف ال�����دول النامية.
و ع��م��ل ال�����ص��ن��دوق ع��ل��ى �إط�ل�اق
امل�����ب�����ادرات ال���ن���وع���ي���ة وال��ب�رام����ج
املتنوعة ال��ت��ي ت�ساهم يف تنمية
االق����ت���������ص����اد ال�����وط�����ن�����ي ،وذل�����ك
م���ن خ��ل�ال ت��ع��زي��ز دور القطاع
اخل���ا����ص ،ك�����ش��ري��ك ا�سرتاتيجي
فعال يف العملية التنموية� ،إىل
ج���ان���ب م��ن��ح ال���ف���ر����ص ال���واع���دة
ل���ل�������ش���رك���ات ال���وط���ن���ي���ة بتنفيذ
وتطوير امل�شاريع اال�سرتاتيجية
التي ميولها ال�صندوق يف الدول
امل�ستفيدة.
و �أ�س�س ال�صندوق مكتب �أبوظبي
لل�صادرات “�أدك�س” الذي يدعم
ا�سرتاتيجية الدولة الهادفة �إىل
تعزيز وتنويع االقت�صاد الوطني
وا�ستدامة م�صادره ويعمل على
متكني ال�شركات الإم��ارات��ي��ة من
تو�سيع نطاق �أعمالها التجارية
للنفاذ �إىل الأ�سواق العاملية ،وذلك
م���ن خ�ل�ال اخل���دم���ات واحللول
التمويلية التي يوفرها “�أدك�س”
لدعم قطاع ال�صادرات الوطنية
مبا ي�سهم يف تر�سيخ مكانة دولة
الإم�������ارات ���ش��ري��ك��ا رئ��ي�����س��ي��ا على
خارطة التجارة العاملية.
و ���ش��ك��ل��ت امل����واق����ف الإن�سانية
ال��ع��ظ��ي��م��ة ل��ل��م��غ��ف��ور ل���ه ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان “رحمه
اهلل” �أ���س��م��ى م��ع��اين ال��ف��خ��ر� ،إذ
�ساهم يف ر���س��م م�ستقبل م�شرق
ملجتمعات الدول النامية ،و�صنع
عالمة ب��ارزة لدولة الإم���ارات يف
م�سرية العمل الإمنائي وحتقيق
التنمية االقت�صادية امل�ستدامة
حمليا وعامليا� ،إ�ضافة �إىل م�سرية
امل���غ���ف���ور ل���ه ال���ت���ي ك���ان���ت حافلة
بالعطاء والعمل من �أجل التنمية
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د وا����س���ع ف��ق��د حمل
الراية بكل �إخال�ص و�أمانة وقاد
دول��ة الإم����ارات بعزمية ومثابرة
حتى �أ�ضحت ال��دول��ة يف م�صاف
الدول الرائدة.
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الإمارات يف عهد خليفة  ..ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات مالية ونقدية كفوءة
•• �أبوظبي-وام:

