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�شباب الوطن يزهو بالإجنازات 
ويجني ثمار التمكني

اأخبار الإمارات

حممد بن زايد.. راعي الريا�شة ونهر 
العطاء للريا�شيني يف الإمارات والعامل

اأخبار الإمارات

بقيادة حممد بن زايد .. الإمارات 
تر�شخ مكانتها القت�شادية العاملية

الفجر الريا�شي

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

•• مكة املكرمة-وام:

باركت ر�بطة �لعامل �لإ�شالمي لـ�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
حفظه �هلل �نتخابه رئي�شاً لدولة �لإمار�ت.

�لعام  �لأمــن  �لعي�شى  �لكرمي  عبد  بن  حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  معايل  �أعــرب  و 
للر�بطة رئي�س هيئة علماء �مل�شلمن با�شم جمامع وهيئات وجمال�س �لر�بطة 
عن متنيات من�شوبي �لر�بطة ل�شموه مبزيد من �لعطاء خدمة ل�شعبه و �أمته 
ليو��شل �لنهج �حلكيم و �ل�شديد �لذي �شارت عليه �لقيادة يف دولة �لإمار�ت عرب 
تاريخها .. د�عيا �هلل تعاىل �أن يوفق �شموه و �أن يعينه على هذه �مل�شوؤولية و�أن 

يجعله خري خلف خلري �شلف.

رئي�س الدولة يوا�سل تقبل التعازي من قادة الدول والوفود يف وفاة فقيد الوطن ال�سيخ خليفة
•• اأبوظبي-وام: 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  تقبل �شاحب 
�لــوطــن �لكبري  �لــتــعــازي و�ملــو��ــشــاة يف وفـــاة فقيد  �أمــ�ــس  حفظه �هلل  
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رحمه �هلل..من �أخيه �شاحب �جلاللة 
�ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة  عــاهــل  خليفة  �آل  عي�شى  بــن  حمد  �ملــلــك 
و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر 

�ل�شقيقة.
كما تقبل �شموه �لتعازي من.. �شاحب �ل�شمو �ل�شيد �أ�شعد بن طارق 
و�شاحب  �ل�شقيقة  عمان  �شلطان  �جلــاللــة  �شاحب  ممثل  �شعيد  �آل 
�ل�شمو  �آل �شعود و�شاحب  �مللكي �لأمري مقرن بن عبد�لعزيز  �ل�شمو 
و�شاحب  �شعود  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �شلطان  بن  �شلمان  �لأمــري  �مللكي 

�شعود  �آل  عــبــد�لــعــزيــز  بــن  �ــشــعــود  بــن  من�شور  �لأمــــري  �ملــلــكــي  �ل�شمو 
�آل  عبد�لعزيز  بــن  فهد  بــن  حممد  �لأمـــري  �مللكي  �ل�شمو  و�ــشــاحــب 
بن  متعب  بن  من�شور  �لدكتور  �لأمــري  �مللكي  �ل�شمو  و�شاحب  �شعود 
عبد�لعزيز م�شت�شار خادم �حلرمن وزير �لدولة ع�شو جمل�س �لوزر�ء 
و�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري بندر بن مقرن بن عبد�لعزيز �آل �شعود 
و�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري خالد بن �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود 
نائب وزير �لدفاع يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�شاحب �ل�شمو �مللكي 
�مل�شري ركن �ل�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع 
نائب  خليفة  �آل  حمد  بن  خليفة  بن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو  �لبحرين 
رئي�س جمل�س �لعائلة �ملالكة يف مملكة �لبحرين و�شاحب �ل�شمو �مللكي 

�لأمري مولي ر�شيد �شقيق عاهل �ململكة �ملغربية �ل�شقيقية.
كما قدم �لتعازي �إىل �شموه قادة عدد من �لدول �ل�شديقة و�ل�شقيقة 

وملوكها وروؤ�شاء حكوماتها وهم كل من .. �مللك فيليب �ل�شاد�س ملك 
�ملانيا  جمهورية  رئي�س  فالتار�شتاينماير  فــر�نــك  وفخامة  �إ�شبانيا 
�لحتادية وفخامة جوكو ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�شيا وفخامة 
�إبر�هيم حممد �شالح  ماكي �شال رئي�س جمهورية �ل�شنغال وفخامة 
رئي�س جمهورية �ملالديف وفخامة �شوكت مريزيوييف رئي�س جمهورية 
�أوزباك�شتان وفخامة �إ�شحاق هرت�شوغ رئي�س �إ�شر�ئيل وفخامة �أوهورو 
�ملنفي  �لدكتور حممد  ومعايل  كينيا  رئي�س جمهورية  كنياتا  موقاي 
�لفل�شطيني  �لــرئــيــ�ــس  وفــخــامــة  ليبيا  يف  �لــرئــا�ــشــي  �ملجل�س  رئــيــ�ــس 
حممود عبا�س و�لفريق �أول حممد حمد�ن دقلو نائب رئي�س جمل�س 
�ل�شيادة يف جمهورية �ل�شود�ن ومعايل بوري�س جون�شون رئي�س وزر�ء 
باك�شتان  رئي�س وزر�ء جمهورية  �شريف  �شهباز  �ملتحدة ودولة  �ململكة 
�لإ�شالمية ومعايل �لدكتور �آبي �أحمد رئي�س وزر�ء جمهورية �إثيوبيا 

�لفيدر�لية �لدميقر�طية ومعايل �لدكتور فيليب مبانغو نائب رئي�س 
تنز�نيا ومعايل �لدكتور �أبو �لكالم عبد �ملوؤمن وزير خارجية جمهورية 
بنغالدي�س ومعايل �لدكتورة بي�شري� توركوفيك نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء يف �لبو�شنة و�لهر�شك.
�لوطن  فقيد  وفــاة  يف  و�ملو��شاة  �لتعازي  �أم�س  تقبل  قد  �شموه  وكــان 
�لكبري �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رحمه �هلل من .. فخامة حممد 
ولد �ل�شيخ �لغزو�ين رئي�س �جلمهورية �لإ�شالمية �ملوريتانية �ل�شقيقة 
�ل�شديقة  �لفرن�شية  �جلمهورية  رئي�س  ماكرون  �إميانويل  وفخامة 
تــوكــايــيــف رئــيــ�ــس جــمــهــوريــة كاز�خ�شتان  وفــخــامــة قــا�ــشــم جـــومـــارت 
�ل�شديقة وفخامة و�فل ر�مكالون رئي�س جمهورية �شي�شيل �ل�شديقة 

و معايل فينكايا نايدو نائب رئي�س جمهورية �لهند �ل�شديقة.
)�لتفا�شيل �س7-2(
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•• اأبوظبي-وام:

تقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن 
حفظه �هلل  �أم�س �لتعازي و�ملو��شاة 
يف وفاة فقيد �لوطن �لكبري �ل�شيخ 
رحمه  نــهــيــان  �آل  ز�يـــد  بــن  خليفة 
�أخــيــه �ــشــاحــب �جلاللة  �هلل..مـــــن 
خليفة  �آل  عي�شى  بــن  حــمــد  �ملــلــك 
�ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة  عــاهــل 
و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ متيم 
بن حمد �آل ثاين �أمــري دولــة قطر 

�ل�شقيقة.
كــمــا تــقــبــل �ــشــمــوه �لــتــعــازي من.. 
بن  �أ�ــشــعــد  �ل�شيد  �ل�شمو  �ــشــاحــب 
�شاحب  ممــثــل  �ــشــعــيــد  �آل  طـــــارق 
�ل�شقيقة  عــمــان  �شلطان  �جلــاللــة 
و�ـــشـــاحـــب �لــ�ــشــمــو �ملــلــكــي �لأمــــري 
�شعود  �آل  عــبــد�لــعــزيــز  بـــن  مــقــرن 
و�ـــشـــاحـــب �لــ�ــشــمــو �ملــلــكــي �لأمــــري 
�لعزيز  �شلمان بن �شلطان بن عبد 
�مللكي  �ل�شمو  و�ــشــاحــب  �ــشــعــود  �آل 
�لأمـــــــري مـــنـــ�ـــشـــور بــــن �ـــشـــعـــود بن 
و�شاحب  �ــشــعــود  �آل  عــبــد�لــعــزيــز 
�لــ�ــشــمــو �ملــلــكــي �لأمــــري حمــمــد بن 
�شعود  �آل  عـــبـــد�لـــعـــزيـــز  بــــن  فـــهـــد 
و�ـــشـــاحـــب �لــ�ــشــمــو �ملــلــكــي �لأمــــري 
�لـــدكـــتـــور مــنــ�ــشــور بـــن مــتــعــب بن 
عبد�لعزيز م�شت�شار خادم �حلرمن 
وزير �لدولة ع�شو جمل�س �لوزر�ء 
و�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري بندر 
�شعود  �آل  بن مقرن بن عبد�لعزيز 
و�ـــشـــاحـــب �لــ�ــشــمــو �ملــلــكــي �لأمــــري 
خالد بن �شلمان بن عبد�لعزيز �آل 
�شعود نائب وزير �لدفاع يف �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية و�شاحب �ل�شمو 
�مللكي �مل�شري ركن �ل�شيخ خليفة بن 
�لعام لقوة  �لقائد  �آل خليفة  �أحمد 
دفاع �لبحرين و�شمو �ل�شيخ حممد 
بن خليفة بن حمد �آل خليفة نائب 
رئــيــ�ــس جمل�س �لــعــائــلــة �ملــالــكــة يف 
�ل�شمو  و�شاحب  �لبحرين  مملكة 
�مللكي �لأمــري مــولي ر�شيد �شقيق 

عاهل �ململكة �ملغربية �ل�شقيقية.
قادة  �شموه  �إىل  �لــتــعــازي  قــدم  كما 
عدد من �لدول �ل�شديقة و�ل�شقيقة 

لليوم الثاين..رئي�س الدولة يتقبل التعازي من قادة الدول والوفود يف وفاة فقيد الوطن ال�سيخ خليفة

يتبع
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وهم  حكوماتها  وروؤ�ــشــاء  وملوكها 
�ل�شاد�س  فيليب  �ملــلــك   .. مــن  كــل 
فر�نك  وفـــخـــامـــة  �إ�ــشــبــانــيــا  مــلــك 
جمهورية  رئي�س  فالتار�شتاينماير 
�ملــانــيــا �لحتـــاديـــة وفــخــامــة جوكو 
ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�شيا 
وفخامة ماكي �شال رئي�س جمهورية 
حممد  �إبر�هيم  وفخامة  �ل�شنغال 
�ملالديف  جمهورية  رئي�س  �شالح 
وفخامة �شوكت مريزيوييف رئي�س 
وفخامة  �أوزبــاكــ�ــشــتــان  جــمــهــوريــة 
�إ�شر�ئيل  رئي�س  هرت�شوغ  �إ�ــشــحــاق 
كنياتا  مـــوقـــاي  �أوهــــــورو  وفــخــامــة 
كــيــنــيــا ومعايل  رئــيــ�ــس جــمــهــوريــة 
رئي�س  �ملـــنـــفـــي  حمـــمـــد  �لــــدكــــتــــور 
�لرئا�شي يف ليبيا وفخامة  �ملجل�س 
حممود  �لــفــلــ�ــشــطــيــنــي  �لـــرئـــيـــ�ـــس 
عبا�س و�لفريق �أول حممد حمد�ن 
�ل�شيادة  جمل�س  رئي�س  نائب  دقلو 
ومعايل  �لـــ�ـــشـــود�ن  جــمــهــوريــة  يف 
وزر�ء  رئــيــ�ــس  بــوريــ�ــس جــونــ�ــشــون 
�ململكة �ملتحدة ودولة �شهباز �شريف 
باك�شتان  جــمــهــوريــة  وزر�ء  رئــيــ�ــس 
�لإ�ــشــالمــيــة ومــعــايل �لــدكــتــور �آبي 
�أحمد رئي�س وزر�ء جمهورية �إثيوبيا 
ومعايل  �لدميقر�طية  �لفيدر�لية 
نائب  مــبــانــغــو  فــيــلــيــب  �لـــدكـــتـــور 
�أبو  رئي�س تنز�نيا ومعايل �لدكتور 
وزيــر خارجية  �ملــوؤمــن  عبد  �لكالم 
ومعايل  بــنــغــالديــ�ــس  جـــمـــهـــوريـــة 
نائب  توركوفيك  بي�شري�  �لدكتورة 
�لبو�شنة  �لــوزر�ء يف  رئي�س جمل�س 

و�لهر�شك.
معايل   .. تـــعـــازي  �ــشــمــوه  وتــقــبــل 
�لــدكــتــور �أحــمــد �أبـــو �لــغــيــط �أمن 
عام جامعة �لدول �لعربية ومعايل 
�لـــدكـــتـــور نـــايـــف �حلـــجـــرف �أمـــن 
لدول  �لــتــعــاون  جمــلــ�ــس  دول  عـــام 
�خلــلــيــج �لــعــربــي ومـــعـــايل مـــرزوق 
�لـــغـــامن رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس �لأمـــــة يف 
دولة �لكويت ومعايل �لدكتور بندر 
�ملنظمة  رئــيــ�ــس  فهيد  �آل  فــهــد  بــن 
ح�شن  ومــعــايل  لل�شياحة  �لعربية 
�أمـــــن عــــام منظمة  �إبـــر�هـــيـــم طـــه 

�لــتــعــاون �لإ�ــشــالمــي. و�أعــــرب قادة 
�لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة وروؤ�شاء 
وم�شوؤولو  ووفــــودهــــا  حــكــومــاتــهــا 
�أ�شدق  عــن  و�ملــنــظــمــات..  �لهيئات 
�أجنال  �إىل  ومــو��ــشــاتــهــم  تــعــازيــهــم 
نهيان  �آل  عــائــلــة  وعـــمـــوم  �لــفــقــيــد 
�لإمــــــــار�ت يف  �ــشــعــب  و�إىل  �لـــكـــر�م 
وجل  عز  �ملــوىل  �شائلن   .. �لفقيد 
�أن يتغمده بو��شع رحمته ور�شو�نه 
�ملثوبة جز�ء ما قدم  ويجزيه خري 
لوطنه و�شعبه و�أمته ويلهم عائلته 
و�ل�شلو�ن  �ل�شرب  �لإمــار�ت  و�شعب 
�أن  �ملــ�ــشــاب �جلـــلـــل..مـــوؤكـــديـــن  يف 
�هلل  رحمه  ز�يــد  بــن  خليفة  �ل�شيخ 
كـــان قـــائـــد�ً حــكــيــمــاً مــعــطــاء كر�س 
وطنه  خلــــدمــــة  وجــــهــــده  حـــيـــاتـــه 
�أعماله خالدة على  و�أمته و�شتبقى 

م�شتوى �لوطن وخارجه. 
�شاحب  جانب  �إىل  �لتعازي  وتقبل 
�لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حمــمــد بـــن ز�يـــد 
�ل�شيخ  �شمو   .. مــن  كــل  نــهــيــان  �آل 
حــمــد�ن بــن ز�يـــد �آل نــهــيــان ممثل 
و�شمو  �لظفرة  منطقة  يف  �حلــاكــم 

نهيان  �آل  ز�يــــد  بـــن  هــــز�ع  �لــ�ــشــيــخ 
�لتنفيذي  �ملــجــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  نــائــب 
لإمـــــارة �أبــــو ظــبــي و�لــفــريــق �شمو 
نهيان  �آل  ز�يــــد  بـــن  �ــشــيــف  �لــ�ــشــيــخ 
وزير  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
طحنون  �ل�شيخ  و�ــشــمــو  �لــد�خــلــيــة 
�لأمن  م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�يــد  بن 
بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لوطني 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزيــر 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  و�شمو 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل  خليفة 
�ل�شمو رئي�س �لدولة و�شمو �ل�شيخ 
خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لــتــنــفــيــذي رئي�س  �ملــجــلــ�ــس  عــ�ــشــو 
مكتب �أبوظبي �لتنفيذي وعدد من 
�ل�شيوخ. كما هناأ �أ�شحاب �جلاللة 
و�لفخامة و�ملعايل..�شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  حممد  �ل�شيخ 
�إياها  �أوله  �لــتــي  �لــغــالــيــة  بالثقة 
لالحتاد  �لأعــلــى  �ملجل�س  �أعــ�ــشــاء 

ليكمل  �لإمــــــــــار�ت  دولــــــة  لـــقـــيـــادة 
�شار  �ملوؤ�ش�شن ومن  �لقادة  م�شرية 
و�لإخال�س  �لعمل  نهجهم يف  على 
متمنن  ومكانتها  �لــدولــة  لرفعة 
�لأمانة  هــذه  حمل  يف  �لتوفيق  لــه 
�لــعــظــيــمــة و�لــعــمــل ملـــا فــيــه �خلري 
ل�شعبه و�لعامل �أجمع �نطالقاً من 
�ملتو��شل منذ  �لإمـــار�ت  دولــة  نهج 
خري  كــل  �إىل  و�لــ�ــشــاعــي  تاأ�شي�شها 
�ــشــعــوب �لــعــامل �أجــمــع. مــن جانبه 
�أبدى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�شكره  نــهــيــان جــزيــل  �آل  ز�يــــد  بـــن 
�لتي  �ل�شادقة  للم�شاعر  تقديره 
و�جلاللة  �ل�شمو  �أ�شحاب  �أبــد�هــا 
و�لـــفـــخـــامـــة و�ملــــعــــايل جتــــاه دولـــة 
م�شابهم.. يف  و�شعبها  �لإمــــــار�ت 

كما �شكرهم �شموه لتهنئته بتوليه 
�لطيبة  و�لتمنيات  �لــدولــة  قــيــادة 
�ل�شادقة �لتي عربو� عنه ل�شموه.. 
�ل�شحة  مــوفــور  للجميع  متمنياً 
�ل�شقيقة  ولــ�ــشــعــوبــهــم  و�لــعــافــيــة 
�خلري  دو�م  وبلد�نهم  و�ل�شديقة 

و�لتقدم و�لرخاء.
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•• اأبوظبي-وام:

تقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن 
�لتعازي  �أمــــ�ــــس  �هلل"  "حفظه 
�لوطن  فــقــيــد  وفــــاة  و�ملـــو��ـــشـــاة يف 
�آل  ز�يــد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �لكبري 
"رحمه �هلل" من .. فخامة  نهيان 
حممد ولد �ل�شيخ �لغزو�ين رئي�س 
�ملوريتانية  �لإ�شالمية  �جلمهورية 
ــقــيــقــة وفـــخـــامـــة �إميـــانـــويـــل  �لــ�ــش
مــــــاكــــــرون رئــــيــــ�ــــس �جلـــمـــهـــوريـــة 
وفخامة  �لــ�ــشــديــقــة  �لــفــرنــ�ــشــيــة 
قــا�ــشــم جــومــارت تــوكــايــيــف رئي�س 
�ل�شديقة  كاز�خ�شتان  جمهورية 
وفــخــامــة و�فـــل ر�مـــكـــالون رئي�س 
و  �لــ�ــشــديــقــة  �شي�شيل  جــمــهــوريــة 
رئي�س  نائب  نايدو  فينكايا  معايل 

جمهورية �لهند �ل�شديقة.
�لقادة عن �شادق تعازيهم  و�أعــرب 
�لفقيد  �أجنــــال  �إىل  ومــو��ــشــاتــهــم 
�لكر�م  نــهــيــان  �آل  عــائــلــة  وعـــمـــوم 

�آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل�شمو  �شاحب   .. مــن  كــل  نهيان 
�ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو 
�لقيوين  �أم  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�آل  و �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
نــهــيــان ممــثــل �حلــاكــم يف منطقة 

�لظفرة 

و�لنفتاح  و�ل�شالم  �لت�شامح  قيم 
للتعاي�س  مما جعل وطنه منوذجا 
و�ل�شتقر�ر وم�شرية نه�شته حمل 
تــقــديــر لــلــعــامل �أجــــمــــع.. ر�جـــن 
�ملوىل عز وجل �أن يتغمده برحمته 

ر�عـــي  يف  �لإمــــــــار�ت  �ــشــعــب  �إىل  و 
�أن  �ملـــبـــاركـــة..مـــوؤكـــديـــن  �ملـــ�ـــشـــرية 
كان  �هلل"  "رحمه  خليفة  �ل�شيخ 
قائد� حكيما ملهما حظى مبحبة 
�جلميع و�حرت�مهم ملا ر�شخه من 

ور�شو�نه و�أن يلهم عائلته و�شعبه 
�ل�شرب و�ل�شلو�ن.

رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  تقبل  كما 
�ل�شيوخ   .. مــن  �لــتــعــازي  �لـــدولـــة 
�ل�شلك  �أعـــ�ـــشـــاء  و  �ملـــ�ـــشـــوؤولـــن  و 
�لــدبــلــومــا�ــشــي و ممــثــلــي عـــدد من 

�لهيئات و�جلهات يف �لدولة.
وتقبل �لتعازي �إىل جانب �شاحب 

رئي�س الدولة يوا�سل تقبل التعازي لليوم الثاين من قادة الدول يف وفاة ال�سيخ خليفة

يتبع
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�ل�شيخ طحنون بن حممد  �شمو  و 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لـــعـــن و �ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ �ــشــيــف بن 
�ل�شيخ  و�ــشــمــو  نــهــيــان  �آل  حمــمــد 
�شرور بن حممد �آل نهيان و �شمو 
نهيان  �آل  ز�يــــد  بــن  هــــز�ع  �لــ�ــشــيــخ 
�لتنفيذي  �ملــجــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  نــائــب 
لإمارة �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ �شعيد 
نــهــيــان ممــثــل حاكم  �آل  ز�يــــد  بـــن 
بن  عي�شى  �ل�شيخ  و�شمو  �أبوظبي 
ز�يد �آل نهيان و�شمو �ل�شيخ نهيان 
�آل نهيان رئي�س جمل�س  بن ز�يــد 
�شلطان  بــن  ز�يــد  موؤ�ش�شة  �أمــنــاء 
�خلريية  لـــالأعـــمـــال  نـــهـــيـــان  �آل 
و�لإن�شانية و �لفريق �شمو �ل�شيخ 
نــهــيــان نائب  �آل  ز�يــــد  بـــن  �ــشــيــف 
ــ�ــس �لـــــــــوزر�ء وزيــــر  رئـــيـــ�ـــس جمــل
طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية 
بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن 
�لــ�ــشــيــخ من�شور  �لــوطــنــي و�ــشــمــو 
نــائــب رئي�س  نــهــيــان  �آل  بــن ز�يـــد 
جمــلــ�ــس �لـــــــــوزر�ء وزيــــــر �ـــشـــوؤون 
بن  فــالح  �ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة 
�ل�شيخ  و�ــشــمــو  نــهــيــان  �آل  ز�يـــــد 
حــامــد بــن ز�يـــد �آل نــهــيــان ع�شو 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي 
�آل  ز�يـــد  بــن  ذيـــاب  �ل�شيخ  و�شمو 
بن  عــبــد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  نهيان 
�خلارجية  وزيـــر  نــهــيــان  �آل  ز�يـــد 
�ل�شيخ  و�شمو  �لـــدويل  و�لــتــعــاون 
نائب  نــهــيــان  �آل  ز�يـــــد  بـــن  عــمــر 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
لالأعمال  نــهــيــان  �آل  �شلطان  بــن 
و�شمو  و�لإنـــ�ـــشـــانـــيـــة  �خلــــرييــــة 
نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  خــالــد  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد 
�لــهــمــم و�شمو  �لــعــلــيــا لأ�ــشــحــاب 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة 
�آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة و�شمو �ل�شيخ حممد 
بن خليفة �آل نهيان ع�شو �ملجل�س 
�لتنفيذي و�شمو �ل�شيخ خالد بن 
ع�شو  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن  حممد 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي 
رئي�س مكتب �أبوظبي �لتنفيذي و 

عدد من �ل�شيوخ.
كـــمـــا هـــنـــاأ �أ�ـــشـــحـــاب �جلــــاللــــة و 
�شاحب   .. �ملـــعـــايل  و  �لــفــخــامــة 
�آل  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�أوله  �لتي  �لغالية  بالثقة  نهيان 
�لأعلى  �ملــجــلــ�ــس  �أعـــ�ـــشـــاء  �إيـــاهـــا 
�مللهمة  لالحتاد ليكمل م�شريتها 
�شار  ومــن  �ملوؤ�ش�شون  بــد�أهــا  �لتي 
على نهجهم يف �لعمل و�لإخال�س 
لـــرفـــعـــة �لـــــدولـــــة ومـــكـــانـــتـــهـــا .. 
متمنن ل�شموه �لتوفيق يف حمل 
ملا  و�لعمل  �لعظيمة  �لأمانة  هذه 

فيه �خلري ل�شعبه و�شعوب �لعامل 
�أجـــمـــع �نــطــالقــا مـــن نــهــج دولة 
�إىل  و�ل�شاعي  �لــر��ــشــخ  �لإمــــار�ت 

�خلري للجميع.
�ل�شمو  �شاحب  �أعــرب  جانبه  من 

نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ حممد 
تقديره  و  �ـــشـــكـــره  جــــزيــــل  عــــن 
�أبد�ها  �لتي  �ل�شادقة  للم�شاعر 
�لفخامة  و  �جلـــاللـــة  �أ�ـــشـــحـــاب 
و�ملــــعــــايل جتــــاه دولـــــة �لإمـــــــار�ت 

و�شعبها يف م�شابهم .. و �شكرهم 
رئا�شة  بتوليه  لتهنئتهم  �شموه 
�لدولة متمناي لهم دو�م �ل�شحة 
وبلد�نهم  ول�شعوبهم  و�لــعــافــيــة 

دو�م �لزدهار و�ل�شتقر�ر.
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•• دبي-الفجر:

�أكد �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي 
رئي�س �حتاد �لإمــار�ت لكرة �لقدم 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أن 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن 
ميتلك روؤيــة ثاقبة  �هلل"  "حفظه 
يف �لــقــيــادة و�حلــيــاة و�لــعــمــل، و�أن 
�لفريد  �لطر�ز  من  قيادي  �شموه 
على  تــركــز  ثاقبة  نــظــرة  و�شاحب 
�حلــا�ــشــر وتـــقـــر�أ �ملــ�ــشــتــقــبــل بروح 

�لتفاوؤل و�لأمل.
و�عترب رئي�س �حتاد �لإمار�ت لكرة 
�لــقــدم �أن �لأ�ـــشـــرة �لــريــا�ــشــيــة يف 
�شاحب  لــكــون  حمظوظة  �لــدولــة 

�لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حمــمــد بـــن ز�يـــد 
"حفظه  �لــدولــة  رئي�س  نهيان  �آل 
�هلل" قـــائـــد�ً ريــا�ــشــيــاً وخـــبـــري�ً يف 

يعرف  ف�شموه  �لــريــا�ــشــة،  �ــشــوؤون 
�لن�شاط  عــن  وكــبــرية  �شغرية  كــل 
دعماً  للريا�شة  ويقدم  �لريا�شي، 
�أجــــــل حتقيق  غــــري حمــــــدود مــــن 
بــطــولت و�ألــقــاب تــو�كــب �إجناز�ت 
�لــــدولــــة يف �ملــــجــــالت �لأخـــــــرى، 
وبف�شل  �لإمــــار�ت  �أن  �إىل  م�شري�ً 
توجيهات ومتابعة �شموه �أ�شبحت 
عا�شمة للريا�شة �لعاملية وم�شدر�ً 

لالإلهام و�لإبد�ع.
وقال: "نحن حمظوظون بقيادتنا 
�لر�شيدة وقادتنا �لذين كتبو� �أروع 
جميع  يف  و�لتميز  �لنجاح  ق�ش�س 

�ملجالت".
وثمن رئي�س �حتاد �لإمــار�ت لكرة 

�لقدم �لدعم �لذي يقدمه �شاحب 
�آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
للريا�شة بكل قطاعاتها وخمتلف 
تخ�ش�شاتها، موؤكد�ً �أن هذ� �لدعم 
�لعطاء  عــلــى  �لــريــا�ــشــيــن  ُيــحــّفــز 
�أجل  من  عندهم  ما  �أق�شى  وبــذل 
�لــدولــة عالياً يف جميع  ��ــشــم  رفــع 
�ملحافل، م�شري�ً �إىل �أن �شموه خلق 
�ملتقدمة  باأفكاره  ريا�شية  نه�شة 
وت�شجيعه  للم�شتقبل  وقـــر�ء�تـــه 
�لريا�شة  وجـــعـــل  لــلــريــا�ــشــيــن، 
�أ�ــشــلــوب حــيــاة يف �لإمــــار�ت وجزء�ً 
يف  �لإمــار�تــيــة  �لثقافة  من  حيوياً 

�لع�شر �حلديث.

•• اأبوظبي -وام: 

�أكد �شعادة حممد �إبر�هيم �حلمادي �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة 
�لإمار�ت للطاقة �لنووية، �أن �نتخاب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان "حفظه �هلل" رئي�شاً لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ُيعد مرحلة جديدة 
على  �ل�شت�شر�فية  �لإمـــار�ت  وم�شرية  �لتمكن  نهج  �شتدعم  �لتي  �لــريــادة  من 
"طيب �هلل  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يــد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  خطى 

ثر�ه".
وقال �حلمادي: "�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان قائد ��شتثنائي 
يتمتع ب�شخ�شية حكيمة وقادرة على قر�ءة �مل�شتقبل، ما مكنه من قيادة �لدولة 
تعزيز  يف  �أ�شهمت  ��شرت�تيجية  �إجنــــاز�ت  حتقيق  نحو  �ملا�شية  �لعقود  خــالل 

�لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية و�ل�شيا�شية �ل�شاملة، حيث كانت لروؤية �شموه 
�ل�شتثمار  على  تركز  نوعية  م�شاريع  لإطــالق  �لتوجيه  يف  �لأثــر  �أكــرب  ونهجه 
�أ�ش�س  و�لــذي  �ل�شلمية،  �لنووية  �لطاقة  قطاع  و�أبرزها  �حليوية  �لقطاعات  يف 
�لب�شرية  �لــكــفــاء�ت  مــن خــاللــه ملرحلة جــديــدة مــن �ل�ــشــتــد�مــة و�لنمو وبــنــاء 
خالل  �ل�شتثنائية  �لجنــــاز�ت  حتققت  "لقد  �حلــمــادي:  و�أ�ــشــاف  �لوطنية". 
�لتوجيهات  بف�شل  �ل�شلمية  �لنووية  للطاقة  بر�كة  حمطات  تطوير  م�شرية 
�آل نهيان،  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �لكبري من �شاحب  �ل�شديدة و�لدعم 
و�ليوم  عاملياً.  �لإمــار�تــي منوذجاً  �ل�شلمي  �لنووي  �لربنامج  ما جعل من  وهو 
جندد �لعهد و�لولء ل�شموه على مو��شلة �مل�شرية و�لعمل للبناء على �لإجناز�ت 
و�لنجاحات، و�حلفاظ على �ملكت�شبات �لوطنية لتبقى دولة �لإمار�ت يف �ملقدمة 

على �خلريطة �لعاملية".

•• اأبوظبي- وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  حامد  �آل  بطي  بن  حممد  �ل�شيخ  معايل  بــارك 
�أن  "حفظه �هلل" �نتخابه رئي�شا للدولة �شائال �هلل عز وجل  �آل نهيان  بن ز�يد 
على  �حلفاظ  و  �لوطن  وتطور  بناء  ل�شتكمال  خطاه  ي�شدد  �أن  و  �شموه  يوفق 
�مل�شرية �حلافلة بالإجناز�ت �لتي �نطلقت مع �ملغفور له �لقائد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 

نهيان "رحمه �هلل". و قال �ل�شيخ حممد بن بطي يف كلمة له : " لقد �أنعم �هلل 
تعاىل علينا بقيادة حكيمة غر�شت فينا �أ�شمى معاين حب �خلري و �لعطاء من 
�أجل تقدم �لوطن".. و�أ�شاف : " نبايع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" رجل �لإن�شانية و �ل�شالم و ن�شاأل �هلل �لعلي 
�لقدير �أن ميده بقوته و عونه و �أن يحفظه من كل �شوء و�أن يدميه ذخر� وفخر� 
�لإمار�ت  �أبناء  دوما  كنا  كما  نبقى  �أن  �شموه  .. معاهدين  و�أبنائه  �لوطن  لهذ� 

�لأوفياء لقيادتنا �حلكيمة ووطننا �لغايل".

•• اأبوظبي- وام:

�لــدكــتــور حممد عتيق  �أكـــد �ــشــعــادة 
لهيئة  �لــــعــــام  �لأمـــــــن  �لـــفـــالحـــي 
�لــــهــــالل �لأحــــمــــر �لإمــــــار�تــــــي �أن 
�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  �نـــتـــخـــاب 
حممد بن ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل 
طبيعي  �مــتــد�د  هو  للدولة،  رئي�شاً 
�لإمار�تي  و�لــعــطــاء  �خلــري  مل�شرية 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  بد�أها  �لتي 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
و�شار على هديها �ملغفور له �ل�شيخ 
رحمه  نــهــيــان  �آل  ز�يــــد  بــن  خليفة 

�هلل.
بانتخاب �شاحب   : �لفالحي  وقــال 
�آل  ز�يـــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
للدولة  رئــيــ�ــشــا  �هلل  حفظه  نــهــيــان 
�لإن�شانية  �لــدولــة  مــبــادر�ت  تتعزز 

�إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا، وتــتــ�ــشــع د�ئــــرة 
نــ�ــشــاطــهــا �لإغـــــاثـــــي و�لـــتـــنـــمـــوي، 
�ملجال  هـــــذ�  رو�د  �أحــــــد  فــ�ــشــمــوه 
با�شتد�مته  و�ملــهــتــمــن  �حلـــيـــوي، 
�أثــر� يف حياة �ل�شعوب  �أكــر  وجعله 
تــعــاين مــن وطــــاأة �لظروف،  �لــتــي 
�ل�شر�كات  تعزيز  خــالل  من  وذلــك 

�ملــجــال على  هــذ�  �لفاعلن يف  بــن 
�لتحالفات  و�إقامة  �لعامل،  م�شتوى 
�لإن�شانية  لــلــتــحــديــات  لــلــتــ�ــشــدي 
و�لــتــنــمــويــة �لـــتـــي تـــو�جـــه �لــــدول 

و�ل�شعوب �لأقل حظا.
تبد�أ  �لنـــتـــخـــاب  بـــهـــذ�   : و�أ�ــــشــــاف 
�لإمار�ت مرحلة جديدة من �لنمو 
و�لـــتـــقـــدم، فــ�ــشــمــوه �ــشــاحــب روؤيــــة 
نافذة  وب�شرية  متقد  وفكر  ثاقبة 
وحكمة متو�رثة، كيف ل وقد تربى 
وعا�شر  ز�يـــــد  مــدر�ــشــة  يف  �ــشــمــوه 
جــمــيــع مــــر�حــــل تـــكـــويـــن �لـــدولـــة 
و�شاهم يف تطورها و�زدهارها. و�أكد 
�لأمن �لعام لهيئة �لهالل �لأحمر 
�لإمار�تي �أن حقبة حكم �ملغفور له 
نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  خليفة  �ل�شيخ 
ذ�كرة  يف  خالدة  �شتبقى  �هلل  رحمه 
وقلوب �شعب �لإمــار�ت لأنها مليئة 

�ل�شعد  جــمــيــع  عــلــى  بـــــالإجنـــــاز�ت 
و�حل�شارية،  و�لتنموية  �لإن�شانية 
من  جــاءت  �لتي  باملبادر�ت  وحافلة 
�أجل خري �لإن�شان �أينما كان وحقه 

يف �حلياة و�لعي�س �لكرمي.
بن  خليفة  �ل�شيخ  برحيل   : وقـــال 
فقدت  �هلل  رحــمــه  نــهــيــان  �آل  ز�يــــد 
ومنا�شر�  قــويــا  د�عــمــا  �لإنــ�ــشــانــيــة 
�لتنموية  �ل�شعوب  لق�شايا  �أ�شا�شياً 
�لإن�شاين  �لعمل  وفقد  و�لإن�شانية، 
�لبارزين على م�شتوى  �أحد رمــوزه 
مــبــادر�تــه يف هذ�  و�شتبقى  �لــعــامل، 
�لإن�شاين  لــلــعــطــاء  رمــــز�  �لــ�ــشــدد 
غري  �أغـــــر��ـــــس  �أي  مــــن  �ملـــتـــجـــرد 
يتغمده  �أن  �هلل  نــ�ــشــاأل   .. �إن�شانية 
بو�فر رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته 
�لــ�ــشــرب وح�شن  ويــلــهــمــنــا جــمــيــعــا 

�لعز�ء.

را�سد بن حميد: حممد بن زايد ميتلك 
روؤية ثاقبة يف القيادة واحلياة والعمل

الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية : حممد بن زايد قائد ا�ستثنائي

حممد بن بطي اآل حامد: نبايع حممد بن زايد رجل الإن�سانية وال�سالم 

الأمني العام للهالل الأحمر الإماراتي : 

انتخاب حممد بن زايد رئي�سًا للدولة امتداد طبيعي مل�سرية اخلري والعطاء 

نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات
اإىل مقام �ساحب ال�سمو 

ال�سـيخ حممــد بــن زايــد اآل نهيــان
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 

مبنا�سبة الثقة الغالية التى اأوله اإياها اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات
بانتخابه رئي�سًا لدولة الإمارات العربية املتحدة

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يوفق �سموه ملا فيه اخلري للوطن و�سعبه .. وجندد عهد الولء والوفاء 
لقيادة �سموه الر�سيدة وخدمة �سعب الإمارات

عبــدالقــادر فقيهـي
رئي�س جمل�س العمل الإيراين يف الإمارات

واأع�ساء جمل�س العمل الإيراين يف الإمارات

العدد 13544 بتاريخ 2022/5/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : �سبيك �ستايلز لتاأجري الثاث - �س ذ م م  
�لعنو�ن : م�شتودع )3-4( ملك �خلليج �لأول �لعقارية - جممع دبي لال�شتثمار - �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رقم   777954  : �لرخ�شة  رقم   ، ذ�ت م�شوؤولية حمــدودة   : �لقانوين 
�لتجاري : 1274718 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد 
مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/5/10 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعن  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2022/5/10
كابك�س ح�سن للتدقيق �لعنو�ن : مكتب رقم 2102 ملك نا�شر علي حممد �خوندي 
- �خلليج �لتجاري هاتف : 5850641-04 فاك�س :     م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13544 بتاريخ 2022/5/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : كابك�س ح�سن للتدقيق
�لعنو�ن : مكتب رقم 2102 ملك نا�شر علي حممد �خوندي - �خلليج �لتجاري 
هاتف : 5850641-04 فاك�س :         مبوجب هذ� تعلن �لإقت�شاد و�ل�شياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعين �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية �سبيك �ستايلز لتاأجري 
الثاث - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/5/10 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/10 وعلى من لديه 
�إىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن بدبي على  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13544 بتاريخ 2022/5/16 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 364/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
�ملنظورة يف : د�ئرة �مل�شارف �جلزئية �لثالثة رقم 257     

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )621513.78 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.   

�ملدعي  : �لبنك �لتجاري �لدويل - �س م ع  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - �شارع �لرباط - دبي في�شتيفال 
�شيتي برج �لفي�شتيفال �لطابق �لثالث ع�شر �لد�ئرة �لقانونية - رقم مكاين )3414190570(  

وميثله : حممود ح�شن علي �أحمد  
�ملطلوب �إعالنه : 1 - علي ح�شن عبا�س علي - �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2022/4/13 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
ل�شالح / �لبنك �لتجاري �لــدويل �س م ع �لــز�م �ملدعي عيه بان يــوؤدي للمدعي مبلغ وقــــدره            درهــم �إمار�تي 
)فقط �شتمائة و�حد وع�شرون �لفا وخم�شمائة وثالث ع�شر درهما و�شبعة وثمانون فل�شا �إمار�تيا ل غري( و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د ، وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 

�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13544 بتاريخ 2022/5/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 4821/2020/207 تنفيذ جتاري

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ، �أد�ء  �أمــر   2020/1844 رقــم  �لــدعــوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 

)452791.62 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري - �س م ع  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - مبنى بنك دبي �لتجاري - بجو�ر ديرة �شيتي �شنرت  
�ملطلوب �إعالنهم : 1- �دري�س �حمد بهز�د حممد - �شفته : منفذ �شده  ، 2- فورفرونت للدعاية و�لإعــالن ذ م م - 

�شفته : منفذ �شده ، 3- حارث كوتو كوتو حممد - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكـــ �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 452791.62 

درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بالإ�شافة �ىل مبلغ        ر�شوم خلزينة �ملحكمة. 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لجــر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شام�شي  عــلــي حمــمــد  مــعــايل  �أكــــد 
للهوية  �لحتــــاديــــة  �لــهــيــئــة  رئــيــ�ــس 
�ملنافذ،  و�أمــن  و�جلــمــارك  و�جلن�شية 
�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  �نــتــخــاب  �أن 
"حفظه  نــهــيــان  �آل  ز�يـــد  بــن  حمــمــد 
يــعــكــ�ــس مدى  لــلــدولــة  �هلل" رئــيــ�ــشــاً 
�لإمار�ت  �أبناء  لدى  �لر��شخ  �لإميــان 
يف قــــدرة �ــشــمــوه عــلــى قــيــادة م�شرية 
�لزهار و�لنطالق نحو مئوية ر�ئدة 
ومب�شرة  و�عـــــدة  م�شتقبلية  و�آفـــــاق 
بــا�ــشــتــمــر�ر �خلــــري و�لـــنـــمـــاء وجــــودة 
�حلياة ورفاهية �لعي�س و�لريادة بن 

�لأمم و�لدول على حد �شو�ء.
وقال معاليه : " بهذه �ملنا�شبة، نعاهد 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
رئي�شاً  ل�شموه  و�لطاعة  �لــولء  على 
تاريخية  مرحلة  يف  �لإمـــار�ت  لدولة 
هامة تتطلب حكمة وروؤية ��شت�شر�فية 

م�شتنرية ميلك �شموه نا�شيتها بقوة 
�لإمـــــار�ت  ل�شعب  ونـــبـــارك  و�قـــتـــد�ر، 
هذ�  و�لإ�شالمية  �لعربية  و�لأمــتــن 
�لخــتــيــار �لـــذي و�فـــق �أهــلــه، وجندد 
�لعهد ل�شموه ببذل �لغايل و�لنفي�س 
�أن تكون  �لإمـــار�ت يف  لتحقيق ريــادة 
و�ل�شتقر�ر  و�لأمـــــن  للعي�س  و�حــــة 

و�لتقدم و�لرخاء".

