
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 64 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:28            
الظهر.......    12:14  
الع�رص........   03:16   
املغرب.....   05:36  
الع�صاء......   06:54

األحد   2   ديسمبر   2018  م  - 24 ربيع األول  1440  العدد  12493    
Sunday  2   December   2018  -  Issue No   12493

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

رئي�س الدولة خالل ا�ضتقباله حممد بن زايد بح�ضور طحنون   )وام(

رئي�س الدولة ي�صتقبل حممد بن زايد يف ق�صر البطني

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يعزون ترامب بوفاة جورج بو�س الأب

•• اأبوظبي-وام:

"حفظه اهلل"  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  بعث �ضاحب 
برقية تعزية اىل فخامة الرئي�س دونالد ترامب رئي�س الواليات املتحدة االمريكية 

وذلك يف وفاة الرئي�س االمريكي االأ�ضبق جورج ات�س. دبليو بو�س االأب.
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 
بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  "رعاه اهلل" و�ضاحب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة برقيتي تعزية 

مماثلتني اىل فخامة الرئي�س دونالد ترامب.
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وب��ع��ث 
اهلل"و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
زايد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل" و�ضاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
تعزية  برقيات  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 

وموا�ضاة اىل الرئي�س االأمريكي االأ�ضبق جورج بو�س االبن بوفاة والده.

احتفال باليوم الوطني الـ 47 نردد بفخر واعتزاز: »هذا زايد.. هذه الإمارات«

رئي�س الدولة: احلفاظ على روح الحتاد يظل دوما هدفنا ال�صرتاتيجي الأ�صمى
حممد بن را�صد : زايد كان و�صيظل واحدا من قادة معدودين يف تاريخ الب�صرية
حممد بن زايد : الإمارات ما�صية بقوة نحو امل�صتقبل ب�صواعد اأبنائها

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" اإن الثاين من دي�ضمرب يوم 
خالٌد، ومنا�ضبٌة جميدٌة، ن�ضتلهم منها العرب، ون�ضتمد 
منها القوة، ون�ضتح�ضر ال�ضرية العطرة للوالد املوؤ�ض�س 
ن��ه��ي��ان، طيب  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
اهلل ث���راه، واإخ���وان���ه االآب����اء امل��وؤ���ض�����ض��ني، ال��ذي��ن اأقاموا 
وامل�ضاواة،  العدل  من  متينة  قواعد  على  ال��دول��ة  ه��ذه 
البالد،  وم�ضلحة  العباد  �ضالح  فيه  ملا  النف�س  ون��ذروا 
ناجحة،  ع�ضرية  لدولة  االأ�ضا�ضية  الدعائم  وو�ضعوا 
وال�ضعادة، حتى  بالرفاهية واالأم��ن  ينعم اجلميع فيها 
مثااًل  الطيبة  و�ضمعتها  الباهرة  باإجنازاتها  اأ�ضبحت 

يحتذى حول العامل.
اآل نهيان  زاي��د  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  وق��ال �ضاحب 
الذكرى  هي  وغالية  عزيزة  بذكرى  اليوم  نحتفل   "
دولتنا،  وتاأ�ضي�س  احتادنا،  الإع��الن  واالأربعني  ال�ضابعة 
بعدما كانت حلماً يف ال�ضدور، واأم��اًل يف ال�ضمائر، ثم 
اأ�ضبحت واقعاً م�ضيئاً ملواطنينا وملنطقتنا والأمتنا، بل 

وللعامل باأكمله".
من جانبه قال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" اأن ال�ضيخ زايد كان و�ضيظل واحدا من 
قادة معدودين يف تاريخ الب�ضرية كانت همتهم بحجم 
يف  ور�ضالته  عمره  م�ضروع  االحت��اد  ك��ان  اأمتهم؛  اآم��ال 
مبادئ  يتمثل  اإمي���ان  فعل  ل��ه  بالن�ضبة  وك���ان  احل��ي��اة. 
�ضريعتنا الغراء، وي�ضتلهم قيم اأ�ضالفنا العليا، ويقوى 

بال�ضفحات امل�ضرقة يف تاريخ العرب وامل�ضلمني.
ال�ضابعة  بالذكرى  " وه��ا نحن نحتفل  �ضموه  واأ���ض��اف 
واعتزاز:  بفخر  ون���ردد  االحت���اد  لتاأ�ضي�س  واالأرب���ع���ني 
تتوا�ضل  فاإجنازاتنا  االإمارات".  وه��ذه  زاي���د..  "هذا 
ت��ت��ق��دم، ومعرفتنا  ت��ن��م��و، ودول��ت��ن��ا  وت��ك��رب، وق��درات��ن��ا 
بع�ضرنا تت�ضع، ووعينا على التحديات يزداد، وعالقتنا 
امل�ضاركة يف  اإىل  مبتغريات زماننا تنتقل من مواكبتها 

�ضنعها".
زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  اأك��د �ضاحب  من جانبه 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
يومها  املتحدة، يف  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اإن  امل�ضلحة 
الوطني ال�ضابع واالأربعني، ما�ضية بقوة نحو امل�ضتقبل؛ 
معتمدة على �ضواعد اأبنائها وثقتها بنف�ضها وقدراتها، 
وثيق ال  ب��رب��اط  اأهلها  ب��ني  تربط  التي  ال��وح��دة  وروح 
ُع��راه، وطموحها ال��ذي ال حتده ح��دود، ووعيها  تنفك 
االإقليمية  البيئتني  يف  والتحوالت  بالتطورات  العميق 

والدولية.
وقال �ضموه انه يف كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني 
نفتخر مبا حققناه من اإجن��ازات تنموية وح�ضارية يف 
عام م�ضى، ونراجع كل اخلطوات والربامج، كما نتطلع 
االأعوام  اإىل ما نحققه خ��الل  وت��ف��اوؤل وثقة  اأم��ل  بكل 

املقبلة.
وفيما يلي ن�س كلمة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
الوطن  درع  جملة  ع��رب  وجهها  التي  امل�ضلحة  للقوات 

مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�47 للدولة.
)التفا�ضيل �س4-3-2(

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة "حفظه اهلل" ام�س يف ق�ضر البطني يف اأبوظبي �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة الذي هناأ �ضموه باليوم الوطني 

ال�47 للدولة .. متمنيا اأن يعيد اهلل تعاىل هذه املنا�ضبة على 
�ضموه وعلى دولة االإمارات و�ضعبها باالأمن واالأمان والرخاء 

يف ظل قيادته الر�ضيدة.             )التفا�ضيل �س2(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يتلقون 
تهاين روؤ�صاء وملوك العامل باليوم الوطني الـ47 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  تلقى 
"حفظه اهلل" برقيات تهنئة مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�47 للدولة من 

ملوك وروؤ�ضاء واأمراء الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة.
كما تلقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�ضمو  "رعاه اهلل" و�ضاحب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�ضلحة برقيات تهنئة مماثلة مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�47.

حممد بن را�صد: يف يومنا 
الوطني املجيد تتواىل اإجنازاتنا 

وجواز �صفر الإمارات الأول عامليا 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ق��ال 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
»رعاه اهلل« يف تغريدة على ح�ضاب �ضموه ال�ضخ�ضى على 
)تويرت(: يف يومنا الوطني املجيد .. تتواىل اإجنازاتنا .. 
قبل قليل �ضنف موؤ�ضر passport index جواز االإمارات 
ليكون االأول عامليا بدخوله ١٦٧ دولة حول العامل بدون 
األف  االم����ارات..  ل�ضعب  اأب��واب��ه  يفتح  ال��ع��امل   .. تاأ�ضرية 
وزارة خارجيتنا  لفريق  ال�ضكر  وكل  لالإمارات..  مربوك 

اال�ضتثنائي بقيادة اأخي عبداهلل بن زايد .

بتوجيهات رئي�س الدولة.. حممد بن زايد ياأمر مبنح قرو�س وتوزيع 
م�صاكن واأرا�س على املواطنني بقيمة 18.3 مليار درهم يف اإمارة اأبوظبي

•• القاهرة-وام:

اأح��م��د الطيب  ه��ن��اأ ف�ضيلة االإم����ام االأك���رب ال��دك��ت��ور 
�ضيخ االأزهر ال�ضريف رئي�س جمل�س حكماء امل�ضلمني 
و  حكومة  و  ق��ي��ادة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
يوافق  ال��ذي   47 ال���  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  �ضعبا 
الثاين من دي�ضمرب من كل عام وميثل اأهم املحطات 
دولة  احت���اد  ملوؤ�ض�س  امل��ظ��ف��رة  امل�����ض��رية  يف  التاريخية 
احلديثة  نه�ضتها  وب��اين  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رحمه اهلل 

وطيب ثراه.
وقالت م�ضيخة االأزهر يف بيان لها : " بهذه املنا�ضبة 
يتقدم االأزهر ال�ضريف و اإمامه االأكرب بالتهنئة اإىل 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل" و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  م��ن  بتوجيهات 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  "حفظه اهلل" اأم���ر  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
الإمارة اأبوظبي مبنح قرو�س وتوزيع م�ضاكن واأرا�ٍس �ضكنية 

بقيمة اإجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم ل� 12475 
م�ضتفيدا يف اإمارة اأبوظبي.

واع��ت��م��د ���ض��م��وه دف��ع��ة حل��زم��ة اإ���ض��ك��ان��ي��ة مل��واط��ن��ي اإم����ارة 
اأبوظبي ت�ضمنت 8662 قر�ضا بقيمة 16.2 مليار درهم 
وتخ�ضي�س 953 م�ضكنا بتكلفة مليار و79 مليون درهم و 

مليون درهم. و41  مليار  بقيمة  �ضكنية  اأر�ضا   2213
ال�ضكنية  واملنافع  القرو�س  م��ن  الدفعة  ه��ذه  اعتماد  ج��اء 

انطالقا من حر�س �ضاحب  اأبوظبي  اإم��ارة  للمواطنني يف 
ويل  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو 
رئي�س  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اال�ضتقرار  �ضمان  على  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
الكرمية  واحل��ي��اة  املعي�ضة  م�ضتويات  وت��ع��زي��ز  االجتماعي 
ل��ل��م��واط��ن��ني وت��ع��زي��ز دوره�����م يف امل�����ض��اه��م��ة يف دف���ع عجلة 

التنمية يف املجتمع.
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
اأ�ضحاب  اإخوانهم  و  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
ال�ضمو حكام االإم��ارات و ال�ضعب االإماراتي ال�ضقيق" 

متمنيا لهم املزيد من التقدم والنمو والرخاء" .
دولة  مل��واق��ف  تقديره  ع��ن  ال�ضريف  االأزه���ر  واأع���رب 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ض��ي��دة يف 
م�ضيدا  واالإ�ضالمية  العربية  وال�ضعوب  م�ضر  دع��م 
وموؤ�ض�ضها  قائدها  اأر���ض��اه  ال��ذي  ونهجها  مب�ضريتها 
ال�����ض��ي��خ زاي����د ب���ن ���ض��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان -رح���م���ه اهلل- 
و  بعده لرت�ضيخ قيم  االأب���رار من  اأب��ن��اوؤه  وا�ضتكملها 
العامل  على  واالن��ف��ت��اح  والتعاي�س  االع��ت��دال  ق��واع��د 
وثقافاته وح�ضاراته �ضائال املوىل عز وجل اأن يرحم 
ذلك ال�ضيخ احلكيم " ال�ضيخ زاي��د " ال��ذي مل يع�س 
من اأجل �ضعبه فقط بل عربت ماآثره الطيبة احلدود 

حتى و�ضلت للعديد من الدول واالأوطان".

اأكد اأن دولة الحتاد ر�سخت قيم و قواعد العتدال والتعاي�ش والنفتاح على العامل 

�صيخ الأزهر يهنىء الإمارات باليوم الوطني الـ 47
تد�صني �صارع الإمارات العربية 
املتحدة و �صاحة دبي يف ايطاليا

•• ماجونة-اإيطاليا -وام:

الري�ضي  نا�ضر  �ضقر  �ضعادة  اأزاح 
اجلمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �ضفري 
 " لوحتي  عن  ال�ضتار  االإيطالية 
املتحدة"  العربية  االإم��ارات  �ضارع 
ماجونة  مبدينة  دبي"  و"�ضاحة 

االإيطالية اإيذانا باإفتتاحهما.
جاء ذلك �ضمن احتفالية كربى 
احتفاالت  م���ع  ت���زام���ن���ا  اأق���ي���م���ت 
ح�ضرتها  ال�47.  الوطني  اليوم 
رئي�ضة مقاطعة  كاتيو�ضا ماريني 

اأمربيا

الهند تك�صف النقاب عن متثال لل�صيخ 
زايد مبنا�صبة اليوم الوطني الـ 47

•• نيودلهي-وام:

ك�ضفت الهند اأم�س النقاب عن متثال للمغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان "طيب اهلل ثراه" وذلك بالتزامن مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني 
الفنان  نحته  ال��ذي   �� التمثال  عن  ال�ضتار  ازاح��ة  و�ضتتم  واالأرب��ع��ني.  ال�ضابع 
الهندي ال�ضهري اأرزان خامباتا ويعد مبثابة تكرمي للمغفور له ال�ضيخ زايد بن 
�ضلطان اآل نهيان �� على هام�س االحتفاالت التي تنظمها �ضفارة الدولة بالهند 
مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�ضابع واالأربعني لدولة االإمارات. ويج�ضد هذا العمل 
الفني قيم ال�ضالم والت�ضامح وقبول االآخر تلك القيم التي اآمن بها املغفور له 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان وعمل على تر�ضيخها ون�ضرها للعامل.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س رومانيا باليوم الوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه 
رئي�س  يوهاني�س  فرنر  ك��الو���س  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية   « اهلل 

رومانيا وذلك مبنا�ضبة اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س كالو�س فرنر يوهاني�س.

وبعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«  و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل فا�ضيليكا فيوريكا دان�ضيال رئي�ضة وزراء 

رومانيا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س اأفريقيا الو�صطى باليوم الوطني لبالده

•• ابوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  بعث �ضاحب 
اأركاجن  فاو�ضتني  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه 
اليوم  مبنا�ضبة  وذل��ك  الو�ضطى  اأفريقيا  جمهورية  رئي�س  ت��وادي��را 

الوطني لبالده.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
االأعلى للقوات امل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س 

فاو�ضتني اأركاجن تواديرا.
وبعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و �ضاحب ال�ضمو 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
االأعلى للقوات امل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل �ضامبلي�س 

�ضاراجني رئي�س وزراء جمهورية افريقيا الو�ضطى.

اأكد اأن دولَة امل�ستقبِل التي نوؤ�س�ش لها هي دولة العلم والإبداع والقانون والإجناز والريادة والأ�سالة والقيم والأخالق

رئي�س الدولة: احلفاظ على روح الحتاد يظل دوما هدفنا ال�صرتاتيجي الأ�صمى
خال�ش التحية والإجالل ل�سهدائنا الأبرار الذين �سطروا بدمائهم الزكية �سفحات خالدة يف �سجل البطولة والفداء

�سموه يوؤكد فخره بوطن يتمتع مواطنوه بالوعي العميق والإرادة القوية والإ�سرار الدائم على �سيانة هذا الوطن واحلفاظ على مكت�سباته
•• ابوظبي-وام:

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
ن�ضتلهم منها  يوم خالٌد، ومنا�ضبٌة جميدٌة،  دي�ضمرب  الثاين من  اإن  اهلل« 
املوؤ�ض�س  ال�ضرية العطرة للوالد  القوة، ون�ضتح�ضر  العرب، ون�ضتمد منها 
واإخوانه  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور 
االآباء املوؤ�ض�ضني، الذين اأقاموا هذه الدولة على قواعد متينة من العدل 
وامل�ضاواة، ونذروا النف�س ملا فيه �ضالح العباد وم�ضلحة البالد، وو�ضعوا 
الدعائم االأ�ضا�ضية لدولة ع�ضرية ناجحة، ينعم اجلميع فيها بالرفاهية 
الطيبة  و�ضمعتها  الباهرة  باإجنازاتها  اأ�ضبحت  حتى  وال�ضعادة،  واالأم��ن 

مثااًل يحتذى حول العامل.
اليوم  نحتفل   « نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وق��ال 
ال�ضابعة واالأربعني الإعالن احتادنا،  الذكرى  بذكرى عزيزة وغالية هي 
ال�ضمائر، ثم  واأم��اًل يف  ال�ضدور،  وتاأ�ضي�س دولتنا، بعدما كانت حلماً يف 

اأ�ضبحت واقعاً م�ضيئاً ملواطنينا وملنطقتنا والأمتنا، بل وللعامل باأكمله«.
واأ�ضاف �ضموه انه وبف�ضل من اهلل، والروؤى احلكيمة لالآباء، والقرارات 
اليوم  بالدنا  تعي�س  الوطن،  الأبناء  املخل�ضة  واجلهود  للقيادة،  الر�ضيدة 
واحدًة من اأعظم حلظاتها التاريخية؛ اإذ حتظى بحكومة ر�ضيدة ُت�ضِرك 
املواطنني يف �ضنع قراراتها ور�ضم �ضيا�ضاتها، ومتلك ُبًنى حتتية متطورة 
عدلية  وموؤ�ض�ضات  اجل���ودة  عالية  و�ضكنيِة  وتعليميِة  �ضحيِة  وخ��دم��ات 
واأمنية ودفاعية عالية الكفاءة واجلاهزية، واأ�ض�ضت ملجتمع منفتح حري�س 
على متكني املراأة وتعزيز دور القيادات ال�ضابة. وقال �ضاحب ال�ضمو رئي�س 
اأن احلفاظ  نوؤكد  اليوم اخلالد،  ذك��رى هذا  انه يف  اهلل«  الدولة »حفظه 
على روح االحتاد يظل دوماً هدفنا اال�ضرتاتيجي االأ�ضمى، والذي نعمل 
اإجنازه بروؤية متما�ضكة موحدة وغايات وا�ضحة حمددة و�ضيا�ضات  على 
تنموية وتطويرية �ضاملة م�ضريا �ضموه اىل ان دولتنا انتقلت يف ُي�ضٍر من 

»مرحلة التاأ�ضي�س« اإىل »مرحلة التَّمكني«.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« التي وجهها عرب جملة درع الوطن مبنا�ضبة 

اليوم الوطني ال�47...
اأبنائي املواطنني واملواطنات..

واالأربعني  ال�ضابعة  ال��ذك��رى  ه��ي  وغالية  ع��زي��زة  ب��ذك��رى  ال��ي��وم  نحتفل 
واأماًل  ال�ضدور،  يف  كانت حلماً  بعدما  دولتنا،  وتاأ�ضي�س  احتادنا،  الإعالن 
ملواطنينا وملنطقتنا والأمتنا، بل  اأ�ضبحت واقعاً م�ضيئاً  ال�ضمائر، ثم  يف 
وللعامل باأكمله. لقد كانت ن�ضاأة دولة االإمارات مبادرة عمالقة من اآبائنا 
املوؤ�ض�ضني، بقيادة املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
توافق  عن رغبة عارمة يف �ضدور مواطنينا، يف  تعبرياً  كانت  ث��راه، كما 
ال�ضعبية، وهو ما منح جتربتنا ميزتها  وامل�ضاندة  القيادة  روؤية  نادر بني 
على  واالإ���ض��رار  الزخم  منحها  ما  اأي�ضاً  وه��و  بدايتها،  منذ  اال�ضتثنائية 

اإجناحها، حتى باتت منوذجاً عاملياً يف النمو والتطور والرفاهية.
باأ�ضمى عبارات التهاين الأخي �ضاحب  املنا�ضبة، نتقدم، با�ضمكم،  يف هذه 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  واأخ����ي  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�ضلحة والإخواين اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام 
امل�ضرية االحت��ادي��ة نحو غاياتها، الإق��ام��ًة دولة  ي��ق��ودون  االإم����ارات، وه��م 
العدل واالأمن واالأمان، ولرت�ضيخ قيم امل�ضاواة وتكافوؤ الفر�س.. ونتقدم 
بخال�س التهاين الأبناء وبنات وطننا، واملقيمني من رعايا الدول ال�ضقيقة 
واالأجهزة  امل�ضلحة،  قواتنا  وجنود  و�ضباط  لقادة  والتحية  وال�ضديقة، 
الوطن وذوداً  ي��وؤدون من واجب مقد�س، دفاعاً عن  ملا  املختلفة،  االأمنية 

عن حدوده وحمايًة ملكت�ضباته.
ونتوجه، يف هذه املنا�ضبة العطرة، بخال�س التحية واالإج��الل ل�ضهدائنا 
االأبرار الذين �ضطروا بدمائهم الزكية �ضفحات خالدة يف �ضجل البطولة 
والفداء، داعني اهلل �ضبحانه وتعاىل اأن يتغمدهم بوا�ضع ف�ضله ورحمته، 
جزاًء لهم على ت�ضحياتهم باأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن وطنهم واأمتهم، 
جمددين لهم العهد باأننا لن نن�ضى من ي�ضحى من اأجل وطننا الغايل، 

وم�ضاعدة املحتاجني. فال م�ضتقبل الأمة بال اأخالق، وال تن�ضئة اأخالقية 
ثقافية  وبنية  م��ت��اآزر،  م��رتاب��ط  وجمتمع  متما�ضكة،  ُم��َت��واّدة  اأ���ض��رة  دون 
متجذرة، ومدر�ضة متطورة موؤثرة يف حميطها، وم�ضجد يعمق مقا�ضد 
ال�ضريعة ال�ضمحاء. فاالإ�ضالم هو ديُن العدل واحلق وامل�ضاواة واالعتدال 

والو�ضطية، بدون غلو وال جفاء وال تطرف وال اإفراط وال تكفري.
للفر�س  مبكراً  ر�ضداً  يتطلب  نوعياً،  حتواًل  تخو�س  دولتنا  فاإن  وبهذا، 
والتحديات، وما ي�ضتلزمه ذلك من تطوير �ضريع لل�ضيا�ضات والت�ضريعات 
املبادرة واالبتكار واالإب��داع، ف�ضاًل  واإط��الق روح  واملوؤ�ض�ضات، مع ت�ضجيع 
يوؤ�ض�س  وال�ضباب، مبا  امل��راأة  م�ضاركة  الفر�س وحتفيز  تكافوؤ  عن �ضمان 
لبنية اجتماعية وثقافية حا�ضنة وداعمة للتقدم، ومبا ميهد الإجنازات 
مع  والقادمة،  الراهنة  لالأجيال  احلياة  جودة  اأ�ضباب  كافة  توفر  نوعية 
احلر�س ال�ضديد على تعزيز اال�ضتدامة واملحافظة على البيئة والرثوات. 
للوطن  ملك  هي  بل  جيل،  دون  جليل  ملكاً  لي�ضت  الطبيعية  فمواردنا 
امل��وارد مبا يحفظ حقوق  تلك  ا�ضتثمار  اأجياله. ومن احلكمة  ومل�ضتقبل 

اأجيال امل�ضتقبل.
اأبنائي املواطنني واملواطنات..

حتيط  التي  اليقني  عدم  حالة  عن  الناجمة  التحديات  من  الرغم  على 
البيئة  وجاذبية  وا�ضتقرار  لقوة  مطمئنون  اإننا  اإال  العاملي،  باالقت�ضاد 
اال�ضتثمارية القت�ضادنا. فهي بيئة ترتكز على ا�ضتقرار �ضيا�ضي، واطمئنان 
اأمني، وتدفقات ا�ضتثمارية، وقدرة عالية على التكّيف مع االأزمات، واإنفاق 
والدعم  وال�ضحة  والتعليم  التحتية  البنية  م�ضاريع  على  �ضخي  حكومي 
غري  اقت�ضادي  حتفيز  وح���زم  م��رن��ة  اقت�ضادية  اآل��ي��ات  م��ع  االج��ت��م��اع��ي، 

م�ضبوقة اأقرتها احلكومة االحتادية.
التي حتفز  الت�ضريعات  من  ع��دداً  العام  اأ�ضدرنا خالل  االإط��ار،  ويف هذا 
غ�ضل  ج��رائ��م  على  العقوبات  ت�ضديد  م��ع  املبا�ضر،  االأج��ن��ب��ي  اال�ضتثمار 
االأموال ومكافحة متويل االإرهاب. وكلها ت�ضريعات و�ضيا�ضات ت�ضرع من 
عمليات االإنتاج والنمو، وتعزز من جاذبية وا�ضتدامة االقت�ضاد الوطني، 
م�ضتوى  رفع  وت�ضمن  النفطية،  غري  القطاعات  م�ضاهمات  من  وتو�ضع 
ريادة  يف  ال��ع��امل  ثقة  وت��ع��ّزز  للجميع،  واالجتماعي  االقت�ضادي  ال��رف��اه 
واالأعمال  والطموحات  العقول  واحت�ضان  ج��ذب  على  وقدرتها  دولتنا، 

واال�ضتثمارات.
الن�ضاط  ع�ضب  ب��اع��ت��ب��اره  اخل��ا���س  للقطاع  ننظر  ف��اإن��ن��ا  ه���ذا،  ك��ل  ويف 
ال��ن��اجت املحلي  ل��ه، وامل�����ض��اه��م االأك���رب يف  االق��ت�����ض��ادي وامل��ح��رك الرئي�س 
ف��ر���س عمل  ت��وف��ري  على  العالية  ب��ق��درت��ه  ثقة  على  ون��ح��ن  االإج���م���ايل. 
جديدة لل�ضباب يف كافة املجاالت ورعاية العنا�ضر املبدعة وتاأهيل الكوادر 
املواطنة ومتويل م�ضروعات البحث والتطوير واالبتكار، جنباً اىل جنب 
بيننا  للمقيمني  ننظر  اأننا  كما  املجتمعية،  م�ضوؤوليته  نطاق  تو�ضيع  مع 
واملت�ضامح  املنفتح  وجمتمعنا  اقت�ضادنا  ن�ضيج  يف  مهماً  ج��زءاً  باعتبارهم 

واملتنوع الثقافات.
اأبنائي املواطنني واملواطنات..

املطمئنة ال تعي�س يف عزلة عن حميطها  االآمنة  ال��دول  ب��اأن  مَنا  اإمي��ان��اً 
الهادفة،  اخلارجية  امل��ب��ادرات  ع�ضرات  اأطلقت  حكومتنا  ف��اإن  اخل��ارج��ي، 
االإ�ضهام يف تطوير  اإىل حت�ضني حياة االن�ضان، عرب  عرب مئات الربامج، 
ومكافحة  املتجددة  والطاقة  ال�ضرب  ومياه  والتعليم  ال�ضحة  قطاعات 
والتنمية  التحتية  ال��ب��ن��ى  وت��ط��وي��ر  واالأم���ي���ة،  وامل��ر���س  واجل����وع  ال��ف��ق��ر 
كما  ال�ضقيقة،  ال��دول  يف  وامل��ايل  النقدي  اال�ضتقرار  وتعزيز  احل�ضرية، 
احت�ضنت اأبوظبي مركز ال�ضباب العربي الرامي خللق كوادر �ضابة قادرة 
التغيري  قيادة  يف  واالإ�ضهام  االأم��ل  ثقافة  بن�ضر  جمتمعاتها  خدمة  على 
و�ضناعة امل�ضتقبل. وا�ضتمراراً حلر�ضنا على تفعيل قيم العمل االإن�ضاين 
ات�ضعت مظلة  ال��ت��ي  اخل���ري«  زاي���د  »ع���ام  م��ب��ادرة  دولتنا  اأطلقت  ال���دويل، 
اأطلقنا يف فرباير  �ضقيقة و�ضديقة، كما  م�ضاريعها لت�ضمل دواًل و�ضعوباً 
دعم  اإىل  الهادفة  امل�ضتدامة«  للتنمية  العاملية  املجال�س  »م��ب��ادرة  املا�ضي 
اجلهود الدولية املبذولة الإجناح اخلطة االأممية لتحقيق اأهداف التنمية 

امل�ضتدامة على م�ضتوى جميع دول العامل بحلول العام 2030.
ويف الوقت نف�ضه، نحن حري�ضون على تنويع وتو�ضيع عالقاتنا اخلارجية، 
�ضعياً اإىل بناء �ضبكة قوية من التفاهمات وال�ضراكات مع الدول الكربى 

تاريخ  يف  حمفورة  اأ�ضماوؤهم  و�ضتبقى  بها،  نفخر  من��اذج  �ضيظلون  واأنهم 
دولتنا، واأن اأبناءهم وعائالتهم هم يف رعايتنا وعهدتنا، حر�ضاً منا على 
تقدمي كل اأ�ضكال الدعم والرعاية لهم، فيما يعك�س اإمياننا الرا�ضخ باأن 
واأرواحهم  بدمائهم  الوطن  اف��ت��دوا  من  لت�ضحيات  والتكرمي  التقدير 

�ضيبقى دائماً بال حدود.
اإن الثاين من دي�ضمرب يوم خالٌد، ومنا�ضبٌة جميدٌة، ن�ضتلهم منها العرب، 
ون�ضتمد منها القوة، ون�ضتح�ضر ال�ضرية العطرة للوالد املوؤ�ض�س املغفور 
االآباء  واإخ��وان��ه  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه 
العدل  م��ن  متينة  ق��واع��د  على  ال��دول��ة  ه��ذه  اأق��ام��وا  ال��ذي��ن  املوؤ�ض�ضني، 
وامل�ضاواة، ونذروا النف�س ملا فيه �ضالح العباد وم�ضلحة البالد، وو�ضعوا 
الدعائم االأ�ضا�ضية لدولة ع�ضرية ناجحة، ينعم اجلميع فيها بالرفاهية 
الطيبة  و�ضمعتها  الباهرة  باإجنازاتها  اأ�ضبحت  حتى  وال�ضعادة،  واالأم��ن 

مثااًل يحتذى حول العامل.
الأبناء  املخل�ضة  واجل��ه��ود  ل��الآب��اء،  احلكيمة  وال����روؤى  اهلل،  م��ن  وبف�ضل 
التاريخية؛  حلظاتها  اأع��ظ��م  م��ن  واح����دًة  ال��ي��وم  ب��الدن��ا  تعي�س  ال��وط��ن، 
ور�ضم  ق��رارات��ه��ا  �ضنع  يف  امل��واط��ن��ني  ُت�����ض��ِرك  ر�ضيدة  بحكومة  حتظى  اإذ 
وتعليميِة  �ضحيِة  وخ��دم��ات  م��ت��ط��ورة  حتتية  ُب��ًن��ى  ومت��ل��ك  �ضيا�ضاتها، 
و�ضكنيِة عالية اجلودة وموؤ�ض�ضات عدلية واأمنية ودفاعية عالية الكفاءة 
وتعزيز  امل��راأة  متكني  على  حري�س  منفتح  ملجتمع  واأ�ض�ضت  واجلاهزية، 
دور القيادات ال�ضابة. وكان من �ضاأن هذا كله اأن جنحت دولتنا يف حتقيق 
اإجنازات م�ضهودة عاملياً يف جماالت التناف�ضية واالبتكار والتنمية الب�ضرية 
موؤ�ضرات  القانون، ف�ضاًل عن  و�ضيادة  العمل  �ضوق  وكفاءة  التنوع  واإدارة 
�ضتى  يف  دولتنا  حققته  ال���ذي  ال�ضامل  التقدم  م��دى  على  ت��وؤك��د  اأخ���رى 
املجاالت، ومن بينها ت�ضنيف جواز �ضفر دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
دولتنا من  به  يعك�س ما حتظى  االأوىل عاملياً، وهو اجن��از  املراتب  �ضمن 

احرتام وتقدير ومتيز على ال�ضعيدين االإقليمي والدويل.
اأن احلفاظ على روح االحت��اد يظل  نوؤكد  اليوم اخلالد،  ه��ذا  ذك��رى  ويف 
بروؤية  اإجن���ازه  على  نعمل  وال���ذي  االأ���ض��م��ى،  اال�ضرتاتيجي  هدفنا  دوم���اً 
متما�ضكة موحدة وغايات وا�ضحة حمددة و�ضيا�ضات تنموية وتطويرية 
�ضاملة، ومن خالل التن�ضيق الدائم بني االأجهزة االحتادية واملحلية، مبا 
مُيكِّن موؤ�ض�ضات الدولة من النهو�س بواجباتها بكامل امل�ضوؤولية، حفاظا 
على وطننا قوياً حر االإرادِة، لتظل قامته �ضاخمًة ورايته عاليًة ومكانته 

را�ضخًة بني ال�ضعوب واالأمم.
اأبناء وبنات الوطِن االأوفياء..

لقد انتقلت دولتنا يف ُي�ضٍر من »مرحلة التاأ�ضي�س« اإىل »مرحلة التَّمكني«، 
ا�ضراقاً،  اأك��رث  غٍد  اإىل  و�ضواًل  وت�ضنعه،  للم�ضتقبل  تتهياأ  اليوم  هي  وها 
امل�ضتقبل«  ال�ضت�ضراف  االإم����ارات  دول���ة  »ا�ضرتاتيجية  م��الحم��ه  ر�ضمت 
م�ضاراته  وح��ددت  الرابعة«،  ال�ضناعية  للثورة  االإم���ارات  و«ا�ضرتاتيجية 
»روؤية االإمارات 2071«، وما ت�ضمنته من خريطِة طريٍق للعقود اخلم�ضة 
امل�ضتقبل  ب�ضائر  اأوىل  دولتنا، فيما جتلت  تاأ�ضي�س  ملئوية  املكملة  القادمة 
القمر  ���ض��ات«،  واإط���الق »خليفة  اإم��ارات��ي��ني،  رائ��دي ف�ضاء  اأول  تاأهيل  يف 
اإماراتية خال�ضة، وهي  ال�ضناعي العربي االأول امل�ضنوع بعقول و�ضواعد 
اجنازات تزيدنا ثقة مب�ضتقبل وطن ي�ضارك يف �ضنعه »عيال زايد«، اأبنائنا 
اإنهم فخرنا وفخر الوطن. اإن  وبناتنا، املتميزين انتماًء ووالًء ومعرفًة. 
دولَة امل�ضتقبِل االآمنة املُطَمِئٌنّة، التي نوؤ�ض�س لها هي دولة العلم واالإبداع 
والقانون واالإجناز والريادة واالأ�ضالة والقيم واالأخالق. اإنها دولٌة ترعى 
ال�����ض��اب��ة، وحت��ر���س على  ال��ط��اق��ات  امل��وه��وب��ني وامل��ت��م��ي��زي��ن، وت�ضتثمر يف 
لتنويع  وت�ضعى  التحتية،  وبنيتها  احليوية  وبيئتها  الطبيعية  م��وارده��ا 
املعرفة،  اقت�ضاد  نحو  التحول  وتعمل على  تناف�ضيته،  وتعزيز  اقت�ضادها 
و�ضواًل نحو حتقيق النه�ضة والتقدم وال�ضعادة. اإنها اأي�ضاً دولة القانون 
وترعى  وال��واج��ب��ات،  احل��ق��وق  وت�ضون  الد�ضتور،  بن�ضو�س  تلتزم  التي 
واالأمان  ب��االأم��ن  اجلميع  ينعم  حتى  اأف����راده،  وحماية  املجتمع  م�ضالح 
والوئام. وقبل هذا كله، فاإن دولتنا التي نعمل بال ككل على بنائها هي 
دولة تعتز باأ�ضولها وهويتها ولغتها وتاريخها، وتفخر باآبائها املوؤ�ض�ضني 
وكوكبة  ال��وط��ن��ي��ة  ورم���وزه���ا  ال��ع��رب��ي��ة  وثقافتها  احل�����ض��اري  وم��وروث��ه��ا 
ال�ضدق واالأمانة واالإح�ضان والكرم  �ضهدائها، وُتعلي من االأخالق وقيم 

والنامية، مبا يحقق م�ضاحلنا الوطنية، ومبا يدعم �ضيا�ضاتنا ومبادراتنا 
واالإرهاب،  التطرف  مواجهة  مقدمتها  ويف  املجاالت،  كافة  يف  وجهودنا 
لدحر تنظيماته وجتفيف م�ضادر متويله، والت�ضدي للتدخالت واالأطماع 
احلقوق  لتقوي�س  الهادفة  االإ�ضرائيلية  التجاوزات  ومواجهة  االإيرانية، 
الت�ضدي  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  ال�ضقيق،  الفل�ضطيني  لل�ضعب  امل�ضروعة 
للتحديات والتهديدات التي يواجهها االأمن اخلليجي والعربي، مبا ينهي 
حاالت ال�ضراع واالأزمات، ومبا يخرج املنطقة العربية من دوامة العنف، 

و�ضواًل ال�ضتعادة ال�ضالم واالأمن واال�ضتقرار فيها.
والتعاون،  ال��ت��وا���ض��ل  ج�ضور  وب��ن��اء  واحل����وار،  الت�ضامح  قيم  تر�ضيخ  اإن 
والتوافق على روؤية ا�ضرتاتيجية عربية حتقق ل�ضعوبنا التنمية واالأمن 
واال�ضتقرار هي اأحد اأهم مرتكزات �ضيا�ضتنا اخلارجية. و�ضمن هذا، ياأتي 
ا�ضطفافنا القوي اإىل جانب اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة �ضد كل 
ما يهدد وحدتها اأو مي�س �ضيادتها اأو ينال من مكانتها اأو ي�ضئ لقيادتها 
ول�ضعبها. فاململكة ال�ضقيقة، حتت قيادة اأخي خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك �ضلمان بن عبد العزيز اآل �ضعود، هي مهبط الوحي، وقبلة امل�ضلمني، 
وركيزة  ال��ع��رب��ي،  خليجنا  اأم���ان  �ضمام  ال�ضريفني،  احل��رم��ني  وح��ام��ي��ة 
بها هو  واأي م�ضا�س  العربي واالإ�ضالمي.  العاملني  ال�ضالم واال�ضتقرار يف 
م�ضا�س بدولتنا. و�ضمن هذا ياأتي اأي�ضاً وقوفنا القوي اإىل جانب اليمن 
اإنهاء  لل�ضرعية، والإع��ادة االأمل ملواطنيه، عرب العمل على  ال�ضقيق دعماً 
لليمنيني  واالإغاثية  االإن�ضانية  االحتياجات  وتوفري  احلوثي  االنقالب 
واإعمار املناطق املحررة، �ضعياً اإىل اإعادة االأمن واال�ضتقرار اإىل كافة ربوع 
اليمن. والتزاماً بذات املرتكزات التي تاأ�ض�ضت عليها ال�ضيا�ضة اخلارجية 
وليبيا  البحرين  مملكة  يف  االأ�ضقاء  مع  الكامل  ت�ضامننا  ياأتي  لدولتنا، 
ي�ضتهدف  ملا  الت�ضدي  جلهود  املطلق  ودعمنا  ولبنان،  و�ضوريا  وال��ع��راق 
اأمنهم وينال من وحدتهم. ويف ذات ال�ضياق، ُن�ضيُد مبا اأدته دبلوما�ضيتنا 
من دوٍر م�ضهود يف جهود حتقيق ال�ضالم بني اأثيوبيا واإريرتيا بعد ع�ضرين 
عاماً من النزاعات واحل��روب. فدولتنا امل�ضاملة ال تدخر جهداً يف ت�ضوية 
ال�ضراعات و�ضنع ال�ضالم االإقليمي، متى ما وجدت لذلك �ضبياًل، اإمياناً 
ال�ضراعات  اإنهاء  وب��اأن  يتجزاأ،  ال  ك��ٌل  والعاملي  االإقليمي  االأم��ن  ب��اأن  مّنا 
ال�ضعوب  ال�ضالم هو املدخل اجلوهري حلماية  واإر�ضاء  وت�ضوية االأزم��ات 
امل�ضتدامة  والتنمية  واال���ض��ت��ق��رار  االأم���ن  وحتقيق  احل���روب  وي���الت  م��ن 

للجميع.
اأبنائي املواطنني واملواطنات..

اإننا نحتفل بالذكرى ال�ضابعة واالأربعني لقيام دولتنا، يحدونا اأمل را�ضخ 
نحو امل�ضتقبل، وتفاوؤل عميق بدولتنا. واإنني فخور بوطٍن ي�ضاركني قيادته 
اإخواين اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم وال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان وال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي وال�ضيخ 
حميد بن را�ضد النعيمي وال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي وال�ضيخ �ضعود 
االحتاد  ُروح  فاإنهم  القا�ضمي..  �ضقر  بن  �ضعود  وال�ضيخ  املعال  را�ضد  بن 
ورعاته، اإنهم ِوْجَدان الوطن. واإنني فخور اأي�ضاً بوطن يتمتع مواطنوه 
بالوعي العميق واالإرادة القوية واالإ�ضرار الدائم على �ضيانة هذا الوطن 
واحلفاظ على مكت�ضباته، دفاعاً عن حقوقه، وا�ضتمراراً لنه�ضته وتطوره، 

واإعالًء ملكانته يف كافة املجاالت.
الوطن  لهذا  يحقق  ما  كل  اإىل  خطاكم  وي�ضدد  يوفقكم  اأن  اهلّل  ون�ضاأل 

املزيد من العزة والرفعة والتقدم.
وفقكم اهلّل، وكل عام واأنتم بخري، وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

رئي�س الدولة ي�صتقبل حممد بن زايد يف ق�صر البطني
•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه 

اهلل » ام�س يف ق�ضر البطني يف اأبوظبي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
هناأ  الذي  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
�ضموه باليوم الوطني ال�47 للدولة .. متمنيا اأن يعيد اهلل تعاىل هذه املنا�ضبة 

على �ضموه و على دولة االإم��ارات و �ضعبها باالأمن و االأمان و الرخاء يف ظل 
نهيان  اآل  ال�ضيخ طحنون بن حممد  �ضمو   .. اللقاء  الر�ضيدة. ح�ضر  قيادته 
نهيان  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  و  العني  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 

ع�ضو املجل�س التنفيذي و ال�ضيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان مدير تنفيذي 
مكتب �ضوؤون اأ�ضر ال�ضهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي و معايل اأحمد جمعة 

الزعابي وزير �ضوؤون املجل�س االأعلى لالحتاد يف وزارة �ضوؤون الرئا�ضة.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�صيد مببادرات الدفع بعملية ال�صالم يف ال�صرق الأو�صط وت�صدد على اأهمية عدم ال�صماح بعرقلتها

•• نيويورك -وام: 

اأ�ضادت االإمارات العربية املتحدة باملبادرات االإقليمية والدولية الرامية 
اىل الدفع قدماً بعملية ال�ضالم يف ال�ضرق االأو�ضط، مبا يف ذلك جهود 
جمهورية م�ضر العربية يف حتقيق امل�ضاحلة الفل�ضطينية والتهدئة، 
م�ضددة يف هذا ال�ضياق على اأهمية عدم ال�ضماح الأي طرف كان بعرقلة 

اجلهود اجلماعية اجلادة لتحقيق ال�ضالم واال�ضتقرار.
ال�ضام�ضي،  �ضعود حمد  ال�ضيد  به  اأدىل  ال��ذي  البيان  ذلك خالل  جاء 
املناق�ضة  اأم���ام  امل��ت��ح��دة،  ل��دى االأمم  ال��دائ��م��ة للدولة  امل��ن��دوب��ة  ن��ائ��ب 
ام�����س االول  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  ال��ت��ي عقدتها اجلمعية  ال��ع��ام��ة 
ب�  املتعلقني  البندين  ح��ول  نيويورك،  يف  للمنظمة  الرئي�ضي  املقر  يف 

»ق�ضية فل�ضطني واحلالة يف ال�ضرق االأو�ضط«.

ونوه ال�ضيد ال�ضام�ضي اإىل الر�ضالة التي وجهها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة حفظه اهلل، اإىل رئي�س اللجنة 
مبنا�ضبة  للت�ضرف  القابلة  غري  الفل�ضطيني  ال�ضعب  بحقوق  املعنية 
الذي  الفل�ضطيني  ال�ضعب  م��ع  للت�ضامن  العاملي  باليوم  االح��ت��ف��ال 

ي�ضادف 29 نوفمرب من كل عام.
الدولية  للجهود  دعمه  املتوا�ضل يف  االإم���ارات  دول��ة  كما جدد موقف 
بحقوقهم  ال��ت��م��ت��ع  م��ن  الفل�ضطيني  ال�����ض��ع��ب  مت��ك��ني  اىل  ال��رام��ي��ة 
االحتالل  اإن��ه��اء  خ��الل  من  وذل��ك  للت�ضرف،  القابلة  غري  امل�ضروعة 
1967 وعا�ضمتها  واإقامة دولة فل�ضطينية م�ضتقلة على حدود عام 
القد�س ال�ضرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات ال�ضلة، ومبادرة ال�ضالم 

العربية التي تعد مرجعاً هاماً حلل الق�ضية الفل�ضطينية.
ودعا ال�ضيد ال�ضام�ضي با�ضم دولة االإمارات، املجتمع الدويل لال�ضطالع 

املتحدة  االأمم  وميثاق  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  الأح��ك��ام  وف��ق��اً  مب�ضوؤولياته 
االإ�ضرائيلي  االح��ت��الل  اإن��ه��اء  �ضاأنها  من  التي  التدابري  كافة  التخاذ 
ال�ضماح  يجب  »ال  انه  م�ضيفا  والعربية  الفل�ضطينية  االأرا�ضي  لكافة 
ال�ضالم  لتحقيق  اجل���ادة  اجلماعية  اجل��ه��ود  بعرقلة  ك��ان  ط��رف  الأي 

واال�ضتقرار، واإال �ضنكتفي باإدارة االأزمات فقط ولي�س حلها«.
واالقت�ضادية  االإن�ضانية  االأو�ضاع  اإىل  ال�ضام�ضي  �ضعود  ال�ضيد  ولفت 
املتفاقمة يف االأرا�ضي الفل�ضطينية التي تعد باأم�س احلاجة اليوم اإىل 
دعوة  ال�ضدد  والتنموية، جمددا يف هذا  االإن�ضانية  امل�ضاعدات  تكثيف 
دولة االإمارات للمجتمع الدويل واجلهات املانحة لتكثيف م�ضاهماتها 
لل�ضعب الفل�ضطيني لتمكينهم من مواجهة اأزمتهم ومل�ضاعداتهم على 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة اأ�ضوًة بكل ال�ضعوب.
وق����ال »ان���ط���الق���اُ م���ن االل����ت����زام ال��ت��اري��خ��ي ل���ب���الدي ب��دع��م ال�ضعب 

واالإن�ضانية  التنموية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  ال�ضقيق  الفل�ضطيني 
والتعليمية واالجتماعية، قمنا يف عامي 2017 و2018، بامل�ضاهمة 

بنحو 173 مليون دوالر لتح�ضني اأو�ضاع ال�ضعب الفل�ضطيني.
�ضعود  املتحدة  االأمم  ل��دى  للدولة  الدائمة  املندوبة  نائب  واخت�����تم 
ال�ضام�ضي، بيانه اأمام اجلمعية العامة، جمددا موقف دولة االإمارات 
يف  واال�ضتقرار  االأم���ن  حتقيق  اإىل  الرامية  امل�ضاعي  جلميع  ال��داع��م 
اإىل حلول  التو�ضل  يتطلب  اأنه  اإىل  اأ�ضار  الذي  االأم��ر  املن����طقة، وهو 
�ضيا�ضية لالأزمات التي طال اأمدها، ف�ضال عن تكثيف جهود مكافحة 
ظل  يف  خا�ض������ة  ال�������عامل،  اأن������حاء  ك�������افة  يف  واالإره����اب  ال��ت��ط��رف 
ا�ضتغالل اجل������ماعات املت�����طرفة واالرهابية لهذه االزمات لن�ضر املزيد 
االأطراف  بع�س  م��ن  ومت��وي��ل  بدعم  وال��دم��ار  والفو�ضى  العنف  م��ن 

االقليمية.

اأكد اأن همته كانت بحجم اآمال اأمته؛ وكان الحتاد م�سروع عمره ور�سالته يف احلياة

حممد بن را�صد : ال�صيخ زايد كان و�صيظل واحدا من قادة معدودين يف تاريخ الب�صرية
بناء »خليفة �سات« يوؤكد اإمياننا باأن من ل يحجز لنف�سه مكانًا يف الف�ساء لن تكون له مكانة على الأر�ش بني الأمم وال�سعوب املتقدمة

رحلتنا اإىل امل�ستقبل تتطلب عمليات تطوير متوا�سلة تركز على ال�ستثمار يف الإن�سان الإماراتي
•• دبي-وام:

قال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« اأن ال�ضيخ زايد كان و�ضيظل 
اآمال  الب�ضرية كانت همتهم بحجم  تاريخ  واح��دا من قادة معدودين يف 
اأمتهم؛ كان االحتاد م�ضروع عمره ور�ضالته يف احلياة. وكان بالن�ضبة له 
فعل اإميان يتمثل مبادئ �ضريعتنا الغراء، وي�ضتلهم قيم اأ�ضالفنا العليا، 

ويقوى بال�ضفحات امل�ضرقة يف تاريخ العرب وامل�ضلمني.
واأ�ضاف �ضموه » وها نحن نحتفل بالذكرى ال�ضابعة واالأربعني لتاأ�ضي�س 
االحتاد ونردد بفخر واعتزاز: »هذا زايد.. وهذه االإم��ارات«. فاإجنازاتنا 
تتوا�ضل وتكرب، وقدراتنا تنمو، ودولتنا تتقدم، ومعرفتنا بع�ضرنا تت�ضع، 
من  تنتقل  زماننا  مبتغريات  وعالقتنا  ي���زداد،  التحديات  على  ووعينا 

مواكبتها اإىل امل�ضاركة يف �ضنعها«.
اآل مكتوم  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  وفيما يلي ن�س كلمة �ضاحب 
التي  »رع��اه اهلل«  دب��ي  ال���وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 

وجهها عرب جملة درع الوطن مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�47 ..
اأيها املواطنون واملواطنات..

اأحييكم واأهنئكم بحلول يومنا الوطني ال�ضابع واالأربعني..
واأحيي واأهنئ اأخي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأخ���ي  امل�ضلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ال��دول��ة 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�ضلحة، واأخواين اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام 
تاريخنا  يف  اخل��ال��دة  املنا�ضبة  بهذه  احتفالنا  يكت�ضب  ال��ي��وم  االإم����ارات. 
بذكرى  ثراه  زايد طيب اهلل  ال�ضيخ  يتوج مئوية  الأنه  ا�ضتثنائية،  اأهمية 
اإجنازه االأهم. فلوال ال�ضيخ زايد ملا كان االحتاد، ولوال عمق اإميانه بوحدة 
�ضعب االإم��ارات ملا متكن من تذليل ال�ضعاب ومواجهة العقبات وجتاوز 
التحديات الداخلية واخلارجية التي �ضعت لعرقلة م�ضروعة االحتادي. 

وحاولت اإعاقة م�ضريته.
كان ال�ضيخ زايد و�ضيظل واحداً من قادة معدودين يف تاريخ الب�ضرية كانت 
همتهم بحجم اآمال اأمتهم؛ كان االحتاد م�ضروع عمره ور�ضالته يف احلياة. 
وكان بالن�ضبة له فعل اإميان يتمثل مبادئ �ضريعتنا الغراء، وي�ضتلهم قيم 
اأ�ضالفنا العليا، ويقوى بال�ضفحات امل�ضرقة يف تاريخ العرب وامل�ضلمني. 
الذين ر�ضمنا  ال�ضيخ زايد يف �ضنوات االحت��اد االأوىل: »نحن  اأتذكر قول 
خطة االحت���اد. مل يكن ذل��ك ع��ن خ��ربه، اإمن��ا ع��ن اإمي���ان باأمتنا، اإميان 
ال  التي  امل�ضلحة  حتقيق  يف  ورغ��ب��ة  ال��وح��دة،  ب�ضرورة  اإمي���ان  بالوطن، 
تدرك اإال باالحتاد«.. وقوله: »اإن االحتاد يعي�س يف نف�ضي ويف قلبي واأعز 
ما يف وجودي، وال ميكن اأن اأت�ضور يف يوم من االأيام اأن اأ�ضمح بالتفريط 
اأربعة ع�ضر  زايد قبل  ال�ضيخ  التهاون نحو م�ضتقبله«.. وحني غادرنا  اأو 
عاماً اإىل دار البقاء، كان مطمئناً كل االطمئنان على االحتاد وم�ضتقبله، 
واإخوانه، ويف  اأبنائه  اإرث��ه حمفوظ يف �ضدور  باأن  اليقني  اأمت  وكان على 
اأعناقهم  يف  اأمانة  ر�ضالته  واأن  جمعياً،  واالإماراتيات  االإماراتيني  �ضدور 

اإىل يوم الدين.
ونردد  االحت��اد  لتاأ�ضي�س  واالأربعني  ال�ضابعة  بالذكرى  نحتفل  نحن  وها 
بفخر واعتزاز: »هذا زايد.. وهذه االإمارات«. فاإجنازاتنا تتوا�ضل وتكرب، 
على  ووعينا  تت�ضع،  بع�ضرنا  ومعرفتنا  تتقدم،  ودولتنا  تنمو،  وقدراتنا 
اإىل  مواكبتها  من  تنتقل  زماننا  مبتغريات  وعالقتنا  ي��زداد،  التحديات 

امل�ضاركة يف �ضنعها.
اأيها املواطنون واملواطنات..

وتقييم  اأنف�ضنا  ملراجعة  الوطني  يومنا  منا�ضبة  تدعونا  عام،  كل  كما يف 
اأدائنا يف العام الذي م�ضى.

وال�ضرور،  بالر�ضا  نف�ضي  متتلئ  املا�ضي،  العام  يوميات  يف  اأتاأمل  وحني 
واأح���م���د اهلل ���ض��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل ع��ل��ى متكينه ل��ن��ا م��ن حت��ق��ي��ق اإجن����ازات 
وجناحات نوعية وكمية تليق مبئوية ال�ضيخ زايد طيب اهلل ثراه، وترتقي 

اإىل طموحات اأخي �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة.
قدرات  وتنمي  قوتنا،  وم�ضادر  مكت�ضباتنا  اإىل  ت�ضيف  املنجزات  وه��ذه 
اأمن وا�ضتقرار دولتنا، وترتقي مبكانتها، وتزود التنمية  اأبنائنا، وتوطد 
وازدهار  تقدم  اآف��اق  اأمامنا  وتفتح  اإ�ضافية،  ا�ضتدامة  بعنا�ضر  ال�ضاملة 

جديدة.
اأهم  يف  دولتنا  ترتيب  تقدم  انق�ضى  ال��ذي  االحت���ادي  ال��ع��ام  �ضجل  فقد 
التنمية  وب��خ��ا���ض��ة  ال�����ض��ام��ل��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�ضية  م��وؤ���ض��رات 
نحو  التحول  عملية  يف  ودوائ��رن��ا  وزارات��ن��ا  تقدم  �ضجل  كما  االإن�ضانية. 
بال�ضماح  ال�����ض��رك��ات  ق��ان��ون  ت��ط��ورا مهما يف  و�ضجل  ال��ذك��ي��ة،  احل��ك��وم��ة 
امل�ضتثمرين  ومنح  لل�ضركات،  الكاملة  بامللكية  العامليني  للم�ضتثمرين 

اأج��واء االإم���ارات، مما يوفر معلومات مهمة عن  االحتبا�س احل��راري يف 
التغري املناخي، وي�ضهم يف اتخاذ االإجراءات الوقائية ال�ضرورية.

و�ضيكون “م�ضبار االأمل” الذي تبنيه كوادرنا الوطنية، واملقرر اإطالقه 
الف�ضائية،  م�ضاريعنا  يف  ك���ربى  ق��ف��زة   ،2020 ال��ع��ام  يف  امل��ري��خ  ن��ح��و 
و�ضي�ضفي و�ضوله اإىل املريخ يف العام 2021 األقاً مميزاً على احتفالنا 

باليوبيل الذهبي لالحتاد.
توطني  يف  ج��ه��ودن��ا  ل��ن��ج��اح  ح��ي��اً  من���وذج���اً  الف�ضائية  �ضناعاتنا  ت��ق��دم 
الناجحة  فالنماذج  الوحيد،  النموذج  لي�س  وهو  واملعرفة.  التكنولوجيا 
الذكاء  النظيفة، وتطبيقات  والطاقات  الذرية،  الطاقة  ماثلة يف حقول 
على  والطريان  االأ�ضلحة  و�ضناعات  عموماً،  وال�ضناعات  االإ�ضطناعي، 

وجه اخل�ضو�س.
وبنية  العامل،  يف  ما  اأف�ضل  ت�ضاهي  حتتية  بنية  اإجن��از  يف  جنحنا  وكما 
على  وق��ادرون  م�ضممون  نحن  العاملية،  املمار�ضات  اأف�ضل  تواكب  رقمية 
مهماً  �ضوطاً  قطعنا  وقد  االإماراتية؛  العلمية  التحتية  البنية  ا�ضتكمال 
ورهاننا  لنقطعها.  طويلة  اأ�ضواطاً  اأمامنا  زالت  وما  اإجنازها،  طريق  يف 
التعليم  تطوير  يف  قدماً  امل�ضي  وعلى  ال�ضاعدة،  واأجيالنا  �ضبابنا  على 
بكل م�ضتوياته، وتعزيز اأطر بناء القيادات والكفاءات الب�ضرية، فرحلتنا 
امل�ضتقبل تتطلب عمليات تطوير متوا�ضلة تركز على اال�ضتثمار يف  اإىل 
االن�ضان االإماراتي، لبناء قدراته، والك�ضف عن ملكاته الكامنة، واالرتقاء 
مواجهة  على  مل�ضاعدته  الكفيلة  االأدوات  من  ومتكينه  واأدائ��ه،  بخرباته 

التحديات املقبلة.
اأيها املواطنون واملواطنات..

الذاتية،  قوتنا  م�ضادر  ونعزز  االإجن���ازات  ونراكم  البناء  نوا�ضل  ونحن 
نوا�ضل بانتباه ويقظة، متابعة االأح��داث واملتغريات يف منطقتنا وعاملنا 
العربي والعامل باأ�ضره، ونتفاعل معها مبا يكفل خدمة م�ضاحلنا العليا، 

وهي البو�ضلة التي توجه �ضيا�ضاتنا وقراراتنا ومواقفنا.
واإطفاء  منطقتنا،  يف  وال�ضالم  االأم��ن  ا�ضتتباب  يف  مبا�ضرة  م�ضلحة  لنا 
ب���وؤر ال��ت��وت��ر، واإخ��م��اد م�ضادر ال��ت��ط��رف، واإع����ادة االع��ت��ب��ار لقيم عليا يف 
ديننا وثقافتنا تنبذ العنف والغلو والت�ضدد واجلمود واالنغالق، وحت�س 
االعتدال  وعلى  املحتاج،  واإغاثة  املظلوم  ون�ضرة  واالن�ضاف  العدل  على 

واالنفتاح والت�ضامح وقبول االآخر واحرتام ثقافته.
ويف اإطار هذه امل�ضالح العليا نتحرك ونعمل ونبادر، مدركني ترابط اأمن 
م�ضرينا.  ووح��دة  العربي،  والعامل  التعاون  جمل�س  يف  دولنا  وا�ضتقرار 
وال��ت��زام��ات البد  ا�ضتحقاقات  ال��رتاب��ط يرتبان  ال��وح��دة وه��ذا  ه��ذه  واأن 
ب��اه��ظ��اً جراء  ال��ع��رب��ي ثمنا  ل��ق��د دف���ع ع��امل��ن��ا  ب��ه��ا.  ال��وف��اء  للجميع م��ن 
اال�ضتخفاف بهذه االلتزامات واال�ضتحقاقات. ولي�س الثمن قا�ضراً على 
ما هو ظاهر من دمار وخراب وتفكك حلق بدول عربية، وقتل وت�ضريد 
اأ�ضاب جمتمعات عربية؛ فهو ميتد ليطال م�ضتقبل هذه الدول واملجال 
العربي العام، �ضواء مبا يرتتب على التدخالت االأجنبية يف عاملنا العربي، 
ملواجهة  بناء خطاب عربي جامع  م�ضاعي  تواجه  التي  التعقيدات  اأو يف 

التحديات الراهنة وامل�ضتقبلية.
نحن يف االإمارات ال نتخلى عن التزاماتنا ون�ضعى مع اأ�ضقاء لنا اإىل وقف 
الرتدي ورتق اخلروق الكثرية يف االأو�ضاع العربية الراهنة، واإىل و�ضع 
لبنات توؤ�ض�س جلديد اإيجابي يف احلياة العربية، وحتيي االأمل يف نفو�س 
اأو�ضاعهم قابلة للتح�ضن، واأن م�ضتقبلهم  باأن  ال�ضباب،  ع�ضرات ماليني 

ينطوي على فر�س التقدم واالزدهار.
امل�ضتويني  اأن تفخروا بعطاءات وطنكم على  اأبناء وبنات وطني  يا  ولكم 
العربي واالإن�ضاين، �ضواء يف امل�ضاعدات االإمنائية واالإن�ضانية التي تقدمها، 
اأو يف املبادرات والربامج التي تدعم جهود التمكني االجتماعي والثقايف 

والعلمي والفكري يف املجال العربي العام.
اإمكانية ا�ضتئناف احل�ضارة العربية مثلما  لقد حتدثت قبل عامني عن 
املقومات  اإننا منلك  انقطاع. وقلت  بعد  اأخرى ح�ضاراتها  اأمم  ا�ضتاأنفت 
واملوارد الطبيعية ولكن تعوزنا االإرادة واالإدارة على م�ضتوى احلكومات 
ال  العربية  دولنا  االأو�ضاع يف عدد من  اأن  اأدرك  اأن��ا  والب�ضر.  واالقت�ضاد 
�ضورة  واأن  معطلة،  تكون  تكاد  امل�ضرتك  العربي  العمل  اآليات  واأن  ت�ضر، 
العامل العربي ازدادت قتامة بعد الكوارث التي اأنتجها اخلريف العربي 
يف عدد من الدول العربية. لكنني اأرى �ضوءاً يف اآخر النفق، ففي العامل 
دروب  ومقاربة  االأه��ل��ي،  ال�ضلم  تعزيز  ملتطلبات  متزايد  اإدراك  العربي 
الوطنية  ب��ال��وح��دة  املح�ضنة  ال��ق��وي��ة  ال��دول��ة  وب��ن��اء  وال��ت��ق��دم،  التنمية 
باأن  عميق  اإمي��ان  ول��دي  الفر�س.  وتكافوؤ  وال�ضفافية  والعدل  والقانون 
االإجنازات التي حققتها دولتنا ودول عربية اأخرى، ميكن حتقيق مثلها 

واأكرث منها خالل �ضنوات معدودة يف كل الدول العربية.
تعددية  اإىل  تتجه  تاريخية  انتقالية  مرحلة  يف  مي��ر  ال��ي��وم  عاملنا  اإن 

والكفاءات يف املجاالت الطبية والبحثية والعلمية والتقنية اإقامة مدتها 
واالإقامة  الدخول  تاأ�ضريات  منظومة  تطوير  اإىل  اإ�ضافة  �ضنوات،  ع�ضر 
وتنوعه،  اقت�ضادنا  تو�ضيع  عززنا  املا�ضي  العام  ويف  وامل��واه��ب.  للكفاءات 
والغاز  اخل��ام  النفط  باإنتاج  املت�ضلة  االأن�ضطة  م�ضاهمة  انخف�ضت  حيث 
ارت��ف��ع يف  ال���ذي  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   22،3% اإىل  الطبيعي 
العام 2017 اإىل 1422،2 مليار درهم. ولل�ضنة اخلام�ضة على التوايل 
وا�ضلت دولتنا تقدمها يف املوؤ�ضر العاملي جلذب اال�ضتثمار، وحافظت على 
�ضدارتها عربياً م�ضتحوذة على %36 من اإجمايل اال�ضتثمارات املتدفقة 
م�ضتوى  على  االأجنبي  اال�ضتثمار  تدفقات  اأن  علماً  العربية،  ال��دول  اإىل 

العامل تراجعت بن�ضبة 22%.
ويف �ضبتمرب املا�ضي اعتمدنا امليزانية االحتادية لل�ضنوات الثالث املقبلة 
مببلغ 180 مليار درهم، و�ضتكون ميزانية العام 2019 االأكرب يف تاريخ 
االحتاد وتبلغ 60،3 مليار درهم. وكما يف االأعوام ال�ضابقة حازت ثالثية 
الرفاه االجتماعي والتعليم وال�ضحة على الن�ضيب االأوفر من امليزانية، 

ومبا يعادل ثلثي نفقاتها.
و�ضجل العام املا�ضي اأي�ضاً زيادة كبرية يف عدد الدول التي ترحب بدخول 
االإماراتيني اإىل اأرا�ضيها من دون تاأ�ضرية م�ضبقة، يف داللة جديدة على 
التي يحظى  الطيبة  وال�ضمعة  بها دولتنا،  التي حتظي  املكانة املحرتمة 

بها �ضعبنا يف العامل.
اأطلق جمل�س الوزراء  وترجمة لتوجيهات �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 
ال�ضيا�ضة الوطنية لكبار املواطنني مت�ضمنة منظومة رعاية كاملة توؤمن 
احلياة الكرمية لهم وتليق بعطاءاتهم وباالأدوار املنتظرة منهم يف خدمة 
لالأجيال  وامل��ع��رف��ة  اخل���ربة  ون��ق��ل  االأ���ض��ري  التما�ضك  وت��ع��زي��ز  املجتمع 
ال�ضابة. ومن االإجنازات املهمة يف العام املا�ضي، تاأ�ضي�س »جمل�س التن�ضيق 
املجاالت  يف  البلدين  بني  التكامل  لتحقيق  اإط��اراً  ال�ضعودي«  االإم��ارات��ي 
كافة، وتاأ�ضي�س امل�ضروعات اال�ضرتاتيجية امل�ضرتكة. وقد اعتمد املجل�س 
م�ضروعات ت�ضم اإطالق روؤية وهوية م�ضرتكة تعنى بال�ضياحة للبلدين، 
وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة م��وح��دة ل��الأم��ن ال��غ��ذائ��ي، وخ��ط��ة ل��ل��م��خ��زون الطبي، 

ومنظومة اأمن اإمدادات م�ضرتكة.
ي�ضيق املجال هنا عن تعداد كل جناحاتنا واإجنازاتنا، وهي يف كل االأحوال 
تتحدث عن نف�ضها وظاهرة للعيان. لكنني �ضاأتوقف عند اأحدث اإجنازاتنا، 
وهو جناح كوادرنا الوطنية يف بناء القمر ال�ضناعي »خليفة �ضات« وو�ضعه 

يف مداره حول االأر�س، وت�ضغيله بكفاءة عالية.
واأتوقف عند هذا االإجناز الأنه حافل باملعاين املهمة وثري بالدالالت. فهو 
تاأكيد جديد على جدارة روؤيتنا وكفاءة خططنا، وح�ضن تنفيذ م�ضاريعنا. 
والتكنولوجيا  العلوم  يف  لبالدنا  العليا  ال�ضيا�ضة  اأن  على  �ضهادة  وه��و 
والنهج  اجل���اد  بالعمل  واأن��ن��ا  امل��رج��وة منها.  االأه����داف  واالب��ت��ك��ار حتقق 
البع�س  اج��رتاح ما يعتربه  ق��ادرون على  الفريق  واملثابرة وروح  العلمي 

م�ضتحياًل وحتقيق ما يراه كثريون بعيد املنال.
اأنف�ضنا و�ضعبنا باأن ن�ضنع  اأمام  وقد جاء هذا االإجن��از يف �ضياق التزامنا 
م�ضتقبلنا باأيدينا، وهو ما اأوجب علينا ر�ضد االجتاهات العاملية ال�ضاعدة 
على  تاأثرياتها  ومواكبة  ال���رثوة،  وتكوين  والتكنولوجيا  االقت�ضاد  يف 

خططنا وم�ضرية التنمية يف بالدنا.
يحجز  ال  من  اأن  مبكر  وقت  يف  اأدركنا  الف�ضائية،  لل�ضناعات  وبالن�ضبة 
االأمم  ب��ني  االأر�����س  على  مكانة  ل��ه  ت��ك��ون  ل��ن  الف�ضاء  يف  م��ك��ان��اً  لنف�ضه 
وال�����ض��ع��وب امل��ت��ق��دم��ة. وه��ك��ذا اأدرج���ن���ا ع��ل��وم ال��ف�����ض��اء حم����وراً ث��اب��ت��اً يف 
دولتنا  دخ��ول  تكفل  التي  وال��ربام��ج  اخلطط  وو�ضعنا  ا�ضرتاتيجياتنا، 
ع�ضر الف�ضاء، وكان على راأ�س اأولوياتنا تكوين جيل اإماراتي يتقن علوم 

الف�ضاء.
وحني اأن�ضاأنا قبل 12 عاماً مركزنا الف�ضائي، كانت م�ضاركة اأبنائنا يف اأول 
م�ضاريعه وهو »دبي �ضات 1-« تقف عند حدود التعلم واكت�ضاب املعرفة. 
ويف »دبي �ضات2-« بلغت م�ضاهمة اأبنائنا يف عمليات بنائه %70. اأما » 
خليفة �ضات« الذي اأطلقناه يف �ضهر اأكتوبر املا�ضي، فقد بني كله بعقول 

و�ضواعد العلماء واملهند�ضني االإماراتيني.
على  الوطني  الف�ضاء  قطاع  للف�ضاء«  االإم����ارات  »وك��ال��ة  تظلل  وال��ي��وم، 
اأر����س االإم�����ارات، ويقطف »ب��رن��ام��ج االإم�����ارات ل���رواد الف�ضاء »  ام��ت��داد 
اإبريل املقبل اإىل حمطة  اإماراتي يف �ضهر  ثمراته االأوىل بانطالق �ضاب 
الف�ضاء الدولية، وتعزز »الياه �ضات« احل�ضور االإماراتي يف الف�ضاء بقمر 
»ماي  القمر  وينفذ طالب جامعة خليفة يف خمترباتها  وي�ضمم  ثالث، 
�ضات1-« ويطلقونه قبل اأ�ضبوعني للف�ضاء، وتتخرج الدفعة االأوىل من 
برنامج املاج�ضتري يف العلوم الهند�ضية وتقنيات الف�ضاء، وي�ضارك طالب 
جامعيون يف بناء » مزن �ضات« الذي �ضيو�ضع يف مداره اأواخر العام املقبل؛ 
لدرا�ضة الغالف اجلوي وجمع البيانات املتعلقة مب�ضتويات انبعاث غازات 

م��راك��زه احل�����ض��اري��ة، بعد ث��الث��ة ق���رون ت��ف��ردت فيها امل��رك��زي��ة الغربية 
بو�ضم احل�ضارة العاملية مبي�ضمها. وقد ت�ضتغرق هذه املرحلة االنتقالية 
ع�ضرين اأو ثالثني عاماً اأو اأكرث اأو اأقل، وهي اأعوام كافية الن�ضمام من 
ميلك االإرادة ويح�ضن االإدارة اإىل املراكز العاملية للح�ضارة االإن�ضانية اإنها 
فر�ضة �ضانحة اأمامنا يف العامل العربي، وعليها اأن نغتنمها ونن�ضم اإىل 

ال�ضاعني لها مثل ال�ضني واليابان والهند.
اأيها املواطنون واملواطنات..

واأذكركم  نف�ضي  الأذكر  واالأربعني،  ال�ضابع  الوطني  العيد  منا�ضبة  اأغتنم 
ثالث  لالحتاد  الذهبي  اليوبيل  عن  يف�ضلنا  ما  اأن  وطني،  وبنات  اأبناء 
“اأجندة  م�ضتهدفات  حتقيق  خاللها  ن�ضتكمل  اأن  علينا  فقط،  �ضنوات 

االإمارات 2021”.
ال����وزارات  عمل  على  االأداء  وم��وؤ���ض��رات  املتابعة  خ��الل  م��ن  مطمئن  اأن���ا 
االأجندة..  املحلية مع م�ضتهدفات  والهيئات االحتادية، وتفاعل اجلهات 
جهودنا  م�ضاعفة  اإىل  بحاجتنا  اأ�ضعر  م��ا  مب��ق��دار  اطمئناين  ومب��ق��دار 
وت�ضريع اإجناز م�ضاريعنا. فمو�ضوعات االأجندة لي�ضت جامدة اأو �ضاكنة، 
اأي وقت م�ضى،  اأك��رث من  ذل��ك، معر�ضة  وف��وق  بل متحركة ومتطورة، 
املت�ضارعة يف عاملنا، والتي  املبا�ضرة للمتغريات  املبا�ضرة وغري  للتاأثريات 
ت��ط��ال ك��ل ن�����ض��اط ان�����ض��اين يف االق��ت�����ض��اد والتعليم وال��ث��ق��اف��ة واالإع����الم 

واخلدمات ال�ضحية والبنى التحتية.
ولعلكم تالحظون �ضرعة اإيقاع املتغريات، و�ضرعة اإحالل اجلديد حمل 
فيه  امتزج  زم��ن  القريب. فنحن يف  باالأم�س  ك��ان جديداً  ال��ذي  القدمي 
احلا�ضر بامل�ضتقبل كما مل يحدث من قبل. وعلى �ضبيل املثال، حني بداأ 
تطبيقاتها  كانت  الرابعة،  ال�ضناعية  ال��ث��ورة  عن  �ضنوات  قبل  احلديث 
االإ�ضطناعي،  الذكاء  يف  وكذلك  ال��واق��ع،  اأر���س  على  تتحرك  ومناذجها 

والطباعة الثالثية االأبعاد، والتطبيقات الرقمية وغريها.
وقيا�س  للمتغريات،  وم�ضتمرة  حثيثة  متابعة  اإىل  تدعونا  احل��ال  ه��ذه 
التوا�ضل  اإىل زيادة  اأثرها على خططنا وم�ضاريعنا وبراجمنا. وتدعونا 
ذات  العمل  ف��رق  ب��ني  التعاون  وتعميق  املعنية،  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني 
�ضلتنا  نعمق  ونحن  �ضنوات  فمنذ  تق�ضري،  اأي  يف  لنا  عذر  وال  العالقة. 
بامل�ضتقبل، ولدينا املوؤ�ض�ضات واملجال�س املتخ�ض�ضة و�ضبكة عالقات فاعلة 

مع املراكز العاملية املرموقة يف علوم امل�ضتقبل.
اأيها املواطنون واملواطنات..