���ش��ه��دت دول�����ة الإم��������ارات يف عهد
املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان “رحمه اهلل” حمطات
ف����ارق����ة يف خم���ت���ل���ف القطاعات
واملجاالت اال�سرتاتيجية ال �سيما
امل���ال���ي���ة االق���ت�������ص���ادي���ة .وحر�ص
امل���غ���ف���ور ل����ه ع���ل���ى و����ض���ع وتنفيذ
ا�سرتاتيجيات اقت�صادية ومالية
واجتماعية طموحة و�أوىل اهتماماً
ك��ب�يراً لتطوير ال��ق��ط��اع�ين املايل
وامل�����ص��ريف الأم�����ر ال����ذي ع���زز من
مكانة الإم���ارات يف تقرير الكتاب
ال�سنوي للتناف�سية العاملية لعام
 ،2021مت�صدرة امل��رك��ز الثالث
عاملياً يف الكفاءة احلكومية واملركز
الثامن يف كفاءة الأع��م��ال واملركز
التا�سع يف الأداء االقت�صادي.
ويف عهده “ رحمه اهلل “ �شهدت
ال���ب���ن���ي���ة ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة امل���ال���ي���ة يف
دول����ة الإم�������ارات ت���ط���ورات نوعية
هامة حيث وج��ه بر�سم القوانني
وال�������س���ي���ا����س���ات امل���ال���ي���ة والنقدية
ال��ك��ف���ؤة ال��ت��ي �أث���م���رت ع���ن تعزيز
وتنويع االقت�صاد الوطني للدولة
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ق��وان�ين الإفال�س
وق��وان�ين مكافحة غ�سل الأم���وال
وقوانني تنظيم املن�ش�آت والأن�شطة
املالية �إىل جانب اعتماد امليزانية
ال�صفرية وت�أ�سي�س وتطوير �أطر
ال��ع��م��ل ل��ل��ق��ط��اع ال�����ض��ري��ب��ي وفق
املعايري الدولية املعتمدة حيث مت
تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة
وال�������ض���ري���ب���ة االن���ت���ق���ائ���ي���ة ف�ض ً
ال
ع��ن الإع�ل�ان م���ؤخ��راً ع��ن �ضريبة
ال�شركات.
وك��ان لل�سيا�سات الدولية وتنمية
ع���ل���اق�������ات ال��������دول��������ة يف جم�����ال
ال�����ش��راك��ات م���ع امل��ن��ظ��م��ات املالية
واحل��ك��وم��ي��ة دور ه���ام يف م�سرية
املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل ن��ه��ي��ان ،ح��ي��ث وج����ه “ رحمه
اهلل “ ب��ت��ن��م��ي��ة وت���و����س���ي���ع �شبكة
االتفاقيات ال�ضريبية مثل توقيع
اتفاقيات منع االزدواج ال�ضريبي
وات����ف����اق����ي����ات ح���م���اي���ة وت�شجيع
اال�ستثمار ،و�أبرمت الإمارات 137
ات��ف��اق��ي��ة لتجنب ازدواج �ضريبي
ع��ل��ى ال���دخ���ل و 106اتفاقيات

حل��م��اي��ة وت�شجيع اال�ستثمارات،
�إ�ضافة �إىل توطيد التزام الدولة
وتعاونها يف جمال تبادل املعلومات
ال�ضريبية التلقائي ،الأم��ر الذي
ع��زز م��ن مكانة ال��دول��ة يف توفري
مناخ ا�ستثماري جاذب وا�ستقطاب
اال�ستثمارات اخلارجية.
وح���ر����ص امل��غ��ف��ور ل���ه ع��ل��ى �إي��ل�اء

املواطن ج�� ّل اهتمامه فقد �أ�صدر
ال��ع��دي��د م��ن ال���ق���رارات واملبادرات
ال���ت���ي ت���ه���دف �إىل حت�����س�ين ج���ودة
احل��ي��اة للوطن وامل��واط��ن وحتقق
الأول����������وي����������ات ال����ع����ل����ي����ا ل����ل����دول����ة
و�أه���داف���ه���ا ال��ت��ن��م��وي��ة امل�ستدامة،
مبا يكفل احلياة الكرمية والرفاه
االج���ت���م���اع���ي لأب�����ن�����اء الإم���������ارات

والقاطنني على �أر���ض��ه��ا الطيبة،
وم��ن �أب���رز ه��ذه امل��ب��ادرات ت�أ�سي�س
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان
ل�ل�أع��م��ال الإن�����س��ان��ي��ة يف 2007
و�إن�����ش��اء �صندوق معاجلة الديون
امل��ت��ع�ثرة يف  2دي�����س��م�بر 2011
ومبادرة �إح�لال امل�ساكن القدمية
قبل  .1990وق��د �أطلق الراحل

الكبري ،يف ع��ام “ 2012مبادرة
�أب�شر” لتعزيز م�شاركة الكوادر
الوطنية يف �سوق العمل ،وت�أهيلهم
ب��ال��ت��دري��ب��ات ال�ل�ازم���ة وت�شجيع
املواطنني على االلتحاق بالعمل يف
القطاع اخلا�ص.
ويف عهده “ رحمه اهلل “ ارتفعت
امليزانية العامة االحتادية لدولة

الإمارات بن�سبة تزيد على 50%
منذ العام � 2011إىل عام .2020
وب��ت��وج��ي��ه��ات امل���غ���ف���ور ل���ه اعتمد
جمل�س الوزراء امليزانية االحتادية
للعام  2021مب�صروفات قدرها
 58م��ل��ي��ارا و 113مليون درهم
وتوزعت اعتماداتها على القطاعات
املختلفة وا�ستهدفت رفع م�ستويات