•• عجمان- وام: 

بــن غليطة  عــبــد�هلل  �شعادة حمد  �أكــد 
�لــغــفــلــي رئــيــ�ــس مــكــتــب حــاكــم �إمــــارة 
�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  �أن  عــجــمــان 
حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
"حفظه �هلل" �لأب �حلنون و�لعطوف 
على �شعبه وقائد �ل�شلم و�ل�شالم خري 
من يحمل ر�ية �لآباء �ملوؤ�ش�شن ونحن 
جميعا من خلفه يف دروب رفعة دولة 
�لإمــــــار�ت نــحــو مــئــويــة ر�ئــــدة و�آفــــاق 
با�شتمر�ر  ومب�شرة  و�عــدة  م�شتقبلية 
�خلري و�لنماء وجودة �حلياة ورفاهية 
و�لدول.  �لأمم  بن  و�لــريــادة  �لعي�س 
�لإمار�ت  �أبــنــاء  " نحن  �شعادته  وقــال 
ــــاأن �أنـــعـــم �هلل  حمــظــوظــون ونــ�ــشــعــد ب
ممثلة  ��شتثنائية  بقيادة  علينا  تعاىل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يف 
ز�يد �آل نهيان �شاحب �لدور �لريادي 
و�لذي  �لــوطــن  خدمة  يف  و�لتاريخي 
عــمــل طــيــلــة حــيــاتــه مـــن �أجــــل تعزيز 
�أ�ش�س �لحتاد وحمايته ونعاهده على 

�ل�شمع و�لولء و�لطاعة وبذل �لغايل 
�لإمـــــار�ت  ريــــادة  لتحقيق  و�لــنــفــيــ�ــس 
لــلــعــيــ�ــس و�لأمــــن  تــكــون و�حــــة  �أن  يف 
و�ل�شتقر�ر و�لتقدم و�لرخاء". نبارك 
لأنف�شنا ول�شعب دولة �لإمــار�ت تويل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل".. 
ون�شاأل �هلل له �لتوفيق يف مو��شلة ما 

حتقق للدولة من خري وتقدم.

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل علي �شعيد �لنيادي رئي�س 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لــوطــنــيــة  �لــهــيــئــة 
و�لأزمات و�لكو�رث �أن دولة �لإمار�ت 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة 
�لدولة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  �آل  ز�يــــد  بـــن 
مرحلة  نحو  تنطلق  �هلل"،  "حفظه 
�لوطنية  �لإجنـــــــــاز�ت  مـــن  جـــديـــدة 
�شجالت  �ــشــتــدون يف  �لــتــي  �لـــر�ئـــدة 
�لتاريخ باأحرف من نور. وقال معاليه 
وتوجيهاته  �حلكيمة  �شموه  روؤيــة  �إن 
�ملخل�شة  �لوطنية  وقيادته  �ل�شديدة 
�آفـــاق و�عـــدة من  �إىل  �لــوطــن  �شتقود 
كافة.  �ملجالت  و�لزدهـــار يف  �لريادة 
و�أ�شاف " نرفع �لتربيكات �إىل �شعب 
�نتخاب  مبــنــا�ــشــبــة  �لإمــــــــار�ت  دولـــــة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
�لعلي  �ملــوىل  ون�شاأل  للدولة،  رئي�شا 
يف  ويوفقه  خــطــاه  ي�شدد  �أن  �لقدير 
تزهو  �لتي  �لتنموية  م�شريتنا  قيادة 

بالإجناز".

•• اأبوظبي-وام:

حممد  علي  �مل�شت�شار  بـــارك  �شعادة 
لإمــــــارة  �لــــعــــام  �لــبــلــو�ــشــي  �لنائب 
�لعربية  �لإمـــــار�ت  لــدولــة  �أبــوظــبــي 
�شاحب  �نــتــخــاب  و�شعبها،  �ملــتــحــدة 
�آل  ز�يـــد  بــن  حمــمــد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
للدولة،  رئي�شا  �هلل  حفظه  نــهــيــان 
خــلــفــا لــلــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن ز�يــــد �آل 
م�شرية  لي�شتكمل  �هلل  رحمه  نهيان 
ــ�ــس �لــ�ــشــيــخ ز�يــــد بن  �لـــو�لـــد �ملــوؤ�ــش
ثر�ه"  "طيب �هلل  نهيان  �آل  �شلطان 
ولتتو�يل جناحات و�إجنــاز�ت دولتنا 

�لغالية.
�ملنا�شبة  بــهــذه   : �ــشــعــادتــه  و�أ�ـــشـــاف 
نــعــرب عـــن كــامــل ثــقــتــنــا بــــاأن يبقى 
وطننا �لغايل بقيادة �شاحب �ل�شمو 
�آل نهيان  ز�يــــد  بــن  �لــ�ــشــيــخ حمــمــد 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"كما �أر�ده 

يكون  و�أن  و�ملوؤ�ش�شون،  ز�يــد  �ل�شيخ 
�أمــيــنــاً لالحتاد  دومـــا حــامــًيــا  �شموه 
�مل�شتويات،  جميع  على  ومكت�شباته 
يوفقه  �أن  وجـــــل  عــــز  �هلل  د�عــــــن 
خدمة  يف  خــطــاه  ويــ�ــشــدد  ويحفظه 

وطنه و�شعب �لإمار�ت �لكرمي .

•• اأبوظبي-وام:

بالعمى  خــالــد حممد  مــعــايل  قــال 
حمافظ م�شرف �لإمار�ت �لعربية 
�نتخاب  �إن  �ملـــــركـــــزي،  ـــتـــحـــدة  �مل
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�شاً  �هلل  حفظه  نهيان  �آل  ز�يـــد 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإمـــار�ت  لدولة 
�لأعلى  �ملــجــلــ�ــس  �أعــ�ــشــاء  بــاإجــمــاع 
لالحتاد، يوؤكد دور �شموه �لقيادي 
�لـــوطـــن  و�لــــتــــاريــــخــــي يف خــــدمــــة 
منجز�ت  على  و�حلفاظ  و�ملو�طن، 
وتـــعـــزيـــزهـــا، مبــــا يحقق  �لحتـــــــاد 
�مل�شتويات  عــلــى  �لـــدولـــة  مــ�ــشــالــح 

كافة.
و�أ�شاف معاليه �أن �لقيادة �لر�شيدة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لـــدولـــة  رئـــيـــ�ـــس  نـــهـــيـــان  �آل  ز�يــــــد 

�متد�ٌد  �إل  هــي  �هلل"ما  "حفظه 
لفكر مــوؤ�ــشــ�ــس �لــدولــة �ملــغــفــور له 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يــد  �ل�شيخ 
�آل  ز�يـــد  بــن  �لــ�ــشــيــخ خليفة  ونــهــج 
نهيان رحمه �هلل يف تر�شيخ مبادئ 
مكت�شبات  وتـــكـــريـــ�ـــس  �لحتــــــــــاد، 

تويل  ومــع  بها  و�لنهو�س  �لــدولــة 
�لبالد،  رئــا�ــشــة  مــ�ــشــوؤولــيــة  �ــشــمــوه 
من  جديًد�  عهًد�  �لإمـــار�ت  تدخل 
على  ينعك�س  ما  و�لزدهـــار،  �لنماء 
رفاهيتها وتقدمها، ويعزز مكانتها 
مالية  كـــقـــوة  �لـــــريـــــادي  ودورهــــــــا 
و�قت�شادية فاعلة وموؤثرة، ومنوذٍج 

تنموي عاملي يحتذى به.
ل�شاحب  نــبــارك   " معاليه:  وقـــال 
�آل  ز�يــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، 
ونـــعـــاهـــده عــلــى �لــعــمــل بــكــل جهد 
�حلكيمة  روؤيته  لتج�شيد  وعزمية 
وتعزيز  �ملـــايل،  �لقطاع  تطوير  يف 
مكانة �لإمار�ت كمركز مايل عاملي 
�لتنموية  �ملــ�ــشــرية  ودعـــم  مــتــقــدم، 
قيادته  حتــــت  لـــلـــدولـــة  ــامــلــة  �لــ�ــش

�لر�شيدة ".

•• اأبوظبي- وام:

قــال �شعادة طــارق هــالل لوتاه، وكيل 
�ملجل�س  لـــ�ـــشـــوؤون  �لــــدولــــة  وز�رة 
�نتخاب  �أن  �لحتـــــــادي  �لـــوطـــنـــي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان "حفظه �هلل" رئي�شا 
�لعطاء  مل�شرية  �متد�د  هو  للدولة 
ــــاء  ــــش و�لــنــهــ�ــشــة و�لـــتـــمـــكـــن، و�إر�
و�ل�شتقر�ر  و�لأمــان  �لأمــن  ملبادئ 
لطاملا  �لــتــي  �مل�شتد�مة،  و�لتنمية 

و�شعبها  �لإمــــــــــار�ت  بـــهـــا  متــتــعــت 
و�ملقيمون على �أر�شها �لطيبة.

ُتر�شم  " �لـــيـــوم  لـــوتـــاه  و�أ�ــــشــــاف 
مــــالمــــح مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة نحو 
مـــ�ـــشـــتـــقـــبـــل مــــ�ــــشــــرق ومــــــزدهــــــر، 
ــــــذ�ت �لـــفـــكـــر �حلـــكـــيـــم و�لـــــــروؤى  ب
�لر�شيدة  و�لــتــوجــيــهــات  �لــ�ــشــديــدة 
��شتثنائية  ممــيــزة  مــكــانــة  لتعزيز 
وعاملياً،  و�إقــلــيــمــيــاً  عــربــيــاً  لــلــوطــن 
ونــحــو مــئــويــة حتــدهــا �لإجنـــــاز�ت 

و�لنجاحات �لر�ئدة". 

دولــــة  �أن  �إىل  �ـــشـــعـــادتـــه  و�أ�ـــــشـــــار   
�لإمــــــــــار�ت تــعــيــ�ــس �لــــيــــوم حلظة 
و�ملليء  �مل�شرف  تاريخها  يف  فارقة 
بالإجناز�ت و�لتميز، حيث كلنا ثقة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بــاأن 
�أبناء  �ــشــيــقــود  نــهــيــان  �آل  ز�يــــد  بــن 
�لـــروح و�لأ�ــشــ�ــس �لتي  بــذ�ت  �شعبه 
ز�يــد بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور  ر�شخها 
�شلطان �آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه 
بن  خليفة  �ل�شيخ  لــه  و�ملــغــفــور   ،"
فهو  �هلل"،  "رحمه  نهيان  �آل  ز�يــد 

خري خلف خلري �شلف، ولطاملا كان 
خري �شند ل�شعبه و�لأمتن �لعربية 

و�لإ�شالمية.

•• اأبوظبي-وام:

د�ئرة  وكيل  �لعربي  �شعيد  يو�شف  �مل�شت�شار  �شعادة  قال 
قيادة  �لإمــــار�ت  لــدولــة  "نبارك  �أبــوظــبــي:  يف  �لق�شاء 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �نتخاب  و�شعباً، 
"حفظه �هلل" رئي�شا للدولة، لتنطلق مرحلة  �آل نهيان 
جـــديـــدة مـــن �لــنــمــو و�لزدهـــــــار يف ظـــل قـــيـــادة حكيمة 
�نتهجت مفهوم �لريادة و�لتميز طو�ل تاريخها �حلافل 
ـــبـــادر�ت �لــتــي ر�ــشــخــت �ملــكــانــة �لر�ئدة  بـــالإجنـــاز�ت و�مل

لدولتنا �إقليمياً وعاملياً" .
مئويتها  �إىل  �لــيــوم  دولتنا  " تنطلق  �لــعــربي  و�أ�ــشــاف 

لت�شتكمل م�شرية �لحتاد �ملباركة، �شري� على نهج �لآباء 
�ملوؤ�ش�شن، وما ر�شخه �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه"، وما حققه �ملغفور له �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان " رحمه �هلل "، خالل مر�حل 
�لتاأ�شي�س و�لتمكن، ليظهر جليا حجم �لإجناز �ملحقق 
و�لنقلة �لنوعية يف جميع �ملجالت لتبقى دولة �لإمار�ت 

د�ئما يف �ملقدمة " .
و�ختتم بالقول : " نبارك ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان، ونعاهده على �لولء و�لطاعة ب�شدق 
�أن يوفقه وي�شدد خطاه نحو كل  و�إخال�س، د�عن �هلل 

ما يحقق �خلري و�لرفعة لدولتنا و�شعبها " .

�لغافري  �لدكتور حمد  �شعادة  قال 
للتاأهيل  �لوطني  �ملركز  عام  مدير 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �نتخاب  �إن 
رئــيــ�ــشــا لدولة  ز�يــــــد  بــــن  حمـــمـــد 
�لإمــــــــار�ت �لــعــربــيــة �ملـــتـــحـــدة، هو 
بد�ية ملرحلة جديدة من �لتطوير 
و�لتقدم و�لو�شول لأفق بعيدة من 

�لتنمية �ل�شاملة يف �لدولة.
�لوطن  م�شرية  �شتم�شي  و�أ�شاف: 

بــخــطــى ثــابــتــة حتـــت قـــيـــادة قائد 
حــــامــــي حــــمــــى �حتــــــادنــــــا و�ــــشــــوف 
تـــتـــو��ـــشـــل �لإجنــــــــــــاز�ت �لــــكــــربى، 
فــعــهــدنــا بــ�ــشــمــوه دومــــا �أنــــه يبذل 
�جلــهــد �لــكــبــري و�ملــتــو��ــشــل لرفعة 
�لوطن يف كافة �ملجالت �لع�شكرية 
و�ل�شحية  و�لتعليمية  و�ل�شيا�شية 

و�لجتماعية
�ل�شمو  �شاحب  �إن  بالقول:  وتابع   

�شبيه  هــو  ز�يـــد  بــن  حممد  �ل�شيخ 
يف  خليفة  و�شنو  �حلكمة  يف  ز�يـــد 
�لــعــزميــة وهـــو خـــري خــلــف لفقيد 
و�لإ�شالمية  �لــعــربــيــة  �لأمــــتــــن 
�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  �لـــر�حـــل 
نبارك  نهيان،  �آل  ز�يـــد  بــن  خليفة 
ذلك  وقبل  �لــدولــة،  رئا�شة  ل�شموه 
ونبايعه  �نتخابه،  لأنف�شنا  نــبــارك 
ونــنــقــاد لــه ر�جـــن �ملـــوىل عــز وجّل 

�أن يعينه على حمل هذه �مل�شوؤولية 
�لعظيمة ويوفقه ملا فيه كل �خلري 

و�لعزة لدولتنا.

•• اأبوظبي -وام:

تــقــدم مــعــايل �لـــدكـــتـــور ثــــاين بن 
�أحمد �لزيودي، وزير دولة للتجارة 
�آيات �لتربيكات  باأ�شمى  �خلارجية 
�إىل دولة �لإمار�ت قيادًة وحكومًة 
�ملجل�س  �نتخاب  مبنا�شبة  و�شعباً 
�لأعلى لالحتاد بالإجماع �شاحب 
�آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
للدولة.  رئي�شاً  �هلل  حفظه  نهيان 
�ل�شمو  �شاحب  �إن  معاليه  وقـــال 
نهيان  �آل  ز�يــد  بــن  حممد  �ل�شيخ 
�هلل" خري  "حفظه  �لدولة  رئي�س 
خــلــف خلـــري �ــشــلــف، وقـــائـــد ملهم 
ومعلم حكيم �شاهم خالل �ل�شنو�ت 

م�شرية  ر�شم  يف  �ملا�شية  و�لعقود 
نه�شتها  وبـــنـــاء  �لإمــــــــار�ت  دولـــــة 
�ل�شت�شر�قية  روؤيـــتـــه  خـــالل  مــن 
وجهوده �لفذة �لتي بذلها لوطنه 

�لدولة  رئا�شة  وبتوليه  ول�شعبه، 
�لـــيـــوم تـــو��ـــشـــل دولـــــة �لإمـــــــار�ت 
من  جــديــدة  �آفـــاق  نحو  م�شريتها 

�لريادة و�لتقدم و�لزدهار.
دولة  لــ�ــشــعــب  "نبارك  و�أ�ــــشــــاف: 
على  و�ملقيمن  �لــكــرمي  �لإمــــار�ت 
�لقائد  هــــذ�  ــنــا  ولأنــفــ�ــش �أر�ـــشـــهـــا 
�لــفــذ، ونــبــايــع �ــشــمــوه عــلــى �لولء 
و�لـــطـــاعـــة ونــلــتــف حـــولـــه وخلف 
�لعمل  عـــلـــى  ونــــعــــاهــــده  قـــيـــادتـــه 
و�لإخــــال�ــــس و�لــتــفــاين مـــن �أجل 
و�حلفاظ  �لإمـــــــار�ت  دولــــة  رفــعــة 
منوها  ومو��شلة  مكت�شباتها  على 
�آفــاق جديدة حتت  ونه�شتها نحو 

قيادة �شموه".

حمافظ امل�سرف املركزي: الإمارات بقيادة حممد بن 
زايد تدخل عهدا جديدا من النماء والزدهار

طارق لوتاه: الإمارات توا�سل م�سرية العطاء والنه�سة والتمكني

وكيل دائرة الق�ساء: حممد بن زايد يقود مرحلة جديدة من النمو والزدهار

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

ثاين الزيودي: حممد بن زايد خري خلف 
خلري �سلف وقائد ملهم ومعلم حكيم

•• اأبوظبي- وام: 

بـــارك مــعــايل �لــدكــتــور �أحــمــد بــن عبد �هلل حميد 
لـــريـــادة �لأعمال  �لــفــال�ــشــي وزيــــر دولــــة  بــالــهــول 
�لإمـــار�ت  لــدولــة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  و�مل�شاريع 
�لــعــربــيــة �ملــتــحــدة قــيــادًة و�ــشــعــبــاً �نــتــخــاب �ملجل�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بالإجماع  لالحتاد  �لأعــلــى 
حممد بن ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل رئي�شاً لدولة 
فهو خــري خلف خلري  �ملــتــحــدة  �لعربية  �لإمــــار�ت 

�شلف.
�لولء  على  ونعاهده  �شموه  نبايع  معاليه:  وقــال 

�حلكيمة  قيادته  حتت  و�لتفاين  و�لعمل  و�لــوفــاء 
�أن  معاليه  و�أ�ــشــاف  �لــغــايل.  لوطننا  رفعة  فيه  ملــا 
نهيان  �آل  ز�يــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" قائد فذ �شاهمت جهوده 
و�إجناز�ته خالل م�شريته يف �ملنا�شب �لتي تقلدها 
�شموه على مدى �لعقود �ملا�شية يف رفع ��شم دولة 
�لإمــار�ت عالياً بن �لأمم وكان �أحد �أركــان نه�شة 
حتت  و�ليوم  �ملجالت،  خمتلف  يف  �حلبيبة  بالدنا 
لل�شيخ خليفة  �لإمــار�ت خلفاً  لدولة  �شموه  رئا�شة 
بن ز�يد �آل نهيان رحمه �هلل تد�شن دولتنا �لغالية 

مرحلة جديدة من �لتقدم و�لزدهار.

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �أحمد حممد �حلمريي �لأمن �لعام لوز�رة �شوؤون 
�لرئا�شة �أن �نتخاب �ملجل�س �لأعلى لالحتاد بالإجماع �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان "حفظه �هلل" رئي�شاً 
ل�شموه،  �لإمــار�ت  �شعب  يكنه  �لــذي  �لتقدير  يعك�س  للدولة، 
تقود  �لتي  �ل�شديدة  وتوجيهاته  �حلكيمة،  بروؤيته  و�لثقة 
�لإمـــــار�ت �إىل مــا حتققه مــن �إجنــــاز�ت كــربى ومــا ينعم به 
�شكانها من �أمان ورفاه . وقال معاليه بهذه �ملنا�شبة " نرفع 
�لإمـــار�ت  دولــة  �شعب  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آيـــات  �أ�شمى 
�آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �نتخاب  مبنا�شبة 
لقائد  �لبيعة  ُمعلنن  للدولة،  رئي�شاً  �هلل"  "حفظه  نهيان 

م�شريتنا ونه�شتنا، �لقائُد �لذي يحّبه �شعبه، ويعرفه �لعامل 
�شفات  �ُشموه  ورث  حيث  و�لإن�شانية،  للحكمة  ورمــز�ً  زعيماً 
�لقيادة و�شمات �لريادة من �لو�لِد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ 
�شموه  وكـــان  ثر�ه"،  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بــن  ز�يـــد 
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  خليفة  �ل�شيخ  له  للمغفور  و�شند�ً  ع�شد�ً 
منوذجاً فريد�ً للقائد �لوطني �ملحّنك،  �هلل" ُمقدماً  "رحمه 
�ملُهتم ب�شعبه، و�حلري�س على رفعة دولته ونه�شتها". و�ختتم 
معايل �أحمد حممد �حلمريي بالقول " ُنبايع �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان على �ل�شمع و�لطاعة، وندعو 
�شموه ويوفقه للخري، فهو خري  �أن يحفظ  �ملــوىل عز وجــل 
خلف خلري �شلف، ويدمي على �لإمارت و�شعبها و�ملقيمن على 

�أر�شها ِنعم �لأمن و�خلري و�لزدهار".