منذ اأيام احتفينا ب�ضهدائنا يف يومهم ال�ضنوي، واليوم جندد عهدنا لهم، 
باأن الوطن الذي لبوا نداءه، و�ضحوا باأرواحهم من اأجل عزته وكرامته 
وحريته، �ضيظل وطن االأحرار، القوي باأبنائه، واملنيع بقدراته، وال�ضامخ 

باإجنازاته، والع�ضي على الطامعني واملرتب�ضني.
واليوم، ونحن ننعم باإجازة م�ضتحقة نق�ضيها مع اأنف�ضنا واأ�ضرنا واأطفالنا 
امل�ضلحة  قواتنا  يف  اأبطالنا  والعرفان  التقدير  بكل  نتذكر  واأ�ضدقائنا، 
واأجهزتنا االأمنية ال�ضاهرين على حماية وطننا، فبف�ضلهم ي�ضود االأمن 
التنمية  وُنراكم  مكت�ضباتنا،  على  ونحافظ  بالدنا،  رب��وع  يف  واال�ضتقرار 

ونوؤمن ا�ضتدامتها، ونعزز �ضمعة ومكانة دولتنا بني دول العامل.
ويف يومنا االأغر هذا، تتجه قلوبنا بالدعاء اإىل املوىل عز وجل اأن يحفظ 
�ضباط وجنود قواتنا امل�ضلحة الذين يحتفلون بالعيد الوطني يف اخلنادق 
اأنهم وهم  البوارج وال��زوارق.  القتال وقمرات الطائرات وثنايا  وجبهات 
يطلبون الن�ضر اأو ال�ضهادة يف معارك الدفاع عن احلق ومواجهة العدوان 
يج�ضدون اأف�ضل ما يف �ضعبنا من خ�ضال و�ضجايا، وي�ضفون على يومنا 

الوطني املعنى ال�ضامي للعطاء، والتج�ضيد االأعلى لالنتماء والوالء.
اأتوجه اإىل املوىل عز وجل باحلمد وال�ضكر والثناء على ما اأفا�س به علينا 
من نعم، وما كتبه لنا من توفيق يف اأعمالنا وخدمة وطننا و�ضعبنا واأمتنا. 
واال�ضتقرار  االأم��ن  فيها  وي��دمي  اأن يحفظ بالدنا  الكرمي  واأ�ضاأل وجهه 

واالزدهار، واأن ي�ضدد خطانا ويكون لنا عوناً يف احلق وعمل اخلري..
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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اأخبـار الإمـارات
وزارة الثقافة اليمنية حتتفي بيوم ال�صهيد

•• عدن - وام:

االإماراتي  االأحمر  الهالل  هيئة  من  بدعم  اليمنية  الثقافة  وزارة  احتفت 
ع��ام تقديرا  ال�30 من نوفمرب من كل  ال��ذي ي�ضادف يف  ال�ضهيد«  »ي��وم  ب� 

واجالال لت�ضحيات ال�ضهداء.
ونظمت الوزارة فعالية يف امل�ضرح الوطني مبديرية املعال بالعا�ضمة املوؤقتة 
عدن ح�ضرها مراد رفيق م�ضت�ضار وزير الثقافة الذي القى كلمة اأكد فيها ان 
يوم ال�ضهيد هو تخليد لذكرى �ضهداء االمارات الذين ا�ضت�ضهدوا يف ميادين 
القتال دفاعا عن االإن�ضان اليمني من امللي�ضيات احلوثية االجرامية معربا 
عن تقدير ال�ضعب اليمني لت�ضحيات ابناء االإم��ارت دفاعا عن اليمن وعن 
اأم��ام الت�ضحيات  اليوم لن يكون كافيا  . وق��ال ان احتفاءنا  ال��دول العربية 

التي قدموها من اأجل اليمن ووطنهم دولة االمارات.
واأ�ضاف اإن دولة االمارات مل تقف فقط اإىل جانب اليمن يف ميادين التحرير 
من امليلي�ضيات احلوثية التابعة اليران بل كان دورها كبري يف ميادين اإعادة 
امل�ضاريع  ودعم  واالجتماعية  ال�ضحية  الرعاية  والتاأهيل ويف تقدمي  البناء 
االقت�ضادية التنموية والكثري من امل�ضاريع الهادفة اإىل النهو�س باليمن.. 

وما تقدمة االمارات للثقافة خلري مثال على ذلك.
واأكد ال�ضباب حممد زكريا اأحد متطوعي الهالل االأحمر االإماراتي يف كلمة 
البوا�ضل  االم��ارات  اأبناء  االأبطال  �ضنعه  وطني  يوم  هو  ال�ضهيد  يوم  ان  له 
يف م��ي��ادي��ن ال��ع��ز وال�����ض��رف ال��ذي��ن ا���ض��ت�����ض��ه��دوا م��ن اأج���ل ال��وط��ن ون�ضرة 
اأبناء  كل  قلوب  يف  عظيمة  منا�ضبة  ال�ضهيد  ..وي���وم  واجل��ار  وال�ضقيق  االأخ 

االمارات.

»الهالل الماراتي« يقدم م�صاعدات غذائية اىل اأهايل »يبعث« يف حمافظة ح�صرموت
•• ح�رضموت -وام:

ت��وا���ض��ل جهودها  ال��ت��ي  ال��ه��الل االأح���م���ر االإم���ارات���ي  وزع���ت هيئة 
من  امل��زي��د  اليمنية  ح�ضرموت  حمافظة  يف  واالإغ��اث��ي��ة  االإن�ضانية 
ومناطق  م��دي��ري��ات  يف  املحتاجة  االأ���ض��ر  على  الغذائية  امل�ضاعدات 
والقرى النائية باملحافظة وذلك يف اإطار الدعم الذي تقدمه دولة 
االإم��ارات مل�ضاعدة االأ�ضقاء يف اليمن تزامنا مع عام زايد للتخفيف 

من معاناتهم وحت�ضني ظروفهم املعي�ضية واالقت�ضادية.
3500 م��واط��ن ميني م��ن االأ�ضر  امل�����ض��اع��دات  وا���ض��ت��ف��اد م��ن ه��ذه 
اإح��دى مديريات حمافظة ح�ضرموت   - يبعث  املحتاجة مبديرية 

التي يعاين �ضكانها اأو�ضاعا �ضعبة - وذلك .

بهذه  �ضعادتهم  عن  واأع��رب��وا  االأ�ضر  وج��وه  على  الب�ضمة  وارت�ضمت 
التخفيف من معاناتهم نظرا  �ضاأنها  التي من  الغذائية  امل�ضاعدات 
لظروفهم ال�ضعبة. وو�ضف امل�ضتفيدون من امل�ضاعدات حلظة ا�ضتالم 
�ضلتهم الغذائية بالعيد حيث ر�ضمت الفرحة على حميا اجلميع.. 
متوجهني  املنا�ضب  الوقت  يف  ج��اءت  الغذائية  ال�ضالل  اأن  موؤكدين 
اىل  وقوفها  على  و�ضعبا  حكومة  االإم���ارات  لدولة  اجلزيل  بال�ضكر 
جانبهم وتقدمي الدعم لهم. من جانبهم ثمن امل�ضوؤولون باملديرية 
اىل  امل�ضاعدة  اي�ضال  يف  املتميز  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  جهود 
املحافظات..  خمتلف  ويف  املحافظة  يف  وامل��ح��ت��اج��ة  امل��ع��وزة  االأ���ض��ر 
لدولة  ال�ضادقة  االأخ��وي��ة  باملواقف  الكبري  اعتزازهم  عن  معربني 

االإمارات جتاه ال�ضعب اليمني.

اأكد اأن احتفاءنا باليوم الوطني هو ر�سالة وفاء وجتديد العهد والولء للوطن وموؤ�س�سيه 

حممد بن زايد : الإمارات ما�صية بقوة نحو امل�صتقبل ب�صواعد اأبنائها
مدر�سة زايد معني ل ين�سب من الدرو�ش والعرب، واأهم درو�سها اأن الوحدة وحب الوطن والعمل املخل�ش والتخطيط ال�سليم هي و�سفة التقدم والنه�سة
نحيي اأبناءنا الأبطال املرابطني يف �ساحات العز وال�سرف ونتذكر بكل اإجالل �سهداءنا الأبرار الذين جادوا باأرواحهم الطاهرة حتى تظل راية الإمارات عالية خفاقة

الإمارات العربية املتحدة، باإجنازاتها احل�سارية الكربى، تبث الأمل يف قلب كل مواطن عربي، وخ�سو�سًا ال�سباب 
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اأك��د �ضاحب 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  اإن دولة  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
يف يومها الوطني ال�ضابع واالأربعني، ما�ضية بقوة نحو امل�ضتقبل؛ معتمدة 
التي تربط  الوحدة  بنف�ضها وقدراتها، وروح  اأبنائها وثقتها  �ضواعد  على 
ُع��راه، وطموحها الذي ال حتده حدود،  اأهلها برباط وثيق ال تنفك  بني 

ووعيها العميق بالتطورات والتحوالت يف البيئتني االإقليمية والدولية.
وقال �ضموه انه يف كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نفتخر مبا حققناه 
اخلطوات  ك��ل  ون��راج��ع  م�ضى،  ع��ام  يف  وح�ضارية  تنموية  اإجن����ازات  م��ن 
والربامج، كما نتطلع بكل اأمل وتفاوؤل وثقة اإىل ما نحققه خالل االأعوام 

املقبلة.
وفيما يلي ن�س كلمة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة التي وجهها عرب جملة 

درع الوطن مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�47 للدولة..
اإن احتفاءنا باليوم الوطني هو ر�ضالة وفاء وجتديد العهد والوالء للوطن 
وموؤ�ض�ضيه ملا قدموه من جهد وفكر وعمل لتحقيق حلم االحتاد.. وتاأكيد 
العزم على موا�ضلة العمل من اأجل احلفاظ على مكت�ضبات دولة الوحدة 

وتعزيز اأركانها وجعل رايتها دائما عالية خفاقة يف املحافل الدولية.
يف  ف��ري��دة  حافلة  م�ضرية  جت�ضد  الغالية  دولتنا  عمر  م��ن  عاما   47 اإن 
التطور والنجاح والرقي واالإجناز والتغلب على التحديات بروح االإحتاد 
وقدرته  االإم��ارات��ي  االإن�ضان  قوة  وتوؤكد  والت�ضميم..  واالإرادة  والعزمية 

على االإ�ضهام باالإيجابية يف م�ضرية التقدم االإن�ضاين.
يف هذه الذكرى الوطنية التي تثري يف نفو�ضنا م�ضاعر الفخر واالعتزاز، 
بقيادة  الفتية  دولتنا  االأوائ��ل ل�ضرح  املوؤ�ض�ضني  بكل تقدير ووف��اء  نتذكر 
“ الذين  ث��راه  “ طيب اهلل  اآل نهيان  زاي��د بن �ضلطان  ال�ضيخ  املغفور له 
العربية  االإم��ارات  دول��ة  وقيام  االإم��ارات  لنهو�س  القوية  االأ�ض�س  و�ضعوا 
العزم  جمددين  جناحات  من  تبعها  وم��ا  الوحدة  حلم  وحتقيق  املتحدة، 
كما  الوطن  يظل  حتى  واإمي���ان؛  ق��وة  بكل  امل�ضرية  موا�ضلة  على  والعهد 
اأراده ال�ضيخ زايد واإخوانه من االآباء املوؤ�ض�ضني، رحمهم اهلل جميعاً، عزيزاً 
لوطنه،  وحبه  �ضعبه،  ووع��ي  قيادته،  بحكمة  ال�ضفوف  مقدمة  ويف  قوياً 
�ضعادة  اأن  ون��وؤك��د  والنفي�س،  ب��ال��غ��ايل  اأج��ل��ه  م��ن  للت�ضحية  وا���ض��ت��ع��داده 
تزال،  وال  كانت،  وعزته  ورفاهيته  وتقدمه  ونه�ضته  االإم��ارات��ي  االإن�ضان 
الوطنية؛  الق�ضوى لكل اخلطط واال�ضرتاتيجيات وال�ضيا�ضات  االأولوية 
دولة  واأن  الب�ضرية،  ال��رثوة  الوطن احلقيقية هي  ث��روة  ب��اأن  نوؤمن  الأننا 
االإمارات العربية املتحدة تدخل ع�ضر الثورة ال�ضناعية الرابعة والذكاء 
الذي  واملوؤهل،  املتعلم  باالإن�ضان  واإمن��ا  والنفط،  باملال  لي�س  اال�ضطناعي 
الرثوة  واالإب�����داع، وخ��ل��ق  االب��ت��ك��ار  وال��ق��درة على  الع�ضر  م��ه��ارات  ميلك 
العلمي، يف ظل ع�ضر  والبحث  والتكنولوجيا  العلوم  املعرفية من خالل 
�ضريع التحول على امل�ضتويات العلمية والتكنولوجية، وغدت فيه املعرفة 
التفوق  معيار  ه��ي  التكنولوجيا  واأ�ضبحت  وم�����ض��دره��ا،  ال���رثوة  اأ���ض��ا���س 

والتميز على ال�ضاحة العاملية.
االإخوة واالأخوات..

�ضنعوا  ال��ذي��ن  زع��م��اءه��ا  تن�ضى  ال  املتح�ضرة  واملجتمعات  ال�ضعوب  اإن 
ت��اري��خ��ه��ا، وو���ض��ع��وا اأ���ض�����س جم��ده��ا وع��زت��ه��ا وت��ق��دم��ه��ا، واإمن���ا تخلدهم، 
الدوام  على  ليظلوا  والفخار؛  املجد  �ضفحات  اأن�ضع  يف  ذكراهم  وت�ضجل 
 2018 “ زاي��د  “عام  ك��ان  ولقد  االأج��ي��ال،  بعد  اإل��ه��ام لالأجيال  م�ضدر 
وال�ضاربة  االإم���ارات���ي،  املجتمع  ��خ��ة يف  امل��رت���ضِّ ال��وف��اء  قيمة  ع��ن  ت��ع��ب��رياً 
بجذورها يف اأعماق قيمه واأخالقه؛ فقد مّثل هذا العام منا�ضبة لت�ضليط 

باالإجناز  اأن يفتخر  له  واإماراتية، بل كل عربي،  اإماراتي  فاإن كل  واليوم 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  حققته  ال���ذي  امل�ضبوق  غ��ري  التاريخي 
 “ االإم��ارات��ي  القمر اال�ضطناعي  اإط��الق  2018 متمثاًل يف  خ��الل ع��ام 
خليفة �ضات “ الذي �ضنع بالكامل داخل الدولة، وباأيٍد اإماراتية خال�ضة، 
عام  الف�ضاء خ��الل  اإىل  اإم��ارات��ي  رائ���د ف�ضاء  اأول  الإر���ض��ال  واال���ض��ت��ع��داد 
وامل�ضي قدماً يف خطة اإر�ضال م�ضبار اإماراتي اإىل املريخ بحلول   ،2019
من  الكثري  يف  حققناها  التي  املتقدمة  امل��راك��ز  عن  ف�ضاًل   ،2021 ع��ام 
وذلك  املتخ�ض�ضة،  الدولية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضدرها  التي  التنموية  املوؤ�ضرات 
الأننا نوؤمن باأن التفوق ال ت�ضنعه االأماين، واإمنا العمل واجلهد واالإرادة، 
باأ�ضبابه ومقوماته، ويف  االأخذ  التقدم متاح للجميع، ولكن �ضريطة  واأن 
امل�ضتقبل  نحو  والواثق  االآم��ن  العبور  بوابة  ُيَعدُّ  الذي  التعليم  مقدمتها 
امل�ضرق باإذن اهلل تعاىل، وال�ضمانة للحفاظ على ا�ضتدامة التنمية، وو�ضع 
دولة االإمارات العربية املتحدة يف املكانة التي ت�ضتحقها بني االأمم. والأننا 
نوؤمن باأن اال�ضتثمار يف االإن�ضان هو اال�ضتثمار االأمثل، واأننا قادرون على 
املناف�ضة يف ميادين التطور والتقدم، وبناء اقت�ضاد متنوع ا�ضتعداداً ملرحلة 
ما بعد النفط، من خالل التعليم املتطور والع�ضري الذي يبني الكوادر 
على  القمة  اإىل  االإم��ارات��ي��ة  التنمية  قاطرة  تقود  التي  املوؤهلة  الب�ضرية 

الدوام.
االإخوة واالأخوات..

تبث  الكربى،  باإجنازاتها احل�ضارية  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  اإن 
ال�ضباب، وتوجه ر�ضالة مهمة  االأم��ل يف قلب كل مواطن عربي، وخا�ضة 
يف  احلقيقية  واملناف�ضة  والتفوق  النجاح  على  ق��ادرون  العرب  اأن  مفادها 
م�ضمار التطور العاملي بقوة االإرادة والطموح والثقة بالذات والتخطيط 
ي ل��ل��ح��ا���ض��ر وامل�����ض��ت��ق��ب��ل؛ ول���ذل���ك ف����اإن م���ا ي��ت��ح��ق��ق ع��ل��ى االأر�����س  اجل�����دِّ
االإماراتية ميثل م�ضدر اإلهام للمنطقة كلها، وم�ضدر فخر واعتزاز لكل 
عربي؛ الأن اإجنازات دولة االإم��ارات العربية املتحدة ت�ضاف اإىل الر�ضيد 
والنيل منهم وبث  ت�ضويه �ضورتهم  للعرب، يف ظل حم��اوالت  احل�ضاري 
الياأ�س واالإحباط يف نفو�ضهم. اإن ما حققته وحتققه، و�ضوف حتققه باإذن 
امل�ضتويات  املتحدة من جناحات على  العربية  االإم��ارات  دول��ة  تعاىل،  اهلل 
التي  هة  امل�ضوَّ ال�ضورة  تلك  لي�س  العربي  العامل  اأن  للعامل  يوؤكد  كافة، 
من  جتد  والتي  اخل��ارج،  اإىل  ت�ضديرها  واالإرهابيون  املتطرفون  يحاول 
اآخ��ر مهم عنوانه  ل��ه وج��ه  واإمن���ا  ج لها الأغ��را���س خبيثة؛  وي���روِّ يتلقفها 
امل�ضاركة  اأجل  االأم��ل واالإجن��از واالنفتاح والت�ضامح والعمل بكل قوة من 

احلقيقية يف م�ضرية احل�ضارة الب�ضرية.
االإخوة واالأخوات..

منذ اإطالق �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، 
االإم����ارات  دول���ة  قطعت   ،2005 ع���ام  يف  التمكني  ب��رن��ام��ج  اهلل،  حفظه 
العربية املتحدة خطوات مهمة ونوعية على طريق دعم م�ضاركة املواطنني 
االإم��ارات��ي على موعد مع  ال�ضعب  ف��اإن  ال�ضياق  ه��ذا  العام، ويف  ال�ضاأن  يف 
ا�ضتحقاق وطني مهم هو االنتخابات الربملانية 2019، التي توؤكد اإميان 
القيادة العميق بدور املجل�س الوطني االحتادي يف م�ضرية التنمية واإعالء 
لقد  اخلارجي.  اأو  الداخلي  امل�ضتوى  على  �ضواء  للوطن،  العليا  امل�ضلحة 
كان التعاون االإيجابي اخلالق بني املجل�س الوطني االحتادي واحلكومة 
على مدى ال�ضنوات املا�ضية تعبرياً عن روح امل�ضوؤولية الوطنية التي حتكم 
املتحدة من وفاق  العربية  االإم��ارات  دول��ة  ملا مييز  وتاأكيد  املجل�س،  عمل 

داخلي ميثل �ضمام االأمان الأمنها وا�ضتقرارها وتنميتها.
االإخوة واالأخوات..

و�ضالم  وتنمية  ا�ضتقرار  عن�ضر  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  متثل 
واملتزنة  احل�ضارية  اخلارجية  �ضيا�ضاتها  بف�ضل  وال��ع��امل؛  منطقتها  يف 

ال�ضوء على ما قدمه هذا القائد اال�ضتثنائي يف تاريخ الوطن واملنطقة، 
من  ع�ضرها؛  �ضبقت  ثاقبة  وروؤى  وت�ضحية  وفكر  جهد  من  والعامل  بل 
اأن نقف اليوم بكل  اأركانها؛ ومن اأجل  اأجل بناء جتربة االحتاد، ومتتني 
فخر مرفوعي الهامات تغمرنا ال�ضعادة والفرح واالعتزاز واالأمل، ونحن 
ثقة  ولدينا  املباركة،  االحت��ادي��ة  م�ضريتنا  على  عاماً   47 مب��رور  نحتفل 
مطلقة باأن دولة االإمارات العربية املتحدة �ضتظل مت�ضي بقوة اإىل االأمام، 
واأن احتفالها بيوبيلها الذهبي بعد �ضنوات قليلة �ضيكون احتفااًل باإجنازها 
دول  اأف�ضل  من  جعلها  اإىل  تهدف  التي  الكربى  احل�ضارية  م�ضروعاتها 
�ضرنا  ال��ذي  النهج  والأن  ورا�ضخاً؛  قوياً  اأ�ضا�ضه  كان  البنيان  الأن  العامل؛ 
عليه على مدى ال�ضنوات املا�ضية كان حموره االأ�ضا�ضي هو االإن�ضان الذي 
راهن عليه ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، رحمه اهلل، واآمن باأنه الرثوة 
التنموية،  روؤيتنا  توجه  التي  نف�ضها  الفل�ضفة  وه��ي  للوطن،  احلقيقية 
وحتدد اأولوياتها واأهدافها يف عهد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”.
اخلري  زاي��د  فكر  ال�ضتح�ضار  منا�ضبة  زايد” 2018..  “عام  ك��ان  لقد 
ومدر�ضته وفل�ضفته وعبقريته يف احلكم والقيادة، وبعد نظره الذي اأثبتته 
وتثبته، كل يوم، م�ضارات االأحداث يف منطقتنا والعامل، ونحن يف حاجة 
م�ضتمرة اإىل اإبقاء هذا الرتاث الرثي حا�ضراً يف عقول االأجيال، وخا�ضة 
ال�ضباب حتى يكون م�ضدر اإلهام لهم؛ الأن مدر�ضة زايد معني ال ين�ضب 
اأي�ضاً، واأهم  من الدرو�س والعرب، لي�س للحا�ضر فقط، واإمنا للم�ضتقبل 
ال�ضليم  والتخطيط  املخل�س  والعمل  الوطن  وح��ب  الوحدة  اأن  درو�ضها 
والروؤية الوا�ضحة للحا�ضر وامل�ضتقبل هي و�ضفة التقدم والنه�ضة يف اأي 

زمان ومكان.
االإخوة واالأخوات..

يف هذا اليوم املجيد من اأيام دولة االإم��ارات العربية املتحدة نوجه حتية 
البا�ضلة، عماد الوطن، وركنه الركني،  امل�ضلحة  اإىل قواتنا  واإكبار  اإجالل 
املثل  ي�����ض��رب��ون  ال��ذي��ن  االأق���وي���اء  ال��رج��ال  وم�ضنع  احل�����ض��ني،  وح�ضنه 
والقدوة يف الت�ضحية والفداء، ويبثون روح الوطنية واالنتماء لدى اأبناء 
�ضاحات  يف  املرابطني  االأب��ط��ال  اأبناءنا  ونحيي  جيل.  بعد  جياًل  الوطن 
العز والفخر وال�ضرف على اأر�س اليمن ال�ضقيق دفاعاً عن احلق والعدل 
وال�ضرعية، ودعماً لالأ�ضقاء اليمنيني وحقهم يف العي�س بكرامة واطمئنان 
واأمن واأمان.. اإن الت�ضحيات والبطوالت التي قدمها اأبناء قواتنا امل�ضلحة 
االإماراتي  ال��ت��اري��خ  �ضي�ضجلها  ال��واج��ب  ميادين  م��ن  وغ��ريه��ا  اليمن  يف 
والعربي واالإن�ضاين؛ لتكون �ضاهدة على نبل اجلندي االإماراتي واأخالقه 
�ضد  والوقوف  االأ�ضقاء  دعم  يف  الثابتة  االإماراتية  وال�ضيا�ضة  و�ضجاعته، 

الظلم والطغيان.
الذين  االأب��رار  �ضهداءنا  واإكبار  اإج��الل  بكل  نتذكر  العظيم  اليوم  يف هذا 
جادوا باأرواحهم الطاهرة حتى تظل راية االإمارات عالية خفاقة، ونحّيي 
اأمهاتهم واآباءهم وذويهم الذين زرعوا فيهم حب الوطن والت�ضحية من 

اأجله، وقدموا درو�ضاً عميقة يف ال�ضرب والوطنية واالنتماء.
االإخوة واالأخوات ..

اإن دولة االإم��ارات العربية املتحدة، يف يومها الوطني ال�ضابع واالأربعني، 
ما�ضية بقوة نحو امل�ضتقبل؛ معتمدة على �ضواعد اأبنائها وثقتها بنف�ضها 
وقدراتها، وروح الوحدة التي تربط بني اأهلها برباط وثيق ال تنفك ُعراه، 
العميق بالتطورات والتحوالت  وطموحها الذي ال حتده حدود، ووعيها 
يف البيئتني االإقليمية والدولية.. ويف كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني 
نفتخر مبا حققناه من اإجنازات تنموية وح�ضارية يف عام م�ضى، ونراجع 
كل اخلطوات والربامج، كما نتطلع بكل اأمل وتفاوؤل وثقة اإىل ما نحققه 

خالل االأعوام املقبلة.

يف  والتاأثري  والتقدير  االح��رتام  لها  جلبت  ثابتة  اأ�ض�س  على  تقوم  التي 
ال�ضاحتني االإقليمية والدولية؛ حيث حتر�س الدولة على تعزيز عالقاتها 
مع االأ�ضقاء، والوقوف اإىل جانبهم يف مواجهة التحديات امل�ضرتكة؛ مبا 
احلالية  العربية  االأجيال  حق  وي�ضمن  العليا،  العربية  امل�ضالح  يحفظ 
والقادمة يف العي�س باأمن و�ضالم وا�ضتقرار، وتبني �ضراكات فاعلة وقائمة 
على االحرتام والثقة وامل�ضالح امل�ضرتكة مع القوى االإقليمية والدولية؛ 
العامليَّني،  وال�ضلم  االأم��ن  خدمة  يف  وي�ضب  الوطنية،  امل�ضالح  يخدم  مبا 
مواجهة  اإىل  ي��ه��دف  دويل  اأو  اإقليمي  جهد  ك��ل  يف  باإيجابية  وت��ن��خ��رط 
والفقر  واالإره���اب  التطرف  مقدمتها  ويف  الب�ضرية،  تهدد  التي  املخاطر 
اإميانها  منطلق  من  وذل��ك  وغ��ريه��ا؛  املناخي  والتغري  وامل��ر���س  واجلهل 
ميكن  ال  العامل  تواجه  التي  التحديات  وب��اأن  االإن�ضاين،  امل�ضري  بوحدة 
مواجهتها والت�ضدي لها اإال من خالل جهد جماعي يقوم على التعا�ضد 
دولة  ت�ضعى  �ضبق  ما  اإىل  واإ�ضافًة  و�ضعوبه.  العامل  دول  بني  والت�ضامن 
اإىل ت�ضجيع احلوار بني الثقافات واحل�ضارات  االإم��ارات العربية املتحدة 
املختلفة يف العامل؛ مبا يدعم ال�ضالم والتعاي�س فيه، واأ�ضبحت منوذجاً 
ي�ضار اإليه بالبنان يف الت�ضامح واالعتدال واالنفتاح بف�ضل منظومة القيم 
الداخلي  امل�ضتويني  على  ن�ضرها  على  وتعمل  تتبناها  التي  احل�ضارية 
ز �ضورتها اأمام العامل، ب�ضفتها دولة ع�ضرية وم�ضوؤولة  واخلارجي؛ ما عزَّ
تت�ضدى لنوازع التع�ضب والعن�ضرية والتطرف يف ظل عامل يعاين بقوة 
بني  وال�ضالم  التعاي�س  تهدد  التي  والعن�ضرية  الطائفية  خماطر  م��ن 

�ضعوبه.
االإخوة واالأخوات..

وال ي�ضعني يف اخلتام اإال اأن اأنتهز الفر�ضة يف هذه املنا�ضبة الوطنية العزيزة 
اآل  ال�ضيخ خليفة بن زايد  ال�ضمو  اإىل �ضاحب  اآيات التهاين  اأ�ضمى  الأرفع 
نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، 
واإخوانهما اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات، 
واإىل ال�ضعب االإماراتي العزيز، باليوم الوطني ال�ضابع واالأربعني، متمنياً 
على  تظل  واأن  والرقي  واملنعة  واال�ضتقرار  التنمية  دوام  الغالية  لدولتنا 

الدوام جنماً �ضاطعاً يف �ضماء االإجنازات والطموحات.

اأكد اأن الذكرى 47 لليوم الوطني تّهُل علينا ودولتنا تنعُم بح�ساد ما زرعته على مدى اأكرث من اأربعة عقود من الحتاد والعمل 

حاكم ال�صارقة : ما يعي�صه جمتمع الإمارات من تطور كان ثمرة طيبة لقيم اجلد والتعاون
ن�ستذكر القرارات العظيمة التي عملنا عليها مع الآباء املوؤ�س�سني، كان اجتماُع القلوب املخل�سة هو الأ�سا�ش

•• ال�شارقة -وام:

ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
االإم��ارات من تطوٍر  ال�ضارقة ان ما يعي�ضه جمتمع  املجل�س االأعلى حاكم 
القوا�ضم  وه��ي  والتعا�ضد،  والتعاون  اجل��دُّ  لقّيم  طيبًة  ثمرًة  ك��ان  وتقدٍم 
امل�ضرتكة بني كل اأفراد املجتمع، والرابط القوي بينهم، ليجتازوا بحكمة 
االإجنازات،  من  الكثري  ويحققوا  التحديات،  كل  الرجال،  وعزمية  االآب��اء 
وليقدموا منوذجاً ملجتمٍع متطوٍر، اأهله متحدون، جتمع بينهم قيٌم نبيلٌة 

فا�ضلة، وتدفعهم ملزيد من العمل.
العظيمة  القرارات  اليوم من كل عام، ن�ضتذكر  انه يف هذا  واأ�ضاف �ضموه 
املخل�ضة هو  القلوب  اجتماُع  كان  املوؤ�ض�ضني،  االآب��اء  عليها مع  التي عملنا 
ال�ضحيح  والفكُر  املُ��ر���ض��د،  ه��ي  وال����دوؤوب  ال�ضادق  العمل  ون��ّي��ة  االأ���ض��ا���س، 

والنرّي.

ال�ضادق والدوؤوب هي املُر�ضد، والفكُر ال�ضحيح والنرّي هو هادي الطريق، 
لدولتنا،  جديد  م�ضتقبٌل  انطالق  بداية  هو  االحت��اد  على  االإج��م��اُع  فكان 
وكان االجتهاُد وفق روؤية ت�ضت�ضرُف امل�ضتقبل، فتوجه اجلميُع نحو العمل 

لبناء الوطن، وتعمريه وحتقيق االإجنازات.
لقّيم  طيبًة  ثمرًة  ك��ان  وتقدٍم  تطوٍر  من  االإم���ارات  جمتمع  يعي�ضه  ما  اإن 
اجلدُّ والتعاون والتعا�ضد، وهي القوا�ضم امل�ضرتكة بني كل اأفراد املجتمع، 
كل  ال��رج��ال،  وع��زمي��ة  االآب����اء  بحكمة  ليجتازوا  بينهم،  ال��ق��وي  وال��راب��ط 
ملجتمٍع  منوذجاً  وليقدموا  االإجن���ازات،  من  الكثري  ويحققوا  التحديات، 
متطوٍر، اأهله متحدون، جتمع بينهم قيٌم نبيلٌة فا�ضلة، وتدفعهم ملزيد من 
العمل. التهاين جمدداً لكل اأهلنا باليوم الوطني، ودعوتنا لهم اأْن وا�ضلوا 
جمتمعنا،  بقّيم  اأنف�ضكم  نوا  وح�ضّ الر�ضيدة،  وقيادتكم  اآب��ائ��ك��م  م�ضرية 
الوطن،  ح��ب  اأبنائكم  تعليم  على  واأح��ر���ض��وا  العلم،  طلب  على  واأع��م��ل��وا 

ودعوتنا لوطننا بالتوفيق وال�ضداد والتطور والنماء والقوة. 

وفيما يلي ن�س كلمة �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة التي وجهها عرب جملة 
درع الوطن مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�47 ..

تّهُل علينا الذكرى 47 لليوم الوطني لدولة االإم��ارات العربية املتحدة ، 
ودولتنا تنعُم بح�ضاد ما زرعته على مدى اأكرث من اأربعة عقود من االحتاد 
الوطن،  حق  يعرُف  ومن  النعمة،  ي�ضُكر  من  احتفاء  بها  نحتفي  والعمل، 
ومعنى االحتفال به، وباإجنازاته التي ترتّبع على قمتها الروؤية ال�ضادقة، 
الوحدة  قيم  غر�ضوا  الذين  املوؤ�ض�ضني  االآب��اء  م�ضرية  مبوا�ضلة  والتعهد 
والرتاحم بني اأبناء �ضعبنا، وهكذا كانت امل�ضرية حتى اليوم، فكل التهاين 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  ن�ضوقها  والتربيكات 
رئي�س الدولة حفظه اهلل، واإخواننا اأ�ضحاب ال�ضمو حكام االإمارات، و�ضعب 

االإمارات بهذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعا.
التي عملنا عليها  العظيمة  القرارات  ن�ضتذكر  ع��ام،  اليوم من كل  يف هذا 
مع االآباء املوؤ�ض�ضني، كان اجتماُع القلوب املخل�ضة هو االأ�ضا�س، ونّية العمل 
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اأخبـار الإمـارات
بعثة الدولة لدى الأمم املتحدة وقن�صليتها يف نيويورك حتتفالن باليوم الوطني الـ47 

•• نيويورك -وام:

اأقامت �ضعادة النا زكي ن�ضيبة املندوبة الدائمة لدولة االإمارات لدى االأمم املتحدة 
و�ضعادة ماجد ال�ضويدي القن�ضل العام لدولة االإمارات يف نيويورك حفل ا�ضتقبال 

مبنا�ضبة اليوم الوطني 47 لدولة االإمارات العربية املتحدة.
الثالثة  ال����دورة  رئي�ضة  غار�ضيا  اإ���ض��ب��ي��ن��وزا  ف��رن��ان��دا  م��اري��ا  ���ض��ع��ادة  احل��ف��ل  ح�ضر 
وال�ضبعني للجمعية العامة و�ضفراء ووفود الدول االأع�ضاء وكبار م�ضوؤويل االأمم 
املتحدة، واأع�ضاء ال�ضلك الدبلوما�ضي االإماراتي، باالإ�ضافة اإىل رجال اأعمال وقادة 
بارك  �ضارع  ر�ضمية يف  احتفاالت  ب�ضالة  وذلك  ال�ضحافة  املدين وممثلي  املجتمع 

اآفينيو مبدينة نيويورك.

و جرى خالل احلفل اأي�ضا االحتفاء بالذكرى املئوية مليالد االأب املوؤ�ض�س لدولة 
االإمارات العربية املتحدة ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه لتكرمي 

اإرثه، وذلك يف اإطار اإعالن الدولة عام 2018 »عام زايد«.
و قالت �ضعادة ال�ضفرية النا ن�ضيبة : » لقد قام ال�ضيخ زايد يف عام 1971 بتوحيد 
وال�ضرق  ل��الإم��ارات  فقط  لي�س  وذل��ك  وال�ضالم  بالت�ضامح  تت�ضم  بروؤية  االإم���ارات 

االأو�ضط بل للعامل باأ�ضره«.
النا�س من خمتلف  للدولة حتت�ضن  والدينامية  املتنوعة  روؤيته  اإن   «  : اأ�ضافت  و 
اأنحاء العامل وتقدم للجميع فر�ضة حقيقية للنجاح.. وبعد مرور �ضبعة واأربعني 
اليوم حلظًة من الفخر واالعتزاز عند االحتفال بذكرى قائٍد متتع  نعي�س  عاماً 

بالروؤية وغر�س القيم«.

اأكد اأن زايد �سخ�سية غريت تاريخ الإمارات، وهو رمز احلكمة واخلري والعطاء 

حاكم عجمان : م�صرية الحتاد بداأت بامل�صاق وو�صلت اإىل قمم الرقي والزدهار
كل املوؤ�سرات توؤكد اأن بالدنا قد �سجلت اأرقاما قيا�سية من التح�سر والتقدم على كل �سعيد

اأكد اأن ذكرى اليوم الوطني منا�سبة لالحتفال ب�سرية رجل ا�ستثنائي اأ�س�ش للتجربة الوحدوية الأجنح عرب التاريخ

حاكم الفجرية : خالل 47 عاما قدمت الإمارات مثال يحتذى يف النمو والزدهار والإجناز
الإمارات اأ�سبحت تتجاوز بتاأثريها حدود منطقتنا، لت�سهم يف قيادة العامل نحو امل�ستقبل واإغناء امل�سهد احل�ساري العاملي 

•• عجمان-وام: 

االأعلى  املجل�س  النعيمي ع�ضو  را�ضد  بن  ال�ضيخ حميد  ال�ضمو  اأكد �ضاحب 
هي  لدولتنا  الوطني  لليوم  واالأرب��ع��ني  ال�ضابعة  الذكرى  اإن  عجمان  حاكم 
املغفور  بداأها  التي  اخلالدة  امل�ضرية  موا�ضلة  على  العهد  لتجديد  منا�ضبة 
اآل نهيان » طيب اهلل ثراه«، وهي منا�ضبة اأي�ضا  له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اأن نقف اإج��الال واإك��ب��ارا جليل كامل من االآب��اء ق��دم الكثري، وب��ذل اجلهد 
�ضخيا يف درب االحتاد الطويل الوعر، مل تهزه اخلطوب، ومل تهزمه عظم 
االبتالءات، حمل اأمانة تنوء عن حملها اجلبال، ليحقق اأهم اإجنازات القرن 

املا�ضي.
الدولة  احتفال  بتزامنه مع  ياأتي مميزا  العام  احتفال هذا  ان  �ضموه  وقال 
مب��ئ��وي��ة زاي����د، ه���ذه ال�ضخ�ضية ال��ت��ي غ���ريت ت��اري��خ االإم������ارات، وه���و رمز 
احلكمة واخلري والعطاء، لي�س يف االإم��ارات فح�ضب، واإمنا على امل�ضتويني 
العربي والدويل. ويكفي زايد فخرا انه بحكمته واإميانه ا�ضتطاع احلفاظ 
اإجن��از يتحقق  اأ�ضبحت تتعمق مع كل  على االحت��اد كتجربة وفكرة وقيمة 
بامل�ضاق  بداأت  اإليه، وحتت�ضد فيه �ضورا كثرية حلياة عري�ضة  واأمل نتطلع 
والعقبات وو�ضلت اإىل قمم الرقي واالزدهار. وفيما يلي ن�س كلمة �ضاحب 
اليوم  مبنا�ضبة  الوطن  درع  جملة  عرب  وجهها  التي  عجمان  حاكم  ال�ضمو 

الوطني ال�47 ..
ال�ضابعة  ال��ذك��رى  مبنا�ضبة  نحتفل  ونحن  واالع��ت��زاز  بالفخر  ن�ضعر  اإن��ن��ا 
ذكرى  وه��ي  املتحدة،  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني  لليوم  واالأرب��ع��ني 
وطننا  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  ومتثل  جميعا  علينا  وغالية  عزيزة  وطنية 
احلبيب، ففي الثاين من دي�ضمرب عام 1971 �ضطر التاريخ مبداد من نور 
ميالد دولة االإمارات بعد اأن حّول حكام االإمارات حلم االأجيال اإىل حقيقة 
قائمة لتنطلق اأول جتربة احتاديه فريدة من نوعها يف عاملنا العربي. يف هذه 
املنا�ضبة اخلالدة اأتقدم باأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات، اإىل �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، »حفظه اهلل«، واإىل �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
اآل  ال��وزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
واإخواين  امل�ضلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان، 
اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات، واإىل 

�ضعب االإمارات العزيز.
احتفال هذا العام ياأتي مميزا بتزامنه مع احتفال الدولة مبئوية زايد، هذه 

يف بلد اآخر بالرغم من تعدد اجلن�ضيات داخل اأر�س الدولة، لينعم املواطن 
واملقيم بالراحة والطماأنينة، فانعك�س هذا اال�ضتقرار االأمني مبا�ضرة على 

�ضورة االإمارات باخلارج والتي ي�ضهد لها العامل كله باالإ�ضراق والنقاء.
املوارد  تطوير  م��ن  اهلل  م��ن  وبتوفيق  االحت��ادي��ة  ال��دول��ة  ا�ضتطاعت  وق��د 
الب�ضرية املواطنة التي هي هدف التنمية وغايتها والر�ضيد احلي مل�ضتقبل 
االإمارات، مع التاأكيد على الهوية الثقافية واحل�ضارية لهذا االإن�ضان باعتبار 
اأن االإمارات دولة م�ضلمة التاريخ واجلذور والد�ضتور. وقيا�ضا على ذلك ال 
بد اأن ن�ضري اإىل املكانة التي و�ضلتها امل��راأة يف االإم��ارات فهي م�ضاركة جنبا 
اإىل جنب مع الرجل يف كل مواقع العمل. وهي حتظى باأكرب ن�ضبة ع�ضوية 
يف الربملان على م�ضتوى الوطن العربي. واخرتقت معظم ميادين العمل، 
واأثبتت كفاءة وجلداً وقدرة على االإجناز وذلك بف�ضل دعم القيادة الر�ضيدة 

لها مما زادها علما وفكرا وانتماء لهذا الوطن الذي اأعطاها الكثري.
اإن ما حتقق يف ظل االحتاد ال يحتاج اىل تاأكيد اأو اىل براهني فاالإح�ضاءات 
والدرا�ضات امل�ضتقلة ت�ضري بلغة االأرقام اإىل اأن دولة االإمارات حتقق اإجنازات 
عاملياً  االول  املركز  تبواأت  فقد  العاملية  التناف�ضية  تقارير  بها  ت�ضيد  عاملية 
االإمارات  التقارير، وج��اءت  اأه��م  تناف�ضي عاملي يف  50 موؤ�ضر  اأك��رث من  يف 
من الع�ضرة مراكز االأوىل عاملياُ يف 31 % من جممل موؤ�ضرات التناف�ضية 
لل�ضنة  عاملي  تناف�ضي  اقت�ضاد   20 كاأف�ضل  موقعها  على  وحافظت  العاملية 
و   2018-2017 العاملية  التناف�ضية  تقرير  يف  ال��ت��وايل  على  اخلام�ضة 
وكوريا  واأ�ضرتاليا  وبلجيكا  فرن�ضا  مثل  متقدمة  اقت�ضادات  على  تفوقت 

اجلنوبية وال�ضني يف تقرير التناف�ضية العاملية 2018-2017.
كما اأن االإج��راءات التحفيزية التي اأعلنتها حكومة دولة االإم��ارات العربية 
املتحدة بت�ضهيل اإجراءات ممار�ضة االأعمال وتخفي�س تكلفتها وت�ضخري كل 
دون  اال�ضتثمارية  االأن�ضطة  مزاولة  لت�ضهيل  امل��ب��ادرات  وابتكار  االإمكانيات 
يف  القطاعات  كافة  تخدم  وا�ضرتاتيجية  هامة  خطوة  عراقيل،  اأو  تعقيد 
الدولة وخمتلف اجلهات املعنية بخدمة امل�ضتثمرين ورجال االأعمال، وتبني 
جمتمعات �ضعيدة تعي�س يف بيئة كرمية حتفظ حقوق االأفراد وترتقي بهم 
يف خمتلف املجاالت االإبداعية واالبتكارية، وحترتم كينونة االإن�ضان وحقه 

يف تطوير نف�ضه وبيئته وجمتمعه.
امل�ضرفة  الوطنية  اجن��ازات��ن��ا  اىل  ي�ضاف  ف��ري��دا  اإجن����ازا  حققنا  اأي���ام  قبل 
واملبهرة وهو اإطالق القمر ال�ضناعي »خليفة �ضات« ومن املخطط اأن ي�ضل 
ذكرى  مع  تزامناً   ،2021 عام  بحلول  االأحمر  الكوكب  اإىل  االأم��ل  م�ضبار 
مرور خم�ضني عاماً على قيام احتاد دولة االإمارات العربية املتحدة. كما اأن 

ال�ضخ�ضية التي غريت تاريخ االإمارات، وهو رمز احلكمة واخلري والعطاء، 
امل�ضتويني العربي وال��دويل. ويكفي  لي�س يف االإم��ارات فح�ضب، واإمن��ا على 
كتجربة  االحت���اد  على  احل��ف��اظ  ا�ضتطاع  واإمي��ان��ه  بحكمته  ان��ه  زاي��د فخرا 
اإليه،  نتطلع  واأم���ل  يتحقق  اإجن���از  ك��ل  م��ع  تتعمق  اأ�ضبحت  وقيمة  وف��ك��رة 
والعقبات وو�ضلت  بامل�ضاق  بداأت  وحتت�ضد فيه �ضورا كثرية حلياة عري�ضة 
الوطني  لليوم  واالأربعني  ال�ضابعة  الذكرى  اإن  واالزده���ار.  الرقي  قمم  اإىل 
التي  اخلالدة  امل�ضرية  موا�ضلة  على  العهد  لتجديد  منا�ضبة  هي  لدولتنا 
بداأها املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، » طيب اهلل ثراه«، وهي 
الكثري،  االآب��اء قدم  واإكبارا جليل كامل من  اإج��الال  اأن نقف  اأي�ضا  منا�ضبة 
وبذل اجلهد �ضخيا يف درب االحتاد الطويل الوعر، مل تهزه اخلطوب، ومل 
اأهم  اأمانة تنوء عن حملها اجلبال، ليحقق  تهزمه عظم االبتالءات، حمل 

اإجنازات القرن املا�ضي.
والرخاء  التقدم  والنماء وم�ضرية  البناء  زايد موكب  ال�ضيخ  له  املغفور  قاد 
الزعيم  وحكمة  ل�ضعبه،  املخل�س  القائد  بثقة  واال�ضتقرار،  النه�ضة  ورك��ب 
والعطاء  الوفري  اخل��ري  فقدم  الأبنائه،  املحب  الوالد  وعطف  الأمته  امللهم 
اجلزيل الذي �ضيظل ابد الدهر يطوق اأعناقنا، و�ضنظل قا�ضرين اأن نوفيه 
حقه و�ضكره، ويكفي زايد فخرا انه بنظرته البعيدة وروؤيته الثاقبة واإميانه 
العميق وعزميته التي ال تلني ا�ضتطاع احلفاظ على هذه التجربة، وب�ضدق 
احلديثة  ال��دول��ة  لبناء  كاأ�ضا�س  ال��وح��دة  بقيمة  امل��وؤم��ن��ني  ال��رج��ال  و�ضرب 
اأرقى مراحل  اأعلى مراتب التقدم و  واإر�ضاء قواعدها املتينة، �ضار بها نحو 
االزدهار وا�ضمى درجات النجاح. وما حققته االإمارات من مكانة مرموقة، 
يف يومنا هذا، لهو خري �ضاهد على �ضحة االأ�ض�س والثوابت التي قامت عليها 
الدولة، وعلى حكمة وب�ضرية زايد املوؤ�ض�س واإخوانه، الذين اأدركوا ج�ضامة 

امل�ضوؤولية، وحملوا على عاتقهم اأمانة اإر�ضاء دعائم دولة ع�ضرية حديثة.
التح�ضر  من  قيا�ضية  اأرق��ام��ا  �ضجلت  قد  بالدنا  اأن  توؤكد  املوؤ�ضرات  كل  اإن 
واأو�ضاعا  مزدهر،  متطور  باقت�ضاد  متيزت  فقد  �ضعيد،  كل  على  والتقدم 
واجتماعية،  و�ضحية،  تعليمية،  ح��دي��ث��ة،  وموؤ�ض�ضات  م�ضتقرة،  �ضيا�ضية 
وثقافية.. . فنعم املواطن يف كل اإمارات الدولة بتنمية متوازنة ومب�ضتوى 
ال��دول��ة بتنويع و تطوير  امل��ج��االت، وعنيت  ك��اف��ة  رف��ي��ع م��ن اخل��دم��ات يف 
امل�ضرفية،  املالية  واخلدمات  كال�ضناعة،  املختلفة،  االقت�ضادية  القطاعات 
تنويع  بغية  وذلك   ، املتجددة  والطاقة   ، املعلومات  وتكنولوجيا  وال�ضياحة، 
م�ضادر الدخل القومي و تقليل االعتماد على البرتول يف متويل ميزانية 
الدولة وتوطيد وا�ضتتباب االأمن يف كل ربوع االإمارات وب�ضورة قّل اأن توجد 

•• الفجرية-وام:

قال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو املجل�س االأعلى 
حاكم الفجرية اإن ذكرى اليوم الوطني لهذا العام ت�ضادف احتفال الدولة 
ب� » مئوية زايد » االأمر الذي يجعل من اليوم الوطني ال� 47 حتت �ضعار« 
هذا زايد.. هذه االإمارات«، منا�ضبة لالحتفال ب�ضرية رجل ا�ضتثنائي اأ�ض�س 
للتجربة الوحدوية االأجنح عرب التاريخ، والتي �ضرعان ما انطلق اأبناوؤها 
لتحقيق الريادة يف العامل، ويعلنون يف كل خطوة متميزة لهم، اأنهم »عيال 
ال��ع��امل بقيم زايد  االإم����ارات الطيبة خ��رج��وا ليعمروا  اأر����س  زاي���د«، وم��ن 

االإن�ضانية وتطلعاته احل�ضارية.
وفيما يلي ن�س كلمة �ضموه التي وجهها عرب جملة درع الوطن مبنا�ضبة 

لليوم الوطني ال� 47 للدولة..
زايد،  مبئوية  ال��دول��ة  احتفال  ال��ع��ام،  لهذا  الوطني  اليوم  ذك��رى  ي�ضادف 
االأمر الذي يجعل من منا�ضبة اليوم الوطني ال�ضابع واالأربعني حتت �ضعار« 
هذا زايد.. هذه االإمارات«، منا�ضبة لالحتفال ب�ضرية رجل ا�ضتثنائي اأ�ض�س 
للتجربة الوحدوية االأجنح عرب التاريخ، والتي �ضرعان ما انطلق اأبناوؤها 

ثراه » واإخوانه احلكام املوؤ�ض�ضني، رحمهم اهلل، وتتابع اليوم بف�ضل قيادتها 
اأدائها، متحلية بروح االبتكار واالبداع  الر�ضيدة م�ضاعفة اجلهود وتعزيز 
يف بلوغ م�ضتويات عالية من النمو والتقدم االقت�ضادي واالجتماعي، االأمر 
الذي اأهلها للرتبع يف مكانة متميزة بني م�ضاف الدول املتقدمة، وما نيل 
جواز ال�ضفر االإماراتي املرتبة الثالثة االأقوى عاملياً بجدارة ، اإال �ضدى ملا 
حققته الدولة من �ضمعة طيبة، واإجن��ازات رائدة ت�ضاهي بها اأكرث الدول 
تقدماً يف �ضتى مناحي احلياة، وتتجاوز بتاأثريها حدود منطقتنا، لت�ضهم 
يف قيادة العامل نحو امل�ضتقبل واإغناء امل�ضهد احل�ضاري العاملي، وتت�ضدره 

يف اأكرث من املجال.
كل ذلك يجعل من االحتفال باليوم الوطني لالحتاد احتفاء بحكمة القيادة 
الر�ضيدة للدولة منذ تاأ�ضي�ضها، وتر�ضيخاً ملعاين الفخر واالنتماء واالعتزاز 

بوطننا وما حققه من مناء ورخاء ومنجزات.
وبهذه املنا�ضبة الغالية املتفردة يف معانيها، ال ي�ضعنا �ضوى اأن ن�ضتذكر بفخر 
املتوا�ضل لرت�ضيخ مكانته  �ضعينا  ونوؤكد  التاريخية لالحتاد  اللحظات  كل 
واكبنا  التي  الكبرية  اإجن��ازات��ه  وموا�ضلة  ال�ضاملة  النه�ضة  عجلة  بدفع 

خاللها اأحدث تقنيات الع�ضر التي تتمتع بها الدول املتقدمة الكربى.

لتحقيق الريادة يف العامل، ويعلنون يف كل خطوة متميزة لهم، اأنهم »عيال 
ال��ع��امل بقيم زايد  االإم����ارات الطيبة خ��رج��وا ليعمروا  اأر����س  زاي���د«، وم��ن 

االإن�ضانية وتطلعاته احل�ضارية.
اإن احتفاالتنا اليوم حتت �ضعار »هذا زاي��د.. هذه االإم���ارات«، هو احتفالنا 
بتاريخ عمران ورقي ونه�ضة، اأر�ضى زايد واإخوانه االآباء املوؤ�ض�ضني دعائمه 
وم�ضتقبله  حا�ضره  بناء  اليوم  ونوا�ضل  والعمل،  والعدل  اخلري  قيم  على 
م�ضتوى  على  يحتذى  من��وذج  وت��ق��دمي  والعاملية،  املحلية  مكانته  وتعزيز 
التفوق وااللتزام بثقافة التميز وبناء الدول بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«.
من  وبف�ضل  ح�ضارياً،  وم�ضروعاً  حلماً  انطالقته  منذ  االحت��اد  ب��داأ  لقد 
اخلالق وبجهود جبارة وخالدة من �ضيوخنا املوؤ�ض�ضني االأوائل، رحمهم اهلل 
جميعاً، ومن حاملي اأمانتهم اليوم من قيادة الدولة الر�ضيدة، اأكد االحتاد 
ر�ضوخه وحقق اأهدافه يف زمن قيا�ضي باإ�ضعاد ال�ضعب االإماراتي، وبناء �ضرح 
ح�ضاري. وخالل �ضبعة واأربعني عاماً، جنحت دولة االإمارات العربية املتحدة 
النمو واالزده��ار واالإجناز،  يف تقدمي نف�ضها كمثال يحتذى على م�ضتوى 
اهلل  طيب   « نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  ل��روؤي��ة  جت�ضيداً 

بالدنا ت�ضتعد ال�ضت�ضافة حدث دويل غاية يف االأهمية وهو معر�س اإك�ضبو 
الدويل 2020 ، فعلى مدى تاريخ تنظيم معار�س اك�ضبو الدولية مل يتم 
�ضرق  وجنوب  واأفريقيا  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف  قبل  من  ا�ضت�ضافتها 

اآ�ضيا.
االإمارات دولة ال�ضداقة وال�ضالم، واملحبة واالإخاء والت�ضامح والوئام، وخري 
دليل على ذلك ما ن�ضاهده ونلم�ضه من اإقامة الكثري من املعار�س الدولية 
واملهرجانات العاملية وامل�ضابقات الريا�ضية يف كل االإمارات وعلى مدار العامل 
اأ�ضبح  حيث  االإم��ارات��ي  باملواطن  ال��ع��امل  ترحيب  على  ذل��ك  وانعك�س  كله، 

مواطن االإمارات مرحب به يف كل مكان.
وقد اكت�ضبت دولتنا احرتام وتقدير العامل كله مبا اختطته من نهج معتدل 
والتوازن  واالعتدال  باحلكمة  تت�ضم  اخلارجية  �ضيا�ضتها  يف  ثابتة  ومواقف 
ومنا�ضرة احلق والعدل والتفاهم بني االأ�ضقاء واالأ�ضدقاء حلل اخلالفات 
االإمارات  وقدمت  احل�ضارات.  بني  واحل���وار  ال�ضليمة  بالطرق  والنزاعات 
م�ضاعدات  فو�ضلت  ط��ائ��ف��ة،  اأو  ع���رق  اأو  ل��دي��ن  تع�ضب  دون  بي�ضاء  ال��ي��د 
الدولة اخلارجية اإىل 178 دولة عرب العامل مما مكنها من احتالل اأعلى 
املراكز بني املانحني الدوليني للم�ضاعدات اخلارجية التي اأ�ضهمت يف اإيواء 
امل�ضردين وتوفري الطع��ام للمحتاجني. ختاماً، يف هذه املنا�ضبة ، فاإننا جندد 
العزم على امل�ضي قدماً يف م�ضرية الوحدة واالحتاد وبناء وطن �ضامخ، واأدعو 
اأبناء الدولة اإىل االإخال�س والوفاء، و�ضون مكت�ضبات االإمارات وحمايتها، 
وذلك باكت�ضاب العلم النافع، والعمل الدوؤوب، وحتقيق االأهداف التي ترفع 

من قيمة الوطن وتعلي �ضاأنه بني االأمم.

نتوجه باأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات باليوم الوطني اإىل �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« واإخوانه اأ�ضحاب 
ال�ضمو حكام االإم��ارات، واإىل عموم ال�ضعب االإماراتي واملقيمني يف الدولة، 

راجني املوىل اأن يحفظ االإمارات و�ضعبها.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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اأخبـار الإمـارات

اأكد اأن روؤية احلكومة الحتادية حتقق لكوادرنا الب�سرية م�ستقبال واعدا وت�سع الدولة يف املكانة العاملية املرموقة

حاكم اأم القيوين : الإمارات تخطت مراحل التمكني اإىل ا�صت�صراف امل�صتقبل

اأكد اأن ا�سرتاتيجية الإمارات جعلت من الإن�سان الإماراتي هو الأ�سا�ش الذي تقوم عليه كل الآمال 

حاكم راأ�س اخليمة : الإمارات واحدة من اأكرث التجارب الحتادية جناحا وا�صتقرارا

•• اأم القيوين-وام:

االأعلى  املجل�س  ع�ضو  املعال  را�ضد  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
حاكم اأم القيوين اأن دولة االإمارات العربية املتحدة يف عهد �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« تخطت مراحل 
التاأ�ضي�س اإىل مراحل التمكني ال�ضت�ضراف امل�ضتقبل والتاأكيد على حمور 

االإن�ضان وجودة احلياة للمواطنني واالهتمام بالعلم واملعرفة واالبتكار.
وفيما يلي ن�س كلمة �ضاحب ال�ضمو حاكم اأم القيوين التي وجهها عرب 
التنمية  عهد  يف   .. ال�47  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  ال��وط��ن  درع  جملة 
ال�ضنوات  خ��الل  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  �ضهدتها  التي  ال�ضاملة 
املا�ضية من عمرها املديد وفق روؤية املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان » طيب اهلل ثراه » واخوانه االآباء املوؤ�ض�ضني، ويف عهد �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« تخطت الدولة 
والتاأكيد  امل�ضتقبل  ال�ضت�ضراف  التمكني  مراحل  اإىل  التاأ�ضي�س  مراحل 
على حمور االإن�ضان وجودة احلياة للمواطنني واالهتمام بالعلم واملعرفة 
واالبتكار باالإ�ضافة اىل املبادرات االإن�ضانية اخلريية داخل وخارج الدولة 
عن طريق موؤ�ض�ضة خليفة بن زايد لالأعمال اخلريية، كما ا�ضدر �ضموه 
العديد من القوانني والت�ضريعات التي تعزز املكانة االقت�ضادية للدولة، 
وال�ضراكات  العالقات  توطيد  اىل  باالإ�ضافة  العاملية  الت�ضريعات  وتواكب 

مع دول العامل وفق روؤية �ضموه.
ويف اطار احلكومة االحتادية اأطلق �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
روؤية االمارات 2021 وذلك يف عام 2010 يف اطار ا�ضرتاتيجية طويلة 
والبنية  واالإ���ض��ك��ان  واالقت�ضاد  وال�ضحة  التعليم  قطاعات  ت�ضمل  امل��دى 

االحتادية  احلكومة  يف  العمل  توجيه  اىل  دفعها  مما  العاملية  املمار�ضات 
ال�ضت�ضراف  وزارة  ا�ضتحداث  عرب  امل�ضتقبلية  القيادة  وروؤي��ة  يتنا�ضب  مبا 
امل�ضتقبل ، باالإ�ضافة اىل وزارة الذكاء اال�ضطناعي وتعيني وزيرة للعلوم 
املتقدمة وان�ضاء جمال�س للعلماء واطالق احلكومة الذكية موؤكدة عزمها 
على دعم النمو والتميز واقامة من�ضات لن�ضر االبداع واالبتكار وتدريب 
باالإ�ضافة   ، املتقدمة  االلكرتونية  �ضاب عربي يف نطاق الربجمة  مليون 
اىل حتديث القوانني والت�ضريعات املحلية التي تواكب املتغريات العاملية 
اال�ضتفادة منها  وتكفل  التقنية  ا�ضتخدامات  ان حتفظ  �ضاأنها  والتي من 

وتقليل االنعكا�ضات ال�ضلبية على املجتمعات.
لقد �ضهدت قواتنا امل�ضلحة يف عهد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة ويف اطار 
اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�ضيخ خليفة بن زايد  ال�ضمو  توجيهات �ضاحب 
والدعم  التطور  م��ن  امل��زي��د  اهلل  حفظه  امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
للقيام بدورها الوطني يف حماية الوطن واملكت�ضبات واالجنازات وامل�ضاركة 
اليمن  ال�ضرعية يف  الدفاع عن  العربي يف  التحالف  الفاعلة �ضمن قوات 
وا�ضتقراره ، وقدم ابناء قواتنا امل�ضلحة بكافة �ضنوفها بطوالت وت�ضحيات 
حققوا من خاللها انت�ضارات متالحقة عززت التالحم الوطني باالإ�ضافة 
اىل مهامها االإن�ضانية والدفاعية وامل�ضاركة الدولية حلفظ االمن وتعزيز 

ال�ضالم يف مناطق عديدة من العامل.
يتغمد  ان  وج��ل  ع��ز  اهلل  اىل  نت�ضرع  اخل��ال��دة  الوطنية  املنا�ضبة  وب��ه��ذه 
مع  ج��ن��ات��ه  ف�ضيح  ي�ضكنهم  و  رح��م��ت��ه  ب��وا���ض��ع  االب�����رار  ال��وط��ن  ���ض��ه��داء 
وابناءهم  وزوجاتهم  واب��اءه��م  امهاتهم  يلهم  وان  وال�ضهداء  ال�ضديقني 
واهلهم ال�ضرب وال�ضلوان مقدرين ت�ضحياتهم ووالئهم للوطن والقيادة 

ودورهم البطويل يف الذود عن حيا�س الوطن.

اإعالن  على  ع��ام��ا   50 م���رور  مبنا�ضبة  احلكومية  واخل��دم��ات  التحتية 
االحتاد وترجمة هذه الروؤية اىل برامج عملية حتقق الريادة العاملية يف 
تنفيذها  التي �ضرعت يف  امل�ضتدامة  التنمية  اهداف  املجاالت �ضمن  كافة 
واملعتمدة على العلوم واالإبتكار يف ع�ضر العوملة ، وو�ضع ت�ضور للمحفزات 
لتحقيق االأهداف املرجوة ومواجهة التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه 
الربامج يف اطار التنمية االقت�ضادية ال�ضاملة واال�ضتفادة من ثورة املعرفة 
والعلوم وت�ضخري التطور التقني خلدمة املجتمع واال�ضتفادة من الثورة 
املواطنة  الب�ضرية  الكوادر  وخلق  والعلوم  اال�ضطناعي  والذكاء  الرقمية 
وامل�ضاركة  الوطنية  امل�ضوؤوليات  حتمل  على  ال��ق��ادرة  النوعية  والقيادات 
يف  ال��دول��ة  وت�ضع  واع��دا  م�ضتقبال  لهم  حتقق  منا�ضبة  بيئة  يف  بفاعلية 

املكانة العاملية املرموقة.
ن�ضيد  االت�ضاالت  وتكنولوجيا  الف�ضاء  وعلوم  املعرفة  ث��ورة  جم��ال  ويف 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بجهود 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل واط����الق القمر 
والذي   2018 اأكتوبر  من  والع�ضرين  التا�ضع  يف  �ضات  ال�ضناعي خليفة 
قد مت ت�ضنيعه وتطويره وادارته بالكامل بوا�ضطة فريق من املهند�ضني 
را���ض��د للف�ضاء وال���ذي �ضيقوم  ب��ن  االإم��ارات��ي��ة مبركز حممد  وال��ك��ف��اءات 
معلومات  و�ضري�ضل  وامل��ن��اخ  االأر����س  على  تطراأ  التي  التغريات  مبراقبة 
اىل  وار�ضالها  ت�ضويرها  �ضيتم  التي  البيانات  كافة  لدرا�ضة  امل��رك��ز  اىل 
املتعلقة باملوارد الطبيعية والتعامل  املركز لال�ضتفادة منها يف الدرا�ضات 
الربامج  وو���ض��ع  الطبيعية  للمتغريات  التخطيط  يف  علمي  ب��اأ���ض��ل��وب 
لقد  االط��ار.  ال�ضاملة يف هذا  اال�ضرتاتيجية  اط��ار  للدولة يف  امل�ضتقبلية 
امل��ب��ادرات يف جمال  العديد من  املن�ضرمة  الفرتة  خ��الل  ال��دول��ة  �ضهدت 
ارقى  وف��ق  الوطنية  وال��ربام��ج  اخلطط  لتواكب  احلكومة  هيكلة  اإع���ادة 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  بن 
االأع���ل���ى ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة اإن 
م��ا حتقق يف ظ��ل احت���اد االإم���ارات 
ال�ضبع من تقدم وازده��ار يف كافة 
ال���ق���ط���اع���ات ي����وؤك����د اأه���م���ي���ة هذه 
امل�����ض��رية ال��ت��ي مت��ث��ل رم�����ًزا ي�ضار 
والعامل  املنطقة  يف  بالبنان  اإل��ي��ه 
باعتربها واحدة من اأكرث التجارب 

االحتادية جناحا ا�ضتقرارا.
ك��ل��م��ة �ضاحب  ن�����س  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
التي  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�ضمو 
الوطن  درع  جم��ل��ة  ع���رب  وج��ه��ه��ا 

مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�47 ..
تعد دولة االإمارات العربية املتحدة 
منوذًجا رائًدا للتالحم والتعا�ضد 
ب��ني االإخ���وة واالأ���ض��ق��اء وذل���ك من 
خالل جتربة االإحتاد التي نحتفل 
بذكراها ال� 47، اأن االحتاد ميثل 
بها  يفخر  التي  االأ�ضا�ضية  الهوية 

رك���زت ع��ل��ى ب��ن��اء االإن�����ض��ان والتي 
ر���ض��خ��ه��ا امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ض��ي��خ زايد 
اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن 
االحتاد  موؤ�ض�ضي  واإخ��وان��ه  ث���راه« 
جعل م��ن االإن�����ض��ان االإم��ارات��ي هو 
االأ����ض���ا����س ال�����ذي ت���ق���وم ع��ل��ي��ه كل 
االآم��ال وب��ه تتحقق كل اخلطوات 
الدولة.  تخطوها  ال��ت��ي  ال���رائ���دة 
حكومًة  االإم�������ارات  دول����ة  يف  اإن���ن���ا 
را�ضخة  ب��خ��ط��ى  ن�����ض��ري  و����ض���ع���ًب���ا 
لنجعل من دولة االإمارات العربية 

امل���واط���ن وي��ع��ت��ز ب��ك��ون��ه ج���زء من 
ي�ضري بخطى  ق��وي  احت���ادي  كيان 

واثقة نحو م�ضتقبل م�ضرق.
اإن ما حتقق يف ظل احتاد االإمارات 
ال�ضبع من تقدم وازده��ار يف كافة 
ال���ق���ط���اع���ات ي����وؤك����د اأه���م���ي���ة هذه 
امل�����ض��رية ال��ت��ي مت��ث��ل رم�����ًزا ي�ضار 
والعامل  املنطقة  يف  بالبنان  اإل��ي��ه 
باعتربها واحدة من اأكرث التجارب 
االحت�����ادي�����ة جن���اح���ا ا����ض���ت���ق���راًرا. 
التي  االإم������ارات  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اإن 

املتحدة يف م�ضاف الدول املتقدمة 
وذلك بحماية مقدراتنا االإن�ضانية 
على  واالإقت�ضادية  واالإجتماعية 
جاهدين  وال�����ض��ع��ي  ال�������ض���واء  ح���د 
كافة  ع���ل���ى  واالرت�����ق�����اء  ل��ل��ت��ط��ور 
من  امل��زي��د  نحو  والتطلع  ال�ضعد 
احتادنا  ذك����رى  ويف  االإجن��������ازات. 
اأ�ضمى  اأرف������ع  اأن  اإال  ي�����ض��ع��ن��ي  ال 
الأخي  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين  اآي���ات 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

�ضاحب  واأخ���������ي  اهلل«  »ح���ف���ظ���ه 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
»رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  واأخ��ي �ضاحب  اهلل« 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�ضلحة واإخواين اأ�ضحاب 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��م��و 
دولة  �ضعب  واإىل  االإم����ارات  ح��ك��ام 

االإمارات.

ويف هذا اليوم املجيد ي�ضرنا ان نتقدم بالتهنئة اىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اأخيه �ضاحب  اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« واىل  خليفة بن زايد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« واىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
�ضعبنا  االم��ارات واىل  االأعلى حكام  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واىل 
ال��ويف.. مت�ضرعني هلل عز وجل ان يحفظ قادتنا ودولتنا وان يوفقنا ملا 

فية اخلري ل�ضعبنا العزيز.

�صلطان بن زايد : ما مييز جتربة الإمارات جناحها يف التم�صك باأ�صالتها

طحنون بن حممد : الإمارات اأ�صبحت بف�صل جهود الآباء املوؤ�ص�صني والقيادة الر�صيدة دولة الرفاهية وال�صعادة

•• اأبوظبي -وام:

�ضاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
االإم����ارات  دول���ة  م��ا مي��ّي��ز جت��رب��ة  اإّن  ال��دول��ة  ال�ضمو رئي�س 
وتقاليدها  باأ�ضالتها  التم�ّضِك  بني  التكّيِف  يف  جناحها  هو 
التقدم  بكاّفة و�ضائل  واأعرافها وتاريخها وثقافتها، واالأخِذ 

والرقي والتوا�ضل بني االأمم.
درع  جملة  ع��رب  وجهها  التي  �ضموه  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 

الوطن مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�47 ..
نحتفل يف اليوم الثاين من �ضهر دي�ضمرب 2018 بالذكرى 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  تاأ�ضي�س  على  واالأرب��ع��ني  ال�ضابعة 
وبال�ضعب  ب���اهلل،  اآم��ن��وا  ق���ادة  اإرادات  ال��ت��ق��ت  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة 
ال��ب��ن��ي��ان، مل تثن  اإق��ام��ة دول���ة ق��وي��ة االأرك����ان �ضاخمة  على 
عزميَتهم امل�ضاعُب والتحدياُت التي كانت تع�ضف باملنطقة، 
واالجتماعية  وال�ضيا�ضية  االقت�ضادية  االأح��وال  �ضعوبُة  وال 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ك��ت��ن��ف االإم��������ارات يف ن��ه��اي��ة ���ض��ت��ي��ن��ات القرن 
وال�ضيا�ضيني،  اخل���رباء  م��ن  كثري  يتوقع  مل  حيث  امل��ا���ض��ي، 

اإقامة احتاد بني االإمارات.  حتى الربيطانيني منهم، جناَح 
قيادًة  بالوحدة،  واالإمي��ان  وال�ضدق  والعزمية  االإرادة  ولكن 
اأر�ضى  التي  امل�ضريُة  ه��ذه  م�ضتحياًل.  ك��ان  ما  حّقق  و�ضعباً، 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفوُر  للدولة  املوؤ�ض�ُس  االأُب  قواعَدها 
ال�ضمو  اأ�ضحاُب  واإخواُنه  ث��راه،  اهلل  نهيان طيب  اآل  �ضلطان 
االإم����ارات،  ل��الحت��اد ح��ّك��ام  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضيوخ 
وعزميٍة  حكمٍة  بكل  وق��وي��ٍة  را���ض��خ��ٍة  بخطى  ال��ي��وم  مت�ضي 
بقيادِة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة القائد االأعلى للقوات امل�ضّلحة »حفظه اهلل« واإخوانِه 
اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام 
االإم��ارات، وب�ضواعِد اأبنائها املخل�ضني يف بناء دولٍة ع�ضريٍة 
حّققت  وال��ت��ي  امل��ج��االت،  جميع  يف  املتقدمَة  ال���دوَل  تناف�ُس 
التقاريُر  التمّيز  وت�ضهُد على هذا  االأمم.  رفيعًة بني  مكانًة 
اإّن  امل�ضتوى.  رفيعِة  عامليٍة  منظماٍت  عن  ال�����ض��ادرُة  العامليُة 
ما ميّيز جتربة دول��ة االإم���ارات هو جناحها يف التكّيِف بني 
التم�ّضِك باأ�ضالتها وتقاليدها واأعرافها وتاريخها وثقافتها، 

واالأخِذ بكاّفة و�ضائل التقدم والرقي والتوا�ضل بني االأمم.

البنياَن  ه��ذا  ب��و���ض��وح  ي��الح��ُظ  االحت����اِد  مل�ضرية  املتتبَع  اإّن 
الدولة  بناء  يف  االأ�ضا�ضية  القاعدة  م��ن  انطالقاً  امل��رتا���ّس 
اإىل بناء الروابط املتينة مع دول اجلوار ودول العامل. فعلى 
ال�ضعيد الداخلي، �ضعت دولة االإمارات العربية املتحدة وعلى 
اأهم  كاأحد  الب�ضري  العن�ضر  متكني  اإىل  مراحلها  خمتلف 
تعزيز  �ضبيل  يف  االأ�ضا�ضية  اأدواتها  واأه��م  احلقيقية  ثرواتها 
بالعلِم  املت�ضّلَح  االإن�ضاَن  ب��اأّن  االإمي��اُن  فكان  الوطن.  م�ضرية 
جمتمٍع  لبناء  ال�ضاحلُة  االأ���ض��ا���ض��ي��ُة  ال��ّل��ِب��ن��ُة  ه��و  واالأخ����الِق 
قوٍي �ضالح. فقد مت تخ�ضي�ُس جزٍء كبرٍي من دْخِل الدولِة 
والثقافية  واالجتماعية  االإداري���ة  املوؤ�ض�ضات  وبناء  للتعليم 
والعلمية والفنية وال�ضحية والع�ضكرية ، ولعل متكني املراأة 
واالقت�ضادية  وال�ضيا�ضية  والثقافية  االجتماعية  احلياة  يف 
والتنمية.  ال��ب��ن��اء  يف  ك�ضريك  وم��ه��م��اً  حقيقياً  اإجن����ازاً  يعد 
فا�ضتطاعت دولة االإمارات بعون اهلل اأن ت�ضبَح دولًة ع�ضريًة 
يف فرتٍة زمنيٍة قيا�ضّية ، واأ�ضبحت م�ضرَب االأمثال. اإنَّ َمْن 
ا؛  حقًّ ينده�ُس  ال��ي��وم  وي��زوره��ا  االحت����اِد  قبل  االإم����ارات  زاَر 
ف��ال�����ض��ح��راُء اجل���دب���اُء امل��ق��ف��رُة حت��ول��ت اإىل ح��دائ��َق غ��ّن��اَء ، 

تناطُح  �ضاخمٍة  اإىل مباين  والنخيِل حتولت  ال�ضعِف  وبيوُت 
االإماراِت  دولُة  نا�ضرْت  اخلارجي،  ال�ضعيِد  وعلى  ال�ضحاب. 
و�ضاركت يف حماربة  العادلَة،  واالإ�ضالميَة  العربيَة  الق�ضايا 
االإرهاب فكراً وعماًل، وقّدمت امل�ضاعدات االإن�ضانية لل�ضعوب 
الفقرية وعّززت عالقاتها ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية والثقافية 
كاّفة  ع��ل��ى  وان��ف��ت��ح��ت  دون مت��ي��ي��ز.  ال��ع��امل  دول  م��ع معظم 

الثقافات.
وُتَعدُّ الدولة اليوم حا�ضنة لقيم الت�ضامح وال�ضلم والتعددية 
وكفلت  واالأدي��ان  الثقافات  والتعاي�س بني خمتلف  الثقافية 
الكراهيَة  م��ت  وج��رَّ للجميع  والتقدير  االح���رتاَم  قوانيُنها 
والتطرف،  والعنف  واالختالف  الفرقة  واأ�ضباب  والتع�ضب 

حتى باتت منوذجا يف الت�ضامح والتعاي�س واالنفتاح.
االإقليمي  امل�ضتويني  على  العامُل  به  ومي��رُّ  م��رَّ  مما  بالّرغم 
واقت�ضادية  اأم��ن��ي��ة  وا����ض���ط���راب���ات،  م�����ض��اك��ل  م���ن  وال��ع��امل��ي 
واجتماعية، نرى دولة االإمارات تنعم باالأمن واالأمان بف�ضل 
فهما  وال�ضعب،  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  التالحم  بف�ضل  ث��م  اأواًل  اهلل 
الركيزتان االأ�ضا�ضيتان ال�ضتقرار االأوطان واأمنها وازدهارها 

م بوافر ال�ضكر والتقدير  اأي�ضاً. وبهذه املنا�ضبة اجلليلة، اأتقدَّ
و�ضياجه  ال��وط��ن  درع  فهي  البا�ضلة،  امل�ضلَّحة  ق��وات��ن��ا  اإىل 
ال��واج��ب يف  ن��داء  خ��ر ج��ه��داً يف تلبية  ت��دَّ احل�ضني، التي مل 

�ضبيل رفعة دولة االإمارات وعّزتها. 