املعي�شة وتعزيز قطاع التعليم يف
الدولة واالرت��ق��اء بجودة الرعاية
ال�صحية ودع���م ب��رام��ج الإ�سكان
للمواطنني وتعزيز م�ستوى جودة
احل���ي���اة مل��خ��ت��ل��ف �أف������راد املجتمع،
وللعام  ،2022مت اعتماد امليزانية
االحت��ادي��ة ،مب�صروفات تقديرية
ت��ب��ل��غ  58.931م���ل���ي���ار ومثل

قطاع التنمية واملنافع االجتماعية
الن�سبة الأك�بر من امليزانية حيث
ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ت��ه  .41.2%ومع
دخ��ول الإم���ارات عامها اخلم�سني
وجه “ رحمه اهلل “ باعتماد وثيقة
مبادئ اخلم�سني التي حتدد امل�سار
اال�سرتاتيجي ل��ل��دول��ة يف دورتها
ال��ت��ن��م��وي��ة ال���ق���ادم���ة يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والتنموية
الداخلية .وت�شكل الوثيقة مرجعاً
جلميع م�ؤ�س�سات ال��دول��ة لتعزيز
�أرك��������ان االحت�������اد وب����ن����اء اقت�صاد
م�����س��ت��دام ،وت�سخري جميع املوارد
مل��ج��ت��م��ع �أك��ث��ر ازده��������اراً وتطوير
عالقات �إقليمية ودولية لتحقيق
م�صالح الدولة العليا ودعم �أ�س�س
ال�سالم واال�ستقرار يف العامل.
ون�صت الوثيقة على  10مبادئ
لدولة الإمارات ينبغي على جميع
الأج��ه��زة احلكومية والت�شريعية
وال�����ش��رط��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة والأمنية
وغ�يره��ا يف ال��دول��ة االل��ت��زام بها،
واال�سرت�شاد بها يف كافة قراراتها،
والعمل على تنفيذها عرب خططها
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ات��ه��ا .ومت الإع��ل�ان
ب��ع��ده��ا ع��ن احل��زم��ة ال��ث��ان��ي��ة من
م�شاريع اخلم�سني التي ت�ضمنت
 13م�������ش���روع���اً ����ض���م���ن برنامج
ناف�س وهو برنامج وطني احتادي
متكامل لرفع الكفاءة التناف�سية
ل��ل��ك��وادر امل��واط��ن��ة ،ومتكينهم من
�شغل وظائف مميزة يف م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص يف ال��دول��ة خالل
اخلم�س �سنوات القادمة .ويهدف
برنامج ناف�س �إىل تطوير منظومة
االقت�صاد الوطني من خالل بناء
�شراكة ب�ين القطاعني احلكومي
واخلا�ص ومتكني القطاع اخلا�ص
ب�أن يكون حمركاً رئي�سياً يف امل�سرية
التنموية لدولة الإمارات.
وت�صدرت دولة الإم��ارات منذ عام
 2013ج���دول منظمة التعاون
االق����ت���������ص����ادي وال���ت���ن���م���ي���ة لأك��ب�ر
امل���ان���ح�ي�ن يف جم�����ال امل�ساعدات
التنموية الر�سمية قيا�سا لدخلها
ال�����ق�����وم�����ي ،ح����ي����ث ب���ل���غ���ت قيمة
امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها
الإم��������������ارات خ���ل��ال ال�����ف��ت��رة من
 2010وحتى  2021نحو 206
مليارات و 34مليون درهم.
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•• �أبوظبي-وام:

ر���س��خّ ��ت دول����ة الإم������ارات مكانتها
ال��رائ��دة عامليا يف عهد املغفور له
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي���د �آل نهيان
“رحمه اهلل” يف ق��ط��اع الطاقة
امل��ت��ج��ددة واال���س��ت��دام��ة م��ن خالل
�إط����ل���اق ال���ع���دي���د م����ن امل�شاريع
وامل�����ب�����ادرات امل��ح��ل��ي��ة والإقليمية
وال���ع���امل���ي���ة مب����ا ي���دع���م الأه�������داف
االقت�صادية التنموية واالجتماعية
للدولة ويحقق م�ستقبال م�ستداما
للأجيال املقبلة يف �إط��ار النه�ضة
التنموية ال�شاملة التي ت�شهدها
الإم����������ارات يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت
والقطاعات.
وق�������ال حم���م���د ج���م���ي���ل ال���رحم���ي
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي
ل��ط��اق��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل “م�صدر” �إن
املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل ن��ه��ي��ان “ رح��م��ه اهلل “ �أ�سهم
يف ت��ع��زي��ز ال��ن��ه�����ض��ة االقت�صادية
ال�����ش��ام��ل��ة ل���دول���ة الإم�������ارات التي
�أر���س��ى دعائمها املغفور ل��ه ال�شيخ
زاي������د ب����ن ���س��ل��ط��ان �آل ن���ه���ي���ان “
طيب اهلل ثراه “ ،وغر�س الراحل
الكبري روح امل�����س���ؤول��ي��ة والتعاون
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة وتر�سخت
خ�لال ع��ه��ده احل��اف��ل بالإجنازات
مفاهيم اال���س��ت��دام��ة االجتماعية
واالقت�صادية والبيئية.
و�أ�ضاف � “ :أن الراحل الكبري كان
�صاحب ر�ؤي��ة ا�ست�شرافية وداعماً
ل��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ب�شكل
خا�ص حيث ت�أ�س�ست خالل عهده
�شركة �أب��وظ��ب��ي لطاقة امل�ستقبل
“م�صدر” ل��ت�����ص��ب��ح واح������دة من
ال�����ش��رك��ات ال���رائ���دة ع��ل��ى م�ستوى
العامل يف قطاع الطاقة النظيفة
واال�ستدامة ود�شن “ رحمه اهلل “
يف �شهر مار�س عام  2013حمطة
�شم�س للطاقة ال�شم�سية املركزة
الواقعة يف منطقة الظفرة والتي
ك��ان��ت تعد الأ���ض��خ��م والأوىل من
نوعها يف ال�شرق الأو�سط و�ساهمت
بف�ضل ر�ؤيته يف ر�سم مالمح قطاع
الطاقة املتجددة يف دولة الإمارات
ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا».

الإمارات يف عهد خليفة  ..ريادة عاملية بقطاع الطاقة املتجددة واال�ستدامة

وتبنت دول��ة الإم���ارات خالل عهد
املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان “ رحمه اهلل “ مبادرات
مهمة تدعم العمل املناخي العاملي
ال �سيما امل���ب���ادرة اال�سرتاتيجية
للحياد املناخي بحلول عام 2050
وال��ت��ي �أع��ق��ب��ه��ا الإع��ل��ان ع��ن فوز

دولة الإم��ارات با�ست�ضافة م�ؤمتر
ال������دول الأط��������راف يف االتفاقية
الإط���اري���ة ل��ل��أمم امل��ت��ح��دة ب�ش�أن
تغري املناخ «.»COP28
وانطلقت م�صدر يف ع��ام 2006
بهدف امل�ساهمة يف تر�سيخ الدور
ال���ري���ادي ل��دول��ة الإم�����ارات �ضمن

قطاع الطاقة العاملي� ،إىل جانب
دع����م ت��ن��وي��ع م�������ص���ادر االقت�صاد
والطاقة فيها ف�ض ً
ال عن دورها يف
جمال التطوير العمراين امل�ستدام
ون�شر �أح��دث التقنيات امل�ستدامة
وامل�������س���اه���م���ة يف ت���ع���زي���ز ال���وع���ي
باال�ستدامة.