اأحمد احلمريي: حممد بن زايد القائد رمز احلكمة والإن�سانيةاأحمد بالهول الفال�سي: حممد بن زايد قائد فذ تد�سن دولتنا برئا�سته مرحلة جديدة من التقدم

علي ال�سام�سي: حممد بن زايد قائد 
م�سرية النطالق نحو مئوية رائدة

علي النيادي: الإمارات بقيادة حممد بن زايد رئي�س مكتب حاكم عجمان: حممد بن زايد قائد ا�ستثنائي
تنطلق نحو اآفاق واعدة من الريادة والزدهار

النائب العام لإمارة اأبوظبي: نبارك انتخاب حممد 
بن زايد رئي�سا للدولة لتتواىل اإجنازات دولتنا

•• دبي-الفجر:

�أكـــــد �ـــشـــعـــادة حمــمــد عـــبـــد�هلل هـــز�م 
�لــــظــــاهــــري �لأمــــــــن �لــــعــــام لحتــــاد 
�لإمار�ت لكرة �لقدم �أن �لدعم �لكبري 
عام،  ب�شكل  �لريا�شية  تتلقاه  �لـــذي 
�لــقــدم عــلــى وجـــه �خل�شو�س،  وكـــرة 
مــن �ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حممد 
�لدولة،  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  �آل  ز�يــــد  بــن 
قاعدة  تاأ�شي�س  يف  �شاهم  �هلل  حفظه 
ريا�شية متينة، وجعل �لإمار�ت ُقبلة 
و�ملنتخبات،  و�لــفــرق  �لــعــامل  لنجوم 
ريا�شي  قــائــد  �شموه  �أن  �إىل  م�شري�ً 
ويدفع  �لــعــطــاء  عــلــى  ي�شجع  حــكــيــم، 
يف  �لتتويج  من�شات  �إىل  �لريا�شين 
جميع �لألعاب و�لريا�شات �جلماعية 

و�لفردية.
" �إن توجيهات  وقــال �لأمـــن �لــعــام: 

�ملباريات  وح�شوره  �ل�شديدة  �شموه 
دليل  �ملختلفة  �لريا�شية  و�لأن�شطة 
للريا�شة  �ملتو��شل  �شموه  دعــم  على 
�لــدعــم دليل  �لــوطــن، وهــذ�  ول�شباب 
على �أهمية �لريا�شة يف حياة �ملجتمع 

�لإمار�تي".
وثمن بن هز�م دعم �شموه �لالحمدود 
�ل�شديدة  وتـــوجـــيـــهـــاتـــه  لــلــريــا�ــشــة 
و��ــشــتــقــبــالــه لأ�ـــشـــحـــاب �لإجنـــــــاز�ت، 
�ــشــمــوه ر�ــشــخ مكانة  �أن دعـــم  مـــوؤكـــد�ً 
ودوليا،  قــاريــاً  �لإمــار�تــيــة  �لريا�شة 
وجعلها بارزة على �خلارطة �لعاملية .

�أن �لإمـــــــار�ت  �لـــعـــام  �لأمــــــن  و�أكــــــد 
�ملكان  �أ�شبحت  �شموه  روؤيـــة  بف�شل 
�ملــفــ�ــشــل لــفــرق ومــنــتــخــبــات خمتلف 
قار�ت �لعامل، حيث تقيم مع�شكر�تها 
حت�شري�ً  �لــوديــة  جتاربها  وتخو�س 
�أن  �إىل  م�شري�ً  �لر�شمية،  للبطولت 
�لدولة جاهزة يف �أي وقت ل�شت�شافة 
�لـــريـــا�ـــشـــيـــة مــهــمــا كان  �لأحــــــــــد�ث 
حجمها ونوعها ب�شبب وجود �ملن�شاآت 
�لريا�شية �ملتطورة و�زدهار �لقت�شاد 

وتو�فر بقية عنا�شر �لنجاح.

•• الذيد-الفجر:

�ملحيان  ر��ــشــد  �لــلــو�ء متقاعد  �أكــد 
�لطلبة  �أمــور  �أولياء  رئي�س جمل�س 
�لو�شطى  بــاملــنــطــقــة  و�لـــطـــالـــبـــات 
�شاحب  �ــشــرية  �أن  �لــذيــد  مبــديــنــة 
�آل  ز�يـــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نــهــيــان رئــيــ�ــس �لـــدولـــة هـــي �شرية 
�أجل  مــن  و�لــعــمــل  بالعطاء  حافلة 
�لإمــــــــار�ت و�ــشــعــبــهــا ويــحــمــل على 
و�ل�شعي  بالإن�شان  �هتمامه  عاتقه 
لإ�شعاد �شعبه و�لب�شرية فهو �لقدوة 
و�خلــــري و�لـــقـــادر عــلــى قـــيـــادة دفة 

�لوطن وحتقيق تطلعاته و�أماله .
و�أو�شح �ملحيان �أن �شموه يعرف كل 

�شعبه  �أحـــو�ل  �شغرية وكــبــرية عــن 
ويقدم لهم �لدعم و�حلياة �لكرمية 
و�لرعاية و�لهتمام وي�شخر �لروة 
كما و�لده �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل 
نهيان  �آل  �شلطان  بــن  ز�يــد  �ل�شيخ 

طيب �هلل ثر�ه .
�لمـــار�ت بف�شل  �أن  �ملحيان  و�أكــد   
قيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
مكانة  �شت�شهد  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن 
لت�شبح  و�قـــعـــهـــا   يف  نــقــلــة  �أرفـــــــع 
و�لريادة  �لــتــفــوق  ر�ئـــدة  �لإمـــــار�ت 
رحمهم  �ملوؤ�ش�شن  لنهج  ��شتكمال 

�هلل .

حممد بن هزام : دعم رئي�س الدولة ر�سخ مكانة 
الريا�سة الإماراتية على اخلارطة العاملية

را�سد املحيان: حممد بن زايد .. �سرية 
حافلة بالعطاء من اأجل الإمارات و�سعبها 

حممد غالم �سامل اأنوهي

نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات
اإىل مقام �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 

مبنا�سبة الثقة الغالية التى اأوله 
اإياها اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات
بانتخابه رئي�سًا لدولة الإمارات 

العربية املتحدة
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يوفق 

�سموه ملا فيه اخلري للوطن و�سعبه .. 
وجندد عهد الولء والوفاء 

لقيادة �سموه الر�سيدة وخدمة 
�سعب الإمارات
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اأخبـار الإمـارات

و�شكل �ل�شباب �ل�شتثمار �لأمثل لدولة �لإمار�ت منذ قيام �لحتاد، 
فقد �أر�شى �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل 
ثر�ه"، دعائم دولة تطمح �إىل �لتقدم و�لزدهار ب�شو�عد �أبنائها 
و�شبابها، لتنطلق يف م�شرية تنموية فريدة برعاية ودعم �ملغفور 
له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان " رحمه �هلل " �لذي حر�س 

على متكن �ل�شباب وتوفري كافة �شبل �لرعاية و�لهتمام لهم.
ويحظي �شباب �لوطن على �لدو�م بجل �هتمام ورعاية �شاحب 
"حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
�لعنان لطموحاتهم وتطلعاتهم  �إطالق  �هلل"، ما يحفزهم على 
تــلــو �لإجنــــــاز�ت يف  �لــ�ــشــمــاء ويــ�ــشــطــرو� �لإجنــــــاز�ت  �إىل  لت�شل 
�ملجالت كافة، فرعاية �شموه وتوجيهاته �ل�شامية �شكلت حمركا 

رئي�شيا مل�شرية �إجناز�تهم �لوطنية يف �ملجالت كافة.
وعلى عهد �لقيادة، جند �شباب �لإمــار�ت د�ئما يف �ملوعد �شركاء 
�ملجالت كافة، فوفقا لتقرير  �لوطنية يف  يف حتقيق �لإجنــاز�ت 
�أكــر من  �ــشــارك  �أ�ــشــدرتــه موؤ�ش�شة �لإمــــار�ت للطاقة �لــنــوويــة، 
�لنووية  للطاقة  بر�كة  حمطات  م�شروع  يف  �إمــار�تــي   2000
وجود  �إىل  �إ�شافة  �ملا�شية،  �لع�شر  �ل�شنو�ت  مــد�ر  على  �ل�شلمية 
�أكر من �ألف وظيفة لتطوير �لقادة �مل�شتقبلين لقطاع �لطاقة 
و�لعديد من �مل�شار�ت �ملهنية �جلديدة لل�شباب �لإمار�تي �أ�شحاب 

�لكفاء�ت.
�ملريخ  �لإمــار�ت ل�شتك�شاف  �لتاريخي يف م�شروع  وجاء �لإجنــاز 
�إىل مـــد�ره حــول �لكوكب  " بنجاح  " م�شبار �لأمـــل  مــع و�ــشــول 
�لأحمر، ليتوج جهد�ً علمياً �شارك فيه 200 مهند�س ومهند�شة، 
من �أبناء وبنات �لإمار�ت، على مدى 6 �أعو�م �لتي �شهدت �أي�شا 
جناح �شباب �لإمــار�ت يف حتقيق �لعديد من �لإجنــاز�ت �لعلمية 
من بينها �إجناز 200 ت�شميم تكنولوجي علمي جديد، وت�شنيع 

�لدولة. يف  �مل�شبار  مكونات  من  قطعة   66
و�ــشــول هز�ع  مــع  �لــتــاريــخ  �لإمـــــار�ت �شناعة  �شباب  و��ــشــل  كما 

�ملن�شوري �أول ر�ئد ف�شاء �إمار�تي �إىل حمطة �لف�شاء �لدولية، 
�شباب  �لدولية مع  �لف�شاء  و�شارك يف حو�ر مبا�شر من حمطة 
�لإمار�تي  �ل�شباب  و�أحالم  ر�فعا معهم �شقف طموحات  �لوطن، 
وباتو� �أكر عزما و�لتز�ما على حتقيق �أهد�فهم خلدمة �لوطن 

وم�شاعفة �لإجناز�ت .
�ل�شباب  لدعم  �لدولة  موؤ�ش�شات  تنفذها  �لتي  �ملــبــادر�ت  وتتعدد 
�شبيل  فعلى  �لــر�ــشــيــدة،  �لــقــيــادة  وروؤيـــة  توجيهات  مــن  �نطالقا 
�ملثال �أعلنت �ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب ومركز حممد بن ر��شد 
قطاع  يف  م�شرتكة  م�شاريع  على  �لعمل  يف  تعاونهما  للف�شاء 
�لف�شائية،  �مل�شاريع  يف  �ل�شباب  بــاإ�ــشــر�ك  يرتبط  مبــا  �لف�شاء، 
جتارية  م�شاريع  لإطــالق  وفر�س  لهم،  تدريب  فر�س  وتقدمي 
تخدم �لقطاع، و�لعمل على حمالت �إعالمية وجمتمعية ترتبط 

بهوية �مل�شاريع �لف�شائية.
يف  لل�شباب  خم�ش�س  جناح  �أول  دبــي   2020 �إك�شبو  د�شن  كما 
تاريخ �ملعر�س �لعاملي وحر�س منذ �ليوم �لأول على توجيه دعوة 
192 دولة ليكونو� جزء�ً من ق�شته فيما  مفتوحة ل�شباب من 
��شتوحى ت�شميمه �لإبد�عي من خط يد �لقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور 
وقدم  ثر�ه" ،  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يــد  �ل�شيخ  له 
للعامل مبادر�ت �شبابية ملهمة تدعم حتقيق �لأهد�ف �مل�شتقبلية 

�لطموحة ملئوية �لإمار�ت 2071.
وكان �ل�شباب �لقائمون على �جلناح على قدر �مل�شوؤولية، وقدمو� 
لــزو�ره، جتــارب تبقى حية يف �لــذ�كــرة، و�أبـــرزو� للعامل �لنموذج 
�لإمار�تي يف �لعمل مع �ل�شباب، وخدمة تطلعاتهم و�أولوياتهم، 
وي�شكل  دبي".   2020 "�إك�شبو  �أهــــد�ف  حتقيق  يف  و�أ�ــشــهــمــو� 
�ل�شباب ركيزة �أ�شا�شية يف م�شرية �خلم�شن، فالإجناز�ت تتو��شل 
و�لطموحات ل حدود لها ، و�شباب �لإمار�ت مي�شي قدما بدعم 
باملجالت  �لعاملية  �لريادة  دروب  �لر�شيدة �شوب  �لقيادة  ورعاية 

كافة.

•• اأبوظبي-وام:

رحلتكم رحلة جيل من اأجل وطن، عليه اأن يجاهد ويت�سلح بالعلم ثم يعود ليت�سلم الراية، اأنتم جيل مهم" 
.. كانت هذه الر�سائل جزءا من الكلمة الرئي�سية امللهمة التي توجه بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، اإىل �سباب الوطن امل�ساركني يف جمل�س حممد بن زايد لأجيال 

بها  حظي  طاملا  التي  والتمكني  الدعم  م�سرية  جم�سدة   ،2017 عام  اأبوظبي  يف  عقد  الذي  امل�ستقبل 
�سباب الوطن بتوجيهات ورعاية �سموه، انطالقا من الإميان باأنهم رهان امل�ستقبل وركيزة ا�ستدامة 

ازدهاره وتقدمه يف املجالت كافة.

�سباب الوطن يزهو بالإجنازات ويجني ثمار التمكني
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اأخبـار الإمـارات

عبد اهلل بن طوق املري : حممد بن زايد ي�سطر تاريخا 
جديدا يف م�سرية النه�سة والتقدم والزدهار

•• اأبوظبي -وام:

رفـــــع مـــعـــايل عــــبــــد�هلل بــــن طوق 
�إىل مقام  �لقــتــ�ــشــاد  وزيــــر  �ملــــري 
�ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حممد 
�لدولة  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�يــد  بن 
حفظه �هلل، �أ�شمى �آيات �لتربيكات 
للدولة،  رئــيــ�ــشــاً  �ــشــمــوه  لنــتــخــاب 
�لوطن  فقيد  لــه  للمغفور  خــلــفــاً 
نهيان،  �آل  ز�يــد  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�ــشــلــف. و�أ�شاف  خــري خــلــف خلــري 

�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  تـــويل  �أن 
رئا�شة  نهيان،  �آل  ز�يــد  بن  حممد 
تــاريــخــاً جديد�ً  يــ�ــشــطــر  �لـــدولـــة، 
�لـــنـــهـــ�ـــشـــة و�لـــتـــقـــدم  يف مـــ�ـــشـــرية 
�لــدولــة حتت  تو��شلها  و�لزدهــــار 
قيادة قائد ��شتثنائي.. قائد �لفكر 
و�لــقــيــم و�ملــــبــــادئ.. قــائــد م�شرية 
�مل�شتقبل.  وقال معاليه : نبايعك 
�لولء  �ل�شمو على  �شيدي �شاحب 
و�لــطــاعــة، ونــ�ــشــاأل �هلل تــعــاىل �أن 
يحفظك ويوفقك وُي�شدد خطاك.

�سعيد بن حممد: حممد بن زايد قائد ا�ستثنائي وحكيم

في�سل بن �سلطان القا�سمي : حممد بن زايد قائد ا�ستثنائي ملتابعة م�سرية نه�سة دولتنا

حممد بن �سعود القا�سمي: حممد بن زايد �سخ�سية قيادية عاملية

حممد بن ركا�س: نبايع بكل فخر وولء قائدنا احلكيم حممد بن زايد

خولة ال�سويدي: �سفحة جديدة م�سرقة يف تاريخ دولتنا

••العني - وام:

�آل نهيان  �أعرب �ل�شيخ �لدكتور �شعيد بن حممد 
�ل�شمو  ل�شاحب  ومــبــاركــتــه  تهانيه  خال�س  عــن 
�هلل"  "حفظه  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن  حممد  �ل�شيخ 
مبنا�شبة �نتخاب �شموه بالإجماع رئي�شا للدولة . 
نهيان  �آل  �شعيد بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  وقال 
�آل  " �إن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يــد   :
خلف  خــري  وهــو  وحكيم  ��شتثنائي  قــائــد  نــهــيــان، 
م�شرية  بتو��شل  وتــفــاوؤل  ثقة  وكلنا  �شلف  خلــري 
�ل�شنو�ت  خــــالل  و�لزدهـــــــار  و�لــتــطــويــر  �لــبــنــاء 
�ملــقــبــلــة مـــن عــمــر �لحتـــــاد رغـــم �ملــ�ــشــاب �جللل 

خليفة  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �لكبري،  �لقائد  برحيل 
" �أن  " . و�أ�شاف  " رحمه �هلل  �آل نهيان  بن ز�يــد 
�نتخاب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
بد�ية حلقبة  للدولة  "حفظه �هلل" رئي�شا  نهيان 
تاريخية جديدة من �ملنجز�ت و�ملو�قف �لتاريخية 
و�إعالء  ز�يد  لنهج  و��شتمر�ر  �مل�شتقبل،  و�شناعة 

لقيم �لوحدة و�لحتاد " .
و�ختتم �ل�شيخ �لدكتور �شعيد بن حممد �آل نهيان 
" نبارك ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ون�شاأل �هلل له �لتوفيق يف مو��شلة ما حتقق 
للدولة من �زدهار وتقدم، وجندد �لولء لوطننا 

�لغايل يف ظل قيادته �حلكيمة".

•• ال�شارقة -وام:

�لقا�شمي رئي�س جمل�س  �ل�شيخ في�شل بن �شلطان  قال 
�ل�شمو  �شاحب  �تــخــاب  �ن  �ملتحد  �لعربي  �لبنك  �إد�رة 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان "حفظه �هلل" بالجماع 
بقادتها  �لمـــار�ت  دولــة  �أبناء  ثقة  يوؤكد  للدولة  رئي�شا 
في�شل  �ل�شيخ  و�أ�ــشــاف  �ل�شائبة.  �لــقــر�ر�ت  �تخاذ  فى 
�شعبنا  ولأبــنــاء  لأنف�شنا  نبارك   : �لقا�شمي  �شلطان  بن 
�لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  قــر�ر 
لالحتاد بالجماع و�للتفاف حول قائد وطننا ورئي�س 

�آل نهيان  دولتنا �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
م�شرية  ملتابعة  �إ�شتثنائي  قــائــد  فهو   " �هلل  "حفظه 
�لنه�شة و�لتنمية و�لتطوير يف كافة �ملجالت �ل�شيا�شية 
�خلري  مل�شرية  �متد�د  فهو  و�لإجتماعية  و�لإقت�شادية 
و�لعطاء و�لنهج �لتنموي �لذي �أ�ش�شه �ملغفور له �ل�شيخ 
�أن  و�أكـــد  ثـــر�ه.  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بــن  ز�يـــد 
رجل  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
و�ملو�قف  �حلكيمة  �لــقــر�رت  و�شاحب  و�ل�شالم  �ل�شلم 
مل�شتقبل  �لتي تر�شم طريقا و��شحا  �ملهمة  و�لإجنــاز�ت 

و�عد باخلري و�لمناء و�لتطور �مل�شتمر.

•• ال�شارقة - وام:

د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي،  �شعود  بــن  حممد  �ل�شيخ  �أكـــد 
�ل�شمو  �شاحب  بــتــويل  �أنـــه  بال�شارقة  �ملــركــزيــة  �ملــالــيــة 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�هلل" مــقــالــيــد �حلــكــم يف �لـــدولـــة �ــشــتــو��ــشــل �لإمـــــار�ت 
لبناء  �ل�شاملة  و�لتنمية  �حل�شارية  �لإجنــاز�ت  م�شرية 
بن  حممد  �ل�شيخ  وقـــال  لــالأجــيــال.  م�شتد�م  م�شتقبل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إن  �لقا�شمي  �شعود 
"حفظه �هلل" مبا ميتلكه  �آل نهيان رئي�س �لدولة  ز�يد 
من �شخ�شية قيادية لفتة وجتربة غنية يف �لعمل �لعام 
�لتي تولها وحنكة مميزة وخربة  �ملنا�شب  يف خمتلف 

�لطريق  على  ن�شري  �أنــنــا  تــوؤكــد  عاملية  و�شمعة  و��ــشــعــة 
ند�شن  نحن  فها   .. دولــتــنــا  ت�شتحقه  �لـــذي  �ل�شحيح 
�خلم�شن �جلديدة من عمر �لدولة م�شلحن باإجناز�ت 
كبرية وخرب�ت عديدة وها هو �شموه يكمل م�شرية من 
�شبقه من قادة كبار موؤ�ش�شن و�آباء و�أ�شقاء ونحن معه 
على  نبني  و�لنهج  �لطريق  نف�س  يف  ن�شري  خلفه  ومــن 
و�لعطاء  �لعمل  من  قــرن  ن�شف  م�شو�ر  عرب  حتقق  ما 
�لفخر  م�شاعر  " بكل  و�أ�ــشــاف  له".  ون�شيف  و�لتقدم 
ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  ُنبايع �شاحب  و�لعتز�ز 
للدولة  رئي�شاً  �هلل"  "حفظه  �لــدولــة  رئي�س  نهيان  �آل 
�لـــولء و�لــوفــاء و�لنــتــمــاء لقيادة حكيمة  وجنــدد عهد 

ور�شيدة ولوطن نفديه بالأرو�ح وبكل ما منلك".