•• العني-وام: 

اأكد �ضمو ال�ضيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
بف�ضل جهود  اأ�ضبحت  االم���ارات  دول��ة  اأن  العني  يف منطقة 
الرفاهية  دول��ة  للدولة  الر�ضيدة  والقيادة  املوؤ�ض�ضني  االآب��اء 
وال�������ض���ع���ادة واالي���ج���اب���ي���ة ت���ق���دم الب��ن��ائ��ه��ا ال��ع��ي�����س الكرمي 
والطموحني حتقيق  وللمبدعني  واالمان  االأمن  ولزائريها 

اآمالهم واحالمهم.
درع  جملة  ع��رب  وجهها  التي  �ضموه  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 

الوطن مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�47 ..
باليوم  املتحدة وهي حتتفل  العربية  االإم��ارات  دول��ة  تخطو 
الوطني 47 حتت قيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
ال نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
املجل�س  اع�ضاء  ال�ضمو  ا�ضحاب  واخوانهم  امل�ضلحة  للقوات 
»روؤية  نحو حتقيق  كبرية  خ��ط��وات  االم���ارات  االع��ل��ى حكام 

االمارات2021 » والتي تهدف الأن تكون �ضمن اأف�ضل دول 
بحلول  واالجتماعية  االقت�ضادية  التنمية  حيث  من  العامل 

اليوبيل الذهبي لالحتاد يف عام 2021م.
ان هذه اخلطوات املباركة مل تكن لتتحقق لوال تفاين اأبناء 
م�ضتمدين  امل�ضتحيل  تعرف  مل  التي  وج��ه��وده��م  االم����ارات 
ذلك من حكمة االآباء املوؤ�ض�ضني و اميانهم العميق بالوحدة 
بامل�ضتحيل ويف مقدمتهم  التي ال تعرتف  العالية  و همتهم 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان ومعهم جيل من 
اأبناء الوطن املخل�ضني الذين مل ياأل جهدا يف العمل ل�ضنع 

م�ضتقبل م�ضرق ومزدهر للوطن وابنائه.
املوؤ�ض�ضني الذين عملوا ليل  ونحن اليوم نعي�س حلم االآب��اء 
نهار يف ان تكون دولتنا العزيزة واحة امن وا�ضتقرار وتنمية 
وال�ضعادة  الرفاهية  دول��ة  وبف�ضلهم  اهلل  بف�ضل  فا�ضبحت 
ولزائريها  ال���ك���رمي  ال��ع��ي�����س  الب��ن��ائ��ه��ا  ت��ق��دم  واالي��ج��اب��ي��ة 
اآمالهم  حتقيق  والطموحني  وللمبدعني  واالم����ان  االم���ن 

واحالمهم.
اأن  وم��ن ه��ذه اخل��ط��وات املباركة ا�ضتطاعت دول��ة االم���ارات 
تقيم عالقات متينة مع الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة بف�ضل 

حكمة قادتها و�ضيا�ضتها الرائدة ودورها املميز نحو تطوير 
ال��ت��ع��اون امل�����ض��رتك م��ع ك��اف��ة ال����دول وامل��ن��ظ��م��ات االقليمية 
والدولية حتى اأ�ضبحت عنوانا لالعتدال والتعاي�س وال�ضالم 
ورمزا لالإجنازات والتفوق والتميز على امل�ضتوى العاملي وما 
اال  عامليا  متقدمة  مرتبة  على  االإم���ارات���ي  اجل���واز  ح�ضول 
دليال على االحرتام والتقدير الذي تتمتع به دولتنا الرائدة 

بني كافة دول و�ضعوب العامل.
املا�ضية جمموعة  الفرتة  خ��الل  االم���ارات حققت  دول��ة  ان 
والدولية  املحلية  امل�����ض��ت��وي��ات  ع��ل��ى  االإجن������ازات  م��ن  ك��ب��رية 
واملوؤ�ضرات  التقارير  نتائج  اأظهرت  العاملية فقد  والتناف�ضية 
ال�ضادرة عن منظمات وموؤ�ض�ضات دولية متخ�ض�ضة و�ضول 
االإمارات اإىل مراتب ال�ضدارة يف كثري من املوؤ�ضرات واملعايري 
االن�ضمام  يف  هدفها  حتقيق  يف  منها  �ضعيا  ذل��ك  و  العاملية 
لقائمة اأف�ضل 10 اقت�ضادات يف العامل بحلول عام 2021. 
»خليفة  االإم��ارات��ي  اال�ضطناعي  القمر  اإط��الق  جن��اح  ويعد 
�ضات« الذي يعد اأول قمر ا�ضطناعي اإماراتي �ضنع بالكامل 
اإجناز   .100% اإم��ارات��ي��ني  وب��اأي��دي مهند�ضني  ال��دول��ة  يف 
ج��دي��د يف ���ض��ج��ل االجن������ازات يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت وه���و ما 

التي ت�ضت�ضرف  الر�ضيدة  الدولة وقيادتها  روؤية  يوؤكد جناح 
االأمم  مقدمة  يف  الغالية  ب��الدن��ا  لو�ضع  وت�ضعى  امل�ضتقبل 
وامتالكه  االماراتي  االإن�ضان  بناء  يف  اال�ضتثمار  يف  جناحها 
م�ضتقبل  ل�ضياغة  وال��ت��ق��ن��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  العلمية  ال��ع��ل��وم 
مزدهر وتنمية متطورة لالمارات. اإننا اليوم ونحن نحتفل 
47 نفتخر مب��ا حققته االم����ارات من  ال���  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
وال�ضلم  االأم��ن  اقليمة ودولية ودور موؤثر يف حتقيق  مكانة 
امل��ج��االت بهدف  واإجن����ازات يف خم��ت��اف  وال����دويل  االإقليمي 
بجهود  االجتماعي  واالأم����ن  االق��ت�����ض��ادي  االزده����ار  حتقيق 
اأبنائه وبناته املخل�ضني يف كل امليادين ويف مقدمتهم جنود 
البطولية  املالحم  اأروع  �ضطروا  الذين  اأمنه  الوطن وحماة 
للذود عن حيا�س الوطن وتقدمي العون لل�ضقيق وال�ضديق 
العالء احلق ون�ضرة املظلوم.. داعياً اهلل �ضبحانه لل�ضهداء 
بالرحمة واملغفرة . اإن الذكرى ال� 47 لدولة االمارات والتي 
ت�ضادف االحتفاء ب�« عام زايد 2018 » منا�ضبة ن�ضتذكر فيها 
ما قام به املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رحمه اهلل 
ومن بعده ابناوؤه فال يكاد مير يوم على دولة االم��ارات اال 
ون�ضمع عن مبادرة اأو حتقيق اإجناز ير�ضخ ريادتها على كافة 

الأبنائها  والرخاء  ال�ضعادة  حتقيق  يف  ي�ضاهم  مبا  االأ�ضعدة 
اهلل  رحمهم  املوؤ�ض�ضني  وبف�ضل  عزوجل  اهلل  بف�ضل  وذل��ك 

والقيادة الر�ضيدة حفظها اهلل.

حاكم الفجرية يح�صر ماأدبة غداء اأقامها 
حممد �صعيد عامر مبنا�صبة زفاف جنله

•• الفجرية -وام:

ح�ضر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية ماأدبة الغداء التي اأقامها 
اللواء  �ضعادة  اإىل كرمية   « الدكتور عبداهلل   « ابنه  زفاف  بالفجرية مبنا�ضبة  ال�ضيجي  بفندق  �ضعيد عامر  حممد 
حممد اأحمد بن غامن الكعبي القائد العام ل�ضرطة الفجرية . و هناأ �ضاحب ال�ضمو حاكم الفجرية العري�س متمنيا 
رئي�س  ال�ضرقي  حمد  بن  مكتوم  ال�ضيخ   .. الغداء  ماأدبة  ح�ضر  والتوفيق.  بالنجاح  مكللة  �ضعيدة  اأ�ضرية  حياة  له 
ال�ضيخ  و  املنطقة احل��رة  ال�ضرقي رئي�س هيئة  �ضيف  �ضيف بن حمد بن  ال�ضيخ  و  الثقايف  الريا�ضي  الفجرية  ن��ادي 
املهند�س حممد بن حمد بن �ضيف ال�ضرقي رئي�س دائرة احلكومة االلكرتونية وعدد من مدراء الدوائر واملوؤ�ض�ضات 

احلكومية يف الفجرية وجمع من االأعيان واالأهل واالأ�ضدقاء.
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حمدان بن حممد بن را�صد: اأباوؤنا املوؤ�ص�صون اأطلقوا واحدة من اأكرب عمليات بناء العمران والإن�صان يف التاريخ احلديث

ويل عهد ال�صارقة :الحتفاء باليوم الوطني هو الأعز والأجل ملجتمعنا املرتابط واملتوحد 

ويل عهد عجمان : دولتنا اأ�صبحت اليوم منوذجا عامليا يف التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة

•• دبي-وام:

اكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي انه بعد اأن جنح اأباوؤنا املوؤ�ض�ضون يف اإقامة احتادنا 
ب��ن��اء العمران  اأك���رب عمليات  اأط��ل��ق��وا واح���دة م��ن  ودول��ت��ن��ا، 
التحديات  ملواجهة  ونه�ضوا  احلديث  التاريخ  يف  واالإن�ضان 
االحتاد،  اأرك��ان  توطيد  من  ومتكنوا  واخلارجية،  الداخلية 

وتفعيل موؤ�ض�ضات الدولة و�ضاروا يف التنمية ال�ضاملة.
“ جملة درع  وفيما يلى ن�س كلمة �ضموه التي وجهها عرب 

الوطن “ مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�47 .
الفخر  وم�ضاعر  واالأربعني  ال�ضابع  الوطني  بيومنا  نحتفل 
اأمة  اإىل  ننتمي  اإم��ارات��ي��ون  باأننا  نفو�ضنا  تغمر  واالع��ت��زاز 
بروؤية  العال  اإىل  �ضقت طريقها  دول��ة  اإىل  وننت�ضب  عريقة، 
و�ضواعد  �ضعبها،  ووح���دة  واإخ��ال���ض��ه��م،  وحكمتهم  ق��ادت��ه��ا 

وعقول اأبنائها.
يف مثل هذا اليوم منذ �ضبعة واأربعني عاماً، حققنا ا�ضتقاللنا، 

تاريخنا،  يف  االأه��م  اللحظة  كانت  ودولتنا.  احت��ادن��ا  واأقمنا 
الناجمة  ال�ضخمة  التحديات  مواجهة  حلظة  اأي�ضاً  وكانت 
الت�ضتت والتجزئة، وواقع التخلف واجلهل. وفوق  اإرث  عن 
�ضابق  ال  احت��ادي��ة  دول��ة  لبناء  امل�ضاحب  التحدي  ك��ان  ذل��ك 
لنموذجها يف عاملنا العربي، وال جتربة قريبة ميكن القيا�س 

عليها واال�ضتفادة من خرباتها.
وبف�ضل جيل مقدام، وقادة عظام يتقدمهم ال�ضيخ زايد طيب 
اهلل ثراه، ومعه رفيق دربه ال�ضيخ را�ضد رحمه اهلل ومعهما 
االإمارات  حكام  لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�ضاء  اإخوانهما 
عليها،  وتغلبنا  التحديات،  هذه  مواجهة  يف  جنحنا  جمعياً، 
و�ضرنا يف طريق الوحدة والتنمية ال�ضاملة، وبنينا منوذجنا 
االإماراتي املتحالف مع االإجناز والتقدم وامل�ضتقبل، والفريد 
يف تالحم اأبنائه وتكاتفهم والتفافهم حول قيادتهم، والقادر 
على اإحداث التغيري وا�ضتيعاب التحديث، ويف الوقت نف�ضه 
العادات  من  واالإي��ج��اب��ي  واخل�ضو�ضية  العليا  القيم  تعزيز 

والتقاليد االجتماعية.

بعد اأن جنح اأباوؤنا املوؤ�ض�ضون يف اإقامة احتادنا ودولتنا، اأطلقوا 
التاريخ  اأكرب عمليات بناء العمران واالإن�ضان يف  واحدة من 
احلديث. ونه�ضوا ملواجهة التحديات الداخلية واخلارجية، 
ومتكنوا من توطيد اأركان االحتاد، وتفعيل موؤ�ض�ضات الدولة 
نوعية  حت�ضني  على  ورك���زوا  ال�ضاملة،  التنمية  يف  و���ض��اروا 
اإجن��ازات��ه��م �ضخمة  حياة االإم��ارات��ي��ني واالإم��ارات��ي��ات. كانت 
قائد  ب���روؤى وج��ه��ود  وت��ط��ورت  ت��ع��ززت  وق��د  املقايي�س،  بكل 
حقبة التمكني �ضيدي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
�ضيدي  ج��واره  “حفظه اهلل” واإىل  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” واأخي 
الكبري �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة.
عام  يف  واالأرب��ع��ني،  ال�ضابع  الوطني  بيومنا  نحتفل  ونحن 
اأبناء جيل  ث��راه، جن��دد نحن  زاي��د طيب اهلل  ال�ضيخ  مئوية 
نهج  يظل  ب���اأن  و�ضعبنا،  لوطننا  عهدنا  والتميز  التمكني 

قيادتنا حياً يف نفو�ضنا وعقولنا، نتمثله يف اأعمالنا وتفا�ضيل 
حياتنا، واأن نعمل بقوة واإخال�س ل�ضون منجزاتنا واالإ�ضافة 
اإليها، ويف املقدمة منها حرية و�ضيادة واأمن وا�ضتقرار وطننا. 
مدركني اأن ما اأجنزناه يف وطننا قد اأجنز، و�ضي�ضبح يف الغد 
ون�ضيف  االإجن���ازات  ن�ضون  اأن  علينا  واأن  تاريخاً،  القريب 
اإليها، واأن نواكب املتغريات ون�ضارك يف �ضنعها، واأن نتم�ضك 
على  ونحافظ  م�ضريتنا  �ضالمة  لن�ضمن  ومبادئنا  بقيمنا 

خ�ضو�ضيتنا وهويتنا الوطنية.
اأه��ن��ئ ق��ادت��ن��ا ب��ح��ل��ول ي��وم��ن��ا ال��وط��ن��ي ال�����ض��اب��ع واالأربعني، 
واأ�ضاأل اهلل اأن يدمي عليهم نعمة ال�ضحة والعافية وميد يف 
اأن يدمي  اأبناء وبنات االإم��ارات واأ�ضاأل اهلل  اأعمارهم. واأهنئ 

عليهم االزدهار ويكتب لهم النجاح والفالح.
االأمنية  واأجهزتنا  امل�ضلحة  قواتنا  اإىل جنود  وتهنئة خا�ضة 
لهم  يكتب  اأن  اهلل  واأ���ض��األ  ال��وغ��ى،  �ضاحات  اأبطالنا يف  واإىل 
الن�ضر املوؤزر، ويعيدهم �ضاملني غامنني اإىل ذويهم ووطنهم، 
الذين  زم��الئ��ه��م  م��ق��ام  يعلي  اأن  وت��ع��اىل  �ضبحانه  واأ���ض��األ��ه 

اليمن  على  للعدوان  واإحباطاً  احل��ق  عن  دفاعاً  ا�ضت�ضهدوا 
ال�ضقيق.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

•• ال�شارقة-وام:

القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
من  ب��الدن��ا  �ضهدته  م��ا  ان  ال�ضارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل 
تقدٍم ملمو�س و�ضل اإىل اأعلى املوؤ�ضرات العاملية وت�ضدرها يف 
املجتمع  هذا  الأبناء  الكرمية  احلياة  وجه  و�ضاَن  منها  كثري 
لهو نتاٌج اأ�ضيٌل ملا اأتفق عليه االباء املوؤ�ض�ضون من قيٍم مثلت 
يف  لل�ضرّي  الالزمة  القوة  ومنحته  واحت��ادن��ا  وحدتنا  اأ�ضا�س 
طريق التنمية امل�ضتدامة واحل�ضارة املدنية. وفيما يلي ن�س 
كلمة �ضموه التي وجهها عرب “جملة درع الوطن” مبنا�ضبة 
الوطني  باليوم  االحتفال  للدولة: يف   47 ال�  الوطني  اليوم 
اأ�ضمى التهاين  نرفع  املتحدة  العربية  االإمارات  لدولة   47
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  والتربيكات 

ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
للقوات امل�ضلحة و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن 
واإىل  ال�ضارقة  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�ضمي ع�ضو  حممد 
اإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س االعلى حكام 
االإمارات بهذه املنا�ضبة الغالية علينا جميعاً واإىل اأبناء وبنات 

الوطن العزيز وجميع �ضعب دولة االإمارات الكرمي.
يف كل عام ونحن نحتفل باليوم الوطني لدولتنا الغالية متر 
بناء  يف  النا�ضع  وتاريخهم  املوؤ�ض�ضني  االآب���اء  ذك��ري��ات  علينا 
وتطوير دولة االإمارات العربية املتحدة حيث كان اجتماعهم 
البناء  ن��ح��و  ان��ط��الق جمتمعنا  اأ���ض��ا���س  ه��و  ع��ام��اً   47 ق��ب��ل 

ق��راأوا بحكمتهم  والتقدم يحدوهم يف ذلك م�ضتقبٌل م�ضرٌق 
اأنه ال يتحقق اإال باالحتاد والقوة واملنعة والتعاهد على العمل 
ال�ضادق والكبري فبداأوا ومعهم م�ضرية جمتمع كامٍل رَنا اإىل 
املجد و�ضعى اإليه وهو حم�ضٌن بقيم الرتاحم والوحدة فكان 
اأراد تطوراً وتقدماً يف خمتلف املجاالت، ووحدة وقوًة  له ما 
ت�ضهد عليها املواقف الكبرية والتحديات التي مرت منذ اأول 

يوم الحتاد دولتنا العزيزة.
اأعلى  اإىل  و���ض��ل  ملمو�س  ت��ق��دٍم  م��ن  ب��الدن��ا  �ضهدته  م��ا  اإن 
املوؤ�ضرات العاملية وت�ضدرها يف كثري منها و�ضاَن وجه احلياة 
اأتفقوا عليه  ملا  اأ�ضيٌل  نتاٌج  املجتمع لهو  الكرمية الأبناء هذا 
م��ن ق��ي��ٍم م��ث��ل��ت اأ���ض��ا���س وح��دت��ن��ا واحت���ادن���ا وم��ن��ح��ت��ه القوة 
واحل�ضارة  امل�����ض��ت��دام��ة  التنمية  ط��ري��ق  يف  لل�ضرّي  ال��الزم��ة 
الدولة ويف  اأرج��اء  العمل يف خمتلف  انتظم  اأن  املدنية فكان 

املوؤ�ض�ضات،  اأقامت  ت�ضنده نه�ضٌة علميٌة كبرية  امليادين  كافة 
امل�ضاعل  حملوا  الذين  اجلديدة  االأجيال  وخّرجت  ودعمتها 
ووا�ضلوا م�ضرية اأجدادهم واآبائهم بكل فخٍر وعزٍة ليحافظوا 
على ما قدمه لهم الوطن من مكت�ضباٍت واإجن��ازاٍت عظيمة 
االأعّز  هو  اليوم  بهذا  االحتفاء  ليكون  دولتنا  م�ضرية  ميّزت 
طريق  يف  وال�����ض��ائ��ر  وامل��ت��وح��د  امل���رتاب���ط  ملجتمعنا  واالأج�����ّل 
والتربيكات  التهاين  نر�ضل  اأخ��رى  م��رة  والنهو�س.  التقدم 
ل�ضعب االإمارات العربية املتحدة بهذا اليوم والعيد الوطني 
الكبري معاهدين قيادتنا الر�ضيدة بعد اهلل �ضبحانه وتعاىل 
لنوا�ضل  واالج��ت��ه��اد  والعمل  ال��وح��دة  طريق  يف  امل�ضي  على 
م�ضرية وطٍن ناجح، قّدم جتربة واع��دة بكثري من اخلري يف 
لبالدنا مبزيد من  ال�ضادقة  اأمنياتنا  مع  والنجاح  االحت��اد، 

التقدم واالزدهار.

•• عجمان-وام:

ان  النعيمي ويل عهد عجمان  ال�ضيخ عمار بن حميد  �ضمو  اأك��د 
الثاين من دي�ضمرب يوم ن�ضتعيد فيه ذكرى اأجمادنا ون�ضتح�ضر 
له  املغفور  ال��وال��د  وبانيها  ال��دول��ة  ملوؤ�ض�س  العطرة  ال�ضرية  فيه 
اإخوانه  “طيب اهلل ثراه” مع  اآل نهيان  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اليوم  دولتنا  لت�ضبح  انتهجوها  التي  وامل��ب��ادئ  املوؤ�ض�ضني  االآب��اء 

منوذجا عامليا يف التنمية ال�ضاملة وامل�ضتدامة .
وفيما يلي ن�س كلمة �ضموه التي وجهها عرب “جملة درع الوطن” 
مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 47 للدولة: يطيب يل مبنا�ضبة ذكرى 
العربية  االإم��ارات  ال�ضابع واالأربعني الحتاد دولة  اليوم الوطني 
مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي���ات  باأ�ضمى  اأت��ق��دم  اأن  املتحدة 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  اأخيه �ضاحب  حفظه اهلل” واإىل 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” واإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
واإىل  امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
االإمارات  حكام  االأعلى  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب 

واإىل �ضعب االإمارات الكرمي.
اأجمادنا  ذك�����رى  ف��ي��ه  ن�����ض��ت��ع��ي��د  ي����وم  دي�����ض��م��رب  م���ن  ال���ث���اين  اإن 
الوالد  وبانيها  الدولة  ملوؤ�ض�س  العطرة  ال�ضرية  فيه  ون�ضتح�ضر 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” مع 
دولتنا  لت�ضبح  انتهجوها  التي  واملبادئ  املوؤ�ض�ضني  االآب��اء  اإخوانه 
اليوم منوذجا عامليا يف التنمية ال�ضاملة وامل�ضتدامة وواحة لالأمن 

واالأمان واال�ضتقرار ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي واالجتماعي.
اأ�ضرقت �ضم�س االحت��اد ورف��رف علم دولتنا  يف هذا اليوم اخلرّي 
على  ع��ازم��ة  البنيان  را�ضخة  دول���ة  والدة  للعامل  معلنا  �ضاخما 
التقدم وامل�ضي يف ال�ضعي الدوؤوب لتحقيق مكانة رائدة يف العامل 

طموحها يعانق ال�ضماء حيث ال حمال وال م�ضتحيل.
ونحتفي  دولتنا  فيه  نكرم  ال��ذي  املحفل  ه��و  الوطني  ال��ي��وم  اإن 
باكتمال ال�ضف وتوحيد القوى وت�ضافر اجلهود وهو مبثابة يوم 
العرفان ملوؤ�ض�ضيها ليكون احتاد االإمارات ال�ضبع منوذجاً ُيحتذى 
به يف التقّدم والتطّور ورفاه االن�ضان والرقي بحياته حتى باتت 
دوال  الناجحة  جتربتها  والهمت  �ضماتها  اأه��م  والرخاء  ال�ضعادة 
عريقة وباتت م�ضرب االمثال يف الوحدة واالن�ضجام بني القيادة 
وال�ضعب والوفاء املتبادل وغدت تلك اللحمة الوطنية يف اأجمل 
املرموقة  املكانة  ج��دارة  دولتنا عن  وا�ضتحقت  واأرق��ى مظاهرها 

التي حتظى بها اليوم.
الذي  االأ�ضا�ضي  العن�ضر  هو  الطيبة  االر���س  هذه  على  االن�ضان 
تتحقق به كل النجاحات ومن اأجله فهو اأيقونة االجنازات ولقد 

اإخال�ضهم جتاه  ك��ل زم��ان وم��ك��ان على  ال��وط��ن يف  اأب��ن��اء  برهن 
مل��ا ميلكونه من  ال��ع��ط��اء  ال��الحم��دودة على  وق��درات��ه��م  وطنهم 
بالثقة ووعي  اإيجابية جديرة  اأ�ضيلة ومواطنة  اإماراتية  اأخالق 
وقيادتهم  لدولتهم  ووفاء  بامل�ضوؤولية  تت�ضم  عالية  وثقافة  كاف 

نهلوا من نبع والدهم املوؤ�ض�س �ضانع الهمم وبالغ القمم.
للتنمية  االأوىل  ال��رك��ي��زة  التعليم  م��ن  االم����ارات  دول��ة  وات��خ��ذت 
اأبناءها وبناتها بالعلم واملعرفة لتنوير املجتمع وتلبية  ف�ضلَحت 
ال�ضالح  االن�ضان  وبناء  واالقت�ضادية  االجتماعية  االحتياجات 
املراأة  اإىل متكني  اإ�ضافة  االحت��اد  والقادر على حماية مكت�ضبات 

وال�ضباب ورعاية االأمومة والطفولة.
اإن احتفالنا بهذه املنا�ضبة الوطنية اخلالدة هو احتفال مب�ضرية 
يف  ما حتقق من منجزات ح�ضارية  املباركة من خالل  نه�ضتنا 
كافة املجاالت فقد �ضهدت بالدنا يف ظل االحتاد نه�ضة تنموية 
و�ضهد  احلديثة  اخلدمات  وتوافر  كربى  وعمرانية  واقت�ضادية 
جمال الطرق اإن�ضاء العديد من الطرق احلديثة التي امتدت اإىل 
اإمارات الدولة وباأحدث املوا�ضفات العاملية وترافق ذلك مع  كل 
ت�ضييد اأحداث املوانئ واملطارات ونالت املرافق ال�ضحية ن�ضيبها 
الكامل من العناية التي ال تنف�ضل عن العناية ب�ضحة االإن�ضان 
من اجل مواطن معافى يف بدنه قادر على العمل واالإنتاج وقد 
الدولة  اإم����ارات  ك��ل  يف  ال�ضحية  وامل��راك��ز  امل�ضت�ضفيات  انت�ضرت 
لت�ضبح االإمارات واحدة من اأف�ضل دول العامل يف تقدمي الرعاية 

ال�ضحية.

املحافظة على  ومثابرة على  بكل جد  الدولة االحتادية  وعملت 
البيئة وتنميتها لتحقيق التوازن بني التنمية والبيئة واحلفاظ 
نظيفة  بيئة  يف  باحلياة  التمتع  يف  املتعاقبة  االأج��ي��ال  ح��ق  على 
�ضحية واآمنة واالهتمام بالرثوة احليوانية وال�ضمكية واملحميات 
ومراكز اآثار احليوانات املهددة باالنقرا�س واحلر�س على اإن�ضاء 
واق���ع كان  ع��ن  ���ض��ورة حقيقية  ب�����ض��دق  وال��ت��ي تعك�س  امل��ت��اح��ف 
م�ضهودا يجب اأن ي�ضهده جيل اليوم وانفتحت الدولة على كافة 

حقول االآداب والفنون وجماالت الثقافة املختلفة.
ال�ضنوات  خ��الل  م��ا حتقق  ك��ل  ع��ن  نتحدث  اأن  ن�ضتطيع  اإن��ن��ا ال 
املا�ضية من عمر االحتاد فذلك بحر ال �ضاطئ له تت�ضاءل اأمامه 
الكلمات وتق�ضر وال تفي هذا االجناز حقه ولكن ن�ضري هنا اإىل 
االإجناز الكبري اإطالق القمر ال�ضناعي خليفة �ضات باأيد اإماراتية 
مئة باملئة بعد جهد دوؤوب امتد ل�ضنوات مليئة باالإبداع واالبتكار 
اإليه من مراكز متقدمة يف عدد  واأي�ضا نفخر اليوم مبا و�ضلنا 
كبري من التقارير الدولية التي تعنى بقيا�س التنمية الب�ضرية 
واالقت�ضادية وال�ضك يف اأن التقدم يف املوؤ�ضرات والتقارير الدولية 
وعلى  ال�ضحيح  الطريق  يف  ن�ضري  اأن��ن��ا  ي��وؤك��د  اأخ���رى  بعد  �ضنة 
للمبدعني  االإم��ارات حا�ضنة  لتبقى  له  نحو مدرو�س وخمطط 

والوجهة الرئي�ضة للم�ضتثمرين واملواهب اال�ضتثنائية.
اإن من املنجزات املهمة التي حتققت عرب م�ضرية االحتاد هو جعل 
دولة االإمارات العربية املتحدة رائدة حتتل موقعا هاما ال ميكن 
جتاهله و�ضط خ�ضم االأحداث التي ي�ضهدها العامل عامة وعاملنا 
العربي واالإ�ضالمي خا�ضة فقد كانت االإم��ارات وال تزال و�ضيط 

خري وحمبة و�ضالم ووئام ومودة بني الدول.
اإن كان االحتاد يف حد ذاته اإجنازا م�ضهودا فان ا�ضتمراره بكل قوة 
ور�ضوخ هو االإعجاز لذلك نطالب االأجيال ال�ضاعدة اأن ت�ضتحث 
يف نف�ضها عظم الت�ضحيات التي قدمها جيل االآباء بقيادة املغفور 
له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه” ثم العمل 
بكل كد واجتهاد للمحافظة على تلك املنجزات باملزيد من العطاء 
واالإنتاج وجعل م�ضلحة الوطن فوق كل اعتبار واأن نتذكر املا�ضي 
لنزداد حبا للحا�ضر واأن نخل�س للحا�ضر لنمتلك امل�ضتقبل. اإننا 
اإذ ن�ضتقبل عاما جديدا يف ظل االإحت��اد فان هذا يعني ا�ضتمرار 
ينعم مواطنوها  م���زده���رة  ع�����ض��ري��ة  ك��دول��ة  االإم������ارات  م�����ض��رية 
بالرخاء والرفاه وتر�ضيخ �ضورتها امل�ضرقة يف كافة املجاالت ففي 
لنا هذا  وهبوا  الذين  لكل  االح��رتام  واأ�ضمى  التقدير  اأبلغ  ذلك 
االإجناز. يف هذا اليوم االأغر نتوجه اإىل اهلل بوافر ال�ضكر واحلمد 
اأنعم علينا وعلى ما وهبنا من قيادة حكيمة جندد لها  على ما 

العهد والوالء.
نبارك لقيادتنا و�ضعبنا هذا اليوم ال�ضعيد.. وكل عام واالإمارات 

بخري.

ويل عهد الفجرية: الإمارات اأثبتت قدرتها 
على التميز والتفوق ون�صر قيم الت�صامح

•• الفجرية -وام:

اأك������������د �����ض����م����و ال�������ض���ي���خ 
حم����م����د ب�����ن ح����م����د بن 
حم���م���د ال�������ض���رق���ي ويل 
دولة  ان  ال��ف��ج��رية  عهد 
االإم������������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
م�ضي  ب���ع���د  امل����ت����ح����دة، 
قيام  ع���ل���ى  47عاماً 
قدرتها  اث��ب��ت��ت  االحت����اد 
والتفوق  ال��ت��م��ي��ز  ع��ل��ى 

ون�ضر قيم الت�ضامح .
وف��ي��م��ا ي��ل��ى ن�����س كلمة 
عرب  وجهها  التي  �ضموه 
 “ الوطن  درع  “ جملة 
الوطني  اليوم  مبنا�ضبة 

ال�47 .
على  واالأرب��ع��ني  ال�ضابعة  ال�ضنوية  ال��ذك��رى  علينا  تهل 
ق��ي��ام االحت����اد واالن��ط��الق��ة امل��ب��ارك��ة ل��دول��ت��ن��ا احلبيبة 
نحتفي  منا�ضبة  وه��ي   ،1971 دي�ضمرب  من  الثاين  يف 
بنائها  اأ�ض�س  و�ضعت  التي  الوطنية  ب��رم��وزن��ا  خاللها 
االنتماء  قيم  الوطن، وعززت  احل�ضارية، وعمقت حب 
بف�ضل  فاأ�ضبحنا  االحت����اد،  ث��واب��ت  ور���ض��خ��ت  وال����والء، 
�ضاملة  بنيت على نه�ضة  دول��ة  ال��دوؤوب  روؤيتها وعملها 
واإجن������ازات ب��ال ح����دود، راف��ق��ه��ا ت��ع��اي�����س وت�����ض��ام��ح بني 

خمتلف الثقافات العاملية على اأر�ضها.
وبهذه املنا�ضبة جندد الفخر واالعتزاز مبا اأجنزته دولة 
االم����ارات العربية امل��ت��ح��دة م��ن ري���ادة ومت��ي��ز ب��ني دول 
العامل، وبقيم وروح االحتاد، وبحكمة قيادتنا الر�ضيدة 
كافة  يف  الغايل  وطننا  م�ضتقبل  بناء  يف  روؤيتها  وعمق 

املجاالت..
املتحدة، بعد م�ضي  العربية  االإم��ارات  اأثبتت دولة  لقد 
47عاماً على قيام االحتاد، قدرتها على التميز والتفوق 

الت�ضامح  ق���ي���م  ون�������ض���ر 
املنطقة،  ����ض���ع���وب  ب����ني 
وت������وا�������ض������ل ق����ي����ادت����ه����ا 
احلكيمة اليوم بكل ثقة 
ما بداأه الوالد املوؤ�ض�س، 
زايد  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
نهيان،  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن 
الذي  ث�����راه،  اهلل  ط��ي��ب 
بحكمته   ، ا�����ض����ت����ط����اع 
جانب  اإىل  ال��دول��ة  بناء 
املوؤ�ض�ضني  االآباء  اإخوانه 
وت��ر���ض��ي��خ ح�����ض��وره��ا يف 
امل��ن��ط��ق��ة، ك���دول���ة خري 
القيم  وم���وط���ن  ومن�����اء 

االإن�ضانية.
وب�������ه�������دي ف�����ك�����ر زاي�������د 
وحكمته جنحت قيادتنا 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دول��ة  بجعل  اليوم  الر�ضيدة 
الدولة النموذج مبنجزها االإن�ضاين واحل�ضاري، لذلك 
كان �ضعار احتفاالتنا هذا العام بعيد االحتاد “هذا زايد. 
هذه االإمارات” خري ما يعرب عن جوهر الدولة واالأثر 

الطيب لقيادتها الر�ضيدة.
قلوبنا  على  الغالية  املنا�ضبة  ه��ذه  يف  لي�ضعدين  واإن���ه 
التربيكات  التهاين واأطيب  اآيات  اأ�ضمى  اأرفع  اأن  جميعا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو 
واإىل  االإم����ارات  حكام  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضيوخ 
العلي  اهلل  داع��ي��اً  الغالية  دولتنا  و�ضعب  العهود  اأول��ي��اء 

القدير اأن ينعم علينا باملزيد من اخلري واالزدهار.

تتزين  اأبوظبي  ل�صرطة  دورية   47
ب�صعار روح الحتاد

•• اأبوظبي -وام: 

زينت القيادة العامة ل�ضرطة اأبوظبي 47 من دورياتها ال�ضرطية واملرورية ب�ضعار روح 
للدولة،  الوطني  اليوم  وذل��ك مبنا�ضبة   ،«  47 اإماراتنا  احت��اد  عا�س   « وعبارة  االحت��اد، 
ال�ضراكة  لنهج  وتعزيزاً  لالحتفاالت  امليدانية  الفعاليات  لدعم  جاهزيتها  عن  تعبرياً 

والتفاعل مع املجتمع يف جميع املنا�ضبات.
وجددت �ضرطة اأبوظبي العهد والوالء للقيادة الر�ضيدة باأن تكون العني ال�ضاهرة على 
اآيات  اأ�ضمى  العزيزة  الوطنية  املنا�ضبة  بهذه  ورفعت  ال��وط��ن،  ومكت�ضبات  اأم��ن  حماية 

التهاين والتربيكات.

مفتي م�صر يهنئ قيادة و�صعب 
الإمارات باليوم الوطني الـ 47

•• القاهرة- وام:

هناأ ف�ضيلة االأ�ضتاذ الدكتور �ضوقي عالم مفتي جمهورية م�ضر العربية ال�ضقيقة دولة 
االإمارات قيادة وحكومة و�ضعبا مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 47 الذي يوافق 2 دي�ضمرب 
من كل عام. واأ�ضاد ف�ضيلته، يف بيان اأ�ضدره اليوم، مبا حققته الدولة من تقدم ملمو�س 
به  تقوم  وما  املنطقة  يف  اأ�ضقائها  جتاه  االإيجابي  بدورها  م�ضيدا  كافة،  امل�ضتويات  على 
اأركانه. واأعرب مفتي م�ضر  من دور ملحوظ يف الق�ضاء على جذور االإرهاب وتقوي�س 
عن متنياته مبزيد من التقدم والرخاء للدولة، داعيا اهلل تعاىل اأن تنعم دائما باالأمن 

واالأمان يف ظل قيادتها الر�ضيدة. 
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ويل عهد اأم القيوين: قيادتنا الر�صيدة �صرعت منذ قيام الحتاد 
يف حماية الوطن ومكت�صباته واحلفاظ على اأمنه وا�صتقراره

ويل عهد راأ�س اخليمة : اليوم الوطني يحمل معاين 
عظيمة وقيما رفيعة

•• راأ�س اخليمة -وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
فيه يحمل معاين عظيمة  نحتفل  ال��ذي  للدولة   47 ال���  الوطني  اليوم  ان 
وقيما رفيعة وي�ضكل �ضاهدا على اأحداث تاريخية واإجنازات حافلة يتقدمها 
قيام االحتاد واإن�ضاء الدولة ثم بناء موؤ�ض�ضاتها و�ضواًل اإىل م�ضاريع تنموية 
املنطقة  يف  ال�ضدارة  موقع  ال��دول��ة  لتتبواأ  القطاعات  كل  �ضملت  متعاقبة 

العامل يف معدالت  دول  اأعلى  ولتكون �ضمن 
واحة  اإىل  االإم�����ارات  النمو يف ح��ني حت��ول��ت 
للعي�س واال�ضتثمار ومركز تنموي واقت�ضادي 

اإقليمي وعاملي.
وفيما يلي ن�س كلمة �ضموه التي وجهها عرب 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  ال��وط��ن  درع  جملة 

ال�47 ..
ال�ضابع واالأربعني  الوطني  اليوم  يحل علينا 
وا�ضتذكار  اع���ت���زاز  حم��ط��ة  لي�ضكل  ل��ل��ب��الد 
ال��ن��ه�����ض��ة والفخر  وت���اأم���ل ج��دي��دة يف ع��ه��د 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  وروؤى  ب��ه��م��ة  حت��ق��ق  مب��ا 
االآمال  وحتقيق  التقدم  خ��الل  من  للدولة، 
والطموحات لبالدنا ال�ضماء واأهلها االأوفياء 
ننظر باعتزاز لتلك اجلهود اجلبارة والهمم 
من  حتقق  ما  كل  خلف  وقفت  التي  العالية 
وامليادين  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف  يف  االإجن������ازات 

الزاهية  ال��ع��ه��ود  ع��رب  واحل�����ض��اري��ة  التنموية 
املتوالية الأبناء الدولة.

وتقدير  واعتزاز  فخر  بكل  ن�ضتذكر  الوطنية  املنا�ضبة  بهذه  نحتفل  ونحن 
املوؤ�ض�س املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه واإخوانه 
ال�ضري والعرب، وم�ضتقبل  اأعظم  .. الرجال الذين �ضطروا  املوؤ�ض�ضني  االآباء 
الفريدة  احل�����ض��اري��ة  ب��امل��ن��ج��زات  واع��ت��زازن��ا  ف��خ��رن��ا  ن�ضجل  ال��ت��ق��دم  �ضمته 
وال�ضواهد العظيمة يف وطن تتوا�ضل فيه م�ضرية اخلري والنماء وتتج�ضد 
حتى  بلدهم  رفعة  يف  وتفانوا  ل�ضعبهم  اأخل�ضوا  ل��ق��ادة  ال��وف��اء  معاين  فيه 

اأ�ضبحت لها مكانة كبرية بني االأمم.
اإن يوم الثاين من دي�ضمرب را�ضخ يف ذاكرة االإماراتيني وقلوبهم ملا حمله من 
التاريخ  خري وتنمية وازده��ار ورخ��اء عم البالد والعباد �ضجل من خاللها 

يف �ضجالته كلمات نا�ضعة عن ملحمة قادة هذه الدولة الذين متكنوا من 
معنى  للعامل  اأو���ض��ح��ت  وال��ت��ي  دي�ضمرب1971   2 يف  ال��ب��الد  ه��ذه  توحيد 
والتالحم  ب��ال��وح��دة  تذكرنا  جليلة  منا�ضبة  فاأ�ضبحت  الوطنية  ال��وح��دة 
االأوفياء  ورجاله  الكرمي  البلد  قادة هذا  بها  التي متيز  االأ�ضيلة  وال�ضمات 
اإن  التاريخية  املنا�ضبة  ه��ذه  واع��ت��زاز  فخر  بكل  املواطن  يتذكر  املخل�ضون، 
بخطى  ما�ضية  للدولة  الر�ضيدة  القيادة  وروؤي���ة  اهلل  من  بف�ضل  االإم���ارات 
ثابتة نحو م�ضتقبل م�ضرق معتمدة بذلك على اأر�ضية �ضلبة يت�ضارك فيها 
ال�ضعب والقيادة يف �ضنع جمدها خلف قائد 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  االحتادية  م�ضريتها 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
والعز  اخلري  م�ضرية  قيادة  اهلل”  “حفظه 
بحكمة واقتدار على النهج الذي يعزز ركائز 
ن��ه�����ض��ة وط��ن��ن��ا ال���غ���ايل وال��ب��ي��ت االإم���ارات���ي 
الذي يجمعنا حتت مظلته،  املتوحد  الكبري 
يف اإط������ار م���ن امل��ح��ب��ة وال����وف����اق وال���وح���دة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ومتابعة  والت�ضامن 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
رع���اه اهلل و���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
روؤية  ووف��ق  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
حمل  امل��واط��ن  ت�ضع  التي  الثابتة  �ضموهما 
االهتمام والرعاية لتحقيق احلياة الكرمية 
الأبناء الوطن والنهو�س مبقدرات الدولة اإىل 

م�ضاف الدول املتقدمة.
ورفع �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
بهذه املنا�ضبة الوطنية اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”و�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  “رعاه اهلل” و�ضاحب  دب��ي  حاكم 
ال�ضمو  و�ضاحب  امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
راأ���س اخليمة  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�ضمي ع�ضو  �ضعود بن �ضقر  ال�ضيخ 
واىل اخوانهما اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات 

واىل اأولياء العهود ونواب احلكام واإىل �ضعب االمارات.

•• ام القيوين -وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ را�ضد بن �ضعود بن را�ضد املعال ويل عهد اأم القيوين اأن قيادتنا 
الر�ضيدة �ضرعت منذ قيام االحتاد يف حماية الوطن ومكت�ضباته واحلفاظ على 
 . العامل  من  ع��دة  مناطق  يف  االإن�ضاين  ال��دور  اىل  باالإ�ضافة  وا�ضتقراره  امنه 

وفيما يلى ن�س كلمة �ضموه التي وجهها عرب 
“ جملة درع الوطن “ مبنا�ضبة اليوم الوطني 

ال�47 .
ال�ضابع  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��االت��ن��ا  اأوج  يف 
العربية  االم�������ارات  دول�����ة  ل��ق��ي��ام  واالأرب����ع����ني 
الثاين من دي�ضمرب من عام  املتحدة ن�ضتذكر 
مرفرفا  االم����ارات  علم  رف��ع  ح��ني  1972م 
املوؤ�ض�س  ال��ق��ائ��د  ب���اإع���الن  ال���وط���ن  ���ض��م��اء  يف 
– طيب  ن��ه��ي��ان  ال  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 
اهلل ث���راه – واخ���وان���ه امل��وؤ���ض�����ض��ني ق��ي��ام دولة 
امل��ج��د واحل�����ض��ارة ال��ت��ي ب���زغ ف��ج��ره��ا يف ذلك 
التاريخ حيث م�ضت امل�ضرية بكل عزم واقتدار 
، وو�ضعت القيادة وعلى راأ�ضها �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
يف  وب���رام���ج  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  اهلل”  “حفظه 
العديد  �ضملت  والتي  الوطنية  االجندة  اإط��ار 
م��ن االآم���ال وال��ط��م��وح��ات وف��ق ارق���ى معايري 
يف  �ضواء  العاملية  امل��رات��ب  اىل  للو�ضول  االأداء 

التعليم  ا�ضرتاتيجية  وتطوير  االقت�ضادية  التنمية  او  واالبتكار  العلوم  جمال 
العايل والبحوث العلمية وتطوير القدرات الفردية لتمكني ال�ضباب من القيام 
بواجباتهم الوطنية وليكونوا النموذج الذي �ضيتحمل م�ضئولية العمل الوطني 

يف كافة املجاالت .
لقد اأطلق �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
اآليات  لتطوير  م��ب��ادرات  “رعاه اهلل” ع��دة  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
العمل احلكومي وفق ارقى املمار�ضات احلكومية التي من �ضمنها ا�ضرتاتيجية 
االمارات للذكاء اال�ضطناعي يف جمال اخلدمات والقطاعات والبنية التحتية 
امل�ضتقبلية يف الدولة وتعد هذه املبادرة منوذجا فريدا لالأداء احلكومي وحا�ضنة 

لبيئة عمل مبدعة ذات قدرات اإنتاجية عالية .
اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اأك��د �ضاحب  ال��ربام��ج احلكومية  اإط��ار  ويف 
التقائه  عند  امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
مئوية  روؤي���ة  وف��ق  �ضاملة  وطنية  ا�ضرتاتيجية  خ��الل  م��ن  امل�ضتقبل  ب��اأج��ي��ال 

التعليم  جم��ال  يف  اال�ضتثمار  على  االع��ت��م��اد  خاللها  اك��د   2071 االم����ارات 
ورفع  امل�ضتقبل  الأج��ي��ال  واخ��الق��ي��ة  وطنية  قيم  وب��ن��اء  والتكنولوجي  الفني 
الروابط  وتقوية  النفط  عن  بعيدا  الوطني  االقت�ضاد  يف  االإنتاجية  م�ضتوى 
املجتمعية وتهيئة ال�ضباب ال�ضت�ضراف امل�ضتقبل وتعلم اللغات كاأدوات لالت�ضال 
واكت�ضاب العلوم واملعارف وتهيئة اجليل الذي �ضيحمل راية امل�ضتقبل مت�ضلحا 
واالي��ج��اب��ي��ة وفق  االأخ��الق��ي��ة  وال��ق��ي��م  بالعلم 
ا�ضرتاتيجية طموحة ت�ضمن م�ضتقبل ورخاء 
االأج����ي����ال امل��ق��ب��ل��ة ل��ت��ب��ق��ى دول����ة االم�������ارات يف 
اأبناوؤها  يحمل  والتي  النامية  ال��دول  مقدمة 
منوذجا فريدا يف االخالق والثقافة واملعرفة 

والتقدم التكنولوجي.
لقد �ضرعت قيادتنا الر�ضيدة منذ قيام االحتاد 
على  واحلفاظ  ومكت�ضباته  الوطن  حماية  يف 
امنه وا�ضتقراره باالإ�ضافة اىل الدور االإن�ضاين 
، وحظيت قواتنا  ال��ع��امل  م��ن  ع��دة  يف مناطق 
ال�ضمو  �ضاحب  من  كبري  باهتمامات  امل�ضلحة 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�ضيخ حم��م��د 
امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
لتقوم  وجاهزيتها  ق��درات��ه��ا  رف��ع  م��ن  مكنها 
بالواجبات املنوطة بها داخل الدولة وخارجها 
ال�ضالم  وح��ف��ظ  واال���ض��ت��ق��رار  االم���ن  لتعزيز 
وت��ق��دمي امل��ع��ون��ات االإن�����ض��ان��ي��ة يف ال��ع��دي��د من 

الدول .
لقد �ضاهمت قواتنا امل�ضلحة اىل جانب �ضقيقاتها �ضمن قوات التحالف العربي 
اأبناء  وق���دم  فيه  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��دخ��الت  ودح���ر  اليمن  يف  ال�ضرعية  حماية  يف 
االمارات بطوالت جمة يف �ضاحات النزال اأكدوا من خاللها تفوقهم ، وقدموا 
كوكبة من ال�ضهداء الذين نذروا حياتهم للدفاع عن الوطن ومكت�ضباته وعربوا 
عن معاين الوالء للقيادة. ومبنا�ضبة اليوم الوطني ال�ضابع واالربعني يطيب لنا 
ان نتقدم باأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�ضد 
اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واىل  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
االأعلى واولياء العهود ونواب احلكام وحكومة دولة االمارات واىل �ضعبنا الويف 
داعني اهلل ان يعيد علينا هذه املنا�ضبة املجيدة باخلري واليمن والتقدم االزدهار 

حتت قيادتنا الر�ضيدة . 

مكتوم بن حممد : يف الثاين من دي�صمرب عام 1971 اأطلقنا العنان لطموحاتنا
•• دبي-وام:

قال �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد 
حاكم  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
دب��ي.. يف الثاين من دي�ضمرب عام 
واأطلقنا  اأنف�ضنا  اكت�ضفنا   1971
االإجناز  وك��ان  لطموحتنا  العنان 
ال�ضيخ  املوؤ�ض�ضني  الأب��ائ��ن��ا  االأك���رب 
واخوانهما  را���ض��د  وال�����ض��ي��خ  زاي����د 
جميعا  ث��راه��م  اهلل  طيب  احل��ك��ام 
اأنهم باإقامة احتادنا اأحدثوا فرقاً 

�ضخماً يف حياتنا ومنطقتنا.
التي  �ضموه  يلي ن�س كلمة  وفيما 

به ومعه نحو امل�ضتقبل. ومن نعم 
اهلل علينا اأنه حبانا بقادة تاريخني 
التاأ�ضي�س،  حقبة  يف  فرقاً  اأحدثوا 
واأح����دث����وا وي���ح���دث���ون ف���روق���اً يف 
كل  ومع  والتميز.  التمكني  حقبة 

عام جديد تت�ضع روؤيتنا للفروق.
واليوم يتحدث منوذجنا االإماراتي 
عن احلجم ال�ضخم لهذه الفروق 
ال�ضنوات  خ����الل  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي 
وهي  امل��ا���ض��ي��ة،  واالأرب���ع���ني  ال�ضبع 
يف �ضرديات تاريخ الدول وال�ضعوب 

جمرد برهة زمنية عابرة.
بيومنا  نحتفل  ون��ح��ن  حقنا  م��ن 

و�ضطوعاً حللول املنا�ضبة الوطنية 
االأعز على قلوبنا يف عام احتفائنا 

مبئوية ال�ضيخ زايد.
ن��ع��م، ه���ذا زاي����د م��وؤ���ض�����س دولتنا 
وملهم  وقدوتنا  ورمزنا  ونه�ضتنا 
دولتنا  االإم����ارات،  وه��ذه  اأجيالنا. 
ال��ت��ي ���ض��ارت ب��ن��ا يف ط��ري��ق القوة 
واملنعة واالزدهار والتقدم، ونقلتنا 
نتبواأها  التي  املرموقة  املكانة  اإىل 

بني دول و�ضعوب بالعامل.
يف ال�����ث�����اين م�����ن دي�������ض���م���رب ع���ام 
واأطلقنا  اأنف�ضنا  اكت�ضفنا   1971
االإجناز  وكان  لطموحتنا.  العنان 

ومن حقنا اأي�ضاً اأن نفخر ب�ضباط 
واأجهزتنا  امل�ضلحة  قواتنا  وجنود 
االأمنية، واأبطالنا الذين يخو�ضون 
معارك ن�ضرة احلق ودفع الباطل 
ورفع الظلم عن اإخواننا يف اليمن. 
والعرفان  بالتقدير  ن��ت��ذك��ر  واأن 
�ضهداءنا االأبرار واأ�ضرهم ال�ضابرة 

املحت�ضبة.
ال����ي����وم ون���ح���ن ن��ن��ع��م ب����اإجن����ازات 
وطننا،  وجن����اح����ات  وم��ك��ت�����ض��ب��ات 
عند  ي��ق��ف  ال  واج���ب���ن���ا  اأن  ن���وؤك���د 
اأي�ضاً  ب���ل  ع��ل��ي��ه��ا،  احل���ف���اظ  ح���د 
حتقيق  ن���ح���و  م���ن���ه���ا  االن�����ط�����الق 

الوطن  درع  جم��ل��ة  ع���رب  وج��ه��ه��ا 
مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�47 ..

جنتمع اليوم يف الذكرى ال�ضابعة 
واالأربعني لتاأ�ضي�س احتادنا وقيام 
زايد  “هذا  م��ع��اً:  ون����ردد  دول��ت��ن��ا، 

وهذه االإمارات”.
ب����داي����ة اأه����ن����ئ م����ن اخ����ت����ار ه���ذه 
عنواناً  اع��ت��م��ده��ا  وم���ن  ال��ك��ل��م��ات 
الح����ت����ف����االت����ن����ا. ف���ال�������ض���ي���خ زاي�����د 
معناً  تعي�ضان  كلمتان  واالإم����ارات 
اأيامنا، ويرتدد معناهما يف  يف كل 
�ضم�س.  اإ���ض��راق��ة  ك��ل  م��ع  نفو�ضنا 
وتوهجاً  ب���ه���اًء  ت�������زدادان  وال���ي���وم 

�ضيدي  بقادتنا  نزهو  اأن  الوطني 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�ضاحب  و����ض���ي���دي  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل،  حفظه  دبي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
االأعلى، واإخوانهم اأع�ضاء املجل�س 
االأع��ل��ى ح��ك��ام االإم�����ارات حفظهم 

اهلل جمعياً.

ال�ضيخ  املوؤ�ض�ضني  الأب��ائ��ن��ا  االأك���رب 
واخوانهما  را���ض��د  وال�����ض��ي��خ  زاي����د 
جميعاُ،  ثراهم  اهلل  طيب  احلكام 
اأنهم باإقامة احتادنا اأحدثوا فرقاً 

�ضخماً يف حياتنا ومنطقتنا.
وم�����ي�����زة ال������ق������ادة ال���ت���اري���خ���ي���ني 
اأنهم  وطنهم  ذاك��رة  يف  اخلالدين 
ي��ح��دث��ون ف���روق���اً ب��ف�����ض��ل روؤاه����م 
القيادية،  وملكاتهم  امل�ضتقبلية، 
وفهمهم  ال�ضادقة،  واأحا�ضي�ضهم 
ل��ل��واق��ع ب��ك��ل م���ا ف��ي��ه م���ن حراك 
اق���ت�������ض���ادي و����ض���ي���ا����ض���ي وث����ق����ايف، 
والذهاب  تغيريه  على  وق��درت��ه��م 

اإجن�����������ازات وجن�����اح�����ات ج����دي����دة. 
ونحن قادرون مبا منلكه من اإرادة 
التعاطي  على  وخ���ربات  وق����درات 
امل�ضتقبل  حت���دي���ات  م���ع  ب���ك���ف���اءة 

واغتنام الفر�س امل�ضاحبة لها.

عبد اهلل بن �صامل القا�صمي: يف اليوم الوطني نحتفي 
باإجنازات كبرية وتنمية وا�صعة

اأحمد بن �صلطان القا�صمي : نعتز ونفخر مبا تعي�صه 
بالدنا من تقدم وتطور

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  واإىل  امل�����ض��ل��ح��ة 
ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
اإخوانهم  واإىل  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م 

اأ�ضحاب ال�ضمو حكام االإمارات.
اأيام الوطن الغايل،  يف ذكرى اأهم 
جُن���ّدد ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات لكل 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
دب��ي رعاه  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  اهلل 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
�ضاحب  واإىل  امل�����ض��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
�ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ع�ضو  ال���ق���ا����ض���م���ي  حم���م���د  ب�����ن 
ال�ضارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  اإخ��وان��ه��م  واإىل 

•• ال�شارقة -وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ عبد اهلل بن �ضامل 
ان  ال�ضارقة  حاكم  نائب  القا�ضمي 
الوطني هو  دولتنا  بيوم  االحتفاء 
وتنميٍة  كبرية  ب��اإجن��ازاٍت  احتفاء 
ُنظم  يف  نتائجها  ظ��ه��رت  وا���ض��ع��ٍة، 
وال�ضحة  واالق���ت�������ض���اد  ال��ت��ع��ل��ي��م 
واالإجن��������������ازات ال���ري���ا����ض���ي���ة، ويف 
والعمل  وال��ق��دوة  املوؤ�ض�ضية  قيم 
ك��ل مرافق  تنتظم  ال��ت��ي  ال����دوؤوب 
ال��دول��ة. جاء  وجم���االت العمل يف 
�ضموه عرب  كلمة وجهها  فى  ذلك 
“ مبنا�ضبة  الوطن  درع  “ جملة 
يلي  فيما  ال�47  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  ن�ضها: 
العربية  االإم�������ارات  ل���دول���ة   47
والتربيكات  التهاين  كل  املتحدة، 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

ي�ضتذكرون  وهم  جمتمعنا،  اأف��راد 
امل��وؤ���ض�����ض��ني الذين  اآب��ائ��ن��ا  ع��ظ��م��ة 
وو�ضعوا  ي���ب���خ���ل���وا،  ومل  ع���م���ل���وا 
ل���دول���ة ع�ضرية  امل��ت��ني  االأ����ض���ا����س 
حديثة، ات�ضفوا باحلكمة والروؤية 
واالإرادة،  وال���ع���زمي���ة  ال�������ض���ادق���ة، 
واأ�ض�ضوا  وت���ع���اه���دوا  ف��اج��ت��م��ع��وا 
االأبناء  و�ضار  الوطن،  بناء  وب��داأوا 
ن��ه��ج��ه��م، فكان  ع���ل���ى  واالأح�����ف�����اد 
متوحداً  جمتمعاً  اأرادوا،  م��ا  لهم 
تظلل  ومتعا�ضداً،  ومتاآلفاً  وقوياً 
والوحدة  والعمل،  العلم  م�ضريته 
اإجن��ازات��ه االأدلة  واالحت��اد، وُتقدم 

على التنمية والتقدم والتطور.
يف ك���ل ع����ام ون��ح��ن ن��ح��ت��ف��ي بيوم 
باإجنازاٍت  نحتفي  الوطني،  دولتنا 
ك���ب���رية وت��ن��م��ي��ٍة وا����ض���ع���ٍة، ظهرت 
نتائجها يف ُنظم التعليم واالقت�ضاد 
الريا�ضية،  واالإجن���ازات  وال�ضحة 
ويف قيم املوؤ�ض�ضية والقدوة والعمل 
ك��ل مرافق  تنتظم  ال��ت��ي  ال����دوؤوب 
ال����دول����ة.  ال���ع���م���ل يف  وجم��������االت 

التاريخ  اإىل  ت�ضتند  حديثٌة  نظٌم 
امل�ضتقبل،  ت�����ض��ت�����ض��رف  ال����زاه����ر، 
ثاقبٍة  روؤًى  وفق  احلا�ضر،  وتقيم 
حتملها القيادة الر�ضيدة، تقود بها 
بالدنا من اإجناٍز اإىل اإجناٍز، لينعم 
جمتمعنا باحلياة الكرمية، ليكون 
عام  كل  الوطني  باليوم  احتفاءنا 
وما  اآبائنا،  عليه  احتفاء مبا عمل 
جمتمٍع  لبناء  اأ�ض�ٍس  م��ن  و�ضعوه 
ع�ضري حديث، يتكئ على التاريخ، 
معتز بهويته االإماراتية، وبعروبته 
االأ�ضيلة، واأرثه العريق، ينظر اإىل 
واآم����اٍل  وف��خ��ٍر  ع���ٍز  ب��ك��ل  م�ضتقبله 
عري�ضة. ونحن نحتفُل بهذا اليوم 
والوحدة،  االحت���اد  رم��ز  العظيم، 
املرتابط،  دولتنا وجمتمعنا  ورمز 
جن���دد ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات اإىل 
قيادتنا الر�ضيدة، واأفراد جمتمعنا 
�ضبحانه  اهلل  ون����دع����و  ال����ع����زي����ز، 
وطننا  ُخ��ط��ى  ُي�����ض��دد  اأن  وت���ع���اىل 
الغايل واأن ينعم بالرفعة والتقدم 

والتنمية.

•• اأبوظبي -وام:

اأك�������د ����ض���م���و ال�������ض���ي���خ اأح����م����د بن 
���ض��ل��ط��ان ال��ق��ا���ض��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
بالدنا  ت��ع��ي�����ض��ه  م���ا  ان  ال�����ض��ارق��ة 
هذا  لنا  ميثله  وتطوٍر  تقدٍم  من 
اليوم الوطني الذي نعتز ونفخر 
�ضامية  روؤًى  اإال نتيجة  به ما هو 
واأفكاٍر بّناءة واإرادٍة قويًة وعزميٍة 
ع��اه��دوا وطنهم  ل��رج��اٍل  ال تلني 
ونكران  الوفاء  على  وجمتمعهم 

الذات والبذل والعطاء.
وفيما يلي ن�س كلمة �ضموه التي 
الوطن  درع  ع��رب جم��ل��ة  وج��ه��ه��ا 
مبنا�ضبة لليوم الوطني ال� 47 ..

ال�  الوطني  باليوم  االح��ت��ف��ال  يف 
العربية  االإم������ارات  ل��دول��ة   47
امل���ت���ح���دة ن���ت���ق���دم ب���اأ����ض���م���ى اآي�����ات 
مقام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
�ضاحب  م��ق��ام  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه 

االعلى  املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضيوخ 
حكام االإمارات.

اأبناء  ل��ك��ل  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ك��م��ا جن����دد 
وبنات جمتمعنا يف وطننا الغايل 
االآب����اء  ذك���ري���ات  ن�ضتعيد  ون��ح��ن 
نه�ضة  و�ضعوا  الذين  املوؤ�ض�ضون 
هدٌف  وتقدمه  وت��ط��وره  ال��وط��ن 
اإليه بكل عزميٍة وقوٍة  �ضعوا  �ضاٍم 
يحدوهم يف ذلك جمتمعهم الذي 
اأحبوه واأخل�ضوا له ورعوه بكل ما 
حتمله الكلمات من معاٍن فعملوا 
وق���دم���وا ال��ك��ث��ري وال��ك��ث��ري فكان 
احل�ضاُد وطناً حديثاً ينعُم اأفراده 
ومتطلبات  العي�س  منجزات  بكل 
ال��ع��ي�����س واحل����ي����اة ال���ك���رمي���ة من 
تعليم وتنمية م�ضتدامة انتظمت 
كافة مدن وقرى الوطن العزيز، 
ُن�ضب  االإن�����ض��ان  و���ض��ع��ت  وتنمية 
املجد  ن���ح���و  وت�����ق�����وده  ع��ي��ن��ي��ه��ا 

والتقدم والتطور.
تقدٍم  م��ن  ب��الدن��ا  تعي�ضه  م��ا  اإن 
اليوم  ه����ذا  ل��ن��ا  وت����ط����وٍر مي��ث��ل��ه 

ال���ذي نعتز ون��ف��خ��ر به  ال��وط��ن��ي 
�ضامية  روؤًى  نتيجة  اإال  ه��و  م��ا 
واأفكاٍر بّناءة واإرادٍة قويًة وعزميٍة 
ع��اه��دوا وطنهم  ل��رج��اٍل  ال تلني 
ونكران  الوفاء  على  وجمتمعهم 
وحملوا  والعطاء  وال��ب��ذل  ال��ذات 
ليقدموا  واالأب�����ن�����اء  االأه������ل  ه����ّم 
البناء  يف  حقيقية  جت����ارب  ل��ه��م 
وال��ت��ع��م��ري ومن���وذج���اً اأ���ض��ي��اًل يف 
وكان  ورفعتها..  االأوط��ان  خدمة 
ل��الأب��ن��اء االأب����رار دوره���م يف هذه 
امل�ضرية بامل�ضاركة والتعليم وحمل 

راية التطور وخدمة الوطن.
م�������رة اأخ����������رى جن�������دد ال���ت���ه���اين 
وبنات  اأب���ن���اء  ل��ك��ل  وال���ت���ربي���ك���ات 
التي  الر�ضيدة  ولقيادتنا  �ضعبنا 
االآباء  ت��زال على درب  وم��ا  �ضارت 
ف��ك��ان��ت خ���ري خ��ل��ف خل���ري �ضلف 
خري  م��ن  ل��ن��ا،  حتققه  مب��ا  ننعم 
ب��ك��ل ع����زٍة وف��خ��ٍر وكرامة  وف���ري 
واأمنياتنا ال�ضادقة بدوام التقدم 

والرفعة وال�ضداد.

تد�صني �صارع الإمارات العربية املتحدة و�صاحة دبي يف ايطاليا
•• ماجونة-اإيطاليا -وام:

ال����دول����ة لدى  ���ض��ف��ري  ال��ري�����ض��ي  ن��ا���ض��ر  ���ض��ق��ر  ����ض���ع���ادة  اأزاح 
االإمارات  �ضارع   « لوحتي  عن  ال�ضتار  االإيطالية  اجلمهورية 
االإيطالية  ماجونة  مبدينة  دب��ي«  و«�ضاحة  املتحدة«  العربية 

اإيذانا باإفتتاحهما.
جاء ذلك �ضمن احتفالية كربى اأقيمت تزامنا مع احتفاالت 
رئي�ضة  م��اري��ن��ي  ك��ات��ي��و���ض��ا  ح�ضرتها  ال�47  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
عمدة  ك��ي��ودوين  وجاكومو  ايطاليا  بو�ضط  اأم��ربي��ا  مقاطعة 
مدينة ماجونة اإىل جانب حمافظها وروؤ�ضاء اداراتها املحلية 

وممثلي �ضلطاتها.
و ع��رب ك��ل م��ن كاتيو�ضا م��اري��ن��ي و ج��اك��وم��و ك��ي��ودوين عن 
�ضعادتهما بافتتاح هذا ال�ضارع و ال�ضاحة كونهما يحمالن ا�ضم 
االإم��ارات العربية املتحدة واإم��ارة دبي االأم��ر ال��ذي يعرب عن 

مدى التعاون و املحبة والتالقي بني البلدين.
من جانبه نوه جان لوكا اللي�ضا رئي�س االأكادميية االيطالية 
للخيل والقدرة - التي تقع على �ضارع االإمارات - اإىل اأهمية 
ال��ذي ياأتي عرفانا مبا قدمت االإم���ارات و دبي  ه��ذا احل��دث 

لريا�ضة اخليل يف العامل عامة وايطاليا خا�ضة.
�ضكره للح�ضور على كلماتهم  الدولة عن  ب��دورة عرب �ضفري 

الفعالية  اأن هذه  االإم��ارات موؤكدا  بدولة  اإ�ضادتهم  و  الطيبة 
متتد  ال��ت��ي  االي��ط��ال��ي��ة  االإم��ارات��ي��ة  للعالقات  تتويجا  ت��اأت��ي 
ال�ضديقني  ال�ضعبني  يخدم  مبا  و�ضت�ضتمر  طويلة  ل�ضنوات 
االجنازات  و  النجاحات  ه��ذا  ما حتقق من  اأن  اإىل  اأ�ضار  و   ..
االإم����ارات و جهود  دول��ة  ال��ق��ي��ادة احلكيمة يف  اإىل دع��م  يعود 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
دب��ي »رع��اه اهلل« الذي  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
عمل ل�ضنوات طويلة على دعم ريا�ضة اخليل باعتبارها ج�ضرا 

للتوا�ضل بني ال�ضعوب.
ح�ضر االفتتاح العديد من رجال االأعمال ومدراء االإدارات .
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•• ال�شارقة _ الفجر:

باليوم  احتفالها  املا�ضي  االأرب��ع��اء  م�ضاء  بلدية مدينة احلمرية  نظمت    
�ضوراً  معانيها  يف  ج�ضدت  فعالية،  الوطني ال�47، من خالل تنظيم 15 
وذلك  القيادة احلكيمة،  ح��ول  االإم���ارات  �ضعب  اأبناء  ال��والء وتالحم  من 
مب�ضاركة وا�ضعة �ضملت اأهايل املدينة والدوائر احلكومية واالأهلية، و�ضط 
بهجة و�ضرور احل�ضور، يف اأر�س املعار�س واالحتفاالت باحلمرية. وبهذه 
الفعاليات  يف  التنويع  على  احلمرية  بلدية  حر�ضت  الوطنية  املنا�ضبة 
والعرو�س  واالأه��ازي��ج  واملو�ضيقى  وامل�ضرح  ال�ضعر  �ضملت  التي  والربامج 
املنا�ضبة،  التي تعرب عن وحي  ال�ضعبية  الرتاثية والفلكلورية وامل�ضابقات 

اال�ضت�ضاري  املجل�س  رئي�س  نائب  حمودة  بن  �ضامل  حمد  بح�ضور  وذل��ك 
ملنطقة  البلدي  املجل�س  رئي�س  ال�ضام�ضي  �ضمحة  بن  وحميد  بال�ضارقة، 
احلمرية، وحميد فايز ال�ضام�ضي نائب الرئي�س، واأع�ضاء املجل�س البلدي، 
باحلمرية،  االأم����ريي  ال��دي��وان  م��دي��ر  ال�ضام�ضي  بوفيري  عبيد  و�ضعيد 
وم���ب���ارك را����ض���د ال�����ض��ام�����ض��ي م��دي��ر ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة، وع�����ض��وا املجل�س 
اال�ضت�ضاري جمعة عبيد ال�ضام�ضي وفاطمة علي املهريي، وح�ضد كبري من 
اأعيان احلمرية ومدراء الدوائر.  ويف كلمته تقدم مبارك را�ضد ال�ضام�ضي 
بالتهنئة اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�س االأعلى حكام  اإخوانه  واإىل  “حفظه اهلل”، 
االإمارات، معرباً : “اإننا نعاهد قيادتنا الر�ضيدة على اأن نبقى املخل�ضني 

يف �ضبيل نه�ضة دولتنا ورفعتها، �ضائلني اهلل العلي القدير اأن يعيد علينا 
هذه املنا�ضبة اأعواماً مديدة باخلري والربكات وال�ضرور”. 

ملوؤ�ض�س  املئوية  ال��ذك��رى  وم��ع  اليوم  “ اإننا  كلمته  يف  ال�ضام�ضي  واأ���ض��اف 
االحتاد املغفور له باإذن اهلل، ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان -طيب اهلل 
ثراه- لقد حبانا اهلل بقيادة ر�ضيدة ت�ضعى اإىل تطور و�ضعادة ورخاء �ضعب 
االإم��ارات، ليكون اأف�ضل اأ�ضعب” منوهاً اإىل اأن اليوم الوطني ميثل يوماً 
تاريخياً خالداً بكل معاين الفخر واالعتزاز، م�ضرياً اإىل الروؤية احلكيمة 
ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س 
االأعلى حاكم ال�ضارقة، التي دفعت باإمارة ال�ضارقة اإىل التنمية امل�ضتدامة 

يف كافة املجاالت، االأمر الذي حقق النماء واالزدهار وال�ضعادة الأبنائها.

حمدان بن زايد : الإمارات واحة خري و�صالم لأبنائها ولكل من يقيم على اأر�صها الطيبة

بلدية احلمرية حتتفل باليوم الوطني مب�ساركة الأهايل والدوائر

بح�صور اأهايل املدينة وم�صاركة الدوائر احلكومية

هزاع بن زايد: يف اليوم الوطني جنتمع قلبا واحدا وروحا موحدة على موا�صلة م�صريتنا احل�صارية املظفرة

�صيف بن زايد: يف يومها الوطني تقف الإمارات �صاخمة تزهو باجنازاتها احل�صارية وقيمها

طحنون بن زايد: ذكرى الثاين من دي�صمرب
 �صتظل حمفورة يف وجداننا

من�صور بن زايد : الثاين من دي�صمرب 1971
 يوم مميز يف م�صرية الوطن 

واإخوانهم  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى 
املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب 
االأعلى حكام االإم��ارات واإىل �ضعب 
االإمارات الويف داعيا العلي القدير 
اأن مين على وطننا الغايل باالأمن 
واال�ضتقرار واأن يحفظ قادتنا واأن 
م�ضرية  تعزيز  يف  خطاهم  ي�ضدد 
لتحقيق  ال�ضاملة  والتنمية  البناء 
واملكت�ضبات  االإجن����ازات  م��ن  امل��زي��د 
اأب��ن��اء هذا  وتطلعات  اأم��اين  ويلبي 

الوطن املعطاء.

را�ضخة نحو اإحداث نقلة نوعية يف 
االإماراتيون  ليظل  التعليم  جمال 
ول���ي���ك���ون لنا  ال��ط��ل��ي��ع��ة دوم������اً  يف 
ح�ضورنا الفارق واملوؤثر يف اقت�ضاد 
ك��ل عام   .. وق���ال �ضموه  امل��ع��رف��ة«. 
وك����ل مواطن  االإم���������ارات،  ودول������ة 
وم��ق��ي��م ع��ل��ى اأر���ض��ه��ا، وك���ل حمب 
مبزيد  ال�ضامية،  ولر�ضالتها  لها 
م���ن اخل����ري وال���ت���ق���دم واالإجن�������از، 
بيومنا  �ضنحتفل  اأن��ن��ا  ث��ق��ة  وك��ل��ن��ا 
املزيد  جعبتنا  ويف  املقبل  الوطني 
تلك  اال�ضتثنائية،  النجاحات  من 
ال��ت��ي جت���اوزت ح���دود دول��ت��ن��ا، اإىل 
العامل باأ�ضره، الأن ر�ضالة االإمارات 
ر�ضالة  ه���ي  وروؤي���ت���ه���ا،  وم��ن��ه��ج��ه��ا 
الب�ضرية  خ��ري  اإىل  ت��ه��دف  ع��امل��ي��ة 
جمعاء واإىل التعاي�س ال�ضلمي بني 

ع��ال��ي��ة ���ض��اخم��ة راي��ت��ه��ا حت��ل��ق يف 
عنوانا  م��رف��وع��ة  ال�����ض��م��اء  ع���ن���ان 

للفخر واملجد الدائمني« .

واالقت�ضادية  التعليمية  واملحافل 
والعلمية  والثقافية  واالجتماعية 
والريا�ضية، وراأيناهم خري ممثلني 
لبالدنا يف عام زاي��د، انطالقاً من 
اإمي��ان��ه��م العميق ب���اأن ك��ل ي��وم هو 

جزءا من واجبها جتاه عاملها الذي 
تعي�س فيه.