ومت��ث��ل “م�صدر” من���وذج���ا حيا
وم�ساهما �أ�سا�سيا يف احلد من �آثار
التغري املناخي وانبعاثات غازات
االح��ت��ب��ا���س احل������راري وت�ستثمر
حالياً يف م�شاريع م�ستدامة بقيمة
�إج��م��ال��ي��ة ت��زي��د ع��ل��ى  20مليار
دوالر ت�����ش��م��ل ال��ت�����س��وي��ق الناجح

للتقنيات اجل��دي��دة ال��ت��ي ت�ساهم
يف دعم حتقيق �أه��داف اال�ستدامة
لدولة الإمارات والعامل.
و�أظهر تقرير اال�ستدامة ال�سنوي
ل��ل�����ش��رك��ة ال���ع���ام امل��ا���ض��ي ارتفاعاً
يف ق���درة توليد ال��ك��ه��رب��اء جلميع
امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ا�ستثمرت م�صدر

ف��ي��ه��ا ���س��واء ك��ان��ت ق��ائ��م��ة �أو قيد
ال��ت��ط��وي��ر م��ن  10.7جيجاواط
�إىل �أك���ث��ر م����ن  15جيجاواط
يف ع����ام  ،2021و���س��اه��م��ت هذه
امل�شاريع جمتمعة يف تفادي �إطالق
حوايل  7.5مليون طن من ثاين
�أك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون ال���ع���ام املا�ضي،

ب���زي���ادة ق��دره��ا  40يف امل��ائ��ة عن
عام  .2020و�أجن��زت “م�صدر”
خ���ل��ال م�������س�ي�رت���ه���ا ال����ع����دي����د من
امل�شروعات النوعية �سواء يف جمال
الطاقة ال�شم�سية �أو طاقة الرياح
م��ن بينها �إجن���از امل��رح��ل��ة الثالثة
م��ن جم�� ّم��ع حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم للطاقة ال�شم�سية بقدرة
 800م����ي����ج����اواط يف دب�����ي بعد
اخ��ت��ي��ار ائ���ت�ل�اف ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف عام
.2016
ك��م��ا د� ّ��ش��ن��ت “م�صدر” يف العام
 2011حم��ط��ة “خيما�سوالر”
ل��ل��ط��اق��ة ال�����ش��م�����س��ي��ة امل����رك����زة يف
�إ���س��ب��ان��ي��ا ال��ت��ي ت��ع��د �أول م�شروع
للطاقة ال�شم�سية ع��ل��ى م�ستوى
املرافق اخلدمية يف العامل يتم فيه
اجلمع بني نظام ا�ستقبال الطاقة
ال�شم�سية يف الربج املركزي وتقنية
تخزين احل����رارة با�ستخدام امللح
امل�����ص��ه��ور� ،إ����ض���اف���ة �إىل ع����دد من
امل�����ش��اري��ع اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة املهمة
حمليا و�إقليميا ودول��ي��ا .و�أطلقت
م�صدر ث�لاث��ة م�شاريع يف جمال
ط��اق��ة ال���ري���اح يف امل��م��ل��ك��ة املتحدة
ت�شمل “م�صفوفة لندن” ،التي
ت��ع�� ّد �إح����دى �أك�ب�ر حم��ط��ات طاقة
ال���ري���اح ال��ب��ح��ري��ة يف ال���ع���امل قيد
الت�شغيل ،وتقوم بتلبية احتياجات
الكهرباء لأك�ثر من ن�صف مليون
م��ن��زل ك��م��ا ت�����س��اه��م يف احل����د من
ان��ب��ع��اث � 925أل���ف ط��ن م��ن غاز
ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا.
ومن������ت م���دي���ن���ة م�������ص���در جممع
ال��ب��ح��ث وال���ت���ط���وي���ر املتخ�ص�ص
وامل���ع���ت���م���د ال���وح���ي���د يف �أبوظبي
ووج��ه��ة االب��ت��ك��ار ال���رائ���دة ،خالل
ال�سنوات املا�ضية حمققة جناحات
م��ت��ت��ال��ي��ة ع�ب�ر م�����س�يرة ت�أ�سي�سها
و�أ�صبحت ال��ي��وم م��ق��راً لأك�ثر من
��� 1000ش��رك��ة م��رخ�����ص��ة �ضمن
املنطقة احلرة التابعة للمدينة.
وا�ستطاعت املدينة حتقيق ن�سبة
�إ����ش���غ���ال ب��ل��غ��ت  99%لأ�صولها
التجارية .وخالل العام الت�شغيلي
الأول ح��ق��ق��ت حم��ف��ظ��ة م�شاريع
�����ص����ن����دوق م�������ص���در لال�ستثمار
العقاري الأخ�ضر منواً يف القيمة
بن�سبة  3.3باملئة.
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