•• العني-وام:

رفع �ل�شيخ حممد حمد بن ركا�س �لعامري ع�شو �ملجل�س 
�إىل  �لتربيكات  �آيات  �أ�شمى  �أبوظبي  لإمارة  �ل�شت�شاري 
�آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  �شاحب 
للدولة  رئي�شاً  �نتخابه  بنا�شبة  �هلل"  "حفظه  �لــدولــة 
ليو��شل م�شرية �لعطاء و�خلري و�لتقدم و�لزدهار. كما 
�آيات �لتربيكات �إىل �شعب �لإمــار�ت �لكرمي  �أ�شمى  رفع 
بهذه �ملنا�شبة �ملباركة د�عيا �هلل عز وجل �أن يوفق �شموه 

خطاه  ي�شدد  و�أن  و�لــعــافــيــة  �ل�شحة  مبــوفــور  وميتعه 
�مل�شرية  على  و�حلفاظ  �لوطن  وتطور  بناء  ل�شتكمال 
�لر�حل  �ملوؤ�ش�س  �نطلقت مع  �لتي  بالإجناز�ت  �حلافلة 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�ل�شيخ 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رحمهمه �هلل .
و�أ�ـــشـــاف �لــ�ــشــيــخ حمــمــد بــن ركـــا�ـــس: �إنــنــا نــبــايــع بكل 
قائدنا  و�لإخــال�ــس  و�لـــولء  و�ملحبة  و�لفخر  �لعــتــز�ز 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شيدي  �حلكيم 

للدولة. �هلل" رئي�شاً  "حفظه 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  حرم  �ل�شويدي  خليفة  �أحمد  بنت  خولة  �ل�شيخة  �شمو  رفعت 
للفن  " خولة  رئي�شة  �لوطني  �لأمــن  م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  طحنون 
و�لثقافة " �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة �نتخاب �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان "حفظه �هلل" رئي�شاً لدولة �لإمار�ت خلفاً 

لفقيد �لوطن �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان " رحمه �هلل ".
وقالت �شموها : " �إننا �إذ نبارك ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة ثقة �أ�شحاب 

ينظرون  �لوطن  �أبناء  جميع  فــاإن  لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو 
دولتنا  تــاريــخ  يف  م�شرقة  جــديــدة  ب�شفحة  و�لثقة  و�لإعــتــز�ز  �لفخر  بعن 
�لعظيمة، م�شتقبل تو��شل  �لعطاء�ت �جلليلة و�لإجنــاز�ت  وم�شتقبل ملوؤه 
فيه دولة �لإمــار�ت م�شرية �لتقدم و�لريادة ف�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان خري خلف خلري �شلف ��شتمد من �لقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور 
" طيب �هلل ثر�ه" �أ�شمى قيم �لعطاء  �آل نهيان  له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
و�لوفاء للوطن فهو قائد ��شتثنائي قادر بروؤيته �لنرية و�إر�دته �لقوية على 

قيادة دولة �لإمار�ت لتحقيق �ملزيد من �لإجناز�ت".

مدير بلدية احلمرية : حممد 
بن زايد قائد ا�ستثنائي

•• ال�شارقة - احلمرية- الفجر:

�ل�شام�شي  ر��ــشــد  �ــشــعــادة مــبــارك  هــنــاأ 
�ل�شمو  مدير بلدية �حلمرية �شاحب 
نهيان  �آل  ز�يـــــد  بـــن  حمــمــد  �لــ�ــشــيــخ 
رئي�س �لدولة بانتخابه رئي�شا للدولة 
لــيــو��ــشــل مـــا قــدمــه مـــن �أجــــل رفعة 
وخارجيا  د�خليا  ومكانتها  �لمــــار�ت 
يف كافة �ملجالت و�ل�شعد . و�أ�شار �إىل 
ما يتطلع �إليه �شموه من �إ�شعاد �شعبه 
و�لــعــمــل �ملــتــو��ــشــل لــيــل نــهــار لرخاء 
و��شتكمال  ورفــاهــيــتــهــم  �ملـــو�طـــنـــن 
م�شرية  من  تعزز  �لتي  �مل�شاريع  كافة 
�لـــعـــطـــاء ودعـــــم �لإجنـــــــاز وحتـــقـــق يف 
�ملكت�شبات  على  �حلــفــاظ  �لــوقــت  ذ�ت 
وقــوة مكانته  �لــوطــن  وحــدة  وتدعيم 
و�لهدف  �لعمل  حمور  �ملو�طن  ليظل 
�مل�شرتك ل�شموه . و�أفاد �ل�شام�شي باأن 
�شاحب  بتويل  يفخر  �لمـــار�ت  �شعب 
�لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حمــمــد بـــن ز�يــــد �آل 
نهيان رئا�شة �لدولة فقد كر�س جهده 
وعمله طو�ل �لفرت�ت �ل�شابقة ليعمل 
باإذن  لهما  �ملغفور  و�شقيقه  و�لــده  مع 
معدلت  �أعـــلـــى  لــتــحــقــيــق  تــعــاىل  �هلل 

�لتطوير �مل�شتمر.

موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية: حممد بن زايد ميتلك 
حكمة وحنكة وروؤية ثاقبة

•• اأبوظبي-وام:

لالمار�ت  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  باركت 
و�شعبها بتويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
"حفظه �هلل" مقاليد �حلكم يف هذه �ملرحلة �حل�ّشا�شة �لتي متّر بها �ملنطقة 

و�لعامل.
ز�يد  بن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �ملدير  �خلــوري  حاجي  حممد  �شعادة  وقــال 
�آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية �إن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان ميتلك حكمة وحنكة وروؤية ثاقبة.
قيادة �شاحب  م�شتمر يف ظل  �لن�شاين  و�لعطاء  نهج �خلــري  �أن  و�أ�ــشــاف   
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و�شن�شعى 

جاهدين بكل ما منلك من قوة لرت�شيخ دور �لدولة كعا�شمة �إقليمية وعاملية للعمل �لإن�شاين، وخدمة �لب�شرية، 
وتعزيز قيم �لعطاء وثقافة �خلري يف �ملجتمع.

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

مغري اخلييلي: حممد بن زايد احلار�س الأمني ملكت�سبات الدولة

حمد الظاهري: حممد بن زايد امتداد مل�سرية املجد والزدهار 

وقال بن حم : "�إن �ل�شفات �لفريدة 
�ل�شمو  لــ�ــشــاحــب  �هلل  حــبــاهــا  �لــتــي 
نهيان،  �آل  ز�يـــد  بــن  حممد  �ل�شيخ 

�شموه  ولــعــب  �لــــدولــــة،  ملــكــتــ�ــشــبــات 
�لأحــــد�ث  �شناعة  يف  مـــوؤثـــر�ً  دور�ً 

•• العني-الفجر:

رفع �ل�شيخ م�شلم بن حم �لعامري 
�لوطني  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  ع�شو 
، �إىل مقام �شاحب  �أبوظبي  لإمــارة 
�لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حمـــمـــد بــــن ز�يــــد 
�لـــدولـــة، حفظه  نــهــيــان، رئــيــ�ــس  �آل 
و�لتربيكات  �لــتــهــاين  �أ�ــشــمــى  �هلل، 
مقرونة باأطيب �لتمنيات، مبنا�شبة 
�لأعلى  �ملجل�س  من  �شموه  �نتخاب 
لالحتاد، قائد�ً للدولة وخري خلف 
�لدولة  تــو��ــشــل  حتى  �شلف،  خلــري 
مــ�ــشــريتــهــا �لــــريــــاديــــة و�حتــــادهــــا 
ور�يتها  �ملــتــوحــد  وبــيــتــهــا  �لــر��ــشــخ 

�خلفاقة ب�شموخ وعزة.

رئــيــ�ــس �لـــدولـــة- حــفــظــه �هلل- من 
�حلكمة و�لعزمية مع ما ورثــه من 
�لأب �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
من  ثــــــر�ه،  �هلل  طــيــب  نـــهـــيـــان،  �آل 
�شفات  جتعل  و�لإخــال�ــس،  �لعطاء 
�لـــقـــيـــادة مــتــاأ�ــشــلــة ور��ـــشـــخـــة لدى 
�شموه، لتنتقل �لدولة حتت رئا�شته 
ثقة  بكل  �لقادمة  عــامــاً  للخم�شن 
و�تز�ن باإجناز�ت ومكت�شبات جديدة 

ت�شعها بن �أف�شل �لدول".
�ل�شت�شاري  �ملــجــلــ�ــس  عــ�ــشــو  و�أكــــد 
لإمارة �أبوظبي ، �أن �شعب �لإمار�ت 
م�شرية  قــائــد  بــالأمــ�ــس  ودع  �لــــذي 
خليفة  �ل�شيخ  لــه  �ملغفور  �لتمكن 
�آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه،  بن ز�يــد 

فــاإنــه يــبــايــع �لــيــوم �ــشــاحــب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  حمــمــد  �ل�شيخ 
ليقود  �لإمـــــــــار�ت،  لـــدولـــة  ــاً  رئــيــ�ــش
على  وهو  و�لتقدم  �لتعزيز  مرحلة 
�إميان ر��شخ وثقة مطلقة باأن �شموه 
�ــشــيــو��ــشــل مــ�ــشــرية �لـــقـــيـــادة على 
�لعطاء،  وخليفة  �خلــري  ز�يـــد  نهج 
لــيــكــمــل �لــعــهــد و�لـــوعـــد بــــاأن ينعم 
�خلدمات  باأف�شل  �لإمــــار�ت  �شعب 
و�لتعليم  �لــ�ــشــحــة  يف  �حلــكــومــيــة 
�مل�شتد�مة  و�لــتــنــمــيــة  ــاد  و�لقــتــ�ــش
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  و�لف�شاء 
�مل�شتقبل  �لغالية  دولتنا  ولتدخل 
�أبو�به بتفاوؤل وثقة نحو  �أو�شع  من 

�إجناز�ت غري م�شبوقة.

•• ابوظبي-الفجر:

خمي�س  مغري  �لدكتور  معايل  عرّب 
تنمية  ــــــــرة  د�ئ رئـــيـــ�ـــس  �خلـــيـــيـــلـــي 
�عتز�زه  عـــن  ــاأبــوظــبــي،  ب �ملــجــتــمــع 
لالحتاد  �لأعــلــى  �ملجل�س  بانتخاب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �ــشــاحــب  بــالإجــمــاع 
رئي�شاً  نــهــيــان  �آل  ز�يـــد  بــن  حمــمــد 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإمــــار�ت  لــدولــة 
�ملزيد  �خــتــيــار مينحنا  �أنـــه  مــوؤكــد�ً 
و�لــتــفــاوؤل يف مو��شلة  �لأمــــل  مــن 
مــو�جــهــة �لــتــحــديــات وتــعــزيــز قوة 
�لدولة، ف�شموه له مكانته �لعظيمة 
�لأمن  �حلــار�ــس  وهـــو  �شعبه،  بــن 

و�لإقليمي  �ملــحــلــي  �ملــ�ــشــتــوى  عــلــى 
و�لــــدويل، و��ــشــعــاً مكانة �لإمـــار�ت 

فوق كل �عتبار.
�ل�شمو  �شاحب  �إن  معاليه:  وقـــال 
نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  حمــمــد  �ل�شيخ 
كان د�ئماً يف كنف �ملغفور له �لو�لد 
�شلطان  بــن  ز�يـــد  �ل�شيخ  �ملــوؤ�ــشــ�ــس 
فاأخذ  ثر�ه"  �هلل  "طيب  نهيان  �آل 
يــنــابــيــع حــكــمــتــه كــــل معاين  مــــن 
و�ملقومات �حلقيقية  �لنبيلة  �لقيم 
للنهو�س بالدولة، وكان �شموه �أخاً 
وع�شيد�ً لل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نــهــيــان رحــمــه �هلل، و�ــشــريــكــاً لــه يف 
�لوطن  وم�شتقبل  حا�شر  �شناعة 

ــــــو�طــــــن، فــــكــــان بـــحـــق حـــامـــاًل  و�مل
لالأمانة �لعظيمة خلدمة �شعبه.

و�أ�شاف معاليه: �إن �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  حمــمــد  �ل�شيخ 
"رئي�س �لدولة"، هو �شاحب �لروح 
�ملــتــو�رثــة وهــو خــري خلف  �ملعطاءة 
خلري �شلف على �شعب �لإمار�ت وكل 
�حلبيب،  وطننا  يف  ومقيم  مو�طن 
وُيعد تويل �شموه لقيادتنا �شيجعلنا 
نو��شل ُحلمنا وطموحاتنا يف رفعة 
و�شموخ وطننا �لغايل، ونحن نعاهد 
�شموه على بذل �أق�شى جهودنا من 
�أجل �أن ن�شتكمل معه م�شرية �لبناء 

و�لتنمية و�لزدهار. 

و�أرو�حنا ل�شتكمال م�شرية �ملجد.
�شاحب  �أوىل  لـــقـــد  و�أ�ـــــــشـــــــاف: 
�آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيح  �ل�شمو 
�هتماماً  �لـــدولـــة،  رئــيــ�ــس  نــهــيــان 
�ملا�شية  �لـــفـــرتة  طــــو�ل  مــلــمــو�ــشــاً 
بــــتــــطــــويــــر �ملـــــــجـــــــالت ومـــنـــاحـــي 
بالتعليم  فــاهــتــم  كـــافـــة،  �حلـــيـــاة 
�لقت�شادي  و�لتطوير  و�لأبحاث، 
و�لتنوع  و�ل�شيا�شي،  و�لجتماعي 
وتوطيد  و�ملـــجـــتـــمـــعـــي،  �لـــثـــقـــايف 
�لــعــالقــات مـــع �لآخــــريــــن، فكانت 
حت�شى  ول  تــعــد  ل  بــ�ــشــمــات  لـــه 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أكـــد �ــشــعــادة حــمــد عــلــي �لظاهري 
وكـــيـــل د�ئــــــرة تــنــمــيــة �ملــجــتــمــع يف 
�شاحب  �خـــتـــيـــار  �أن  �أبــــوظــــبــــي، 
�آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لإمــار�ت من  لدولة  رئي�شاً  نهيان 
هو  لالحتاد،  �لأعلى  �ملجل�س  قبل 
�لخــتــيــار �حلــكــيــم، فــ�ــشــمــوه خري 
خــلــف خلــري �ــشــلــف، وخـــري �متد�د 
و�لزدهار  و�لنمو  �لعطاء  مل�شرية 
بقلوبنا  نــبــايــعــه  ونــحــن  لــلــدولــة، 

مـــن �أجــــل �أن تــكــون �لإمـــــــار�ت يف 
م�شاف �لدول �لعاملية، كما ميتلك 
�لنافذة  و�لب�شرية  �حلكمة  �شموه 
و�لروؤية �لثاقبة لقيادة دولتنا �إىل 
ي�شمن  وم�شرق،  مزدهر  م�شتقبل 

�لأمن و�لأمان لوطنه. 
ونحن على ثقة باأن دولة �لمار�ت 
�ل�شمو  �شاحب  عهد  يف  �شتخطو 
نهيان  �آل  ز�يــد  بــن  حممد  �ل�شيخ 
خطو�ت و��شعة نحو حتقيق �ملزيد 
�لأحالم  وحتويل  �لإجنــــاز�ت،  من 

�إىل جناحات على �أر�س �لدولة. 
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اأخبـار الإمـارات

بقيادة حممد بن زايد .. الإمارات تر�سخ مكانتها القت�سادية العاملية
روؤى  على  م�شتندة  �لعاملي،  �لقت�شاد  م�شهد  يف  مكانتها  �لــدولــة  وتر�شخ 
باأهمية  �ملطلقة،  و�لقناعة  �لعميق  �لإميــان  من  و�نطالقاً  �لدولة،  رئي�س 
�لدور �ملحوري �لذي تلعبه دولة �لإمار�ت، خا�شة فيما يتعلق بدعم �ملبادر�ت 

و�لرب�مج �لعاملية �لتي ت�شتهدف تعزيز وتنمية �قت�شاد�ت �لعامل.
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وحر�س 
"حفظه �هلل"، على �لتاأكيد خالل لقاء�ته و�ت�شالته مع زعماء �لعامل، على 
�أ�شو�قها وتو�زنها،  �أمن �لطاقة يف �لعامل و��شتقر�ر  حر�س �لإمــار�ت على 
وهو ما تعك�شه �ل�شيا�شة �لإمار�تية �ملتو�زنة يف جمال �لطاقة، و�لتي تر�عي 
�حتياجات �لعامل ومتطلباته، وتقّدر �جلهود �لدولية �لعاملية �لتي ت�شتهدف 

�ملحافظة على �ل�شوق و�لتو�زن بن �لعر�س و�لطلب.
�شموه، حيث  �قت�شادياً، بدعم من  �لعاملي  �لإمــار�ت موقعها  دولــة  وعــززت 
�أكد خالل ت�شريحات �شابقة باأن » دولة �لإمار�ت كونها و�حدة من �لدول 
�لر�ئدة يف �أ�شو�ق �لطاقة �لعاملية، و�شريكاً فاعاًل يف �جلهود �لر�مية ل�شمان 
متنامية  ح�شة  وتخ�شي�س  �لــطــاقــة،  تنويع  على  حتــر�ــس  �لــطــاقــة،  �أمـــن 
�لنمو  ويعزز  �لغد،  لأجيال  �آمناً  م�شتقباًل  ي�شمن  مبا  �لنظيفة،  للطاقة 

�لقت�شادي«، وهو �لأمر �لذي ج�شدته مبادر�ت �لدولة �لدعمة لذلك.
��شرت�تيجية دولة  �آل نهيان،  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  ودعم �شاحب 
تتويجاً  تــاأتــي  و�لــتــي   ،2050 بحلول  �ملناخي  �حلــيــاد  لتحقيق  �لإمــــار�ت 
للجهود �لإمار�تية �لهادفة �إىل �لإ�شهام باإيجابية يف ق�شية �لتغري �ملناخي، 
و�لعمل على حتويل �لتحديات يف هذ� �لقطاع �إىل فر�س ت�شمن لالأجيال 
هذ�  يف  �لدولية  للجهود  مو�كبة  ياأتي  ما  وهو  م�شرقاً،  م�شتقباًل  �لقادمة 

�لإطار.
دولة  �أن  �ملا�شي،  �لعام  �ل�شرت�تيجية  �إعــالن  خــالل  �أكــد  قد  �شموه  وكــان 
�ملناخي  �لتغري  ق�شية  يف  عاملياً  و�ملــوؤثــر  �لفاعل  دورهـــا  تو��شل  �لإمــــار�ت 
ودعمها جهود �لعمل �ملناخي وتعزيز �لتعاون �لدويل لال�شتفادة من جميع 
حر�س  �شموه  كلمة  ج�شدت  حيث  و�لجتماعية"،  �لقت�شادية  �لفر�س 
جتاوز  لدعم  �لر�هنة  �جلــهــود  يف  �لدولية  مكانتها  تعزيز  على  �لإمــــار�ت 
يف  �لبيئية  �ملتطلبات  ومــر�عــاة  �ملــنــاخــي،  �لتغري  عــن  �لناجمة  �لتحديات 

�مل�شاريع �لقت�شادية للدولة.
بعد  �لــعــامل خا�شة  �قت�شاد�ت  دعــم  �أهمية  �شموه يف  روؤيـــة  مــن  و�نــطــالقــاً 
تد�عيات جائحة »كوفيد 19«، �لتقى �شموه بعدد من �مل�شوؤولن �لبارزين 
�لقت�شادين يف �ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات �لدولية، حيث ت�شمنت هذه �للقاء�ت 
�لدولية  �جلهود  توحيد  �شبل  ومناق�شة  �لعاملي،  �لقت�شادي  للو�قع  بحثاً 

لإجناز �مل�شاريع �لنوعية ذ�ت �لأثر �لعاملي.
وتعد م�شاركة �شموه يف قمة قادة جمموعة �لع�شرين "G 20" �ل�شتثنائية 
وروؤ�ه �خلا�شة  �شموه،  �لكبري يف  �لــدور  لتج�شد   ،2020 و�لتي عقدت يف 
باأهمية تن�شيق �جلهود �لعاملية وتكثيف �لتعاون �مل�شرتك و�لت�شامن ملكافحة 
جائحة كورونا و�حلد من تاأثري�تها �لإن�شانية و�ل�شحية و�لقت�شادية على 

�ل�شعوب و�لدول يف �أنحاء �لعامل كافة.
وكان �شموه قد �أكد خالل م�شاركته يف هذه �لقمة " �أن �لنجاح �لقت�شادي 
و�لنمو �لتجاري و�ل�شناعات �ملتقدمة لي�س لها معنى �ذ� ف�شلنا يف حماية 
�لإن�شان و�شون كر�مته"، م�شري�ً �إىل " �أن ما يزيد �أهمية �لتعاون �لدويل 
�جلانب  عند  تتوقف  ل  �ل�شلبية  �آثـــاره  �أن  هو  �لفريو�س  هــذ�  مو�جهة  يف 
�ل�شحي فقط و�إن كان هو �أخطرها و�أ�شدها �إيالماً، و�إمنا متتد �إىل �لعديد 

من �جلو�نب �لأخرى �أهمها �جلانب �لقت�شادي".
حظيت  �لتي  �ملبادر�ت  �إحــدى  �لدولية،  و�ملن�شات  �لعاملية  �لتجمعات  وتعد 
رعا  حيث  �هلل"،  "حفظه  �لــدولــة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  من  خا�س  بدعم 
فعاليات  ومنها  �لــدولــة،  يف  �ملقامة  �لــدولــيــة  �لفعاليات  مــن  عـــدد�  �شموه 
منتدى �لطاقة �لعاملي و�لذي يعد من�شة فائقة �لأهمية لو��شعي �ل�شيا�شات 
�إطار �حلاجة �مللحة لتالقي قياد�ت  �إىل ت�شريع حتول �لطاقة يف  �لهادفة 

قطاع �لطاقة يف �لعامل يف مو�جهة �لتحدي �ملتمثل بالتغري �ملناخي.
�لدويل  وح�شورها  مكانتها  �ملقبلة،  �لفرتة  خالل  �لإمـــار�ت  دولــة  وتر�شخ 
تتمثل  رئي�شة  3 ركائز  �لعاملي، م�شتندة على  �مل�شهد �لقت�شادي  �لبارز يف 
يف دعم �جلهود �لدولية �مل�شرتكة لتحقيق �ملنجز�ت �لدولية �لقت�شادية، 
�لــدولــة وتوظيفها  �لــتــي متتلكها  و�ملــقــومــات  �لإمــكــانــيــات  كــافــة  وتــوفــري 
�ملحلية مع  �مل�شتهدفات  �إىل �شمان مو�ئمة  �إ�شافة  �لعاملية،  لدعم �جلهود 

�مل�شتهدفات �لعاملية خا�شة فيما يتعلق باأهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.