العاملي  التقدير  اىل  �ضموه  ولفت 
ال�����ذي حت��ظ��ى ب���ه االإم���������ارات من 
واملنظمات  وال�ضعوب  ال���دول  قبل 
التقارير  ���ض��وء  ع��ل��ى  االإن�����ض��ان��ي��ة 
اأظهرت  ال��ت��ي  االأخ�����رية  ال��دول��ي��ة 
بها  ال��ت��ي ت�ضطلع  اجل��ه��ود  ح��ج��م 
االإن�ضانية  امل��ج��االت  يف  االإم�����ارات 
مقدمة  يف  وو�ضعتها  وال��ت��ن��م��وي��ة 
اأك���رب مانح  ال��ق��وى اخل���رية كونها 
والتنموية  االإن�ضانية  للم�ضاعدات 
م���ق���ارن���ة ب��دخ��ل��ه��ا ال���ق���وم���ي على 

م�ضتوى العامل.
واأكد �ضموه اأن هيئة الهالل االأحمر 
ت�����زال هي  ك���ان���ت وال  االإم�����ارات�����ي 
التي تنطلق عربها جهود  البوابة 
االإم��ارات االإن�ضانية والنافذة التي 
ت��ط��ل م��ن خ��الل��ه��ا االإم�����ارات على 

•• ابوظبي -وام:

زايد  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة اأن �ضرح االحتاد �ضيد على 
اأ���ض�����س وق���واع���د را���ض��خ��ة ك���ان لها 
التنمية  ت��ع��زي��ز  يف  العميق  االأث����ر 
امل���واط���ن علميا  امل�����ض��ت��دام��ة وب��ن��اء 

ومعرفيا وتقنيا.
واأ�ضار �ضموه اإن امل�ضرية االحتادي�ة 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  بف�ضل  تتع��زز 
خليف��ة  ال�ضي��خ  ال�ض��مو  ل�ضاح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�ضاحب  واأخ��ي��ه   “ اهلل  حفظه   “
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  و����ض���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 

اآلياته  ل��ت��ط��وي��ر  مم���ي���زاً  وم���ن���اخ���اً 
القيادة  اه��ت��م��ام  اإىل  ذل���ك  وي��ع��ود 
احلكيمة بتطوير املنطقة وو�ضعها 
اال�ضتثمارية  اخل����ري����ط����ة  ع���ل���ى 

واالقت�ضادية املتطورة« .
االإم������ارات  اإن  اىل  ���ض��م��وه  واأ�����ض����ار 
مت�ضي قدماً يف تعزيز النهج الذي 
والتاأييد  ال��دع��م  حل�����ض��د  اخ��ت��ط��ه 
العاملية  االإن�������ض���ان���ي���ة  ل���ل���م���ب���ادئ 
التنموية  م��ب��ادرات��ه��ا  خ���الل  م���ن 
ل�ضحايا  امل�����ض��ت��م��رة  وم�����ض��ان��دت��ه��ا 
ال��ن��زاع��ات وال��ك��وارث ح��ول العامل 
فقط  املحلية  ب�ضاحتها  تكتف  ومل 
والعطاء  اخل����ري  ي���د  ام���ت���دت  ب���ل 
امل��ع��م��ورة لتعني  اأرج�����اء  ك��اف��ة  اإىل 
واملحرومني  ال�����ض��ع��ف��اء  وت��وا���ض��ي 
املنكوبني  اأزر  وت�ضد  م��ك��ان  ك��ل  يف 
واملعنوي لهم  املادي  الدعم  وتقدم 
دون منة اأو تف�ضل بل تعترب ذلك 

ال�ضحراوية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ن��ظ��م  يف 
تبّني  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  وال���ب���ح���ري���ة 
اأف�ضل املمار�ضات العاملية وت�ضجيع 
وتعزيز  اجل����اد  وال��ع��م��ل  االب��ت��ك��ار 
امل�ضتدامة  البيئي والتنمية  الوعي 
الق�ضايا  اإدارج  ا�ضتمرار  و�ضمان 
يف  االأول��وي��ات  اأه��م  �ضمن  البيئية 

االأجندة الوطنية.?.
وت���ق���دم ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان بن 
القلبية  بالتهنئة  نهيان  اآل  زاي���د 
ال�ضادقة اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
“ واأخيه  اهلل  “ ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  رع����اه   “
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  ظبي  اأب���و  عهد  ويل 

حيث و�ضعت قيادة الدولة االإن�ضان 
يف بوؤرة اهتمامها منذ قيام الدولة 
لت�ضمل كافة مناحي حياة االإن�ضان 
وجعل االإمارات واحة خري و�ضالم 
الأب���ن���ائ���ه���ا ول���ك���ل م����ن ي��ق��ي��م على 

اأر�ضها الطيبة«.
الظفرة  منطقة  ان  ���ض��م��وه  وق���ال 
الجتذابها  ك��ربى  باأهمية  حتظى 
اأك��������رب امل���������ض����اري����ع االق���ت�������ض���ادي���ة 
وال����ت����ج����اري����ة واال����ض���ت���ث���م���اري���ة يف 
ال�����دول�����ة وال����ت����ي ت���ع���د م����ن اأب������رز 
لالقت�ضاد  ال�����راف�����دة  امل�������ض���اري���ع 
الوطني وت�ضهم يف الوقت ذات��ه يف 
دعم جذب ا�ضتثمارات اإىل املنطقة 
وملا فيه من خري وم�ضلحة للوطن 

واملواطنني.
واأكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد 
الظفرة  منطقة  اإن   “ ن��ه��ي��ان  اآل 
ت�ضكل اليوم بوابة مهمة لال�ضتثمار 

ف�ضاء العمل االإن�ضاين الرحب.
�ضمو  ق����ال  ال��ب��ي��ئ��ي  اجل���ان���ب  ويف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ 
تطوراً  حققت  االإم����ارات  دول���ة  اإن 
م�ضتوى  حت�����ض��ني  يف  م���ل���ح���وًظ���ا 
واملجتمع  ل��ل��ف��رد  ال��ب��ي��ئ��ي  االأداء 
م�ضددا �ضموه على اأهمية ا�ضتمرار 
وحت���ق���ي���ق االن�������ض���ج���ام ال����ت����ام بني 
واالجتماعية  االقت�ضادية  التنمية 
املتوفرة  الطبيعية  امل���وارد  واإدارة 
حدود  جت����اوز  دون  اأف�����ض��ل  ب�ضكل 

اال�ضتدامة.
ب����االإجن����ازات التي  واأ�����ض����اد ���ض��م��وه 
اأبوظبي  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
والعاملي  امل��ح��ل��ي  امل�����ض��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
وجهودها يف جمال اإدارة املحميات 
جودة  وتعزيز  بحماية  الطبيعية 
باالإ�ضافة  اجلوفية  واملياه  الهواء 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  ح��م��اي��ة  اإىل 

عهد اأبو ظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��م��و 

حكام االإمارات.
وقال �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد 
وج��ه��ه��ا عرب  ك��ل��م��ة  ن��ه��ي��ان يف  اآل 
مبنا�ضبة  الوطن”  درع   “ جم��ل��ة 
اليوم الوطني ال� 47 “ اإننا ن�ضتمد 
والعزمية  القوة  املنا�ضبة  هذه  من 
امل�ضتقبل  اإىل  ال��ط��ري��ق  يف  لل�ضري 
واملبادئ  ال��ق��ي��م  م��ن��ه��ا  ون�����ض��ت��ل��ه��م 
املغفور  اأر�ضاها  التي  العليا  واملثل 
له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
“طيب اهلل ثراه” الذي  اآل نهيان 
وت��وف��ي��ق��ه ذلك  ب���ع���ون اهلل  ات���خ���ذ 
�ضرح  بت�ضييد  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ق��رار 
االحتاد على اأ�ض�س وقواعد را�ضخة 
جتربة  اإن   “ ���ض��م��وه  واأ�����ض����اف   .
االإمارات جتربة فريدة من نوعها 

ي��وم زاي���د وك��ل ع��ام ه��و ع��ام زايد، 
وهو ما مينحهم احلافز والدافع، 
لتحقيق امل�ضتحيل وجتاوزه اإىل ما 

هو اأبعد واأبعد.
ونحن  عظيماً  ف��خ��رن��ا  ك���ان  ول��ك��م 
الثقافية،  اأيقونتنا  العامل  ن�ضارك 
اأب���وظ���ب���ي، والتي  ال��ل��وف��ر  م��ت��ح��ف 
راأي����ن����اه����ا ت���ت���ح���ول خ������الل ال���ع���ام 
امل�ضي اإىل قبلة ثقافية وح�ضارية 
ال��ف��ن واجلمال  ي��ق�����ض��ده��ا حم��ب��و 
�ضتى  م����ن  واحل��������وار  وال���ت�������ض���ام���ح 
اأ�ضقاع االأر�س، كما �ضهدنا العديد 
والتعليمية  الثقافية  البادرات  من 
وال��ع��ل��م��ي��ة ال���ك���ربى م��ث��ل حتدي 
ال��ق��راءة ال��ع��رب��ي وم��ب��ادرة املليون 
مربمج ومبادرة »مدر�ضة« وغريها 
العديد من البادرات امل�ضيئة التي 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ه��زاع  ال�ضيخ  �ضمو  توجه 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
باأ�ضمى  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي 
�ضاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
»حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل«و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�ضمو  »رع���اه اهلل« و���ض��اح��ب  دب��ي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واأ�ضحاب  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى 
امل��ج��ل�����س االعلى  اع�����ض��اء  ال�����ض��م��و 
العهود  واأول���ي���اء  االإم������ارات  ح��ك��ام 

زايد  ب��ن  ه���زاع  ال�ضيخ  �ضمو  وق���ال 
اإن��ن��ا يف ال��وق��ت ال��ذي ن�ضمخ فيه   «
لقواتنا  امل�����ض��رف  ب�������االأداء  ون��ع��ت��ز 
امل�����ض��ل��ح��ة وج���ن���ودن���ا ال���ب���وا����ض���ل يف 
والفداء،  واحل��ق  ال�ضرف  ميادين 
الفخر  م�����ض��اع��ر  اأي�������ض���اً  حت���دون���ا 
وهي  احلكيمة  بقيادتنا  واالع��ت��زاز 
امل�ضتقبل  اق��ت�����ض��اد  اأ���ض�����س  ت�����ض��ع 
االعتماد  م��رح��ل��ة  م��ن  واالن��ت��ق��ال 
التنمية  مرحلة  اإىل  النفط  على 
والقوة  امل�ضادر  وتنويع  امل�ضتدامة 
الناعمة والثورة ال�ضناعية الرابعة، 
ال�ضيا�ضات  من  �ضل�ضلة  عرب  وذل��ك 
واال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ك��ربى، التي 
���ض��رى ث��م��اره��ا االإي��ج��اب��ي��ة خالل 
ال�ضنوات القليلة املقبلة، خ�ضو�ضاً 
ثابتة  بخطى  مت�ضي  ال��دول��ة  واأن 

ث��راه، واالآباء  اآل نهيان، طيب اهلل 
على  بنيانها  فر�ضخوا  املوؤ�ض�ضون، 
ق��ي��م االإخ�������اء وال���ع���دال���ة واخل���ري 
العامل  على  واالن��ف��ت��اح  والت�ضامح 
االإن�ضاين  ع��ل��ى  ال��دائ��م  وال��ت��اأك��ي��د 
امل�ضرتك يف وج��ه ك��ل م��ا ي��ف��ّرق اأو 
االأمم  بني  والكراهية  الفنت  يزرع 

وال�ضعوب.
�ضهدنا  ل��ق��د   « ����ض���م���وه:  واأ�����ض����اف 
دولتنا  واالع�����ت�����زاز  ال���ف���خ���ر  ب���ك���ل 
عمالقة  خ����ط����وات  ت��ق��ط��ع  وه�����ي 
املن�ضرم،  ال��ع��ام  خ���الل  اإ���ض��اف��ي��ة، 
امل�ضتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
بنات  وراأي���ن���ا  ال��دائ��م��ة،  والنه�ضة 
زاي��د، وهم  االإم���ارات، عيال  واأبناء 
ا�ضم  ويرفعون  ويتفوقون  يربزون 
املجاالت  �ضتى  يف  عالياً  االإم����ارات 

امللهمة ل�ضاحب  بالروؤية  ا�ضتظلت 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو 
مكتوم، لتمنح ال�ضباب العربي االأمل 
وتقدم  اأف�ضل  وم�ضتقبل  بحا�ضر 
االإمارات  دولة  عن  م�ضرفة  �ضورة 
وال  العامل.  يف  امل�ضرق  وح�ضورها 
حني  امل�ضيئة  اللحظة  تلك  نن�ضى 
�ضبابنا  قامت جمموعة من خرية 
ب�ضنع واإطالق خليفة �ضات ليكون 
العلمية  لطموحاتنا  حياً  جت�ضيداً 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال���ك���ربى، ك��م��ا ال 
ال��ك��ب��رية التي  ن��ن�����ض��ى اخل���ط���وات 
ق��ط��ع��ه��ا اجل�����واز االإم����ارات����ي حتى 
بلغ املرحلة املتقدمة التي بلغها يف 
داللة وا�ضحة على حجم االحرتام 
اأبناوؤنا  به  يحظى  الذي  والتقدير 

وبناتنا يف العامل.

وال�ضعب االإماراتي مبنا�ضبة اليوم 
لقيام  واالأرب��ع��ني  ال�ضابع  الوطني 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
عرب  وجهها  كلمة  يف  �ضموه  وق��ال 
اليوم  مبنا�ضبة  الوطن  درع  جملة 
قيادة  اإن����ن����ا،   .. ال�47  ال���وط���ن���ي 
ومقيمني،  م���واط���ن���ني  و����ض���ع���ب���اً، 
كعادتنا يف كل عام، ومع ا�ضتقبالنا 
دولتنا  ع��م��ر  م���ن  ج����دي����داً  ع���ام���اً 
امل����ج����ي����دة، جن��ت��م��ع ق���ل���ب���اً واح������داً 
م��وح��دة، على عهد جديد  وروح���اً 
وللعامل  الأنف�ضنا  نقطعه  ومتجدد 
قدماً  امل�ضي  ن��وا���ض��ل  ب���اأن  اأج��م��ع، 
املظفرة،  احل�ضارية  م�ضريتنا  يف 
ت��ل��ك امل�����ض��رية امل��ل��ه��م��ة ال��ت��ي و�ضع 
املوؤ�ض�س  االأب  االأوىل  اأب��ج��دي��ت��ه��ا 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املغفور له 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  طحنون  ال�ضيخ  �ضمو  ق��ال 
الوطني  االأم��ن  م�ضت�ضار  نهيان  اآل 
اإن اليوم الوطني ال�ضابع واالأربعني 
ياأتي يف عام زايد لتتعاظم يف قلوبنا 
م�����ض��اع��ر احل����ب وال����وف����اء وال�����والء 
ولتظل  وت��اري��خ��ه  وق��ي��ادت��ه  للوطن 

حمفورة يف وجداننا اأبد الدهر.
مبنا�ضبة  ل��ه  كلمة  يف  ���ض��م��وه  واأك����د 
واالأربعني  ال�ضابع  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
لدولة االإمارات اأن الذكرى العطرة 
ل��ي��وم ال��ث��اين م��ن دي�����ض��م��رب جت�ضد 
اإماراتي  ك��ل  قلب  يف  عظيمة  معان 
واإم���ارات���ي���ة و م��ق��ي��م وم��ق��ي��م��ة على 
و  املعطاء  العزيز  الوطن  تراب هذا 
تظلها �ضماوؤه. و اأ�ضاف : “ اليوم يف 
لقيام  االأربعني  و  ال�ضابعة  الذكرى 
االحتاد نعي�س منا�ضبتني عظيمتني 
ال���ي���وم الوطني  ي��ط��ل ع��ل��ي��ن��ا  ح��ي��ث 
زايد  بعام  نحتفي  ونحن  العام  هذا 
املغفور  م��اآث��ر  ف��ي��ه  ن�ضتذكر  ال���ذي 
العظيم  اإرث������ه  و  زاي�����د  ال�����ض��ي��خ  ل���ه 
لتتعاظم يف قلوبنا م�ضاعر احلب و 
الوفاء و الوالء و االإخال�س للوطن 
وقيادته وتاريخه بهاتني املنا�ضبتني 

واحلياة  ال�ضعادة،  الوطن  الأبناء 
ال��ك��رمي��ة ع��ال��ي��ة اجل�����ودة، عاملية 

امل�ضتوى.
اإّننا على ثقة اأن م�ضرية احتادنا، 
ل�ضاحب  الر�ضيدة  القيادة  حتت 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
واأخيه   ، الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
“رعاه اهلل” و�ضاحب  حاكم دبي 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضمو  واأ�ضحاب 
ُح��ّك��ام االإمارات  االأع��ل��ى ل��الحت��اد 
�ضتم�ضي  جميعا-  اهلل  -حفظهم 
واقتدار؛  ثقة  يف  مقا�ضدها  اإىل 
الكيان  ل��وح��دة  وت��ق��وي��ًة  ت��ع��زي��زاً 
االحت���������ادي، وت��ع��م��ي��ًق��ا ل���روح���ه، 
و�ضوًنا ملا حتّقق من اإجن��ازات يف 

كافة املجاالت.
واأبقى  وط���ن���ن���ا،  جم���د  اهلل  اأدام 
علمه خّفاًقا عالًيا ب�ضواعد اأبنائه 

املخل�ضني.
وال�������ض���الم ع��ل��ي��ك��م ورح����م����ة اهلل 

قدرتها  وع��زز من  والريادة  الرفعة 
واملخاطر  التحديات  مواجهة  على 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا على  و����ض���اه���م يف 
امل�ضتويني االإقليمي والعاملي وحفظ 
ومقدراتها  ومنجزاتها  مكت�ضباتها 
م��ن امل��رج��ف��ني وامل��رتب�����ض��ني. وقال 
�ضموه : “ يف اليوم الوطني ال�ضابع 
ال��ع��ه��د و الوالء  و االأرب���ع���ني جن���دد 
برفع  ونت�ضرف  الر�ضيدة  لقيادتنا 
اأ�ضمى اآيات التهاين و التربيكات اإىل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيدي  مقام 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
اأخيه  اإىل  و  “حفظه اهلل”  ال��دول��ة 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
“رعاه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�ضلحة و اإىل اأ�ضحاب ال�ضمو حكام 
االم�����ارات و���ض��م��و اأول���ي���اء ال��ع��ه��ود و 
االم�����ارات جميعا  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  اإىل 
واملقيمني على اأر�ضها الطيبة.. اأدام 
لالإمارات  وت��ع��اىل  �ضبحانه  امل���وىل 
واأمنها  عزها  و�ضعبا  وق��ي��ادة  وطنا 

وا�ضتقرارها« .

••اأبوظبي-وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
اإن  الرئا�ضة  �ضوؤون  ال��وزراء وزي��ر 
1971 يوم  الثاين من دي�ضمرب 
توّحدت  الوطن  مميز يف م�ضرية 
قيام  ف��ك��ان  واالإرادة  الكلمة  فيه 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
با�ضتقرار  ت��ن��ع��م  �����ض����ارت  ال���ت���ي 
اقت�ضادي  وازده����������ار  ���ض��ي��ا���ض��ي 
وجتارية  دبلوما�ضية  وع��الق��ات 
متتّد  ن�ضطة  واإن�ضانية  وثقافية 
ل�ضراكات  لتوؤ�ّض�س  ال��ق��ارات  عرب 
اإق��ل��ي��م��ي��ة ودول����ي����ة ق���ائ���م���ة على 
وحتقيق  وال�����ت�����وازن  االع�����ت�����دال 
ومنا�ضرة  امل�����ض��رتك��ة  امل�����ض��ال��ح 

احلّق والعدل وال�ضالم.
وفيما يلي ن�س كلمة �ضموه التي 
وجهها عرب “جملة درع الوطن” 
 47 ال���  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 
ل���ل���دول���ة.. يف ه����ذا ال���ي���وم ال���ذي 
بالذكرى  ب���الدن���ا  ف��ي��ه  حت��ت��ف��ل 
ال�ضابعة واالأربعني الإعالن احتاد 
دول����ة االإم�������ارات، ي�����ض��رف��ن��ي، كما 
على  ومقيم  م��واط��ن  ك��ّل  ي�ضّرف 

واالإرادة؛  ال��ك��ل��م��ة  ف��ي��ه  ت���وّح���دت 
ف����ك����ان ق����ي����ام دول��������ة االإم�����������ارات 
ال��ت��ي �ضارت  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
وازدهار  �ضيا�ضي،  با�ضتقرار  تنعم 
دبلوما�ضية  وعالقات  اقت�ضادي، 
واإن�ضانية  وث��ق��اف��ي��ة  وجت����اري����ة 
ن�����ض��ط��ة، مت���ت���ّد ع����رب ال����ق����ارات؛ 
اإقليمية  ل�������ض���راك���ات  ل���ت���وؤ����ّض�������س 
ودول���ي���ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى االع���ت���دال 
امل�ضالح  وحت���ق���ي���ق  وال������ت������وازن، 
امل�������ض���رتك���ة، وم���ن���ا����ض���رة احل����ّق 

والعدل وال�ضالم.
ال���ذك���رى املجيدة  ب��ن��ا ه���ذه  مت���ّر 
والًء،  اأك�������رث  ون����ح����ن  ال���غ���ال���ي���ة، 
واأعظم ثقًة يف قيادتنا، التي نقف 
ال�ضاملة،  رعايتها  بف�ضل  ال��ي��وم 
وتوجيهاتها ال�ضديدة، على اأعتاب 
مرحلة مهمة من م�ضرية العمل 
التعاون  تعزيز  غايتها  الوطني، 
ال�ضلطتنْي  اأج���ه���زة  ب��ني  ال��ق��ائ��م 
واحلفاظ  وامل��ح��ّل��ي��ة،  االحت���ادي���ة 
ع��ل��ى م��ت��ان��ة االق��ت�����ض��اد، و�ضمان 
وا�ضتدامة  اخل�����دم�����ات،  ج������ودة 
ومتكني  احل��ي��اة،  وج����ودة  البيئة 
ال�ضباب  وتوظيف طاق�����ات  املراأة، 
يوّفر  ق��درات��ه��������م، مب���ا  وت��ن��م��ي��ة 

ال����ذي اأر����ض���ى دع���ائ���م االحت�����اد على 
تقوم  ال���ذي  الب�ضري  امل���ورد  رك��ي��زة 
فاأخرج  التنمية  ج��وان��ب  ك��ل  عليه 
املخل�ضني  الوطن  اأبناء  من  اأجياال 
برامج  عرب  الدولة  مكنتهم  الذين 
التنمية الب�ضرية العديدة لي�ضنعوا 
من دول��ة االم��ارات منوذجا تنمويا 
رائ�����دا اأ���ض��ح��ى م�����ض��در اإل���ه���ام لكل 
وتعمل  النه�ضة  ت��روم  التي  ال���دول 

من اأجل رفاه �ضعوبها« .
واأك�����د ���ض��م��وه اأن����ه يف ال���وق���ت الذي 
ي�������ض���ه���د ف���ي���ه ال�����ع�����امل ج���م���ل���ة من 
وال�ضيا�ضية  االأم���ن���ي���ة  امل���ت���غ���ريات 
االمارات  احت��اد  يبقى  االقت�ضادية 
ثابت  البنيان  �ضلب  اجل��ذور  را�ضخ 
االأ�ضل بف�ضل النهج احلكيم للقيادة 
م�ضرية  ت���وا����ض���ل  ال���ت���ي  ال���ر����ض���ي���دة 
املجاالت  �ضتى  يف  والتمكني  البناء 
االهتمام  ال�ضيما  روؤي��ت��ه��ا  لتحقيق 
يف  واال�ضتثمار  الب�ضري  املال  براأ�س 
ال�ضحية  الرعاية  ومرافق  التعليم 
االأخرى  االأ�ضا�ضية  التحتية  والبنى 
احلياة  نوعية  وحت�ضني  ال��دول��ة  يف 
خ�����ض��ب��ة القت�ضاد  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  مم���ا 
والتنوع  اال����ض���ت���دام���ة  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي 
واالن��ف��ت��اح ح��ق��ق ل��دول��ة االإم�����ارات 

للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو 
ح��ك��ام االإم������ارات. و يف ه���ذا اليوم 
ت��ق��ف االإم���������ارات ���ض��اخم��ة وارف����ة 
الظالل منوذجا لتحدي ال�ضعاب 
وبناء الدولة الع�ضرية التي تزهو 
باجنازاتها احل�ضارية وبقيمها يف 
العدل واالخال�س واالن�ضانية ويف 
ما�ضيها العريق وم�ضتقبلها الزاهر 
لتبقى االإمارات كعادتها ت�ضري اإىل 
االمام دوما وفق معادلتها للتميز 

••اأبوظبي -وام:

ق���ال ال��ف��ري��ق ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ �ضيف 

ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
اإنه يف كل عام ومع اطاللة �ضم�س 
ن�ضتذكر   دي�ضمرب  من  الثاين  يوم 
منجزات القائد املوؤ�ض�س املغفور له 
“ ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
ر�ضخ  ال����ذي   ، ث����راه  اهلل  ط��ي��ب   “

ومت�ضي   . االآف����اق«  نحو  امل��ظ��ف��رة 
بقيادة  وت��ت��ع��زز  ال���ري���ادة  م�����ض��رية 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ���ض��ي��دي 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وجهود  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ���ض��ي��دي 
نائب  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 

�ضلطان اآل نهيان الوالد واملوؤ�ض�س 
واإخ���وان���ه ق���ادة االحت����اد م��ن اأجل 
دمي��وم��ة احت��ادن��ا ليبقى رم���ز عز  

وم�ضدر افتخار.
و�ضعبها  االإم���ارات  لقيادة  نتقدم    
الطهور  اأر���ض��ه��ا  على  والقاطنني 
املنا�ضبة  بهذه  والتربيك  بالتهنئة 
قلوبنا  ع��ل��ى  ال���ع���زي���زة  ال��وط��ن��ي��ة 
ج��م��ي��ع��ا ، داع����ني امل����وىل ع���ز وجل 
االأم��ن واال�ضتقرار  اأن يدمي نعمة 
االإم����ارات  لتبقى  البلد  ه��ذا  على 

لدولة االإمارات العربية املتحدة .
 ففي كل عام ومع اطاللة �ضم�س 
منجزات  اأوال  ن�ضتذكر  اليوم  ه��ذا 
القائد املوؤ�ض�س املغفور له “ ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان “ طيب 
اهلل ثراه ، الذي ر�ضخ فينا معاين 
االماراتية  االأ���ض��رة  و  الوطن  حب 
و  الأجلهما  الت�ضحية  و  ال��ك��ب��رية 
زاهرا  امل�ضتقبل  ط��ري��ق  ل��ن��ا  ر���ض��م 
و�ضاء حيث نعي�س �ضريا على نهج 
تلك الروؤى التي ر�ضمت م�ضريتنا 

اأجمع  للعامل  ولت�ضطر   ، والريادة 
منوذج “ هذه االإمارات«.

 “ “و”هذه االإم�����ارات  »ه���ذا زاي���د 
ع���ن���وان ل��ل��ف��خ��ر واالن���ت���م���اء ميالأ  
كامل  ع���ل���ى  وال����ق����ل����وب  ال���ب���ي���وت 
اأن  يعترب  ال���ذي  ال��وط��ن  خريطة 
انطالق   ي��وم  دي�ضمرب  من  الثاين 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االإم�����ارات 
ال��ع��امل مبجده  ب��ه  ك��وط��ن نفاخر 
وا���ض��ت��ق��راره، وي�����ض��ري ع��ل��ى خطى 
بن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  ون��ه��ج 

واالأ�ضرة  الوطن  حب  معاين  فينا 
والت�ضحية  ال��ك��ب��رية  االم���ارات���ي���ة 
الأجلهما ور�ضم لنا طريق امل�ضتقبل 

زاهرا و�ضاء.
و فيما يلي ن�س كلمة الفريق �ضمو 
ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان يف 

. اليوم الوطني ال� 47 
» ه����ذا زاي�����د ..ه�����ذه االإم��������ارات “ 
ع��ن م�ضمون  اأك��رث  يعرب  �ضيء  ال 
�ضعار هذا  مثل  ال��ي��وم  ه��ذا  وق��ي��م 
الوطني  باليوم  لالحتفال  ال��ع��ام 

باأ�ضمى  نتقّدم  اأن  ال��وط��ن،  اأر���س 
التهاين  وخال�س  التقدير  اآي���ات 
�ضاحب  �ضيدي  اإىل  والتربيكات 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
االحتاد  م�ضرية  يقود  اهلل” وه��و 
لبناتها  و�ضع  لنه�ضٍة،  ا�ضتكمااًل 
ال���وال���د امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ض��ي��خ زايد 
واإخوانه  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن 
بتفاٍن  اأ�ضهموا  الذين  املوؤ�ض�ضون 
وتر�ضيخ  ال����دول����ة،  ت��اأ���ض��ي�����س  يف 

دعائمها.
 ،1971 دي�ضمرب  من  الثاين  اإن 
الوطن،  م�����ض��رية  يف  مم��ي��ز  ي����وم 

العظيمتني لتظل ذكراهما حمفورة 
يف وجداننا اأبد الدهر«.

الوطني  ال��ي��وم  “ يف   : وق��ال �ضموه 
م�ضاعر  ت��ب��ل��غ  واالأرب����ع����ني  ال�����ض��اب��ع 
بارتقاء  اع����ت����زازا  اأوج����ه����ا  ال��ف��خ��ر 
الوطن على �ضلم املجد ون��زداد ثقة 
االإمارات  بلغته دولة  باأن ما  ويقينا 
جعلتها  عظيمة  م��ك��ان��ة  م��ن  ال��ي��وم 
منوذجا للوحدة واالأمن واال�ضتقرار 
واالزدهار على امل�ضتويات كافة اإمنا 
حتقق بف�ضل اهلل تعاىل ثم بف�ضل 
روؤية وحكمة القيادة الر�ضيدة التي 
انتهجت نهج املغفور له ال�ضيخ زايد 
و  اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن 
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اأخبـار الإمـارات
»اإمارات زايد«.. اأوبريت على م�صرح املجاز احتفال باليوم الوطني

•• ال�شارقة -وام: 

نظمت اللجنة العليا الحتفاالت اإمارة ال�ضارقة باليوم الوطني 
ال� 47 للدولة، م�ضاء اأم�س االول على م�ضرح املجاز، اأوبريت “ 
اإمارات زايد ». ح�ضر الفعاليات، ال�ضيخ �ضامل بن عبد الرحمن 
القا�ضمي رئي�س مكتب �ضمو احلاكم وال�ضيخ �ضعود املعال رئي�س 
جا�ضم  خالد  و�ضعادة  لل�ضطرجن  ال�ضارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
باليوم  ال�ضارقة  اإم��ارة  العليا الحتفاالت  اللجنة  رئي�س  املدفع 
والهيئات  ال��دوائ��ر  م�ضوؤويل  من  وع��دد  للدولة   47 الوطني 
االإعالم  و�ضائل  وممثلي  ال�ضارقة  يف  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات 

وجمع غفري من اجلمهور.

وت��اب��ع احل�����ض��ور االأوب���ري���ت م��ن خ���الل 8 ل��وح��ات م��ن اإب���داع 
واأحلان  ح�ضن  علي  الدكتور  واإخ���راج  الكعبي  م�ضبح  ال�ضاعر 
ه��م ح�ضني  ال��ف��ن  م��ن جن���وم  نخبة  ال�ضعيد مب�����ض��ارك��ة  ف��اي��ز 
واأري��ام وحنان ر�ضا،  ال�ضحي  ال�ضعيد وحممد  اجل�ضمي وفايز 
حيث جاء االأوبريت يف رحلة جميلة عرب الزمان واملكان ر�ضمت 
مبحطات  م��روراً  الدولة  ميالد  بدايات  منذ  اإماراتياً  م�ضهداً 
وعناوين متنوعة و�ضواًل اإىل الف�ضاء من خالل م�ضبار املريخ 

وخليفة �ضات حيث كانت لوحة الف�ضاء.
وقال �ضعادة خالد جا�ضم املدفع “ تلخ�س اللوحات الفنية يف 
اأه��م حمطات ومفا�ضل  زاي��د  عام  يف  زايد”  “اإمارات  اأوبريت 
 47 وعناوين وتاريخ دولة االإم��ارات عرب م�ضرية بلغت اليوم 

عاماً من العطاء واالإجناز والتميز واالإبداع والفرح فقد و�ضلنا 
اأر�س  البدايات على  وثبتنا منذ  ال�ضماء  الف�ضاء وعانقنا  اإىل 
الوحدة ما يجعلنا حمل اإعجاب وتقدير كل العامل ما يجعل 
االإمارات يف ال�ضف االأول على م�ضتوى العامل ومتتلك مفاتيح 
م�ضتقبل اأف�ضل واأجمل من خالل العلم واملعرفة والتخطيط 

والطموح الذي ال حدود له واالعتزاز بالهوية الوطنية ».
لوحات هي   8 قدم  الكعبي  ال�ضاعر م�ضبح  اأن  املدفع  واأو�ضح 
البدو  وت��غ��رودة  ال��وط��ن  ع��ن  وال��دف��اع  والبحر  الف�ضاء  لوحة 
لوحة  واأخ���ريا  واالحت���اد  ال�ضبع  والعجائب  ال�ضبع  واالإم����ارات 
ال�ضارقة �ضدح بها الفنانون اخلم�ضة واألهبت م�ضاعر اجلمهور 

الذي عرب عن فرحته بهذه املنا�ضبة الوطنية املجيدة.

حامد بن زايد : اليوم الوطني منا�صبة لتاأكيد ثوابتنا الوطنية واعتزازنا بوحدتنا وتالحمنا

دولة  تنتهجه  ال���ذي  االق��ت�����ض��ادي 
منحها  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
حتديات  اأي  مواجهة  على  القدرة 
املرموقة  املكانة  وع��زز  م�ضتقبلية 
اأعمال  بيئة  وخ��ل��ق  عامليا  ل��ل��دول��ة 
ورجال  العاملية  لل�ضركات  ج��اذب��ة 
االأعمال. اإن ال�ضيا�ضية االقت�ضادية 
املتنوعة وامل�ضتدامة التي انتهجتها 
اجلهود  وت��ك��ام��ل  وتنا�ضق  ال��دول��ة 
احلكومية  اجل��ه��ات  خم��ت��ل��ف  ب��ني 
اإي��ج��اد بدائل  واخل��ا���ض��ة ���ض��واء يف 
الطاقة  اأه���م���ه���ا  وم�����ن  ل���ل���ط���اق���ة 
اإقامة  يف  اأو  وامل��ت��ج��ددة  النظيفة 
اقت�ضادية  وم�������ض���اري���ع  ����ض���راك���ات 
واملوؤ�ض�ضات  ال�����دول  خم��ت��ل��ف  م���ع 
اإ�ضافيا  حم��رك��ا  عملت  ال��ع��امل��ي��ة.. 
ل��ل��ن��م��و االق���ت�������ض���ادي وع�����ززت من 
ون�ضاأل   .. التناف�ضية  الدولة  قدرة 
دولتنا  ي��ح��ف��ظ  اأن  وج���ل  ع���ز  اهلل 
وح��ك��ام��ه��ا وي��وف��ق��ه��م ل��ك��ل م���ا هو 
خ����ري ل���ل���وط���ن وامل�����واط�����ن وي����دمي 

عزها واأمنها ورخاءها.

ثوابتنا  ع���ل���ى  ال���ت���اأك���ي���د  خ���الل���ه���ا 
بدولتنا  واع�����ت�����زازن�����ا  ال���وط���ن���ي���ة 
نرتكز  ال��ذي  وتالحمنا  ووح��دت��ن��ا 
و�ضمان  اجن��ازات��ن��ا  ملوا�ضلة  عليه 

مكت�ضباتنا وازدهار بالدنا.
 47 ال������  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  نحتفي 
واعتزاز مبا يحمله  بفخر  للدولة 
على  ع��م��ي��ق��ة  ودالالت  رم����وز  م���ن 
و�ضالبة  االإم�������ارات  اأب���ن���اء  وح����دة 
الروابط  وم��ت��ان��ة  االحت����اد  ب��ن��ي��ان 
ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني اأه��ل��ه يف م�ضرية 
امل�ضتقبل  نحو  امل��ب��ارك��ة  نه�ضتهم 
وهويتهم  ب��ق��ي��م��ه��م  م��ت��م�����ض��ك��ني 

االأ�ضيلة.
املغفور  ح��ق��ق��ه  االحت������اد  ح��ل��م  ان 
ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ض��ل��ط��ان اآل 
ن��ه��ي��ان واإخ���وان���ه امل��وؤ���ض�����ض��ون بقوة 
عزميتهم  و�����ض����الب����ة  اإرادت�������ه�������م 
وحم��ب��ت��ه��م ل�����ض��ع��ب��ه��م واإخ����ال�����س 
وطنهم..  لرتاب  وع�ضقهم  عملهم 
وم�ضوؤولية احلفاظ على ما حققه 
امل��وؤ���ض�����ض��ون وق���وة احت��ادن��ا ومكانة 
دولتنا تقع على كاهل كل فرد منا.
على  ال��غ��ايل  وطننا  نعاهد  ون��ح��ن 
والعمل  والعطاء  ال��ب��ذل  موا�ضلة 
على ما بداأه جيل االآباء املوؤ�ض�ضني 
اإرادتهم وعزميتهم  واأن نتخذ من 
ال����وط����ن  وت���ف���ان���ي���ه���م يف خ����دم����ة 
به  نهتدي  له نربا�ضا  واالإخ��ال���س 
مبزيد  م�ضريته  ل��رف��د  �ضعينا  يف 

•• اأبوظبي -وام:

زايد  ب��ن  ح��ام��د  ال�ضيخ  �ضمو  اأك���د 
عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل 
للدولة  الوطني  اليوم  اأن  اأبوظبي 
منا�ضبة جندد خاللها التاأكيد على 
ثوابتنا الوطنية واعتزازنا بدولتنا 
نرتكز  ال��ذي  وتالحمنا  ووح��دت��ن��ا 
و�ضمان  اجن��ازات��ن��ا  ملوا�ضلة  عليه 

مكت�ضباتنا وازدهار بالدنا.
مبنا�ضبة  كلمة  يف   - �ضموه  وق���ال 
“ نحيي   - 47 ال���  ال��ي��وم الوطني 
ه����ذا ال���ي���وم ب��ف��خ��ر واع����ت����زاز مبا 
عميقة  ودالالت  رم��وز  من  يحمله 
على وحدة اأبناء االإمارات و�ضالبة 
الروابط  وم��ت��ان��ة  االحت����اد  ب��ن��ي��ان 
ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني اأه��ل��ه يف م�ضرية 
امل�ضتقبل  نحو  امل��ب��ارك��ة  نه�ضتهم 
وهويتهم  ب��ق��ي��م��ه��م  م��ت��م�����ض��ك��ني 

االأ�ضيلة ».
واأكد �ضموه اأن حلم االحتاد حققه 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املغفور له 
املوؤ�ض�ضون  واإخ�����وان�����ه  ن��ه��ي��ان  اآل 
عزميتهم  و�ضالبة  اإرادت��ه��م  بقوة 
وحم��ب��ت��ه��م ل�����ض��ع��ب��ه��م واإخ����ال�����س 
عملهم وع�ضقهم لرتاب وطنهم .. 
وم�ضوؤولية احلفاظ على ما حققه 
امل��وؤ���ض�����ض��ون وق���وة احت��ادن��ا ومكانة 
دولتنا تقع على كاهل كل فرد منا.
“ ن��ع��اه��د وطننا  ���ض��م��وه  واأ����ض���اف 

واأكد �ضمو ال�ضيخ حامد بن زايد اآل 
نهيان اأن التنوع االقت�ضادي الذي 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  تنتهجه 
ال�����ق�����درة على  امل����ت����ح����دة م��ن��ح��ه��ا 
م�ضتقبلية  حت��دي��ات  اأي  م��واج��ه��ة 
وعزز املكانة املرموقة للدولة عامليا 
وخلق بيئة اأعمال جاذبة لل�ضركات 

العاملية ورجال االأعمال.
ال�ضيا�ضة  اإن  �����ض����م����وه  وق����������ال 
وامل�ضتدامة  املتنوعة  االقت�ضادية 
وتنا�ضق  ال���دول���ة  انتهجتها  ال��ت��ي 
خمتلف  ب����ني  اجل����ه����ود  وت���ك���ام���ل 
واخلا�ضة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
للطاقة  ب���دائ���ل  اإي���ج���اد  يف  ����ض���واء 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  اأه���م���ه���ا  وم����ن 
�ضراكات  اإق���ام���ة  يف  اأو  وامل��ت��ج��ددة 
خمتلف  م��ع  اقت�ضادية  وم�ضاريع 
الدول واملوؤ�ض�ضات العاملية ..عملت 
حمركا غ�ضافيا للنمو االقت�ضادي 
التناف�ضية  الدولة  وعزز من قدرة 
اأن يحفظ  ..���ض��ائ��ال اهلل ع��ز وج��ل 
ما  لكل  ويوفقهم  دولتنا وحكامها 
وامل��واط��ن ويدمي  هو خري للوطن 

عزها واأمنها ورخاءها.
ال�ضيخ  وفيما يلي ن�س كلمة �ضمو 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  ح��ام��د 
اأبوظبي مبنا�ضبة  ديوان ويل عهد 
 //  :  47 ال�������  ال����وط����ن����ي  ال�����ي�����وم 
الوطني  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��اء  مي��ث��ل 
ل���ل���دول���ة م��ن��ا���ض��ب��ة غ���ال���ي���ة جندد 

ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب 
املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��ي��وخ  ال�����ض��م��و 
االأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��ك��ام االم����ارات 
بهذه املنا�ضبة الوطنية الغالية على 
قلوبنا. كما نهنىء �ضعب االإمارات 
الويف الكرمي بيومه الوطني الذي 
ي����اأت����ي ون���ح���ن ن���ق���ف ع���ل���ى اأع���ت���اب 
الوطن  م�ضرية  حمطة جديدة يف 
يزخر  م����زده����ر  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ن���ح���و 

مبعاين الفخر والعزة باأبنائه.
واع��ت��زاز بدور  ون��وج��ه حتية فخر 
قواتنا امل�ضلحة يف ميادين ال�ضرف 
متثل  والتي  واالإن�ضانية  والكرامة 
يف  االأم���ان  و�ضمام  املنيع  احل�ضن 
واأمنه  ال��وط��ن  ع��ن حيا�س  ال���ذود 
واحلفاظ  ومكت�ضباته  وا�ضتقراره 

على م�ضاحله الوطنية.
ل��ق��د اآم���ن���ت دول����ة االإم�������ارات منذ 
احلقيقية  ب����ال����رثوة  ت��اأ���ض��ي�����ض��ه��ا 
االإن�ضان  ث��روة  وه��ي  الوطن  لبناء 
ور����ض���خ���ت ن���ه���ج اال����ض���ت���ث���م���ار فيه 
وال����ي����وم ن���ح���ن جن���ن���ي ث���م���ار هذا 
جبارة  ا�ضتثنائية  جهود  يف  النهج 
من اأبناء االإم��ارات يف تعزيز بنيان 
الوطن يف املجاالت كافة التنموية 
واالق����ت���������ض����ادي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 
والريا�ضية  والثقافية  والتعليمية 
اإن التنوع  امل��ج��االت.  وغ��ريه��ا م��ن 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ضاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  و����ض���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب 
املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��ي��وخ  ال�����ض��م��و 
االأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��ك��ام االم����ارات 
العزيز  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ب��ه��ذه 
اأع�����رب �ضموه  ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا. ك��م��ا 
الويف  االإم���ارات  ل�ضعب  تهانيه  عن 
ونحن  ياأتي  ال��ذي  الوطني  بيومه 
جديدة  حمطة  اأع��ت��اب  على  نقف 
م�ضتقبل  نحو  ال��وط��ن  م�ضرية  يف 
الفخر  مب���ع���اين  ي���زخ���ر  م����زده����ر 

والعزة باأبنائه.
بدور  املنا�ضبة  بهذه  �ضموه  واأ���ض��اد 
قواتنا امل�ضلحة التي متثل احل�ضن 
املنيع و�ضمام االأمان يف الذود عن 
وا�ضتقراره  واأمنه  الوطن  حيا�س 
على  واحل������ف������اظ  وم���ك���ت�������ض���ب���ات���ه 
اأبناء  وبجهود  الوطنية  م�ضاحله 
بنيان  تعزيز  يف  وب��ن��ات��ه  االإم�����ارات 
الوطن يف املجاالت كافة التنموية 
واالق����ت���������ض����ادي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 
والريا�ضية  والثقافية  والتعليمية 

وغريها من املجاالت.

والتقدم  من االجنازات والتطوير 
عاليا  ن��ث��م��ن  امل��ن��ا���ض��ب��ة  وب���ه���ذه   .
املجاالت  يف  ال��وط��ن��ي��ة  االإجن������ازات 
الف�ضاء  ع��ل��وم  يف  وخ��ا���ض��ة  ك��اف��ة 
متثل  وال��ذي  املختلفة  وم�ضاريعه 
القمر  واإط�������الق  ب���ن���اء  يف  اأخ������ريا 
باأيد   “ ���ض��ات  خليفة   “ ال�ضناعي 
اإماراتية .. اإن هذا امل�ضروع وغريه 
احل���ي���وي���ة جت�ضد  امل�������ض���اري���ع  م����ن 
و�ضيا�ضة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
دولتنا نحو ريادة امل�ضتقبل وي�ضكل 
له  املغفور  غر�ضه  ملا  طيبا  ح�ضادا 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
يف اأر�������س االإم��������ارات ال��ط��ي��ب��ة مع 
يدا  املوؤ�ض�ضني رحمهم اهلل  اإخوانه 
بيد مع اأبناء االإمارات من الرعيل 
االآب����اء واالأج�����داد ومن  االأول م��ن 
من  الوطن  اأبناء  من  بعدهم  جاء 
وا�ضلوا  ال���ذي���ن  احل�����ايل  اجل���ي���ل 
العمل والبناء يف �ضرح هذا الوطن 
على نهج “ زاي��د “ ويف �ضوء قيم 

االحتاد.
والفخر  العز  م�ضرية  قائد  نهنىء 
ال�ضمو  �ضاحب   .. وحكمة  باقتدار 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
 “ اهلل  “حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
و���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ال�ضيخ  ال�ضمو  حاكم دبي و�ضاحب 

ال����غ����ايل ع���ل���ى م���وا����ض���ل���ة ال���ب���ذل 
وال���ع���ط���اء وال��ع��م��ل ع��ل��ى م���ا ب����داأه 
نتخذ  واأن  املوؤ�ض�ضني  االآب���اء  جيل 
وتفانيهم  وعزميتهم  اإرادتهم  من 
يف خ��دم��ة ال��وط��ن واالإخ��ال���س له 
لرفد  �ضعينا  يف  به  نهتدي  نربا�ضا 
م�����ض��ريت��ه مب��زي��د م���ن االجن�����ازات 
والتطوير والتقدم “. ونوه �ضموه 
بهذه املنا�ضبة باالإجنازات الوطنية 
املجاالت كافة وخا�ضة يف علوم  يف 
الف�ضاء وم�ضاريعه املختلفة والذي 
متثل اأخريا يف بناء واإطالق القمر 
باأيد   “ ���ض��ات  خليفة   “ ال�ضناعي 
امل�ضروع  هذا  اأن  ..موؤكدا  اإماراتية 
احليوية  امل�������ض���اري���ع  م����ن  وغ������ريه 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة  جت�����ض��د 
و����ض���ي���ا����ض���ة دول����ت����ن����ا ن���ح���و ري������ادة 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل وي�����ض��ك��ل ح�����ض��ادا طيبا 
زايد  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  غر�ضه  مل��ا 
ب��ن ���ض��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
الطيبة  االإم������ارات  اأر�����س  ث���راه يف 
اهلل  رحمهم  املوؤ�ض�ضني  اإخوانه  مع 
ي���دا ب��ي��د م��ع اأب���ن���اء االإم������ارات من 
الرعيل االأول من االآباء واالأجداد 
ومن جاء بعدهم من اأبناء الوطن 
وا�ضلوا  الذين  احلايل  اجليل  من 
العمل والبناء يف �ضرح هذا الوطن 
على نهج “ زاي��د “ ويف �ضوء قيم 

االحتاد.
وهناأ �ضموه ..�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

خالد بن زايد : الثاين من دي�صمرب 
يوم  را�صخ يف ذاكرة الوطن ووجدان اأبنائه

�صعيد بن حممد : اليوم الوطني تعبري عن قوة وعزة الإمارات

عبداهلل بن زايد :الإمارات مت�صي بعزمية ل تلني يف م�صريتها الرائدة 

�صلطان بن خليفة : اليوم الوطني يج�صد م�صرية 47 عاما من الإجنازات

عبداهلل بن حممد اآل حامد: فجر الحتاد كان بداية م�صرية العطاء والإجنازات

••اأبوظبي-وام:

اأك����د ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زايد 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل 
االإم�������ارات مت�ضي  دول����ة  ان  ال�����دويل 
الرائدة  بعزمية ال تلني يف م�ضريتها 
و�ضبابها  اأبنائها  �ضواعد  على  وتعول 
للوطن  االإجن�����ازات  حتقيق  مل��وا���ض��ل��ة 
وامل�����واط�����ن. وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س كلمة 
درع  “جملة  عرب  وجهها  التي  �ضموه 
الوطني  ل��ل��ي��وم  مب��ن��ا���ض��ب��ة  الوطن” 
اليوم  ع��ل��ي��ن��ا  ل��ل��دول��ة: حت���ل   47 ال���� 
الثاين من دي�ضمرب 2018 الذكرى 
دولة  لتاأ�ضي�س  واالأرب���ع���ني  ال�ضابعة 
ال��ي��وم ن�ضتح�ضر  االإم����ارات ففي ه��ذا 
امل��وؤ���ض�����ض��ون بقيادة  االأب������اء  ب��ذل��ه  م���ا 
اآل  املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
ث��راه - من جهود  نهيان - طيب اهلل 

•• اأبوظبي-وام:

�ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  �ضمو  ق��دم 
م�ضت�ضار  ن���ه���ي���ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن 
����ض���اح���ب ال�����ض��م��و رئ���ي�������س ال���دول���ة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  التهنئة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�ضاحب  و  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  و  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����د ال�����ض��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ض��ع��ي��د بن 
االإحتفال  اأن  ن���ه���ي���ان  اآل  حم���م���د 
قيمة  اإىل  ي��رم��ز  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
ل�ضناع  وال����وف����اء  ال��وط��ن��ي  احل�����س 
الوطن  ه��ذا  اأ�ض�ضوا  الذين  االإحت��اد 
ال�����ض��ام��خ وع��ل��ى راأ���ض��ه��م امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 

طيب اهلل ثراه .
وق����ال ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ض��ع��ي��د بن 
حممد اآل نهيان - يف كلمة مبنا�ضبة 
اليوم الوطني ال� 47 - يف هذا اليوم 
تتجدد معاين االإجناز والنه�ضة يف 
قيم  وتعزيز  الر�ضيدة  القيادة  ظل 

���ض��ي��ا���ض��ة خارجية  ت��واك��ب��ه  االإم�������ارات 
م��ت��وازن��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ن��ه��ج االعتدال 
وقيم احلق واخلري والعطاء االإن�ضاين 
اأي��ق��ون��ة العطاء  اأ���ض��ح��ت  ف���االإم���ارات 
االإن���������ض����اين ع���ل���ى م�����ض��ت��وى ال���ع���امل، 
االإماراتية  الدبلوما�ضية  فا�ضتطاعت 
بناء  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  بف�ضل 
ج�ضور من عالقات االأخوة وال�ضداقة 
مع دول العامل �ضرقاً وغرباً ... �ضمااًل 
وجنوباً ومتكنت من تعزيز ح�ضورها 
االإقليمي  امل�ضتويني  على  وت��اأث��ريه��ا 
وال�������دويل ف��ح��ق��ق��ت ال���ن���ج���اح���ات تلو 
النجاحات واأ�ضبح اليوم جواز ال�ضفر 
االإم����ارات����ي ���ض��م��ن ق��ائ��م��ة اجل�����وازات 
االأكرث قوة على م�ضتوى العامل وي�ضق 
املتقدمة  امل��راك��ز  نحو  بثبات  طريقه 
وجهود  القيادة  بحنكة  ثم  اهلل،  ب��اإذن 

اأبناء وفتيات هذا البلد العظيم.

يف كل عام ويف كل يوم وطني املزيد 
ما  والتالحم  الرتابط  اأوا�ضر  من 
ب��ني اأب��ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د موؤكدا 
�ضاحب  بقيادة  االإم����ارات  دول���ة  اأن 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
ل���الأم���ام ول��الأف�����ض��ل دائما  ت��رت��ق��ي 
يف امل��ج��االت ك��اف��ة وت��وا���ض��ل طريق 

االأجماد.
واأ�ضاف �ضموه اإن االعتزاز باإجنازات 
ال�ضنوات  وما حققته طيلة  الدولة 
امل��ا���ض��ي��ة ي���ربز م��ن خ���الل الفرحة 
الكبرية التي ن�ضهدها يف احتفاالت 

اليوم الوطني.

�ضتى  يف  ال��ت��ط��ورات  اأح���دث  وم��واك��ب��ة  الب�ضري  العن�ضر  ومتكني  االب��ت��ك��ار 
املجاالت حيث يعك�س احتفاالنا اليوم فخرنا واعتزازنا بهذا االحتاد الذي 
كان بداية مل�ضرية عطاء واإجنازات يف اأر�س معطاءة وقيادة حكيمة و�ضعب 
عظيم.  واأ�ضاف معاليه اأتقدم باأ�ضمى اآيات التهنئة والوالء مبنا�ضبة 47 
عاماً من العطاء والبذل واالإجناز ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  و�ضاحب  “رعاه اهلل” 
ال�ضمو  اأ�ضحاب  واخوانهم  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
املواطنني  جميع  اإىل  و  االإم����ارات  حكام  االع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضيوخ 
االأمن  نعمة  االإم���ارات  بلدنا  اأن يدمي على  اهلل عز وجل  راجياً  واملقيمني 
نفاخر  رم��زاً  احلبيب  يبقى وطننا  واأن  الر�ضيدة  قيادتنا  واالأم��ان يف ظل 
به العامل يف العزة وال�ضموخ.  واختتم معاليه ت�ضريحه داعيا اجلميع اأن 
يكونوا على قلب رجل واحد متحدين اأقوياء لتحقيق التطلعات واالأهداف 

الطموحة والروؤية التي تعانق ال�ضماء .

والتميز  ل��ل��ري��ادة  رم����زا  االإم�������ارات 
ال��ع��امل ح��ي��ث جنحت  جل��م��ي��ع دول 
وف�ضل  ق��ي��ادت��ه��ا  بحكمة  االإم�����ارات 
�ضعبها يف اأن تت�ضدر دول العامل يف 
كثري من املجاالت وجنحت يف خلق 
اأخرى  متاثلها  ال  معي�ضية  جتربة 
حيث جعلت القيادة واالإن�ضان حمور 
واأكد   . احلكومة  به  تقوم  عمل  كل 
ال�ضيخ الدكتور �ضعيد بن حممد اآل 
االإمارات  ان  كلمته  ختام  يف  نهيان 
اليوم حتتفل مب�ضي 47 عاما من 
يف  ي�ضكن  من  لكل  ال�ضعادة  �ضناعة 
اأر�ضها وينعم بخريها وحتتفي بكل 
اإماراتية  باأيدي  اإجن��از عظيم �ضنع 

حتت ظل القيادة احلكيمة.

وم��ا زال��ت رفعة وتقدم وط��ن مل يعد 
اإن  وال���ري���ادة.  للتميز  ح����دوداً  ي��ع��رف 
دولة االإم��ارات بقيادة �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
“حفظه اهلل” واأخيه �ضاحب  الدولة 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
اهلل “ و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  بن زاي��د 
امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واأخ��وان��ه��م 
اأع�ضاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات 
م�ضريتها  يف  تلني  ال  بعزمية  مت�ضي 
اأبنائها  �ضواعد  على  وت��ع��ول  ال��رائ��دة 
االإجنازات  حتقيق  ملوا�ضلة  و�ضبابها 
للوطن واملواطن. اإن التقدم والتطور 
واالزدهار الذي نعي�ضه اليوم يف دولة 

ال�ضابع  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
واالأرب��ع��ني للدولة. واأك��د �ضموه يف 
كلمة له اأن احتفاالت الدولة بهذه 
تاريخية  مل�ضرية  ا�ضتمرار  املنا�ضبة 
بداأت عام 1971 وا�ضتمرت را�ضخة 
ع��ن��وان��ه��ا االحت�����اد وال���ت���الح���م بني 

�ضعب االإمارات وقيادته الر�ضيدة.
وقال �ضموه اإن دولة االإمارات �ضنعت 
47 عاما  ق��ب��ل  ي��ح��ت��ذى  من���وذج���ا 
بقيام االحتاد والتالحم والرتابط 
ما بني االإم���ارات كافة وه��و منوذج 
بن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأ�ض�ضه 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه  �ضلطان 
- وا�ضتمرت م�ضرية االحت��اد لتعزز 

•• اأبوظبي -وام:

ال�ضحة  دائ���رة  رئي�س  ح��ام��د  اآل  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  م��ع��ايل  ق��ال 
باأبوظبي اإن احتفالنا باليوم الوطني يعك�س فخرنا واعتزازنا بهذا االحتاد 
اأر�س معطاءة وقيادة حكيمة  الذي كان بداية مل�ضرية عطاء واإجن��ازات يف 
و�ضعب عظيم حيث يتميز احتفالنا هذا العام بتزامنه مع عام زايد الذي 
نحتفي فيه باإرث عريق للمغفور له الوالد املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

اآل نهيان الذي تعلمنا منه الكثري.
اأن  للدولة   47 ال���  الوطني  اليوم  مبنا�ضبة  ت�ضريح  يف  معاليه  واأو���ض��ح    
ال�ضيخ زايد رحمه اهلل علمنا اأن ال �ضيء م�ضتحيل مع االإرادة واالإ�ضرار واأن 
م�ضوار االألف ميل يبداأ بخطوة واأن ال �ضيء ي�ضتطيع اأن يقف يف طريقك 
نحو حتقيق االأه��داف وقبل كل ذلك اأن��ه يف االحت��اد قوة واأننا اأق��وى معاً 
اأن االحتاد كان مبثابة نقطة انطلقت  متوحدين متما�ضكني.  واأ�ضار اىل 
منها دولة االإمارات العربية املتحدة واأر�ضى دعائمه الوالد املوؤ�ض�س لتحتل 
مكانتها بني م�ضاف الدول املتقدمة عرب مراعاة القيم االإن�ضانية وت�ضجيع 

•• اأبوظبي -وام:

زايد  ب��ن  خالد  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  م��وؤ���ض�����ض��ة 
االإحتياجات  وذوي  االإن�����ض��ان��ي��ة 
دي�ضمرب  من  الثاين  اأن  اخلا�ضة 
يوم را�ضخ يف ذاكرة الوطن ميثل 
ذك���رى اأي����ام جم��ي��دة حم��ف��ورة يف 
معاين  يحمل  وذاكرتنا  وجداننا 
االإم����ارات����ي����ني  وح�������دة  ودالالت 
الهدف وامل�ضري،  قيادة و�ضعبا يف 
االأهم  التاريخية  املحطة  وميثل 
يف م�ضرية دولة االإمارات العربية 
جتربة  اأن  على  م�����ض��ددا  امل��ت��ح��دة 
االحت������اد ه���ي االأرق�������ى واالأجن�����ح 
م�ضرية  اإن  وق��ال  وعربيا  اإقليميا 
القيادة  ظ��ل  يف  مت�ضي  االحت����اد 
م�ضرق  م�ضتقبل  نحو  ال��ر���ض��ي��دة 
النجاحات  م�ضت�ضرفة مزيدا من 

واالإجنازات.
له  ك���ل���م���ة  ����ض���م���وه يف  واأ�������ض������اف 
ال�ضابع  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 
تلك  يف  اإن����ن����ا   “  : واالأرب������ع������ني 
العظيم  اإحت��ادن��ا  ذك��رى  املنا�ضبة 
قادتنا  من  االأول  الرعيل  نتذكر 
�ضطروا  ال��ذي��ن  �ضيوخنا  العظام 
التاريخ باأحرف من نور، واجهوا 
حتديات كثرية لكنهم جنحوا يف 
اإر���ض��اء ال��رك��ائ��ز ال��ت��ي جعلت من 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
الوجهات  اأف�����ض��ل  اإح����دى  ال��ي��وم، 
من  ال��ع��رب  ون�ضتلهم  ال��ع��امل،  يف 

ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
املبادرات وامل�ضاريع التي تهدف يف 
وحت�ضني  تطوير  اإىل  جمموعها 
خ����دم����ات ال����رع����اي����ة وال���ت���اأه���ي���ل 
واالجتماعية،  النف�ضية،  باأبعادها 
كافة  وال���ع���الج���ي���ة  وال���رتب���وي���ة، 
املنت�ضبني  جل��م��ي��ع  وت���وف���ريه���ا 
من  وامل�ض����تفيدين  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ة 
عالي�������ة  بج����������ودة  خ��دم��ات��ه��ا 

ونوعية متميزة.
املنا�ضبة  “ ب��ه��ذه   : ���ض��م��وه  وق���ال 
جميعا،  ق��ل��وب��ن��ا  ع���ل���ى  ال���غ���ال���ي���ة 
نتوجه ب�ضادق الدعاء اإىل املوىل 
يحفظ  اأن  وت����ع����اىل  ����ض���ب���ح���ان���ه 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
على  ي���دمي  واأن  اهلل”،  “حفظه 
والعافية،  ال�ضحة  موفور  �ضموه 
واأن يحفظ �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
نائب  اآل مكتوم  را�ضد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للق������وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
اأ�ضحاب  واإخوانه��������م  امل�ضلحة 
ال�ض��مو حكام االإم�������ارات، واأولياء 
العهود، واأن يحفظ وطننا الغايل 
االإمارات قويا.. اآمنا.. م�ضتقرا.. 
امل�ضرقة..  باالإجن������ازات  ع��ام��را 
املبهرة..  ب��ال��ن��ج��اح��ات  مليئ������ا 
و  احلكيمة  قيادت�������ه  ظ���������ل  يف 

الر�ضيدة ».

“ ي��وا���ض��ل قادة   : ���ض��م��وه  وق����ال 
دول����ة االإم��������ارات م�����ض��رية اخلري 
وال��رخ��اء من  والنماء واالزده����ار 
خالل حتقيق االإجنازات واإطالق 
واملبادرات  ال��ربام��ج  م��ن  ال��ك��ث��ري 
ل����ري�����ض����خ����وا االإم����������������ارات دول������ة 
والف�ضائل  والتعاي�س  للت�ضامح 
موؤ�ضرات  م��ن  ال��ع��دي��د  مت�ضدرة 
اأ�ضبح  حتى  العاملية،  التناف�ضية 
ا���ض��م االإم�����ارات ي���رتدد اإي��ج��اب��ا يف 
الدولية  امل���ح���اف���ل  م����ن  ال���ك���ث���ري 
واإ�ضهاماتها  الفاعل  دورها  نظري 
�ضتى  يف  واحل�����ض��اري��ة  االإن�ضانية 

املجاالت احليوية«.
و اأكد اأن م�ضرية العمل االإن�ضاين 
ال���ن���ب���ي���ل وم���ن���ظ���وم���ة ال���رع���اي���ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة يف دول����ة االإم�����ارات 
يف  للنظر  الفتة  اإجن����ازات  ت�ضهد 
ظل دولة االحتاد، ونقالت نوعية 
بنوعية  االرت����ق����اء  ن��ح��و  واث���ق���ة 
خدمات الرعاية والتاأهيل املقدمة 
الأ����ض���ح���اب ال���ه���م���م، وف�����ق اأرق�����ى 
املعايري العاملية التي ت�ضتفيد من 
اأف�ضل املمار�ضات واأجنح التجارب 

يف ميداين الرعاية والتاأهيل.
موؤ�ض�ضة  اأن  اإىل  ���ض��م��وه  اأ����ض���ار  و 
االإن�ضانية  للرعاية  العليا  زاي���د 
اخلا�ضة  االح���ت���ي���اج���ات  وذوي 
ت���وا����ض���ل ���ض��ع��ي��ه��ا احل��ث��ي��ث نحو 
ت�����ق�����دمي اخل������دم������ات ال���ن���وع���ي���ة 
الهمم  الأ�����ض����ح����اب  وامل����ت����م����ي����زة 
ب��ط��م��وح الح�����دود ل���ه م���ن خالل 
اال�ضرتاتيجية  خ��ط��ت��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ 

ك��م��ا ي��ع��رب ال�����ض��ع��ب االإم����ارات����ي عن 
الر�ضيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  وحم��ب��ت��ه  والئ���ه 
وتاأكيده يف املحافظة على املكت�ضبات 

العظيمة واإعالء �ضاأن الوطن.
تعبري  الوطني  اليوم  اأن  اإىل  ولفت 
عن ق��وة وع��زة دول��ة االإم���ارات وعن 
واالإعتزاز  املورثة  واالأخ���الق  القيم 
وامل�ضي  احلا�ضر  وت��اأك��ي��د  باملا�ضي 
منا�ضبة  وه����ي  ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل  ق���دم���ا 
غ���ال���ي���ة ع���ل���ى ق���ل���وب االإم����ارات����ي����ني 
ال�ضري  على  عزمهم  فيها  ي��وؤك��دون 
للو�ضول  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  خ��ل��ف 
امل�ضي  يف  والعزم  املراتب  اأعلى  اإىل 
واالإزدهار  التطور  م�ضرية  يف  قدما 
يف ج��م��ي��ع امل����ج����االت ل��ت��ب��ق��ى دول���ة 

جبارة من اأجل تاأ�ضي�س دولتنا الفتية 
اأن يف االحت����اد  اآم���ن���وا ج��م��ي��ع��اً  ح���ني 
ق���وة ف��ك��ان اإع����الن ق��ي��ام احت����اد دولة 
م�ضرية  ان��ط��ل��ق��ت  وم���ع���ه  االإم���������ارات 
واحدة من اأجنح التجارب الوحدوية 
كانت  ف��ال��غ��اي��ة  ال��ع��امل  م�ضتوى  ع��ل��ى 

ال�ضمو  واأ���ض��ح��اب  امل�ضلحة  للقوات 
حكام االإمارات واإىل �ضعب االإمارات 

اأر�ضى  ال����ذي  ه����ذا االحت�����اد  ق����وة 
ال�ضيخ  له  املغفور  الوالد  قواعده 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان، وثابر 
لكي ت�ضبح االإم���ارات دول��ة قوية 
ومن����وذج����ا ي���ح���ت���ذى يف االحت�����اد 
العدل  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م  ال����را�����ض����خ 
وامل�ضاواة واالإحرتام بني اجلميع، 
ونبذ  ال���ت�������ض���ام���ح  ق���ي���م  وت���ع���زي���ز 

التع�ضب بجميع ا�ضكاله.
التقدم  م�������ض���رية  اأن  واأو�������ض������ح 
والرفعة واالزدهار لدولة االحتاد 
�ضبحانه  اهلل  ب��ف�����ض��ل  ت��ت��وا���ض��ل 
بدعم  ث����م  وت���وف���ي���ق���ه،  وت����ع����اىل 
القيادة احلكيمة والروؤية الثاقبة 
ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
الدولة، / اآل نهيان، رئي�س  زاي��د 

حفظه اهلل / الذي يوا�ضل قيادة 
اآفاق  نحو  الغايل  وطننا  م�ضرية 
والتطور،  ال��ن��م��اء،  م��ن  م�ضيئة 
مناحي  يف  واالزده�������ار  وال���رق���ي، 

احلياة كافة.

وال�ضالم  واالأم��ن  والت�ضامح  اخلري 
االإماراتي  ال�ضعب  خاللها  ي�ضتذكر 
والنه�ضة  بالعطاء  حافلة  م�ضرية 
امل�ضتقبل  واإ���ض��ت�����ض��راف  وال���ت���ط���ور 
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مركز جمعة املاجد يحتفل
 باليوم الوطني ال�صابع والأربعني

فيها عن م�ضاعر الوطنية التي تفي�س بالت�ضامح واالأخالق النبيلة، 
االأر�س  هذه  على  واملقيم  املواطن  على  الكبري  اأثرها  لها  كان  التي 
للمركز كلمة  العام  املدير  الدكتور حممد كامل  األقى  الطيبة. كما 
قال فيها: اإن هذا العيد عيد باليوم الوطني وعيد بعام زايد الذي 
اخلري  وح��ب  االحت���اد  ح��ب  اجلميع  منه  ينهل  رم���زاً  و�ضيبقى  ك��ان 
للجميع. بعد ذلك نظم املركز م�ضابقة ثقافية حول دولة االإمارات 
وزعت  ثم  وتقاليدها،  وعاداتها  وتراثها  وحكامها،  املتحدة  العربية 

اجلوائز على الفائزين.

•• دبي-الفجر:

جمعة  مركز  احتفل  وال��ف��رح  واالع��ت��زاز  الفخر  م�ضاعر  عن  تعبرياً 
ال�ضابع  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  ال�����ض��ب��ت  اأم�����س  وال�����رتاث  للثقافة  امل��اج��د 
اأ�ضبح  واالأربعني لدولة االإم��ارات العربية املتحدة، هذا اليوم الذي 
رمزاً لالحتاد يرت�ضخ يف النفو�س يوماً بعد يوم ويوؤتي ثماره لينعم 
اجلميع باالأمن واال�ضتقرار. بداأ احلفل بال�ضالم الوطني، ثم األقت 
االأ�ضتاذة �ضيخة املطريي رئي�ضة ق�ضم الثقافة الوطنية كلمة عربت 

نهيان بن مبارك: يوم الحتاد منا�صبة �صعيدة نعتز فيها والكل ي�صهد جهود قادة الوطن 

ربوعها  يف  ي��ن��ت�����ض��ر   ، ب���وح���دت���ه���ا 
اخلري واال�ضتقرار ، كما اأدعوه جل 
وعال ، اأن يعيد هذه املنا�ضبة علينا 
دائماً ، وقد حققت االإمارات املزيد 
من التقدم والنماء ، وحقق جميع 
اآمالهم   ، االإم������ارات  وب��ن��ات  اأب���ن���اء 
القيادة  ظ���ل  يف   ، وط��م��وح��ات��ه��م 

الر�ضيدة لهذا الوطن العزيز .
اأخرى  التهنئة للجميع مرة  اأك��رر 
 ، ، بهذه املنا�ضبة الوطنية الغالية 
وكل عاٍم واجلميع بخري ، ودولتنا 
احل��ب��ي��ب��ة يف ازده������اٍر ورخ�����اٍء على 

الدوام .

اآثار   ، الطيبة ، يلم�س بكل و�ضوح 
 ، الهائل  ، واجلهد  امل�ضتمر  العمل 
ومعهم   ، املخل�ضني  الوطن  لقادة 
�ضعب االإمارات االأ�ضيل ، من اأجل 
حتقيق التنمية والتقدم ، يف كافة 

ربوع هذا الوطن العزيز .
اإنه ي�ضرفني وي�ضعدين ، اأن اأتقدم 
 ، االحت���اد  ب��ي��وم  التهنئة  بخال�س 
ال�ضيخ  الوالد  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 
، رئي�س  اآل نهيان  خليفة بن زاي��د 
اإىل  واأتقدم  – حفظه اهلل  الدولة 
وعظيم  ال�����ض��ك��ر  ب��ف��ائ��ق   ، ���ض��م��وه 
تنمية  يف  ج��ه��وده  على   ، التقدير 
ن�ضر  ع���ل���ى  وح���ر����ض���ه   ، ال����وط����ن 
 – ال�ضالم والت�ضامح بني اجلميع 
اأتقدم بالتهنئة كذلك ، اإىل �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  واإىل �ضاحب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 

•• ابوظبي-وام:

اأكد معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
اليوم  ان  الت�ضامح  وزير  نهيان  اآل 
ياتي  واالأرب��ع��ني  ال�ضابع  الوطني 
زايد  بعام  كلها حتتفل  واالإم���ارات 
اخلري ، وحتتفي ب�ضريته العطرة 
، التي متثل للعامل كله ، نبع خرٍي 
، وم�ضدر نفٍع عميم ال  ال ين�ضب 
ينقطع ، ملا فيه منفعة اجلميع ، يف 

الدولة والعامل .
ك��ل��م��ة معاليه  ن�����س  ي��ل��ى  وف��ي��م��ا 
ال�ضابع  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 

واالأربعني.
اإننا فخورون جداً ، ونحن نحتفل 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ، ب���اأن امل��غ��ف��ور له 
اآل  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  الوالد 
نهيان ، عليه رحمة اهلل ور�ضوانه ، 
كان هو القائد واملوؤ�ض�س ، لدولتنا 
الناه�ضة ، بل اإننا نرى بكل و�ضوح 
، اأن احلديث عن منهج هذا القائد 

العربي واالإ�ضالمي اخلالد .
، ونحن  اليوم  ذل��ك  نذكر كل  اإننا 
ال�ضابع  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  نحتفل 
 ، ك��ث��رياً  ، ونحمد اهلل  واالأرب���ع���ني 
اأن ما نحظى به يف االإم��ارات ، من 
ا�ضتقراٍر ورخاء ، قد حتقق لنا ، يف 
ظل قيادة حكيمة وعادلة ، يلتحم 
، ويتمتع  ال�ضعب بعزٍم وقوة  معها 
واملقيمني  املواطنني  جميع  معها 
ويرتبطون   ، احل���ق���وق  ب��ك��اف��ة   ،
الوالء  رواب��ط  باأ�ضمى   ، باالإمارات 
واالنتماء ، ويعملون معاً ، لتحقيق 

كل اأهدف الوطن وغاياته .
منا�ضبة  ه���و   ، االحت������اد  ي����وم  اإن 
 ، فيها  نعتز   ، وم��ت��ج��ددة  ���ض��ع��ي��دة 
باأن اإماراتنا الغالية ، قد اأ�ضبحت 
، ع��ن ح��ٍق وج����دارة ، دول���ة عزيزة 
كافة  اإىل  ق���دم���اً  مت�����ض��ي   ، امل���ق���ام 
ابتعاد عن  ، دون  الع�ضر  معطيات 
الهوية ، اأو انقطاع عن االأ�ضالة – 
اإن كل من يعي�س على هذه االأر�س 

الكرام  وبقادته   ، املعطاء  ال��وط��ن 
، وهو  ف��ي��ه  االإن�������ض���ان  ، ومب��ك��ان��ة 
باليوم  نحتفل  ونحن  يجعلنا  م��ا 
الوطني يف كل عام ، ن�ضعر دائماً ، 
باالأمل والتفاوؤل بامل�ضتقبل ، وباأننا 
 ، متجددة  اآف���اق  اأم���ام   ، با�ضتمرار 

للعمل الوطني املثمر .
الوطني  ال���ي���وم  م��ن��ا���ض��ب��ة  اأن���ت���ه���ز 
تقديري  ع����ن  الأع�������رب   ، ك����ذل����ك 
وبنات  اأب��ن��اء  وتقدير  ب��ل   ، الكبري 
االإمارات جميعاً ، لقواتنا امل�ضلحة 
، ولدورها املرموق ، كدرٍع للوطن 
، حتمي حدوده ، وتوفر لنا االأمان 
يف   ، االآن  اأن��ه��ا  على  اهلل  ونحمد   ،
م�ضاف اأحدث اجليو�س املتطورة : 
تنظيماً ، وتدريباً ، وت�ضليحاً ، على 

حٍد �ضواء .
اأن   ، ���ض��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل  اأدع�����و اهلل 
ي��ع��ي��د م��ن��ا���ض��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ، 
ودولتنا عزيزة   ، ع��ام  كل  علينا يف 
منيعة   ، ب�ضعبها  ق��وي��ة   ، بقادتها 

ن��اج��ح ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع امل��ع��رف��ة يف 
البيئة  ب��ح��م��اي��ة  ووع����ي   ، ال���دول���ة 
وتطور   ، امل�����ض��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
اقت�ضادي واجتماعي �ضامل، واأمان 
وا�ضتقرار يف املجتمع، وحر�س على 
ن�ضر ال�ضالم والت�ضامح والتوا�ضل 
م��ع اجل��م��ي��ع، وتعاي�س  االإي��ج��اب��ي 
بني   ، م��ت��ب��ادل  واح�����رتام   ، �ضلمي 
ال�ضكان ، ومكانة مرموقة للدولة 
يف املنطقة والعامل ، باالإ�ضافة اإىل 
عالقات طيبة مع الدول وال�ضعوب 
واالح����رتام  بامل�ضداقية  حت��ظ��ى   ،
الدوائر  ، يف  وم��وؤث��ر  ، ودور فاعل 
واالإ�ضالمية  والعربية  اخلليجية 
لكافة  ق�����وي  ودع������م   ، وال���ع���امل���ي���ة 
يف  وال�ضالم  والعدل  احلق  ق�ضايا 
كل مكان ، بل وكذلك حر�س كبري 
 ، ، على اأن ت��ك��ون االإم����ارات دائ��م��اً 
الداخلية  �ضوؤونها  اإدارة  يف  ���ض��واء 
اأو اخل��ارج��ي��ة، جت�����ض��ي��داً واق��ع��ي��اً ، 
ل�ضماحة االإ�ضالم ، وعظمة الرتاث 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
اأ�ضحاب  واإىل  امل�����ض��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��ي��وخ،  ال�ضمو 
االإمارات  حكام   ، لالحتاد  االأعلى 
بجزيل   ، جميعاً  اإليهم  اأت��ق��دم   –
واالمتنان  التقدير  وبالغ  ال�ضكر 
، ملا يبذلونه من جهٍد عظيم ، يف 
�ضبيل حتقيق التقدم واالزدهار يف 
حا�ضر وم�ضتقبل الدولة ، وب�ضكٍل 
– ن��ح��ن وهلل احل���م���د ،  م�����ض��ت��م��ر 
نعتز بقادة الوطن ، ومبا ميثلونه 
م��ن ح��ك��م��ٍة و���ض��ج��اع��ة ، م��ن اأجل 
ت��ق��دم ه��ذه ال��دول��ة ال��رائ��دة ، ويف 
اأدع���و اهلل �ضبحانه   ، امل��ج��االت  ك��ل 
وتعاىل ، اأن يوفق خطاهم جميعاً 
، اإىل ما فيه خري الوطن ، وخري 

جميع املواطنني واملقيمني فيه .
اأتقدم بالتهنئة كذلك ، اإىل جميع 
، معرباً  االإم�������ارات  وب���ن���ات  اأب���ن���اء 
التقدير  ب��ال��غ  ، ع��ن  ل��ه��م ج��م��ي��ع��اً 
بهذا   ، م��ع��اً  ال��ك��ب��ري  ، الع���ت���زازن���ا 

تاأ�ضي�س  يف   ، ال��ع��ظ��ي��م  ال��ت��اري��خ��ي 
بوطنه  اع�����ت�����زازه  ويف   ، ال����دول����ة 
املرموقة  اإجن��ازات��ه  ويف   ، وهويته 
 ، وال��ب��ن��اء  والتعمري  التنمية  يف   ،
التعاي�س  ن�ضر  ع��ل��ى  ح��ر���ض��ه  ويف 
وال��ت�����ض��ام��ح وال�����ض��الم – ن���رى اأن 
احلديث عن كل ذلك ، هو حديث 
عن م�ضرية االإم��ارات ذاتها ، وهي 
موؤ�ض�س  م��ع   ، ب���داأت  التي  امل�ضرية 
الدولة ، منذ �ضبعٍة واأربعني عاماً 
اإىل  ال�������ض���ح���راء  ف��ي��ه��ا  ، حت���ول���ت 
العمران  وانت�ضر   ، خ�ضراء  اأر���ٍس 
، وحدث  ال���ب���الد  اأن���ح���اء  ك��اف��ة  يف 
املجاالت  كافة  يف  ال�ضامل  التطور 
منوذجاً  االإم��������ارات  واأ���ض��ح��ب��ت   ،
– ���ض��ه��دت هذه  رائ�������داً  احت����ادي����اً 
دعائمها  اأر����ض���ى  ال��ت��ي   ، امل�����ض��رية 
كبريا  اهتماما   ، املوؤ�ض�س  القائد 
بتنمية االإن�ضان ، ومتكني ال�ضباب 
، واإعالء مكانة املراأة : تعليم فعال 
و�ضعي   ، �ضاملة  �ضحية  ورع��اي��ة   ،

حممد البواردي: الحتفال باليوم الوطني يج�صد جميع معاين الفخر والعتزاز

رئي�س اأركان القوات امل�صلحة : بناء احتاد المارات كان ول يزال ميثل معجزة متجددة

كل  واإىل  ال����ويف  االإم�������ارات  ���ض��ع��ب 
م��ق��ي��م وحم���ب ل���دول���ة االإم������ارات، 
وك���ل ع���ام وب���الدن���ا واح����ة لالأمن 
وال�ضالم واخلري، ونحو مزيد من 
قيادتنا  ظل  يف  واالزده���ار  التقدم 

الر�ضيدة.

و�ضيدي   � اهلل  ح��ف��ظ��ه   � امل�����ض��ل��ح��ة 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�ضمو  �ضاحب  و�ضيدي  اهلل،  رع��اه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
قادة  واإىل  امل�ضلحة،  للقوات  االأعلى 
امل�ضلحة  قواتنا  ومنت�ضبي  و�ضباط 
االم������ارات  ���ض��ع��ب  واإىل  ال��ب��ا���ض��ل��ة، 
اأن يكون  الغايل، ونعاهدكم جميعاً 
عالية خفاقة  االم����ارات  راي���ة  رف��ع 
ال��ذي ال نحيد عنه،  الدائم  هدفنا 
الوالء واالنتماء للقيادة  واأن يكون 

وحماية  نف�ضها  ع��ن  ال���دف���اع  م��ن 
عن  “الدفاع  �ضعار  وف��ق  احت��اده��ا 
من  وذل��ك  �ضيء”،  بكل  �ضيء  ك��ل 
خالل تنظيم التعاون مع خمتلف 
منظومة  �ضمن  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 
وط��ن��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة، وال��ع��م��ل على 
اال���ض��رتاجت��ي��ات واخلطط  اإع����داد 
خمتلف  وت����ط����وي����ر  ال����دف����اع����ي����ة 
االإم��ك��ان��ات وال��ق��درات الأج���ل هذه 

الغاية.
ال����دف����اع ع���ن دول�����ة االإم�������ارات  اإن 
ومنجزاتها  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ويف  اأعناقنا،  يف  واأم��ان��ة  م�ضوؤولية 
الدولة  اأم��ن  على  احل��ف��اظ  �ضبيل 

••  ابوظبي -وام: 

اأحمد  ب����ن  م����ع����ايل حم���م���د  اأك�������د 
ل�ضوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  ال�����ب�����واردي 
باليوم  االح����ت����ف����ال  اأن  ال�����دف�����اع 
ي��ج�����ض��د ج��م��ي��ع معاين  ال���وط���ن���ي 
ال��ف��خ��ر واالع����ت����زاز وي�����ض��ط��ر فيه 
االإم����ارات����ي����ون اأع���ظ���م االأم���ث���ل���ة يف 
الوالء واالنتماء لالأر�س والتاريخ 

واالأخوة.
معاليه مبنا�ضبة  كلمة  يلى  وفيما 

اليوم الوطني ال�ضابع واالأربعني.
الوطني  ب���ال���ي���وم  االح���ت���ف���ال  ان 
الفخر  م����ع����اين  ج���م���ي���ع  ي��ج�����ض��د 

وياأتي  ال���ع���امل.  دول  ب��ه��ا  ت��ف��اخ��ر 
عام  يف  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  احتفالنا 
التي  القيم  لتعميق  منا�ضبة  زاي��د 
وتر�ضيخها  املوؤ�ض�س  القائد  زرعها 
ح�ضاري  ك���اإرث  اأب��ن��ائ��ه  نفو�س  يف 
املزيد  خاللها  م��ن  نحقق  واأ�ض�س 
م����ن ال���ن���ج���اح���ات وال���ط���م���وح���ات 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل�����الإم�����ارات والأب���ن���اء 

االإمارات.
الر�ضيدة  قيادتنا  م��ن  بتوجيهات 
وعلى راأ�ضها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وزارة  تكر�س  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
الدولة  لتمكني  ج��ه��وده��ا  ال��دف��اع 

اأ�ضمى  الدفاع  وزارة  ترفع  جميعاً 
م��ق��ام �ضاحب  اإىل  ال��ت��ه��اين  اآي����ات 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  اهلل”و�ضاحب 
نائب  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
االأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
اإخوانهم  واإىل  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 
املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب 
االإم����������ارات، واإىل  االأع����ل����ى ح���ك���ام 

وت�ضحيات  امل���وؤ����ض�������ض���ني،  االآب�������اء 
اأبطال  وب�ضالة  االأب����رار،  �ضهدائنا 
قواتنا امل�ضلحة واأجهزتنا االأمنية، 
اأي�����ادي جميع  وت��ع��ا���ض��د وت��ك��ات��ف 
االإم����ارات����ي����ني م����ن ال�����ض��ل��ع حتى 
وطنية  م���ل���ح���م���ة  يف  ال����ف����ج����رية 
العربي،  عاملنا  يف  ن���ادرة  وح��دوي��ة 
ول��ي�����ض��ب��ح احت����اد االإم������ارات اأجنح 
جتربة وحدوية عربية يف التاريخ 

احلديث.
على م��دى اأك��رث م��ن اأرب��ع��ة عقود 
ا���ض��ت��ط��اع��ت دول�����ة االإم��������ارات من 
وحققت  ال���ت���ح���دي���ات  ك���ل  جت�����اوز 
وطنية  مكت�ضبات  الناعمة  بقوتها 

م�ضرية  وح���م���اي���ة  وا����ض���ت���ق���راره���ا 
تطورها وازدهارها يف ظل قيادتنا 
على  ب��ا���ض��ت��م��رار  نعمل  ال��ر���ض��ي��دة، 
تطوير كافة القدرات الع�ضكرية ويف 
الب�ضرية  الكوادر  اإع��داد  مقدمتها 
باأحد  وتزويدهم  واملوؤهلة،  املدربة 
الروح  لتبقى  وامل��ع��دات،  االأ�ضلحة 
“طيب  زايد  التي زرعها  الوطنية 
اهلل ثراه” يف نفو�س اأبناء الوطن 
عالية يدافعون عن وطنهم جيال 
االإمارات  راي��ة  ولتبقى  جيل،  بعد 
اهلل  بف�ضل  عالية  خفاقة  ترفرف 

يف كل زمان.
وبهذه املنا�ضبة الغالية على قلوبنا 

واالعتزاز وي�ضطر فيه االإماراتيون 
اأعظم االأمثلة يف الوالء واالنتماء 
حيث  واالأخ���وة،  والتاريخ  لالأر�س 
ال�ضبع  االإم���������ارات  احت�����اد  ي��ع��ت��رب 
التقدم  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى  من���وذج���اً 
وال��ت��ط��ور. ك��م��ا مي��ث��ل ال��ث��اين من 
اأن  على  اإ���ض��رارن��ا  ميالد  دي�ضمرب 
تكون دولة االإمارات متميزة يف كل 
رقم  ال��دول��ة  هي  تكون  واأن  �ضيء، 

واحد يف كل �ضيء.
جهود  ن�ضتذكر  املنا�ضبة  ه���ذه  يف 
القائد املوؤ�ض�س املغفور له باإذن اهلل 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
“طيب اهلل ثراه” واإرث واإجنازات 

ت��ط��ل��ع��ات مرحلة  ���ض��ق��ف  م��ت��ج��اوزاً 
ال��ت��اأ���ض��ي�����س، م��ن��اف�����ض��اً ق���وي���اً على 
العاملية واملراتب االأوىل يف التنمية 
التكنولوجي  وال��ت��ق��دم  وال�����ض��ع��ادة 
ت��ط��ورات الع�ضر  واال���ض��ت��ف��ادة م��ن 
وتاأتي  الرابعة.  ال�ضناعية  والثورة 
الغالية  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ذك���رى  ه����ذه 
ه�����ذا ال����ع����ام م���ت���زام���ن���ة اأي�������ض���اً مع 
واجنازات  هائلة  تنموية  جن��اح��ات 
دقة  تعك�س  م�ضبوقة  غ��ري  وطنية 
اال�ضرتاتيجي  وال��وع��ي  التخطيط 
راأ�ضها  وع��ل��ى  ال��ر���ض��ي��دة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  ����ض���ي���دي 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ال����دول����ة 

امل�ضلحة � حفظه اهلل � 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  و���ض��ي��دي 
حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  و���ض��ي��دي 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 

•• اأبوظبي -وام:

اأك����د م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ال��رك��ن حمد 
اأركان  حممد ثاين الرميثي رئي�س 
الوطني  اليوم  ان  امل�ضلحة  ال��ق��وات 
تاريخية  حم���ط���ة  مي���ث���ل   47 ال������ 
االإمارات  م�ضرية  يف  ومهمة  فارقة 
الأن���ه���ا حت��ت��ف��ل ه���ذا ال���ع���ام ب���� “عام 
امللهم  املعلم  املوؤ�ض�س  القائد  زايد” 
اأطلق يف الثاين من دي�ضمرب  الذي 
على  تنموية  معجزة   1971 ع��ام 
اأر����س االم���ارات . وق��ال معاليه ان 
بناء احت��اد دول��ة االم���ارات العربية 
املتحدة كان وال يزال ميثل معجزة 
التقارير  اإل��ي��ه  ت�ضري  مب��ا  متجددة 
اأن  ت��وؤك��د  التي  العاملية  وامل��وؤ���ض��رات 
م���ا ي���ح���دث ع��ل��ى اأر�������س االم������ارات 
مي��ث��ل من����وذج����اً ع���امل���ي���اً م��ل��ه��م��اً يف 
مل�ضلحة  امل���وارد  وتوظيف  التنمية 
ن�س  يلي  وفيما  وال�ضعوب.  ال��دول 
حمد  ال��رك��ن  الفريق  م��ع��ايل  كلمة 
اأركان  حممد ثاين الرميثي رئي�س 

وتوظيف  التنمية  يف  ملهماً  عاملياً 
وال�ضعوب  ال����دول  مل�ضلحة  امل����وارد 
“اإن  قال  الذي  املوؤ�ض�س  فالقائد   ..
قلبي  نف�ضي ويف  يعي�س يف  االحت��اد 
واأع���ز م��ا يف وج���ودي، وال ميكن اأن 
اأ�ضمح  اأن  اأت�ضور يف يوم من االأي��ام 
ال��ت��ه��اون نحو  اأو  ف��ي��ه  ب��ال��ت��ف��ري��ط 
هذا  مبئويته  نحتفي  م�ضتقبله” 
ال�ضابعة  الذكرى  مع  تزامناً  العام 
واالأربعني لدولة حلم بها وحتولت 
اإىل منوذج عاملي لي�س على امل�ضتوى 
فقط،  االحت��ادي  والبناء  ال�ضيا�ضي 
ب��ل من����وذج م��ل��ه��م يف ال��ت��ن��م��ي��ة بكل 
جم��االت��ه��ا وم��وؤ���ض��رات��ه��ا، ف��ق��د بنى 
زاي��د، طيب اهلل ث��راه، دول��ة فاأعلى 
البناء، و�ضلم ال�ضفينة خلري �ضلف، 
�ضيدي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
وقاد  البناء  فا�ضتكمل  اهلل  حفظه 
الوطن  فاأ�ضبح  التمكني،  مرحلة 
اأي��ق��ون��ة االأوط������ان، واأ���ض��ب��ح احللم 

ب��رن��ام��ج رواد  ت��د���ض��ني  اأن  ���ض��ك  وال 
“عام  يف  االم����ارات����ي����ني  ال���ف�������ض���اء 
جناحات  الأح�����د  ك��ن��م��وذج  زايد”، 
اإمنا  وامل�ضتدامة،  ال�ضاملة  التنمية 
القائد  رهان  لنجاح  ميثل جت�ضيداً 
بن  زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�س 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �ضلطان 
وبقدرته  االإم��ارات��ي  االإن�����ض��ان  على 
والعطاء  وال��ت��م��ي��ز  ال���ت���وف���ق  ع��ل��ى 
واالإب���������داع، ح��ي��ث ي���اأت���ي اال����ض���راف 
برنامج  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل  االم����ارات����ي 
فاعلية  م����دى  ل��ي��ع��ك�����س  ال��ف�����ض��اء 
العن�ضر  يف  اال����ض���ت���ث���م���ار  وجن������اح 
الب�ضري املواطن منذ بدايات دولة 
االحتاد، حيث كان االن�ضان وال يزال 
الرثوة االأهم للوطن. ويف الذكرى 
احتاد  لتاأ�ضي�س  واالأربعني  ال�ضابعة 
دولة االإمارات العربية املتحدة نرفع 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي����ات  ا���ض��م��ى 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيدي  اإىل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ال����دول����ة 

ي�ضعى  واح��������د  رج������ل  ق���ل���ب  ع���ل���ى 
دولة  ب��ن��اء  يف  زاي����د  ح��ل��م  لتحقيق 
الكرمية  احل��ي��اة  وت��وف��ري  ع�ضرية 
عن  احلديث  ك��ان  حيث  للمواطن، 
وق����ت����ذاك معجزة  امل���ق���وم���ات  ه����ذه 
م��ن معان،  ال��ك��ل��م��ة  تعنيه  م��ا  ب��ك��ل 
ف���ال���ظ���روف ال��ق��ا���ض��ي��ة ج��ع��ل��ت من 
احل��دي��ث ع��ن ب��ن��اء دول����ة وحدوية 
اإرادة  متتلك  ملهمة  قيادة  يتطلب 
تنال  ���ض��ل��ب��ة ال  ت��ل��ني، وع���زمي���ة  ال 
وهكذا  واملع�ضالت،  العقبات  منها 
ك����ان زاي������د، ط��ي��ب اهلل ث������راه، مبا 
مي��ت��ل��ك م���ن اإمي�����ان ع��م��ي��ق وروؤي����ة 
ودقيقة،  و���ض��ائ��ب��ة  واع��ي��ة  ف��ط��ري��ة 
ح���دود  ال  حم��ب��ة  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة 
ل��ه��ا ل��وط��ن��ه و���ض��ع��ب��ه، ال����ذي بادله 
دولة  احت�����اد  ب���ن���اء  اإن  ب���ح���ب.  ح���ب���اً 
االم��ارات العربية املتحدة، كان وال 
مبا  م��ت��ج��ددة  معجزة  ميثل  ي���زال، 
واملوؤ�ضرات  ال��ت��ق��اري��ر  اإل��ي��ه  ت�����ض��ري 
يحدث  م��ا  اأن  ت��وؤك��د  التي  العاملية، 
على اأر���س االم��ارات ميثل منوذجاً 

االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
باتت  ف��االإم��ارات  امل�ضلحة؛  للقوات 
ت�����ض��ارع ال�����دول االأك�����رث ت��ق��دم��اً يف 
الف�ضاء،  ا���ض��ت��ك�����ض��اف  يف  ال����ع����امل 
واالأربعني  ال�ضابعة  ال��ذك��رى  ففي 
االمارات  اأعلنت  االحت��اد،  لتاأ�ضي�س 
رائدي ف�ضاء مواطنني  اإر�ضال  عن 
قيادتنا  و���ض��ع��ت��ه��ا  خ��ط��ة  اإط�����ار  يف 
ال���ر����ض���ي���دة مل���ائ���ة ع�����ام ت���ه���دف اإىل 
على  ب�ضرية  م�ضتوطنة  اأول  ب��ن��اء 
 ،2117 بحلول  االأح��م��ر  الكوكب 
والو�ضول مب�ضبار االأمل االإماراتي 
 2021 امل��ري��خ يف ع��ام  اإىل ك��وك��ب 
تزامناً مع الذكرى اخلم�ضني لقيام 
دول��ة االإم����ارات، ومب��ا يعك�س روؤية 
قيادتنا الر�ضيدة الهادفة اإىل تعزيز 
تناف�ضية الدولة يف �ضباق التناف�ضية 
ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ���الل م�����ض��ار يعتمد 
على العلوم والتكنولوجيا والبحث 
ال��ع��ل��م��ي واق��ت�����ض��اد امل��ع��رف��ة، ومبا 
ي�ضهم يف �ضناعة منوذج ملهم قائم 
والتميز.  واالب��ت��ك��ار  االب�����داع  ع��ل��ى 

عرب  وجهها  التي  امل�ضلحة  ال��ق��وات 
مبنا�ضبة   “ ال���وط���ن  “درع  جم��ل��ة 
هناك   //  : ال�47  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
ق����ادة ي�����ض��ن��ع��ون ال��ت��اري��خ واآخ����رون 
اأنعم  وق�����د  ال����ت����اري����خ،  ي�����ض��ن��ع��ه��م 
بقيادة  االم������ارات  ���ض��ع��ب  ع��ل��ى  اهلل 
مقومات  مت��ت��ل��ك  ف����ذة  ت��اري��خ��ي��ة 
التاريخ  ف�ضناع  ال��ت��اري��خ،  �ضناعة 
قالئل، ق��ادة ملهمون ق��ادرون على 
وا�ضتيعاب  امل�����ض��ت��ق��ب��ل،  ا���ض��ت�����ض��راف 
درو������س وخ�����ربات امل���ا����ض���ي، وميثل 
واالأربعني  ال�ضابع  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
يف  ومهمة  فارقة  تاريخية  حمطة 
م�ضرية االإم��ارات الأنها حتتفل هذا 
املوؤ�ض�س،  القائد  زاي���د،  ب��ع��ام  ال��ع��ام 
الثاين  اأطلق يف  الذي  امللهم،  املعلم 
معجزة   1971 ع��ام  دي�ضمرب  م��ن 
تنموية على اأر���س االم��ارات، حيث 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  امتلك 
وحدوية  اإرادة  ن��ه��ي��ان  اآل  �ضلطان 
قهرت ال�ضعاب، ووحدت ال�ضفوف، 
اجلميع  وجعلت  القلوب،  وامتلكت 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

وجهت معايل الدكتورة اأمل عبد اهلل 
الوطني  املجل�س  رئي�ضة  القبي�ضي 
االحتادي، با�ضمها ونيابة عن جميع 
االحتادي،  الوطني  املجل�س  اأع�ضاء 
املجيد  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي����ات  اأ���ض��م��ى 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
“حفظه اهلل” واأخيه �ضاحب ال�ضمو 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
“رعاه اهلل” ،  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه��م 
املجل�س االأعلى حكام االمارات، واإىل 
�ضعب االمارات الويف الكرمي، معربة 
ع���ن خ��ال�����س ال��ت��م��ن��ي��ات ب����اأن يدمي 
اهلل ع��ل��ى االم��������ارات، ن��ع��م��ة االأم����ن 
واأن  وال�ضالم واالزدهار  واال�ضتقرار 
و�ضعبها  ال��غ��ال��ي��ة  ق��ي��ادت��ه��ا  ي��ح��ف��ظ 
الوطن  راي���ة  دائ��م��اً  ال��ك��رمي، لتظل 
خفاقة عالية ب�ضموخ وفخر يف �ضماء 
والريادة.  وال��ك��رام��ة  وامل��ج��د  ال��ع��ز 
دولتنا  احتفال  اأن  معاليها  واأك���دت 
والذكرى  الوطني  باليوم  و�ضعبنا 
ال�ضابعة واالأربعني لتاأ�ضي�س احتادنا 
اح��ت��ف��اء مب�ضرية وطن  امل��ب��ارك ه��و 
اختط لنف�ضه نهج الريادة بتخطيط 
واإ�ضرار واإرادة قيادة ملهمة، مت�ضي 
املوؤ�ض�س املغفور له  على نهج القائد 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 
املنا�ضبة  فهذه  ثراه”،  اهلل  “طيب 

منها  ن�ضتخل�س  الغالية  الوطنية 
التي  وال�����درو������س  وال����ع����رب  احل���ك���م 
الأن  ال��زم��ان،  اأب��د  لالأجيال  نورّثها 
االإرادة واالإميان باالأهداف العظمى 
وحتويل  االإجن���ازات  بتحقيق  كفيل 
االأح��الم اإىل واق��ع. وقالت يف كلمة 
الوطن  درع  جم��ل��ة  ع���رب  وج��ه��ت��ه��ا 
 47 ال�  الوطني  اليوم  لها مبنا�ضبة 
للدولة هنيئاً ل�ضعب االإمارات قيادة 
النهج  وعلى  واأ�ض�ضت،  بنت  حكيمة 
االإجن�����ازات  واأج���م���ل  فمكنت  ���ض��ارت 
هذا  يف  ن�ضتح�ضر  واإن���ن���ا  ���ض��ط��رت، 
اليوم التاريخي ما قام به املغفور له 
ال�ضيخ زايد، طيب اهلل ثراه، واإخوانه 
االآب����اء امل��وؤ���ض�����ض��ون، وم���ا ب��ذل��وه من 
تاأ�ضي�س دولة �ضارت  اأجل  جهد من 
منوذجاً يحتذى يف بناء الدول، مبا 
اأ�ض�س وركائز ومقومات  متتلك من 
ال����دول����ة ال��ع�����ض��ري��ة ال����ق����ادرة على 
وتوفري  التنمية،  حتديات  مواجهة 
ل�ضعبها.  الكرمي  والعي�س  ال�ضعادة 
املجل�س  رئ��ي�����ض��ة  م��ع��ايل  واأ����ض���اف���ت 
باليوم  احتفالنا  يكت�ضب  الوطني: 
الوطني هذا العام مكانة ا�ضتثنائية 
“عام  ب�  احتفالنا  مع  يتزامن  كونه 
لقائد م�ضريتنا،  الوفاء  زايد”، عام 
اإل��ه��ام��ن��ا، وح��ك��ي��م العرب  وم�����ض��در 
وقدوة العامل يف الت�ضامح والتعاي�س 
وال���ع���ط���اء ون�������ض���ر اخل������ري، وال�����ذي 
ي�ضكن يف  االإم���ارات وط��ن  اأن  علمنا 
ق��ل��وب��ن��ا ول��ي�����س ف��ق��ط وط��ن��اً ن�ضكن 
الوطنية  املنا�ضبة  ه���ذه  ف��ف��ي  ف��ي��ه، 
ت��ع��ل��و ال���ه���ام���ات وت��رت��ف��ع ال���راي���ات، 
اأن�ضودة  اإىل  ال��وط��ن  ح��ب  وي��ت��ح��ول 
على  ومقيم  مواطن  كل  بها  يتغنى 
اأر�ضنا الطيبة، اإمارات اخلري، اأر�س 
تعرف  ال  اأر���س  والعطاء،  الت�ضامح 

�ضوى اخلري واملحبة وال�ضالم، فهو 
للب�ضرية  حت��م��ل��ه��ا  ال��ت��ي  ر���ض��ال��ت��ه��ا 
من  �ضنع  ال���ذي  زاي���د  اإرث  جمعاء، 
حالة التفرق وحدة، وا�ضتخل�س من 
الفر�س،  اأف�ضل  التحديات  اأ�ضعب 
و����ض���ن���ع ت����اري����خ����اً ل�����ض��ع��ب��ه وام���ت���ه، 
وح��ف��ر ا���ض��م��ه ب��ني اأع��ظ��م ال��ق��ادة يف 
يف  نهجاً  واأ�ض�س  االن�ضاين،  التاريخ 
والروؤية  واحلكمة  والقيادة  احلكم 
واحرتام  بتقدير  يحظى  ال�ضديدة 
ق���ادة و���ض��ع��وب ال��ع��امل اأج��م��ع، وبات 
�ضمة مميزة لدولة االم��ارات، حيث 
التمكني،  مرحلة  يف  النهج  توا�ضل 
التي يقودها بحكمة واقتدار �ضاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
� حفظه اهلل  ال��دول��ة  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
والتالحم  املحبة  رواف���د  وت�ضتمر   �
واأق������وى ال����رواب����ط وال��و���ض��ائ��ج بني 
ال�ضعب والقيادة. وقالت : لقد بنى 
زايد االحتاد، فاأح�ضن البناء، وغر�س 
اأر�ضنا  ف��اأن��ب��ت��ت  ال��غ��ر���س،  ف��اأح�����ض��ن 
االمارات  وباتت  االإجن���ازات،  اأف�ضل 
اأي��ق��ون��ة ع��امل��ي��ة ل��ل��رخ��اء واالزده�����ار 
بالعي�س  للحاملني  وِقبلة  وال�ضعادة، 
يف ���ض��الم واأم�����ان، وال��ط��احم��ني اإىل 
اأف�ضل من بني كل �ضعوب  م�ضتقبل 
اإىل نبع  زاي���د  اإرث  ال��ع��امل، وحت���ول 
ال�����ض��ع��وب املحبة  ت��ن��ه��ل م��ن��ه  خ���ري 
النموذج  ال��دول��ة  وحتولت  لل�ضالم، 
اأيقونة عاملية للقيم  اإىل  التي بناها 
عاملية،  اقت�ضادية  وق��وة  االإن�ضانية 
بثقة  يخطو  رائ���د  تنموي  ومن���وذج 
التناف�ضية  م���رات���ب  ن��ح��و  واق���ت���دار 
لقد   : واأ����ض���اف���ت  االأوىل.  ال��ع��امل��ي��ة 
انعك�ضت االإرادة الوطنية يف م�ضرية 
التاريخ  ذل���ك  �ضهد  ح��ي��ث  احت���ادن���ا، 
واأم���ة، وطن  انطالقة وط��ن  املجيد 

ي�ضابق الزمن يف م�ضريته التنموية 
ن��ح��و اأع���ل���ى ال���ق���م���م، وط����ن ال حد 
الأحالمه  ���ض��ق��ف  وال  ل��ط��م��وح��ات��ه 
واأمة  و�ضعبه”،  قيادته  خيال  �ضوى 
واحدة  كعائلة  قيادتها  ح��ول  تلتف 
مب�ضاعر  واع��ت��زاز  فخر  بكل  وتزهو 

الوالء واالنتماء لقيادتها ووطنها.
باليوم  احتفالنا  اإن  معاليها  وقالت 
الوطني لهذا العام يعترب ا�ضتثنائياً 
 ، زايد”  ب”عام  ن��ح��ت��ف��ل  ون���ح���ن 
التي  وم��ب��ادئ��ه  زاي��د  بقيم  ونحتفي 
ال��ذي �ضنع منا  واإرث��ه  غر�ضها فينا 
اأمة جميدة وعتيدة، وما ميثله من 
الفخر  ع��ن  للتعبري  ك��ب��رية  فر�ضة 
اأ�ضطوري  متفرد  بزعيم  واالع��ت��زاز 
كان االأب والقائد الذي �ضنع جمداً 
عظيماً واأورثه �ضعبه، م�ضرية اإىل اأن 
االإجنازات العظيمة والتقدم الهائل 
االإم�������ارات يف م�ضاف  و���ض��ع  ال����ذي 
ح�ضاد  ه����و  ال����ع����امل  دول  اأف�������ض���ل 
الغر�س، الذي غر�ضه الوالد املغفور 
له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، 
بحكمته  وو����ض���ع،  ث����راه،  اهلل  ط��ي��ب 
املعهودة ونظرته ال�ضائبة ال�ضديدة 
ليقوم  ومتكينه  �ضعبه  على  ورهانه 
التنمية  م�ضرية  يف  ال��ك��ام��ل  ب���دوره 
القوية  االأ�ض�س  امل�ضتدامة،  ال�ضاملة 
ال��ت��ي ت���زداد ق��وة وت��ط��وراً م��ع مرور 
الزمن. وقالت معاليها، اإننا يف هذا 
القائد  ف�ضل  عظيم  ن�ضتذكر  اليوم 
جميد  لتاريخ  و�ضناعته  امل��وؤ���ض�����س، 
�ضوف نظل نباهي به العامل على مر 
التحديات  كل  قهر  وكيف  االأجيال، 
لقهر  وطناً  االأجمل،  الوطن  وجعل 
امل�����ض��ت��ح��ي��ل، وحت��وي��ل االأح�����الم اإىل 
الذكرى  ه����ذه  اأن  واأك�������دت  واق������ع. 
تاأتي  جميعا  ق��ل��وب��ن��ا  ع��ل��ى  ال��غ��ال��ي��ة 

الواثقة  خطواتها  توا�ضل  ودولتنا 
املتميزة  اإجنازاتها  وت�ضجل  الرائدة 
يف جميع القطاعات التنموية وعلى 
و�ضواًل  ك��اف��ة،  وال�ضعد  امل�ضتويات 
ل�  االأه��داف اال�ضرتاتيجية  لتحقيق 
“ ومئوية   2021 “روؤية االإمارات 
االمارات 2071. وقالت اإننا نعي�س 
يف ذكرى التاأ�ضي�س حالة من الفخر 
ال��وط��ن��ي، ال��ت��ي ن��ق��ف ب��ه��ا مزهوين 
اأ�ضحاب  ال��وط��ن،  اأب��ن��اء ه���ذا  ب��اأن��ن��ا 
اليد املمدودة باخلري جلميع �ضعوب 
القيم  ذات  ت��ب��ادل��ن��ا  ال���ت���ي  ال���ع���امل 
واملبادئ االإن�ضانية النبيلة، فن�ضر قيم 
والت�ضامح و�ضناعة  والعطاء  اخلري 
االأمل يف م�ضتقبل اأف�ضل بات ر�ضالة 
االمارات للمنطقة والعامل. واأكدت 
الوطني  ال��ي��وم  ذك���رى  اأن  معاليها 
كل  دور  فيها  نثمن  غالية،  منا�ضبة 
يد اأ�ضهمت يف ارتقاء البنيان، ونثمن 
االأب����رار  ال��وط��ن  ���ض��ه��داء  ت�ضحيات 
ال��ذي��ن ق��دم��وا اأرواح��ه��م دف��اع��اً عن 
الوطن الذي �ضيبقى �ضاخماً وقوياً، 
ك��م��ا وج��ه��ت م��ع��ال��ي��ه��ا حت��ي��ة اكبار 
البا�ضلة  امل�ضلحة  لقواتنا  واج���الل 
�ضاحات  يف  امل���راب���ط���ني  واأب���ط���ال���ه���ا 
الواجب وميادين ال�ضرف ومواجهة 
ال���ت���ح���دي���ات وال������دف������اع ع����ن احل���ق 
واأم����ن منطقتنا  وال�����ض��الم  وال��ع��دل 
وا�ضتقرارها. كما اأكدت القبي�ضي اأن 
العاملية  وريادتها  االإم���ارات  م�ضرية 
املبارك  الغر�س  ذل��ك  ثمار  م��ن  ه��ي 
و�ضواب  امل��وؤ���ض�����س  ال��ق��ائ��د  وج���ه���ود 
ال���روؤي���ة وم��ت��ان��ة االأ���ض�����س ال��ت��ي قام 
اأن  واأك����دت  االإم�����ارات،  عليها احت���اد 
دور دولتنا العاملي اليوم، وما متثله 
م��ن ري����ادة وم���ا ت��ن��ج��زه م��ن قفزات 
ت���ر����ض���خ م���وق���ع���ه���ا على  ح�������ض���اري���ة 

اخلارطة الدولية، هي من الو�ضايا 
التي اأكدها القائد املوؤ�ض�س، ومت�ضي 
قيادتنا  بها  وت�ضرت�ضد  نهجها  على 
الر�ضيدة يف االإبحار ب�ضفينة الوطن 
والتطور  امل���ج���د  م����رات����ب  الأع�������ايل 
رئي�ضة  م���ع���ايل  ون����وه����ت  ال���ع���امل���ي. 
بالدور  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
ال�ضيخة  ل�ضمو  ال��ك��ب��ري  ال��ت��اري��خ��ي 
االحتاد  رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة 
الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�س االأعلى 
الرئي�ضة  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
االأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأع��ل��ى 
“اأم االإمارات”، يف مرحلة التاأ�ضي�س 
املوؤ�ض�س،  للقائد  ك�ضريكة  وال��ب��ن��اء 
ث��راه ورفيقة درب��ه، ومن  طيب اهلل 
امل�ضتمرة مل�ضرية متكني  ثم رعايتها 
املتوا�ضل  ودعمها  االإم��ارات��ي��ة  امل��راأة 
ت����وف����ري خمتلف  ع���ل���ى  وح���ر����ض���ه���ا 
اأ�ضكال الدعم وامل�ضاندة لها لت�ضاهم 
م�ضريتنا  يف  ال����رج����ل  اأخ���ي���ه���ا  م����ع 
مرحلتي  طيلة  ال�ضاملة  التنموية 
الذي  االأم���ر  وال��ت��م��ك��ني،  التاأ�ضي�س 
اأه����ل ال���دول���ة ل��ال���ض��ت��ف��ادة م���ن دور 
وقدرات بنت االمارات، وتبواأ املكانة 
امل��ت��ق��دم��ة يف م��وؤ���ض��ر اح����رتام امل���راأة 
االإمارات  دول��ة  اأن  واأ�ضافت  عاملياً. 
وه�������ي حت���ت���ف���ل ب����ال����ي����وم ال���وط���ن���ي 
اأن  على  حتر�س  واالأرب��ع��ني  ال�ضابع 
واحل�ضاري  االإن�ضاين  دوره��ا  ت��وؤدي 
الت�ضامح  ق��ي��م  ت��ع��م��ي��ق  خ����الل  م���ن 
االآخر  وقبول  واالنفتاح  واالع��ت��دال 
ون��ب��ذ ال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف واالإره����اب 
التنموية  امل���������ض����اع����دات  وت����ق����دمي 
واالإن�ضانية اإىل كل �ضحايا الكوارث 
والالجئني  واحل�����روب  وال���ن���زاع���ات 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  وامل���ح���ت���اج���ني 
العامل دون متييز مما يعك�س الوجه 

احل�ضاري واالإن�ضاين امل�ضرق لدولة 
االإم�����ارات وجت���ذر اخل��ري يف نفو�س 
حتتل  اأن  بالغريب  ولي�س  اأب��ن��ائ��ه��ا، 
على مدى خم�س اأعوام على التوايل 
الدول  الأك��رث  عاملياً  االأوىل  املرتبة 
االإن�ضانية.  ل��ل��م�����ض��اع��دات  ت��ق��دمي��اً 
الوطني  املجل�س  اأن  واأكدت معاليها 
ب������دور فاعل  ي�����ض��ط��ل��ع  االحت��������ادي 
ال�ضاخمة  االحت����ادي����ة  امل�������ض���رية  يف 
م���ن���ذ ب�����داي�����ات ت���اأ����ض���ي�������س احت����ادن����ا 
امل��ب��ارك، الإع���الء ���ض��روح االإجن���ازات 
يحر�س  كما  التنموية،  واملكت�ضبات 
التنمية  م�������ض���رية  م����واك����ب����ة  ع���ل���ى 
على  م��رت��ك��زاً  ال��دول��ة  يف  امل�ضتدامة 
الذي  ال�ضيا�ضي  التمكني  ب��رن��ام��ج 
اأطلقه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
 ،2005 ال��ع��ام  يف  اهلل”  “حفظه 
املوؤ�ض�ضي  االأداء  اآل���ي���ات  وت��ط��وي��ر 
علمية  اأ�ض�س  وف��ق  املنهجي  والعمل 
وا�ضت�ضراف  حمددة  وا�ضرتاتيجيات 
امل�ضتقبل و�ضوال اإىل التميز والريادة 
واالإب������������داع واالب����ت����ك����ار م����ن خالل 
الد�ضتورية.  اخت�ضا�ضاته  ممار�ضة 
وقالت اأن املجل�س الوطني االحتادي 
ل���ه زاي����د واالآب�����اء  اأراد  ���ض��ي��ظ��ل ك��م��ا 
و  ال�����ض��ورى  نهج  يج�ضد  املوؤ�ض�ضون 
الروح االحتادية والثوابت الوطنية 
وممار�ضة  الوطنية  الوحدة  وير�ضخ 
امل��واط��ن��ة ال�����ض��احل��ة، وي��ع��م��ل بروح 
م��ع حكومتنا من  ال��واح��د  ال��ف��ري��ق 
االأف�ضل،  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  اأج��ل 
اأداء  ب��اأف�����ض��ل  امل�����ض��وؤول��ي��ة  وحت���م���ل 
قيم  تنبع من  ب���اإرادة وطنية  ممكن 
القيادة  ال���والء واالن��ت��م��اء وت��الح��م 
وال�����ض��ع��ب واحل��ك��وم��ة وامل��ج��ل�����س يف 
امل�ضتدامة  التنمية  اأرك����ان  تر�ضيخ 

يف جميع اأرج����اء وط��ن��ن��ا ال��ع��زي��ز يف 
املباركة.  االحت��ادي��ة  م�ضريتنا  ظ��ل 
املنا�ضبة  بهذه  االحتفاء  اأن  واأك���دت 
زايد”  “عام  يف  العظيمة  الوطنية 
ومئوية القائد املوؤ�ض�س، ي�ضعنا اأمام 
م�ضوؤولية تر�ضيخ اإرث زايد، بكل ما 
يتنف�ضها  وم��ب��ادئ  قيم  م��ن  يحمله 
االأوط����ان،  واأ���ض��ع��د  اأج��م��ل  �ضعبنا يف 
احتادنا  اأن  للعامل  فيها  نوؤكد  حالة 
الذي  وح�ضننا  وف��خ��رن��ا  ع��زن��ا  ه��و 
ليبقى  وط��اق��ة  ج��ه��د  ب��ك��ل  �ضنعمل 
وفر�ضة  ����ض���اخم���اً،  ك���رمي���اً  ع����زي����زاً 
لقيادتنا  املطلق  ال��والء  فيها  جن��دد 
�ضاحب  راأ����ض���ه���ا  وع���ل���ى  ال���ر����ض���ي���دة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 
و����ض���اح���ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل”،  “رعاه  دب��ي 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
واإخوانهم  امل�ضلحة،  للقوات  االأعلى 
املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��م��و  اأ���ض��ح��اب 
االأعلى حكام االحتاد، ولنكون دائماً 
عند ح�ضن ظن قيادتنا و�ضعبنا بنا، 
واأهل ل�ضرف متثيل �ضعبنا يف جميع 

امليادين.

•• ال�شارقة -وام:

بنت عبداهلل  ال�ضيخة جواهر  اأك��دت 
ال��ق��ا���ض��م��ي م��دي��ر م��وؤ���ض�����ض��ة “فن” 
ال�ضينمائي  ال�����ض��ارق��ة  وم���ه���رج���ان 
الوطني  ال��ي��وم  ان  للطفل  ال����دويل 
قامت  التي  املتينة  االأ�ض�س  يرتجم 
العربية  االإم�����������ارات  دول������ة  ع��ل��ي��ه��ا 
اأ�ض�س  الذي  االحت��اد  فهذا  املتحدة.. 
دع���ائ���م���ه امل���غ���ف���ور ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي���د 
“ ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان  اآل  �ضلطان  ب��ن 
م��ن��ج��ز لالأجيال  “ ه���و خ���ري  ث����راه 
ثروتها  اأ�ض�ضت  دول���ة  انطلقت  منه 
على  وراهنت  االإن�ضان  يف  احلقيقية 

قدراته ومواهبه وا�ضتثمرت قيادتنا 
االأه��م يف  العن�ضر  باأن  فيه الإميانها 

التنمية  م�ضرية  وجناح  الوطن  بناء 
االإن�ضان  هو  واحل�ضارية  املجتمعية 
االإم����ارات  حققته  م��ا  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
االأثر  نلم�س  متتالية  جن��اح��ات  م��ن 
اأبنائها  �ضواعد  تركته  ال��ذي  الكبري 
ليكون اليوم الوطني مبثابة الدعوة 
م���ن اأج����ل ب���ذل امل���زي���د م���ن اجلهود 
للنهو�س بالوطن نحو مراتب اأكرث 

تقدماً وا�ضتقراراً.
ال�����ض��ي��خ��ة ج���واه���ر بنت  ا����ض���اف���ت  و 
عبداهلل القا�ضمي يف ت�ضريح مبنا�ضبة 
اليوم الوطني ال� 47 للدولة ان قيام 
���ض��ّك��ل يف ج���وه���ره منحنى  االحت�����اد 
ح�ضارياً و�ضيا�ضياً متقدماً ومتطوراً 

دولة  اإىل  االأن��ظ��ار  املنطقة ولفت  يف 
اإم�������ارات و�ضبعة  ���ض��ب��ع  م���ن  ت��األ��ف��ت 
اأ����ض���ق���اء ت����وّح����دوا ع��ل��ى ك��ل��م��ة �ضواء 
وراي���ة واح���دة ل��ي��ق��ودوا ه��ذا الوطن 
اإىل م�ضاف ال��دول الكربى فها هي 
يحتذى  ب���ات���ت من���وذج���اً  االإم��������ارات 
االإن�ضاين  وال��ع��م��ل  ال��ع��ط��اء  يف  ب���ه 
واالقت�ضادي  واالجتماعي  والثقايف 
قرن  ن�ضف  يناهز  ما  ام��ت��داد  وعلى 
لفتت  امل�ضرتك  والعمل  من اجلهود 
التي  امل��ن��ج��زات  اإىل  ال���ع���امل  اأن���ظ���ار 
حققتها واأكدت من خاللها وللعامل 
قامو�س  يف  م�ضتحيل  ال  ب��اأن  باأ�ضره 

اأبناء االإمارات.

•• اأبوظبي - وام:

الفال�ضي  ع���ب���داهلل  ال�����رمي  و���ض��ف��ت 
االعلى  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال��ع��ام��ة  االم��ي��ن��ة 
الوطني  ال��ي��وم  والطفولة  لالمومة 
بامتياز  وط���ن���ي  ع��ي��د  ب���اأن���ه  ل���ل���دول���ة 
به  ينعمون  م��ا  اأب���ن���اوؤه  ف��ي��ه  ي�ضتذكر 
من تقدم ورفاهية حتت راية الوطن 

الذي اأعطاهم كل ما يريدون.
مبنا�ضبة  كلمة  يف   - الفال�ضي  وقالت 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 47 - ج��دي��ر بنا 
نقدم  ان  املنا�ضبة  ب��ه��ذه  احتفالنا  يف 
يف  �ضاهم  م��ن  لكل  والتقدير  ال�ضكر 
رف���ع ���ض��اأن ال��وط��ن ب���دءا م��ن املغفور 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له 
طيب اهلل ثراه ومن قيادتنا الر�ضيدة 
ومن اأبناء الوطن خا�ضة املراأة ب�ضكل 
خا�س  ب�����ض��ك��ل  واط��ف��ال��ه��ا  واالم  ع����ام 
ب��ق��ي��ادة ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
العام  الن�ضائي  مبارك رئي�ضة االحتاد 
لالأمومة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ض��ة 
ملوؤ�ض�ضة  االأع��ل��ى  الرئي�ضة  والطفولة 
بثبات  وقفت  التي  االأ���ض��ري��ة  التنمية 

اىل جانب املراأة حتى حققت ما ت�ضبو 
اليه من تقدم ورفعة. واأكدت ان دولة 
االم��ارات ا�ضبحت االن �ضديقة لالم 
والطفل واليافع بف�ضل اجلهود التي 
ب��ذل��ت��ه��ا ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
والعمل  ال��دول��ة  �ضاأن  الع��الء  مبارك 
بالرعاية  وطفلها  االم  اإح��اط��ة  على 
لهم  ت��وف��ر  ال��ت��ي  وباحلماية  الكاملة 
على  ت�ضاعدهم  ال��ت��ي  االآم��ن��ة  البيئة 
ممار�ضة حياتهم الطبيعية وممار�ضة 
من  اال���ض��ت��زادة  ج��ان��ب  اىل  هواياتهم 

العلم ليكونوا قادة امل�ضتقبل للبالد.
وقالت ان الرعاية الكاملة من جانب 
والطفل  ل���الم  االمارات”  “ام  �ضمو 
كان  ال��ق��ري��ب  وب��االم�����س  لها  ال مثيل 
املجل�س االعلى لالمومة  هناك لدى 
جائزة  ب��ن��ت��ائ��ج  اح���ت���ف���ال  وال���ط���ول���ة 
والطفولة  لالمومة  فاطمة  ال�ضيخة 
ال���ت���ي اط��ل��ق��ت��ه��ا م��ن��ذ ع���ام���ني بهدف 
االم  ت�ضاعد  واب��ح��اث  درا���ض��ات  تقدمي 
وال�ضعي  ال��ن��ه��و���س  ع��ل��ى  واط��ف��ال��ه��ا 
ب��ث��ب��ات ن��ح��و امل�����ض��ت��ق��ب��ل. وك�����ان هذا 
االح���ت���ف���ال ن��اج��ح��ا ب��ف�����ض��ل ال���روؤي���ة 
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  ل�ضمو  الثاقبة 
مبارك التي تطلق املبادرات واخلطط 
امل���راأة  ال��ت��ي تفيد  واال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 
الهمم  واأ�����ض����ح����اب  وال���ط���ف���ل  واالأم 
الكامل.  الدعم  الذين يحتاجون اىل 
ال��ف��ال���ض��ي كلمتها  ال����رمي  واخ��ت��ت��م��ت 
الوطني  ب���ال���ي���وم  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ب��ت��وج��ي��ه 
الر�ضيدة  لقيادتنا  واالربعني  ال�ضابع 
ول�ضمو “ام االمارات” والأبناء الوطن 
يعي�س  ولالمهات واالطفال وكل من 

على ار�س هذه الدولة املعطاءة.

•• ال�شارقة - وام:

مدير  القا�ضمي  خ��ال��د  عائ�ضة  ال�ضيخة  اأك���دت 
يوم  بعد  ي��وم  ان��ه  اأتقدم  ال�ضارقة  فتيات  �ضجايا 
اأ�ضبحت  التي  اإماراتنا  ب��اإجن��ازات  فخرنا  ي��زداد 
منوذجا عامليا. و قالت يف ت�ضريح مبنا�ضبة اليوم 
الوطني ال� 47 للدولة ..يف هذا العر�س الوطني 
الر�ضيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  اإىل  ال��ت��ه��اين  ب���اأح���ر  اأت���ق���دم 

النه�ضة  م�ضرية  موا�ضلة  على  عزمنا  موؤكدين 
والبناء واالزدهار بوالء كامل لقيم باين االحتاد 
االأب املوؤ�ض�س املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان “ طّيب اهلل ثراه “ ومبادئه وروؤاه التي 
اأث��م��رت وم��ازال��ت تثمر اإجن����ازاً بعد اإجن���از مما 
يجعلنا نزداد فخراً يوماً بعد يوم باإماراتنا التي 
االجتماعي  التالحم  يف  عاملياً  اأ�ضبحت منوذجاً 
والتنمية االقت�ضادية والتاأثري الثقايف. واأ�ضافت 

القا�ضمي نحن يف �ضجايا فتيات ال�ضارقة نحتفي 
ف��ت��اة تكت�ضب مهارة  ك��ل  ب��ال��وط��ن م��ع  ي���وم  ك��ل 
تتجدد  وم�ضوؤولياتنا  م�ضافة  وخ���ربة  ج��دي��دة 
يف ه���ذا ال��ي��وم ال��ت��اري��خ��ي ال����ذي مي��دن��ا مبزيد 
بتعزيز  اأهدافنا  لتحقيق  والعزمية  االإرادة  من 
اكت�ضاف  اإىل  وت��وج��ي��ه��ه��ن  ال��ف��ت��ي��ات  م����ه����ارات 
ليكّن  امل�ضتقبلية  م�ضاراتهن  وحتديد  مواهبهن 

�ضريكات يف �ضناعة م�ضتقبل الوطن.

•• ابوظبي -وام:

الكعبي وزيرة  ن����ورة    م��ع��ايل  اأك����دت 
اليوم  اأن  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
الهوية  ي���ع���ربع���ن  ال�47  ال���وط���ن���ي 
اأبناء  ن��ف��و���س  ال��را���ض��خ��ة يف  ال��وط��ن��ي��ة 
عريق  اإرث  م��ن  وامل�ضتمدة  االإم����ارات 

ت�ضرب جذوره يف اأعماق التاريخ.
وق�����ال�����ت م���ع���ال���ي���ه���ا ف�����ى ك���ل���م���ة لها 
تتزامن   “ ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 
احتفاالت اليوم الوطني ال�47 لدولة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ع عام 
اإخوانه  ال��ذي و�ضع مع  القائد  زاي��د، 
االأ�ضا�ضية  الركائز  املوؤ�ض�ضني  االآب���اء 
ل��ق��ي��ام االحت������اد، ل��ت�����ض��ب��ح االإم������ارات 

اأجن�����ح جت���رب���ة ع��رب��ي��ة وح����دوي����ة يف 
ال��ت��اري��خ امل��ع��ا���ض��ر. ف��ف��ي ال��ث��اين من 
العامل  ك����ان   1971 ع����ام  دي�����ض��م��رب 
ع��ل��ى م��وع��د م���ع ع��ه��د ج���دي���د، متثل 
دول���ة ج��دي��دة، بطموحات  م��ي��الد  يف 
من  مف�ضلية  مرحلة  وب���داأت  كبرية، 
نذروا  رج��ال  بقيادة  واالزده���ار  النمو 
اأنف�ضهم لبناء الوطن، ووا�ضلوا الليل 
واخال�س  ج��د  بكل  وع��م��ل��وا  بالنهار 
�ضعبهم،  ورف��اه��ي��ة  دول��ت��ه��م،  ل��رف��ع��ة 
االإمارات  لتتواىل االجنازات، وتر�ضخ 
على  ق��ائ��م��ة  ع�ضرية  دول���ة  مكانتها 
امل��ح��ب��ة وال��ت�����ض��ام��ح واح�����رتام االآخ���ر، 
م�ضاف  يف  م��ق��ع��داً  لنف�ضها  وحت��ج��ز 
ال��رائ��دة عاملياً” واأك���دت نورة  ال���دول 

املغفور  امل��وؤ���ض�����س  ال��وال��د  اأن  الكعبي 
نهيان  اآل  �ضلطان  زاي��د بن  ال�ضيخ  له 
االإن�ضان،  يف  اال�ضتثمار  اأهمية  اأدرك 

نه�ضة  اإر����ض���اء  يف  ال����رثوات  �ضخر  اإذ 
ال��ق��ط��اع��ات، واأوىل  ���ض��ت��ى  ���ض��ام��ل��ة يف 
كبرية،  اأه���م���ي���ة  وامل���ع���رف���ة  ال��ث��ق��اف��ة 
فاأ�ض�س املدار�س واجلامعات واملكتبات، 
قادرة  موؤهلة  ب�ضرية  بكوادر  ورفدها 
حتمل  �ضبابية  م��واه��ب  تخريج  على 
االأمانة، ليزداد بنيان االحتاد ر�ضوخاً، 
وتقدم االإمارات اأروع االأمثلة على قوة 

العالقة بني احلاكم واملحكوم.
واأ�ضافت نورة الكعبي:” يعد االحتاد 
ال�����روح ال��ت��ي ت��دف��ع��ن��ا ن��ح��و االب�����داع، 
املجد،  ن��ح��و  ب��ن��ا  ال��ت��ي ت�ضري  وال��ق��وة 
لنم�ضي ب�ضموخ نحو حتقيق اأهدافنا 
اال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة، ون���ق���دم اإجن������ازات 

ح�ضارية نباهي بها االأمم«.

•• ال�شارقة -وام:

رئي�س  القا�ضمي  هند  ال�ضيخة  قالت 
ال�����ض��ارق��ة ان  اأع���م���ال  ���ض��ي��دات  جمل�س 
دولة االإمارات العربية املتحدة قطعت 
باالإن�ضان  اال�ضتثمار  يف  كبرياً  �ضوطاً 
واال�ضتفادة  ومواهبه  قدراته  وتنمية 
من خرباته لدفع عجلة التنمية نحو 
االأمام. وا�ضاف فى كلمة لها مبنا�ضبة 
نحن  “ وه����ا  ال�47  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
وبعد ما يقارب ن�ضف قرن من العمل 
واجلهد ن�ضهد على املالمح احل�ضارية 
ذلك  وك��ل  احلبيبة  دولتنا  تزّين  التي 
له  للمغفور  احلكيمة  ال��روؤي��ة  بف�ضل 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان التي 
مرهون  االأج��ي��ال  م�ضتقبل  ب��اأن  اآمنت 

القوية  ال���غ���د  دول������ة  واأن  ب���ال���وح���دة 
واملحبة  التالحم  ال�ضابة هي خال�ضة 
راية  ال�ضبع حتت  الدولة  اإم���ارات  بني 
�ضاخمة واحدة وكلمة �ضواء وها نحن 
نحتفي جميعاً باملنجزات التي حققتها 
للعمل  ب���ات���ت رم������زاً  ال���ت���ي  االإم��������ارات 
وعاملياً«.  ع��رب��ي��اً  االإن�����ض��اين  ول��ل��ع��ط��اء 
اأعمال  �ضيدات  جمل�س  رئي�س  ونبهت 
ال�ضارقة اىل انه ومنذ البدء مب�ضرية 
البناء كان للمراأة االإماراتية دوركبري 
فهي التي خا�ضت غمارها من منزلها 
الوطن  ح�����ّب  ع���ل���ى  اأب���ن���ائ���ه���ا  ت����رّب����ي 
واالن���ت���م���اء ل���رتاب���ه ث���م ان��ت��ق��ل��ت اإىل 
املجتمع  اأزر  من  ت�ضّد  العمل  ميادين 

وت�ضع كّل طاقتها من اأجل اال�ضتمرار 
يف البناء والبذل وا�ضتطاعت اأن ت�ضّطر 
اآي����ات العطاء  اأ���ض��م��ى  ال��ب��داي��ة  وم��ن��ذ 
من  ال��ك��ب��ري  ال��دع��م  ل��ت��ن��ال  املجتمعي 
القائد املوؤ�ض�س الذي مل يتوانى حلظة 
اإىل جانبها ودع��م��ه��ا يف  ال��وق��وف  ع��ن 
�ضتى املحافل حيث دعا اإىل انخراطها 
يف احلياة املجتمعية لتنال ح�ضتها يف 
والثقافة  واالقت�ضاد  التعليم  جماالت 
ق��ادرة على  اأنها  اأثبتت وبجدارة  حيث 
الدولة  ب���ن���اء  يف  واالإ����ض���ه���ام  ال��ع��ط��اء 
املنا�ضب  اأرف���ع  تتقلد  ال��ي��وم  ه��ي  وه��ا 
واأ�ضماها لتبقى االإمارات دوماً �ضاخمة 

باأبنائها وبناتها.

اأمل القبي�صي : نحتفل معا بوحدتنا الوطنية وروح الحتاد اإرث زايد وجوهر القيم التي غر�صها فينا

جواهر بنت عبداهلل القا�صمي : يرتجم اليوم الوطني 
الأ�ص�س املتينة التي قامت عليها دولة الإمارات 

الرمي الفال�صي : يومنا الوطني عيد ي�صتذكر 
فيه الأبناء ما ينعمون به من تقدم ورفاهية

عائ�صة خالد القا�صمي : نزداد فخرا يوما بعد يوم باإماراتنا التي 
اأ�صبحت منوذجا عامليا 

نورة الكعبي : احتاد الإمارات اأجنح جتربة عربية وحدوية يف التاريخ املعا�صر

هند القا�صمي : الإمارات دولة الغد القوية ال�صابة حتت راية �صاخمة واحدة

•• دبي -وام:

ق��ال��ت ح���رم ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
بنت  لطيفة  ال�ضيخة  �ضمو  الفجرية  عهد  ويل  ال�ضرقي 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم راعية جائزة ال�ضيخة لطيفة 
بذكرى  اخل��ري  اإم����ارات  احتفال  اإن  الطفولة  الإب��داع��ات 
بكل  ب�ضمة ح�ضارية نقف عندها جميعا  الوطني  اليوم 
الفخر واالعتزاز .. يوم الوفاء الوطني يوم احتاد ال�ضموخ 
اإمارات  اإعالن احتاد  يوم  واالإ�ضرار  والعزمية  والتحدي 
اخل���ري يف ف�����ض��اءات خ��ارط��ة ال��ع��امل ع��رب اأع��ظ��م واأرق���ى 
�ضمو  واأ�ضافت  العامل.  �ضهدها  وحدوية  جتربة  واأق��وى 
اإرادة  ال�ضيخة لطيفة اأن يوم الثاين من دي�ضمرب التقت 
اإخوانه  “زايد اخلري” طيب اهلل ثراه مع  العرب  حكيم 
موؤ�ض�ضي احتاد دولة االإمارات العربية املتحدة ففي فجر 

2 دي�ضمرب 1971م وعلى خطى زايد اخلري رحمه اهلل 
وي�ضعدنا  االأم���ان  بر  اىل  والنماء  العطاء  �ضفينة  �ضارت 
اىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى  نرفع  اأن  وي�ضرفنا 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  الوالد  ال�ضمو  �ضاحب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ضاحب ال�ضمو الوالد ال�ضيح 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
�ضاحب  واأخيهما  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
ال�ضمو الوالد ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
واإخوانهم  امل�ضلحة  للقوات  العام  القائد  نائب  ظبي  اأب��و 
حكام  لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب 
االإم��ارات والتهنئة مو�ضولة الأم االإم��ارات �ضمو ال�ضيخة 

فاطمة بنت مبارك رئي�ضة االحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة 
االأعلى  الرئي�ضة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س 
هند  ال�ضيخة  �ضمو  وال��وال��دة  االأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة 
ال�ضمو  �ضاحب  ح��رم  مكتوم  اآل  جمعة  ب��ن  مكتوم  بنت 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم و�ضعب االإمارات الويف 
ك��ل ع��ام واإم����ارات ال��ع��زة وال��ك��رام��ة ب��األ��ف خ��ري. واأ�ضارت 
�ضموها يف ت�ضريح مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�47 للدولة 
اإىل اأن االحتاد كان دائما و�ضيلتنا و�ضبيل عزتنا وطريق 
نتعاون  ال��ذي  �ضعارنا  االحت��اد  فليبقى  ورفعتنا  نه�ضتنا 
من  ال��ذي  االأ�ضمى  الهدف  وه��و  الوطن  لبناء  اأجله  من 
اإم��ارات الغد ويبقى املفهوم احلقيقي ملرحلة  اأجله نبني 

البناء.... اإنه بناء االإن�ضان لي�ضهم يف م�ضرية بناء الوطن 
وحتّمل م�ضوؤولياته والتزامه بواجباته لي�ضعر باأمنه على 
حا�ضره وم�ضتقبله. وقالت اإن دولة االإمارات الغالية وهي 
يوم االحتاد  واملواطن  الوطن  يوم  بيوم احل�ضاد  حتتفل 
باالأمن  مطّوقة  املتقدمة  العامل  دول  بني  �ضاخمة  تقف 
“اأ�ضعد  بلقب  م��ع��ت��زاً  ي��ق��ف  املخل�س  و�ضعبها  واالأم�����ان 
هو  الدولة  �ضهدته  ال��ذي  التحول  اإن  واأ�ضافت  �ضعب”. 
اأن ت�ضل  ف��رتة وجيزة  ال��دول��ة يف  ا�ضتطاعت  اإب���داع فقد 
تعاىل  اهلل  بف�ضل  وال��رخ��اء  التقدم  م�ضتويات  اأعلى  اىل 
وتخطيط وحكمة القيادة الر�ضيدة واإخال�س املواطنني.. 
واإننا اأبناء هذا الوطن العزيز مطالبون باأن نعمل يدا بيد 

بكل اأمانة و�ضدق وت�ضحية واإخال�س لدعم ذلك االإجناز 
التاريخي واحلفاظ عليه الأنه مو�ضع فخر واعتزاز لكل 
اأبناء الدولة واالأمة العربية واالإ�ضالمية. واكدت �ضموها 
اإن اليوم الوطني ذكرى غالية على قلب كل فرد من اأبناء 
وطننا احلبيب ذكرى قيام االحتاد الذي ج�ّضد حلم االآباء 
واالأجداد وتطلعات االأبناء اإىل بناء غد م�ضرق ينعم فيه 
�ضعبنا باالأمن واال�ضتقرار واالزدهار. وقالت اأنه ما يزيد 
 47 ال��ب��الد مب��رور  اأف���راح  اأن تتزامن  فخرنا واع��ت��زازن��ا 
وتطّور  وك��رام��ة  ع��ّزة  الوطن  ف�ضاءات  يف  م�ضيئة  عاما 
ومناء اأن يتزامن مع يوم ال�ضهيد تقديرا ل�ضهداء الوطن 
الوطن  ت��راب  اأج��ل  من  والنفي�س  الغايل  ق��ّدم��وا  الذين 
الغايل. وباركت خطوات قيادة اإمارات الوفاء نحو املجد 
نكون جميعا  باأن  واأنف�ضنا  اهلل  ونعاهد  والكرامة  والعزة 

حماة وطن ال�ضعادة وجنود قيادة الوفاء.

لطيفة بنت حممد : فجر الثاين من دي�صمرب جتربة وحدوية را�صخة

علي بن �صعود املعال 
ي�صهد احتفال بلدية 
اأم القيوين باليوم 

الوطني 47
•• اأم القيوين-وام:

�ضهد ال�ضيخ علي بن �ضعود بن را�ضد 
القيوين  اأم  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  امل���ع���ال 
الوطني  ب��ال��ي��وم  ال���دائ���رة  اح��ت��ف��ال 
العربية  االإم������ارات  ل��دول��ة   47 ال���� 
�ضلطان  ع��ب��ي��د  ب��ح�����ض��ور  امل���ت���ح���دة 
عام  مدير  باأعمال  القائم  طوير�س 
البلدية وعدد من مدراء القطاعات 
وموظفي  وم�������ض���وؤويل  واالإدارات 
ال����دائ����رة. وت��ف��ق��د ال�����ض��ي��خ ع��ل��ى بن 
االإحتفال  ف��ع��ال��ي��ات  ���ض��م��ن  ���ض��ع��ود 
ال�ضيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  م��ع��ر���س ���ض��ور 
“طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه” الذي نظمته مركز وزارة 
معر�س  و  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
ال��ر���ض��ام ال��ف��ن��ان خ�����ض��رو ب��اب��ا الذي 

يتميز بفن الر�ضم بالذهب.
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اأخبـار الإمـارات

�صالح بن حممد ال�صرقي : الحتفال باليوم الوطني م�صهد يربز متا�صك اأبناء الإمارات 
•• الفجرية -وام:

اأكد ال�ضيخ �ضالح بن حممد بن حمد ال�ضرقي رئي�س دائرة 
ال�ضناعة واالقت�ضاد بالفجرية اأن االحتفال باليوم الوطني 
كل عام بات م�ضهدا يربز مدى التما�ضك واالنتماء بني اأبناء 
والفداء  الت�ضحية  يف  احلقيقية  ورغبتهم  االإم���ارات  دول��ة 
و  العربية  االأم���ة  رفعة  �ضبيل  ال��غ��ايل يف  اأج��ل وطنهم  م��ن 
االإ���ض��الم��ي��ة وت��اأك��ي��د مكانة االإم����ارات امل��رم��وق��ة م��ن خالل 
اإجنازاتها  اأ���ض��ح��ت  ح��ت��ى  ال��ط��م��وح��ة  التنموية  توجهاتها 

م�ضدر اإلهام للعديد من دول العامل.
وقال ال�ضيخ �ضالح ال�ضرقي يف كلمة له يف الذكرى ال�ضابعة 

واعتزاز  فخر  بكل  نحتفل   “  : الوطني  لليوم  واالأرب��ع��ني 
الذي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  احت��اد  قيام  بذكرى 
اأر�ضى دعائمه املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، 
طيب اهلل ثراه ويوا�ضل تعزيزها ومتكينها �ضاحب ال�ضمو 
الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  ال�ضيخ خليفة بن زايد 
ال��ذي��ن �ضيدوا  االإم�����ارات  ال�ضمو ح��ك��ام  اأ���ض��ح��اب  واإخ���وان���ه 
االحت����اد ع��ل��ى اأ���ض�����س را���ض��خ��ة وج��ع��ل��وا م��ن��ه اأف�����ض��ل جتربة 

وحدوية عربية يف الع�ضر احلديث.
واأو�ضح اأن م�ضرية االإمارات التنموية ال تتوقف عن التقدم 
اإىل االأم��ام، منذ قيام االحت��اد الأن قيادتها الر�ضيدة توؤمن 
االإجنازات  الثبات ودليل ذلك  التاريخ ال تعرف  باأن حركة 

47 ع��ام��ا وت��رب��ع دولة  ال��ت��ي حتققت على م���دار  ال��ك��ب��رية 
االقت�ضادية  ال��ت��ق��اري��ر  ال��ع��ل��ي��ا يف  امل���رات���ب  ع��ل��ى  االإم������ارات 
وذلك   ، ال��ع��امل  دول  م��ع  م��ق��ارن��ة  واالإن�����ض��ان��ي��ة  واملجتمعية 

بف�ضل دعم القيادة الر�ضيدة .
وتقدم بهذه املنا�ضبة بالتهنئة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
و �ضاحب  “حفظه اهلل”  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
واأ�ضحاب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�ضمو حكام االإم��ارات و �ضعبها .. داعيا املوىل عز وجل اأن 
ينعم  واأن  و�ضعبها  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يحفظ 

مبزيد من التقدم واالزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.

في�صل بن �صلطان القا�صمي: م�صرية الحتاد توا�صل جناحاتها للو�صول بالإمارات اإىل املركز الأول عامليا

م�سلم بن �سامل بن حم العامري

اليوم الوطني ذكرى خالدة وعزيزة حمفورة يف �صمري اأبناء الوطن

اأ�ضاءها  التي  بال�ضعلة  ن�ضت�ضيء 
زايد للوطن واالأمة ،وها هي تزداد 
�ضبحانه  واهلل  ي���وم.   ك��ل  توهجا 
االحتفاالت  وم��ع   . التوفيق  ويل 
باليوم الوطني ال�ضابع واالأربعني 
ونتمنى  اجل��م��ي��ع  ن��ه��ن��ئ  ل��ل��دول��ة 
امل���زي���د م���ن ال���ن���م���اء واالزده��������ار، 
للم�ضرية  وال���ف���خ���ار  وال���������ض����وؤدد 
االحتادية املباركة بحكمة القادة، 
وتوفيقه  ���ض��ب��ح��ان��ه  اهلل  ورع���اي���ة 
ب��اإذن اهلل وكل  ودائما اإىل االأم��ام 

عام واأنتم بخري.

اأحمد بن حميد النعيمي: الثاين من دي�صمرب تاريخ وطن وم�صرية عطاء
•• عجمان -وام: 

اأكد ال�ضيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان لل�ضوؤون االدارية واملالية اأن دولة االإمارات حتتفي 
اليوم مبنا�ضبة وطنية يتجدد فيها الوالء للموؤ�ض�ضني االأوائل الذين قدموا لنا اأروع مناذج البذل والعطاء حيث اأو�ضلتنا 
روؤيتهم الثاقبة ملا نحن فيه اليوم من �ضالم واأمن ورخاء ورفاهية لنحتفل باحتاد اإماراتنا وعلمنا ال�ضامخ يرفرف عالياً 
يف كافة املحافل املحلية واالإقليمية والدولية واأبناوؤنا يقدمون �ضورة م�ضرقة للخري املتجذر فيهم فاأ�ضبح االإبداع عنوانا 
اليوم  واأ�ضاف يف ت�ضريح مبنا�ضبة  تاريخ وطن وم�ضرية عطاء ال ين�ضب.  ي�ضكل  دي�ضمرب  الثاين من  الإجنازاتنا..وبات 
اآل نهيان  اإال ان نتذكر الوالد املوؤ�ض�س املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  47 للدولة اننا اليوم ال ن�ضتطيع  ال�  الوطني 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب  بعده  ليكملها  القواعد  اأر�ضى  ال��ذي  ث��راه-  اهلل  –طيب 
اأع�ضاء املجل�س االأعلى حكام االإم��ارات ليوؤ�ض�ضوا قواعد را�ضخة لتعزيز  اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ  واإخوانه  “حفظه اهلل” 
التنمية امل�ضتدامة وبناء املواطن علمياً ومعرفياً وتقنياً لتكون روؤيتهم احلكيمة حا�ضراً م�ضرقاً نعي�ضه اليوم ونحن نتقلد 

اأعلى مراكز املجد والريادة حيث اأ�ضبح الثاين من دي�ضمرب تاريخا حمفورا يف ذهن كل اإماراتي واإماراتية.

امل�ضلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
و اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء 
امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل��الحت��اد حكام 
االإم����ارات  �ضعب  واإىل  االإم�����ارات، 
واأن  قادتنا  اأن يحفظ  و  احلبيبة 
م�ضرية  تعزيز  يف  خطاهم  ي�ضدد 
البناء والتنمية ال�ضاملة لتحقيق 
املزيد من االإجن��ازات واملكت�ضبات 
اأبناء هذا  اأماين وتطلعات  ويلبي 

الوطن املعطاء.

ل��ن��ا م���ن ق��ي��م وت�����ض��ام��ح واأخ����الق 
نبيلة تعلمنا منه الكثري وو�ضعنا 
، وها هو  ال�ضحيح  الطريق  على 
وعلى  ويتوا�ضل  ي�ضتمر  ع��ط��اوؤه 
جيل  اإىل  جيل  م��ن  ن�ضري  نهجه 
. يف مفهوم االنتماء والوالء ،ويف 
ويف  واملعا�ضرة،  االأ�ضالة  معادلة 
املعرفة  وع�ضرية  ال��رتاث  ت��وازن 
وخالقه  را�ضخة  اإن�ضانية  ،بقيم 
املجتمع  وت��ب��ن��ي  االأج���ي���ال  ،ت����زرع 
وت�ضطع   ، ال���ق���ط���اف  ف���ي���ت���واىل 
�ضم�س،  �ضروق  كل  مع  االإ نجازات 
ومت�ضي قوافل النه�ضة، ومواكب 
التنمية واالزدهار ،عنوانها االأمل 

واالإقدام والعطاء والوفاء. 
ل���ق���د ك����ر�����س زاي��������د رح����م����ه اهلل 
الوحدة الوطنية باأ�ضمى معانيها 
وج��ع��ل��ه��ا ن��ربا���ض��ا الأجن���ال���ه قادة 
االإم��ارات املخل�ضني يف �ضيا�ضتهم 
الكبرية  ،واأه���داف���ه���م  احل��ك��ي��م��ة 

•• ال�شارقة – الفجر:

اأكد ال�ضيخ في�ضل بن �ضلطان  بن 
���ض��امل ال��ق��ا���ض��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 
،اأن  املتحد  ال��ع��رب��ي  البنك  اإدارة 
م�ضرية االحتاد تنمو وتتقدم من 
مرحلة اإىل اأخرى بنجاح منقطع 
النظري للو�ضول بدولة االإمارات 
اإىل املركز االأول عامليا يف خمتلف 

املجاالت.
�ضلطان  ب��ن  في�ضل  ال�ضيخ  وق��ال 
القا�ضمي يف ت�ضريح له مبنا�ضبة 
االح���ت���ف���ال ب���ذك���رى ال���ث���اين من 
دول����ة  ����ض���ر جن�����اح  اأن  دي�������ض���م���رب 
تركيز  ه���و  امل��ت��ع��اظ��م  االإم��������ارات 
ق��ي��ادت��ه��ا احل��ك��ي��م��ة ع��ل��ى حتقيق 
ال�ضعادة للمجتمع وعدم ادخارها 
ومتكني  ب���ن���اء  ���ض��ب��ي��ل  يف  ج���ه���دا 
هذه  لتحقيق  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات 

الغاية النبيلة.

التجربة  م���ن  وي��ج��ع��ل  م��ل��م��و���ض��ا 
االإماراتية منوذجا ثرّيا يف عاملنا 
مت�ضكا  يزيدنا  ما   وهو  املعا�ضر، 
التي  القيادة  هذه  حول  والتفافا 
حبانا بها اهلل تعاىل اأكرث واأكرث، 
ويعزز فينا االأمل والثقة باأن »غد 
االإمارات« ال حمالة �ضيكون اأكرث 
وال  ك��ان��ت  ال�ضعادة  واأن  اإ���ض��راق��ا، 
تزال و�ضتظل جزءاً ال يتجزاأ من 
ما�ضيها وحا�ضرها وم�ضتقبلها .

اأبو الإمارات زايد الغائب 
احلا�سر

ال�سيخ في�سل بن �سلطان 
القا�سمي : عام زايد منا�سبة 

وطنية لالحتفال بقائد 
عظيم.