•• اأبوظبي-وام:

تدخل دولة الإمارات، بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، مرحلة 
جديدة من املنجزات القت�سادية والتنموية، حيث توا�سل الدولة نهج التنوع القت�سادي القائم على تنويع موارد 

الدولة و�سناعاتها وقطاعاتها مبا يتوافق مع متطلبات احلا�سر وامل�ستقبل.
وتاأتي املرحلة القت�سادية اجلديدة، ا�ستكماًل لنجاحات التاأ�سي�س والتي ر�سخها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، واملنجزات القت�سادية البارزة التي جاءت يف عهد املغفور له ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان" رحمه اهلل "، لتتوا�سل امل�سرية املزدهرة امل�ستندة على اإرث زاخر بالأجماد.
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حممد بن زايد.. راعي الريا�سة ونهر 
العطاء للريا�سيني يف الإمارات والعامل

•• دبي-وام:

ح�سلت الريا�سة الإماراتية على مدار العقود املا�سية،على الكثري من الدعم والهتمام والرعاية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل – حيث حر�س �سموه دائما على دفع ال�سباب لالأمام، وحثهم على التميز ومتثيل الدولة باأف�سل �سورة 
يف كافة املحافل اخلارجية، كما اأن ا�ستقبال �سموه للنجوم والأبطال وتكرميه وكلماته للنجوم كانت ابرز الدوافع لهم ولغريهم 

للعطاء بال حدود من جل نيل هذا ال�سرف جمددا.
وظل دعم القطاع الريا�سي يف الدولة اأولوية من �سمن اأولوياته حيث �سملت مظلة عطائه الأ�سوياء واأ�سحاب الهمم 

على حد �سواء، يف اإطار ال�سعي اإىل اإحراز املراكز املتقدمة يف خمتلف ميادين املناف�سات اقليميا وقاريا وعامليا.
و�سناعة  و�سقلها  املواهب  عن  للك�سف  ريا�سية  بيئة  اأف�سل  تهيئة  على  املا�سية  ال�سنوات  مدار  على  �سموه  وحر�س 
النجوم والأبطال باأعلى معايري اجلودًة املعتمدة دوليا، من منطلق ثقته الكاملة يف قدرات اأبناء وبنات الإمارات، 
واإميانه الرا�سخ باأن ال�ستثنار يف ال�سباب والأجيال اجلديدة هو اأف�سل ا�ستثمار للحفاظ على مكت�سبات املا�سي، 

وامل�ساهمة الفاعلة يف بناء دولة امل�ستقبل القوية الفتية الرائدة وامللهمة.
و�أ�شادت �شعادة �ملهند�شة عزة بنت 
�مل�شاعد  �لــعــام  �لأمــــن  �شليمان 
للجنة  و�ملالية  �لإد�ريــة  لل�شوؤون 
�لدعم  بحجم  �لوطنية  �لأوملبية 
و�ملــتــابــعــة �لــكــرميــة مــن �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان، رئي�س �لدولة حفظه �هلل، 
و�لريا�شين يف جميع  للريا�شة 
�ملحافل و�ل�شتحقاقات، وتوجيه 
�ــشــمــوه �لـــد�ئـــم مبــ�ــشــانــدتــهــم يف 
م�شريتهم ومهمتهم �ل�شامية يف 

لتمثيل �لوطن.
وعربت بنت �شليمان عن �عتز�زها 
يقدمه  �لـــــذي  �لــــر�ئــــد  بــــالــــدور 
�ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان يف دعم ريا�شة 
ريا�شة  يــجــعــل  مبـــا  �لإمـــــــــار�ت، 
�لإمار�ت رقماً �شعباً وي�شعها يف 
م�شاف �لدول �ملتقدمة ريا�شياً، 
�شموه  روؤيـــــــة  �أن  �إىل  مـــ�ـــشـــرية 
ومــتــابــعــتــه قــــــادت �لـــعـــديـــد من 
�لريا�شات �إىل �لعاملية و�لو�شول 

�إىل من�شات �لتتويج.

بن  حممد  دع��م   .. ال��ع��واين 
زايد �ساهم ب�سناعة منجزات 
تاريخية لريا�سة الإمارات.

عـــــــــارف حمد  �ـــــشـــــعـــــادة  و�أكـــــــــــد 
�لـــعـــام ملجل�س  �لأمـــــن  �لـــعـــو�ين 
�لدعم  �أن  �لــريــا�ــشــي  �أبــوظــبــي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شخي 
نهيان  �آل  ــــــــد  ز�ي بـــــن  حمــــمــــد 
�لتنمية  ملــ�ــشــرية  �لـــدولـــة  رئــيــ�ــس 
و�لـــنـــمـــاء �لـــريـــا�ـــشـــي، �ــشــاهــم يف 
تاريخية مهمة  �شناعة منجز�ت 
لــريــا�ــشــة �لإمــــــــار�ت عــلــى كافة 
وقادها  و�ملــ�ــشــتــويــات  �لأ�ـــشـــعـــدة 
ل�شد�رة �مل�شهد �لريا�شي �لعاملي 
نخبة  تنظيم  نــاحــيــة  مــن  �ــشــو�ء 
�أو  �لعاملية  �لريا�شية  �لفعاليات 

حتقيق �لإجناز�ت �لريا�شية.
�لكبري  �لتقدم  �أن  �لعو�ين  و�أكــد 
�لإمــــار�ت  ريــا�ــشــة  �لـــذي �شجلته 
بدعم من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان رئي�س  ز�يد  حممد بن 
�متد  �هلل-  -حـــفـــظـــه  �لـــــدولـــــة 
لي�شمل كافة �ملجالت و�لأ�شعدة 
، حتى �أ�شبحت �لإمار�ت �لوجهة 
�لأوىل و�ملف�شلة لدى �لحتاد�ت 
�لعاملية يف  �لريا�شية  و�ملوؤ�ش�شات 
ظل ما تتمتع به من بنى حتتية 
ريا�شية متطورة ومتكاملة، مبا 
�لر�شيدة  �لــقــيــادة  �أن  عــلــى  يـــدل 
و�لريا�شين  �لــريــا�ــشــة  تــ�ــشــع 

ن�شب �أعينها.
�لعا�شمة  �أ�شبحت   ": و�أ�ــشــاف 
�أبوظبي عا�شمة للريا�شة �لعاملية 
ونخبة  �لأبــطــال  للقاء  ومن�شة 
�شاهمت  كــمــا  �لـــعـــامل،  ريــا�ــشــيــي 
ب�شكل كبري يف تطوير �لعديد من 

ب�شمات  �أن  �حلـــــز�مـــــي  و�أكــــــــد 
�ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان على �لريا�شة 
على  خافية  لي�شت  و�لريا�شين 
ومبادر�ته  �شموه  ،ومو�قف  �أحــد 
�لـــتـــي �مـــتـــدت مـــن نـــــادي �لعن 
�لدولة  و�إىل  �أبوظبي  �إمــارة  �إىل 
بالروؤية  ل�شموه  ت�شهد   ، باأ�شرها 
�لبعيدة يف �لتخطيط و�لتطوير، 
�لتنظيم  يف  �ل�شديدة  و�حلكمة 
و�لإد�رة ،وهو ما يجعلنا نتفاءل 
كًثري� بكل ما هو قادم يف م�شتقبل 

�لأيام .

حــقــقــتــهــا �أمــــــــارة �أبـــوظـــبـــي من 
من  للعديد  ��شت�شافتها  خــالل 
و�لعاملية  �لـــدولـــيـــة  �لـــبـــطـــولت 
يف كــــرة �لـــقـــدم و�لـــفـــورمـــول 1 
وغريها  و�جلــــولــــف  ،و�لـــتـــنـــ�ـــس 
�شهدته  ما  وكذلك  �لألعاب،  من 
ريــا�ــشــة �جلــوجــيــتــ�ــشــو مــن نقلة 
لها  �ــشــمــوه  دعـــم  بف�شل  نــوعــيــة 
�نت�شرت  ، حيث  حمليا وخارجيا 
�لإمار�ت  و�زدهـــرت يف  وتــطــورت 
وقت  يف  �لــــعــــامل  دول  ومـــعـــظـــم 
قــيــا�ــشــي ،و�أذكـــــــــر لــ�ــشــمــوه بكل 
فكرة  و�لإمتنان �طالق  �لتقدير 

وهــــو �لأمـــــر �لــــذي يــعــتــز بـــه كل 
�لريا�شي  لــلــقــطــاع  يــنــتــمــي  مـــن 
بــالــدولــة، بــل ويــتــبــاهــى بــه �أمام 
معاليه  وعـــرب  �لـــعـــامل.  دول  كــل 
ل�شاحب  �لأمــنــيــات  خال�س  عــن 
/حفظه  �لــدولــة  رئــيــ�ــس  �ل�شمو 
و�لتميز  �لــتــوفــيــق  بـــــدو�م  �هلل/ 
و�لعافية يف م�شرية قيادة �لوطن 

�ملبارك.
حممد   : �حلز�مي  هالل  عي�شى 
ــــف خلري  بــــــن ز�يــــــــــد خــــــري خــــل
�شعادة عي�شى هالل  و�أكــد  �شلف. 
�حلز�مي رئي�س جمل�س �ل�شارقة 

مــــار�ثــــون ز�يـــــد �خلـــــريي �لـــذي 
�أبوظبي  �لــعــا�ــشــمــة  مــن  �نــطــلــق 
�ملتحدة  بالوليات  نيويورك  �إىل 
�لـــقـــاهـــرة  ،و�إىل  �لأمــــريــــكــــيــــة 
و�لأقــــــ�ــــــشــــــر و�لإ�ـــشـــمـــاعـــيـــلـــيـــة 
و�لــ�ــشــويــ�ــس يف جــمــهــوريــة م�شر 
�ن�شانية  ر�شالة  ليكون  �لعربية 
،و�أخـــــري�  �لـــعـــامل  �إىل  �إمـــار�تـــيـــة 
�لقائمة طويلة  �آخــر� لن  ولي�س 
كا�س  لنهائي  �شموه  ح�شور  كان 
ر�بــطــة �ملــحــرتفــن لــكــرة �لقدم 
يف �لونة �لخرية لفتا وحمفز� 

لكل �لريا�شين".

�ل�شمو  �ــشــاحــب  �أن  �لــريــا�ــشــي 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
رئــيــ�ــس �لـــدولـــة حــفــظــه �هلل هو 
كل  ،و�أن  �شلف  خــري خلف خلــري 
�شي�شاف  حتققت  �لتي  �ملنجز�ت 
�إليها كل ما يزيدها، وي�شاعفها 
ل   ، بها  ون�شعد  نفخر  ويجعلنا 
�شيما و�أن �شموه نهل من نبع ز�يد 
و�عــمــالــه و�ــشــنــائــعــه ،كــمــا حتلى 
�أي�شا بخ�شاله ومناقبه و�شفاته 
وماز�لت  كــانــت  ،�لــتــي  و�شجاياه 
حديث �لقا�شي و�لد�ين يف �شتى 

بقاع �لأر�س .

�شموه  كـــــان  "لقد   : و�أ�ـــــشـــــاف 
كـــل �حلر�س  ومــــــاز�ل حــريــ�ــشــا 
�جلماهري  مـــع  �لــتــو��ــشــل  عــلــى 
قـــبـــل �لــــقــــيــــاد�ت، لإميــــانــــه بــــاأن 
�جلــمــاهــرييــة مبعناها  �لــقــاعــدة 
�أ�شا�س  هـــي  و�لـــو��ـــشـــع  �لــ�ــشــامــل 
يف  حتـــقـــيـــقـــه  ميـــكـــن  جنــــــاح  �أي 
�أن�شى  ل  ،و�ــشــخــ�ــشــيــاً  �لــريــا�ــشــة 
دوره يف ت�شييد �لقلعة �لعيناوية 
و�لدولية،  �ملــحــلــيــة  بــاإجنــاز�تــهــا 
بتحقيق  تـــتـــويـــجـــهـــا  مت  �لــــتــــي 
كــاأ�ــس �أنــديــة �آ�ــشــيــا لــكــرة �لقدم، 
�لتي  �ملـــتـــالحـــقـــة  و�لــــطــــفــــر�ت 

وكان �شموه يوؤكد د�ئماً بالأفعال 
و�ملـــمـــار�ـــشـــات بــــــاأن �لــــدولــــة لن 
�لريا�شة  دعـــم  يف  جــهــد�ً  تــدخــر 
�لنهو�س  مــقــومــات  كــل  وتــوفــري 
بها وتطويرها لرفع َعلَم �لدولة 

على من�شات �لتتويج �لعاملية.
ومبادر�ته  �ــشــمــوه  لــفــكــر  وكـــــان 
و�أعماله �لدور �لبارز يف حت�شن 
ــــقــــاء  �أو�ـــــشـــــاع �لـــريـــا�ـــشـــة و�لرت
و�ل�شتفادة  �أد�ئـــهـــا،  مب�شتويات 
مــــن �لـــعـــلـــم و�لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا يف 
�لتميز  يف  �ل�ــشــتــد�مــة  حتــقــيــق 
�مل�شرف  و�لــتــمــثــيــل  و�لجنــــــــاز 
عن  �مل�شوؤولن  و�أجــمــع  للوطن. 
�لريا�شة يف �لدولة على �أن دعم 
كان  بالريا�شة  و�هتمامه  �شموه 
�لإمــــار�ت  جعل  يف  كبري  دور  لــه 
وموطناً  �لـــعـــامل  لــنــجــوم  قــبــلــة 
لبــد�عــاتــهــم، ومنــوذجــا يحتذى 

به يف �لريادة و�لإلهام.
�أحمد  �لــدكــتــور  ويـــوؤكـــد مــعــايل 
بــالــهــول �لــفــال�ــشــي وزيـــــر دولـــة 
لـــــريـــــادة �لأعــــــمــــــال و�ملـــ�ـــشـــاريـــع 
رئي�س  و�ملـــتـــو�ـــشـــطـــة  �لـــ�ـــشـــغـــري 
�لنائب  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة 
�لأوملبية  �للجنة  لرئي�س  �لأول 
�لوطنية، رئي�س �ملكتب �لتنفيذي، 
�ل�شمو  �شاحب  و�هتمام  دعم  �أن 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
رئــيــ�ــس �لـــدولـــة /حــفــظــه �هلل / 
�لعديد  حقق  �لريا�شي  للقطاع 
من �ملكت�شبات و�لإجناز�ت و�شّكل 
حالة من �لتحدي �مل�شتمر للذ�ت 
بـــن �لــريــا�ــشــيــن لإعـــــالء ر�ية 
من�شات  على  و�ل�شعود  �لــوطــن 
�لتتويج. و�أ�شاف معاليه باأن �أبناء 
�لإمار�ت د�ئما ما ي�شعون كلمات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أمامهم يف جميع  �آل نهيان  ز�يد 
كد�فع  و�ل�شتحقاقات  �ملــحــافــل 
للتميز و�لتفوق �لريا�شي، �لذي 
يحث �شموه �أبناءه على �لو�شول 
�إلــــيــــه يف كــــل مــنــا�ــشــبــة ولـــقـــاء، 
�جلهود،  مــ�ــشــاعــفــة  خــــالل  مـــن 
�ملمكنة  �لنتائج  �أف�شل  وتــقــدمي 
يف مـــ�ـــشـــرية ريـــا�ـــشـــة �لإمــــــــار�ت 
من  كغريها  تنعم  �لتي  �حلافلة 
�لدعم  �أوجــــــه  بــكــل  �لــقــطــاعــات 
و�أ�شار  �لــر�ــشــيــدة.  قــيــادتــنــا  مـــن 
معاليه �إىل �أن �حلركة �لريا�شية 
و�لأوملـــــبـــــيـــــة بــــدولــــة �لإمـــــــــار�ت 
�زدهار�ً  �شتزد�د  �ملتحدة  �لعربية 
قــيــادة �شاحب  و�رتـــقـــاًء يف ظــل 
ز�يد  بــن  حمــمــد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة- حفظه  نهيان رئي�س  �آل 
�هلل- ل�شيما و�أن �جلميع يلم�س 
�لتو��شل  عــلــى  �ــشــمــوه  حـــر�ـــس 
�لريا�شين  كــافــة  قــرب مــع  عــن 
على  و�لتعرف  �إليهم  و�ل�شتماع 
نتائجهم،  ومتابعة  م�شتوياتهم 
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�لإجناز�ت، موؤكد�ً �أن دعم �شموه 
�لإمار�تية  �لريا�شة  مكانة  ر�شخ 
بارزة على  ودوليا، وجعلها  قارياً 

�خلارطة �لعاملية .
�لإمار�ت  �أن  �لعام  �لأمــن  و�أكــد 
�أ�شبحت  �ــشــمــوه  روؤيــــــة  بــفــ�ــشــل 
ومنتخبات  لفرق  �ملف�شل  �ملكان 
خمتلف قار�ت �لعامل، حيث تقيم 
جتاربها  وتــخــو�ــس  مع�شكر�تها 
للبطولت  حتـــ�ـــشـــري�ً  �لــــوديــــة 
�لدولة  �أن  �إىل  �لر�شمية، م�شري�ً 
ل�شت�شافة  وقـــت  �أي  يف  جــاهــزة 
كان  مهما  �لريا�شية  �لأحــــد�ث 
حــجــمــهــا ونــوعــهــا بــ�ــشــبــب وجود 
�ملتطورة  ــيــة  �لــريــا�ــش �ملـــنـــ�ـــشـــاآت 
بقية  وتو�فر  �لقت�شاد  و�زدهـــار 

عنا�شر �لنجاح.

�لــعــامل لالأندية  وكــاأ�ــس  �لــقــدم، 
�لألــــعــــاب  ودورة  مـــــــر�ت  لــــعــــدة 
�لعاملية لالأوملبياد �خلا�س �لأكرب 
بطولت  جمــــال  يف  نــوعــهــا  مـــن 
�أ�شحاب �لهمم، وغريها �لكثري، 
�أهم  كما رعــى �شموه و�حــدة من 
�ل�شليم  �جل�شم  لبناء  �لريا�شات 
و�ل�شخ�شية �لقوية وهي ريا�شة 
�أ�شبحت  �لـــتـــي  �جلــوجــيــتــ�ــشــو 
�لدولة  يف  �لريا�شات  �أههم  من 
ومتـــار�ـــس عــلــى مــ�ــشــتــوى جميع 
�ملدر�شية،  �حل�ش�س  ويف  �لفئات 
�لإمــــار�ت يف  دولـــة  �أ�شبحت  كما 
هذه  لن�شر  �لــعــامل  دول  �ــشــد�رة 
�لبطولت  و��شت�شافة  �لريا�شة 
�أبطال  و�ــشــنــاعــة  فــيــهــا  �لــعــاملــيــة 

عاملين".