ولكنه  ج�ضمانيا  الوالد  عنا  غاب 
ي���ح�������ض���ر ب���ي���ن���ن���ا دائ�����م�����ا روح���ي���ا 
ووج��دان��ي��ا و���ض��ل��وك��ي��ا؛ مب��ا تركه 

والتطور.  احل��داث��ة  يف  ،وك��وك��ب��ا 
العزيزة  املنا�ضبة  بهذه  واأمنيتي 
واأبنائنا  �ضبابنا  على  زايد  مئوية 
القطاف  ي��ح�����ض��ن��وا  اأن  االأب�������رار: 
م��ن م��راح��ل ال��ت��ط��ور واالزده�����ار 
وي���ج���ت���ه���دوا دائ����ب����ني الإ����ض���اف���ة 
االإجن�������ازات اإ ��ل��ى االإجن�������ازات، بل 
لنبقى  م�ضاعفتها  على  والعمل 
باحلياة،  اجل��دي��رة  االأم����ة  دائ��م��ا 
تفخر مبا�ضيها وتعتز بحا�ضرها 
وتتفاءل مب�ضتقبلها ،مبا يفر�ضه 
اإخ���ال����س وعطاء،  م��ن  ال���واج���ب 
واأم���ان���ة وك��ف��اءة و���ض��ل��وك��ا ونهجا 
وي�ضتمر  ال��ع��ط��اء  ف��ي��ت�����ض��اع��ف  ؛ 
ال��ت��ق��دم وي��ب��ق��ى االزده������ار دائما 
جتربة  وتبقى  وخ��الق��ا،  �ضاخما 
عمل  :د�ضتور  نهجه  ويبقى  زاي��د 

ي�ضلح لكل زمان ومكان. 
وف����ق اهلل اجل��م��ي��ع مل���ا ف��ي��ه خري 
جميعا  وجعلنا  واالأم����ة،  ال��وط��ن 

نقلهم اإىل ما هو اأف�ضل ،وها هم 
اليوم بكل فخر واعتزاز  يرفعون 

�ضعار »هذا زايد، هذه االإمارات«.
وها نحن اليوم ن�ضت�ضعر ال�ضعادة 
القيادة  ظ���ل  يف  ن��ع��ي�����ض��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
واإخوانه   - اهلل  - حفظه  ال��دول��ة 
اأكملوا  ال���ذي���ن  االإم�������ارات  ح��ك��ام 
حت��ق��ي��ق »ح���ل���م زاي������د » واالآب�������اء 
امل��وؤ���ض�����ض��ني واأ���ض��ب��غ��وا ع��ل��ي��ه من 
اأف�ضل  ت��وف��ري  مل��وا���ض��ل��ة  روؤي��ت��ه��م 
والرفاهية  احل���ي���اة  م�����ض��ت��وي��ات 
ل�����ض��ع��ب االإم�����������ارات ول���الأج���ي���ال 

املقبلة.
�ضلطان  بن  في�ضل  ال�ضيخ  وختم 
بن �ضامل القا�ضمي بالقول : لقد 
التنمية  احلكيمة  قيادتنا  جعلت 
تركيزها،  حم���ور  اأ���ض��ك��ال��ه��ا  ب��ك��ل 
وواقعا  وا���ض��ح��ا  يتجلى  م��ا  وه���و 

مقيا�س  ال�ضاخمة يف  وتطلعاتهم 
وال�ضعوب  ال���ن���اه�������ض���ة،  االأمم 
احل�ضارية املتقدمة. لقد كر�ضوا 
اأ���ض��ال��ة ال���رتاث ب��ق��در م��ا واكبوا 
م���ع���ط���ي���ات امل����دن����ي����ة، ور����ض���خ���وا 
ما  بقدر  االأ�ضمى  البناء  مفاهيم 
نفو�س  يف  النجاح  ق��واع��د  اأر���ض��وا 
االأجيال، وفكرها النري لالرتقاء 
التميز  ن���ح���و  دوم������ا  امل���ت���وا����ض���ل 
وروؤية  ثاقبة  بب�ضرية  واالإب���داع؛ 
االإمارات  �ضاملة جعلت من دولة 
االأنظار  حم��ط  املتحدة  العربية 
وعنوان  املتقدمة  ال���دول  وق���دوة 
ال����ق����ي����ادة وال������ري������ادة . وه�����ا هي 
والرخاء؛ بالنماء  تتواىل   الثمار 

 ل���ت���ك���ون االأج������ي������ال احل���ا����ض���رة 
الالحقة،  لالأجيال  ذخ��را  ،دوم���ا 
وت����وا�����ض����ل امل�������ض���رية االحت����ادي����ة 
ال���ت���ي اأط���ل���ق���ه���ا زاي������د ح���رك���ة يف 
احل�ضارة  يف  ،و���ض��م�����ض��ا  ال��ت��اري��خ 

واأ�����ض����اف ال�����ض��ي��خ ال��ق��ا���ض��م��ي اأن 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��دول��ة االإم����ارات 
يتاأمل  ي��وم   هو  املتحدة  العربية 
الدولة مبا حتقق منذ  اأبناء  فيه 
ق��ي��ام االحت���اد و���ض��وال اإىل يومنا 
هذا فيجدون اأن الفعل كان ياأتي 
اإن��ب��اء م��ن القول،  دائ��م��ا اأ���ض��دق 
كانت  واملكت�ضبات  امل��ن��ج��زات  واأن 
،وال تزال تاأتي اأكرب من اخلطط 
يقودها  دول��ت��ه��م  واأن  واالآم�������ال، 
رجال يقدرون كلمة ال�ضرف التي 

يتعهدون بها الأبنائهم.
ن�ضتذكر  القا�ضمي  ال�ضيخ  وتابع 
يف الذكرى ال� 47 لتاأ�ضي�س دولة 
اإن  املوؤ�ض�س  االأب  ق��ول  االإم����ارات 
لها  نحقق  اأن  منا  تنتظر  اأم��ت��ن��ا 
اإىل  بها  ننتقل  ،واأن  ي�ضعدها  م��ا 
ال�ضيخ  اأن  فن�ضهد  اأف�ضل  ه��و  م��ا 
ث�����راه- حقق  زاي�����د، - ط��ي��ب اهلل 
الأبناء �ضعبه ما انتظروه منه واأنه 

لتحقيق  االأ�����ض����ا�����س  وال����رك����ي����زة 
ال�ضاملة  احل�����ض��اري��ة  ال��ن��ه�����ض��ة 

للبالد .
ت�ضحيات  اأن  ع��ل��ى  ن��وؤك��د  ف��اإن��ن��ا 
االإمارات  اأبناء  البوا�ضل  �ضهدائنا 
واعت���������زازاً  فخ��������������راً  ت��زي��دن��ا 
ب����امل����وق����ف ال����ت����اري����خ����ي ل����دول����ة 
االإم�����������ارات م����ع اإخ��وان��ه��������������������ا يف 
التحالف العربي وهي التي عودت 
اجلميع دائماً على اأن جتود دائماً 
بالغايل والنفي�س دفاعاً عن احلق 

واملبداأ.
التي  وال��ف��رح��ة  االح��ت��ف��االت  اإن 
ت�ضود كافة اأنحاء دولة االإمارات، 
ت�����وؤك�����د ع����ل����ى م�������دى ال���ت���الح���م 

•• العني-الفجر:

فى كلمة لل�ضيخ  م�ضلم بن �ضامل 
ع�ض����������و  العام������������ري  ح��م  ب��ن 
الإم����������ارة  اال�ضت�ض������اري  املجل�س 
اإدارة  جمل�س  رئي�س   ”، اأبوظبي 
مبنا�ضبة  حم”  ب����ن  جم���م���وع���ة 
اليوم الوطني ال�ضاد�س واالأربعني 

للدولة 
واعتزاز  ف��خ��ر  ب��ك��ل  نحتفل  ق���ال 
واأم�����������ل ب�����ال�����ذك�����رى ال�������ض���اب���ع���ة 
واالأرب�����ع�����ني ل��ق��ي��ام احت�����اد دول���ة 
وهي  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
ذك���رى خ��ال��دة وع��زي��زة حمفورة 
الغايل،  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  �ضمري  يف 

اق�������ت�������دار، وح�����ر������س على  ب����ك����ل 
االرت���ق���اء ب��ال��وط��ن وامل���واط���ن يف 

�ضتى املجاالت. 
 اإننا نفخر ونعتز مبا حققته دولة 
“االحتاد” عرب ت�ضخري الرثوات 
اجتماعية  ن��ه�����ض��ة  اإر������ض�����اء  يف 
وتعليمية  وعمرانية  واقت�ضادية 

وزراعية و�ضياحية، 
ك��اف��ة يف ظل  ويف مناحي احل��ي��اة 
االإن�ضان  ب��ق��ي��م��ة  م��ت��ن��ام  اه��ت��م��ام 
الذي تعّده قيادتنا العليا الرثوة 
تاأمني  ع��ل��ى  ف��ع��م��ل��ت  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
ال����رع����اي����ة ل����ه وت����وف����ري احل���ي���اة 
بعّد  تتطلبه  م��ا  ب��ك��ل  ال��ك��رمي��ة، 
العن�ضر الب�ضري القوة احلقيقية 

البطولة والفداء و يكرب اعتزازنا 
يتناف�س  الذي  العظي���������م  ب�ضعبنا 
اأيام ال�ضدة  يف العطاء والوفاء يف 

والرخاء. 
ونرفع  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ه����ذه  ون��ن��ت��ه��ز 
والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى 
اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 
�ضاحب  اأخ��ي��ه  واإىل  اهلل،  حفظه 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه  جمل�س 
اهلل، وويل عهده االأم��ني �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 

علمياً ومعرفياً وتقنياً،.
ال�ضمو  ����ض���اح���ب  وا�����ض����ل  وق������د 
نهيان  اآل  زاي��د  ال�ضيخ خليفة بن 
رئي�س الدولة حفظه اهلل امل�ضرية 
اخلرية على ذات الطريق بالتاآزر 
ال�ضمو  اأ����ض���ح���اب  اإخ�����وان�����ه  م����ع 
االأعلى  املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضيوخ 
تبواأت  ح��ت��ى  االإم����������ارات؛  ح���ك���ام 
م�ضاف  يف  البارز  مكانها  الدولة 
مثاال  واأ�ضبحت  املتقدمة  ال��دول 
اأجمع  ال��ع��امل  ل���دول  ب��ه  يحتذى 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأن  كما   ،
خليفة بن زايد اآل نهيان، حفظه 
، يعّد بحق خري خلف خلري  اهلل 
اأمانة دولة االحتاد  �ضلف، وحمل 

وال���رتاب���ط ب��ني اأب��ن��اء االإم�����ارات، 
وال����ت����ف����اف����ه����م ح�������ول ق���ي���ادت���ه���م 
ال�ضادقة  مل�����ض��اع��ره��م  وت���رتج���م 
جتاه القائد والوطن وتوؤكد على 
اأن اأبناء االإمارات على قلب رجل 
لدولة  ووالئهم  بانتمائهم  واحد 
االإمارات يف ظل القيادة احلكيمة 
خليفة  اال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 

حفظه اهلل.
اليوم  ب���ذك���رى  اح��ت��ف��ال��ن��ا  وم����ع 
نحيي  ف���اإن���ن���ا  ال�47.  ال���وط���ن���ي 
امل�ضلحة  وق��وات��ن��ا  جي�ضنا  اأب��ط��ال 
اع����ت����زازن����ا مب����ا قدمه  ،ون�����وؤك�����د 
مالحم  يف  االأب���������رار  ����ض���ه���داوؤن���ا 

والعزمية  ال���ق���وة  م��ن��ه��ا  ن�����ض��ت��م��د 
امل�ضتقبل،  اإىل  الطريق  لل�ضري يف 
واملثل  وامل��ب��ادئ  القيم  ون�ضتلهم 
ال���ع���ل���ي���ا ال����ت����ي اأر�����ض����اه����ا ال����ق����ادة 
املغفور  ال�ضرح  ل��ه��ذا  املوؤ�ض�ضون 
ب������اإذن اهلل ال�����ض��ي��خ زاي�����د بن  ل���ه 
�ضلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
، واإخوانه اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ 
لالحتاد  االأعلى  املجل�س  اأع�ضاء 
اتخذوا  ال��ذي��ن  االإم������ارات  ح��ك��ام 
القرار  ذل��ك  وتوفيقه  اهلل  بعون 
االحتاد  �ضرح  بت�ضييد  التاريخي 
را�ضخة،  وق����واع����د  اأ����ض�������س  ع���ل���ى 
تعزيز  يف  العميق  االأث���ر  لها  ك��ان 
املواطن  وبناء  امل�ضتدامة  التنمية 

هائلة  نوعية  طفرة  يحققوا  اأن  ق�ضرية،  زمنية  ف��رتة  خ��الل 
على جميع ال�ضعد، ما جعل هذه الدولة تتبواأ مكانة مرموقة 

بني االأمم وال�ضعوب .
امل�ضتوى  ع��ل��ى  الفتية  دول��ت��ن��ا  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  وه���ذه 
ال�����دويل، مل ت����اأت م��ن ف����راغ، ب��ل ج����اءت وف���ق خ��ط��ط علمية، 

واإجنازات ملمو�ضة على اأر�س الواقع .
لنا  واأن يحفظ   ، اإماراتنا  اأن يدمي احت��اد  ندعو اهلل عز وجل 
دولتنا احلبيبة واأن يدمي علينا الرخاء واالأمن يف ظل القيادة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  الر�ضيدة 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ورعاه و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل ، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
لالحتاد  االأعلى  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهما 
حكام االإمارات، واأن توا�ضل اإماراتنا احلبيبة تاألقها وتقدمها 
 . الر�ضيدة  قيادتنا  ظل  يف  ودولياً  اإقليمياً  املجاالت  جميع  يف 
�ضائاًل املوىل عّز وجّل اأن يتقبل �ضهداءنا االأبرار مع ال�ضديقني 
والنبيني واالأخيار، واأن ميّن بال�ضفاء العاجل على م�ضابينا..

اإنه جميب الدعاء.

�ضاأن االإم��ارات يف كافة املحافل العربية والدولية، وبتحديهم 
االأمن  واح��ة  االحت��اد  دول��ة  غ��دت  املثمرة  لل�ضعاب وجهودهم 
واالأمان، وحولوا احللم اإىل حقيقة ملمو�ضة، يعي�ضها اليوم كل 

املواطنني واملقيمني على هذه االأر�س احلبيبة .
كياناً  ل��الإم��ارات  وجعل  م�ضرفاً  تاريخاً  اأن االحت��اد �ضنع   كما 
اأك���رث �ضياًء  ب��واق��ع م�����ض��يء، وي��وؤ���ض�����س مل�ضتقبل  ي��ق��ر  را���ض��خ��اً 
وازدهاراً - باإذن اهلل - يف ظل القيادة الر�ضيدة ل�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد االأعلى 

للقوات امل�ضلحة ‘’حفظه اهلل’’
واإذا نظرنا اإىل كل ما حتقق �ضندرك ملاذا نحتفل بهذا اليوم، 
وملاذا نعتز به ونعتربه عالمة فارقة يف تاريخ دولتنا، ففي هذا 
اليوم متتلئ قلوبنا بال�ضعادة ونفو�ضنا بالفخر واالعتزاز، فقد 
اأ�ضبحت دولة االإمارات العربية املتحدة بف�ضل اهلل ثم بف�ضل 
اإليها  ي�ضار  دول��ة  الر�ضيدة؛  لقيادتنا  الثابتة  الواثقة  اخلطا 
بالبنان، كتجربة وحدوية فريدة ، كما اأن احتاد االإمارات يزداد 
مبرور االأعوام، قوًة و�ضالبًة ومعه يزداد خري البالد ومناوؤها 

.
فقد ا�ضتطاع املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، طيب 
االإمارات،  االأعلى حكام  املجل�س  اأع�ضاء  اإخوانه  ث��راه، مع  اهلل 

•• العني-الفجر:

والتفاف  العطاء،  يتجدد  عام  كل  من  دي�ضمرب  من  الثاين  يف 
ال�ضتكمال  بيد  ي��دا  احلكيمة  قيادتهم  خلف  االإم����ارات  اأب��ن��اء 
م�����ض��رية ال��ب��ن��اء وال��ت��ط��وي��ر وال��ن��م��اء ال��ت��ي ط��ال��ت ك��ل اأرج����اء 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  دعائمها  اأر���ض��ى  وال��ت��ي  االإم����ارات، 

�ضلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«. 
االإم���ارات والءه��م وحمبتهم لوطنهم  اأب��ن��اء  يف كل ع��ام يوؤكد 
من  املزيد  بذل  على  اإ�ضرارهم  ويوؤكدون  الر�ضيدة  وقيادتهم 
العطاء من اأجل ا�ضتكمال م�ضرية اخلري التي حملها االأولون، 
يف ب��ن��اء وط���ن ع��ام��ر ب��ال��ق��ل��وب ال�����ض��ادق��ة وال�����ض��واع��د القوية 
اأبناء  ووالء  ع��ط��اء  يتجدد  ي��وم  ك��ل  يف  تلني  ال  ال��ت��ي  واالإرادة 
االإمارات لهذا الوطن الذي يفخرون به اأينما كانوا، وعاما بعد 
عام مت�ضي �ضفينة العطاء بقلوب �ضادقة خلف قيادة، وعدت 
فاأعطت و�ضدقت ومل تبخل هو وطن فيه اأعطى القادة اأروع 

�ضور التالحم والعطاء واملحبة املتبادلة. 
وعلى  لدولتنا،  املوؤ�ض�ضني  االآب���اء  ن�ضتذكر  املنا�ضبة،  ه��ذه  يف 
راأ���ض��ه��م امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل ت��ع��اىل ال�ضيخ زاي���د ب��ن �ضلطان 
رفعوا  ال�ضديدة  بروؤيتهم  الذين   ، ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل 

خالد بن �صلطان بن حممد القا�صمي : 
الثاين من دي�صمرب يوم الفخر و العزمية 

حممد بن حميد القا�صمي : الإمارات دولة ع�صرية اأ�صا�س قوتها العدالة وامل�صاواة 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س 
االأعلى حاكم ال�ضارقة واإىل اإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س 
االأعلى حكام االإمارات واأولياء العهود... �ضائلني اهلل العلي القدير اأن يرعى 
م��ن اخلري  امل��زي��د  االإم�����ارات يف  �ضعب  ط��م��وح��ات  لتحقيق  �ضموهم  ج��ه��ود 

والرخاء وان يعيد هذه املنا�ضبة العزيزة عليهم مبوفور ال�ضحة والعافية.
واأ�ضاف قائال: 

نحن نحتفل باليوم الوطني لنوؤكد للجميع فخرنا الكبري بقيادتنا الر�ضيدة 
املوؤ�ض�س وحافظت على مكت�ضبات وقيم االآباء  التي �ضارت على نهج الوالد 
االأمثل  التجربة  االإم��ارات  دولة  لتظل جتربة  املوؤ�ض�ضني ومل تدخر جهداً 
والت�ضامح  وامل�ضاواة  العدالة  قوتها  اأ�ضا�س  ع�ضرية  دول��ة  لبناء  واالأف�ضل 
املنا�ضبة  ه��ذه  يف  ..وجن���دد  االجتماعي  الن�ضيج  ومتانة  ق��وة  بنائها  وعماد 
قيمة  اأي  التنمية  يف  ترى  ال  التي  احلكيمة  لقيادتنا  ال��والء  عهد  العزيزة 
اإذا مل تخاطب جوهر االإن�ضانية وتنعك�س ايجاباً وب�ضكل مبا�ضر على حياة 

اجلميع.

ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ 
اأع�ضاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات الذين قادوا الدولة من جناح اإىل 
اآخر �ضمن منظومة واحدة تقوم على مبادئ احلر�س على رعاية اأبنائها 
و بناء هوية متفردة جمعت التميز والريادة والثقافة والعلم و�ضبغتهم 

جميعاً باإرثها العربي.
واأ�ضاف انه خالل م�ضريتها التنموية التي انطلقت منذ 47 �ضنة م�ضت 
متكنت دولة االإمارات من تعزيز مكانتها كواحدة من اأكرث الدول التي 
حققت تطوراً ومنواً يف زمن قيا�ضي ما يجعلنا نفخر بذلك اليوم الذي 

ان�ضوت حتت مظلته وحدة اإماراتنا ..
اأ�ضبح  الأنه  به  نفخر  واأن  به  اأن نحتفل  لن������ا  يحق  وطنياً  وبات عر�ض������اً 
والتي  االإم�����ارات  اأب��ن��اء  ميتلكها  ال��ت��ي  واالإرادة  ال��ع��زمي��ة  ع��ل��ى  ���ض��اه��داً 
االآباء  اأراده  ال���ذي  وال��ت��ط��ور  التق�دم  حتقيق  م��ن  متكنوا  خاللها  م��ن 

واالأجداد.

••ال�شارقة -وام: 

اأكد ال�ضيخ خالد بن �ضلطان بن حممد القا�ضمي رئي�س جمل�س ال�ضارقة 
م��ن تعزيز  االإم����ارات يف ظ��ل االحت���اد متكنت  اأن  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
ال���دول التي حققت ت��ط��وراً ومن���واً يف زمن  اأك��رث  مكانتها ك��واح��دة م��ن 

قيا�ضي .
و توجه ال�ضيخ خالد بن �ضلطان بن حممد القا�ضمي يف ت�ضريح مبنا�ضبة 
�ضاحب  مقام  اإىل  التهنئة  اآي��ات  باأ�ضمى  للدولة   47 ال���  الوطني  اليوم 
 “ “ حفظه اهلل  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  و�ضاحب 
“رعاه اهلل” و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ  رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
القا�ضمي  بن حممد  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  و �ضاحب  امل�ضلحة 

•• ال�شارقة -وام:

والتنمية  االإح�����ض��اء  دائ���رة  مدير  القا�ضمي  حميد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ق��ال 
47 عاماً على قيام االحت��اد على يد  املجتمعية يف ال�ضارقة انه بعد م��رور 
“ ما زالت  “ طيب اهلل ث��راه  اآل نهيان  املغفور له ال�ضيخ زاي��د بن �ضلطان 
دولة االإمارات العربية املتحدة توؤكد للعامل اأجمع القيمة الكبرية للوحدة 
واأهميتها ودورها الكبري يف تعزيز م�ضرية التقدم احل�ضاري فاملنجزات التي 
حققتها وما زالت حتققها دولتنا مع مرور كل يوم جديد يف �ضتى املجاالت 
ما كان لها اأن تتحقق بعيداً عن مظلة االحتاد الذي منحنا ِمنعًة وقوًة على 

قوتنا.
 و اأ�ضاف يف ت�ضريح مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 47 للدولة ..بهذه املنا�ضبة 
الوطنية العزيزة اأرفع اآ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ضاحب ال�ضمو 
اأخيه  “ واإىل  “حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�ضيخ خليفة بن زايد 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
“ و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد  “ رع��اه اهلل  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 

خالد بن �صقر القا�صمي: 
اليوم الوطني بداأت فيه م�صرية وطنية اإماراتية حافلة 
بالإجنازات التي و�صعت دولتنا يف م�صاف اأهم دول العامل

حممد بن م�سلم بن حم العامري

فى كل عام يتجدد العطاء والتفاف اأبناء الإمارات خلف قيادتهم ل�صتكمال م�صرية البناء

اليوم  وهو  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة  املجيد 
ال����ذي ب�����داأت ف��ي��ه م�����ض��رية وط��ن��ي��ة اإم���ارات���ي���ة حافلة 
باالإجنازات والنجاحات التي و�ضعت دولتنا يف م�ضاف 

اأهم دول العامل واأكرثها تقدماً”.
العهد  لتجديد  اليوم  احتفالن����������ا  ياأتي   “ وا���ض��اف   
له  املغفور  املوؤ�ض�س  الوالد  ونهج  خطى  على  بال�ضري 
ث�راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ 
اآل مكتوم،  �ضعيد  را�ضد بن  ال�ض���������يخ  درب�������ه  ورفي���������ق 
اجتمعوا  الذين  احلكام  واإخوانهما  ث��راه،  اهلل  طيب 
دي�ضمرب  م��ن  الثان���������ي  ي��وم  يف  واخل���ري،  احل��ق  على 
االإم����ارات  دول���ة  ق��ي��ام احت���اد  1971 الإع����الن  ل�ضنة 
والبن������اء  التنمية  م�ضرية  وب��������دء  املتحدة،  العربية 
الدولة  �ض�����ملت جمي������ع نواح�ي احلياة، ومكنت  التي 
ت�ضتحقها  التي  املكانة  تتبواأ  اأن  ق�ضرية  فرتة  خالل 

بجدارة بني دول العامل«.

•• ال�شارقة-وام:

تقدم �ضعادة ال�ضيخ املهند�س خالد بن �ضقر القا�ضمي 
باأ�ضمى  بال�ضارقة  وال�����ض��الم��ة  ال��وق��اي��ة  هيئة  رئي�س 
اآيات التهاين والتربيكات ملقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل،  خليفة بن زايد 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضمو  واأ���ض��ح��اب 
دولة  �ضعب  واإىل  ال��ع��ه��ود،  واأول���ي���اء  االإم�����ارات  ح��ك��ام 
لدولة   47 ال������  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  االإم������ارات، 
القدير  العلي  اهلل  �ضائاًل  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
ال�ضعب  طموحات  لتحقيق  �ضموهم  جهود  يرعى  اأن 
املنا�ضبة  يف املزيد من اخلري والرخاء واأن يعيد هذه 

العزيزة عليهم مبوفور ال�ضحة والعافية.
“ نحتفل  الوطني  اليوم  وقال فى كلمة له مبنا�ضبة 
كل عام، يف الثاين من �ضهر دي�ضمرب، باليوم الوطني 
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•• اأبوظبي -وام:

اأكد معايل اأحمد جمعة الزعابي وزير �ضوؤون املجل�س 
االأعلى لالحتاد يف وزارة �ضوؤون الرئا�ضة انه يحق لنا 
يحق لنا ان نفخر بتجربة دولة االمارات الوحدوية 
التي  واالإجن���ازات  باملكت�ضبات  نعتز  وان  النموذجية 
اليوم  مبنا�ضبة  معاليه  كلمة  يف  ذلك  جاء  حتققت. 
مبزيد  ن�ضها:  يلي  فيما  ل��ل��دول��ة   47 ال���  ال��وط��ن��ي 

من الفخر واالعتزاز ونحن جنّدد الوالء واالنتماء 
لدولة االإم��ارات العربية املتحدة يف الذكرى ال� 47 
والتربيكات  التهاين  بخال�س  نتقّدم  االحت��اد  لقيام 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيدي  اإىل 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واإىل �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
“رعاه  ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي 
اهلل” واإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويّل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�ضلحة واإىل اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س 

االأعلى حّكام االإمارات واإىل �ضعب االإمارات الويّف.
طريقها  ت�ضق  وب��الدن��ا  م�ضت  عاًما  واأرب��ع��ون  �ضبعة 
وراهنت  اتخذته  ال��ذي  والتطور  والعلم  التنمية  يف 
عليه، حتى و�ضلت اىل م�ضاف ال��دول املتقدمة من 
بف�ضل  وامليادين،  االأ�ضعدة  جميع  على  وتطّور  منّو 
املت�ضلحني  االم����ارات  واأب��ن��اء  ملهمة  ر���ض��ي��دة  ق��ي��ادة 

بالعلم الذين يعتربون عماد هذا الوطن وم�ضتقبله 
امل�ضرق، فتحولت االإجنازات من االأر�س اىل ال�ضماء 
ذلك  دليل على  اإال  االأخ���ري  التاريخي  االإجن���از  وم��ا 
عندما عانقت ال�ضواعد االإماراتية بطموحاتها عنان 
“خليفة  اال�ضطناعي  القمر  اإط���الق  ومت  ال�ضماء 
م�ضنوع  ا�ضطناعي،  قمر  اأول  بذلك  ليكون  �ضات”، 
بحلول  املريخ  اإىل  لي�ضل  اإماراتية،  وعقول  ب��اأي��ادي 
�ضنة 2021، تزامًنا مع ذكرى مرور خم�ضني عاًما 

على قيام احتاد دولة االإمارات العربية املتحدة. يحق 
لنا ان نفخر بهذه التجربة الوحدوية النموذجية وان 
نعتز باملكت�ضبات واالإجنازات التي حتققت، وجندد يف 
وندعو  الر�ضيدة  لقيادتنا  ال��والء  املجيد  اليوم  ه��ذا 
اهلل اأن يحفظ لنا بالدنا من كل �ضر واأن يدمي عليها 
نعمة االمن واالأمان وهي توا�ضل التطور والتنمية 
ب��ع��د ع����ام، واأن يحفظ  وال��ن��ج��اح واالإجن�������ازات ع���ام 

القيادة الر�ضيدة وال�ضعب االإماراتي االأبّي.

اأحمد جمعة الزعابي : يحق لنا اأن نفخر بتجربتنا الوحدوية النموذجية 
واأن نعتز مبكت�صباتها واإجنازاتها

•• دبي -وام:

ق������ال م����ع����ايل ع���ب���دال���رح���م���ن بن 
ال�ضحة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����س  حم��م��د 
مبنا�ضبة  نحتفل  املجتمع  ووق��اي��ة 
الذكرى  يف  املجيد  الوطني  اليوم 
ال�����ض��اب��ع��ة واالأرب����ع����ني ل��ق��ي��ام دولة 
االإمارات حيث تتفرد هذه املنا�ضبة 
بتزامنها مع احتفاالت الدولة بعام 
زايد - طيب اهلل ثراه - يف الذكرى 
واإرثه  اأث��ره  لتمجد  ملولده  املئوية 
وعمل  غر�ضها  التي  القيم  وتر�ضخ 
االآباء  اأخ��وان��ه  مع  لن�ضرها  جاهدا 
م�ضروع  دع��ائ��م  واإر���ض��اء  املوؤ�ض�ضني 
هوية  على  مرتكز  احت���ادي  وطني 
وتقاليد  وق���ي���م  ج��ام��ع��ة  وط��ن��ي��ة 
اأ���ض��ي��ل��ة حت��ت راي���ة واح����دة �ضكلت 

عليه  نه�ضت  ال��ذي  املتني  االأ�ضا�س 
دولة االإمارات يف حتقيق اإجنازاتها 

وحمور انطالقها نحو امل�ضتقبل.
مبنا�ضبة  كلمته  يف  معاليه  ورف���ع 
للدولة   47 ال�����  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم 
والتربيكات  التهاين  اأي���ات  اأ�ضمى 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  م��ق��ام  اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ضاحب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
اآل  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  و����ض���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�ضلحة واأخوانهم اأ�ضحاب 
املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��ي��وخ  ال�����ض��م��و 

ول�ضمو  االإم�������ارات  ح��ك��ام  االأع���ل���ى 
اأولياء العهود ونواب احلكام .

القيادة  ن��ع��اه��د   : ق��ائ��ال  واأ����ض���اف 
اأن نبقى  الر�ضيدة لدولة االإمارات 
وامل�ضري  امل�����ض��وؤول��ي��ة  يف  م��ت��ح��دي��ن 
وال��رخ��اء يف ظل جمتمع  واملعرفة 
هويته  ع���ل���ى  حم���اف���ظ  م���ت���الح���م 
ونزيه بق�ضائه وتناف�ضي باقت�ضاده 
ورفيع بنظامه التعليمي ومعايريه 
عاملية يف ال�ضحة وبيئته م�ضتدامة 
وذكر  متكاملة.  التحتية  وبنيته 
الوطنية  املنا�ضبة  ه��ذه  ان  معاليه 
اإحتادنا  دعائم  تر�ضخت  وقد  تاأتي 
االإمارات  دول��ة  واأ�ضبحت  ال�ضامخ 
من���وذج���ا م��ل��ه��م��ا ل��ك��ث��ري م���ن دول 
متطلبات  تواكب  والعامل  املنطقة 
وتوؤمن  ال��ع�����ض��ر  وروح  احل���داث���ة 

اأبنائها يف التميز وحتقيق  بقدرات 
وحتافظ  وعامليا  اإقليميا  ال��ري��ادة 
احل�ضارية  اخل�����ض��و���ض��ي��ة  ع���ل���ى 
روح  بف�ضل  للمجتمع  والثقافية 
والقيادة  ال�����ض��ع��ب  ب���ني  ال��ت��الح��م 
العوي�س  م��ع��ايل  واأك���د   . الر�ضيدة 
يف كلمته اأن دولة االإمارات توا�ضل 
حت���ق���ي���ق اإجن�����������ازات ن���وع���ي���ة غري 
م�ضبوقة يف جمال اقت�ضاد املعرفة 
وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة م���ن خالل 
مبتكرة  ح��ك��وم��ي��ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
م�ضتقبل  الإ���ض��ت�����ض��راف  وم��ت��ك��ام��ل��ة 
بالدولة  احل���ي���وي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
ن��ح��و مئوية  ال��ف��ري��دة  يف رح��ل��ت��ه��ا 
اأن  اإىل  الف��ت��ا   2071 االإم�������ارات 
منوذجا  اأ�ضبحت  االم����ارات  دول���ة 
ال�ضعب  م�����ع  ال����ق����ي����ادة  ل���ت���الح���م 

والت�ضامح  االإن�����ض��اين  وال��ت��ع��اي�����س 
املقيمة  اجل��ن�����ض��ي��ات  ب���ني خم��ت��ل��ف 
القانون  ���ض��ي��ادة  ظ���ل  يف  ب��ال��دول��ة 
واح������رتام ح���ق���وق االإن�������ض���ان . من 
حممد  الدكتور  �ضعادة  ق��ال  جهته 
ال�ضحة  وزارة  وكيل  العلماء  �ضليم 
بهذه  ت�ضريح  يف  املجتمع  ووق��اي��ة 
اليوم  مبنا�ضبة  ..نحتفل  املنا�ضبة 
47 ع��ام��ا على  ال��وط��ن��ي وم�����رور 
العهد  ل���ت���ج���دي���د  احت�����ادن�����ا  ق���ي���ام 
املوؤ�ض�ضني  االآب��اء  نهج  بال�ضري على 
حافلة  وطنية  م�ضرية  وا�ضتئناف 
لتعزيز  وال��ن��ج��اح��ات  ب���االإجن���ازات 
وتر�ضيخ موؤ�ض�ضات االحتاد وحماية 
الوالء واالنتماء  واإب��راز  مكت�ضباته 
للوطن وموا�ضلة م�ضريتنا باملزيد 
م���ن ال���ع���زم واالإ�����ض����رار ع��ل��ى بناء 

امل�ضتقبل يف ظل االإجنازات الفريدة 
التي حققتها دولة االإمارات يف مدة 
قيا�ضية لتتبواأ مكانة مرموقة بني 
الدول. واأ�ضار اإىل اأن هذه املنا�ضبة 
حدثا  طياتها  يف  حتمل  الوطنية 
احتفاالت  م����ع  ل��ت��زام��ن��ه��ا  ب�������ارزا 
لتخليد  زايد”  “بعام  ال����دول����ة 
م�ضرية �ضخ�ضية ا�ضتثنائية األهمت 
طموحاتها  و  ب��ح��ك��م��ت��ه��ا  ال���ع���امل 
هذا  اأن  اهلل  نحمد  حيث  الفريدة 
اأم��ي��ن��ة لدى  ع��ه��دة  ب��ق��ي يف  االإرث 
ال�ضمو  ل�ضاحب  الر�ضيدة  القيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
و  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

ال�ضمو  و���ض��اح��ب   “ اهلل  “رعاه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
والتي  امل�����ض��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
وج�ضدت  امل��واط��ن��ة  ثقافة  ر�ضخت 
الروؤية امل�ضتقبلية التي ا�ضت�ضرفها 
منوذجا  وقدمت  املوؤ�ض�ضون  االآب��اء 
فريدا يف مفهوم الوحدة الوطنية 
فاأ�ضبحت  امل��ج��ت��م��ع��ي  وال��ت��الح��م 
دولة االإمارات من اأكرث دول العامل 
تطلعاتها  وف����ق  واب���ت���ك���ارا  ت���ط���ورا 
االإم�����ارات  روؤي����ة  اأه�����داف  لتحقيق 

.  2021
اأتوجه  اأن  العلماء ي�ضرين  واأ�ضاف 
بالتهنئة  العظيمة  املنا�ضبة  بهذه 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة و لل�ضعب  مل��ق��ام 
باليوم  امل��ق��ي��م��ني  وك���ل  االإم����ارات����ي 

متمنيا  ل��ل��دول��ة   47 ال����  ال��وط��ن��ي 
امل����زي����د م����ن ال���ت���ق���دم واالزده���������ار 
م�ضارها  دع��ائ��م  وتر�ضيخ  لدولتنا 
مكانتها  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال���ري���ادي 

املرموقة بني االأمم.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل اأحمد حممد احلمريي 
االأمني العام لوزارة �ضوؤون الرئا�ضة 
ان الثاين من دي�ضمرب يعترب يوما 
ع��ظ��ي��م��ا يف م�����ض��رية وط��ن��ن��ا. وقال 
اليوم  ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ض��ب��ة  م��ع��ال��ي��ه يف 
47 ل��ل��دول��ة : يف هذا  ال��وط��ن��ي ال��� 
ي�ضرف  كما  ي�ضرفني  املبارك  اليوم 
كل ف��رد على ت��راب ه��ذا الوطن اأن 
واأطيب  التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى  نرفع 
�ضاحب  ���ض��ي��دي  اإىل  ال���ت���ربي���ك���ات 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  واإىل �ضاحب 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ض��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب���ي 

ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب 
املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��ي��وخ  ال�����ض��م��و 
االإم������ارات مبنا�ضبة  ح��ك��ام  االأع���ل���ى 
ال�����ذك�����رى ال�������ض���اب���ع���ة واالأرب�����ع�����ني 

العربية  االإم�����ارات  دول���ة  لتاأ�ضي�س 
مواطنوها  ي��ن��ع��م  ال���ت���ي  امل���ت���ح���دة 
معاليه  ا�ضاف  و  والرخاء.  بالرفاه 
ان الثاين من دي�ضمرب يوم عظيم يف 
�ضعبنا  لوحدة  ورمز  م�ضرية وطننا 
ه��و ي��وم خ��ال��د جن��دد فيه العزمية 
والوفاء  ب��ال��ث��ن��اء  ف��ي��ه  ون�ضتح�ضر 
الدولة  مل��وؤ���ض�����س  ال��ع��ط��رة  ال�����ض��رية 
ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  نه�ضتها  وب���اين 
اآل نهيان واإخوانه  زايد بن �ضلطان 
االآب�������اء امل��وؤ���ض�����ض��ني ال���ذي���ن ق����ادوا 
ب��اق��ت��دار االحت���اد ف��اأر���ض��وا بال�ضرب 
واملثابرة والروؤى امل�ضتقبلية الثاقبة 
دعائم دولة احتادية �ضاخمة نفتخر 
باالنتماء اإليها والوالء لها والدفاع 
ع��ن��ه��ا وم����ن ����ض���رية ه������وؤالء االآب�����اء 
اأر�ضوا ب�ضواعدهم  املوؤ�ض�ضني الذين 
احتادنا  ���ض��رح  ال���ن���رية  وع��ق��ول��ه��م 

قيم  على  دولتنا  واأق��ام��وا  ال�ضامخ 
والت�ضامح  وامل�ضاواة واالإخاء  العدل 
القدوة  ن�ضتلهم  املخل�س  وال��ع��م��ل 
القوة  االأج���ي���ال  وت�����ض��ت��م��د  وال���ع���زة 
وال��ع��زمي��ة ع��ل��ى م��وا���ض��ل��ة م�ضرية 
تابع  و  والتقدم.  والتطوير  البناء 
العهد  اليوم جن��دد  ه��ذا  معاليه يف 
ن��ظ��ل ح���م���اة للقيم  ب�����اأن  وال�������والء 
االحتاد  عليها  ق���ام  ال��ت��ي  وامل���ب���ادئ 
جندا اأوفياء لقيادته الر�ضيدة التي 
اأجل رفع راية  مل تدخر جهدا من 
وت��وف��ري مقومات  ال��وط��ن خ��ف��اق��ة 
�ضائلني  ال��ك��رمي��ة الأب��ن��ائ��ه  احل��ي��اة 
دولتنا  يحفظ  اأن  وج��ل  ع��ز  امل���وىل 
واأن يعيد علينا ذكرى هذه املنا�ضبة 
بال�ضحة  تنعم  وقيادتنا  الوطنية 
اخلري  يف  ي��رف��ل  ووط��ن��ن��ا  والعافية 

والرفاه.

وام:  •• اأبوظبي- 

الدكتور مغري خمي�س  معايل  اأكد 
تنمية  دائ��������رة  رئ���ي�������س  اخل���ي���ي���ل���ي 
دول����ة  اأن  اأب����وظ����ب����ي  يف  امل���ج���ت���م���ع 
حققت  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
خالل 47 عاما جناحات و�ضعتها 
يف م�ضاف دول املنطقة و العامل يف 
التناف�ضية  امل��وؤ���ض��رات  م��ن  العديد 
وذلك ما كان ليتحقق لوال الروؤية 
النرّية للوالد املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �ضلطان  ب��ن 
ث���راه ال���ذي اآم���ن ب���اأن االحت����اد هو 

ال�ضبيل االأمثل للرفعة والنجاح.
مبنا�ضبة  كلمة  يف  معاليه  ق���ال  و 
لدولة   47 ال������  ال���وط���ن���ي  ال����ي����وم 
“بهذه  االإم��ارات العربية املتحدة: 

املنا�ضبة الغالية على قلوبنا، نبارك 
�ضاحب  ممثلة  الر�ضيدة  لقيادتنا 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
و ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل “ و �ضاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
حكام  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 
االإمارات .. م�ضرية �ضبعة واأربعني 
عاماً من االإجن��از واالزده���ار حتت 
راي��ة االحت��اد.. و مع تزامن اليوم 
ال��وط��ن��ي ال�����ض��اب��ع و االأرب���ع���ني مع 
مئوية زايد تتخذ احتفاالت �ضعب 
خا�ضاً  طابعاً  العام  ه��ذا  االإم���ارات 
املوؤ�ض�س  الوالد  اإرث  من  م�ضتمداً 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 

طّيب اهلل ثراه«.
و اأ����ض���اف اخل��ي��ي��ل��ي : “ جن���دد يف 

ال��وط��ن��ي��ة مواثيق  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ه���ذه 
والقيادة  للوطن  واالنتماء  ال��والء 
الدفع  موا�ضلة  ون��وؤك��د  الر�ضيدة، 
بعجلة التنمية ال�ضاملة وامل�ضتدامة 
املجاالت  يف  الدولة  ت�ضهدها  التي 
ك��اف��ة مب��ا ي�ضهم يف احل��ف��اظ على 

مكت�ضبات االحتاد«.
االحتاد  جت��رب��ة  اأن  معاليه  اأك���د  و 
يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
ب��ات��ت حم��ّط اأن��ظ��ار ال��ع��امل اأجمع 
بني  واالل��ت��ف��اف  ال��وح��دة  فم�ضهد 
القيادة وال�ضعب هي اأف�ضل منوذج 
اأن  كما  والتنمية  للوحدة  معا�ضر 
وت�ضميمهم  املوؤ�ض�ضني  االآباء  اإرادة 
هي القوة التي ن�ضتمد منها عزائم 
ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء وخ��دم��ة الوطن 

املعطاء.

لنا  “يطيب   : اخل��ي��ي��ل��ي  ق����ال  و 
اأن نعرّب عن فخرنا  املنا�ضبة  بهذه 
قادته  يدخر  ال  بلد  اإىل  باالنتماء 
حياة  ت��وف��ري  ���ض��ب��ي��ل  يف  ج��ه��د  اأي 
واملقيمني  الأب��ن��ائ��ه  واآم��ن��ة  ك��رمي��ة 
على اأر�ضه ونحن بدورنا �ضنوا�ضل 
منظومة  الإر���ض��اء  اجلهود  ت�ضخري 
خ����دم����ات اج��ت��م��اع��ي��ة ت���رق���ى اإىل 
وت�ضهم  الر�ضيدة  القيادة  تطلعات 
اال�ضتدامة  م���ق���وم���ات  ت��ع��زي��ز  يف 
االج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت�������ض���ادي���ة يف 
نهج  من  ذلك  م�ضتلهمني  الدولة، 
باين الوطن الإر�ضاء اأ�ض�س جمتمع 
متالحم متم�ضك بهويته الوطنية 
حافٍظ الأ�ضالة اأجداده ملتزم بقيم 
والتعاطف  وامل�ضداقية  االح���رتام 

والعطاء«.

•• اأبوظبي - وام:

رفع معايل نا�ضر بن ثاين الهاملي 
والتوطني  الب�ضرية  امل���وارد  وزي���ر 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اىل 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
اآل مكتوم  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
اع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم 
امل��ج��ل�����س االع��ل��ى ح��ك��ام االم�����ارات، 
اأ������ض�����دق ال����ت����ه����اين وال���ت���ربي���ك���ات 
 .47 ال���  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 
وقال معاليه يف كلمة له مبنا�ضبة 

اليوم الوطني 47 “ اإن االحتفال 
جتديد  هو  الوطني  باليوم  �ضنويا 
الر�ضيدة  للقيادة  وال���والء  للعهد 
وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��وا���ض��ل��ة م�ضرية 
ال���وط���ن ال�����ذي ���ض��ه��د ع��ل��ى م���دار 
47 عاما اجن��ازات عظيمة جعلته 

العامل  تت�ضابق دول  منوذجا عامليا 
“ اننا  ل��ت��ق��ت��ب�����س م���ن���ه«. وا����ض���اف 
قلوب  على  العزيزة  املنا�ضبة  بهذه 
ك��اف��ة م��ك��ون��ات جم��ت��م��ع االم����ارات 
نعود بالذاكرة اىل املراحل االوىل 
االأباء  جتمع  حيث  التاأ�ضي�س  م��ن 
قلب  على  اهلل  رحمهم  املوؤ�ض�ضون 
البنيان  ل��ي�����ض��ي��دوا  واح������د  رج�����ل 
مت�ضلحني  االحت�����اد  راي����ة  وي��ع��ل��وا 
مواجهة  على  واال�ضرار  بالعزمية 
باإذن  له  املغفور  بقيادة  التحديات 
اهلل الوالد الراحل ال�ضيخ زايد بن 
�ضلطان ال نهيان، االن�ضان والقائد 
واعماله  ذك�������راه  ���ض��ت��ب��ق��ى  ال������ذي 
اخل��ال��دة ح��ا���ض��رة يف وج��دان��ن��ا ما 
ان دولة االمارات  حيينا«. واو�ضح 
ت�ضهد اليوم نه�ضة تنموية �ضاملة 
واثقني  جت��ع��ل��ن��ا  ال���زم���ن  ت�����ض��اب��ق 

ال��ق��ي��ادة احلكيمة  اننا يف ظ��ل  م��ن 
امل�ضتقبل  ن���ح���و  ب���ث���ب���ات  من�����ض��ي 
االمارات  مئوية  وحتقيق  الواعد، 
�ضقف  ال  وال��ت��ط��ل��ع��ات  ف��ال��ط��م��وح 
لهما، وهو ما تعلمناه من قيادتنا 
ن��ف��و���ض��ن��ا معاين  ال��ت��ي ر���ض��خ��ت يف 
الوطن  �ضبيل  وال��ع��ط��اء يف  ال��ب��ذل 
ابنائه  ب�����ض��واع��د  ����ض���اأن���ه  واع������الء 
م��ن امل��واط��ن��ني وامل��واط��ن��ات الذين 
من  اثبتوا  جن��اح  ق�ض�س  �ضطروا 
خ��الل��ه��ا ق���درت���ه���م وك���ف���اءت���ه���م يف 
مواقع العمل املختلفة«. واأك��د  ان 
يفتخرون  االم�����ارات  اب��ن��اء  جميع 
هذه  اىل  ب��اإن��ت��م��ائ��ه��م  وي���ع���ت���زون 
ت�ضت�ضيف  ال��ت��ي  امل��ع��ط��اء  االر�����س 
والعي�س  ل��ل��ع��م��ل  ال���ع���امل  ث��ق��اف��ات 
الكرمي يف �ضوء ت�ضريعات متقدمة 

ت�ضون كرامة االن�ضان«.

عبـــدالرحمـــن العويـــ�س : تزامـــن اليـــوم الوطنـــي الـ 47 مـــع “عـــام زايـــد” 
ميجـــد اإرث وقيــــم الوالــــد املــــوؤ�ص�س

اأحمد احلمريي :الثاين من دي�صمرب يوم عظيم يف م�صرية وطننا

عبيد الطاير : اليوم الوطنى ذكرى مغري اخلييلي: الإمارات حققت خالل 47 عاما جناحات و�صعتها يف م�صاف الدول املتقدمة
غالية يف قلوبنا

دائرة الت�صجيل العقاري بال�صارقة : الثاين 
من دي�صمرب را�صخ يف قلوبنا وعقولنا

دائرة الت�صجيل العقاري بال�صارقة : الثاين 
من دي�صمرب را�صخ يف قلوبنا وعقولنا

الهاملي : 47 عاما من الجنازات جعلت الإمارات منوذجا عامليا يحتذى به

•• دبي -وام: 

الطاير  حميد  ب��ن  عبيد  معايل  ق��ال 
وزي�����ر ال���دول���ة ل��ل�����ض��وؤون امل��ال��ي��ة اإن 
الوطنى ميثل ذكرى غالية يف  اليوم 
قلوبنا فهو يوم انطلقت به االمارات 
والريادة  ال��ت��ف��وق  نحو  م�ضريتها  يف 
وعلى امل�ضتويات كافة دولة فتية قوية 
باأبنائها .. واأ�ضاف اإن االآباء املوؤ�ض�ضني 
اأر����ض���وا دع���ائ���م ال���وط���ن وغ��ر���ض��وا يف 
لبناء  والعزمية  االحت��اد  روح  نفو�ضنا 

اإماراتنا احلبيبة وحتقيق نه�ضتها.
اليوم  له يف  كلمة  واأ�ضاف معاليه يف 
خطت  “ ل���ق���د   :  47 ال������  ال���وط���ن���ي 
املتحدة منذ  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
عاما   47 ق��ب��ل  م�ضريتها  ان��ط��الق��ة 
خمتلف  على  ونوعية  هامة  خطوات 
والثقافية  االق��ت�����ض��ادي��ة  امل�����ض��ت��وي��ات 

ومكانة  مراكز  وتبواأت  واالجتماعية 
االإقليمي  ال�����ض��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  ه���ام���ة 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  بف�ضل  وال����دويل 
على  عملت  ال��ت��ي  لدولتنا  ال��ر���ض��ي��دة 
بناء  نحو  وتوجيهها  اجل��ه��ود  تعزيز 
دولتنا  م�ضتقبل  واإر�����ض����اء  االإن�������ض���ان 

واالزدهار  ال��رخ��اء  وحتقيق  احلبيبة 
ملواطنيها.

املالية  وزارة  يف   ”: م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
قيادتنا  جهود  بدعم  التزامنا  ن��وؤك��د 
ا�ضرتاتيجيات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  احل��ك��ي��م��ة 
ال����ن����م����و وال����ت����ط����وي����ر االق����ت���������ض����ادي 
لتحقيق  امل�������ض���ت���دام  واالج���ت���م���اع���ي 
مل��واط��ن��ي الدولة  ال��رخ��اء واالزده�����ار 
بذل  و���ض��ن��وا���ض��ل   .. فيها  وامل��ق��ي��م��ني 
البناء  عجلة  لدفع  اجل��ه��ود  خمتلف 
اأبنائه  بجهود  وطننا  ليعلو  والتنمية 
يف  احلبيبة  دولتنا  وتكون  املخل�ضني 

طليعة االأمم.
و توجه باالأ�ضالة عن نف�ضه وبالنيابة 
عن موظفي وزارة املالية باأ�ضمى اآيات 
التهاين والتربيكات للقيادة الر�ضيدة 
مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 47 لدولة 

االإمارت العربية املتحدة.

-وام: •• اأبوظبي 

اأكد �ضعادة امل�ضت�ضار يو�ضف �ضعيد العربي وكيل دائرة 
الق�ضاء يف اأبوظبي اأن االحتفاء باليوم الوطني للدولة 
الفخر  ع��ل��ى  تبعث  عظيمة  وط��ن��ي��ة  منا�ضبة  ذك���رى 
يف  م�ضيئة  �ضفحة  خاللها  من  ن�ضرتجع  واالع��ت��زاز 
تاريخ الوطن �ضطرها االآباء املوؤ�ض�ضون الذين و�ضعوا 
م�ضرية  لتنطلق  االحت���اد  �ضرح  لقيام  االأوىل  اللبنة 
النماء واالزدهار والتنمية يف ربوع الوطن على اأ�ض�س 
كل  ���ض��خ��رت  ق��ي��ادة حكيمة  ظ��ل  ويف  ومتينة  را���ض��خ��ة 
ي�ضمن  مبا  والطموحات  االآم��ال  لتحقيق  االإمكانات 
ال��رف��ع��ة وال���ري���ادة على جميع امل�����ض��ت��وي��ات. واأ���ض��ار يف 
ت�ضريح بهذه املنا�ضبة اإىل اأن احتفالنا باليوم الوطني 
خا�ضة  باأهمية  يحظى  العام  ه��ذا  يف  للدولة   47 ال��� 

له  املغفور  املوؤ�ض�س  القائد  مئوية  مع  يتزامن  كونه 
ثراه”  “طيب اهلل  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
على  متج�ضدة  حقيقة  وطموحاته  اأح��الم��ه  ن��رى  اإذ 
املجاالت  زاي��د يف جميع  اأبناء  ي�ضطرها  الواقع  اأر���س 
لتظل رايتنا خفاقة عالية يف خمتلف امليادين �ضاهدة 
على االإجن��ازات التي حتققها دولة االإم��ارات ب�ضواعد 
اأ�ضمى  املنا�ضبة  بهذه  العربي  امل�ضت�ضار  ورفع  اأبنائها. 
ال�ضيخ  ال�ضمو  اإىل �ضاحب  والتربيكات  التهاين  اآي��ات 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة .

•• ال�شارقة -وام:

عام  مدير  ال�ضام�ضي  اأحمد  العزيز  عبد  �ضعادة  اأك��د 
من  ال��ث��اين  اأن  بال�ضارقة  ال��ع��ق��اري  الت�ضجيل  دائ���رة 
ن�ضتذكر  دي�ضمرب هو يوم حمفور يف قلوبنا وعقولنا 
م���ن خ��الل��ه ذك����رى ت��اأ���ض��ي�����س االحت�����اد ع��ل��ى ي���د االأب 
املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه واإخوانه حكام االإمارات املوؤ�ض�ضني حيث توحدت 
�ضابة  دول���ة  النتيجة  فكانت  ال��ع��زم  و���ض��دق  االإرادات 
وعربي  اإم���ارات���ي  لكل  يحق  م�ضرفا  ت��اري��خ��ا  �ضطرت 
الفخر به. وقال ال�ضام�ضي يف ت�ضريح مبنا�ضبة اليوم 

الوطني ال� 47 للدولة اأ�ضتغل هذه الفر�ضة كي اأرفع 
الر�ضيدة  القيادة  اإىل  والتربيك  التهنئة  اآي��ات  اأ�ضمى 
بهذه املنا�ضبة الغالية على قلب كل اإماراتي ملا حتمله 
كافة  ب��ني  والت�ضامن  والتكافل  ال��وح��دة  معاين  م��ن 
اأر�ضها  االإم��ارات من مواطنني ومقيمني على  �ضكان 
ال�ضام�ضي لقد و�ضلت دولة  الطيبة املعطاء. واأ�ضاف 
مراتب  اأعلى  اىل  الر�ضيدة  قيادتها  ظل  يف  االإم���ارات 
اأن يتحقق لوال  ذل��ك  ك��ان لكل  التقدم وال��رخ��اء وم��ا 
املتوا�ضل  والعمل  الوطني  والتالحم  البنيان  �ضالبة 
االإم���ارات ويهيئها  دول��ة  ال��ذي يقود  امل�ضتنري  والفكر 

لولوج م�ضتقبل واعد اأكرث تقدماً وازدهاراً.
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن را�صد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحكام المارات باليوم الوطني الـ 47
•• دبي-وام: 

املالية  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  رف��ع 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  التهاين ل�ضاحب  اآي��ات  اأ�ضمى 
الدولة »حفظه اهلل« واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل« »رع��اه اهلل« 

واإخوانهما اأ�ضحاب ال�ضمو حكام االإمارات يف ذكرى اليوم الوطني ال�47 .
و قال �ضموه يف كلمة له بهذه املنا�ضبة :« منذ 47 عاما انطلقت م�ضرية االحتاد 
»طّيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  الوالد  دعائمها  اأر�ضى  التي 
اهلل ثراه« واملغفور له ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم » طيب اهلل ثراه » مع 
االآباء املوؤ�ض�ضني و التي نحتفل بها اليوم بالتزامن مع مئوية زايد لنقف وقفة 
حتقيق  على  قيادته  وحر�ضت  العطاء  قيم  على  بني  وط��ن  رحلة  على  فخر 

ال��رخ��اء واالزده����ار واال���ض��ت��ق��رار الأب��ن��ائ��ه. واأ���ض��اف �ضموه : » و ال��ي��وم توا�ضل 
االقت�ضادية  التنمية  وبناء  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  الرائدة نحو  دولتنا م�ضريتها 
واالجتماعية امل�ضتدامة واالرتقاء مبكانة االإمارات يف املحافل الدولية اإذ تعترب 
واملالية  واالجتماعية  االقت�ضادية  املجاالت  خمتلف  يف  رائ��دة  االإم���ارات  دول��ة 
وعلى كافة االأ�ضعدة االإقليمية والدولية وجاءت هذه االإجنازات بف�ضل الروؤية 
لتعزيز  اجل��اد  بالعمل  �ضعبنا  اأب��ن��اء  وال��ت��زام  احلكيمة  لقيادتنا  اال�ضت�ضرافية 
. وقال  امل�ضتدامة«  التنمية  الوطنية والبناء عليها ملوا�ضلة م�ضرية  املكت�ضبات 
لقيادتنا  وال��وف��اء  ال���والء  املالية جن��دد عهود  وزارة  ب��دورن��ا يف  اإن��ن��ا   «  : �ضموه 
املالية  ال�ضيا�ضات  وتنفيذ  تطوير  على  العمل  مبوا�ضلة  ون��ل��ت��زم  ال��ر���ض��ي��دة 
واأنظمة  املالية  ال�ضوؤون  الإدارة  اإمكانياتنا  كافة  وتطويع  احلكيمة  والنقدية 
العمل املايل يف الدولة وفق اأف�ضل املمار�ضات العاملية لتحقيق اال�ضتدامة املالية 

واالقت�ضادية لوطنا احلبيب والرخاء واالزدهار الأبناء �ضعبنا«.

 »الإمارات للمزادات« : نحتفي بحلم �صار دولة تالم�س بطموحاتها الف�صاء
•• ال�شارقة -وام: 

والع�ضو  االإدارة  جمل�س  رئي�س  املناعي  مطر  اهلل  عبد  �ضعادة  اأك��د 
يوٌم  هو  لدولتنا  الوطني  اليوم  اأن  للمزادات«  »الإم���ارات  ل�  املنتدب 
حّولها  وبفكرة  حقيقة  اأ�ضبح  بحلٍم  االإم����ارات  اأب��ن��اء  فيه  يحتفل 
بالبنان  العامل  �ضعوب  اإليها  ت�ضري  باتت  دول��ة  اإىل  احُللم  �ضاحب 
فيما طموحاتها وتطلعاتها ال يحدها مكان وال زمان وهي تالم�س 
 47 ال�  الوطني  اليوم  املناعي يف ت�ضريح مبنا�ضبة  الف�ضاء. وقال 
اإن الثاين من دي�ضمرب هو يوم حتقق فيه حلم املغفور له  للدولة 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« وهو اليوم الذي 
وطناً  وغ��دت  الواقع  اأر���س  على  املوؤ�ض�س  االأب  فكرة  فيه  جت�ّضدت 

كرمياً ُموّحداً ثابت االأركان وفريداً بتجربته النموذجية والرائدة 
االأم�س  كما  اليوم  اإليه  باالنتماء  نت�ضرف  نحن  وها  االأوط��ان  بني 
وغداً. واأ�ضاف املناعي اإن يوم »االحتاد« هو اليوم الذي نحتفل فيه 
تنتهي  ال  ق�ضة جن��اح  اإىل  الوحدوية  وفكرته  زاي��د«  »حلم  بتحّول 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  املجيدة  ف�ضولها 
و�ضاحب  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س 

االأعلى حكام االإمارات.

�صيف الهاجري : اليوم الوطني مبثابة تتويج لالإجنازات املت�صارعة التي حتققها القيادة الر�صيدة
•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �ضيف حممد الهاجري 
االقت�ضادية  التنمية  دائرة  رئي�س 
دول����ة  اح���ت���ف���االت  ان  ب���اأب���وظ���ب���ي 
عام  كل  الوطني  باليوم  االم���ارات 
لالإجنازات  ت��ت��وي��ج  مب��ث��اب��ة  ب��ات��ت 
حكومة  حتققها  ال��ت��ي  املت�ضارعة 
حكيمة  بقيادة  الر�ضيدة  ال��دول��ة 
ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  من �ضاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
على  ����ض���ار  وال�����ذي  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 
ن��ه��ج امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ض��ي��خ زاي���د بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
يف ت�ضخري االمكانات واملوارد حتى 
غدت دولة االمارات �ضمن م�ضاف 
امل�ضتويني  على  املتقدمة  ال���دول 

االقليمي والدويل.
وق��ال معاليه - يف كلمة مبنا�ضبة 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 47 - ن���ود اأن 
نعرب عن بالغ تهانينا اىل �ضاحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
و���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اهلل« و�ضاحب  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زايد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال�ضمو  اأ�����ض����ح����اب  واخ�����وان�����ه�����م 
ال�������ض���ي���وخ ح���ك���ام االم���������ارات واىل 
ح��ك��وم��ة و���ض��ع��ب دول����ة االم�����ارات 
قيادة  االم����ارات  ل��دول��ة  ..متمنيا 
وحكومة و�ضعبا حتقيق املزيد من 
االجن��ازات والتطور واالزده��ار يف 

�ضتى املجاالت.
وا�ضاف ان حكومة اإمارة اأبوظبي 
بكل عزم  اال�ضتمرار  حتر�س على 
وا�����ض����رار ع��ل��ى م��وا���ض��ل��ة حتقيق 

ارتفعت من حوايل %41.8 عام 
الربع  %52 خالل  اىل   2008
فيما   ،2018 ع����ام  م���ن  ال���ث���اين 
امل��ح��ل��ي االجمايل  ال��ن��اجت  جت����اوز 
 785.5 ل������الإم������ارة  احل���ق���ي���ق���ي 
كما   ،2017 ع����ام  دره����م  م��ل��ي��ار 
ت�ضري  اجل��اري  العام  موؤ�ضرات  اأن 
االإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  اأن  اىل 
احل��ق��ي��ق��ي غ��ري ال��ن��ف��ط��ي ق��د منا 
مبعدل %2 خالل الربع الثاين.

ال���ع���ام  ان  اىل  م���ع���ال���ي���ه  وا������ض�����ار 
اجل����اري �ضهد اأح���د اأه���م ق���رارات 
الداعمة  اب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  حكومة 
يف  االق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  مل�����ض��رية 
ال�ضمو  �ضاحب  باعتماد  االإم����ارة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
رئي�س  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 
للم�ضرعات  اأب���وظ���ب���ي  ب���رن���ام���ج 
مبيزانية   »21 »غ����داً  ال��ت��ن��م��وي��ة 
50 مليار درهم لل�ضنوات الثالث 
تنفق  م��ل��ي��ارا   20 منها  ال��ق��ادم��ة 
واأو����ض���ح   .2019 ال���ع���ام  خ����الل 
للم�ضرعات  اأب��وظ��ب��ي  ب��رن��ام��ج  ان 
اىل  ي��ه��دف   »21 »غ���داً  التنموية 
وريادتها  اأبوظبي  تناف�ضية  تعزيز 
وت�����ض��ري��ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وذلك 

النفطية  غ��ري  ال��ق��ط��اع��ات  تنمية 
وفتح اآفاق اال�ضتثمار والتطوير يف 
االقت�ضادية  احلياة  مناحي  �ضتى 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وذل���ك ت��واف��ق��ا مع 
لروؤية  اال�ضرتاتيجية  االأه����داف 
2021 وترجمة  االم���ارات  دول��ة 
ابوظبي  روؤية  الأهداف وحمددات 
الرامية   2030 االق��ت�����ض��ادي��ة 
االقت�ضادية  التنمية  حتقيق  اىل 
الرتكيز  خ����الل  م���ن  امل�����ض��ت��دام��ة 
امل��ع��رف��ة واالب��ت��ك��ار يف كافة  ع��ل��ى 

القطاعات االقت�ضادية.
حممد  �����ض����ي����ف  م�����ع�����ايل  وق����������ال 
ال���ه���اج���ري » ل��ق��د اأث���ب���ت���ت اإم�����ارة 
اأب���وظ���ب���ي ق��درت��ه��ا وم��رون��ت��ه��ا يف 
وال�ضغوط  امل��ت��غ��ريات  م��واج��ه��ة 
التي  االق��ت�����ض��ادي��ة  وال��ت��ح��دي��ات 
من  العديد  على  بظاللها  األ��ق��ت 
العامل،  يف  الرئي�ضية  االقت�ضادات 
وامل�ضدرة  امل��ن��ت��ج��ة  ال����دول  وع��ل��ى 
جند  ح��ي��ث  خ��ا���س  ب�ضكل  للنفط 
االق��ت�����ض��ادي��ة غري  االأن�����ض��ط��ة  اأن 
مبعدالت  من���واً  �ضهدت  النفطية 
�ضيا�ضة  م��وا���ض��ل��ة  ت��دع��م  م��وج��ب��ة 
ظل  يف  االق����ت���������ض����ادي  ال���ت���ن���وي���ع 
تبذلها  ال���ت���ي  اجل�������ادة  امل�������ض���اع���ي 
اقت�ضاد  ل��ب��ن��اء  االإم������ارة  ح��ك��وم��ة 
املعرفة  على  قائم  متنوع  تناف�ضي 
والتطوير واالبتكار بقيادة كفاءات 

وطنية ».
حكومة  ج��ه��ود  ت�ضتمر   « وا���ض��اف 
اإمارة اأبوظبي يف تنمية القطاعات 
اال�ضتثمارات  وت��وج��ي��ه  احل��ي��وي��ة، 
م�ضاريع  ن���ح���و  اال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
وال�ضناعة،  ال���ت���ح���ت���ي���ة،  ال���ب���ن���ى 
فقد  وغريها  املتجددة،  والطاقة 
بقفزة  براجمها وخططها  ُتوجت 
القطاعات  م�����ض��اه��م��ة  يف  ك���ب���رية 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  النفطية  غ��ري 
االجمايل احلقيقي لالإمارة والتي 

م��ن خ���الل ارب��ع��ة حم���اور رئي�ضة 
املعرفة  واال�ضتثمار،  االأعمال  هي 
واملجتمع  واالبتكار، منط احلياة، 
لهذه  ووف���ق���اً  ان����ه  اىل  ..م�������ض���ريا 
التاأكيد  ميكننا  ف��اإن��ه  امل��ع��ط��ي��ات، 
على اأن اقت�ضاد اأبوظبي مقبل على 
مرحلة من التو�ضع والنمو خالل 
بالنمو  مدفوعاً  املقبلة،  ال�ضنوات 
النفطي  غري  القطاع  يف  امل�ضتدام 
اأ���ض��ع��ار النفط،  ارت��ف��اع  وت��وق��ع��ات 
م��ا ي�ضمح الق��ت�����ض��اد االإم�����ارة من 
اأهم  ك��اأح��د  مكانته  على  احل��ف��اظ 
اال�ضتثمار  يف  االإقليمية  الوجهات 
واأن�ضطة االأعمال. واكد ان معظم 
الإم���ارة  النفطية  غ��ري  االأن�����ض��ط��ة 
 2017 ال���ع���ام  اب���وظ���ب���ي خ����الل 
�ضهدت معدالت منو موجبة بنحو 
تاأتي  اق��ت�����ض��ادي  ن�����ض��اط   /13/
الكهرباء  اأن�����ض��ط��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
مبعدل منو بلغ ن�ضبته 10.4%، 
منو  مب���ع���دل  ال���ع���ام���ة  واالإدارة 
%7.8 وخدمات االإقامة مبعدل 
منو %7.4 وذلك �ضمن /17/ 
كما  نفطي  اقت�ضادي غري  ن�ضاط 
الت�ضييد  ق��ط��اع  اأن�ضطة  �ضاهمت 
 19.5% ن�����ض��ب��ت��ه  وال���ب���ن���اء مب���ا 
م��ن اإج��م��ايل ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي غري 
لتحتل   ،2017 ع��ام  يف  النفطي 
املرتبة االأوىل من حيث االأن�ضطة 
غري  ال��ن��اجت  يف  م�ضاهمة  االأك����رث 

النفطي احلقيقي.
التنمية  دائ���رة  واأ���ض��ار اىل ج��ه��ود 
لقيادة  اب���وظ���ب���ي  االق���ت�������ض���ادي���ة 
االج����ن����دة االق���ت�������ض���ادي���ة الم�����ارة 
اب��وظ��ب��ي م��ن خ���الل اط���الق عدد 
م���ن امل����ب����ادرات وال����ربام����ج خالل 
ال��ع��ام اجل����اري وال��ت��ي ا�ضهمت يف 
قطاع  يف  االم���ارة  تناف�ضية  تعزيز 
االع��م��ال وذل���ك يف اإط���ار احلزمة 
اعتمدها  ال����ت����ي  االق���ت�������ض���ادي���ة 

بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
 50 لها  نهيان وخ�ض�س  اآل  زاي��د 
مليار درهم لت�ضريع وترية م�ضرية 
واالقت�ضادية  التنموية  اأبوظبي 

خالل االأعوام الثالثة املقبلة.
وذكر معاليه ان من اأهم املبادرات 
الدائرة  اطلقتها  التي  وال��ربام��ج 
االقت�ضادية  ال���رخ�������س  اإع����ف����اء 
اجلديدة من �ضرط املوقع واملكتب 
الرخ�س  واإ�����ض����دار  ع���ام���ني  مل����دة 
الفورية و�ضيا�ضة دعم املنتج املحلي 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  وال�ضركات 
وق����ان����ون ح��وك��م��ة ال�����ض��راك��ة بني 
القطاعني العام واخلا�س واطالق 
الذهبية  والباقة  »�ضراكة«  من�ضة 
وا�ضدار  اأبوظبي  تاجر  لرخ�ضة 
لل�ضركات  امل��زدوج��ة  ال��رتاخ��ي�����س 

العاملة يف املناطق احلرة.
واأك����د ان ه���ذه امل���ب���ادرات ت��اأت��ي يف 
الدائرة  وم�ضوؤوليات  مهام  اإط���ار 
اأه�������داف  حت���ق���ي���ق  اىل  ال����رام����ي����ة 
االقت�ضادية  ال���ت���ن���م���ي���ة  حم������ور 
القدرات  وتعزيز  اأبوظبي  خلطة 
من  اخل��ا���س  للقطاع  التناف�ضية 
خالل العمل على توفري املحفزات 
واملمكنات التي من �ضاأنها اأن ت�ضهم 
ال�ضراكة  تعزيز  يف  فاعل  وب�ضكل 

بني القطاعني العام واخلا�س.
ويف ختام كلمته نوه بان التوقعات 
الإم���ارة  امل�ضتقبلية  االق��ت�����ض��ادي��ة 
دخ�����ول  اإىل  ت�������ض���ري  اأب�����وظ�����ب�����ي، 
جديدة  مرحلة  االإم����ارة  اقت�ضاد 
م�ضتكماًل  وال��ت��ق��دم  ال��ت��ط��ور  م��ن 
التحول  نحو  الناجحة  م�ضريته 
م�������ض���ت���دام قائم  اق���ت�������ض���اد  ل���ب���ن���اء 
لالأهداف  جت�ضيداً  املعرفة،  على 
ر�ضمتها  ال���ت���ي  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ض���ي���دة يف ال����روؤي����ة 
اأبوظبي  الإم��������ارة  االق���ت�������ض���ادي���ة 
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علي حممد البلو�صي: روؤية قيادتنا احلكيمة عملت على تر�صيخ دعائم العدالة لتكون اللبنة الأ�صا�صية ل�صتقرار املجتمع
•• اأبوظبي- وام:

رفع �ضعادة امل�ضت�ضار علي حممد البلو�ضي النائب العام الإمارة 
اأبوظبي اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اىل القيادة الر�ضيدة 

مبنا�ضبة اليوم الوطني ال47.
وفيما يلى كلمة �ضعادته مبنا�ضبة اليوم الوطني ال47 .

ولقيادتنا  ال��غ��ايل  لوطننا  ال���والء  بتجديد  كلماتي  اأ�ضتهل 
يف  العامة  النيابة  اأع�ضاء  وا�ضم  �ضخ�ضياً  با�ضمي  احلكيمة؛ 
اأبوظبي وجميع العاملني فيها. كما نرفع اأ�ضمى اآيات التهاين 
زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  اإىل مقام �ضاحب  والتربيكات 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

االأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
واالأربعني  ال�ضابع  الوطني  اليوم  مبنا�ضبة  امل�ضلحة  للقوات 
ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  اإىل  بالتهنئة  ات��ق��دم  كما  الفتية.  لدولتنا 
اأولياء  واىل  االإم��ارات  حكام  لالحتاد  االأعلى  املجل�س  اأع�ضاء 
واملقيمني  االإم���ارات  دول��ة  �ضعب  واإىل  احلكام  ون��واب  العهود 

على اأر�ضها.
عام  بالتزامن مع  االحت��اد  بعيد  نحتفل  العام؛ حيث  ه��ذا  يف 
التزامنا  باأبوظبي،  العامة  النيابة  يف  نوؤكد  اخل��ري«،  زاي��د   «
بتبني اأف�ضل املمار�ضات الق�ضائية وفق اأعلى املعايري العاملية؛ 
العدل  اأرك��ان  اإر���ض��اء  يف  وي�ضاهم  الوطن  ا�ضتقرار  يحقق  مبا 
القانون يف عا�ضمة االحت��اد، م�ضتنريين يف  وامل�ضاواة و�ضيادة 
ذلك بتوجيهات �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب 
دائرة  رئي�س  الرئا�ضة  ���ض��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 

الق�ضاء يف اأبوظبي.
كما نوؤكد التزامنا مبنهج املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان، 
النافع  العلم  �ضبل  انتهاج  عرب  بالدنا  خدمة  يف  التميز  نحو 
وال��ع��م��ل امل��خ��ل�����س. فنحن يف ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة م��وؤم��ن��ون باأن 
حققته  ي��وم��ي  اجن���از  االأوىل  ب��ال��درج��ة  ه��و  ح�ضارتنا  ���ض��رح 
اأب��ن��ائ��ه��ا ومت��ي��زه��م يف ك��اف��ة املجاالت،  دول���ة االإم�����ارات بجهد 
ال  حيث  منها،  ال��روح  القانون  و�ضيادة  العدالة  تعترب  والتي 
من  والتنمية  وال�����ض��الم  ب��االأم��ن  جمتمع  اأي  ينعم  اأن  ميكن 
دون العدالة، وال مكان للحديث عن اأي تطور اأو تقدم يف اأي 
جمال دون �ضيادة القانون. وهذه هي ر�ضالتنا التي نلتزم بها 
قيادتنا  روؤية  مع  والفردي متاهياً  املوؤ�ض�ضي  ال�ضعيدين  على 
احلكيمة التي عملت على تر�ضيخ دعائم العدالة لتكون اللبنة 

االأ�ضا�ضية ال�ضتقرار املجتمع.

فالح الأحبابي : تزامن الحتفال باليوم 
الوطني مع عام زايد حلظة تاريخية

ال�صام�صي: الثاين من دي�صمرب هو يوم حمفور 
يف قلوبنا وعقولنا

مدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ : اإجنازات الدولة 
مفخرة لكل الماراتيني واملقيمني على اأر�صها

•• اأبوظبي - وام:

اأعرب معايل فالح حممد االأحبابي 
رئي�س دائرة التخطيط العمراين و 
البلديات يف اأبوظبي عن اعتزازه و 
ال�47  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم  ف���خ���ره 
جميع  قلوب  على  الغالية  املنا�ضبة 
اأب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن نظرا مل��ا حتمله 
والتقدير  ال�����وف�����اء  م����ع����اين  م����ن 
وال��ت��الح��م وال��ت��اآخ��ي ال��ت��ي تعترب 
لالإماراتيني  االأ�ضيلة  القيم  م��ن 
ال���ت���ي اأر����ض���اه���ا االآب�������اء واالأج�������داد 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  بقيادة 
نهيان رحمه اهلل و�ضار على نهجها 

احتفال  تزامن  اإىل  الوطني  اليوم 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 
الوطني  ل��ل��ي��وم  ال�47  ب��ال��ذك��رى 
حت����ت ����ض���ع���ار »ه������ذا زاي���������د.. هذه 
االإم���ارات« مع ذك��رى اإحياء مئوية 
زايد اخلري وعام زايد وا�ضفا ذلك 
باأنه حلظة تاريخية. ورفع معاليه 
التربيكات  و  التهاين  اآي���ات  اأ�ضمى 
ل�ضاحب  ال��ر���ض��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  اإىل 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
و  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان 
العلي  اهلل  �ضائال  االإم����ارات  �ضعب 
القدير، اأن يعيد علينا هذه املنا�ضبة 

بكل اخلري واليمن والربكات.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأك����د ���ض��ع��ادة ع��ب��د ال��ع��زي��ز اأحمد 
ال�������ض���ام�������ض���ي م����دي����ر ع������ام دائ������رة 
بال�ضارقة  ال���ع���ق���اري  ال��ت�����ض��ج��ي��ل 
هو  دي�������ض���م���رب  م����ن  “الثاين  اأن 
وعقولنا  ق��ل��وب��ن��ا  يف  حم��ف��ور  ي���وم 
ن�ضتذكر من خالله ذكرى تاأ�ضي�س 
املوؤ�ض�س  االأب  ي���د  ع��ل��ى  االحت�����اد 
واإخ����وان����ه ح���ك���ام االإم��������ارات حيث 
العزم  و���ض��دق  االإرادات  ت��وح��دت 
فكانت النتيجة دولة �ضابة �ضطرت 
اإماراتي  لكل  تاريخا م�ضرفا يحق 

وعربي الفخر به”.
هذه  “اأ�ضتغل  ال�����ض��ام�����ض��ي  وق����ال 
ال��ف��ر���ض��ة ك���ي اأرف�����ع اأ���ض��م��ى اآي���ات 
�ضيدي  اإىل  وال���ت���ربي���ك  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اأ�ضحاب  واإخ�����وان�����ه  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��ي��وخ  ال�ضمو 
االأع����ل����ى ح���ك���ام االإم����������ارات، بهذه 
امل��ن��ا���ض��ب��ة ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��ب كل 

الذي يقود دولة االإمارات ويهيئها 
لولوج م�ضتقبل واعد اأكرث تقدماً 

وازدهاراً.
اليوم  اأن  الدائرة  عام  وذكر مدير 
لقيام  الوطني لي�س جمرد ذكرى 
را�ضخة  حقيقة  ه��و  ب��ل  االحت�����اد، 
على اأر�س الواقع قام فيها ال�ضعب 
اأثبت  ا�ضتثنائية  ب��اأدوار  االإم��ارات��ي 
ل���ل���ع���امل م����ن خ���الل���ه���ا اأن������ه ق����ادر 
االآخر  ت��ل��و  االإجن�����از  حتقيق  ع��ل��ى 

للو�ضول اإىل القمة.
ونوه ال�ضام�ضي اأننا نحن يف دائرة 
بال�ضارقة  ال���ع���ق���اري  ال��ت�����ض��ج��ي��ل 
نحر�س كل احلر�س على االحتفال 
كل عام بهذه املنا�ضبة الغالية علينا 
جميعا، كما هو حال كل املوؤ�ض�ضات 
ت�ضتعد  حيث  البا�ضمة  اإمارتنا  يف 
ال�����ض��ارق��ة ل��الح��ت��ف��ال م���ن خالل 
جتمع  متميزة  وف��ع��ال��ي��ات  ب��رام��ج 
بني املواطنني واملقيمني لالحتفاء 
حتققت  التي  الكبرية  باالإجنازات 
يف ظل احتادنا الرا�ضخ على مدى 

االأجيال.

القيادة الر�ضيدة .
ونوه االأحبابي يف كلمة له مبنا�ضبة 

اإم�����ارات�����ي مل���ا حت��م��ل��ه م���ن معاين 
بني  والت�ضامن  والتكافل  الوحدة 
كافة �ضكان االإمارات من مواطنني 
الطيبة  اأر����ض���ه���ا  ع��ل��ى  وم��ق��ي��م��ني 

املعطاء”.
واأ�ضاف ال�ضام�ضي لقد و�ضلت دولة 
االإمارات يف ظل قيادتها الر�ضيدة 
اىل اأعلى مراتب التقدم والرخاء، 
وما كان لكل ذلك اأن يتحقق لوال 
�ضالبة البنيان والتالحم الوطني 
والعمل املتوا�ضل والفكر امل�ضتنري 

•• اأبوظبي-وام:

احلو�ضني  ج���م���ال  ال���دك���ت���ور  اأك�����د 
الإدارة  الوطنية  الهيئة  عام  مدير 
ال��ط��وارئ واالأزم����ات وال��ك��وارث ان 
االجن��������ازات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول���ة 
االم�������ارات م���ا ك��ان��ت ل��ت��ت��ح��ق��ق اإال 
يف  القيادة  ح��ول  ال�ضعب  بالتفاف 
الوالء والفخر  م�ضهد يج�ضد قيم 

واالنتماء.
وقال احلو�ضني - يف كلمة مبنا�ضبة 
ياأتي هذا   -  47 ال�  الوطني  اليوم 
دولتنا  ف��ي��ه  ت�ضهد  وق���ت  يف  ال��ي��وم 
احلبيبة مزيدا من التقدم واالأمن 
واالزدهار بف�ضل توجيهات القيادة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  الر�ضيدة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ضاحب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
»رعاه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�ضلحة واخوانهم اأ�ضحاب 

300 جن�ضية من خمتلف العقائد 
�ضويا  يعي�ضون  واملذاهب  واالأدي���ان 
على اأر���س زاي��د اخلري يف ان�ضجام 
وود ووئام وهو االأمر الذي يجعلها 
اأبناء  م��ن  للكثري  وحلما  مق�ضدا 

الدول حول العامل .
اأن ه��ذه االإجن�����ازات التي  واأو���ض��ح 
حتققت هي ثمرة ما زرعه موؤ�ض�س 
زاي��د بن  ال�ضيخ  له  املغفور  الدولة 
�ضلطان ال نهيان - طيب اهلل ثراه 
ت�ضبق ع�ضره  روؤيته  كانت  الذي   -
وح��ك��م��ت��ه ح��ول��ت االم�����ارات منارة 

للح�ضارات واالإن�ضانية والعطاء.
بتهنئة  كلمته  احلو�ضني  واخ��ت��ت��م 
و�ضعبا  ق����ي����ادة  االم����������ارات  دول�������ة 
بعر�ضها الوطني ال�ضابع واالأربعني 
اإ�ضم الدولة وب�ضمتها  اأن  ..موؤكدا 
ال��ع��امل��ي��ة ه��ي م�����ض��در اع���ت���زاز لكل 
ام���ارات���ي ول��ك��ل م��ق��ي��م ع��ل��ى دولة 

املحبة وال�ضالم واالأمان.

املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��ي��وخ  ال�����ض��م��و 
االأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��ك��ام االإم�����ارات 

و�ضمو اأولياء العهود.
ل�ضعب  يحق   « احلو�ضني  واأ���ض��اف 
اليوم  ه����ذا  وق���ادت���ه يف  االم�������ارات 
ال���دول���ة يف  االف��ت��خ��ار مب��ا حققته 
عمر  يف  ت���ذك���ر  ال  زم���ن���ي���ة  ف�����رتة 
ال�����ض��ع��وب ، اإجن�������ازات ج��ع��ل��ت من 
االمارات مفخرة ومنوذجا للنجاح 
والتميز واالإبداع وكل ذلك ما كان 
اهلل ومن  بتوفيق من  اإال  ليتحقق 
ثم التفاف ال�ضعب حول القيادة يف 
الوالء والفخر  م�ضهد يج�ضد قيم 

واالنتماء ».
الوطنية  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  واأك���د 
الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
اأب���ه���ى  ت��ع��ي�����س  االآن  دول����ت����ن����ا  ان 
مباديء  تر�ضيخ  بف�ضل  ع�ضورها 
والت�ضامح  وال���ع���دال���ة  االإن�����ض��ان��ي��ة 
وه���ذا م��ا ي��وؤك��ده وج���ود اأك���رث من 

وكيل الدائرة اخلا�صة لرئي�س الدولة : جندد عهد الولء للوطن والوفاء لقيادته الر�صيدة 
•• اأبوظبي -وام:

الر�ضا�س  �ضعادة علي حممد  اأك��د 
اخلا�ضة  ال��دائ��رة  وكيل  املن�ضوري 
ذكرى  اإح��ي��اء  اإن  ال��دول��ة  لرئي�س 
قيام احتاد دولة االمارات العربية 
امل��ت��ح��دة ف��ر���ض��ة ل��ن�����ض��ت��ذك��ر فيها 

قادها  التي  االحت��اد  بداية م�ضرية 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املغفور له 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - واالآباء 
املوؤ�ض�ضون »رحمهم اهلل« و�ضار على 
ال��ت��ق��دم واالزده�������ار �ضاحب  ن��ه��ج 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« . 

اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع������اه اهلل« 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�ضلحة واخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو 

ورفع �ضعادة علي حممد الر�ضا�س 
مبنا�ضبة  ك��ل��م��ة  يف   - امل��ن�����ض��وري 
اأ�ضمى   -  47 ال����  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
اآي������ات ال���ت���ه���اين وال���ت���ربي���ك���ات اىل 
مقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�ضمو  و����ض���اح���ب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 

ال�ضيوخ حكام االمارات واىل �ضعب 
دولة االمارات وكل من ي�ضكن على 

هذه االر�س الطيبة .
وق���ال » يف ه���ذا ال��ي��وم جن���دد عهد 
لقيادته  وال���وف���اء  ل��ل��وط��ن  ال����والء 
ال��ر���ض��ي��دة ون���وؤك���د ال��ت��ف��اف��ن��ا حول 

رايتها » .

رئي�ش هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�سارقة : رزان املبارك : الإمارات تكت�صب يف كل يوم تقدير واحرتام كل �صعوب العامل

اليوم الوطني م�صرية 47 عاما من العمل والتميز والإبداع
•• ال�شارقة - وام:

اأ�ضادت �ضعادة هنا �ضيف ال�ضويدي رئي�س هيئة البيئة و املحميات الطبيعية 
يف ال�ضارقة بجهود القادة املوؤ�ض�ضني ويف مقدمتهم املغفور له ال�ضيخ زايد بن 
�ضلطان اآل نهيان موؤ�ض�س وباين الدولة الذين عملوا بكل جد واجتهاد من 
اأجل حتقيق حلم االحتاد وهو ما ت�ضنى لهم يف الثاين من دي�ضمرب 1971 
و  ننعم باخلري  و  االأي��ام  اأجمل  التاريخ ونحن نعي�س  » منذ ذلك   : وقالت 

الفرح و ال�ضعادة« .
للقيادة  التهنئة  ال�47  الوطني  ال��ي��وم  يف  لها  كلمة  يف  ال�ضويدي  ورف��ع��ت 
الر�ضيدة و�ضعب االإمارات الويف واأ�ضافت اإنها م�ضرية 47 عاما من العمل 
والتميز واالإبداع واالبتكار واالزدهار ويف كل عام نحتفل بهذا اليوم املجيد 
باعتباره عنوان وحدتنا وتالحمنا وفخرنا وعزنا وحمطة ن�ضتعيد فيها كل 
تلك االإجنازات التي فتحت االآفاق اأمامنا وجعلتنا نحلق عاليا ونتبواأ مكانة 

عالية ومرموقة على م�ضتوى العامل و�ضلت اليوم اإىل الف�ضاء.

•• اأبوظبي-وام: 

لهيئة  العام  االأم��ني  امل��ب��ارك  خليفة  رزان  �ضعادة  اأك��دت 
املتحدة  العربية  االم����ارات  دول��ة  اأن  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة 
واالح���رتام من  التقدير  املزيد من  ي��وم  كل  تكت�ضب يف 
مل��ا حققته م��ن جن��اح��ات على جميع  ال��ع��امل  ك��ل �ضعوب 

االأ�ضعدة وفى �ضتى املجاالت.
- يف  الوطني  اليوم  كلمة مبنا�ضبة  - يف  املبارك  وقالت 
موؤ�ض�س  نتذكر  االإم���ارات  لدولة  ال�47  الوطني  اليوم 
ال�ضيخ  ال��وال��د  ل��ه  املغفور  ال��دول��ة وب��اين نه�ضتها  ه��ذه 
– الذي  ث��راه  اهلل  - طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
اأر�ضى مع اإخوانه حكام االإمارات دعائم االحتاد واأقاموا 
ك��ل االإم���ارات  دول��ة قوية جتتمع حت��ت لوائها وراي��ت��ه��ا 
التقدير  من  املزيد  يوم  كل  يف  وتكت�ضب  مكانتها  لتعلو 
واالحرتام من كل �ضعوب العامل ملا حققته من جناحات 

على جميع االأ�ضعدة وفى �ضتى املجاالت.
وا�ضافت » هذا اليوم هو منا�ضبة للوقوف والتاأمل يف ما 
مت اإجنازه يف ال�ضنوات املا�ضية وال يزال يتحقق يف ظل 

القيادة الر�ضيدة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة - حفظه اهلل - كما اأنه منا�ضبة 
من  املزيد  ب��ذل  يف  اال�ضتمرار  على  العهد  فيها  لنجدد 
اجلهد والعمل، للحفاظ على هذه االإجن��ازات وحماية 
له  املغفور  على خطى  الطبيعية �ضرياً  البيئة ومواردنا 
ال�ضيخ زايد و�ضعياً للمحافظة عليها لالأجيال القادمة.

 - البيئة  لهيئة  ال��ع��ام  االأم����ني  رف��ع��ت  املنا�ضبة  وب��ه��ذه 
اأب��وظ��ب��ي اأ���ض��م��ى اآي���ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات اإىل مقام 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  �ضاحب 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�ضد  بن 
ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل« و�ضاحب  »رع��اه  دبي  ال��وزراء حاكم 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واخ��وان��ه��م  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات 
ولكافة �ضعب االم��ارات �ضائلة - اهلل تعاىل - اأن يحفظ 
واالإميان  االأم��ن  نعمة  علينا  ي��دمي  واأن  وبالدنا  قادتنا 

ورغد العي�س واال�ضتقرار.

ف��ق��د امل����دع����و/ حم��م��د االم���ني 
حممد عبداخلالق ، بنغالدي�س 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج������واز ����ض���ف���ره رقم 
)BM0603333(-يرجى 
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�ضفارة البنغالدي�ضية او اقرب 

مركز �ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
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العنوان : مكتب رقم ٦02 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
- هاتف : 25١٧٧20-04  فاك�س : 25١٧٧2١-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
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دائرة التنمية القت�سادية
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 دائرة التنمية القت�صادية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

مدير  االأح��ب��اب��ي  نا�ضر  حممد  املهند�س  ال��دك��ت��ور  �ضعادة  اأك��د 
اليوم  الوطني” هو  “اليوم  اأن  للف�ضاء،  االإم���ارات  وكالة  ع��ام 
اأبناء الوطن كل عام لُيجّددوا عهد وحدتهم  الذي يلتقي فيه 
الذي  العظيم  “االحتاد”  ي��وم  اإىل  ُيعيدنا  ال��ذي  وتالحمهم 
له  االأح��ب��اب��ي يف كلمة  وق��ال  املوؤ�ض�ضني.  االآب���اء  ي��د  حتقق على 
الثاين  اإن  الدولة،  لتاأ�ضي�س  الوطني” ال�47  “اليوم  مبنا�ضبة 
اأهمية  تكت�ضب  ج��ام��ع��ة،  وط��ن��ي��ة  م��ن��ا���ض��ب��ة  ه���و  دي�����ض��م��رب  م���ن 
م�ضرية  فيها  ن�ضتعر�س  الأن��ن��ا  ع��ام،  تلو  ع��ام  وم��ت��زاي��دة  كبرية 
دولتنا  حققتها  التي  العمالقة  واالإجن���ازات  ال�ضاملة  النه�ضة 

ُي��ح��ت��ذى يف �ضتى  ع��ل��ى خمتلف ال�����ض��ع��د، ح��ت��ى ب��ات��ت من��وذج��اً 
اإليها القا�ضي والداين بالبنان، واأ�ضبح  املجاالت، و�ضار ُي�ضري 
ميادين  كافة  ويف  ومنا�ضبة  حمفل  كل  يف  ح�ضٌن  وق��ٌع  ال�ضمها 
الريادة والتميز واالإب��داع. ورفع االأحبابي اأ�ضمى اآيات التهاين 
زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  مقام  اإىل  والتربيكات 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  حممد بن را�ضد 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�ضلحة، واإىل اإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�س 
االأعلى حكام االإم��ارات، مبنا�ضبة هذا اليوم العزيز على قلوب 

اأبناء الدولة اأجمعني. واأكد االأحبابي اأن املكت�ضبات واالإجنازات 
وتتكلل  لتكتمل  تكن  مل  الدولة،  يف  واالآتية  واملتتالية  املحققة 
بالعز والغار، لوال توجيهات هذه القيادة احلكيمة التي اأثبتت 
اأ�ضا�س  اأن احت��اد االإم��ارات احت��اد ح�ضني، ُبني على  للعامل كله 
الفريدة  املنظومة االحتادية  واأن تفوق هذه  متني ال يتزعزع، 
ال��ذي ال  الوطن وا���ض��راره��ا  اأب��ن��اء ه��ذا  اأرواح  تاآلف  اإىل  يرجع 
الوحيد  ال�ضمان  متوحد” الأن��ه  “البيت  يظل  اأن  على  يتبّدل 
ل�ضعادتهم وتقدمهم وبناء امل�ضتقبل امل�ضرق الأبنائهم ولالأجيال 
ال�47  الوطني  اليوم  اإن  االأحبابي  وق��ال  بعدهم.  من  املقبلة 
للدولة، ياأتي فيما توا�ضل االإمارات تقدمها الطموح واحلثيث 
“م�ضبار  خ��الل  م��ن  الف�ضاء  ال�ضتك�ضاف  ال��ع��امل��ي  ال�ضباق  يف 

دول طاحمة  ت�ضع  م��ن  واح���دة  االإم����ارات  االأمل” ال���ذي جعل 
ال�ضتك�ضاف كوكب املريخ، م�ضدداً حر�س الوكالة الدوؤوب على 
يف  ال��دول��ة  تطلعات  لرتجمة  اال�ضرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق 
واإخال�س  باأمانة  العمل  الوطني، وموا�ضلة  الف�ضائي  القطاع 
وم�ضوؤولية لال�ضطالع بدورها على اأكمل وجه وفق توجيهات 
واعترب  عالية.  خّفاقة  ال��وط��ن  راي���ة  لتظل  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
االأحبابي اأن الثاين من دي�ضمرب من كل عام، هو حمطة ل�ضحذ 
الهمم واالنطالق نحو امل�ضتقبل امل�ضرق يف �ضبيل حتقيق املزيد 
تنميته  وحتقيق  املجتمع  خدمة  اإىل  الهادفة  االإجن����ازات  م��ن 
امل�ضتدامة و�ضعادة اأبنائه، وتر�ضيخ مكانة االإمارات بني م�ضاف 

الدول املتقدمة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأكد �ضعادة حمد �ضامل بن كردو�س 
العامري املدير العام ملوؤ�ض�ضة زايد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن 
اليوم  اأن  واالإن�����ض��ان��ي��ة،  اخل��ريي��ة 
ال��وط��ن��ي ه���و ي���وم ت��اري��خ��ي ياأتي 
اأبنائنا  كل ع��ام لري�ضخ يف وج��دان 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن  وبناتنا 
الوفاء  ق��ي��م  ال���دول���ة  اأر������س  ع��ل��ى 
والوالء للوطن وقيادتنا الر�ضيدة، 
التطور  ع���ل���ى  ال�������ض���وء  وي�����ض��ل��ط 
دولة  �ضهدتها  ال��ت��ي  واالجن������ازات 

االإمارات منذ تاأ�ضي�س االحتاد. 
ورفع �ضعادته بهذه املنا�ضبة اأ�ضمى 
اآي����ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات ملقام 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�ضاحب  واأخ���ي���ه  اهلل”،  “حفظه 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 

ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”،  “رعاه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
االأعلى للقوات امل�ضلحة، واإخوانهم 
املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب 
االأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام االإم����ارات، 
ال�ضابع  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 
كردو�س:  بن  واأ�ضاف  واالأربعني«. 
دول���ة  مب�����ض��رية  ال���ي���وم  “نحتفي 
االإم�������ارات وت��ف��وق��ه��ا وري���ادت���ه���ا يف 

ل��ن��ع��رب فخرنا  امل����ج����االت،  ج��م��ي��ع 
ب��وط��ن��ن��ا وق��ي��ادت��ن��ا واع��ت��زازن��ا مبا 
االإم����ارات م��ن تقدم  حققته دول���ة 
والتالحم بني  بالرتابط  وازده��ار 
ال��ق��ي��ادة وال�����ض��ع��ب وال��ت��ي غر�ضها 
فينا االآباء املوؤ�ض�ضون الذين اأر�ضوا 
رك���ائ���ز احت����اد االإم����������ارات«.  وقال 
زايد  موؤ�ض�ضة  يف  “اإننا  ���ض��ع��ادت��ه: 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن 
العهد  جندد  واالإن�ضانية  اخلريية 
وال������والء ل��ق��ي��ادة دول����ة االإم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، ون����وؤك����د على 
والعمل  العطاء  م�ضرية  موا�ضلة 
االإن�����ض��اين ال��ت��ي ب��داأه��ا امل��غ��ف��ور له 
�ضلطان  زاي��د بن  ال�ضيخ  ب��اإذن اهلل 
اآل نهيان، رحمه اهلل، وكر�س حياته 
البي�ضاء  ف����االأي����ادي  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا، 
امتدت  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  للمغفور 
وجعل  ال��ع��امل  ب��ق��اع  جميع  لت�ضل 
االم�������ارات من���وذج���ا يحتذى  م���ن 
والعمل  ال���ع���ط���اء  جم�����ال  يف  ب����ه 

االن�ضاين«.

•• ابوظبي-الفجر:

ت��وج��ه ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي بن 
اأبوظبي  مت��ي��م م��دي��ر ع���ام ���ض��رك��ة 
اآي����ات التهاين  ب��اأ���ض��م��ى  ل���الإع���الم، 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
واإىل  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�ضاحب  اهلل،  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  مكتوم  اآل 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، واإىل 
اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  اإخوانهم 
االإم�����ارات،  ح��ك��ام  االأع��ل��ى  املجل�س 
االإم����ارات����ي  ال�����ض��ع��ب  ع���م���وم  واإىل 
االأ�ضيل، مبنا�ضبة اليوم االإماراتي 
ال� 47، التي تنب�س قلوبنا ب�ضغف 
التاريخ  بها يف مثل هذا  االحتفاء 

من كل عام«.

 واأك��د �ضعادة علي بن متيم مدير 
عام اأبوظبي لالإعالم، اأن “الثاين 
م����ن دي�����ض��م��رب ه����و ال����ي����وم ال����ذي 
راية  لرفع  ال�ضواعد  فيه  تت�ضابك 
الدولة خفاقٌة عالية، احتفاء بيوم 
القلوب  االإم������ارات ووح����دة  احت���اد 
والوالء  احل��ب  عهد  جت��دي��د  على 
واالنتماء والوفاء للوطن وقيادته، 
املوؤ�ض�ضني  االآب��اء  ذك��رى  وا�ضتعادة 
ال��ذي��ن ر���ض��خ��وا دع��ائ��م ه��ذا البلد 
اإىل اأن �ضار اآمناً ينعم اأهله بثمرات 

الفخر والعز والرفاه«.
واأ����ض���اف ���ض��ع��ادة ال��ك��ت��ور ع��ل��ي بن 
ع��ام، يف مثل  “نقف يف كل  متيم: 
املر�ضو�س،  كالبنيان  ال��ي��وم،  ه��ذا 
فخورين  االإم����ارات،  ح��ب  يجمعنا 
التي حتققت  العظيمة  باإجنازاتنا 
وحكمتها.  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي����ة  بف�ضل 
ب����اأن طموحنا  ���ض��ه��ود ح��ق  ون��ح��ن 
ل��ه، ف�ضارت  احل�����ض��اري ال ح���دود 
االإمارات ت�ضطر �ضفحات املجد يف 
�ضفر التاريخ  مبا و�ضلت اإليه من 

ريادة وتاألق، حتى حتى غدت منارة 
تر�ضد اىل �ضبيل التقدم واملجد« . 
وتابع مديرعام اأبوظبي لالإعالم: 
“يف اليوم الوطني ال�47 نعود اإىل 
�ضفحات العز والفخر لننهل منها 
بالروؤى  م�ضطورة  عطرة  ذكريات 
العظيمة التي ا�ضت�ضرفت امل�ضتقبل 
بب�ضرية ثاقبة. ولنا اأي�ضا ذكريات 
م��ك��ت��وب��ة ب���دم���اء اأب���ن���اء االإم������ارات 
اأرواحهم فداء لهذا  الذين قدموا 

وكرامته«.  لعزته  و�ضوناً  الوطن 
و�ضّدد �ضعادته على “رمزية اليوم 
ال��وط��ن��ي وم����ا ي��ح��م��ل��ه م���ن معان 
عاماً   47 “بعد  ق��ائ��اًل:  ودالالت، 
االإم����ارات  الت���زال  التاأ�ضي�س  على 
التفوق  ن��ح��و  م�����ض��ريت��ه��ا  ت��وا���ض��ل 
قبلة  تكون  اأن  فا�ضتحقت  والُعال، 
االأر���س، وخري دليل على  ل�ضعوب 
اأثبت  االإم��������ارات  احت�����اد  اأن  ذل����ك 
منوذج  اأن���ه  ال�ضنني  ه��ذه  ك��ل  بعد 
الفريد  النموذج  واأن هذا  يقتدى، 
ما كان ليتحقق من دون روؤى االأب 
املوؤ�ض�س املغفور له ال�ضيخ زايد بن 
ثراه،  نهيان طيب اهلل  اآل  �ضلطان 
البالد  ق��ي��ادة  اأم��ان��ة  ا�ضتلم  وم���ن 
من بعده من قادة عظام يتطلعون 
“مئوية  حت���ق���ي���ق  ن����ح����و  ب����ح����زم 
االإمارات 2071«. واعترب د. علي 
بن متيم  اأن االإجن��ازات العمالقة 
ال����ت����ي حت��ق��ق��ه��ا ال�����دول�����ة وال���ت���ي 
اآخ��ر تدعونا  اإىل  تتعاظم من عام 
ومدلوالت  معاين   على  للحفاظ 

بقيم  امل���ع���ط���ر  “االحتاد”  ي�����وم 
الفرقة  ون��ب��ذ  وال��ت�����ض��ام��ح  امل��ح��ب��ة 
التي  ال���ق���ي���م  وه�����ي  وال���ت���ع�������ض���ب، 
جعلت من االإم���ارات واح��ة للخري 
وال�ضالم، فيها يتوحد االإماراتيون 
خ��ل��ف ق����ادة اأ����ض���داء ع��ل��ى االأع����داء 
القيم  ه��ي  واأي�����ض��اً  بينهم،  رح��م��اء 
التي اأر�ضت ور�ضخت بناء االإمارات 
ال�ضرق  ت��رب��ط  دول���ة  ���ض��ارت  حتى 
بالغرب وال�ضمال باجلنوب، فكانت 
يف ب���ّره���ا وب���ح���ره���ا وج����ّوه����ا، ويف 
للتوا�ضل  ج�ضراً  وثقافتها  فكرها 
مرتبة  ف��ا���ض��ت��ح��ق��ت  ل��ل��ف��رق��ة،  ال 
ال�ضدارة يف الريادة«.  وراأى �ضعادة 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن مت��ي��م “اأنه يف 
وحدتنا  ُت��ع��ّزز  التي  املنا�ضبة  ه��ذه 
وت��الح��م��ن��ا، ال م��ن��ا���س ل��ن��ا نحن 
اأبناء زايد اخلري وخليفة العطاء، 
بكل  واجل��ه��د  العمل  موا�ضلة  اإال 
م���ا اأوت���ي���ن���ا م���ن ع��زمي��ة واإ����ض���رار 
اإجنازاتنا  ع���ن  ال���دف���اع  اأج����ل  م���ن 

ومكت�ضباتنا«.

•• ال�شارقة-الفجر:

املزروعي  ���ض��امل  ���ض��ع��ود  ���ض��ع��ادة  اأك����د 
مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية 
وهيئة املنطقة احلرة ملطار ال�ضارقة 
الدويل، اأن االإجنازات الكبرية لدولة 
االإمارات توؤكد اأن جتربة “االحتاد” 
وعاملياً،  االأرق��ى واالأجن��ح عربياً  هي 
ن�����ض��ون ثمار  اأن  ال��وط��ن��ي  وواج��ب��ن��ا 
واإجنازاتها  الفريدة  التجربة  ه��ذه 
ومكت�ضباتها الثمينة لتظل االإمارات 
وقال  وال���ري���ادة.  التمّيز  ���ض��دارة  يف 
املزروعي يف كلمة له مبنا�ضبة اليوم 
الوطني ال�47 لالإمارات، اإن النه�ضة 
اليوم حتققت  نعي�ضها  التي  الكبرية 
ال�ضاملة  التنموية  ال��روؤي��ة  بف�ضل 
على  واحلري�ضة  الر�ضيدة،  لقيادتنا 
لالرتقاء  ال����دول����ة  ق������درات  ت��ع��زي��ز 

املراتب  اأع��ل��ى  اإىل  ال��وط��ن  مب��ك��ان��ة 
اآمنة  ح���ي���اة  ول�����ض��م��ان  واأ����ض���م���اه���ا، 
وللمقيمني  مل��واط��ن��ي��ه��ا  وم�����ض��ت��ق��رة 
واأ�ضاف مدير  �ضواء.  على حد  فيها 
باحلمرية  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ه��ي��ئ��ة 
وهيئة املنطقة احلرة ملطار ال�ضارقة 
الدويل، اأن “اليوم الوطني” هو يوم 
را�ضخ يف ذاكرة �ضعبنا ن�ضتح�ضر فيه 
وت�ضحيات  ماآثر  واعتزاز  فخر  بكل 
الذين  امل��وؤ���ض�����ض��ني  اآب���ائ���ن���ا  وج���ه���ود 
االإم����ارات،  “احتاد”  دع��ائ��م  و�ضعوا 
التي  ال�ضامية  قيمهم  م�ضتذكرين 
ُبنيت على الت�ضامح واملحبة والتعاون 
الثقافات  خم��ت��ل��ف  م���ع  وال��ت��ع��اي�����س 
�ضارت  ال��ذي  النهج  وكانت  واالأدي���ان 
ع��ل��ي��ه دول��ت��ن��ا م��ن��ذ ن�����ض��اأت��ه��ا وحتى 
يومنا هذا الذي غدت فيه االإمارات 
دولة متقدمة تتحرك بذكاء وتقوم 

والتخطيط  واالبتكار  االإب���داع  على 
اال�����ض����رتات����ي����ج����ي واال�����ض����ت����ث����م����ار يف 
املواهب والطاقات الب�ضرية واحللول 
كمركز  مكانتها  لتعزيز  الروبوتية 
الرابعة،  ال�����ض��ن��اع��ي��ة  ل��ل��ث��ورة  ع��امل��ي 
اأي�ضاً  ه��و  ال��ي��وم  ه��ذا  اأن  اإىل  ُمنوهاً 
الثقايف  اإرث��ن��ا  ل���زرع  ه��ام��ة  منا�ضبة 
املزروعي  واأك����د  اأب��ن��ائ��ن��ا.  ن��ف��و���س  يف 
يزداد قوة  �ضلٌب  �ضرٌح  احتادنا  “اأن 
ومتانة عاماً تلو االآخر، واأن طموحنا 
ال ح��دود له، وهو ميتد من االأر�س 
اإىل ال��ف�����ض��اء، واإجن������ازات االإم�����ارات 
ت�ضهد  و�ضعبها  وحكومتها  وقيادتها 
املنطقة  اأن  اإىل  م�ضرياً  ذلك”،  على 
احل���رة ب��احل��م��ري��ة وامل��ن��ط��ق��ة احلرة 
ال��دويل تعتربان من  ال�ضارقة  ملطار 
التي  الرائدة  الدولة  موؤ�ض�ضات  من 
حت��ول��ت��ا مب��زاي��اه��م��ا ال���ف���ري���دة اإىل 

االأع���م���ال مع  مل��زاول��ة  رائ����دة  من�ضة 
مواكبة  يف  وجنحتا  ب��اأ���ض��ره،  ال��ع��امل 
ابتكار  خالل  من  العاملية  التطورات 
وتطوير خدمات اأكرث فعالية، وهما 
تقدمي  يف  م�����ض��ريت��ه��م��ا  ي���وا����ض���الن 
وتناف�ضية  ت��ك��ام��اًل  اأك����رث  خ���دم���ات 
امل��ن��اط��ق احل����رة ع��ل��ى م�ضتوى  ب���ني 
مبوا�ضلة  متعهداً  والعامل،  املنطقة 
توجيهات  وف��ق  اال�ضرتاتيجية  ه��ذه 
القيادة الر�ضيدة. واأ�ضاف املزروعي: 
دي�ضيمرب،  م��ن  ال��ث��اين  ذك���رى  “يف 
اآيات  ب��اأ���ض��م��ى  ن��ت��ق��دم  اأن  ل��ن��ا  يطيب 
ال�ضادقة  وال���ت���ربي���ك���ات  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
�ضاحب ال�ضمو  واإىل  اهلل”،  “حفظه 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال����دول����ة ح���اك���م دبي 

ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  اهلل”،  “رعاه 
حممد  ب��ن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي 
اأ�ضحاب  واإخوانهم  ال�ضارقة،  حاكم 
و�ضمو  االإم������������ارات،  ح���ك���ام  ال�����ض��م��و 
االإمارات  �ضعب  واإىل  العهود،  اأولياء 
املزروعي  واالأ����ض���م«. وخ��ت��م  ال��ك��رمي 
املنا�ضبة اجلليلة،  “يف هذه  بالقول: 
جُنّدد عهد الوالء واالنتماء والوفاء 
الر�ضيدة،  ول��ق��ي��ادت��ه  ال��وط��ن  ل��ه��ذا 
وم��وا���ض��ل��ة ال�����ض��ري ع��ل��ى ن��ه��ج االأب 
امل��وؤ���ض�����س امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي���د 
اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن 
واثقة  بخطى  قدماً  وامل�ضي  ثراه”، 
وثابتة والعمل على موا�ضلة حتقيق 
االإجنازات وتثبيت املكت�ضبات”، داعياً 
اأ�ضرة هيئة املنطقة احلرة باحلمرية 
وهيئة املنطقة احلرة ملطار ال�ضارقة 

اجل���ه���ود  م�����ض��اع��ف��ة  اإىل  ال��������دويل 
والتح�ضن مبعاين ومدلوالت اليوم 
يف  الهيئة  م�ضاهمة  لتعزيز  الوطني 
م�ضرية بناء دولة الريادة وال�ضعادة، 
واإع��الء راية االإم��ارات خفاقة عالية 

يف كل املجاالت.

•• ال�شارقة-الفجر:

املناعي  اهلل مطر  عبد  �ضعادة  اأك��د 
والع�ضو  االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
امل��ن��ت��دب ل���الإم���ارات ل��ل��م��زادات، اأن 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��دول��ت��ن��ا، ه��و يوٌم 
االإم���ارات بحلٍم  اأب��ن��اء  فيه  يحتفل 
حّولها  وب��ف��ك��رة  ح��ق��ي��ق��ة،  اأ���ض��ب��ح 
باتت  دول�����ة  اإىل  احُل���ل���م  ���ض��اح��ب 
ت�ضري اإليها �ضعوب العامل بالبنان، 
ف��ي��م��ا ط��م��وح��ات��ه��ا وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا ال 
ي��ح��ده��ا م��ك��ان وال زم����ان وراح���ت 

تالم�س الف�ضاء.
من  ال����ث����اين  اإن  امل����ن����اع����ي  وق�������ال 
فيه حلم  ي��وم حتقق  هو  دي�ضمرب، 
زايد  ال�ضيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور 

اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن 
جت�ّضدت  ال��ذي  اليوم  وه��و  ثراه”، 
على  املوؤ�ض�س”  “االأب  ف��ك��رة  فيه 
الواقع، وغ��دت وطناً كرمياً  اأر���س 

وفريداً  االأرك������ان،  ث��اب��ت  ُم���وّح���داً 
ب��ت��ج��رب��ت��ه ال��ن��م��وذج��ي��ة وال���رائ���دة 
االأوط����ان، وه��ا نحن نت�ضرف  ب��ني 
االأم�س  كما  ال��ي��وم  اإل��ي��ه  باالنتماء 

وغداً.
واأ�ضاف املناعي اإن يوم “االحتاد” 
هو اليوم الذي نحتفل فيه بتحّول 
الوحدوية،  وفكرته  زايد”  “حلم 
اإىل ق�ضة جناح ال تنتهي ف�ضولها 
احلكيمة  القيادة  ظل  يف  املجيدة، 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ل�����ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل”،  “حفظه 
اآل مكتوم  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”،  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م 

و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اأ�ضحاب  واإخ����وان����ه����م  امل�����ض��ل��ح��ة، 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��م��و 

حكام االإمارات.
“يف هذا  ق���ائ���اًل:  امل��ن��اع��ي  وخ���ت���م 
اليوم البهيج والعزيز على قلوبنا، 
جُن��ّدد العهد كما كل ع��ام، على اأن 
واأن  الوطن ما حيينا،  ن�ضون هذا 
الر�ضيدة  لقيادتنا  اأوف���ي���اء  ن��ك��ون 
ال��ت��ي ق��ل ن��ظ��ريه��ا وال��ت��ي و�ضعت 
اعتبار  ك���ل  ف����وق  ���ض��ع��ب��ه��ا  ����ض���ع���ادة 
فاأبدعت بنقلهم من �ضعبة العي�س 
فيها  يتنعمون  ج��دي��دة  ح��ي��اة  اإىل 

بالراحة ورغد احلياة الكرمية.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأك����د ���ض��ع��ادة ���ض��ي��ف حم��م��د املدفع 
اإك�ضبو  مل��رك��ز  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
لدولة  الوطني  اليوم  اأن  ال�ضارقة، 
االإم���������ارات ه���و ي����وم ي��ح��ك��ي ق�ضة 
�ضعادة  الوحدة، وحمورها  عنوانها 
املجتمع، وجوهرها االإميان بقدرة 
االإن�ضان على حتويل ال�ضحراء اإىل 

واحات خري وعطاء ال ين�ضب.
الثاين  مب��ن��ا���ض��ب��ة  امل����دف����ع  وق������ال 
ن�����ض��ت��ذك��ر يف  “اإننا  دي�����ض��م��رب،  م��ن 
ه���ذا ال���ي���وم، اإجن������ازات امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
االآباء  ثراه” واإخوانه  اهلل  “طيب 
املوؤ�ض�ضون، الذين قادوا الوطن نحو 

بلوغ هدف كان يف حينه بعيد املنال، 
اإال اأنهم �ضنعوا باإرادتهم “احتاد” 
هذا الوطن، وو�ضعوا االأ�ض�س التي 
الأبنائه.  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  وف����رت 

اليوم  ه�����ذا  يف  امل����دف����ع،  واأ������ض�����اف 
بفخر  ما�ضينا  اإىل  نتطلع  املجيد، 
ب�ضعادة  ح��ا���ض��رن��ا  واإىل  واع���ت���زاز 
بطموح  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ن��ا  واإىل  واأم������ل، 
وعزم، نحو موا�ضلة م�ضرية التقدم 
والبناء خلف قياتنا الر�ضيدة حتت 
قيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه  اهلل”،  “حفظه 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ض���اء  ال�����ض��م��و 

حكام االإمارات.
“يف هذه  ق����ائ����اًل:  امل���دف���ع  وخ���ت���م 
امل��ن��ا���ض��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��زي��زة على 
التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى  نرفع  قلوبنا، 
الر�ضيدة  قيادتنا  اإىل  والتربيكات 
ال���ك���رمي،  االإم����������ارات  ���ض��ع��ب  واإىل 

ع��ل��ى موا�ضلة  ح��ر���ض��ن��ا  م��وؤك��دي��ن 
م�ضرية التطور والتنمية والنه�ضة 
يف  دولتنا  ت�ضهدها  التي  ال�ضاملة 
تعزيز  وع��ل��ى  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف 
الذي  ال�����ض��ارق��ة  اك�ضبو  م��رك��ز  دور 
ن��وع��ه��ا يف  اأول م��ن�����ض��اأة م���ن  ك����ان 
االإمارات، ليظل يف طليعة املعار�س 
واملوؤمترات  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ر�ضالته  ول��ي�����ض��ت��ك��م��ل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
احلبيب  وطننا  مكانة  تر�ضيخ  يف 
املعار�س  ���ض��ن��اع��ة  خ����ارط����ة  ع���ل���ى 
وفق  الرائدة،  واالإقليمية  الدولية 
ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة  ال��روؤي��ة 
ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي 

حاكم ال�ضارقة«.

بن كردو�س: 47 عامًا من العطاء والعمل الإن�صاين

الأحبابــي: يــوم يجــدد فيــه اأبنــاء الإمــارات عهــد وحدتهــم وتالحمهــم

الدكتور علي بن متيم: اليوم الوطني .. �صفحات عز ننهل منها الروؤى العظيمة ون�صت�صرف امل�صتقبل 

املزروعي: طموحنا ل حدود له وواجبنا الوطني �صون»الحتاد« ومكت�صباته

مطر النعيمي : يف كل عام نحتفل باليوم الوطني 
فاإننا نحتفل اأي�صًا باإجنازات حتققت

علي بن حرمل: وطن الإجنازات 
يعانق الف�صاء

�صيف املدفع: »اليوم الوطني« ق�صة عنوانها الوحدة وحمورها �صعادة الإن�صاناملناعي: نحتفي بحلم �صار دولة تالم�س بطموحاتها الف�صاء

•• العني-الفجر:

�ضرح �ضعادة الدكتور مطر حممد 
مدينة  بلدية  ع��ام  مدير  النعيمي 
العام  ه��ذا  احتفالنا   اإن    ، ال��ع��ني 
يتزامن   47 ال����  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
لن�ضتذكر  زاي��د،  بعام  احتفائنا  مع 
م�������ض���رية ال���ت���ح���دي واالإ�������ض������رار، 
للمغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل ن��ه��ي��ان – ط��ي��ب اهلل ث����راه- يف 
دولة  وب��ن��اء  حتقيق حلم االحت���اد، 

نفخر بها بني االأمم.

يف كل عام نحتفل باليوم الوطني 
فاإننا نحتفل اأي�ضاً باإجنازات ومتيز 
ح��ق��ق��ت��ه دول����ة االإم�������ارات يف �ضتى 
الر�ضيدة  القيادة  بف�ضل  املحافل، 
التي اتخذت من نهج زايد د�ضتوراً 
ال���ض��ت��ك��م��ال م�����ض��رية ال��ت��ق��دم لهذا 
الوطن. اإنه من الفخر اأن ن�ضارك 
التي   ، واجلهات  املوؤ�ض�ضات  جميع 
زايد  ال�ضيخ  روؤي���ة  لتحقيق  تعمل 
وت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة يف 
رفعة دولة االحتاد كجنود للوطن 

يف ميادين العمل واالنتاج.

•• اأبوظبي-الفجر:

بن  �ضعيد  علي  الدكتور  �ضعادة  اأك��د 
ح��رم��ل ال��ظ��اه��ري رئ��ي�����س جمل�س 
اأن  ع���ل���ى  اأب���وظ���ب���ي  ج���ام���ع���ة  اإدارة 
هذا  تاأتي  ال�47  ال��دول��ة  احتفاالت 
ال���ع���ام ك��ع��ادت��ه��ا، وه���ي ع��ل��ى موعد 
ح�ضارية  ومكت�ضبات  اإجن����ازات  م��ع 
ال��ذي نحتفي بعد  الوطن  ج��دي��دة، 
اأيام بذكرى تاأ�ضي�ضه يعانق ال�ضماء، 
وي�����ض��ع ���ض��ارت��ه ف���وق امل���ري���خ، وطٌن 
بن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأ�ض�ضه 
ثراه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
قيمة  التاأ�ضي�س  خ��الل  م��ن  واأع��ل��ى 

االإن�ضان وكرامته، ووظف االإمكانات 
واملوارد جميعها لبناء االإن�ضان املتعلم 

ما  وهذا  للع�ضر،  املواكب  واملثقف   ،
الوطني  اليوم  ذكرى  اليوم يف  نراه 
املنجزات  اأح����د  خ����الل  م���ن  ال�47 
ترتجم  التي  العظيمة  احل�ضارية 
اال�ضتثمار  يف  املوؤ�ض�س  القائد  روؤي��ة 
املنجزاالإماراتي  فهذا  االإن�����ض��ان،  يف 
)خليفة �ضات( الذي �ضنع 100% 
ب����اأي����دي اإم���ارات���ي���ة ح���ام���اًل اأح����الم 
مدى  يعك�س  الف�ضاء  اإىل  ال��وط��ن 
التقدم والريادة التي �ضجلتها دولة 
اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً بف�ضل  االإم������ارات 
ت�ضهر  التي  الر�ضيدة  القيادة  رعاية 
على رفعة الوطن وتقدمه يف جميع 

امليادين التنموية. 

اأبوبكر �صديق اخلوري: اليوم 
الوطني.. نقلة تاريخية ح�صارية 

خالدة يف ذاكرة الوطن
•• ابزظبي-الفجر:

اأبوظبي،  اإدارة مطارات  رئي�س جمل�س  اخل��وري  اأبوبكر �ضديق  �ضعادة  اأكد 
من  الثاين  ي�ضادف  وال��ذي  االإم���ارات  لدولة  الوطني  باليوم  االحتفاء  اأن 
دي�ضمرب من كل عام هو جتديد العتزاز وفخر املواطنني واملقيمني بالنقلة 
التاريخية واحل�ضارية التي �ضهدتها الدولة باإعالن االحتاد قبل 47 عاماً، 

والتي �ضتبقى خالدة يف ذاكرة الوطن واملواطنني.
املغفور  اتخذه  الذي  التاريخي  القرار  ثمار  اليوم  “جنني  اخل��وري:  وقال 
اآل نهيان طيب اهلل ث��راه، وراه��ن به  ب��اإذن اهلل ال�ضيخ زاي��د بن �ضلطان  له 
على نه�ضة االإمارات وت�ضدر ا�ضمها  املراتب االأوىل يف جميع املجاالت على 

امل�ضتويني االإقليمي والعاملي«.
وتابع اخلوري: “تتميز احتفاالت اليوم الوطني هذا العام بتزامنها مع عام 
زايد وانطالقها حتت �ضعار “هذا زايد.. هذه االإمارات” تقديراً للم�ضرية 
التي  احل�ضارية  ب��االإجن��ازات  اليوم  نحتفي  حيث  املوؤ�ض�س،  للوالد  امللهمة 
حققتها الدولة يف ظل قيادتها الر�ضيدة التي حولت االأح��الم اإىل حقائق 

لتبقى االإمارات دائماً يف اأعايل القمم يف جميع املحافل الدولية.«
وقال اخلوري: “بدورنا نحتفي يف مطارات اأبوظبي بهذه املنا�ضبة الوطنية 
الوالد  م�����ض��رية  م��ن  وا�ضتوحيناها  اأط��ل��ق��ن��اه��ا  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  خ���الل  م��ن 
املوؤ�ض�س، ممثلةٍ باإطالق قيم موؤ�ض�ضية جديدة ا�ضتلهمت من مبادئ ال�ضيخ 
االإن�ضان  وبناء  واال�ضتدامة،  واالح���رتام،  احلكمة،  قيم  من  والنابعة  زاي��د 

وتطويره.«
تد�ضني  امل���ب���ادرات  ت�ضمل  اأب��وظ��ب��ي:  م��ط��ارات  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وت��اب��ع 
لقيم  تعزيزاً  الدويل،  اأبوظبي  مطار  االأديان” يف  متعددة  العبادة  “غرفة 
طرح  امل��ب��ادرات  تت�ضمن  كما  واملعتقدات.  الثقافات  خمتلف  بني  الت�ضامح 
اأختام جديدة للهجرة واجلوازات حتمل �ضعار عام زايد وذلك بالتعاون مع 
اإدارة اجلوازات، ف�ضاًل عن ا�ضت�ضافة معر�س ال�ضور املتنقل مل�ضرية الوالد 
املوؤ�ض�س بالتعاون مع االأر�ضيف الوطني.« وقال اخلوري: “ويف اإطار التزام 
مطارات اأبوظبي بدعم املبادرات املجتمعية، نظمت “رحلة عيال زايد” اإىل 
جزيرة �ضري بني يا�س ا�ضت�ضافت خاللها 31 من االأطفال االأيتام، وذلك 
�ضباق  اأخ��رياً  اأطلقنا  كما  االإماراتي”.  االأحمر  الهالل  هيئة  مع  بالتعاون 
باالإ�ضافة  االأن�ضطة،  يف  امل�ضاركة  على  االأطفال  كيدز” لت�ضجيع  “�ضبارتن 
اإىل حملة “مري اخلري” التي جمع فيها موظفو ال�ضركة تربعات ل�ضراء 
املبارك.«  االأغذية وتوزيعها على ذوي الدخل املحدود قبيل �ضهر رم�ضان 
واأ�ضار اإىل اأن م�ضاركة جميع املواطنني واإخواننا املقيمني يف احتفاالت اليوم 
الوطني هو خري دليل  على اأن حب االإمارات خالد ومتجذر يف نفو�س كل 
من عا�س على اأر�ضها، فلي�س هناك ما هو اأبهى من ذكرى االحتاد لتجديد 

االعتزاز مبنجزات الوطن والفخر باالنتماء اإليه. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

االإن�ضانّية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ّض�ضة  رفعت 
التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى  ة  اخلا�ضّ االحتياجات  وذوي 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
“حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  خليفة بن 
اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة مبنا�ضبة احتفاالت 

الدولة باليوم الوطني ال�ضابع واالأربعني.
وقال �ضمو ال�ضيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  م��وؤ���ض�����ض��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
الثاين   “ اخلا�ضة  االإحتياجات  وذوي  االإن�ضانية 
يف  خالداً  يوماً  �ضيبقى  ع��ام  كل  دي�ضمرب من  من 
النه�ضة  مل�ضرية  البداية  وحمطة  االإم���ارات  اأي��ام 
ال�ضاملة املباركة لوطننا الغايل الذي اأر�ضى دعائم 
قوته املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان - 
طيب اهلل ثراه - وعيداً وطنياً من اأجمل االأعياد 
واملنا�ضبات ال�ضارة واجلميلة الأبناء االإمارات التي 
حتتفل بها دولتنا ويفتخر بها كل مواطن ومقيم 
على هذه االأر�س الطيبة اأر�س االإمارات الغالية.

ح�ضوره  خ��الل  ل��ه  ت�ضريح  يف   - �ضمّوه  واأ���ض��اف 
 “  - ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  املوؤ�ض�ضة  اإح��ت��ف��ال 
قيادة  ظ��ل  يف  اجل��ه��ود  تتوا�ضل  املنا�ضبة  تلك  يف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
“حفظه اهلل” خ��ري خ��ل��ف خلري  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
�ضلف الذي �ضار على درب الوالد موؤ�ض�س الدولة، 
وباين نه�ضتها املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - يف االإمي��ان باأن بناء 
واأهم  بناء  واأعظم  ال��رثوة احلقيقية  االإن�ضان هو 
اإجناز ليتحقق املزيد من معامل النمو واالزدهار.

واأكد �ضموه ان م�ضرية التقّدم والرفعة واالزدهار 
له  ي�ضهد  بنجاح  تتوا�ضل  املباركة  لدولة االحت��اد 
�ضواعد  بجهد  ث��م  وتوفيقه،  اهلل  بف�ضل  ال��ع��امل 

القيادة  من  الدعم  كل  ظل  يف  الوطن  ه��ذا  ابناء 
احلكيمة والروؤية الثاقبة ل�ضاحب ال�ضمّو رئي�س 
ق��ي��ادة م�ضرية  يوا�ضل  ال��ذي  اهلل  ال��دول��ة حفظه 
النماء،  م��ن  م�ضيئة  اآف����اق  ن��ح��و  ال��غ��ايل  وط��ن��ن��ا 
وال��ت��ط��ّور، وال��رق��ّي، واالزده����ار ويف ك��اف��ة نواحي 

احلياة.
املنا�ضبة  ا�ضتثمار االحتفال بهذه  اإىل  ودعا �ضمّوه 
الذكرى  االإم�����ارات،  ت��اري��خ  يف  االأع��ظ��م  الوطنية 
الغالية على قلوبنا جميعاً، ذكرى اليوم الوطنّي، 
وذلك من خالل تعزيز ارتباطنا ووفائنا لقيادتنا 
واملخل�س،  اجل����اّد  ال��ع��م��ل  وم��وا���ض��ل��ة  ال��ر���ض��ي��دة، 
وتاأكيد عميق انتمائنا لهذه االأر�س الطّيبة التي 
حتت�ضن جميع اأبنائها، ومن خالل التزامنا بتاأدية 
واجباتنا وم�ضوؤولّياتنا جتاه وطننا ُم�ضّلحني بقيم 
ال�ضدق، واالإخال�س، والوفاء، واالنتماء والعطاء 

الذي ال يعرف احلدود لوطننا الغايل.
اأن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�ضيخ  �ضمو  واأّك����د 
الرعاية  وم��ن��ظ��وم��ة  االإن�������ض���اين  ال��ع��م��ل  م�����ض��رية 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  االجتماعّية 
ت�ضهد اإجنازات الفتة للنظر يف ظّل دولة االحتاد، 
ن��ح��و االرت���ق���اء بنوعّية  ن��وع��ّي��ة واث���ق���ة  ون���ق���الت 
امل��ق��ّدم��ة الأ�ضحاب  ال��رع��اي��ة وال��ت��اأه��ي��ل  خ��دم��ات 
ت�ضتفيد  التي  العاملية  املعايري  اأرق��ى  وفق  الهمم، 
التجارب يف ميدان  واأجن��ح  املمار�ضات  اأف�ضل  من 

الرعاية والتاأهيل.
احلثيث  �ضعيها  توا�ضل  املوؤ�ّض�ضة  باأن  �ضموه  ونوه 
لفئات  واملتمّيزة  النوعّية  اخلدمات  تقدمي  نحو 
اأ�ضحاب الهمم، مو�ضحا اأن اخلطة اال�ضرتاتيجّية 
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  حت��ت��وي  للموؤ�ض�ضة 
وامل�ضاريع اال�ضرتاتيجّية التي تهدف يف جمموعها 
والتاأهيل  الرعاية  خدمات  وحت�ضني  تطوير  اإىل 
بكافة اأبعادها النف�ضّية، واالجتماعّية، والرتبوّية، 
والعالجّية، وتوفريها لكافة املنت�ضبني للموؤ�ّض�ضة 
وامل�ضتفيدين من خدماتها بجودة عالية ونوعّية 

متمّيزة.
بن  خ��ال��د  ال�ضيخ  �ضمّو  ق��ال  ت�ضريحه  خ��ت��ام  ويف 

زايد اآل نهّيان “ اإننا وبهذه املنا�ضبة الغالية على 
اهلل  اإىل  ال��دع��اء  ب�����ض��ادق  نتوجه  جميعاً،  قلوبنا 
�ضبحانه وتعاىل اأن يحفظ �ضاحب ال�ضمّو ال�ضيخ 
واأن  ال��دول��ة،  رئي�س  ن��ه��ّي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واأن  والعافية،  ال�ضحة  موفور  �ضمّوه  على  ي��دمي 
االأعلى  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضمّو  اأ�ضحاب  يحفظ 
واأن يحفظ  ال��ع��ه��ود،  واأول���ي���اء  االإم�������ارات،  ح��ك��ام 
اآمناً م�ضتقراً عامراً  وطننا الغايل االإم��ارات قوّياً 
ق��ي��ادت��ه احلكيمة  املُ�����ض��رق��ة يف ظ��ل  ب����االإجن����ازات 

والر�ضيدة.
عبدالعايل  ع���ب���داهلل  ����ض���ع���ادة  اأك�����د  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
احل��م��ي��دان االأم�����ني ال���ع���ام مل��وؤ���ض�����ض��ة زاي����د العليا 
اخلا�ضة  االحتياجات  وذوي  االإن�ضانّية  للرعاية 
 2004 تاأ�ضي�ضها العام  املوؤ�ّض�ضة حتر�س منذ  اأّن 
الغالية  لدولتنا  الوطنّي  باليوم  االحتفال  على 
اأب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا اأ�ضحاب  مب�����ض��ارك��ة ف��اع��ل��ة م��ن 
الهمم وجميع كوادرها الرتبوية واالإداري��ة، وهي 
ت�ضتلهم بفخر واعتزاز املزيد من الدرو�س والعرب 
التي تعّلمناها يف مدر�ضة الوالد املغفور له ال�ضيخ 
الذي  ث��راه  نهيان طيب اهلل  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 
تفخر موؤ�ّض�ضتنا باأنها حتمل ا�ضمه الغايل، تاأكيداً 
يعرف  ال  ال��ذي  وعطائه  بيننا،  ال��دائ��م  حل�ضوره 
احلدود، وقيم االأبّوة اخلالدة التي كان يجود بها 

على جميع اأبنائه وبناته املواطنني.
للرعاية  العليا  زاي���د  موؤ�ض�ضة  ع���ام  اأم���ني  ورف���ع 
با�ضم  اخل��ا���ض��ة  االح��ت��ي��اج��ات  وذوي  االإن�����ض��ان��ي��ة 
والتقدير  ال�ضكر  اآي���ات  اأ�ضمى  منت�ضبيها  جميع 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمّو  �ضاحب  اإىل  والعرفان 
واإىل  هلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
امل�ضلحة، على رعاية �ضمّوهما املو�ضولة ودعمهما 
امل�ضتمّر مل�ضرية املوؤ�ّض�ضة وتوفري كّل ما من �ضاأنه 
اأداء دورها وحتقيق ر�ضالتها  املوؤ�ّض�ضة من  متكني 

واأهدافها جتاه اأبنائنا اأ�ضحاب الهمم.
كما تقدم بجزيل ال�ضكر والعرفان اإىل �ضمّو ال�ضيخ 

االإدارة،  جمل�س  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خالد 
على ت�ضريفه االحتفال، معرباً عن بالغ التقدير 
ل�ضمّوه حل�ضوره وم�ضاركته االحتفال الذي يجدد 
من خالله منت�ضبو موؤ�ّض�ضة زايد العليا للرعاية 
الوالء  اخل��ا���ض��ة  االح��ت��ي��اج��ات  وذوي  االإن�����ض��ان��ّي��ة 

واالنتماء لدولتنا الغالية وقيادتنا الر�ضيدة.
اأن يحفظ  املوىل عّز وجل  اإىل  واختتم باالبتهال 
االإم�������ارات وط���ن���اً وق���ي���ادة وح��ك��وم��ة و���ض��ع��ب��اً واأن 
ُي��دمي نعمة االأم���ن واالأم����ان وال��رخ��اء واالزده���ار 
للم�ضاركني  بال�ضكر  وت��ق��دم  ال��غ��ايل،  وطننا  على 
زايد  ب��ن  خالد  ال�ضيخ  �ضمّو  وك��ان  االح��ت��ف��ال.  يف 
للموؤ�ض�ّضة  الرئي�ضي  االإح��ت��ف��ال  ح�ضر  نهيان  اآل 
مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�ضابع واالأربعني للدولة، 
احتفالّية كربى مبقر مركز  تنظيم  حيث جرى 
منطقة  يف  ال��ك��ائ��ن  وال��ت��اأه��ي��ل  للرعاية  اأب��وظ��ب��ي 
مراكز  ومب�ضاركة  العام،  االأم��ني  بح�ضور  املفرق 
اأبوظبي،  للموؤ�ض�ّضة يف  التابعة  والتاأهيل  الرعاية 
وممثلي  املوؤ�ض�ضة  ق��ي��ادات  م��ن  وا�ضعة  وم�ضاركة 

موؤ�ض�ضات املجتمع املحلي.
اآل نهيان مع  زايد  ال�ضيخ خالد بن  �ضمّو  و�ضارك 
العليا  زاي���د  موؤ�ض�ضة  حتقيق  يف  الهمم  اأ���ض��ح��اب 
اخلا�ضة  االحتياجات  وذوي  االإن�ضانّية  للرعاية 
غيني�س  مو�ضوعة  بدخولها  للدولة  عاملياً  اجن��ازاً 
ال��ع��امل��ي��ة ل���الأرق���ام ال��ق��ي��ا���ض��ي��ة ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة يف 
ت��اري��خ��ه��ا ب��اأك��رب ك��ل��م��ة يف ال��ع��امل ج�����ض��دت كلمة 
“زايد” مبنية بقطع الليغو �ضمن جدارية كبرية 
ارت�ضم عليها حروف لغة االإ�ضارة و�ضعار احتفاالت 
اليوم الوطني ال� 47 “هذا زايد.. هذه االإمارات« 

.
ون�����ض��ب��ت اجل���داري���ة ال��ت��ي ب��ل��غ ارت��ف��اع��ه��ا اأربعة 
الرئي�س  املدخل  يف  اأم��ت��ار  ثمانية  وطولها  اأم��ت��ار 
مل��ق��ر م��رك��ز اب��وظ��ب��ي ل��ل��رع��اي��ة وال��ت��اأه��ي��ل، حيث 
“هذا زايد..  اليوم الوطني  كتب �ضعار احتفاالت 
العلوي  اجل��زء  االإ���ض��ارة يف  االإمارات” بلغة  ه��ذه 
من  ال��ل��وح��ة  بقية  تكونت  بينما  اجل���داري���ة،  م��ن 
نف�س  ج�����ض��دت  ال��ت��ي  البال�ضتيكية  الليغو  ق��ط��ع 

اآالف امل�ضاركني يف  ال�ضعار، وا�ضتقطبت اجلدارية 
“زايد”  كلمة  تخليد  يف  رغبوا  الذين  �ضناعتها، 
يف العام الذي �ضمي با�ضمه �ضمن احتفاالت اليوم 

الوطني.
ع��ب��دال��ع��ايل احلميدان  ع��ب��داهلل  ���ض��ع��ادة  وت�����ض��ل��م 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  مل��وؤ���ض�����ض��ة  ال���ع���ام  االأم������ني 
�ضهادة  اخل��ا���ض��ة  االح��ت��ي��اج��ات  وذي  االإن�����ض��ان��ّي��ة 
مو�ضوعة غيني�س من مندوب املو�ضوعة يف احتفال 
الهمم  اأ���ض��ح��اب  م��ن  منت�ضبيها  ب��ح�����ض��ور  اق��ي��م 
ولفيف من امل�ضوؤولني، وافراد من املجتمع املحلي 
باإ�ضتخدام قطع  زايد  بناء كلمة  اإثر متكنهم من 
امل�ضجل  الرقم  بذلك  متجاوزين  مت�ضابكة،  ليغو 

�ضابقاً باملو�ضوعة العاملية.
احلميدان  ال��ع��ايل  عبد  اهلل  عبد  �ضعادة  واأه���دى 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  مل��وؤ���ض�����ض��ة  ال���ع���ام  االأم������ني 
هذا  اخل��ا���ض��ة  االح���ت���ي���اج���ات  وذوي  االإن�����ض��ان��ّي��ة 
االإجناز اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اهلل” و�ضاحب  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب  “رعاه 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
االأعلى للقوات امل�ضلحة واخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو 
ال�ضيخ حكام االمارات واإىل ذكرى املغفور له الوالد 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف 
العام الذي �ضمي با�ضمه وبالتزامن مع احتفاالت 
الدولة موؤكداً اأن الهدف من تنظيم الفعالية اإىل 
جانب تخليد ا�ضم “زايد” هو التعبري عن اأ�ضحاب 
اليوم  باحتفاالت  امل�ضاركة  من  ومتكينهم  الهمم 
متكافئة  “حقوق  املوؤ�ض�ّضة  روؤي��ة  �ضمن  الوطني 
لالأ�ضخا�س  املجتمعي  والتمكني  ال�ضعادة  تعمق 
العام  االأم��ني  �ضعادة  وق��ال  الهمم«.  اأ�ضحاب  من 
االإن�ضانّية وذوي  للرعاية  العليا  زايد  اإن موؤ�ض�ضة 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ض��ة ب��اإ���ض��راف وم��ت��اب��ع��ة �ضمّو 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�ضيخ 
االإدارة، ارتاأت االحتفال هذا العام مبنا�ضبة اليوم 

عن  يعرب  ومبتكر  مميز  عمل  بتقدمي  ال��وط��ن��ي 
للوالد  وحبنا  الغالية  لدولتنا  واالنتماء  ال��والء 
طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س 
اهلل ثراه يف “عام زايد” الذي اأ�ض�س هذا االإحتاد 
القوي ودوره الريادي العظيم على م�ضتوى بناء 
الدولة، وتاأثريه االإيجابي يف املحيطني على كافة 
كان  دوره  الأن  ودول��ي��اً،  وعربياً  حملياً  امل�ضتويات 
كبريا وملهما يف هذا العمل الأن تكون كلمة زايد 
الر�ضمية  االإح�ضائات  وفق  العامل  يف  االأك��رب  هي 

ملو�ضوعة غيني�س العاملية الالأرقام القيا�ضية.
االإن�ضانّية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ض�ضة  اأن  واأك��د 
اأغلى  ال��ت��ي حت��م��ل  وذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ض��ة 
ا�ضم على قلوبنا جميعاً “ ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
االإجناز  ه��ذا  ربطت  ث��راه  اهلل  “ طيب  نهيان  اآل 
ب��دوره��ا االإن�����ض��اين وم��ا تقدمه م��ن اأرق���ى برامج 
الهمم،  اأ�ضحاب  ملنت�ضبيها من  والتاأهيل  الرعاية 
خا�ضة  مل�ضة  باإ�ضافة  اجل��داري��ة  ات�ضمت  ول��ذل��ك 
م،  ال�ضُ ف��ئ��ة  م��ن  ال��ه��م��م  اأ���ض��ح��اب  ب�ضمة  حت��م��ل 
الذين عربوا عن م�ضاركتهم اأفراح الدولة باليوم 
اال�ضارة  بلغة  االح��ت��ف��االت  �ضعار  بكتابة  الوطني 

االإماراتية لل�ضم.
اأفراد اجلمهور  واأ�ضار اإىل احلر�س على م�ضاركة 
وال���ض��ي��م��ا اأ����ض���ح���اب ال��ه��م��م يف ���ض��ن��اع��ة االجن����از 
لتحقيق  مهم  جزء  اأنهم  مبا�ضر  ب�ضكل  لي�ضعروا 
امل�ضاركة من  ع��ن  وال��ن��ج��اح، ف�ضاًل  االإجن���از  ه��ذا 
اإىل  ب���ادرت  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة  املجتمعية  الفعاليات 
م�ضاركتنا احتفاالتنا باليوم الوطني، حيث �ضاهم 
يف  البال�ضتيكية  القطع  بو�ضع  اجلمهور  اأف���راد 
اللوحة  �ضكلتها  التي  العبارة  يف  املنا�ضب  مكانها 

االإمارات«. هذه  زايد..  “هذا 
االإن�ضانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ض�ضة  وك��ان��ت 
وذوي االحتياجات اخلا�ضة قد نظمت �ضل�ضلة من 
االحتفاالت مبراكز الرعاية والتاأهيل التابعة لها 
اأبوظبي  مناطق  يف  ابوظبي  اإم��ارة  م�ضتوى  على 
والعني والظفرة ا�ضتملت جمموعة من الفقرات 
والفعاليات التي تعرب عن تلك املنا�ضبة الوطنية.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

ووف��اًء لت�ضحيات  ال�ضهيد، وتخليداً  يوم  اإط��ار فعاليات   يف 
اأرواحهم  ال��ذي��ن وه��ب��وا  ال���ربرة،  االأم����ارات  وع��ط��اء �ضهداء 
لتظل راية دولة االإم��ارات العربية املتحدة خفاقة �ضاخمة، 
الوطن  داخ���ل  الوطنية  وواج��ب��ات��ه��م  مهامهم  ي���وؤدون  وه��م 
وخارجه يف امليادين املدنية والع�ضكرية واالإن�ضانية ، اطلقت 
هيئة حماية البيئة والتنمية يف راأ�س اخليمة حملة “نغر�س 
رقابة  مبادرة  ان�ضطة  �ضمن  �ضجرة لنحيي ذكرى” وذلك 
املحلية  االأ�ضجار  ل��زراع��ة  وذل��ك    ، م�ضتدامة  لبيئة  ناعمة 

يف اإم�����ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة م��ث��ل ال�����ض��در وال�����ض��م��ر وال���غ���اف و 
ال�ضري�س �ضمن مبادرة املليون و واحد �ضجرة التي اطلقتها 
،  وتاأتي هذه احلملة  هيئة حماية البيئة والتنمية موؤخرا 
تخليداً للعطاء والت�ضحية ووفاًء ل�ضهدائنا االأبطال ، حيث 
ت�ضجري  اىل  ا�ضافة   ، للمدار�س  �ضجرة   1500 توزيع  مت 
ميناء ال�ضيادين يف را�س اخليمة وتوزيع عدد من ال�ضتالت 
يف �ضوق ال�ضمك راأ���س اخليمة ، وق��د  مت ذلك مب�ضاركة ما 
90 متطوعة م��ن خمتلف اجل��ه��ات يف االم���ارة مبا  ي��ق��ارب 
فيهم �ضبع مدار�س ، كما بلغ عدد ال�ضاعات التطوعية خالل 
الدكتور  ق��ال  جانبه  م��ن    . تطوعية  �ضاعة   200 امل��ب��ادرة 

�ضيف الغي�س مدير عام الهيئة ، اإننا ن�ضعى عرب هذه املبادرة 
الهامة اي�ضا اىل غر�س القيم ون�ضر ثقافة التطوع لدى كافة 
�ضرائح املجتمع، حيث اأن هذه املبادرة متثل جزء من اأهداف 
وا�ضراك  التطوعي  العمل  روح  غر�س  يف  وم�ضاعيها  الهيئة 
بامل�ضوؤولية  االح�ضا�س   روح  وتنمية  املجتمع  و�ضائل  كافة 
لتعزيز  رم��زا  ي�ضكل  ال�ضهيد  بيوم  االحتفال  واأن  البيئية”، 
اأن  ان   حيث   ، للوفاء  وتكري�ضا  للمجتمع  الوطنية  القيم 
�ضهداءنا �ضربوا اأروع االأمثلة يف العطاء الالحمدود والبذل 
يف �ضبيل الوطن، واأكدوا على اأن قيم ومعاين العطاء والبذل 

را�ضخة يف فكر اأبناء املجتمع االإماراتي .

بيئة راأ�س اخليمة تطلق حملة»نغر�س �صجرة لنحيي ذكرى«

»زايد العليا للرعاية الإن�سانية« حتتفل باليوم الوطني 

خالد بن زايد : الثاين من دي�صمرب حمطة البداية مل�صرية النه�صة ال�صاملة

�صرطة راأ�س اخليمة جتهز )71( دورية لتاأمني احتفالت اليوم الوطن في�صل بن �صقر : جائزة )اأوائل 
المارات ( ر�صالة وفاء من 

قيادة العطاء  
•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

اخلليج  �ضركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  القا�ضمي  �ضقر  بن  في�ضل  ال�ضيخ  اأك��د 
لل�ضناعات الدوائية )جلفار ( اأن جائزة ) اأوائل االمارات ( تعرب ب�ضدق عن 
حر�س قيادة الدولة على االهتمام بان�ضان االمارات  وحتفيزه نحو القمة 
وفاء وا�ضتكماال  مل�ضرية زايد  . وقال ان اهتمام اجلائزة بالقطاع ال�ضناعي 
�ضعود  اأن  اىل  امل�ضتدامة  الفتا  التنمية  ركائز  اأح��د  باعتياره  دوره  يعظم  
جلفار ملن�ضة التتويج لهذه اجلائزة  التي حتمل �ضعار ) اجناز يفخر به زايد 
( ج�ضد ريادتها يف جمال ال�ضناعة الدوائية كاأول �ضركة وطنية  متخ�ض�ضة 
عام  القا�ضمي  حممد  بن  �ضقر  ال�ضيخ  امل��رح��وم  اأ�ض�ضها  ال���دواء  �ضناعة  يف 

.  1980
جاء ذلك يف اأعقاب تكرمي �ضركة اخلليج لل�ضناعات الدوائية ) جلفار (  من 
قبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم  نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي – رعاه اهلل – �ضمن  ) اأوائل االمارات  ( اذ 
اعتمد التكرمي على �ضجل جلفار كعالمة فارقة يف �ضوق الدواء من خالل 
انتاجها الأكرث  من مائتي م�ضتح�ضرا حتمل ا�ضم االمارات وتوزع يف خم�س 

قارات حول العامل .
وقال القا�ضمي :” بالتاأكيد اأن �ضعود جلفار من�ضة التتويج �ضمن املكرمني 
وطنية  مب�ضوؤوليات  كاهلنا  اأثقل  الوقت  نف�س  ويف  كثريا  �ضرنا  باجلائزة 
ت�ضتوجب بذل جهود م�ضاعفة لتطوير الدواء االماراتي ليكون ذات جودة 
تناف�ضية يف االأ�ضواق العاملية وداعما جلهود لقطاع الرعاية ال�ضحية حمليا 
ت�ضكل حلوال عالجية لالأمرا�ضة  انتاج م�ضتح�ضرات  وخارجيا من خالل 

مبا يف ذلك االأمرا�س املزمنة .
جتاوزت  التي  تها  م�ضري  عرب  جلفار  ف��ان   االدارة  جمل�س  لرئي�س  ووفقا 
اأكرث من 30 عاما ملتزمة مب�ضوؤولياتها الوطنية واملجتمعية عهدا لزايد 
االل��ت��زام بدخول  ذل��ك  وق��د جت�ضد  الر�ضيدة  ال��دول��ة  قيادة  والتزاما جت��اه 
م�ضنعا   15 المتالك  اأهلها  ال�ضيء  وه��و  احليوية  التقنية  جم��ال  جلفار 
داخل وخارج االمارات مبا يف ذلك �ضناعة خام االن�ضولني الذي عزز اجلهود 
ملواجهة مر�س ال�ضكر وعريه من االأمرا�س التي يتم ت�ضويقها يف اأكرث من 

 . العامل   حول  بلدا   40
وتابع :” ان �ضركة اخلليج لل�ضناعات الدوائية تذهب اىل اأبعد من الت�ضنيع 
ا�ضرتاتيجية  تنفيذ  التوطني عرب  على  اأي�ضا  تركيزها  ين�ضب  اذ  الدوائي 
جادة  تقوم على حتفيز املواطنني للعمل يف اأق�ضام ال�ضركة املتعددة و�ضمانا 
ال�ضتمراريتهم يف �ضغل الوظائف ومن اأجل ذلك فقد اأن�ضاأنا مركز تدريب 

متخ�ض�س �ضاهم يف ا�ضتقطاب اأعداد كبرية من املواطنني واملواطنات .
ادارة  جمل�س  رئي�س  نائب  القا�ضمي  في�ضل  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  ت�ضلم  وقد 
جلفار جائزة ) اأوائل االمارات ( خالل احلفل الذي اأقيم يف اأبوظبي تزامنا 

مع اليوم الوطني 47 لدولة االمارات العربية املتحدة .
االجناز  ب��ه��ذا  ف��خ��ورون  :” نحن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  ق��ال  ذل��ك  على  وتعليقا 
ك�ضرح  بها  تتمتع  التي  املرموقة  املكانة  على  دليال  ميثل  ال��ذي  العظيم 
دوائي ملزمة بر�ضالتها الوطنية وو�ضول عبواتها التي حتمل عبارة )�ضنع 

يف االمارات ( اىل العديد من دول العامل . 