�لــبــحــريــة، وغــريهــا �لــكــثــري من 
�لتي  و�لإجنـــــــــــاز�ت  �ملــكــتــ�ــشــبــات 
روؤية  بف�شل  لريا�شتنا  حتققت 
ودعم وتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة -حفظه �هلل".
�ــشــعــادة حممد  �أكـــد  ومـــن جهته 
�لأمن  �لظاهري  هــز�م  عبد�هلل 
�لإمـــــــــار�ت لكرة  �لـــعـــام لحتـــــاد 
�لذي  �لــكــبــري  �لــدعــم  �أن  �لــقــدم 
تتلقاه �لريا�شية ب�شكل عام، وكرة 
�لقدم على وجه �خل�شو�س، من 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة،  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  �آل  ز�يـــد 
تاأ�شي�س  يف  �شاهم  �هلل-  -حفظه 
قــاعــدة ريــا�ــشــيــة مــتــيــنــة، وجعل 
�لعامل  لــنــجــوم  ُقــبــلــة  �لإمـــــــار�ت 

�إىل  م�شري�ً  و�ملنتخبات،  و�لفرق 
ريــا�ــشــي حكيم،  قــائــد  �ــشــمــوه  �أن 
ويدفع  �لـــعـــطـــاء  عـــلـــى  يــ�ــشــجــع 
�لريا�شين �إىل من�شات �لتتويج 
و�لريا�شات  �لألـــعـــاب  جميع  يف 

�جلماعية و�لفردية.
" �إن  �لــــــعــــــام:  �لأمــــــــــن  وقــــــــال 
�ل�شديدة  ـــمـــوه  �ـــش تـــوجـــيـــهـــات 
و�لأن�شطة  �ملــبــاريــات  وحــ�ــشــوره 
على  دلــيــل  �ملختلفة  �لــريــا�ــشــيــة 
للريا�شة  �ملتو��شل  �شموه  دعــم 
�لـــوطـــن، وهـــذ� �لدعم  ولــ�ــشــبــاب 
دلــيــل عــلــى �أهــمــيــة �لــريــا�ــشــة يف 

حياة �ملجتمع �لإمار�تي".
�شموه  دعـــــم  هـــــــز�م  بــــن  وثــــمــــن 
�لالحمدود للريا�شة وتوجيهاته 
لأ�شحاب  و��شتقباله  �ل�شديدة 

وقال: "بف�شل روؤية ودعم �شموه 
�أ�شبحت دولــة �لإمـــار�ت يف قلب 
على  �ل�شيار�ت  �شباقات  ريا�شة 
ح�شم  و�أ�ــشــبــح  �لــعــامل،  م�شتوى 
عديدة  ل�شنو�ت  �لــعــامل  بطولة 
بالعا�شمة  يــا�ــس  حــلــبــة  يف  يــتــم 
�لإمار�ت  �بــن  و�أ�شبح  ظبي،  �أبــو 
�شليم رئي�شا لالحتاد  حممد بن 
�لدويل يف تلك �لريا�شة، و�حلال 
كــــذلــــك مــــع طـــــــو�ف �لإمـــــــــار�ت 
�لهو�ئية،  لـــلـــدر�جـــات  �لـــعـــاملـــي 
قلب  يف  �لإمـــــار�ت  �أ�شبحت  كما 
�ــشــنــاعــة �لـــقـــر�ر يف �لــعــديــد من 
�لدولية  �لــريــا�ــشــيــة  �لحتـــــاد�ت 
ويف مــقــدمــتــهــا �لحتــــاد �لـــدويل 
لــكــرة �لـــقـــدم و�لحتــــــاد �لــــدويل 
و�لريا�شات  �لهو�ئية  للدر�جات 

، فــهــو �لـــقـــائـــد و�لــــقــــدوة �لـــذي 
لكافة  �لبي�شاء  �أيـــاديـــه  �مــتــدت 
�أ�شبحت  حـــتـــى  ــــات،  �لــــريــــا�ــــش
حتمل  �لتي  �لرت�ثية  �لريا�شات 
و�حدة  و�لأجــــد�د  �لآبـــاء  م�شرية 
�ملجتمع  يف  �لفعاليات  �أهـــم  مــن 
�لتقدم  ��ــشــيــال يف رحــلــة  وركـــًنـــا 
�شموه  دعـــــم  ظــــل  يف  و�لــــنــــجــــاح 
�ملتو��شل و�هتمامه �لكبري لدعم 
وغر�س مفاهيم �ملوروث �لوطني 

يف وجد�ن �أجيال �حلا�شر.
و�عترب �شعادة �شعيد حارب �أمن 
�أن  عــام جمل�س دبــي �لــريــا�ــشــي، 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لــدولــة / رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد 
�شفات  بن  يجمع   / �هلل  حفظه 
�لــقــيــادة و�لـــقـــدوة، وعــمــل د�ئما 
مــن �أجـــل رفــعــة �لــوطــن وتعزيز 
ومن  �ملــجــالت  كــل  مكت�شباته يف 
بــيــنــهــا �ملـــجـــال �لــريــا�ــشــي �لذي 
�شموه  ورعاية  دعم  بف�شل  �شهد 
ر�شخت  عديدة  �إجنـــاز�ت  حتقيق 
�مل�شتوى  عــلــى  �لــــدولــــة  مــكــانــة 
من  �لوطن  �أبناء  ومكنت  �لعاملي 
�لريا�شية  �لإجنـــــــاز�ت  حتــقــيــق 

على م�شتوى �لتناف�س و�لتنظيم 
�لريا�شي  �ملــ�ــشــتــقــبــل  و�ــشــنــاعــة 

�إقلينيا وقاريا وعامليا.
�لد�ئمة،  " رغم م�شاغله  وقــال: 
على  حري�شا  كــان  �شموه  �أن  �إل 
�لتو�جد يف �لبطولت �لريا�شية 
يحر�س  كما  و�لت�شجيع،  للدعم 
�لأبطال  ��ــشــتــقــبــال  عــلــى  �ــشــمــوه 
�لريا�شين وعائالتهم ل�شكرهم 
�ملــ�ــشــرف للوطن  �لــتــمــثــيــل  عــلــى 
و�ـــشـــد �أزرهـــــــم وتــكــرميــهــم على 
"�متدت  و�أ�ــشــاف:  �جناز�تهم". 
ل�شاحب  �لـــبـــيـــ�ـــشـــاء  �لأيــــــــــادي 
ز�يد  بــن  حمــمــد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة -حفظه  نهيان رئي�س  �آل 
�لعمل  -�إىل جميع جمــالت  �هلل 
�لريا�شي على م�شتوى �لتناف�س، 
ــــكــــو�در �لــوطــنــيــة يف  ومتـــكـــن �ل
�ملن�شاآت  وت�شييد  �ملجالت  جميع 
�مل�شتوى،  عـــاملـــيـــة  �لـــريـــا�ـــشـــيـــة 
�لأندية  جميع  �شموه  دعــم  كما 
�لوطنية، و �أثمر دعم وتوجيهات 
�لدولة  ��ــشــتــ�ــشــافــة  عـــن  �ــشــمــوه 
�لعاملية  �لــبــطــولت  مــن  للعديد 
�آ�ـــشـــيـــا لكرة  ومــــن بــيــنــهــا كـــاأ�ـــس 

و�نت�شارها  و�لألــعــاب  �لريا�شات 
لي�س فقط يف دولــة �لإمــار�ت بل 
�لعامل،م�شري�  �نــحــاء  جميع  يف 
�لإمـــار�ت  ريا�شة  نه�شة  �أن  �إىل 
�أ�ــشــبــحــت رقــمــا �ــشــعــبــا يف كافة 
�لـــدولـــيـــة مبـــا حتققه  �ملـــحـــافـــل 
لأبرز  و��شت�شافات  �جنــاز�ت  من 
و�أهم �لفعاليات �لكربى وموؤخر� 
كاأ�س  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف  كــان 
للمرة �خلام�شة  لالأندية  �لعامل 
�جلائزة  و�ــشــبــقــتــه  تــاريــخــهــا  يف 
وبطولة   1 للفورمول  �لــكــربى 
و�لألعاب  للجوجيت�شو  �لــعــامل 
�لـــعـــاملـــيـــة لـــالأوملـــبـــيـــاد �خلـــا�ـــس، 
�أحــد�ث توؤكد  �آ�شيا، وكلها  وكاأ�س 
على  قـــادرة  �لإمــــار�ت  ريا�شة  �أن 

�لعطاء و�لتميز.
�ـــشـــهـــدت   : �لـــــــعـــــــو�ين  وتــــــابــــــع 
نقلة  �ملــجــتــمــعــيــة  �لــــريــــا�ــــشــــات 
نوعية وزيادة كبرية على �شعيد 
و�لتفاعل  �ملجتمعية  �ملــ�ــشــاركــة 
و�لأن�شطة،  �ل�شباقات  كافة  مــع 
ودعمه  �شموه  روؤيـــة  مــن  �إميــاًنــا 
�لكبري  وت�شجعيه  �لـــالحمـــدود 
�لريا�شة يف �ملجتمع  �أهمية  على 
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لي�شمل ن�شاطه �لت�شغيلي حتقيق 
�شيا�شة �لدولة، فيما يخ�س دعم 
دولة  د�خــل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لنامية.  �لـــــدول  ويف  �لإمـــــــار�ت 
و عــمــل �لــ�ــشــنــدوق عــلــى �إطـــالق 
�ملـــــبـــــادر�ت �لـــنـــوعـــيـــة و�لــــرب�مــــج 
تنمية  يف  ت�شاهم  �لــتــي  �ملتنوعة 
�لقــــتــــ�ــــشــــاد �لـــــوطـــــنـــــي، وذلـــــك 
�لقطاع  دور  تــعــزيــز  خــــالل  مـــن 
��شرت�تيجي  كــ�ــشــريــك  �خلـــا�ـــس، 
�إىل  �لتنموية،  �لعملية  يف  فعال 
جـــانـــب مــنــح �لـــفـــر�ـــس �لـــو�عـــدة 
بتنفيذ  �لـــوطـــنـــيـــة  لـــلـــ�ـــشـــركـــات 
�ل�شرت�تيجية  �مل�شاريع  وتطوير 
�لتي ميولها �ل�شندوق يف �لدول 

�مل�شتفيدة.
و �أ�ش�س �ل�شندوق مكتب �أبوظبي 
لل�شادر�ت “�أدك�س” �لذي يدعم 
��شرت�تيجية �لدولة �لهادفة �إىل 
تعزيز وتنويع �لقت�شاد �لوطني 
على  ويعمل  م�شادره  و��شتد�مة 
من  �لإمــار�تــيــة  �ل�شركات  متكن 
�لتجارية  �أعمالها  نطاق  تو�شيع 
للنفاذ �إىل �لأ�شو�ق �لعاملية، وذلك 
و�حللول  �خلـــدمـــات  خـــالل  مـــن 
�لتمويلية �لتي يوفرها “�أدك�س” 
�لوطنية  �ل�شادر�ت  قطاع  لدعم 
مبا ي�شهم يف تر�شيخ مكانة دولة 
�لإمـــــــار�ت �ــشــريــكــا رئــيــ�ــشــيــا على 

خارطة �لتجارة �لعاملية.
�لإن�شانية  �ملــــو�قــــف  �ــشــكــلــت  و 
�ل�شيخ  لـــه  لــلــمــغــفــور  �لــعــظــيــمــة 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان “رحمه 
�إذ  �أ�ــشــمــى مــعــاين �لــفــخــر،  �هلل” 
م�شرق  م�شتقبل  ر�ــشــم  يف  �شاهم 
و�شنع  �لنامية،  �لدول  ملجتمعات 
عالمة بــارزة لدولة �لإمـــار�ت يف 
�لإمنائي وحتقيق  �لعمل  م�شرية 
�مل�شتد�مة  �لقت�شادية  �لتنمية 
حمليا وعامليا، �إ�شافة �إىل م�شرية 
كـــانـــت حافلة  �لـــتـــي  لـــه  �ملـــغـــفـــور 
بالعطاء و�لعمل من �أجل �لتنمية 
عــلــى �ــشــعــيــد و��ـــشـــع فــقــد حمل 
�إخال�س و�أمانة وقاد  �لر�ية بكل 
ومثابرة  بعزمية  �لإمــــار�ت  دولــة 
م�شاف  يف  �لــدولــة  �أ�شحت  حتى 

�لدول �لر�ئدة.

•• اأبوظبي-وام:

حظى “ �شندوق �أبوظبي للتنمية 
 1971 عــام  يف  تاأ�شي�شه  منذ   “
�ملغفور  قبل  مــن  خا�س  باهتمام 
لـــه �لــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن ز�يــــد �آل 
�لــذي حمل  “رحمه �هلل”  نهيان 
�ل�شيخ  �ملــوؤ�ــشــ�ــس  �لـــو�لـــد  ر�ــشــالــة 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “طيب 
ومل يدخر جهد� من  �هلل ثر�ه” 
دولة  وتقدم  نه�شة  حتقيق  �أجــل 
للعامل منوذجا  قــدم  و  �لإمــــار�ت 
و�لت�شامح  �لـــعـــطـــاء  يف  فــــريــــد� 
لتوجيهاته  وكــــان  و�لإنــ�ــشــانــيــة 
طيب �هلل ثر�ه ودعمه �أبرز �لأثر 
وحتقيق  ـــنـــدوق  �لـــ�ـــش جنـــــاح  يف 
�لتنمية  يف  وتــطــلــعــاتــه  �أهـــد�فـــه 

�مل�شتد�مة للدول �لنامية.
�شيف  حمـــمـــد  �ــــشــــعــــادة  قــــــال  و 
�شندوق  عـــام  مــديــر  �لــ�ــشــويــدي 
�أبــــوظــــبــــي لــلــتــنــمــيــة لــــــ وكـــالـــة 
دولة  �إن  “و�م”  �لإمـــــار�ت  �أنــبــاء 
�لعربية  و�لأمـــــتـــــن  �لإمــــــــــار�ت 
فقد  �أجمع  و�لعامل  و�لإ�شالمية 
ز�يد  بــن  خليفة  �ل�شيخ  بــرحــيــل 
قائد�  �هلل”  “رحمه  نــهــيــان  �آل 
فذ�، ورجال حكيما، كر�س حياته 
�لإن�شانية،  وخدمة  �لدولة  لبناء 
�لتي  �لنه�شة  م�شرية  ومو��شلة 
بـــد�أهـــا �ملــغــفــور لـــه �لــ�ــشــيــخ ز�يد 
“طيب  نــهــيــان  �آل  �ــشــلــطــان  بـــن 
دولة  �أ�شبحت  حتى  ثر�ه”  �هلل 
�لإمار�ت منوذجا ر�ئد� يف حتقيق 
�لتنمية �مل�شتد�مة حمليا وعامليا، 
ومبادئه  �لــطــيــب  �أثــــره  و�شيظل 
و�لعطاء  �خلري  حب  يف  �ل�شامية 
و�لت�شامح نرب��شا يحتذي لأجيال 
�أن ما قدمه  �مل�شتقبل.” و�أ�شاف 
�ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
ل�شالح  �هلل”  “رحمه  نهيان  �آل 
�أبهر  و�لإن�شاين  �لمنائي  �لعمل 
�لإمار�ت  ��شم  وجعل  كله  �لعامل 
حمفور� يف قلوب وعقول �ل�شعوب 
�مل�شاريع  تلك  من  ��شتفادت  �لتي 

�لإمنائية”.
دولة  دور  �أهمية  �شعادته  �أكــد  و   
م�شاعدة  يف  وقــيــادتــهــا  �لإمـــــار�ت 

جتاوز  على  �لــعــامل  و�شعوب  دول 
�لـــتـــحـــديـــات �لــــتــــي تـــو�جـــهـــهـــا و 
كانت �لإمـــار�ت من �أو�ئــل �لدول 
�لإن�شانية  لــلــمــبــادر�ت  �لــد�عــمــة 
خــــالل جــائــحــة كــوفــيــد -19 و 
قدمتها  �لــتــي  �ملــ�ــشــاعــد�ت  �شكلت 
حجم  مـــــــن   80% �لــــــــدولــــــــة 
�ل�ـــشـــتـــجـــابـــة �لــــدولــــيــــة لـــلـــدول 
بلغ  �إذ  �جلائحة  خــالل  �ملت�شررة 
�لطبية،  �مل�شاعد�ت  عدد  �إجمايل 
و�أجهزة  �لــتــنــفــ�ــشــيــة،  و�لأجــــهــــزة 
�حلماية  ومـــــعـــــد�ت  �لـــفـــحـــ�ـــس 

�شيا�شة  �نتهاج  “ على  �هلل  رحمه 
تــدعــم مكانة  نــ�ــشــطــة،  خــارجــيــة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمــــار�ت  دولــة 
كع�شو بارز وفعال على �مل�شتوين 
�لإقليمي و�لعاملي، حيث عمل على 
تعزيز عمق �لعالقات مع خمتلف 
دول �لعامل، وت�شافرت جهوده يف 
لدولة  �حلكيمة  �ل�شيا�شة  تنفيذ 
�لإمــار�ت يف �مل�شاعد�ت �لإمنائية 
�لنمو  تـــدعـــم  �لـــتـــي  �خلـــارجـــيـــة، 
�لقـــتـــ�ـــشـــادي حلــكــومــات �لــــدول 
حتقيق  على  وم�شاندتها  �لنامية 
خــطــطــهــا �لإمنــــائــــيــــة و�أهـــــــد�ف 
بها،  �خلا�شة  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
فتكللت م�شاعيه �لطيبة بتحقيق 
جمتمعات  لنه�شة  نــوعــيــة  نقلة 

�لـــــدول وحتــ�ــشــن ظروفها  تــلــك 
�ملعي�شية.

�شندوق  جـــهـــود  �ــشــاهــمــت  كـــمـــا 
دولة  ت�شدر  يف  للتنمية  �أبوظبي 
ل�شنو�ت  �لأوىل  �ملر�كز  �لإمـــار�ت 
�ملانحة  �لـــــدول  كـــاأكـــرب  مــتــتــالــيــة 
�خلارجية  �ملــ�ــشــاعــد�ت  جمـــال  يف 

�لإمنائية و�لإن�شانية.
خليفة  �ل�شيخ  له  �ملغفور  تــرك  و 
بن ز�يد �آل نهيان “ رحمه �هلل” 
م�شرية  �شمن  و��ــشــحــة  ب�شمات 
�ملتميزة  بـــالـــنـــجـــاحـــات  حـــافـــلـــة 
له  كــان  �إذ  �ملحلي،  �مل�شتوى  على 
دور جــوهــري حــن وجـــه يف عام 
قانون  �أحـــكـــام  بــتــعــديــل   2013
للتنمية،  �أبوظبي  �شندوق  �إن�شاء 

فبحكمته  لــه  للمغفور  �لــريــاديــة 
�لبالغة و�إر�دتــه �لقوية وعزميته 
له  �ملغفور  �شاهم  تلن،  مل  �لتي 
�أبوظبي  �ــشــنــدوق  يــكــون  �أن  يف 
متفرد�  عــاملــيــا  منــوذجــا  للتنمية 
�لإمنائي وكانت  �لعمل  يف جمال 
�لنبيلة  �مل�شاعي  و  �جلهود  لتلك 
�لأثر �لبالغ يف حتقيق �ل�شندوق 
�لــيــوم قــفــز�ت نــوعــيــة و�جنــــاز�ت 
��ــشــتــثــنــائــيــة غـــري مــ�ــشــبــوقــة على 

خمتلف �لأ�شعدة.
�ل�شندوق  لــتــمــويــالت  كـــان  كــمــا 
و�أن�شطته �لتنموية و�ل�شتثمارية 
�لــــنــــهــــو�ــــس  يف  مــــبــــا�ــــشــــر  دور 
باقت�شاد�ت �لدول �لنامية، �إذ مول 
�مل�شاريع  مــن  �لعديد  �ل�شندوق 

 2،154 و�لإمــد�د�ت  �ل�شخ�شية 
طنا مت توجيهها �إىل 135 دولة 

حول �لعامل.
�ل�شيخ  لــه  �ملغفور  تــروؤ�ــس  منذ  و 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان “رحمه 
�شندوق  �إد�رة  جمــلــ�ــس  �هلل” 
قــــاد م�شرية  لــلــتــنــمــيــة  �أبـــوظـــبـــي 
بــهــمــة عالية  �لــ�ــشــامــلــة  �لــتــنــمــيــة 
مــنــه رحمه  و�إميــــانــــا  و�قـــــتـــــد�ر، 
جانب  �إىل  �لــوقــوف  باأهمية  �هلل 
�ــشــعــبــه وكــــافــــة �ـــشـــعـــوب �لـــعـــامل، 
نه�شة  ��شتكمال  يف  حياته  كر�س 
�لتنمية  م�شرية  وتعزيز  �لوطن، 

�لقت�شادية حمليا وعامليا.
�لـــتـــاريـــخ  تـــ�ـــشـــجـــل �ـــشـــفـــحـــات  و 
بــــــحــــــروف مــــــن ذهـــــــب �جلــــهــــود 

يف  �شاهمت  �لتي  �ل�شرت�تيجية 
�شملت  دول   ”103“ نــهــ�ــشــة 
وت�شاعف  �لعامل،  قار�ت  خمتلف 
و��شتثمار�ته  متــويــالتــه  حــجــم 
 ”150“ مــن  �أكــــر  �إىل  لت�شل 
مــلــيــار درهــــم .. كــمــا عــــززت من 
�لرعاية  خدمات  و�شول  �إمكانية 
وم�شاريع  و�لتعليمية  �ل�شحية 
�شبكات  مــثــل  �لــتــحــتــيــة،  �لــبــنــيــة 
ــــالت و�ملــــيــــاه،  �لــــطــــرق و�ملــــو��ــــش
و�مل�شاريع  �ملـــــطـــــار�ت  وتــ�ــشــيــيــد 
�مل�شاريع  من  وغريها  �لإ�شكانية، 
حياة  جـــودة  حت�شن  يف  �حليوية 

�ل�شعوب.
�ل�شيخ  لـــه  �ملــغــفــور  لــقــد حــر�ــس 
نهيان”  �آل  ز�يــــــد  بــــن  خــلــيــفــة 

الإمارات يف عهد خليفة 

م�سرية رائدة يف جمالت العمل الإمنائي و التنمية القت�سادية حمليا وعامليا
م�ساريع تنموية ا�سرتاتيجية ا�ستفادت منها 103 دول بتمويالت 150 مليار درهم

مدير عام »اأبوظبي للتنمية« : 

�سيظل ال�سيخ خليفة نربا�سا يف حب اخلري و العطاء الإن�ساين و الت�سامح

16

املال والأعمال



االثنني    16  مايو    2022  م   -    العـدد   13544  
 Monday     16   May   2022   -  Issue No   13544

•• اأبوظبي-وام: 

�ــشــهــدت دولـــــة �لإمــــــــار�ت يف عهد 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
حمطات  �هلل”  “رحمه  نهيان  �آل 
�لقطاعات  خمـــتـــلـــف  يف  فــــارقــــة 
�شيما  ل  �ل�شرت�تيجية  و�ملجالت 
وحر�س  �لقـــتـــ�ـــشـــاديـــة.  �ملـــالـــيـــة 
وتنفيذ  و�ـــشـــع  عـــلـــى  لــــه  �ملـــغـــفـــور 
ومالية  �قت�شادية  ��شرت�تيجيات 
و�جتماعية طموحة و�أوىل �هتماماً 
�ملايل  �لــقــطــاعــن  لتطوير  كــبــري�ً 
و�ملــ�ــشــريف �لأمـــــر �لــــذي عـــزز من 
�لكتاب  تقرير  يف  �لإمـــار�ت  مكانة 
لعام  �لعاملية  للتناف�شية  �ل�شنوي 
�لثالث  �ملــركــز  مت�شدرة   ،2021
عاملياً يف �لكفاءة �حلكومية و�ملركز 
و�ملركز  �لأعــمــال  كفاءة  يف  �لثامن 

�لتا�شع يف �لأد�ء �لقت�شادي.
“ �شهدت  �هلل  “ رحمه  عهده  ويف 
�لـــبـــنـــيـــة �لــتــ�ــشــريــعــيــة �ملـــالـــيـــة يف 
تـــطـــور�ت نوعية  �لإمـــــــار�ت  دولــــة 
�لقو�نن  بر�شم  وجــه  حيث  هامة 
و�لنقدية  �ملـــالـــيـــة  و�لـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــات 
�لــكــفــوؤة �لــتــي �أثـــمـــرت عـــن تعزيز 
للدولة  �لوطني  �لقت�شاد  وتنويع 
�لإفال�س  قــو�نــن  مــقــدمــتــهــا  ويف 
�لأمـــو�ل  غ�شل  مكافحة  وقــو�نــن 
وقو�نن تنظيم �ملن�شاآت و�لأن�شطة 
�مليز�نية  �عتماد  جانب  �إىل  �ملالية 
�أطر  وتطوير  وتاأ�شي�س  �ل�شفرية 
�لــعــمــل لــلــقــطــاع �لــ�ــشــريــبــي وفق 
�ملعايري �لدولية �ملعتمدة حيث مت 
�مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  تطبيق 
ف�شاًل  �لنـــتـــقـــائـــيـــة  و�لـــ�ـــشـــريـــبـــة 
عــن �لإعـــالن مــوؤخــر�ً عــن �شريبة 

�ل�شركات.
وتنمية  �لدولية  لل�شيا�شات  وكــان 
جمـــــال  يف  �لــــــــدولــــــــة  عـــــــالقـــــــات 
�ملالية  �ملــنــظــمــات  مـــع  �لــ�ــشــر�كــات 
م�شرية  يف  هـــام  دور  و�حلــكــومــيــة 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
“ رحمه  وجــــه  حــيــث  نــهــيــان،  �آل 
�شبكة  وتـــو�ـــشـــيـــع  بــتــنــمــيــة   “ �هلل 
توقيع  �ل�شريبية مثل  �لتفاقيات 
�ل�شريبي  �لزدو�ج  منع  �تفاقيات 
وت�شجيع  حـــمـــايـــة  و�تــــفــــاقــــيــــات 
�ل�شتثمار، و�أبرمت �لإمار�ت 137 
�شريبي  �زدو�ج  لتجنب  �تــفــاقــيــة 
�تفاقيات  و106  �لـــدخـــل  عــلــى 

�لإمار�ت بن�شبة تزيد على 50% 
منذ �لعام 2011 �إىل عام 2020. 
�عتمد  لـــه  �ملـــغـــفـــور  وبــتــوجــيــهــات 
جمل�س �لوزر�ء �مليز�نية �لحتادية 
قدرها  مب�شروفات   2021 للعام 
درهم  مليون  و113  مــلــيــار�   58
وتوزعت �عتماد�تها على �لقطاعات 
�ملختلفة و��شتهدفت رفع م�شتويات 

يف  �لتعليم  قطاع  وتعزيز  �ملعي�شة 
�لرعاية  بجودة  و�لرتــقــاء  �لدولة 
�لإ�شكان  بــر�مــج  ودعـــم  �ل�شحية 
للمو�طنن وتعزيز م�شتوى جودة 
�ملجتمع،  �أفــــــر�د  ملــخــتــلــف  �حلـــيـــاة 
وللعام 2022، مت �عتماد �مليز�نية 
تقديرية  مب�شروفات  �لحتــاديــة، 
ومثل  مـــلـــيـــار   58.931 تــبــلــغ 

�ل�شتثمار�ت،  وت�شجيع  حلــمــايــة 
�لدولة  �لتز�م  توطيد  �إىل  �إ�شافة 
وتعاونها يف جمال تبادل �ملعلومات 
�لذي  �لأمــر  �لتلقائي،  �ل�شريبية 
�لــدولــة يف توفري  عــزز مــن مكانة 
و��شتقطاب  ��شتثماري جاذب  مناخ 

�ل�شتثمار�ت �خلارجية.
وحـــر�ـــس �ملــغــفــور لـــه عــلــى �إيــــالء 

�أ�شدر  فقد  �هتمامه  جــّل  �ملو�طن 
و�ملبادر�ت  �لـــقـــر�ر�ت  مــن  �لــعــديــد 
تـــهـــدف �إىل حتــ�ــشــن جـــودة  �لـــتـــي 
وحتقق  و�ملــو�طــن  للوطن  �حلــيــاة 
�لأولــــــــــويــــــــــات �لــــعــــلــــيــــا لــــلــــدولــــة 
�مل�شتد�مة،  �لــتــنــمــويــة  و�أهـــد�فـــهـــا 
مبا يكفل �حلياة �لكرمية و�لرفاه 
�لجـــتـــمـــاعـــي لأبـــــنـــــاء �لإمـــــــــار�ت 

�لطيبة،  �أر�ــشــهــا  على  و�لقاطنن 
ومــن �أبـــرز هــذه �ملــبــادر�ت تاأ�شي�س 
�آل نهيان  ز�يد  موؤ�ش�شة خليفة بن 
 2007 �لإنــ�ــشــانــيــة يف  لــالأعــمــال 
�لديون  معاجلة  �شندوق  و�إنــ�ــشــاء 
 2011 ديــ�ــشــمــرب   2 يف  �ملــتــعــرة 
�لقدمية  �مل�شاكن  �إحــالل  ومبادرة 
�لر�حل  �أطلق  وقــد   .1990 قبل 

“مبادرة   2012 عــام  يف  �لكبري، 
�لكو�در  م�شاركة  لتعزيز  �أب�شر” 
�لوطنية يف �شوق �لعمل، وتاأهيلهم 
وت�شجيع  �لـــالزمـــة  بــالــتــدريــبــات 
�ملو�طنن على �للتحاق بالعمل يف 

�لقطاع �خلا�س.
“ �رتفعت  “ رحمه �هلل  ويف عهده 
لدولة  �لحتادية  �لعامة  �مليز�نية 

قطاع �لتنمية و�ملنافع �لجتماعية 
حيث  �مليز�نية  من  �لأكــرب  �لن�شبة 
ومع   .41.2% نــ�ــشــبــتــه  بــلــغــت 
�لإمـــار�ت عامها �خلم�شن  دخــول 
وجه “ رحمه �هلل “ باعتماد وثيقة 
مبادئ �خلم�شن �لتي حتدد �مل�شار 
دورتها  يف  لــلــدولــة  �ل�شرت�تيجي 
�ملجالت  يف  �لـــقـــادمـــة  �لــتــنــمــويــة 
�ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لتنموية 
�لد�خلية. وت�شكل �لوثيقة مرجعاً 
لتعزيز  �لــدولــة  موؤ�ش�شات  جلميع 
�قت�شاد  وبــــنــــاء  �لحتـــــــاد  �أركــــــــان 
�ملو�رد  جميع  وت�شخري  مــ�ــشــتــد�م، 
وتطوير  �زدهــــــــار�ً  �أكـــــر  ملــجــتــمــع 
لتحقيق  ودولية  �إقليمية  عالقات 
�أ�ش�س  م�شالح �لدولة �لعليا ودعم 

�ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �لعامل.
مبادئ   10 على  �لوثيقة  ون�شت 
لدولة �لإمار�ت ينبغي على جميع 
و�لت�شريعية  �حلكومية  �لأجــهــزة 
و�لأمنية  و�لــعــلــمــيــة  و�لــ�ــشــرطــيــة 
وغــريهــا يف �لــدولــة �للــتــز�م بها، 
و�ل�شرت�شاد بها يف كافة قر�ر�تها، 
و�لعمل على تنفيذها عرب خططها 
�لإعــــالن  و��ــشــرت�تــيــجــيــاتــهــا. ومت 
بــعــدهــا عــن �حلــزمــة �لــثــانــيــة من 
ت�شمنت  �لتي  �خلم�شن  م�شاريع 
برنامج  �ـــشـــمـــن  مـــ�ـــشـــروعـــاً   13
ناف�س وهو برنامج وطني �حتادي 
�لتناف�شية  �لكفاءة  لرفع  متكامل 
�ملــو�طــنــة، ومتكينهم من  لــلــكــو�در 
موؤ�ش�شات  يف  مميزة  وظائف  �شغل 
خالل  �لــدولــة  يف  �خلا�س  �لقطاع 
ويهدف  �لقادمة.  �شنو�ت  �خلم�س 
برنامج ناف�س �إىل تطوير منظومة 
بناء  �لوطني من خالل  �لقت�شاد 
�حلكومي  �لقطاعن  بــن  �شر�كة 
و�خلا�س ومتكن �لقطاع �خلا�س 
باأن يكون حمركاً رئي�شياً يف �مل�شرية 

�لتنموية لدولة �لإمار�ت.
�لإمــار�ت منذ عام  وت�شدرت دولة 
�لتعاون  منظمة  جـــدول   2013
�لقــــتــــ�ــــشــــادي و�لـــتـــنـــمـــيـــة لأكــــرب 
�مل�شاعد�ت  جمـــــال  يف  �ملـــانـــحـــن 
لدخلها  قيا�شا  �لر�شمية  �لتنموية 
قيمة  ـــغـــت  ـــل ب حــــيــــث  �لـــــقـــــومـــــي، 
�مل�شاعد�ت �خلارجية �لتي قدمتها 
�لإمــــــــــــــار�ت خــــــالل �لـــــفـــــرتة من 
2010 وحتى 2021 نحو 206 

مليار�ت و34 مليون درهم.
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�ملــائــة عن الإمارات يف عهد خليفة .. ريادة عاملية بقطاع الطاقة املتجددة وال�ستدامة 40 يف  بـــزيـــادة قــدرهــا 
“م�شدر”  و�أجنــزت   .2020 عام 
خــــــالل مـــ�ـــشـــريتـــهـــا �لــــعــــديــــد من 
�مل�شروعات �لنوعية �شو�ء يف جمال 
�لرياح  �أو طاقة  �ل�شم�شية  �لطاقة 
�لثالثة  �ملــرحــلــة  �إجنـــاز  بينها  مــن 
مــن جمــّمــع حمــمــد بــن ر��ــشــد �آل 
بقدرة  �ل�شم�شية  للطاقة  مكتوم 
بعد  دبـــــي  يف  مــــيــــجــــاو�ط   800
�خــتــيــار �ئـــتـــالف �لــتــنــفــيــذ يف عام 

.2016
�لعام  يف  “م�شدر”  ــنــت  د�ــّش كــمــا 
“خيما�شولر”  حمــطــة   2011
لــلــطــاقــة �لــ�ــشــمــ�ــشــيــة �ملــــركــــزة يف 
م�شروع  �أول  تــعــد  �لــتــي  �إ�ــشــبــانــيــا 
م�شتوى  عــلــى  �ل�شم�شية  للطاقة 
�ملر�فق �خلدمية يف �لعامل يتم فيه 
�جلمع بن نظام ��شتقبال �لطاقة 
�ل�شم�شية يف �لربج �ملركزي وتقنية 
�مللح  با�شتخد�م  �حلــــر�رة  تخزين 
عــــدد من  �إىل  �إ�ـــشـــافـــة  �ملــ�ــشــهــور، 
�ملهمة  �ل�ــشــرت�تــيــجــيــة  �ملــ�ــشــاريــع 
و�أطلقت  ودولــيــا.  و�إقليميا  حمليا 
جمال  يف  م�شاريع  ثــالثــة  م�شدر 
�ملتحدة  �ملــمــلــكــة  �لـــريـــاح يف  طــاقــة 
�لتي  لندن”،  “م�شفوفة  ت�شمل 
تــعــّد �إحــــدى �أكـــرب حمــطــات طاقة 
�لـــريـــاح �لــبــحــريــة يف �لـــعـــامل قيد 
�لت�شغيل، وتقوم بتلبية �حتياجات 
�لكهرباء لأكــر من ن�شف مليون 
مــنــزل كــمــا تــ�ــشــاهــم يف �حلــــد من 
�نــبــعــاث 925 �ألـــف طــن مــن غاز 

ثاين �أك�شيد �لكربون �شنويا.
مـــ�ـــشـــدر جممع  مـــديـــنـــة  ومنــــــت 
�ملتخ�ش�س  و�لـــتـــطـــويـــر  �لــبــحــث 
�أبوظبي  يف  �لـــوحـــيـــد  و�ملـــعـــتـــمـــد 
ووجــهــة �لبــتــكــار �لـــر�ئـــدة، خالل 
�ل�شنو�ت �ملا�شية حمققة جناحات 
تاأ�شي�شها  مــ�ــشــرية  عـــرب  مــتــتــالــيــة 
�لــيــوم مــقــر�ً لأكــر من  و�أ�شبحت 
�شمن  مــرخــ�ــشــة  �ــشــركــة   1000

�ملنطقة �حلرة �لتابعة للمدينة.
ن�شبة  حتقيق  �ملدينة  و��شتطاعت 
لأ�شولها   99% بــلــغــت  �إ�ـــشـــغـــال 
�لتجارية. وخالل �لعام �لت�شغيلي 
م�شاريع  حمــفــظــة  حــقــقــت  �لأول 
لال�شتثمار  ـــدر  مـــ�ـــش �ــــشــــنــــدوق 
�لقيمة  يف  منو�ً  �لأخ�شر  �لعقاري 

بن�شبة 3.3 باملئة.

•• اأبوظبي-وام:

مكانتها  �لإمــــــار�ت  دولــــة  ر�ــشــّخــت 
له  �ملغفور  عهد  يف  عامليا  �لــر�ئــدة 
نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  خليفة  �ل�شيخ 
�لطاقة  قــطــاع  يف  �هلل”  “رحمه 
�ملــتــجــددة و�ل�ــشــتــد�مــة مــن خالل 
�مل�شاريع  مــــن  �لـــعـــديـــد  �إطــــــــالق 
و�لإقليمية  �ملــحــلــيــة  و�ملـــــبـــــادر�ت 
و�لـــعـــاملـــيـــة مبــــا يـــدعـــم �لأهـــــــد�ف 
�لقت�شادية �لتنموية و�لجتماعية 
للدولة ويحقق م�شتقبال م�شتد�ما 
�لنه�شة  �إطــار  يف  �ملقبلة  لالأجيال 
ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة  �لتنموية 
�لإمــــــــــار�ت يف خمــتــلــف �ملـــجـــالت 

و�لقطاعات.
وقـــــــال حمـــمـــد جـــمـــيـــل �لـــرحمـــي 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �أبوظبي 
�إن  “م�شدر”  �ملــ�ــشــتــقــبــل  لــطــاقــة 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
“ �أ�شهم  �هلل  “ رحــمــه  نــهــيــان  �آل 
�لقت�شادية  �لــنــهــ�ــشــة  تــعــزيــز  يف 
�لــ�ــشــامــلــة لـــدولـــة �لإمـــــــار�ت �لتي 
�ل�شيخ  لــه  �ملغفور  دعائمها  �أر�ــشــى 
 “ نـــهـــيـــان  �آل  �ــشــلــطــان  بــــن  ز�يــــــد 
“، وغر�س �لر�حل  طيب �هلل ثر�ه 
و�لتعاون  �ملــ�ــشــوؤولــيــة  روح  �لكبري 
وتر�شخت  �لـــدولـــة  مــ�ــشــتــوى  عــلــى 
بالإجناز�ت  عــهــده �حلــافــل  خــالل 
�لجتماعية  �ل�ــشــتــد�مــة  مفاهيم 

و�لقت�شادية و�لبيئية.
و�أ�شاف : “ �أن �لر�حل �لكبري كان 
ود�عماً  ��شت�شر�فية  روؤيــة  �شاحب 
�ملــتــجــددة ب�شكل  �لــطــاقــة  لــقــطــاع 
عهده  خالل  تاأ�ش�شت  حيث  خا�س 
�مل�شتقبل  لطاقة  �أبــوظــبــي  �شركة 
من  و�حــــــدة  لــتــ�ــشــبــح  “م�شدر” 
�لـــر�ئـــدة عــلــى م�شتوى  �لــ�ــشــركــات 
�لنظيفة  �لطاقة  قطاع  يف  �لعامل 
و�ل�شتد�مة ود�شن “ رحمه �هلل “ 
يف �شهر مار�س عام 2013 حمطة 
�ملركزة  �ل�شم�شية  للطاقة  �شم�س 
و�لتي  �لظفرة  منطقة  يف  �لو�قعة 
من  و�لأوىل  �لأ�ــشــخــم  تعد  كــانــت 
نوعها يف �ل�شرق �لأو�شط و�شاهمت 
بف�شل روؤيته يف ر�شم مالمح قطاع 
�لطاقة �ملتجددة يف دولة �لإمار�ت 
و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  ومنطقة 

�أفريقيا«.

ت�شاهم  �لــتــي  �جلــديــدة  للتقنيات 
يف دعم حتقيق �أهــد�ف �ل�شتد�مة 

لدولة �لإمار�ت و�لعامل.
و�أظهر تقرير �ل�شتد�مة �ل�شنوي 
�رتفاعاً  �ملــا�ــشــي  �لـــعـــام  لــلــ�ــشــركــة 
جلميع  �لــكــهــربــاء  توليد  قـــدرة  يف 
م�شدر  ��شتثمرت  �لــتــي  �ملــ�ــشــاريــع 

�أو قيد  فــيــهــا �ــشــو�ء كــانــت قــائــمــة 
جيجاو�ط   10.7 مــن  �لــتــطــويــر 
جيجاو�ط   15 مــــن  �أكــــــر  �إىل 
هذه  و�ــشــاهــمــت   ،2021 عــــام  يف 
�مل�شاريع جمتمعة يف تفادي �إطالق 
حو�يل 7.5 مليون طن من ثاين 
�ملا�شي،  �لـــعـــام  �لــكــربــون  �أكــ�ــشــيــد 

وتبنت دولــة �لإمـــار�ت خالل عهد 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
“ مبادر�ت  “ رحمه �هلل  �آل نهيان 
مهمة تدعم �لعمل �ملناخي �لعاملي 
�ل�شرت�تيجية  �ملـــبـــادرة  �شيما  ل 
للحياد �ملناخي بحلول عام 2050 
و�لــتــي �أعــقــبــهــا �لإعـــــالن عــن فوز 

جانب  �إىل  �لعاملي،  �لطاقة  قطاع 
�لقت�شاد  مـــ�ـــشـــادر  تــنــويــع  دعــــم 
و�لطاقة فيها ف�شاًل عن دورها يف 
جمال �لتطوير �لعمر�ين �مل�شتد�م 
�مل�شتد�مة  �لتقنيات  �أحــدث  ون�شر 
�لـــوعـــي  تـــعـــزيـــز  و�ملـــ�ـــشـــاهـــمـــة يف 

بال�شتد�مة.

موؤمتر  با�شت�شافة  �لإمــار�ت  دولة 
�لتفاقية  يف  �لأطــــــــر�ف  �لــــــدول 
ب�شاأن  �ملــتــحــدة  لــــالأمم  �لإطـــاريـــة 

.»COP28« تغري �ملناخ
 2006 عــام  يف  م�شدر  و�نطلقت 
�لدور  تر�شيخ  يف  �مل�شاهمة  بهدف 
�لـــريـــادي لــدولــة �لإمـــــار�ت �شمن 

حيا  منـــوذجـــا  “م�شدر”  ومتــثــل 
وم�شاهما �أ�شا�شيا يف �حلد من �آثار 
غاز�ت  و�نبعاثات  �ملناخي  �لتغري 
وت�شتثمر  �حلــــــر�ري  �لحــتــبــا�ــس 
حالياً يف م�شاريع م�شتد�مة بقيمة 
مليار   20 عــلــى  تــزيــد  �إجــمــالــيــة 
�لناجح  �لــتــ�ــشــويــق  تــ�ــشــمــل  دولر 
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