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

ب���ن���اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ال���ل���واء علي 
النعيمي  ع�����ل�����وان  ب�����ن  اهلل  ع���ب���د 
راأ�������س اخليمة  ���ض��رط��ة  ع����ام  ق���ائ���د 
ل�ضرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ا�ضتكملت 
ا�ضتعداداتها،  ك��اف��ة  اخل��ي��م��ة،  راأ����س 
الوطني  اليوم  احتفاالت  ال�ضتقبال 
طاقاتها  بكافة  �ضتعمل  حيث   ،47
وتلقى  ال�����ف�����وري�����ة،  ل���ال����ض���ت���ج���اب���ة 
ال��ب��الغ��ات ع��ل��ى ال��رق��م��ني ) 999 
 )  901  ( و  ال��ط��ارئ��ة  ل��ل��ح��االت   )
وللبالغات  ط��ارئ��ة  الغري  للحاالت 
الب�ضيطة، وتقدمي العون وامل�ضاعدة 
اأي وقت باأق�ضى �ضرعة  املطلوبة يف 
عبد  العميد  اجتمع  حيث  ممكنة. 
الدائمة  اللجنة  رئي�س  منخ�س  اهلل 
والفعاليات  االح���ت���ف���االت  ل��ت��اأم��ني 
واأك��د على  اللجنة  اأع�ضاء  كافة  مع 
اجلميع  ي�����ض��ارك  اأن  اأه��م��ي��ة  م���دى 
، وذلك  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  ف��رح��ة  يف 
حفظ  يف  جنب  اإىل  جنباً  بالتكاتف 
االأم����ن واال���ض��ت��ق��رار ال��وط��ن��ي، كما 
االأمن،  لتوفري  �ضاملة  اأع��دت خطة 
وان�ضيابية  امل����روري����ة  وال�������ض���الم���ة 
حركة �ضري املركبات على الطرقات 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة يف االإم����ارة، 
ف�����������ض�����اًل ع�������ن ت����ك����ث����ي����ف ح����م����الت 

املخالفة  املركبات  ل�ضبط  تفتي�ضية 
ال�ضرتاطات ولوائح وزارة الداخلية 
ا�ضتعدت  ك��م��ا  امل��رك��ب��ات.  ت��زي��ني  يف 
اللجنة الدائمة لتاأمني االحتفاالت 
ووقفت  االإم��������ارة  يف  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
لتاأمني  االأم��ن��ي��ة،  اجل��اه��زي��ة  ع��ل��ى 
بتقدمي   ، واالأن�����ض��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الذي  للجمهور  الت�ضهيالت  ك��اف��ة 
االحتفاالت  م���واق���ع  يف  ���ض��ي��ت��واج��د 
اإىل  اجل���م���ي���ع  داع�����ي�����ًة   ، امل��خ��ت��ل��ف��ة 
االحتفال باليوم الوطني يف جو من 
بعيداً عن كل ما  وال�ضعادة  الفرحة 

املنا�ضبة  ه��ذه  �ضفو  يعكر  اأن  ميكن 
ال��وط��ن��ي��ة. واأك����د ال��ع��م��ي��د ع��ب��د اهلل 
م��ن��خ�����س، اأن����ه مت ت��ك��ث��ي��ف ع���دد من 
االأو�ضاع  ملراقبة  االأمنية  الدوريات 
املناطق  يف  ك����ث����ب،  ع����ن  االأم����ن����ي����ة 
االحتفاالت،  وم��ن��اط��ق  احل���ي���وي���ة، 
واأماكن جتمع وجتمهر اجلماهري، 

دورية   )  71  ( ت��واج��د  ع��ن  ف�ضاًل 
ان�ضيابية  لت�ضهيل  ومدنية  مرورية 
وامل����������رور، وجتنب  ال�������ض���ري  ح���رك���ة 
املرورية.  واالخ��ت��ن��اق��ات  االزدح������ام 
العميد عبد  نا�ضد  اآخ��ر،  من جانب 
اهلل منخ�س، افراد املجتمع بالتعاون 
اإخ��وان��ه��م م��ن رج���ال ال�ضرطة  م��ع 

واالأم��������ن، واال����ض���ت���م���ت���اع ب����االأج����واء 
وعدم  الوطني  باليوم  االحتفالية 
وعدم  الع�ضوائية،  امل�ضريات  اإق��ام��ة 
خالل  باال�ضبرييه  الر�س  ا�ضتخدام 
قيادة املركبات ،  كذلك مينع اإدخال 
زوائد على املركبات  مبا يوؤثر على 
حتميل  وع��دم   ، وال�ضالمة  ال��روؤي��ة 

امل��رك��ب��ة ب��ع��دد رك���اب ي��ت��ج��اوز العدد 
امل���ق���رر، ك��ذل��ك مي��ن��ع اخل�����روج من 
ال��ن��واف��ذ وف��ت��ح��ة ال�����ض��ق��ف،  وعدم 
ت���زوي���د ال�������ض���ي���ارات ب���ال���� ) ه�����درز - 
فلرت- دبة �ضوت( اأو اإ�ضدار اأ�ضوات 
ك��امل��ف��رق��ع��ات وغريها،  امل��رك��ب��ة  م��ن 
و�ضع  اأو  االأم��ام��ي  ال��زج��اج  وتلوين 
العميد  ودع�����ا  اأم���ام���ي���ة.  ���ض��م�����ض��ي��ة 
����ض���رورة  اإىل   ال�������ض���ب���اب   م��ن��خ�����س 
االحتفالية  املمار�ضات  عن  االبتعاد 
اإىل  البع�س   قبل  م��ن  تهدف  التي 
ل��ف��ت ال��ن��ظ��ر ك��ال��ن��زول م��ن املركبة 
يف  املركبة  ت��رك  اأو  ال��ع��ام  بالطريق 
والوقوف  دائ��ر  وحمركها  الطريق 
ال��ط��ري��ق دون م���ربر، وحذر  و���ض��ط 
اإلقاء ورمي املخلفات بالطريق  من 
ال��ع��ام خ��الل االح��ت��ف��االت ون��ب��ه من 
اللوحات  اأرق�������ام  ت��غ��ط��ي��ة  خ���ط���ورة 
اأو اخللفية ب�ضورة تخفي  االأمامية 
اأرقام اللوحة متاماً ، ومتنى منخ�س 
�ضعيدة  وط��ن��ي��ة  اإج�����ازة  ال��ن��ه��اي��ة  يف 
واحتفاالت مميزة للجميع واأن تدوم 

على الكل نعمة االأمن واالأمان.
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غرفة جتارة ال�صارقة :
 نفخر بالنتماء لهذا الوطن

•• ال�شارقة -وام:

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س  �ضلطان  عبداهلل  �ضعادة  اأك��د 
و�ضناعة ال�ضارقة اأن “اليوم الوطني” هو يوٌم يقف فيه �ضعب االإمارات 
الذي بات من اأ�ضعد �ضعوب االأر�س الأداء حتية الفخر لوطنهم والإعالن 

فرح االنتماء لدولتهم التي اأ�ضبحت يف �ضدارة الدول.
وقال العوي�س يف ت�ضريح مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�47 للدولة يف هذا 
اليوم ن�ضتعيد ذكرى االآباء املوؤ�ض�ضني الذين و�ضعوا القواعد االأ�ضا�ضية 
لبنيان دولتنا واأطلقوا م�ضريتها احلافلة باالجنازات والتي مت�ضي على 

درب التطور والرخاء ..
تعك�س  ال��دول��ة  ت�ضهدها  التي  ال�ضاملة  التنموية  النه�ضة  اأن  م��وؤك��داً   
ت�ضلحت  التي  ال�ضادقة  والعزمية  الطموحة  والرغبة  اخلالقة  ال��روؤى 
املجاالت  كافة  يف  به  يحتذى  عاملي  من��وذج  لبناء  الر�ضيدة  القيادة  بها 

االقت�ضادية واالجتماعية واالإن�ضانية.
اإىل القيادة الر�ضيدة  اآيات التهاين والتربيكات  وتوجه العوي�س باأ�ضمى 
ملا تبذله يف �ضبيل رفعة الدولة وعلو مقامها بني االأمم ومن اأجل اإ�ضعاد 

�ضعب االمارات وتوفري رغد احلياة له ولالأجيال القادمة.

واملقومات. يف االإمارات تعلمنا اأن 
فالفر�س  ونقود،  ونبتكر  جنتهد 
كثرية وال وجود لكلمة م�ضتحيل 

يف قامو�ضنا.”
 واك��دت ان “وطننا االإم��ارات هو 
االأم��ان، يعي�س حتت �ضمائها  بلد 
قيم  وتقودها  الثقافات  خمتلف 

الت�ضامح واالنفتاح،
اإىل قيادتنا  والف�ضل كله يرجع   
باأهمية  ت���وؤم���ن  ال���ت���ي  احل��ك��ي��م��ة 
واالحرتام  التعاي�س  قيم  تر�ضيخ 
يومنا  يف  ف��ل��ن��ح��ت��ف��ي  امل���ت���ب���ادل. 
اإجن���ازات  بكافة   47 ال���  الوطني 
ولنحتفل  ال�����ض��اب  ال���وط���ن  ه����ذا 

مب�ضتقبله امل�ضرق«.

ال���وط���ن ورف���ع���ت���ه، ودع�����وة كذلك 
والت�ضامح  املحبة  قيم  لتج�ضيد 
وال��ت��ع��اي�����س ال���ت���ي غ��ر���ض��ه��ا زاي���د 

لريادة االأعمال واالبتكار، بف�ضل 
ا�ضتثنائية  بيئة  م��ن  متتلكه  م��ا 
م����دع����وم����ة ب���ك���اف���ة االإم����ك����ان����ات 

•• اأبوظبي-الفجر:

خليفة  حم����م����د  م�����ع�����ايل  ق��������ال 

الثقافة  دائ�����رة  رئ��ي�����س  امل���ب���ارك، 
»يتزامن  اأب��وظ��ب��ي   – وال�ضياحة 

الدولة اإىل مواقع مرموقة عاملياً 
فيها  مب��ا  ال�ضعد،  خمتلف  على 
حتقيق الرخاء وال�ضعادة واالأمان 
والت�ضامح، بينما ت�ضاهم ال�ضيا�ضة 
الدولة  ت��ت��ب��ع��ه��ا  ال��ت��ي  احل��ك��ي��م��ة 
يف اك��ت�����ض��اب امل��زي��د م��ن ال��ث��ق��ة يف 

ب�ضواعد  ال��ط��م��وح��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
وا�ضحة  روؤي��ة  ووف��ق  االإماراتيني 
ببناء  دائ��م��اً  االهتمام  على  تقوم 
املعرفة  م���ن  االإن�������ض���ان ومت��ك��ي��ن��ه 
والثقافة، وها نحن نلم�س نتائج 
هذه القيادة الر�ضيدة مع و�ضول 

 ف��ق��د ت����رك ل��ن��ا اإرث������اً غ��ن��ي��اً من 
نوا�ضل  ال���ت���ي  وامل����ب����ادئ  ال��ق��ي��م 
امل�ضري عليها حتت قيادة �ضاحب 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل 
البالد  ن��ه�����ض��ة  وت�����ض��ت��م��ر  اهلل، 

لدولتنا  ال�47  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
االحتفاء  مع  العام  ه��ذا  احلبيبة 
مبئوية الوالد املوؤ�ض�س املغفور له 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، 
طيب اهلل ثراه، والذي يعد رمزاً 

لوحدتنا الوطنية..

اأبناء  قدمها  ال��ت��ي  والت�ضحيات 
ال����وط����ن يف ����ض���اح���ات ال����واج����ب، 
هذه  كل  على  نحافظ  اأن  وعلينا 
العمل  م���ن  مب���زي���د  امل��ك��ت�����ض��ب��ات 
ال��دوؤوب واملتوا�ضل لنبقي وترية 
وحتقق  م�����ض��ت��م��رة  االإجن�����������ازات 

االأدوار التي تلعبها دولة االإمارات 
على ال�ضعيد الدويل«. 

اآخ���ر  “عام  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ض����اف   
مي�����ض��ي ع��ل��ى احت�����اد االإم��������ارات، 
امل���ك���ا����ض���ب  ث���ق���ت���ن���ا يف  وت�������������زداد 
املوؤ�ض�ضون  االآب�����اء  حققها  ال��ت��ي 

••ابوظبي -وام:

قالت �ضعادة مرمي عيد املهريي، 
لهيئة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
و”  اأبوظبي  االإعالمية-  املنطقة 
االإم����ارات  دول���ة  “ ان  توفور54 
ا�ضتطاعت يف اأقل من ن�ضف قرن 
الفر�س  اأر������س  اإىل  ت��ت��ح��ّول  اأن 
ودولة ع�ضرية ومزدهرة تاأتي يف 

م�ضاف االأمم املتقدمة.
مبنا�ضبة  ك��ل��م��ة  ف����ى  وا����ض���اف���ت 
واليوم،   “ ال�47  الوطني  ال��ي��وم 
متمّيزة  مب��ك��ان��ة  دول��ت��ن��ا  ت��ت��م��ت��ع 
االأعمال  ملمار�ضة  عاملية  كوجهة 
ومركزاً  اال���ض��ت��ث��م��ارات،  وج����ذب 

اخل�����ري يف ق����ل����وب اأب�����ن�����اء وب���ن���ات 
ال����وط����ن، وال���ت���ي ب���ات���ت م���ن اأه���م 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ه���وي���ة  ���ض��م��ات 
يتميز بها جمتمع االإمارات، واإرثاً 
واالعتزاز  للفخر  ي��دع��و  عظيماً 
ب��االن��ت��م��اء وال�����والء ل��ه��ذا الوطن 
ال�ضمو  ب��ق��ي��ادة ���ض��اح��ب  امل��ع��ط��اء، 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واإخوانه 
املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب 
االأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام االإم����ارات 
خلفهم  واال�ضطفاف  اهلل،  رعاهم 
ملوا�ضلة  االحت�������اد  راي������ة  ظ����ل  يف 
م�����ض��رية ال��ن��م��اء واالرت����ق����اء على 
خطا زايد اخلري. واأ�ضار العامري 

اأ�ض�س  وع��امل��ي��اً، وم���ع���ززاً  اإق��ل��ي��م��ي��اً 
لدولة  والتطور  والبناء  النه�ضة 
وثبات  بثقة  طريقها  ت�ضق  فتية 
املتح�ضرة  ال�����دول  م�����ض��اف  ن��ح��و 
االإم����ارات  فاأ�ضبحت  وامل��ت��ق��دم��ة، 
خ�����الل ف�����رتة وج����ي����زة اأمن����وذج����اً 
ر����ض���ي���ن���اً ي���ح���ت���ذى ع���ل���ى ال���دول���ة 
الطاحمة التي تذلل امل�ضتحيالت 
يف �ضبيل حتقيق النه�ضة ال�ضاملة 
واح����رتام  ث��ق��ة  ون��ال��ت  ملجتمعها، 
ال��ع��امل اأج��م��ع. واأ���ض��اف العامري 
دع����وة  ه����و  ال����وط����ن����ي  ال����ي����وم  اأن 
للجميع من اأجل موا�ضلة العطاء 
و�ضون االإجن��ازات واحلفاظ على 
اأجل  م��ن  امل��زي��د  وب���ذل  املكت�ضبات 

••اأبوظبي-الفجر:

�ضامل  البحري  �ضعيد  �ضعادة  اأك��د 
العامري مدير عام جهاز اأبوظبي 
مبنا�ضبة  ال���غ���ذائ���ي���ة  ل���ل���رق���اب���ة 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت 
اليوم  اأن  واالأرب������ع������ني،  ال�������ض���اب���ع 
ال��وط��ن��ي ه���و ���ض��ه��ادة ع��ل��ى اإجن���از 
ب��اإذن اهلل  عظيم حققه املغفور له 
تعاىل الوالد املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �ضلطان  ب��ن 
ال�ضديدة،  وروؤاه  بحكمته  ث����راه 
القلوب  ووح���د  ال�ضمل  فيه  جمع 
واأر���ض��ى دع��ائ��م االحت����اد، مر�ضخاً 
ب��ذل��ك اأه��م��ي��ة وم��ك��ان��ة االإم�����ارات 

اإىل اأن دولة االإمارات تعي�س اليوم 
التمكني  م����ن  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة 
وال����ت����ق����دم، وحت���ق���ق االإجن���������ازات 
االأ�ضعدة،  كافة  على  اال�ضتثنائية 
ف�ضاء  اإىل  ب���ري���ادت���ه���ا  وحت����ل����ق 
ب���ذل���ك مراكز  ال��ع��امل��ي��ة حم��ق��ق��ة 
، يف جماالت عدة،  متقدمة عاملياً 
دورها  ور���ض��خ  مكانتها  ع���زز  مم��ا 
اال�ضرتاتيجي والفاعل يف املجتمع 
االإم����ارات  اأن  اإىل  ال����دويل، الف��ت��اً 
مزيد  نحو  ما�ضية  خليفة  بقيادة 
والرقي،  واالزده������ار  ال��ت��ق��دم  م��ن 
واأن االإن�ضان االإماراتي هو: حمور 
اهتمام احلكومة الر�ضيدة واأ�ضا�س 
كل خططها وبراجمها التنموية. 

حققت  ال���دول���ة  اأن  اإىل  ون���وه���ت 
واأ�ضبحت  اجلن�ضني  بني  التوازن 
وواجبات  ب��ح��ق��وق  ت��ت��م��ت��ع  امل�����راأة 
مثل اأخيها الرجل بفعل �ضجاعتها 
واإ�ضرارها على التقدم واأخذ زمام 
امل���ب���ادرة وا���ض��ت��غ��الل ق��درات��ه��ا يف 
اإثبات وجودها يف م�ضرية التنمية 

يف البالد.
الن�ضائي  االحت�����اد  اأن  واأ����ض���اف���ت 
ال��ع��ام وق��ف اإىل جانب امل���راأة من 

الدعم  ب��ف�����ض��ل  حت��ق��ق  امل���ب���ارك���ة 
القيادة  وف��رت��ه  ال���ذي  امل��ت��وا���ض��ل 
ال��ر���ض��ي��دة ل���ل���م���راأة وت���ق���دمي كل 
اأ�ضكال الدعم وامل�ضاندة لتمكينها 
وبف�ضل  العمل  ميادين  ك��اف��ة  يف 
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  رعاية 
الن�ضائي  االحت���اد  رئي�ضة  م��ب��ارك 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ض��ة  ال���ع���ام 
الرئي�ضة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
االأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية االأ�ضرية.

للدولة.
مبنا�ضبة  ل��ه��ا  ك��ل��م��ة  يف  وق���ال���ت، 
هذه  اإن   :،47 ال���  الوطني  ال��ي��وم 
يتجزاأ  اأ�ضبحت جزءا ال  الذكرى 
من حياتنا وحا�ضرنا وم�ضتقبلنا 
به  ننعم  ملا  وانغر�ضت يف وجداننا 
م���ن خ���ري ع��م��ي��م ن��ع��ي�����ض��ه جميعا 

رجاال ون�ضاء واأطفاال وكبارا.
املراأة  حلم  اأن  �ضعادتها  واأو�ضحت 
االإم����ارات����ي����ة ع��ل��ى ه����ذه االأر������س 

•• اأبوظبي -وام:

ال�ضويدي  ن�����ورة  ����ض���ع���ادة  اأك������دت 
اأن  العام  الن�ضائي  االحتاد  مديرة 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��دول��ة االإم����ارات 
م�ضهود  ي����وم  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ي���ت���ج���دد ك����ل ع�����ام ل���ي���ذك���ر اأب���ن���اء 
ال�����وط�����ن مب�����ا حت���ق���ق ع���ل���ى من 
اجلهد  بف�ضل  عظيمة  اإجن����ازات 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ت��ب��ذل��ه  ال����ذي 

رفيعة امل�ضتوى.
ووجهت �ضعادة ال�ضويدي التهنئة 
الكرمية  الوطنية  املنا�ضبة  بهذه 
و�ضمو  ال���ر����ض���ي���دة،  ق��ي��ادت��ن��ا  اإىل 
ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك، وكل 
اأب��ن��اء ال��وط��ن ن�ضاء ورج���اال ومن 
على  ال���دول���ة  اأر�����س  ع��ل��ى  يعي�س 
ه��ذا االإجن��از الرائع ال��ذي حتقق 
كل  �ضامل يف  تقدم  دولتنا من  يف 

املجاالت التنموية.

خ�����الل ت��ن��ف��ي��ذ م���ئ���ات ال���ربام���ج 
التوعوية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال�����دورات 
املراأة  ت�ضاعد  التي  العمل  وور���س 
على التعرف على كل ماهو جديد 
يتجزاأ  يف عملها ولتكون جزءا ال 
التنموية،  ال���ب���الد  م�����ض��رية  م���ن 
واأ�ضبحت  اأرادت  م���ا  ل��ه��ا  ف��ك��ان 
ت�����ض��ك��ل ن�����ض��ب��ا ك��ب��رية م���ن العمل 
والقطاع  احلكومة  يف  الوظيفي 
قيادية  منا�ضب  وت��ول��ت  اخل��ا���س 

وقالت اإن هذا التقدم الكبري للمراأة 
االإماراتية و�ضع االإمارات يف اأعلى 
املراتب عاملياً وال �ضيما فيما يخ�س 
اأ�ضبح  امل��راأة، وتعليمها، بل  متكني 
ب��ن��اء ق���درات امل����راأة م��ك��ون��اً رئي�ضياً 
ال�ضاملة  اال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة  م����ن 
دولة  نه�ضة  لبناء  ال��دول��ة  لقيادة 

االإمارات.

والطفولة الرئي�ضة االأعلى ملوؤ�ض�ضة 
التنمية االأ�ضرية.

هيئة  ات�ضال  مكتب  اأن  واأو�ضحت 
اأبوظبي  يف  للمراأة  املتحدة  االأمم 
يبارك التقدم الكبري الذي حققته 
االآن  والتي تعمل  االإماراتية  امل��راأة 
يف كافة اأجهزة الدولة ويف القطاع 
اخل����ا�����س، ف��ح�����ض��ب االح�������ض���اءات 

التقدم  اإن  ال���وط���ن���ي���ة  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
الذي حققته دولة االم��ارات �ضمل 
جم���االت ع��دي��دة اأب��رزه��ا اإجن���ازات 
اإىل  التي وقفت  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
و�ضمو  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  جانبها 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����ض��ي��خ��ة 
العام  ال��ن�����ض��ائ��ي  رئ��ي�����ض��ة االحت�����اد 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة 

ات�ضال  ملكتب  التنفيذية  امل��دي��رة 
ل���ل���م���راأة يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  ه��ي��ئ��ة 
ال�  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم  اأن  اأب���وظ���ب���ي 
العربية  االإم��������ارات  ل���دول���ة   47
باجنازاتها  م�ضهود  ي���وم  امل��ت��ح��دة 
االقت�ضادية  امل���ج���االت  ج��م��ي��ع  يف 

واالجتماعية.
بهذه  لها  كلمة  يف  ال�ضحي  وقالت 

•• اأبوظبي-وام: 

للمراأة  املتحدة  االأمم  هيئة  هناأت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
مبنا�ضبة  و�ضعبا  وح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة 
اليوم الوطني ال� 47 الذي يوافق 

الثاين من دي�ضمرب من كل عام.
ال�ضحي  م����وزة  ال��دك��ت��ورة  واأك�����دت 

ال���ر����ض���م���ي���ة ف������اإن اأك������رث م����ن 66 
ال��وظ��ائ��ف احلكومية  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
ت�ضغلها املراأة االإماراتية واأن ن�ضبة 
�ضنع  م��واق��ع  يف  منها  باملائة   30
اع�ضاء  ثمانية  لها  اأن  كما  القرار 
بل  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  يف 
وزارية  مقاعد  وت�ضعة  له  ورئي�ضة 

يف احلكومة االحتادية.

•• ابوظبي -وام: 

عرب معايل علي حممد ال�ضام�ضي 
الهيئة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
عن  واجلن�ضية  للهوية  االحتادية 
واالعتزاز  الفخر  م��ع��اين  اأ���ض��م��ى 
حققتها  ال�����ت�����ي  ب���������االإجن���������ازات 
االإم���ارات يف ظل م�ضرية االحتاد 
االأيام  الوطن يف هذه  يتفياأ  التي 
ظالل الذكرى ال� 47 النطالقها 
العطرة  بن�ضماتها  اأج��واوؤه  وتعبق 
حديثة  دول���ة  ب��ن��اء  مقدمتها  ويف 
ع��زي��زة اجل��ان��ب واإر����ض���اء جتربة 
واحدة  تعترب  متميزة  وح��دوي��ة 
من بني اأف�ضل التجارب واأجنحها 

على م�ضتوى العامل.
مبنا�ضبة  كلمة  يف  معاليه  واأك����د 
47 للدولة  ال��ت  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
اأن اليوم الوطني ي�ضكل يف وجدان 

االأغلى  امل��ن��ا���ض��ب��ة  االإم����ارات����ي����ني 
ذك����رى والدة وطن  ف��ه��و  واالأع�����ز 
بع�ضه  ي�ضد  املر�ضو�س  كالبنيان 
بع�ضا وبزوغ فجره واجتماع �ضمله 
حتقيق  وف��احت��ة  كلمته  وت��وح��ي��د 
واملحطة  واالآم�������ال  ال��ط��م��وح��ات 
التنمية  رك��ب  منها  انطلق  ال��ت��ي 
اأرجائه  ك��اف��ة  ل��ي��ط��وف  ال�ضاملة 
مب�ضرا باخلري العميم وامل�ضتقبل 
كافة  يف  النوعية  والنقلة  الزاهر 

مناحي احلياة.
اإن كل مواطن ومقيم على  وق��ال 
ي�ضتذكر  الطيبة  االإم���ارات  اأر���س 
باالمتنان والعرفان تلك اجلهود 
اجل���ب���ارة ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا امل��غ��ف��ور له 
اآل نهيان  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
القادة  واإخ���وان���ه  ث���ره  اهلل  ط��ي��ب 
امل���وؤ����ض�������ض���ون وم����ا حت���ل���وا ب���ه من 
نكران للذات واإ�ضرار وعزم وتفان 

هاج�ضها االأول نق�س ا�ضم الوطن 
جميع  يف  ال�������ض���رف  ���ض��ج��الت  يف 
املحافل الدولية وحتقيق ال�ضعادة 
الأبناء الوطن وتعظيم االإجنازات 
وامل��ك��ت�����ض��ب��ات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت لهم 

ليكونوا اأ�ضعد �ضعوب العامل.
واأ����ض���اف: ���ض��ب��ع واأرب���ع���ون جنمة 
ال��ي��وم يف �ضماء االإم����ارات  ت��ت��الأالأ 
وحوا�ضره  م���دن���ه  ك���اف���ة  ت���زي���ن 
امل�ضتقبل  دروب  الأبنائه  وت�ضيء 
باإذن  اأجمل  القادم  باأن  وتب�ضرهم 
اهلل واأن راية وطنهم �ضتظل خفاقة 
الكربياء  م���ع���اين  جت�����ض��د  ع��ال��ي��ا 
البنيان  اأن  وت����وؤك����د  وال�������ض���م���وخ 
اإليه  م�ضتمر لتحقيق ما ي�ضبون 
اأجيالهم  وم�ضتقبل  حا�ضرهم  يف 

املقبلة.
املنا�ضبة  ه���ذه  يف  م��ع��ال��ي��ه  ورف����ع 
با�ضمه وا�ضم كافة منت�ضبي الهيئة 

الوحدة  ن�����داء  ت��ل��ب��ي��ة  ���ض��ب��ي��ل  يف 
اهلل  بحبل  فاعت�ضموا  واالحت����اد 
الع�ضرية  الدولة  لبناء  وانطلقوا 
واحلياة  ال��ك��رمي  العي�س  وت��وف��ري 
ال��رغ��ي��دة الأب��ن��ائ��ه��ا و���ض��خ��روا كل 
التي حباها اهلل  ال��رثوة  مقومات 
اإعالء  وه��ي  ال��غ��اي��ات  الأ�ضمى  بها 
����ض���اأن ال���وط���ن وح��ج��ز م��ك��ان��ة له 
خمتلف  يف  االأوىل  ال�����ض��ف��وف  يف 
اأن  اإىل  معاليه  ول��ف��ت  امل��ج��االت. 
ما حققته الدولة من اإجنازات يف 
ظل االحتاد غر�س يف نفو�س اأبناء 
الوطنية  ال��ق��ي��م  م��ع��اين  ال��وط��ن 
ال�ضعور  لديهم  ور���ض��خ  االأ���ض��ي��ل��ة 
ب��ال��ف��خ��ر ب��اأن��ه��م اأب���ن���اء االإم�����ارات 
وعزز التفافهم حول راية الوحدة 
التي  الر�ضيدة  للقيادة  ووالءه���م 
ال��ع��ه��د و���ض��ان��ت االإجن���از  حفظت 
ووا�ضلت م�ضرية التمكني وجعلت 

اإىل  وال���والء  التهنئة  اآي��ات  اأ�ضمى 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  م���ق���ام 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
واأخيه  اهلل”،  “حفظه  ال���دول���ة 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
و�ضاحب  “رعاه اهلل”  حاكم دبي 
اآل  ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  واأ�ضحاب 
االإم����ارات  ح��ك��ام  االأع��ل��ى  املجل�س 
ال�ضابع  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  ب��ح��ل��ول 
امل��وىل �ضبحانه  واالأرب��ع��ني �ضائال 
االإم��������ارات  ي��ح��ف��ظ  اأن  وت����ع����اىل 
املنا�ضبة  ه��ذه  يعيد  واأن  و�ضعبها 
ع��ل��ي��ه��ا ب���امل���زي���د م���ن االإجن�������ازات 

وحتقيق الطموحات.

•• اأبوظبي-وام:

الهاملي  �ضعادة حممد حمد  اأكد 
اأبوظبي  يف  ال�ضحة  دائ���رة  وكيل 
ان الثاين من دي�ض����������مرب يج�ضد 
واالعت���������زاز  ال���ف���خ���ر  م��ع��ن��ى 
ب����ال����وط����ن واالن����ت����م����اء وال�������والء 

ل��ل��دول��ة ن��ح��ت��ف��ل ب���ي���وم مم��ي��ز يف 
ع������ام مم���ي���ز ح���ي���ث ن���ت���ذك���ر بكل 
تقدير واإجالل القائد املغفور له 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه الذي عمل بجهد 
اأج��ل وطن موحد  واإخال�س من 
ي��ن��ع��م ���ض��ع��ب��ه ب����االأم����ن واالأم������ان 

هو  الطيب������ة  االأر�����س  له����������ذه 
زاي����������د  �ضطره  ال���������ذي  الي�������وم 
التاأ�ضي�س  مرحلة  قائ��������د  اخلري 
حتت  �ضعبه  وح��د  ح��ني  والبن�����اء 

راية واحدة.
ت�ضريح  يف  ����ض���ع���ادت���ه  واأ������ض�����اف 
 47 ال���  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 

والطماأنينة واال�ضتقرار .
املنا�ضبة  ب��ه��ذه  الهاملي  ت��ق��دم  و 
التهاين  اآي�����ات  ب��اأ���ض��م��ى  ال��غ��ال��ي��ة 
والتربيكات اىل القيادة الر�ضيدة 
املعطاء  ال���وط���ن  ل���ه���ذا  م��ت��م��ن��ي��ا 
والنجاح  االزده�������ار  م���ن  م���زي���داً 

والتقدم.

علي حممد ال�صام�صي : الحتاد بنى دولة حديثة عزيزة اجلانب واأر�صى جتربة وحدوية متميزة

وكيل دائرة ال�صحة - اأبوظبي : الثاين من دي�صمرب يج�صد معنى الفخر والعتزاز بالوطن والنتماء اليه

بح�سور �سامل بن ركا�ش

كلية اخلوارزمي تنظم احتفالية باليوم الوطني
•• العني – الفجر:

احتفااًل  العني  ف��رع  الدولية  اخل��وارزم��ي  كلية  نظمت  
بح�ضور  واالأرب��ع��ني   ال�ضابع  الوطني   العيد  مبنا�ضبة 
ال�ضيخ  الدكتور �ضامل حممد بن ركا�س العامري ع�ضو 
واال�س  والدكتور”  �ضابقاً،  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
لكليات اخل��وارزم��ي وع��دد من   التنفيذي  بوند” املدير 

ال�ضخ�ضيات وامل�ضوؤولني وجمع من الطالب. 
وت�����ض��م��ن��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات اف��ت��ت��اح م��ع��ر���س الأع���م���ال ق�ضم 
الطالب  اإب���داع���ات  ���ض��م  ال���ذي  اجل��راف��ي��ك��ي  الت�ضميم 

وتراثية  وطنية  فقرات  تقدمي  اإىل  اإ�ضافة  والطالبات، 
األقى  وباملنا�ضبة     . االحت���اد  اإجن���ازات  جت�ضد  واأنا�ضيد 
اأ����ض���اد  فيها مب�ضرية  ك��ل��م��ة:  رك��ا���س  ب��ن  ���ض��امل  ال�ضيخ 
اأن دولة  اإىل  الرتبية والتعليم يف ظل االحت��اد، م�ضرياً 
االإمارات �ضتظل يف ركب التقدم والتطور، وحتافظ على 
زايد  ال�ضيخ  املغفورله  ال��وال��د  حققها  التي  املكت�ضبات 
االآباء  واإخ��وان��ه  ث��راه،  اهلل  نهيان، طيب  اآل  �ضلطان  بن 
املوؤ�ض�ضون. ويف نهاية احلفل قام  بن ركا�س والدكتور” 
واال�س بوند” ومدير الكلية ح�ضام هيكل بتكرمي الطلبة 

املتفوقني وامل�ضاركني يف االحتفال ..  

حممد خليفة املبارك، 

يتزامن اليوم الوطني الـ47 هذا العام مع الحتفاء مبئوية املوؤ�ص�س زايد

�صعيد البحري العامري: اليوم الوطني دعوة
 ملوا�صلة العطاء و�صون الإجنازات وحفظ املكت�صبات

مرمي املهريي: المارات بلد المان ملختلف 
الثقافات وتقودها قيم الت�صامح والنفتاح

نورة ال�صويدي: اليوم الوطني فر�صة لعر�س اإجنازات اأبناء الإمارات

هيئة الأمم املتحدة للمراأة تهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ 47 

•• اأبوظبي-وام:

امل��زروع��ي االأمني  م��ب��ارك  اأح��م��د  الدكتور  ق��ال معايل 
ال���ع���ام ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي اإن 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  حققتها  ال��ت��ي  االإجن�������ازات 
املتحدة على مدى ال�ضنوات ال�ضبع واالأربعني املا�ضية 
على  للم�ضي  واالإ�����ض����رار  وال���ق���وة  ب��ال��ع��زمي��ة  مت���ّدن���ا 
وتعرب  ال�ضامل  واالزده���ار  امل�ضتدامة  التنمية  طريق 
بروؤية  وثقتنا  الوطنية  بالثوابت  الرا�ضخ  اإمياننا  عن 

وطموح قيادتنا احلكيمة.
الوطني  اليوم  مبنا�ضبة  ت�ضريح  يف  معاليه  واأ���ض��اف 
االحتاد  قيام  االإم����ارات منذ  دول��ة  اأن  للدولة   47 ال��� 
واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  كافة  التحديات  على  تغلبت 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وح��اف��ظ��ت ع��ل��ى ن��ه��ج ال���وح���دة �ضبياًل 
ل��ل��ت��ق��دم وال���ق���وة وال���رخ���اء و���ض��ّخ��رت م����وارد وث����روات 
مكانته  وتعزيز  ب��ق��درات��ه  النهو�س  اأج��ل  م��ن  ال��وط��ن 
اأبناء  وهذا كله بف�ضل حكمة وفطنة قادتها والتفاف 

االإمارات ال�ضبع حول راية الوطن.
لالحتفاء  منا�ضبة  ال��وط��ن��ي  :ال��ي��وم  امل��زروع��ي  وق���ال 
باملنجز احل�ضاري واالإن�ضاين العاملي الذي متثله دولة 
االإمارات العربية املتحدة، وبالنموذج الوحدوي الفريد 
من نوعه يف املنطقة والعامل، ومنا�ضبة لتحفيز الهمم 
من اأجل م�ضاعفة اجلهود يف جميع ميادين العمل ، 
لرد جميل الوطن الذي اأحاطنا بالرعاية واالهتمام، 
ننعم بخريه  واق����ٍع  اإىل  واأم��ن��ي��ات��ن��ا  اأح��الم��ن��ا  وح����ّول 

ونفاخر به العامل.

اأهمية اجلهود الكبرية التي بذلها  اإىل  واأ�ضار معاليه 
االآباء املوؤ�ض�ضون ويف مقدمتهم الوالد املوؤ�ض�س ال�ضيخ 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي �ضيد  زايد بن �ضلطان 
اأركان االحتاد على اأ�ض�س �ضلبة ودفع به تطوراً ومناء 
حتى اأ�ضبحت دولة االإمارات منارة لالإجنازات والتميز 
اأمن واأم��ان وا�ضتقرار واقت�ضاد قوي  ملا تتمتع به من 
على  ويعتمد  التكنولوجية  التطورات  يواكب  متنوع 
يف  نظرياتها  على  تتفوق  وخدمات  واملعرفة  االبتكار 
اأكرب دول العامل يف جماالت التعليم وال�ضحة والبنية 
التحتية واأداء حكومي يحتل مواقع ال�ضدارة يف تقييم 
العامل وذلك  واعتمادية يف  االأك��رث موثوقية  اجلهات 
كله حتقق حتت قيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ومبتابعة 
اآل  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  دائمة من �ضاحب 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

االأعلى للقوات امل�ضلحة.
واغتنم معاليه الفر�ضة بهذه املنا�ضبة لتوجيه ر�ضالة 
االإم�����ارات  اأب���ن���اء  اإىل ج��م��ي��ع  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  تهنئة 
واملقيمني على اأر�ضها واإىل جميع من �ضاهم يف حتقيق 
من  نابع  بامل�ضتقبل  تفاوؤلنا  وقال  التنموية.  اأهدافها 
اإمي��ان��ن��ا ب�����ض��واب��ي��ة وح��دت��ن��ا وع��زمي��ة ق���ادة االإم�����ارات 
وق����درات اأب��ن��اء ال��وط��ن ع��ل��ى رف���د ر���ض��ي��د االإجن����ازات 
والقيادة ما دمنا يف وطن  للوطن  املتجذر  وانتمائهم 

العز والكرامة.

اأحمد مبارك املزروعي : اليوم الوطني منا�صبة 
لالحتفاء باملنجز احل�صاري والإن�صاين العاملي لدولتنا
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اأخبـار الإمـارات

•• العني -وام:

زايد  ب��ن  ح��ام��د  ال�ضيخ  �ضمو  ح�ضر 
عهد  ويل  دي�����وان  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
بن  نهيان  ال�ضيخ  وم��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي 
الت�ضامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
الذي  اال�ضتقبال  حفل  ام�����س  م�ضاء 
بن  �ضامل  حمد  حممد  �ضعادة  اأقامه 
رو�ضة العامري مبنا�ضبة زفاف جنله 
اللواء  �ضعادة  “ اإىل كرمية  “مبارك 
م. عبداهلل �ضامل بن ن�ضرة العامري. 
و ح�ضر احلفل - الذي اأقيم مبركز 
ال���ع���ني ل���الح���ت���ف���االت و امل����وؤمت����رات 
للفرق  م��ن��وع��ة  ع���رو����س  ت��خ��ل��ل��ت��ه  و 
ال�ضعبية والرتاثية اإبتهاجا باملنا�ضبة 
- ال�ضيخ خليفة بن �ضعيد بن حممد 
ال�ضيخ مبارك بن نهيان  و  اآل نهيان 
وع������دد من  ن���ه���ي���ان  اآل  م����ب����ارك  ب����ن 
ال�ضيوخ واأعيان القبائل و امل�ضوؤولني 

و لفيف من االأهل واالأ�ضدقاء.

مدير عام مركز الأمن الغذائي : الإمارات ت�صاهي
 دول العامل يف قوة اقت�صادها ومكانتها وقيادتها ال�صابة 

•• القاهرة -وام:

اليوم  مبنا�ضبة  احتفالية  بالقاهرة  ال��دول��ة  �ضفارة  نظمت 
واأع�ضاء  ال���وزراء  من  كبري  ع��دد  ح�ضرها   ،47 ال���  الوطني 
العرب واالأجانب وكبار  امل�ضريني وال�ضفراء  النواب  جمل�س 
جمهورية  يف  واالإع���الم  والفكر  واالقت�ضاد  ال�ضيا�ضة  رج��ال 

م�ضر العربية.
كل من  امل�ضريني، معايل  امل�ضوؤولني  االحتفالية من  ح�ضر 
حممد  وال��دك��ت��ور  االجتماعى  الت�ضامن  وزي���رة  واىل  غ��ادة 
ال��ع�����ض��ار وزي����ر ال���دول���ة ل��الإن��ت��اج احل���رب���ي وال���دك���ت���ور علي 
امل�ضيلحي وزير التموين واملهند�س طارق املال وزير البرتول 
والرثوة املعدنية ونبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة و�ضئون 

امل�ضريني باخلارج، والدكتورة هالة ال�ضعيد وزيرة التخطيط 
وزير  عرفات  ه�ضام  واملهند�س  االإدارى  واالإ���ض��الح  واملتابعة 
والدكتور  ال�ضياحة  وزي���رة  امل�ضاط  ران��ي��ا  وال��دك��ت��ورة  النقل 
االأرا�ضى  وا�ضت�ضالح  ال��زراع��ة  وزي��ر  �ضتيت  اأب��و  ال��دي��ن  ع��ز 
وتكنولوجيا  االت�������ض���االت  وزي����ر  ط��ل��ع��ت  ع��م��رو  وال���دك���ت���ور 
اأ�ضرف �ضبحي وزير ال�ضباب والريا�ضة  املعلومات والدكتور 
والدكتور  وال�ضناعة  التجارة  وزي��ر  ن�ضار  عمرو  واملهند�س 
طارق �ضوقي وزير التعليم ومعايل اإينا�س عبد الدامي وزيرة 

الثقافة ومعايل الدكتور خالد العناين وزير االآثار.
كما ح�ضر احلفل ممثلو االإمام االأكرب �ضيخ االأزهر ال�ضريف، 
والدقهلية  واملنيا  ال��ق��اه��رة  وحمافظو  امل�ضرية  والكني�ضة 
والدكتور  االأ���ض��ب��ق  ال����وزراء  رئي�س  ���ض��رف  ع�ضام  وال��دك��ت��ور 

طارق عامر حمافظ البنك املركزي.
لدى  ال��دول��ة  �ضفري  اجلنيبي  م��ب��ارك  جمعة  ���ض��ع��ادة  واأك����د 
جامعة  ل��دي  ال��دائ��م  وم��ن��دوب��ه��ا  العربية  م�ضر  جمهورية 
من  دي�ضمرب  من  الثاين  ي��وم  اأن  كلمته  فى  العربية  ال��دول 
وامل��ق��ي��م��ني فيها  ال���دول���ة  مل��واط��ن��ي  بالن�ضبة  ع���ام مي��ث��ل  ك��ل 
منا�ضبة للتعبري عن الفخر واالعتزاز باالإجنازات التنموية 

واحل�ضارية التي حققتها االإمارات بجهودهم املخل�ضة.
واأو���ض��ح اأن اح��ت��ف��االت ال��دول��ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��� 47 لها 
"عام  ب���   2018 ع���ام  اإع����الن  م��ع  ت��زام��ن��ه��ا  ب�ضبب  اأهميتها 
بني  وال��را���ض��خ��ة  الوثيقة  ال��ع��الق��ات  اأن  اإىل  م�ضريا  زايد"، 
اأ�ض�ضها  اأ�ض�س وقواعد �ضلبة  االإمارات وم�ضر والقائمة على 
" يف تطور وتنام م�ضتمرين،  " طيب اهلل ث��راه  ال�ضيخ زاي��د 

ا�ضرتاتيجي يعد مبثابة منوذج مر�ضد  مل�ضتوى  فقد و�ضلت 
للعالقات بني الدول، واإن من اأكرب املوؤ�ضرات وال�ضواهد على 
قوة هذه العالقة هو التوا�ضل والت�ضاور امل�ضتمر والزيارات 
للقاءات  اإ�ضافة  الرئا�ضي،  امل�ضتوى  على  واملتكررة  املتبادلة 
البلدين،  يف  ال���وزراء  واملعايل  ال�ضمو  اأ�ضحاب  بني  املتبادلة 
والتاأخي بني قيادات  ال��ود  يوؤكد على عمق عالقة  وه��ذا ما 

البلدين.
امل�����ض��ب��وق يف  امل�����ض��ت��وى غ��ري  ال�ضفري يف كلمته  ���ض��ع��ادة  وب���ني 
العالقات االقت�ضادية والتجارية بني البلدين، حيث �ضهدت 
ال�ضنوات االأخرية تطوراً متنامًيا يف زيادة حجم اال�ضتثمارات 
دوالر، وهو  مليار   6.6 نحو  بلغت  والتي  االإماراتية مب�ضر 
ما جعل االإمارات ال�ضريك اال�ضتثماري االأول دوليا وعربيا 

هناك  اأن  كما  لال�ضتثمار،  العامة  الهيئة  بيانات  وفق  مل�ضر 
تزايد متوا�ضل يف م�ضتويات التبادل التجاري، وهو ما يعد 
الثنائية  العالقات  متانة  على  �ضادقاً  وموؤ�ضراً  قوياً  �ضاهداً 

ور�ضوخها يف خمتلف املجاالت.
والتربيكات  التهاين  اآي��ات  با�ضمي  اجلنيبي  ال�ضفري  وتقدم 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  اإىل �ضاحب 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
االأعلى  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة، 

لالحتاد حكام االإمارات، واإىل حكومة و�ضعب االإمارات.

�صفارة الدولة بالقاهرة حتتفي باليوم الوطني الـ47

ال�صيخة فاطمة : املراأة يف ظل الحتاد نالت ن�صيبها من الهتمام والرعاية والدعم 

متزامنا مع اليوم الوطني وعام زايد 

جواز ال�صفر الإماراتي الأول عامليا ..يف اإجناز تاريخي جديد للدولة

تتلقى  ال��رج��ل  �ضقيقها  م��ع  جنب 
وت�ضارك  ع��م��ل��ه��ا  وت�������وؤدي  ال��ع��ل��م 
ولهذا  وطنها  ب��ن��اء  ف��ى  ت���ردد  دون 
ك���ان ل��ه م��ا اراد ف��ا���ض��ب��ح��ت امل���راة 
اأعلى  االن  تتبواأ  اليوم  االماراتية 
بكفاءة  م��ت��واج��دة  امل��ن��ا���ض��ب وه���ي 
العامة  امليادين والقطاعات  يف كل 

»رعاه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�ضلحة واخوانهم ا�ضحاب 
امل��ج��ل�����س االعلى  اع�����ض��اء  ال�����ض��م��و 

حكام االمارات.
وقالت �ضموها ان املراأة االماراتية 

االنتقالة  ه��ذه  عن  بعيدة  تكن  مل 
وال  كانت  اأذ  البالد  �ضهدتها  التى 
االه��ت��م��ام و�ضدارة  ف��ى قلب  ت���زال 
الرعاية واأن كل امراأة فى االمارات 
تذكر ما اأكده املغفور له مرارا من 
تتحقق  اأمنا  احلقيقية  �ضعادته  اأن 
ف��ى روؤي���ة ابنة االم���ارات جنبا اىل 

ه���وي���ة امل����واط����ن ف��ح�����ض��ب ب���ل هي 
على  ح�ضوله  يف  يوؤثر  مهم  عامل 
ال��ف��ر���س ال��ع��امل��ي��ة و���ض��ه��ول��ة تنقله 

ونوعية احلياة التي يعي�ضها.
كابيتال  اآرت������ون  ���ض��رك��ة  واأط��ل��ق��ت 
اإندك�س” الذي  “با�ضبورت  موؤ�ضر 
�ضفر  ج��وازات  ت�ضنيف  على  يعمل 
ال��دول بناء على ع��دد ال��دول التي 
ي��دخ��ل��ه��ا ح���ام���ل ج���واز  اأن  مي��ك��ن 
ال�ضفر بدون احل�ضول على تاأ�ضرية 

اأو احل�ضول عليها عند الو�ضول.
اإندك�س”  “با�ضبورت  موؤ�ضر  ويعد 
الذي ت�ضدره �ضركة اآرتون كابيتال 
بت�ضنيف  يخت�س  ع��امل��ي��ا  مقيا�ضا 

جوازات ال�ضفر العاملية.
موؤ�ض�س  اآرت��������ون  اأرم�����ان�����د  وق������ال 
كابيتال  اآرت����ون  موؤ�ض�ضة  ورئ��ي�����س 

ي��خ��ت�����س ب��ت�����ض��ن��ي��ف ق����وة ج�����وازات 
ال�������ض���ف���ر مي���ك���ن حل����ام����ل اجل������واز 
دولة   167 اإىل  ال�ضفر  االإم��ارات��ي 
م�ضبقة  ل��ت��اأ���ض��رية  احل���اج���ة  دون 
وبذلك ميكن للمواطن االإماراتي 
ال�ضفر اإىل 84 يف املائة من الدول 
تاأ�ضرية  دون  امل��وؤ���ض��ر  يف  امل���درج���ة 
االإماراتي  ال�ضفر  ج��واز  قفز  فيما 
دي�ضمرب  يف   27 امل����رت����ب����ة  م�����ن 
عامليا  االأوىل  املرتبة  اإىل   2016

يف دي�ضمرب 2018.
وي���ج�������ض���د ه�����ذا االإجن���������از ال���وج���ه 
احل�����ض��اري ل��دول��ة االإم������ارات وما 
حتظى به من احرتام وتقدير على 
ال�����ض��ع��ي��دي��ن االإق��ل��ي��م��ي وال����دويل 
�ضيا�ضة حكيمة  وال��ذي تقف وراءه 
وقيادة ر�ضيدة عملت بجد على بناء 

النا�ضعة يف اخل��ارج حتى  �ضورتها 
االإم������ارات عنوانا  دول����ة  اأ���ض��ب��ح��ت 
والتعاي�س  واالع����ت����دال  ل��ل��ح��ك��م��ة 
رمزا  ذات����ه  ال���وق���ت  وال�����ض��الم ويف 
ل���الإجن���از وال��ت��ف��وق وال��ت��م��ي��ز على 

امل�ضتوى العاملي.
والتعاون  اخلارجية  وزارة  وكانت 
الدويل اأطلقت مبادرة “قوة جواز 
و�ضع  ب��ه��دف  االإماراتي”  ال�ضفر 
ج���واز �ضفر دول���ة االإم����ارات �ضمن 
اأق��وى خم�ضة ج��وازات �ضفر  قائمة 
 2021 ع����ام  ب��ح��ل��ول  ال���ع���امل  يف 
وب���ه���ذا ت��ك��ون دول����ة االإم�������ارات قد 
ح��ق��ق��ت ه����ذا ال���ه���دف ق��ب��ل ثالثة 
اأع�����وام ع���ن امل���وع���د امل���ح���دد �ضمن 

املبادرة.
اليوم  ال�ضفر  ج��واز  ق��وة  وال متثل 

•• اأبوظبي-وام:

بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  اأك���دت 
الن�ضائي  االحت����اد  رئي�ضة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����ض��ة امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
الرئي�ضة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة 
االأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأع��ل��ى 
لليوم  ال�47  ال��ذك��رى  نعي�س  اننا 
العربية  االم���ارات  لدولة  الوطني 
الدولة  ح��ق��ق��ت  ان  ب��ع��د  امل��ت��ح��دة 
املجاالت  جميع  يف  مذهال  تقدما 
واعلى املراتب التناف�ضية يف ق�ضايا 

اقت�ضادية واجتماعية عديدة .
لها  ك���ل���م���ة  يف  ����ض���م���وه���ا  وق�����ال�����ت 
 47 ال����  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�ضبة 
الظافرة  امل�ضرية  ه��ذه  ان  للدولة 
واأن  اجلميع  على  ايجابا  انعك�ضت 
االهتمام  من  ن�ضيبها  نالت  امل���راأة 
يتجلى  ما  وهو  والدعم  والرعاية 
�ضوره  اأب����ل����غ  ف����ى  وا����ض���ح���ا  االن 

ومعانيه.
وا�ضافت » انني اعرب عن �ضعادتي 
التاريخ  ���ض��ف��ح��ات  ا���ض��ت��ع��ي��د  وان�����ا 
القريب وم�ضرية النه�ضة الن�ضائية 

العمل  ال���رج���ل يف  م���ع  م��ت�����ض��اوي��ة 
ب��ذل��ك خطوة  ال���واج���ب���ات وه���ي  و 
االماراتية  امل����راأة  حتققها  ك��ب��رية 
على  وم��ق��درت��ه��ا  ملثابرتها  نيتجة 

العطاء.
امل�������راأة  ع���ل���ى ان جن������اح  و������ض�����ددت 
اثبات  ه���و  ع��م��ل��ه��ا  االم���ارات���ي���ة يف 
م����ق����درت����ه����ا ع����ل����ى ال�������ت�������وازن بني 
م�����ض��وؤول��ي��ت��ه��ا جت����اه اأ���ض��رت��ه��ا كام 
وراع���ي���ة ب��ي��ت وب���ني ام�����راأة عاملة 
ت���ق���وم ب��واج��ب��ه��ا جت����اه وط��ن��ه��ا .. 
تق�ضر  مل  ال��دول��ة  اأن  اىل  م�ضرية 
بها فهياأت لها االجواء واأتاحت لها 
الهام  ال���دور  بهذا  لتقوم  الفر�س 
الواجب  واأدي��ة  االطفال  تن�ضئة  يف 
جتاه الوطن وامل�ضاركة يف م�ضريته 
اننا مع  . وقالت �ضموها  التنموية 
اهتماما  ن���ويل  ال��ر���ض��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
ب����االأم االم��ارات��ي��ة والطفل  ك��ب��ريا 
واأ�ضحاب  وال��ي��اف��ع��ني  االم���ارات���ي 
الهمم وقد اأطلقنا اال�ضرتاتيجيات 
واخلطط  ال����ربام����ج  ت�����ض��ع  ال���ت���ي 
 .. ب���ه���م  ال���ن���ه���و����س  ال���ه���ادف���ة اىل 
وك���ان اخ���ر م��ا اأت��خ��ذن��اه م��ن قرار 

ال��ت��ى م�����ض��ت م��ن��ذ ان��ط��الق��ه��ا مع 
 1971 ع�������ام  االحت����������اد  اع���������الن 
عندما ان�ضئت جمعية نه�ضة املراة 
الن�ضائي  االحت����اد  ث��م  ال��ظ��ب��ي��ان��ي��ة 
وا�ضبحت   1975 ع���ام  يف  ال��ع��ام 
م����ق����دم����ة االحت����������ادات  ال�����ي�����وم يف 
الن�ضائية العاملية التي حققت فيها 
الن�ضاء اجنازات مهمة ل�ضالح االم 

والطفل.
فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  واو���ض��ح��ت 
ال��ت��ح��والت التى  ان احل��دي��ث ع��ن 
���ض��ه��دت��ه��ا االم��������ارات م��ن��ذ اع���الن 
الدولة يتطلب درا�ضات م�ضتفي�ضة 
تكتب وت�ضجل االجنازات ال�ضخمة 
التي  دول���ة االحت���اد  ال��ت��ى حققتها 
اق��ام��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ض��ي��خ زايد 
ب��ن ���ض��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
وبناء  التقدم  نهج  على  و�ضار  ثراه 
موؤ�ض�ضات الدولة الناه�ضة �ضاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

واخلا�ضة .
اأن االح��ت��ف��ال مبرور  وا���ض��ارت اىل 
47 عاما على قيام دولة االمارات 
حققت  وقد  ياأتى  املتحدة  العربية 
جديدة  اأجن���ازات  االماراتية  امل��راأة 
اأجن���ازات���ه���ا  ر����ض���ي���د  ت�������ض���اف اىل 
ال���ك���ب���ري ال������ذى ا���ض��ت��ح��ق اأع���ج���اب 
هذه  راأ����س  وعلى  وتقديره  ال��ع��امل 
رئا�ضة  اىل  و���ض��ول��ه��ا  االجن������ازات 
املجل�س الوطني االحتادي ودخول 
ث��م��ان��ي��ة اع�������ض���اء يف امل��ج��ل�����س مع 
ت�ضعة مقاعد وزارية تديرها املراة 
بكل كفاءة. كما ان املراة االماراتية 
متعددة  وظائف  يف  االن  متواجدة 
فهي املحامية والطبيبة واملهند�ضة 
وامل��ع��ل��م��ة وك���ذل���ك اجل��ن��دي��ة التي 
الدفاع  يف  الرجل  جانب  اىل  تقف 
ال��وط��ن بل  ع��ن ح��دود ومكت�ضبات 

وتقدم االبناء �ضهداء فداء له.
بنت  ال�ضيخة فاطمة  �ضمو  واك��دت 
االماراتية  امل���راة  تقدم  اأن  م��ب��ارك 
واجن��ازات��ه��ا حقق لها م��ا ت��ري��د اذ 
التوازن  الر�ضيدة  قيادتنا  اأعتمدت 
بني اجلن�ضني واعطت املراأة حقوقا 

ا�ضت�ضاري لالطفال  اأن�ضاء جمل�س 
االعلى  ل��ل��م��ج��ل�����س  ت���اب���ع���ا  ي���ك���ون 
لنعطي  وال���ط���ف���ول���ة  ل����الأم����وم����ة 
اأرائهم  الب��داء  الأطفالنا  الفر�ضة 
بحياتهم  اخلا�ضة  افكارهم  وطرح 
وم�ضتقبلهم واال�ضتماع لها والعمل 
خطط  ����ض���ك���ل  يف  ب���ل���ورت���ه���ا  ع���ل���ى 
وما  اهدافهم  لهم  حتقق  وب��رام��ج 
ي�����ض��ع��ون ون�����ض��ع��ى ال���ي���ه م���ن بناء 
حوله  ما  يعي  مثقف  متعلم  جيل 
التنمية  م�ضرية  قيادة  على  وق��ادر 

يف البالد.
بالقول  كلمتها  �ضموها  واختتمت 
بكل  الوطنى  باليوم  االحتفال  اأن 
ما فيه من دالئل واأ�ضارات تاريخية 
���ض��ع��ورا خا�ضا  امل����راأة  خ��ال��دة مينح 
لهذه  تنظر  اأذ  واالفتخار  بالزهو 
بداية  باعتبارها  الوطنية  املنا�ضبة 
انطالقتها كما هى بداية انطالقة 
�ضعت  ال���ت���ى  ال��ع�����ض��ري��ة  ل���ل���دول���ة 
وتاأهيله  ب��االن�����ض��ان  االرت���ق���اء  اىل 
المتالك القدرات الالزمة لتاأكيد 
دوره وح�ضوره فى حتقيق التنمية 

ال�ضاملة على م�ضتوى الدولة.

•• اأبوظبي - وام:

حققت دولة االإمارات ام�س تزامنا 
مع “عام زايد” واليوم الوطني ال� 
47 للدولة اإجنازا تاريخيا جديدا 
احلافل  ت���اري���خ���ه���ا  اإىل  ي�������ض���اف 
امليادين  خم��ت��ل��ف  يف  ب����االإجن����ازات 
ح��ي��ث اأ���ض��ب��ح اجل�����واز االإم����ارات����ي 
املركز  وح�ضد  ال��ع��امل  يف  االأق����وى 

االأول عامليا بجدارة.
بقيادة  االإم���������ارات  دول�����ة  وف���اق���ت 
خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
التوقعات  جميع  اهلل”  “حفظه 
على  االإم���ارات���ي  اجل����واز  بح�ضول 
من  االأول  يف  عامليا  االأوىل  املرتبة 
دول  م��ت�����ض��درة   2018 دي�����ض��م��رب 

م��واط��ن��ي ال��ب��ل��د ع��ل��ى ال�����ض��ف��ر اإىل 
دولة اأخرى دون احلاجة لتاأ�ضرية 
على  احل�����ض��ول  واإم��ك��ان��ي��ة  م�ضبقة 
اأن جواز  تاأ�ضرية من املطار. واأك��د 
���ض��ه��د تقدما  االإم�����ارات�����ي  ال�����ض��ف��ر 
العامل  م�ضتوى  على  ل��ه  مثيل  ال 
املا�ضية  القليلة  ال�����ض��ن��وات  خ��الل 
املميزة  الدولية  املكانة  يعك�س  مبا 
ل��ه��ذه ال���دول���ة، ون��ه��ن��ئ االإم������ارات 
االإجناز  على هذا  املتحدة  العربية 
ونحن  ل��ه��ا،  يح�ضب  ال���ذي  الكبري 
�ضعداء للعمل مع وزارة اخلارجية 
وال���ت���ع���اون ال������دويل م��ن��ذ اإط����الق 

مبادرة قوة اجلواز االإماراتي«.
وم���ن خ���الل ه���ذا االإجن����از ت�ضاف 
حرية التنقل اإىل العديد من دول 
التي  االأول��وي��ات  اإىل قائمة  العامل 

ال���ع���امل وه���و جن���اح حت��ق��ق��ه وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل بقيادة 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 

الدويل.
واأك������د ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
له  ت�ضريح  يف  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
االإجن���از  ه���ذا  “اإن  املنا�ضبة  ب��ه��ذه 
يعد مبثابة ترجمة حقيقية الإرث 
ال���وال���د امل��وؤ���ض�����س ال�����ض��ي��خ زاي���د بن 
قوة  وي��ع��ك�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان 
الدبلوما�ضية االإماراتية االإيجابية 
على  واملهمة  الفاعلة  وم�ضاهمتها 

ال�ضاحة العاملية«.
“با�ضبورت  م����وؤ�����ض����ر  وب���ح�������ض���ب 
اإندك�س” الذي يعد نظاما تفاعليا 

ل��ال���ض��ت�����ض��ارات ال��ت��ي ي�����ض��در عنها 
اإن  اإندك�س”  “با�ضبورت  م��وؤ���ض��ر 
اإندك�س”  “با�ضبورت  م���وؤ����ض���ر 
لت�ضنيف  االأب�����������رز  اجل����ه����ة  ه�����و 
ق����وة ج������وازات ال�����ض��ف��ر م���ن خالل 
با�ضتمرار  تر�ضد  تفاعلية  من�ضة 
هذا  يف  وال����ت����ط����ورات  ال���ت���غ���ريات 
امل��ج��ال وق���د اأ���ض��ب��ح امل��رج��ع االأول 

عامليا للحكومات.
م�ضتمر  ب�ضكل  “نقارن  واأ����ض���اف 
و6  دول������ة   193 ���ض��ف��ر  ج��������وازات 
املتحدة  االأمم  اأع�ضاء  من  مناطق 
ب�ضكل  البيانات  جمع  على  ونعمل 
خالل  م��ن  منها  وم�ضتمر  مبا�ضر 
وامل�ضادر  علنا  املتوفرة  املعلومات 
احلكومية والهيئات الدولية ونقرر 
قدرة  على  بناء  ال�ضفر  ج��واز  ق��وة 

تقدمها دولة االإمارات ملواطنيها.
االإيجابية  ال��ع��وائ��د  تقت�ضر  وال 
ال���ت���ن���ق���ل ع���ل���ى متكني  ل�������ض���ه���ول���ة 
مواطني دولة االإمارات من التنقل 
بحرية بغر�س ال�ضياحة بل ت�ضمل 
وتنموية  اقت�ضادية  ع��وائ��د  اأي�ضا 
ت�ضهيل  خالل  من  اإن�ضانية  وحتى 
واال�ضتثمار  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل 

االقت�ضادي لالأفراد واملوؤ�ض�ضات.
�ضاملة لتطوير  روؤية  ومتا�ضيا مع 
ال����دول����ة وامل��ج��ت��م��ع مت��ت��ل��ك دول���ة 
تتبنى  للم�ضتقبل  اأجندة  االإم��ارات 
املجتمع  اأف�����راد  االب��ت��ك��ار ومت��ك��ني 
وت�ضجع التعاون الدويل وامل�ضاركة 
ال��ع��امل��ي��ة وت��ع��د ه���ذه امل��ب��ادئ جزءا 
ال يتجزاأ من دول��ة االإم���ارات منذ 

قيامها عام 1971.

جمال لوتاه : الثاين من دي�صمرب نقطة 
بداية لإجنازات عظيمة 

•• دبي-وام:

اليوم  ان  “اإمداد”  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ل��وت��اه  ع��ب��داهلل  ج��م��ال  اأك���د 
تربز  ورائ���دة  فريدة  وجتربة  وطنية  ملحمة  ميثل  االإم���ارات  لدولة  الوطني 
امل�ضتقبلية  النظرة  على  وي��وؤك��د  والقيادة  الوطن  اأب��ن��اء  بني  الوثيق  ال��رتاب��ط 
لبناء  االحت���اد  موؤ�ض�ضي  االإم����ارات  ح��ك��ام  ال�ضيوخ  ال�ضمو  الأ���ض��ح��اب  ال�ضائبة 
دولة اأ�ضبحت منوذجا يحتذى به يف كافة املجاالت على ال�ضعيدين االإقليمي 
47 - : ي�ضكل  ال�  اليوم الوطني  وال��دويل. وا�ضاف لوتاه - يف كلمة مبنا�ضبة 
اأنعم املوىل  الثاين من دي�ضمرب نقطة البداية الإجن��ازات عظيمة �ضنعها قادة 
عز وجل عليهم باحلكمة وبعد النظر وكانوا خري خلف خلري �ضلف وقد �ضخروا 
اإمكانيات الدولة خلدمة �ضعبهم الذي التف حول قيادته الر�ضيدة يف م�ضرية 
اإم��داد باأحر التهاين  “ بهذه املنا�ضبة الغالية تتوجه  التقدم واالزده��ار. وقال 
لوطننا  متمنني  و�ضعبا  حكومة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  والتربيكات 
نحتفي  اأن  من  اأي�ضا  لنا  بد  وال  وال��رخ��اء  والتقدم  الرفعة  من  املزيد  العزيز 
ال���ذود عنه  �ضبيل  ال��غ��ايل والنفي�س يف  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن  االأب���رار  ال��وط��ن  ب�ضهداء 

واإحقاق احلق ون�ضرة املظلوم« .

•• اأبوظبي-وام:

مركز  ع��ام  م��دي��ر  العلي  اأح��م��د  خليفة  �ضعادة  اأك���د 
االأمن الغذائي ان دولة االإمارات اأ�ضبحت ت�ضاهي 
اليوم دول العامل اأجمع يف قوة اقت�ضادها ومكانتها 
اإ�ضعاد �ضعبها  وقيادتها ال�ضابة التي تعمل من اأجل 
ورفاهيته واإعالء �ضاأنه على م�ضتوى العامل. وقال 
 - 47 ال�  اليوم الوطني  العلي - يف كلمة مبنا�ضبة 
حتتفي دولة االمارات العربية املتحدة مبرور مائة 
عام على ميالد املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
“حلم  نهيان طيب اهلل ثراه واليوم جميعنا نعي�س 
زايد” الذي حتقق بف�ضل االإجنازات املكت�ضبة التي 
و�ضلنا اإليها. وا�ضاف “ كما اأننا نفخر جميعاً بهذه 
باحلكمة  التحديات  واج��ه  برجل  الغالية  املنا�ضبة 

التي  احلية  واالإرادة  وال��ع��زمي��ة  الت�ضرف  وح�ضن 
واحل�ضارية  الفكرية  ب���االإجن���ازات  ال��ي��وم  ُترجمت 
متطلبات  ان  ..م��وؤك��د   “ والثقافية  واالقت�ضادية 
على  ال�ضري  جميعاً  منا  تقت�ضي  القادمة  املرحلة 
خطى زايد واأن ننتهج فكر زايد حاملني معنا �ضعار 
دولة  ان  واك���د  زاي���د.  فعل  م��ا  مثل  للم�ضتحيل  ال 
االإمارات تبواأت مكانة مرموقة على م�ضتوى العامل 
يف  االحت��اد  قيام  منذ  ا�ضتطاعت  �ضابة  دول��ة  كونها 
الثاين من دي�ضمرب لعام 1971 اأن تربهن للعامل 
تقا�س  بل  ب�ضنواتها وحجمها  تقا�س  ال��دول ال  ب��اأن 
اأ�ضبحت  حتى  والت�ضحيات  واالإ����ض���رار  بالعزمية 
اأجمع يف قوة اقت�ضادها  العامل  اليوم ت�ضاهي دول 
اأجل  م��ن  تعمل  ال��ت��ي  ال�ضابة  وق��ي��ادت��ه��ا  ومكانتها 
اإ�ضعاد �ضعبها ورفاهيته واإعالء �ضاأنه على م�ضتوى 

قدمها  ال��ت��ي  الت�ضحيات  ان  اىل  ..م�����ض��ريا  ال��ع��امل 
اإع��الء كلمة احلق هي  اأج��ل  البوا�ضل من  �ضهداوؤنا 
وما  االإن�ضان  بناء  يف  زاي��د  جهود  على  �ضاهد  اأك��رب 
غر�ضه يف �ضعب االإمارات من حب اخلري والوقوف 
بجانب اإخ��وان��ه��م وق��ت احل��اج��ة ..وق���ال “ ه��ذا ما 
القيام به  فعله زايد وهذا ما يتوجب علينا جميعاً 
يف ح�ضد اجلهود وتكملة امل�ضرية وحتقيق االإجنازات 

املرجوة واإعالء مكانتنا يف املحافل الدولية ».
اأن نحافظ على ما  واج��ب علينا  “ اليوم  واأ���ض��اف 
باأن  دائ��م��اً  وت��ذك��روا  املوؤ�ض�ضون  االآب���اء  وبناه  قدمه 
تناف�س يف  واأع��ظ��م  اأف�ضل  ه��و  ال���ذات  م��ع  التناف�س 
كلما تطور  ذات��ه  االإن�ضان مع  تناف�س  فكلما  احلياة 
بحيث ال يكون اليوم كما كان اأم�س وال يكون الغد 

كما كان اليوم ».

حامد بن زايد و نهيان بن مبارك يح�صران اأفراح بن رو�صة وبن ن�صرة يف العني

مدير هيئة اأبوظبي لالإ�صكان : الإمارات 
حققت اإجنازات عظيمة فى ظل الحتاد

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �ضعادة حمد نخريات العامري املدير العام لهيئة اأبوظبي لال�ضكان ان دولة 
االإمارات حققت خالل االأعوام ال� 47 املا�ضية من عمر االحتاد اجنازات عظيمة 
كان اآخرها اطالق القمر ال�ضناعي خليفة �ضات اإىل الف�ضاء هذا القمر الذي 
ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  القائد  نهلوا من معني  الذين  االإم��ارات  اأبناء  �ضواعد  اأجنزته 

زايد بن �ضلطان اآل نهيان رحمه اهلل واخوانه االآباء املوؤ�ض�ضني ل�ضرح االحتاد.
واأ�ضاف يف ت�ضريح مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 47 للدولة ان االحتفال باليوم 
الوطني هذا العام ياأتي بالتزامن مع االحتفال مبئوية زايد الذي بذل الغايل 
والنفي�س من اأجل رفعة دولة االإم��ارات وعمل بكل جد وتفاين من اأجل و�ضع 
االأ�ض�س املتينة التي قام عليها �ضرح احتاد االإمارات عام 1971م. وتقدم �ضعادة 
و�ضعب  الر�ضيدة  القيادة  اإىل  املنا�ضبة  بهذه  بالتهنئة  العامري  نخريات  حمد 
اأن يعيدها على االإم��ارات وهي تنعم  االإم��ارات االآب��ي �ضائاًل اهلل العلي القدير 

باالأمن واالآمان ومبزيد من التطور والرفعة.
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•• العني – الفجر:

�ضهد ال�ضيخ هزاع بن طحنون بن حممد اآل نهيان وكيل ممثل احلاكم يف 
 47 ال�  الوطني  باليوم  االحتفال  فعاليات  اأم�س،  م�ضاء  ال�ضرقية  املنطقة 
عام  ك��ل  يف  العني  مدينة  بلدية  تنظمه  وال���ذي  الهيلي،  األ��ع��اب  مدينة  يف 
والثاين من  االأول  يومي  الوطني يف  باليوم  الدولة  احتفاالت  مع  تزامناً 
دي�ضمرب ، ح�ضر االفتتاح  �ضعادة الدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية 
والدوائر  البلدية  التنفيذيني وم�ضوؤويل  امل��دراء  العني، وعدد من  مدينة 

واملوؤ�ض�ضات احلكومية يف املدينة.
الهيلي  األعاب  مبدينة  االحتفال  مناطق  طحنون  بن  ه��زاع  ال�ضيخ  وج��ال 
مطلعا على خمتلف جوانب الفعاليات والتي �ضملت  “ميدان 2 دي�ضمرب” 
و«�ضوق  وال���رتاث،   الفن  اأ�ضالة  جمعت  والتي  ال�ضعبية  الفنون  لعرو�س 
االحتاد واالأجنحة احلكومية«، والذي ي�ضم 70 جناحاً ملبدعات اإماراتيات 
املوؤ�ض�ضات  من  لعدد  مل�ضاحات  باالإ�ضافة  املتنوعة  املنتوجات  وبيع  لعر�س 

احلكومية امل�ضاركة.

وت�ضمنت فعاليات هذا العام على منطقة »اأجيال زايد » والتي ت�ضم م�ضرحاً 
اأبرز ال�ضخ�ضيات املحببة  للعر�س العاملي »افتح يا �ضم�ضم« والذي �ضيقدم 
اأوبريت  �ضيقدم  الذي  الرئي�ضي  امل�ضرح  لعرو�س  االأطفال،باالإ�ضافة  لدى 
االإمارات  من  لنجوم  فنية  »واأم�ضيات  زاي��د  »ملحمة  عنوان  حتت  وطني 
اأب���رز جن��وم االإم���ارات  وال��وط��ن ال��ع��رب��ي  ال��ت��ي  �ضي�ضارك فيها نخبة م��ن 
االأول،  اليوم  يف  ال�ضحي  حممد   ، فتحي  بلقي�س  ومنهم  العربي،  والوطن 
وتفاعل   ح�ضور  و�ضط  الثاين  اليوم  يف  وجميلة   ال�ضعيد   فايز  والفنان  

جماهريي وا�ضع . 
ومت ا�ضتغالل امل�ضاحات املائية مبدينة األعاب الهيلي  لتقدمي عرو�ضاَ مميزة 
فيما  النارية،  االألعاب  وعرو�س  املو�ضيقى  اأنغام  على  الراق�ضة  للنوافري 
والعاملية  املحلية  امل��اأك��والت  اأ�ضهى  ت��ذوق  بتجربة  اال�ضتمتاع  للزوار  ميكن 
كما   ، االأذواق    خمتلف  تر�ضي  عربات  ي�ضم  مم�ضى  خ��الل  من  املتنوعة 
خملفات  تدوير  ملنتجات  معر�ضاً  العام  لهذا  العني  مدينة  بلدية  ونظمت 
خملفات  من  كلياً  وم�ضنعة  مبتكرة  منتجات  عر�س  خالل  من   ، النخيل 

النخيل مبا يعك�س �ضورة متكاملة لفوائد النخلة .

هزاع بن طحنون ي�صهد افتتاح فعاليات اليوم الوطني 47 مبدينة األعاب الهيلي بالعني

اأ�صحاب الهمم  يف العني يقدمون« اأوبريت داري الإمارات«
•• العني - الفجر

ق���دم اأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م يف م��رك��ز العني 
ل��رع��اي��ة وت���اأه���ي���ل امل��ع��اق��ني � ال��ف��وع��ة � 
بعنوان  ووط���ن���ي���ة  ت���راث���ي���ة  م�����ض��رح��ي��ة 
احتفااًل  االإم���������ارات«  داري  اأوب����ري����ت   «
 ،47 ال���  الوطني  وال��ي��وم  ال�ضهيد  بيوم 
وت�ضمنت مقتطفات من رحلة االإمارات 
بني املا�ضي واحلا�ضر، ولوحات متنوعة 
من يوم ال�ضهيد وم�ضرية دولة االإمارات، 
وحم��ط��ات م��ن ح��ي��اة امل��وؤ���ض�����س الراحل 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان .
اأوب��ري��ت داري االإم����ارات«    « و���ض��ارك يف 
ال����ذي اأق��ي��م ع��ل��ى م�����ض��رح م��رك��ز العني 
امل��ع��اق��ني يف منطقة  وت��اأه��ي��ل  ل��رع��اي��ة 

ال��ف��وع��ة مب��دي��ن��ة ال��ع��ني ح���وايل 200 
طالب وطالبة من اأ�ضحاب الهمم، كما 
الفقرات  بع�س  احل��ف��ل  خ���الل  ق��دم��ت 
من  عدد  مب�ضاركة  والرتاثية  الوطنية 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ض��ة وقطاع 
والعالقات  امل��را���ض��م  واإدارة  اخل��دم��ات 
�ضرطة  يف  ال�ضرطي  وامل����وروث  ال��ع��ام��ة 
ن��ادي �ضباط ال�ضرطة  اأب��و ظبي، وف��رع 
عدد  بح�ضور  وذل��ك  العني،  منطقه  يف 
من  وجمع  واالأه����ايل  ال�ضخ�ضيات  م��ن 

املدعوين.
ك��م��ا ت�����ض��م��ن االح���ت���ف���ال دق��ي��ق��ة دع���اء 
لت�ضحيات  واإك�����ب�����اراً  اإج������الاًل  ب�����ض��م��ت 
ال�ضهيد  يوم  مبنا�ضبة  االأب��رار  ال�ضهداء 

االإماراتي.


